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Dzień	Pamięci	Żołnierzy	Wyklętych
Już	po	raz	siódmy,	w	dniu	1	marca	br.,	obchodziliśmy	
święto	państwowe	–	Narodowy	Dzień	Pamięci	Żołnierzy	
Wyklętych	oraz	72.	rocznicę	pierwszych	aresztowań	
dowódców	i	żołnierzy	Armii	Krajowej	przez	radzieckie	
służby	bezpieczeństwa	NKWD.

1	marca	1951	r.	w  moko-
towskim 

więzieniu zamordowani zostali 
przywódcy IV Zarządu Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”, którzy 
kontynuowali po 1945 r. dzieło Ar-
mii Krajowej.
Z inicjatywą ustawodawczą usta-
nowienia Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych wystąpił w lutym 
2010 r. prezydent Lech Kaczyński. 
W 2011 r. inicjatywę tę podtrzymał 
prezydent Bronisław Komorowski 
i ustawą z 3 lutego 2011 r. dzień 
1 marca stał się świętem państwo-
wym. Na to święto nieliczni już 

żyjący żołnierze podziemia antyko-
munistycznego i niepodległościo-
wego czekali przeszło pół wieku. 
II wojna światowa zakończyła się 8 
maja 1945 r., ale dla Polski jej skut-
ki to utrata Kresów Wschodnich, 
czyli większości obszaru, który Ar-
mia Czerwona zajęła we wrześniu 
1939 r. Zmiany terytorialne Polski 
zostały ustalone na konferencjach 
Wielkiej Czwórki w Poczdamie 
i Jałcie. Odzyskaliśmy co prawda 
Pomorze, Gdańsk i Mazury, ale 
ostatecznie obszar Polski zmniej-
szył się z 388 tys. do 312 tys. km2. 
W tej nowej Polsce rządziły władze 

komunistyczne, zależne od Związ-
ku Radzieckiego. 

Walczyli o wolną Polskę
Część żołnierzy Armii Krajowej 
i innych organizacji niepodległoś-
ciowych nie złożyła broni i stawia-
ła opór próbie sowietyzacji Polski 
i podporządkowania jej ZSRR. 
Nie dali się zwieść propagandzie 
nowego systemu i zgodnie ze 
złożoną przysięgą podjęli walkę 
o odzyskanie niepodległości. Dla 
wielu z nich ta beznadziejna walka 
trwała wiele lat. W walkach zgi-
nęło ponad 8 i pół tysiąca żołnie-
rzy podziemia, 5 tysięcy skazano 
na karę śmierci, przeszło 20 tys. 
poniosło śmierć w obozach i wię-
zieniach. Według szacunków hi-
storyków w walkę z komunistami 
zaangażowało się nawet 200 tys. 
osób. Ostatni z Żołnierzy Wyklę-
tych – Józef Franczak ps. „Lalek” 
zginął w obławie k/Kozic Górnych 

pod Piaskami w woj. lubelskim 
21 października 1963 r.

Uroczystości w  Ursusie
1 marca 2017 roku w Ursusie przed 
pomnikiem przy ul. Cierlickiej wła-
dze Ursusa i mieszkańcy złożyli 
hołd pierwszym, którzy walczyli 
o wyzwolenie spod komunistyczne-
go jarzma. Burmistrz Urszula Kierz-
kowska, wiceburmistrzowie Wie-
sław Krzemień i Kazimierz Sternik, 
ksiądz dziekan Zbigniew Sajnóg –  
proboszcz parafii Św. Józefa Oblu-
bieńca, przedstawiciele Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
Harcerskiego Kręgu Seniorów, Rady 
Dzielnicy, Biblioteki Publicznej 
w Ursusie, Ochotniczej Straży Po-
żarnej i wszystkich ursuskich szkół 
w asyście pocztów sztandarowych 
złożyli kwiaty i zapalili znicze. 
Burmistrz Kierzkowska w krótkim 
wystąpieniu oddała hołd bohaterom,  
ksiądz Sajnóg odmówił modlitwę.
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URSUS
cd. ze str. 1

SPOTKANIA DYSKUSYJNE 
MIESZKAŃCÓW URSUSA 

z autorami projektów 
IV edycji Budżetu Partycypacyjnego

Urząd Dzielnicy Ursus przygotował cztery spotkania, podczas których autorzy 
projektów będą prezentować swoje pomysły, a pracownicy urzędu i członkowie 
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego odpowiedzą na wszelkie pytania 
i wyjaśnią wątpliwości związane z dalszym procedowaniem zgłoszonych pro-
jektów. Spotkania będą okazją do wymiany opinii mieszkańców oraz szansą 
na dopracowanie projektów i przygotowanie ich do etapu weryfikacji.

TERMINY SPOTKAŃ:
3	MARCA oraz 10	MARCA	2017	R.  

w D.K. „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16,  
w godz. 17:00–20:00, I piętro – pok. 133  

(obszar: URSUS	POŁUDNIOWY)
13	MARCA oraz 15	MARCA	2017	R.  

w D.K. „Miś”, ul. Zagłoby 14, w godz. 17:00-20:00  
(OBSZAR:	URSUS	PÓŁNOCNY)

Bezpieczna dzielnica
14	lutego	2017	r.	Klub	Edukacji	Samorządowej	zorganizował	w	Ośrodku	Kultury	
„Arsus”	spotkanie	Komendanta	Komisariatu	Policji	Warszawa	Ursus	–	komisarza	
Waldemara	Przydatka	z	mieszkańcami.	Tematem	spotkania,	które	poprowadził	
kierownik	Delegatury	Biura	Bezpieczeństwa	i	Zarządzania	Kryzysowego	w	Urzędzie	
Dzielnicy	Aleksander	Zblewski	wspólnie	z	dyrektorem	„Arsusa”	Bogusławem	
Łopuszyńskim,	był	„Stan	bezpieczeństwa	w	Dzielnicy	Ursus”.

O d komendanta dowiedzieliśmy się, że w Ur-
susie o nasze bezpieczeństwo dba 70 poli-
cjantów. Na jeden etat policyjny przypada 

788 zameldowanych mieszkańców, we Wło-
chach – 512, na Ochocie – 335. W całej Kome-
dzie Rejonowej III Warszawa Ochota, w skład 
której wchodzą komisariaty w Ursusie i Wło-
chach (77 policjantów), pracuje 383 funkcjona-
riuszy.

CODZIENNIE 1 KRADZIEŻ, CO TYDZIEŃ  
ZGŁOSZENIE PRZEMOCY W RODZINIE,  
CO 13 DNI KRADZIEŻ SAMOCHODU
Komisarz Waldemar Przydatek przytoczył 
trochę danych statystycznych. I tak: w 2016 
roku na Ochocie zanotowano 38 przestępstw 
na 1000 mieszkańców, we Włochach 29, a w 
Ursusie 16. Generalnie w skali roku w naszej 
dzielnicy odnotowano 913 przestępstw. Naj-
więcej było kradzieży – 354, kradzieży z wła-
maniem – 115, uszkodzeń mienia – 74, kradzie-
ży samochodów – 28. Średnio codziennie 19 
funkcjonariuszy pełniło służbę bezpośrednio 
na ulicy. Odnotowano zwiększoną liczbę wy-
kroczeń – 7798 – w stosunku do lat ubiegłych, 
ale to wynika ze zmiany przepisów, w myśl 
których postępowania wynikające z rejestracji 
wykroczeń przez radary Straży Miejskiej pro-
wadzi Policja. 
Komisariat w Ursusie otrzymał do prowadze-
nia wiele postępowań z innych dzielnic i miej-
scowości podwarszawskich. Ponad 2 tysiące to 
wykroczenia wynikające z ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości. W większości przypadków 
kończyło się na pouczeniach, około 1/3 była 
ukarana mandatami. Było kilkadziesiąt zgło-

szeń przemocy w rodzinie, która jest monito-
rowana w ramach procedury niebieskiej karty. 
Zostało założonych 30 niebieskich kart, a w 16 
przypadkach sprawca, zazwyczaj nietrzeźwy, 
był odizolowany w chwili zawiadomienia. 
Odnotowano dosyć dużo kradzieży rowerów. 
31 sierpnia został zatrzymany (i zaraz zwol-
niony przez prokuraturę) mężczyzna, któremu 
postawiono 10 zarzutów kradzieży. Niedawno 
udało się go zatrzymać ponownie i tym razem 
usłyszał już 15 zarzutów. Średni czas dojazdu 
na interwencję wyniósł w ubiegłym roku nie-
całe 9 minut.

MIESZKAŃCY PYTAJĄ...
Po przedstawieniu  statystycznych danych 
przyszedł czas na pytania od mieszkańców. 
Najwięcej pytań i uwag dotyczyło zakłócania 
spokoju, szczególnie po zmroku, przez spoży-
wających alkohol w okolicach sklepów mono-
polowych i w Parku Hassów. Były głosy o zbyt 
dużej liczbie sklepów 24-godzinnych. Według 
mieszkańców potrzebne by były dużo częst-
sze piesze patrole policyjne. Pytano również 
o narkotyki w szkołach, zwracano uwagę na 
nagminne parkowanie pojazdów w miejscach 
niedozwolonych.

... KOMENDANT ODPOWIADA
Komisarz Przydatek przyznał, że są miejsca, 
co do których częściej zgłaszane są zawiado-
mienia o zakłócaniu spokoju. Wymienił adres 
Bohaterów Warszawy 2, pasaż przy ul. Zagło-
by, okolice dawnej pętli przy ul. Keniga. Być 
może niewystarczającą liczbę patroli pieszych 
tłumaczył liczbą etatów, postępowaniami 

w sprawie wykroczeń, realizacją zleconych 
ustaleń, wywiadów, doprowadzeń. Zaznaczył, 
że dzielnicowi przemieszczają się głównie 
pieszo, co w pewnym stopniu rekompensuje 
niedostatek patroli. Funkcjonują też patrole 
ponadnormatywne, opłacane przez Urząd Mia-
sta Warszawy, które w liczbie 40 miesięcznie 
realizowane są przede wszystkim w weekendy. 
Przypomniał, że od 1 września 2016 na stronie 
każdej Komendy Policji na terenie kraju jest 
dostępna mapa zagrożeń, gdzie każdy może 
takie zagrożenie zgłosić. Do komisariatu do-
tarły już 42 zgłoszenia, z których 10 zostało 
potwierdzonych. Od dwóch lat nie było żad-
nych poważniejszych zdarzeń, związanych 
z funkcjonowaniem sklepów całodobowych, 
natomiast obecnie nie ma żadnych ograniczeń 
ilościowych na wydawanie koncesji na ich pro-
wadzenie. Nie było tez żadnej większej sprawy 
o zorganizowany handel narkotykami, jedynie 
kilkadziesiąt ujawnień posiadania niewielkich 
ilości, najczęściej marihuany. 

AKCJE INFORMACYJNE  
DLA DZIECI I SENIORÓW
Pan Aleksander Zblewski opowiedział o dzia-
łaniach prewencyjnych, polegających na spot-
kaniach z seniorami, również w kościołach, 
we współpracy z proboszczami oraz zajęciach 
z dziećmi w szkołach i przedszkolach, infor-
mujących o zagrożeniach i sposobach zapo-
biegania. Wspomniał również o likwidowaniu 
przez Urząd Dzielnicy ławeczek w miejscach 
przebywania stale „spożywających”. Ta meto-
da wzbudziła zróżnicowane reakcje, ponieważ 
niektórzy zwrócili uwagę na brak wystarcza-
jącej liczby ławeczek, zgłaszany szczególnie 
przez środowiska seniorów.

Generalnie ze spotkania można wysnuć pozy-
tywne wnioski. Zawsze można coś poprawić, 
ale w Ursusie jest najbezpieczniej.

Tekst i zdjęcie 
Jacek Sulewski

n  URSUS. Spotkanie Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursus w Ośrodku Kultury ARSUS z mieszkańcami.

Na zdjęciu: Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Dzielnicy 
– Aleksander Zblewski oraz Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursus – komisarz Waldemar Przydatek 
podczas spotkania z mieszkańcami dzielnicy Ursus

Wśród aresztowanych w 1945 r.  
żołnierzy i oficerów znaleźli się dowódcy pol-
skiego państwa podziemnego, w tym również 
z terenu Ursusa (ówcześnie Czechowic): po-
rucznik Jerzy Włoczewski „Mazur” – lekarz, 
komendant placówki AK „Kordian” i kapi-
tan Marian Krawczyk  „Janos” – dowódca 10 
kompanii AK „Kordian”, aresztowany przez 
NKWD w styczniu 1945 i zesłany na Syberię. 

Upamiętnienie Niezłomnych w Piastowie
Przy wejściu do Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy Al. Tysiąclecia 1 stanął namiot 
z wystawą „Namioty Wyklętych”, poświęconą 

Żołnierzom Niezłomnym. Wystawę zorganizo-
wał Burmistrz i Rada Miejska Piastowa oraz 
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej. 
Ekspozycję można oglądać do końca marca. 
Jak czytamy na stronie internetowej miasta to 
„miejsce pozwoli zrozumieć losy polskich bo-
haterów, dla których wojna i okupacja nie skoń-
czyły się w 1945 r., którzy nie złożyli broni i nie 
chcieli podporządkować się nowemu systemo-
wi. Zapłacili za to ogromną cenę, najczęściej 
była to cena życia”. 

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Więcej zdjęć na www.mocnestrony.com.pl
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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...*	

PODWÓJNY	LIMIT	DLA	RODZICÓW
Mamy 12 letnią, niepełnosprawną córkę. Właśnie ostatnio z żoną kupiliśmy samochód 
osobowy. Czy fakt, że jeździmy nim z dzieckiem kilka razy w tygodniu na zabiegi reha-
bilitacyjne daje nam prawo do jakiejś ulgi podatkowej?
Tak! Możecie Państwo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. W jej ramach dopuszcza się odli-
czenie od dochodu przed opodatkowaniem wydatków związanych z używaniem samochodu 
osobowego dla potrzeb związanych z dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilita-
cyjne. Z odliczenia tego skorzystać mogą inwalidzi zaliczeni do I albo II grupy inwalidztwa 
oraz osoby, na których utrzymaniu pozostaje taki inwalida. Z tego prawa mogą też skorzy-
stać rodzicie dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły 16 roku życia.  Żeby odliczyć 
takie wydatki należy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze odliczenie przysługuje tylko 
w przypadku samochodu osobowego – żaden inny pojazd nie wchodzi w grę. Po drugie osoby 
korzystające z tej ulgi muszą być właścicielami albo współwłaścicielami pojazdu – najem, 
użyczenie, leasing czy inne formy posiadania czterech kółek automatycznie odbierają prawo 
do odliczenia. W praktyce, żeby uniknąć kłopotów ze skarbówką należy zadbać o wpisanie 
się do dowodu rejestracyjnego auta jako jeden ze współwłaścicieli. Po trzecie odliczeniu pod-
legają tylko wydatki na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Dlatego możemy zapo-
mnieć o odliczeniu jeśli inwalida jeździ tylko na zwykłe wizyty lekarskie. Z dotychczasowe-
go orzecznictwa sądowego regulującego kwestie ulgi rehabilitacyjnej wynika, że najlepiej 
jest postarać się o specjalne zaświadczenie, w którym lekarz stwierdzi, że określone wizyty 
mają właśnie charakter leczniczo-rehabilitacyjny i są absolutnie niezbędne dla utrzymania 
zdrowia niepełnosprawnego. Po czwarte odliczyć można 2280 zł rocznie. Przy czym – co dla 
Państwa będzie bardzo ważne – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oboje z rodziców niepeł-
nosprawnego dziecka skorzystali ze swojego limitu. A to oznacza, że każdy z nich odliczy 
w swoim zeznaniu rocznym kwotę 2280 zł. Po piąte – rzecz chyba najważniejsza – odliczenie 
związane z korzystaniem z samochodu nie wymaga żadnego udokumentowania. To znaczy, 
że nie potrzebne są żadne rachunki, że odjąć od dochodu kwotę 2280 zł. 

KOMORNIK	DOWIE	SIĘ	O	KONCIE
Komornik ściga mnie za długi. Zwrócił się do mojego pracodawcy z żądaniem, żeby 
ten ostatni podał mu mój numer rachunku bankowego, na który normalnie wpływa co 
miesiąc moja pensja. Czy pracodawca może udostępnić takie informacje nie pytając 
mnie w ogóle o zgodę?
Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Przede wszystkim dlatego, że nie ma przepisów regu-
lujących wprost tę kwestię. Mamy jedynie normę art. 882 §2 Kodeksu postępowania cywilnego 
nakazującą pracodawcom w przypadku egzekucji komorniczej przedstawienia w ciągu tygodnia 
od wezwania: zestawienia periodycznego wynagrodzenia pracownika oraz oddzielnie dochodu 
z innych tytułów za trzy miesiące (każdy miesiąc osobno) poprzedzające zajęcie, kwot i termi-
nów przekazywania zajętego wynagrodzenia, oświadczenia o rodzaju przeszkód do wypłacania 
wynagrodzenia, jeśli takie istnieją, a zwłaszcza przekazania informacji, czy inne osoby roszczą 
sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie 
roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli. 
Jak widać w przepisie tym nie ma słowa na temat obowiązku przekazania komornikowi rachun-
ku bankowego pracownika. Jednak najnowsze interpretacje wydane przez Generalnego Inspek-
tora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) stwierdzają, że skoro posiadanie przez komornika 
numeru rachunku bankowego dłużnika jest niezbędne do prowadzenia egzekucji z wynagrodze-
nia za pracę, to nie należy podania mu tej informacji przez pracodawcę dłużnika kwestionować 
z punktu widzenia ochrony danych osobowych. Warto jednak pamiętać, że jeszcze niedawno 
GIODO twierdził coś wręcz przeciwnego. Jego zdaniem pracodawca nie powinien udostępniać 
numerów kont pracowników bo nie ma przepisu, który by mu na to pozwalał.

DODATKOWA	POLISA	DLA	SERCOWCA
Cierpię na przewlekłą chorobę serca. Mam zamiar niedługo pojechać na za graniczną 
wycieczkę. W jej cenę jest wliczone typowe ubezpieczenie turystycz ne. Czy taka polisa 
w zupełności wystarczy dla kogoś z moją chorobą?
Nie! Standardowe ubezpieczenia turystyczne wprost stwierdzają, że towarzystwo ubezpiecze-
niowe pod żadnym pozorem nie odpowiada za koszty leczenia będące efektem chorób prze-
wlekłych (chodzi o takie, na które ubezpieczony cierpiał jeszcze przed objęciem go ochroną 
– do najpopularniejszych należą choroby związane z ciśnieniem, sercowe i reumatyczne). 
W takiej sytuacji dla własnego bezpieczeństwa powinien Pan zgłosić ubezpieczycielowi fakt, 
że cierpi Pan na przewlekłą chorobę serca. Proszę się nie bać – nie zostawią Pana z kłopotem. 
Po prostu towarzystwa ubezpieczeniowe w takich przypadkach oferują dodatkowe ubezpie-
czenie, które pokryje ryzyko kosztów leczenia choroby, na którą Pan cierpi.  

W	MARCU	JAK	W	GARNCU
Od pewnego czasu media zaskakują nas nierzadko informacjami, że oto dzisiaj 
obchodzi my np. Dzień Pizzy, Dzień Bez Samochodu czy też Dzień Kota. Nie które 
można potraktować z przymrużeniem oka, wiele z nich zdumiewa, jednak są 
wśród nich dni naprawdę ważne – pamiętajmy o nich. Aby w tym miesiącu nie 
umknęły nam istotne daty, popatrzmy na marcowy kalendarz. 

MARZEC – kalendarz świąt i wydarzeń

2017  rok ŚWIĘTO / WYDARZENIE

1 marca (środa) 

•	Popielec
•		Światowy	Dzień	Świadomości	Autoagresji
•	Międzynarodowy	Dzień	Walki	Przeciw	Zbrojeniom	

Atomowym
•	Narodowy	Dzień	Pamięci	Żołnierzy	Wyklętych

2 marca (czwartek) •	Międzynarodowy	Dzień	Obrony	Cywilnej

3 marca (piątek) •	Międzynarodowy	Dzień	Pisarzy

5 marca (niedziela) •	Dzień	Teściowej

8 marca (środa) •	Międzynarodowy	Dzień	Kobiet		

10 marca (piątek) •	Dzień	Mężczyzn

12 marca (niedziela) •	Światowy	Dzień	Drzemki	w	Pracy

14 marca (wtorek) •	Światowy	Dzień	Liczby	Pi

15 marca (środa) •	Międzynarodowy	Dzień	(Praw)	Konsumenta

19 marca (niedziela) •	Uroczystość	św.	Józefa

20 marca (poniedziałek)
•		Początek	astronomicznej	wiosny
•	Światowy	Dzień	Inwalidów	i	Ludzi	Niepełnosprawnych

21 marca (wtorek)
•		Międzynarodowy	Dzień	Walki	z	Dyskryminacją	Rasową
•	Międzynarodowy	Dzień	Poezji

22 marca (środa) 
•		Dzień	Ochrony	Bałtyku
•	Światowy	Dzień	Wody

23 marca (czwartek)
•		Dzień	Przyjaźni	Polsko-Węgierskiej
•	Międzynarodowy	Dzień	Meteorologii

24 marca (piątek) •		Światowy	Dzień	Walki	z	Gruźlicą

25 marca (sobota) •		Zwiastowanie	Pańskie	(Dzień	Świętości	Życia)

26 marca (niedziela) •		Zmiana	czasu	z	zimowego	na	letni

27 marca (poniedziałek) •		Międzynarodowy	Dzień	Teatru

Źródło: www.kalendarzswiat.pl

MARZEC – przysłowia ludowe
Przez lata, w wyniku obserwacji cyklicznych zmian zachodzących w przyrodzie, powstawały ludo-
we przysłowia mające służyć kolejnym pokoleniom. Ich przystępna, wpadająca w ucho, rymowana 
forma powodowała, że były łatwe do zapamiętania. Zawierały wnioski, rady, niosły praktyczne 
informacje, przygotowywały do lepszego lub gorszego okresu. Popularne były wśród rolników szy-
kujących się do uprawy ziemi mającej dawać jak najobfitsze plony. Wiele z nich do tej pory często 
cytujemy, inne są mniej znane. 
A oto najpopularniejsze przysłowia ludowe związane z marcem:
l	 W marcu jak w garncu.
l	 Marzec zimny i słoneczny, plon zaręcza dostateczny.
l	 Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze.
l	 Czasem w marcu zetnie wodę w garncu.
l	 W marcu, choć słota, rzucaj zboże do błota.
l	 Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.
l	 Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogodą, więc nie dziw,  

jeśli starzy czują go ze szkodą.
l	 Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
l	 Na świętego Grzegorza (12 marca) idzie zima do morza.
l	 Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce jaśnieje,  

to rolnik się śmieje.
l	 Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.
l	 Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi.
l	 Słońce marcowe, owocom niezdrowe.
l	 Marzec zielony – niedobre plony.
l	 Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny – nie będzie rok głodny.
l	 Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
l	 W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.
l	 Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopad obraz żywy.
l	 Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.
l	 Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.

Opracowała Anna Stefańska

 
 

  
W nocy  

z soboty  
na niedzielę 

25/26 marca 
przesuwamy 

wskazówki  
o godzinę  

do przodu!
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MICHAŁOWICE l URSUS

Idea	uniwersytetów	ludowych	wciąż	żywa
Jakie	są	początki	ruchów	samorządowych,	ludowych	i	obywatelskich?		
Czy	działalność	dzisiejszych	bibliotek	może	pielęgnować	idee	wywodzącego	
się	z	Danii	modelu	edukacji	międzypokoleniowej?	A	jaki	związek	z	tymi	
zagadnieniami	mieli	Zofia	i	Ignacy	Solarzowie?	Odpowiedzi	–	w	Bibliotece	
w	Michałowicach,	która	zaprasza,	do	końca	marca,	na	wystawę	
wypożyczoną	z	Muzeum	Historii	Polskiego	Ruchu	Ludowego.

P od koniec lutego Biblioteka Publiczna gmi-
ny Michałowice zorganizowała w czytelni 
wernisaż wystawy „Zofia i Ignacy Solarzo-

wie. Idąc ku ludziom”. Ekspozycję zapropono-
wała obecna na wernisażu Bożena Żelazowska, 
przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Sejmiku Województwa Mazowie-
ckiego. – Wystawa składa się z bardzo ciekawych 
fotografii i materiałów ze zbiorów archiwalnych. 
Bardzo cieszę się, że mogą być pokazane w Bi-
bliotece w Michałowicach, wyjątkowej instytucji 
na mapie kulturalnej ze względu na imponującą 
działalność – podkreślała Bożena Żelazowska. 
Znaczenie tytułu wystawy oraz wyczerpujący 
wykład na temat ruchu uniwersytetów ludo-

wych przedstawiła Zofia Kaczor-Jędrzycka, 
absolwentka SGGW, wieloletnia prezes Towa-
rzystwa Uniwersytetów Ludowych, działaczka 
Związku Młodzieży Wiejskiej, wychowana 
w domu pełnym tradycji ludowych, spółdziel-
czych, służby ludziom.

„SZKOŁY DLA ŻYCIA” WG GRUNDTVIGA...
Pomysł narodził się w Danii, w połowie XIX 
wieku, dzięki pastorowi protestanckiemu, pe-
dagogowi – Mikołajowi Grundtvigowi. Do-
strzegł potrzebę utworzenia nowego systemu 
oświatowego, „szkoły dla życia”. Edukację 
realizować miały wyższe szkoły ludowe (Fol-
kehojskoler), po polsku – uniwersytety ludowe. 

Pierwszy uniwersytet ludowy rozpoczął dzia-
łalność 7 listopada 1844 roku we wsi Rodding 
w północnym Szlezwiku. Wiodącymi były 
przedmioty humanistyczne. Słuchacze mieli 
kształtować postawy obywatelskie i prospo-
łeczne. Dzięki temu to właśnie w Skandynawii 
narodziły się ruchy samorządowe i spółdziel-
cze. Zresztą, do dziś w społeczeństwach pół-
nocnej Europy żywy pozostaje ruch obywa-
telski i spółdzielczy oraz szanowane są idee 
równości. Twórcy polskich uniwersytetów lu-
dowych tacy, jak  Jadwiga Dziubińska, Antoni 
Ludwiczak, czy jeden z bohaterów wystawy 
w Bibliotece w Michałowicach – Ignacy Solarz 
– czerpali wzorce z duńskich placówek. 

... I POLSKIE UNIWERSYTETY LUDOWE
Polskie uniwersytety ludowe należą do naj-
starszych w Europie. Za pierwszy polski uni-
wersytet ludowy uważa się fermę ogrodni-
czą w Pszczelinie pod Warszawą – powstała 
w 1900 roku, pod kierownictwem Jadwigi 
Dziubińskiej. – Ignacy Solarz, zafascynowany 
ideą, założył uniwersytet w Szycach koło Kra-
kowa – opowiadała Zofia Kaczor-Jędrzycka. 
W 1922 roku wyjechał na praktykę rolną do 
Danii, gdzie zetknął się z uniwersytetami lu-
dowymi. Z jego inicjatywy powstał również 

Związek Młodzieży Wiejskiej RP i Uniwersy-
tetów Ludowych. Właśnie w Szycach, Ignacy 
poznał swoją przyszłą żonę Zofię – w następ-
nych latach kierowniczkę amatorskich teatrów 
wiejskich i Zespołu Pieśni i Tańca „Podhale” 
w Białym Dunajcu, twórczynię znanego na 
świecie Ludowego Zespołu Artystycznego 
„Promni”, autorkę m.in. Hymnu Batalionów 
Chłopskich.

Podczas wernisażu wspólnie odśpiewano wy-
brane pieśni Zofii Solarzowej podając sobie, 
zgodnie z rytuałem, zapaloną świecę. Zofia 
Kaczor-Jędrzycka przypomniała też o nie-
zwykłym momencie, gdy ciężko chora Zofia 
Solarzowa przekazała jej opiekę nad uniwersy-
tetami ludowymi w Polsce. Zwróciła również 
uwagę, że ideę edukacji międzypokoleniowej 
bardzo dobrze spełniają dzisiejsze bibliote-
ki. Na koniec dyrektor biblioteki Ewa Kisiel 
zaprosiła do wspólnego zdjęcia wszystkich 
uczestników, m.in. również Elżbietę Biczyk 
(przewodniczącą Rady Gminy Michałowice) 
oraz Sławomira Ignaczaka (p.o. kierownika 
Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Marszałkowskiego).

Agnieszka Gorzkowska

n  MICHAŁOWICE. Wernisaż wystawy „Zofia i Ignacy Solarzowie. Idąc ku ludziom” i historia ruchu uniwersytetów ludowych

TOWARZYSTWO  
MIŁOŚNIKÓW HISTORII 

Z A P R A S Z A

30 marca (czwartek) 
o godz. 1700 

NA DYSKUSJĘ PANELOWĄ NA TEMAT: 

Sprawa plutonu  
Kazimierza Jackowskiego „Torpedy” z Ursusa  

jako przyczynek do akcji wykonywania wyroków  
wydawanych przez Sądy Wojskowe AK. 

W panelu wezmą udział:  
red. Jerzy Domżalski, prof. Krzysztof Komorowski  

i dr hab. Andrzej Kunert. 
MIEJSCE: Towarzystwo Miłośników Historii przy Rynku Starego Miasta 29/31  

kamienica Książąt Mazowieckich, SALA KOŚCIUSZKOWSKA

WSTĘP WOLNY
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Dotacje	dla	organizacji	
pozarządowych

J ak co roku, organizacje pozarządowe  mo-
gły ubiegać się o wsparcie finansowane na 
zadania proponowane mieszkańcom gminy 

Michałowice z zakresu kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Na 
zadania z pierwszego zakresu wpłynęło 12 ofert, 
z drugiego zaś – 14.
Proponowane przez organizacje zadania kiero-
wane są do różnych grup wiekowych. W ramach 
gminnego dofinansowania zostaną zorganizowa-
ne pikniki rodzinne i warsztaty m.in. wokalne 
czy teatralne. Odbędą się spotkania artystyczne 
dzieci i młodzieży (zdjęcie obok z ubiegłego 
roku). W sali multimedialnej urzędu będą mia-
ły miejsca koncerty i recitale znanych artystów. 
Nie zabraknie także działań związanych z po-
szerzeniem wiedzy i wszechstronnym rozwojem 
młodych ludzi, „z kulturą i historią za pan brat”, 
a także tych dedykowanych seniorom.
Kluby i stowarzyszenia sportowe umożliwia-
ją  uczestnictwo w zajęciach m.in. koszyków-

ki i piłki nożnej. Dzieci i młodzież będą brały 
udział w licznych turniejach, podczas których 
nie tylko poczują ducha rywalizacji, ale także 
zaprezentują i sprawdzą umiejętności zdobyte 
podczas treningów. Na terenie gminy odbędzie 
się turniej karate z udziałem klubów z terenu 
województwa mazowieckiego, międzynarodowy 
turniej koszykówki dziewcząt oraz turniej teni-
sa stołowego dla mieszkańców, organizowany 
w różnych kategoriach wiekowych. Panie po 
raz kolejny będą mogły uczestniczyć w kursie 
samoobrony. Do końca roku będzie można ko-
rzystać z boiska Orlik 2012, na którym obecny 
jest animator sportu (w godz. popołudniowych 
i weekendy).

Przyznane wsparcie przez gminę to nie jedyne 
źródło finansowania tych działań. Organiza-
cje pozarządowe zapewniają wkład finansowy 
z innych źródeł, który stanowi 20% otrzymanej 
dotacji.  

gmina
MICHAŁOWICE

W	pierwszym	tegorocznym	konkursie	dla	organizacji	pozarządowych	
Gmina	Michałowice	przyznała	dotacje	w	wysokości	675 000 zł.

Obchody	DNIA	KOBIET	w	gminie	Michałowice
W gminie Michałowice nie zabrakło do tej pory 
okolicznościowych imprez z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet, a to jeszcze nie koniec...
REGUŁY. Już 5 marca kobie-
ty zostały zaproszone przez 
Wójta Gminy Michałowice, 
Krzysztofa Grabkę i Stowarzy-
szenie K40 na spotkanie z Ka-
baretem na Koniec Świata do 
Urzędu Gminy w Regułach.

W	GRANICY, również 5 marca – 
dla zaproszonych przez radnych 
oraz Zarząd Osiedla Granica 

kobiet odbył się koncert w ra-
mach Granica Sunday Festi-
val, w czasie którego wszystkie 
zaproszone mogły posłuchać 
piosenek Anny German.

Sołectwo KOMORÓW zachęcało 
wszystkie panie do przybycia 
w dniu 8 marca do świetlicy 
Kaliszowy Gaik na koncert 
„Kobiety o mężczyznach” 

w wykonaniu Małgorzaty 
Kra sowskiej-Gajownik. Zapro-
szenie do Pań skierowali radni, 
sołtys i Rada Sołecka.

W NOWEJ	 WSI również od-
będzie się koncert „Kobiety 
o mężczyznach” – 9 marca 
o godz. 18:00 w REMIZIE 
STRAŻACKIEJ. Panie oraz 
zaproszeni przez radnych, 
sołtysa i Radę Sołecką Nowej 
Wsi mieszkańcy, oprócz stra-
wy duchowej mają zapewniony 
także słodki poczęstunek.

Natomiast 12 marca o godz. 
18:00 Panie z	 OPACZY-KOLONII	
zaproszone są na koncert  
Luigi Pagano. Wykonawca 
umili im chwile śpiewem i grą 
na gitarze. Akompaniować mu 
będzie Adam Kulis.
Luigi grał z Paulem McCartneyem, 
występował z największymi gwiazdami 
kina, koncertował na całym świecie. Po-
chodzi z Neapolu i ma w sobie wszystko 
to, czego można oczekiwać od Włocha 
– radość, energię, otwartość. To miłość 
sprowadziła go do Polski, a on sprowa-
dził do Polski swoją muzykę.

(AS)  NOWA WIEŚ, 9 MARCA, godz.1800

OPACZ-KOLONIA, 12 MARCA, godz.1800 

SKLEP  WARZYWA | OWOCE

zatrudni pracownika
na stanowisku: sprzedawca

godziny pracy: 1100– 1900

Warszawa Ursus, ul. Pużaka 1 

tel. 730 632 293

n  DLA PSA I KOTA

UWAGA, KLESZCZE!
Nadchodzi dużymi krokami wiosna. To czas budzenia się kleszczy. 
Podobnie jak na jesieni przychodnie weterynaryjne obserwują wzrost 
zachorowań na groźną dla psów chorobę – babeszjozę, wywoływaną 
przez pierwotniaki z rodzaju Babesia. 

N osicielami tych pierwotniaków są różne 
gatunki kleszczy, a na naszych terenach 
głównie kleszcz pstry (łąkowy) Derma-

centor reticulatus lub kleszcz psi Rhipicep-
halus sanguineus. Wojewodztwo Mazowie-
ckie obok Pomorskiego, Wielkopolskiego, 
Małopolskiego i Śląskiego należy do woje-
wództw, w których populacja kleszczy bę-
dących nosicielami jest największa. Okres 
inkubacji choroby trwa od kilku dni do kil-
ku tygodni. Objawy, które mogą świadczyć 
o jej wystąpieniu to: osłabienie, gorączka do 
42oC, blade lekko zażółcone śluzówki, mocz 
koloru czerwonego do zielonobrunatnego, 
brak apetytu. W momencie zauważenia ww. 
objawów należy niezwłocznie udać się do le-
karza weterynarii. 

Inną chorobą przenoszoną przez kleszcze 
jest borelioza. Wywołuję ją bakteria z rodzaju 
Borelia, która przenoszona jest głównie przez 
kleszcze z rodzaju Ixodes, a w szczególności 
Ixodes ricinus. Przypuszczalnie większość za-
każeń przebiega bezobjawowo. W odróżnie-
niu od człowieka nie występuje zaczerwienie-
nie w stadium początkowym. Objawy mogą 
wystąpić od 2 do 5 miesięcy od ukąszenia: 
brak apetytu, gorączka, kulawizny, obrzęk, 
bolesność stawów, mięśni, kręgosłupa. W mo-
mencie zaobserwowania w/w objawów należy 
udać się do lekarza weterynarii, który wdroży 
odpowiednie leczenie.

Co zrobić by nasi pupile nie chorowali na 
choroby przenoszone przez kleszcze? W myśl 
zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, należy 
stosować profilaktykę. Bardzo skuteczne, 
bezpieczne i smaczne dla piesków są tabletki 
Bravecto działające 3 m-ce (dostępne również 
dla kotów), dodatkowo obroże przeciw klesz-
czom, preparaty typu „spot on” dostępne  

u lekarza weterynarii. Ważne jest również by 
po każdym spacerze w lesie lub parku dokład-
nie sprawdzić czy nie przybłąkał się naszemu 
pupilowi niechciany pasażer. W momencie 
stwierdzenia kleszcza najlepiej usunąć go 
w przeciągu 24 h, co znacznie obniży ryzyko 
zakażenia.

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

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
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OŻARÓW	MAZOWIECKI

Mieszkańcy	tworzą	
nową	politykę	kulturalną
2	marca,	w	Centrum	 Inicjatyw	Społecznych	„Przy	Parku”	w	Ożarowie	Mazowieckim	
ok.	20	osób	wzięło	 udział	w	ostatnim	 spotkaniu,	 którego	 celem	 jest	 podsumowanie	
zeszłorocznych	 spotkań	oraz	 zebranie	materiałów	do	opracowania	 strategii	 rozwoju	
kultury	 w	 mieście.	 Ożarów	 Mazowiecki	 został	 wybrany	 z	 obszaru	 Mazowsza	 wraz	
z	czterema	samorządami	–	uczestniczy	w	pilotażowym	projekcie	„Wsparcie	dla	rozwoju	
lokalnych	polityk	kultury	w	województwie	mazowieckim”	realizowanym	w	ramach	wdra-
żania	Strategii	Rozwoju	Kultury	w	Województwie	Mazowieckim.	Spotkanie	i	warsztaty	
poprowadził	 Karol	Wittels	 z	 Fundacji	 Obserwatorium.	Można	 jeszcze	 dosyłać	 swoje	
pomysły	na	kulturę	w	Ożarowie.	Głosy	mieszkańców	są	bardzo	potrzebne.

W	ramach projektu finansowanego ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego samorządy (Ożarów 

Mazowiecki, Tłuszcz, Radom i dzielnica Wa-
wer) otrzymały do końca 2016 roku wsparcie 
eksperckie z Mazowieckiego Instytutu Kultury 
i Fundacji Obserwatorium  w zakresie przygoto-
wywania dokumentów o charakterze strategicz-
nym, które staną się podstawą tworzenia poli-
tyki kulturalnej w danych miastach.  Z naszych 
informacji wynika, że do programu nie napły-
nęło dużo zgłoszeń nawet mimo telefonicznej 
zachęty. Warunkiem zgłoszenia było utworze-
nie partnerstwa w minimalnym składzie: samo-
rząd, instytucja kultury, organizacja pozarzą-
dowa. Przystępujący musieli też zadeklarować 
wcześniej rozpoczęty proces tworzenia polityki 
kulturalnej na poziomie lokalnym, wdrożenie 
dokumentów powstałych w ramach projektu, 
zaplecze i zasoby pozwalające na realizację pro-
jektu oraz udział społeczności lokalnej (w tym 
zarówno mieszkańców jak i różnorodnych pod-
miotów i instytucji) w procesie powstawania po-
lityk kulturalnych. 

FREKWENCJA TYPOWA DLA SPOTKAŃ 
DOTYCZĄCYCH KULTURY
W Ożarowie Mazowieckim w ramach projek-
tu odbyły się 4 spotkania – 1. i 3. cieszyły się 
największym zainteresowaniem. Na spotkaniu 
podsumowującym w marcu pojawili się m.in. 
Krzysztof Jabłoński (kierownik Filii Domu Kul-
tury „Uśmiech”, koordynator ds. projektu), Ali-
na Holk (dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”) 
wraz z pracownikami, Tomasz Tymoftyjewicz 
(zastępca burmistrza ds. społecznych), Elżbie-
ta Paderewska (dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Ożarowie Mazowieckim) razem z pracowni-
kami, instruktor biblioteki powiatowej, Barba-

ra Łuczak oraz Adrian Antosiewicz (Centrum 
Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”), dwóch 
radnych, członkinie ożarowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, przedstawicielka Koła 
Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Sceny 
Ołtarzew i Fundacji Nasz Macierzysz, kilku 
mieszkańców Bronisz, Józefowa i Płochocina.  
– Frekwencja w liczbie 20–40 osób to norma 
przy tego rodzaju spotkaniach – zwrócił uwagę 
Karol Wittels. Dodał, że cieszy go fakt, że poja-
wili się również mieszkańcy niezwiązani zawo-
dowo z kulturą, ale zainteresowani jej losami.

PROBLEMY I SZANSE W SKRÓCIE
– Do państwa już należy stworzenie dokumentu 
miejskiego, który zostanie wdrożony. Oczywi-
ście, wciąż będę służył pomocą – zapowiedział 
Karol Wittels. Przedstawił wyniki wypracowa-
ne na wcześniejszych jesiennych spotkaniach na 
temat problemów i potrzeb kulturalnych gminy 
oraz zaprezentował diagnozę kultury Ożarowa 
Mazowieckiego i szanse oraz kierunki działań 
na przyszłość. Grupy społeczne takie jak gim-
nazjaliści, licealiści, studenci nie uczestniczą 
w kulturze ze względu na brak czasu i oferty 
dostosowanej do potrzeb. Osoby starsze i miesz-
kańcy sołectw podkreślali m.in. utrudnione 
uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych ze 
względu na rozległość gminy oraz brak wie-
dzy na temat tego, co jest planowane. Wiele 
osób wybiera ofertę kulturalną oferowaną przez 
sąsiednią Warszawę (Ożarów ma jeden z naj-
wyższych wskaźników w województwie ma-
zowieckim ze względu na liczbę mieszkańców 
dojeżdżających do pracy i szkół do Warszawy 
oraz z uwagi na ilość spędzanego wolnego cza-
su w stolicy). Zauważono słabą integrację mię-
dzypokoleniową w Ożarowie Mazowieckim jak 
również brak miejsc, gdzie można byłoby się 

spotykać bez narzuconego programu. W ana-
lizie SWOT wśród słabych stron wymienione 
zostały ponadto: brak sali widowiskowej, nowo-
czesnego sprzętu, słaba współpraca i brak ko-
ordynacji podmiotów działających w obszarze 
kultury. Za mocne strony uznane zostały: dzia-
łalność niepublicznych podmiotów kultural-
nych, wstęp wolny na wydarzenia, bogata ofer-
ta dla dzieci, dobra lokalizacja Domu Kultury 
i profesjonalizm jego pracowników.

KULTURA OŻAROWSKA WE WSKAŹNIKACH
Ciekawie wyglądały wyniki, jakie osiąga w ob-
szarze kultury gmina Ożarów Mazowiecki ze 
względu na kilka wybranych wskaźników 
(dane za portalem Moja Polis). Liczba biblio-
tek w gminie na 1000 mieszkańców znajduje 
się nieco poniżej średniej dla powiatu. Gorzej 
sytuacja wygląda biorąc pod uwagę domy kul-
tury, świetlice i kluby na 1000 mieszkańców 
– wskaźnik dla Ożarowa wynosi 0,044, dla po-
wiatu 0,080. Stan zespołów artystycznych na 
1000 mieszkańców wynosi w Ożarowie jedynie 
0,088, zaś dla powiatu 0,259. Lepiej prezentu-
je się np. frekwencja na imprezach w domach 
kultury, świetlicach i klubach na 1000 miesz-
kańców (wskaźnik dla powiatu wynosi 915,638 
a dla gminy 1078,870). Niewielka jest ilość po-
zyskiwanych środków zewnętrznych, za to wy-
datki na kulturę w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
to ponad 90 zł.

BURZLIWE DYSKUSJE
Marcowe, ostatnie spotkanie było też okazją do 
pracy w grupach nad strategią kulturalną. Po-
nadto, wywiązało się także wiele burzliwych 
dyskusji. Pracownicy biblioteki zgłosili, że ana-
liza SWOT może być niepełna z powodu nie-
uwzględnionych kwestii dotyczących książnicy. 

Pojawiły się głosy, że cała diagnoza może być 
niepełna także ze względu na małą liczbę odpo-
wiedzi od mieszkańców. Karol Wittels zwrócił 
uwagę, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi od 
urzędu miasta, do kiedy strategia miałaby obo-
wiązywać. Karol Wittels zdradził, że Fundacja 
Obserwatorium opracowała już modele – proce-
sy powstawania lokalnych polityk kulturalnych. 
W kolejnych latach będą służyły jako przykład 
dobrych praktyk dla innych samorządów i grup 
inicjatywnych. W niedługim czasie mają zostać 
upublicznione. Zdaniem prowadzącego spot-
kanie, przed wdrożeniem dokument dotyczący 
przyszłej polityki kulturalnej Ożarowa powinien 
zostać skonsultowany ostatecznie z mieszkańca-
mi. Dodał też, że polityka kulturalna powinna 
być elastyczna z budżetem miejskim i uszczegó-
ławiana co 2 lata. Nie powinna jednak obejmo-
wać okresu krótszego niż 8 lat. 

SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW NA ZABRANIE GŁOSU
Jeszcze do 17 marca mieszkańcy gminy Ożarów 
Mazowiecki mogą dostarczyć szablon wypeł-
niony według własnych pomysłów. Należy wpi-
sać tam uwagi do wcześniej ustalonych celów 
strategicznych przyszłej polityki kulturalnej, 
podać ewentualnie własne cele do poszczegól-
nych obszarów. Warto też rozwinąć cele opera-
cyjne wraz z zarysem działań. Wydrukowane 
i wypełnione egzemplarze należy dostarczyć do 
Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”, 
ul. Poznańska 292. W sprawie szablonu można 
kontaktować się z Domem Kultury „Uśmiech”. 
Następnie, informacja opracowana na podstawie 
spotkań z mieszkańcami trafi do lidera projek-
tu, czyli Domu Kultury „Uśmiech”, potem do 
Urzędu Miasta.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

n  OŻARÓW MAZOWIECKI. Potrzebne głosy mieszkańców!



Mocne Strony    |    9	MARCA	2017	R.    |    NR 4(13)/2017  (ROK II)
7OŻARÓW	MAZOWIECKI

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

INFORMACJA  
dla SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

z Gminy Ożarów Mazowiecki

ZAKŁAD GMINNYCH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  

„Energetyka Ożarów Mazowiecki” 

serdecznie zaprasza 

uczniów klas I–III  
Szkół Podstawowych 

do udziału w 

KONKURSIE	
na plakat 

propagujący

Światowy 
Dzień Wody	
Konkurs pod honorowym patronatem 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

Pawła Kanclerza

Regulamin konkursu dostępny na stronie 
ht tp : / /energetyka.ozarow-maz.p l /

SZKOŁA RODZENIA	
w	Ożarowie	Mazowieckim
W 2017 roku w Ożarowie Mazowieckim prowadzone 
będą zajęcia szkoły rodzenia w ramach realizacji „Pro-
gramu polityki zdro wotnej Gminy Ożarów Mazowiecki 
przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie 
dziecka – zajęcia w szkole rodzenia”. 

P rogram obejmuje zajęcia edukacyjne: teorię i prakty-
kę, dla przyszłych mam i ojców. Jeden cykl składał 
się będzie z 5 grupowych spotkań, każde trwające ok. 

3 godz. – 1 raz w tygodniu. Każdorazowo udział może 
wziąć maksymalnie 20 osób/10 par. 
DO	PROGRAMU	ZAKWALIFIKOWANE	ZOSTANĄ	KOBIETY	–	MIESZ-
KANKI	GMINY	OŻARÓW	MAZOWIECKI	– w ciąży fizjologicz-
nej po 27 tygodniu, posiadające skierowanie od lekarza 
ginekologa lub lekarza POZ z oświadczeniem na temat 
braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach (teoretycz-
nych i praktycznych) szkoły rodzenia oraz ojcowie dzieci 
– mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, deklarujący 
podjęcie cyklu edukacyjno-praktycznego przygotowują-
cego do prawidłowego przebiegu ciąży, aktywnego poro-
du i połogu ich partnerek oraz właściwej i sprawnej opieki 
nad nowonarodzonym dzieckiem.
Pierwszeństwo będą miały osoby spodziewające się pierw-
szego dziecka.
UCZESTNICTWO	 W	 PROGRAMIE	 JEST	 DOFINANSOWANE przez 
Gminę Ożarów Mazowiecki w wysokości 85% kosztów 
uczestnictwa w zajęciach.
WARUNKIEM	 UCZESTNICTWA jest zamieszkanie na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki (w przypadku osób niezamel-
dowanych – zaświadczenie o rozliczaniu podatku w urzę-
dzie skarbowym właściwym dla Gminy Ożarów Mazowie-
cki) oraz zaświadczenie od lekarza ginekologa lub lekarza 
POZ o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach szko-
ły rodzenia i ćwiczeniach w ramach zajęć.
OSOBY	 ZAINTERESOWANE zapraszamy do śledzenia strony 
internetowej – szczegóły wkrótce.

DODATKOWYCH	INFORMACJI	UDZIELA:	
Anna Fedoryk, Wydział Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, tel. 22 731 32 57, 
a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl  

Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim 

ZMIANY W PROGRAMIE 
OŻAROWSKA	KARTA	RODZINY	3+
W związku z wejściem w życie Uchwały  
Nr XXXIII/353/17 Rady Miejskiej  
w Ożarowie Mazowieckim z dnia  
26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały  
w sprawie podjęcia działań zmierzających  
do polepszenia warunków życiowych  
rodzin wielodzietnych zamieszkałych  
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki:
l   wydłuża się okres przysługiwania  

„Ożarowskiej Karty Rodziny 3+”  
z 24 do 25 roku życia w przypadku  
gdy dziecko uczy się lub studiuje;

l   „Ożarowska Karta Rodziny 3+”  
wydawana będzie na okres do trzech lat.

Szczegółowe warunki przyznawania, wydawania i ko-
rzystania z „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+” określa 
Zarządzenie Nr B.0050.46.2017 Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania 
i korzystania z „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+”.
Zapraszamy do zapoznania się z nowymi drukami wnio-
sków, nowym wzorem „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+” 
i zasadami przyznawania Kart.

Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

Bezpłatny Mobilny System 
Powiadamiania	i	Ostrzegania
Od 2014 roku na terenie gminy działa bezpłatny mobilny system powiadamia
nia i ostrzegania. Jest to forma szybkiego przekazu informacji przez Urząd 
Miejski mieszkańcom. System za pośrednictwem bezpłatnych SMS infor-
muje o zagrożeniach (wichury, nawałnice, powodzie, blokady dróg, itp.) oraz 
o ważnych wydarzeniach lokalnych (festyny, imprezy sportowe). 

S ystem został uruchomiony w trosce 
o Państwa bezpieczeństwo, prze-
kazuje informacje o zagrożeniach 

pogodowych i hydrologicznych oraz in-
formuje o bieżących sprawach ważnych 
w relacjach Urząd Miejski – Miesz-
kańcy. Poprzez system staramy się 
powiadamiać o zamknięciu dróg, wy-
łączeniach prądu, wody, robotach dro-
gowych i proponowanych objazdach. 
Mieszkańcy, którzy korzystają z apli-
kacji dowiadują się również dzięki niej 
jako jedni z pierwszych o rozpoczętych 
inwestycjach.
Aplikacja BLISKO (komunikator 
SISMS) posiada możliwość wybrania 
tematu przysyłanych wiadomości. Do 
wyboru mamy następujące kategorie: 
aktualności, powiadomienia o zagroże-
niach, powiadomienia o utrudnieniach, 
komunikaty, wydarzenia. 
Jedyny koszt jaki Państwo poniesiecie 
jest związany z aktywacją usługi i do-
tyczy wysyłki smsa aktywacyjnego 
pod nr telefonu 661 000 112 (koszt 
wysłania SMS  jest zgodny z Państwa 
planem taryfowym).
Poprzez aplikację przekazujemy infor-
mację prawie pięciuset mieszkańcom, 
którzy aktywowali usługę na swoim 
telefonie lub korzystają z bezpłatnej 

aplikacji na smartfona. Komunikaty 
do ty czą całego terenu Gminy, obecnie 
pla nujemy podjąć prace nad utworze-
niem podgrup w niektórych katego-
riach dot. poszczególnych sołectw lub 
części gminy.
Aplikacja BLISKO (komunikator 
SISMS) to bardzo dynamiczne narzę-
dzie, które staramy się jak najbardziej 
dostosować do Państwa potrzeb. Stara-
my się, żeby narzędzie to było jak naj-
bardziej dedykowane dla mieszkańców 
i dostarczało tylko istotnych informacji. 
Pracujemy również nad uruchomieniem 
systemu, poprzez który mieszkańcy 
będą mogli informować nas o ważnych 
zdarzeniach ze swojego otoczenia.

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  
znajdą Państwo na stronie: 

www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/
d29e2303/Gmina-Ożarów-Mazowiecki

Film prezentujący aplikację BLISKO:

www.youtube.com/watch?v=HmVObuRb1_0.	

ZAPRASZAMY  
DO BEZPŁATNEJ REJESTRACJI!

Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego

l
 K

O
N

C
E

R
T 

l
	K

O
N

C
E

R
T 

l
	K

O
N

C
E

R
T 

l
	K

O
N

C
E

R
T 

l
	K

O
N

C
E

R
T 

l



 NR 4(13)/2017  (ROK II)    |    9	MARCA	2017	R.    |    Mocne Strony8
dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	 MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	 MAZOWIECKI  –  gmina	 MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS

NASZE STRONY l PIASTÓW

Nowe	uchwały	po	reformie	oświaty
Podczas XXX sesji Rady Miejskiej podjęto kilka uchwał 
związanych z oświatą. Ustalono m.in. sieć i granice obwodów  
publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w celu 
do  stosowania ich do nowego ustroju szkolnego – ustale-
nia będą obowiązywać od 1 września 2017  r. do 31 sier-
pnia 2019 r. Zatwierdzony został też projekt sieci publicznych 
8-letnich szkół podstawowych wraz z granicami obwodów  
od 1 września 2019 r. Przy okazji z ust radnych padły też pyta-
nia o bezpieczeństwo nauczycielskich etatów oraz o cenę, jaką 
zapłaci miasto za dostosowanie placówek do zmian.
– Wracamy do tego, co było przed re-
formą wprowadzającą gimnazja, czyli 
do 5 szkół podstawowych – w wiel-
kim skrócie rozpoczęła relację obec-
na na sesji Danuta Oleś, dyrektor 
Centrum Usług Oświatowych Miasta 
Piastowa.  Gimnazjum Nr 1 (obecnie 
z siedzibą przy ul. Pułaskiego) zosta-
nie przekształcone w 8-letnią Szkołę 
Podstawową Nr 5, która rozpocznie 
działalność od 1 września 2017 roku 

prowadząc nabór według obwodu 
określonego w uchwale.  Gimnazjum 
Nr 2 (al. Tysiąclecia)  zakończy dzia-
łalność 31 sierpnia 2017 i zostanie 
włączone do oddtworzonej w ubie-
głym roku Szkoły Podstawowej Nr 3. 
Uchwała wprowadza też zmiany 
w sieci punktów i oddziałów przed-
szkolnych we wszystkich szkołach 
podstawowych – m.in. przybędzie 
oddziałów przedszkolnych w nowej 

Szkole Podstawowej Nr 5. Zakresy 
obwodów uległy zmianie. Przede 
wszystkim, granica nie pokrywa się 
z linią torów kolejowych. – Decyzja 
ostateczna na temat przenoszenia wy-
branych oddziałów zostanie podjęta 
przy zakończeniu rekrutacji do klas 
pierwszych i oddziałów przedszkol-
nych, po akceptacji Rady Miasta, naj-
pewniej w kwietniu – poinformowała 
Danuta Oleś.

CO Z NAUCZYCIELAMI I KOSZTAMI 
REFORMY?
Radna Katarzyna Wójcikowska zwró-
ciła się do dyrekcji Centrum Usług 
Oświatowych Miasta Piastowa z py-
taniem, czy piastowscy nauczyciele 
są bezpieczni w związku z reformą. 
– Generalnie nie przewidujemy zwol-
nień, zdecydowanie zmieni się sposób 
realizacji pensum – odpowiedziała 
dyrektor. Nie wykluczyła nadrabiania 
godzin w więcej niż jednej placówce.
– Na sesji kwietniowej więcej będę 
mogła państwu powiedzieć – doda-

ła. Przed głosowaniem nad kolejną 
uchwałą związaną z oświatą w Piasto-
wie (w sprawie maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie, 
pobieranych przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycie-
li oraz ustalenia specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie 
będzie przyznawane w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez 
Miasto Piastów) radny Rafał Nowa-
kowski zapytał o cenę, jaką zapłaci 
miasto w związku z reformą edukacji 
i dostosowaniem placówek do nowego 
systemu. Danuta Oleś poinformowa-
ła, że na koniec kwietnia dyrektorzy 
powinni przedstawić wstępne koszty 
związane z adaptacją. 

SZANSA NA PRZEDSZKOLE
Radny Maciej Chudkiewicz poruszył 
ciekawą kwestię, do której odniósł 
się burmistrz Miasta Piastowa Grze-
gorz Szuplewski. Według relacji bur-
mistrza, pojawiła się szansa zmiany 
siedziby filii Przedszkola Miejskiego 

Nr 3, które obecnie mieści się przy 
ul. Grunwaldzkiej. Pod koniec sierpnia 
wygasa umowa z właścicielem budyn-
ku, w którym mieści się przedszkole. 
Do urzędu miasta zwrócił się nowy 
właściciel budynku znajdującego się 
się przy ul. Popiełuszki 12. Nabył po-
siadłość od PKP i zaproponował moż-
liwość ulokowania tam przedszkola. 
Zaoferował, że wynajmie miastu po-
mieszczenia na korzystnych warun-
kach. Burmistrz Grzegorz Szuplewski 
jest pełen entuzjazmu. Rozmowy są 
zaawansowane, a oferowany budynek 
jest znacznie większy. Są też plany 
na jego wyremontowanie i dobudo-
wanie kondygnacji. – Pewność mamy 
na 99%. Wykorzystamy ten budynek 
na przedszkole i inne funkcje miejskie 
– powiedział burmistrz. – Zgodnie 
z danymi z ewidencji, nie powinno być 
w tym roku większego problemu z przy-
jęciem wszystkich dzieci do przedszko-
li – dodała Danuta Oleś.

Agnieszka  
Gorzkowska

n  PIASTÓW. Nowa sieć szkół i obwodów oraz szansa na nowy budynek dla przedszkola

Na zdjęciach: Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej  
(28 lutego 2017 r.) jak zwykle odbyły się  

w budynku MOSiR. Na sesji podejmowano  
m.in. uchwały związane z reformą oświaty. 

Fot. Jacek Sulewski

n  NASZE STRONY. Plany dotyczące inwestycji w infrastrukturę kolejową na rok 2017 i podstawowe cele na kolejne lata. 

LINIE KOLEJOWE – pora na modernizację
PKP	Polskie	Linie	Kolejowe	S.A.	modernizują	tory,	wiadukty	i	urządzenia		
sterowania	ruchem	kolejowym	na	odcinku	Warszawa	Zachodnia	–	Warszawa	Gdańska	
oraz	Warszawa	Gołąbki	–	Warszawa	Gdańska.	17	lutego	br.	podpisano	wartą	
ponad	196	mln	zł	brutto	umowę	na	remont	linii	obwodowej	w	Warszawie.		
To	nie	koniec	działań.	PLK	planują	na	2017	rok	nakłady	w	wysokości	5,5	mld	zł.

P odczas wspólnej konferencji Ministra Infra-
struktury i Budownictwa oraz Prezesa PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A. przedsta-

wiono plany dotyczące inwestycji w infrastruk-
turę kolejową na rok 2017 i podstawowe cele na 
kolejne lata. W pierwszym półroczu 2017 roku 
PKP PLK podpisuje umowy i planuje kolejne 
dla aglomeracji warszawskiej, m.in. na projekt 
dotyczący naszego obszaru: modernizacji linii 
nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Gro-
dzisk Mazowiecki, o czym napiszemy więcej 
w następnych wydaniach.
Podpisana natomiast została już umowa 
w ramach projektu „Prace na linii obwodowej 
w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warsza-
wa Zachodnia – Warszawa Gdańska)”. Remon-
ty zrealizuje firma Budimex. Kontrakt na prace 
obejmuje 26 miesięcy, czyli do połowy 2019 

roku. – Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejo-
wych S.A. w aglomeracji warszawskiej pozwolą 
na lepsze podróże oraz integracje kolei z komu-
nikacją miejską. Przebudowa linii obwodowej 
to jeden z projektów na przebudowę warszaw-
skiego węzła kolejowego, na którą w Krajowym 
Programie Kolejowym przewidziano ok. 2 mi-
liardy zł.– powiedział Arnold Bresch, członek 
Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Z KORZYŚCIĄ DLA STACJI PKP NA GOŁĄBKACH
Między stacją Warszawa Gdańska – Warszawa 
Zachodnia oraz Warszawa Gdańska – Warszawa 
Główna Towarowa – Warszawa Gołąbki wy-
mienione zostaną tory, rozjazdy, sieć trakcyjna 
oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. 
Dzięki temu z „obwodówki” będzie mogło ko-
rzystać więcej pociągów – zapewniają pracow-

nicy PKP PLK S.A. Ma zwiększyć się przepu-
stowość komunikacji kolejowej w aglomeracji 
warszawskiej. Na stacji Warszawa Główna To-
warowa wybudowane będzie Lokalne Centrum 
Sterowania. Nowoczesny obiekt zarządzania 
ruchem usprawni przewozy po zachodniej stro-
nie miasta. Po przebudowie lepiej będą też do-
stosowane do ruchu towarowego stacje Gołąbki 
i Jelonki. W przyszłości, uzyskane efekty mają 
mieć pozytywny wpływ również na podróże da-
lekobieżne.Dzięki podpisanej umowie w 2018 
roku na kolejowej mapie Warszawy będą dwa 
nowe przystanki: Warszawa Koło (w okolicy ul. 
Obozowej) i Warszawa Powązki. Przebudowane 
zostaną istniejące obiekty: Warszawa Kasprza-
ka (nowa nazwa to Warszawa Wola) i Warszawa 
Koło (nowa nazwa to Warszawa Młynów) oraz 
peron nr 8 na stacji Warszawa Zachodnia.

PLANY NA PRZEBUDOWĘ STACJI  
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
PKP PLK S.A prowadzi również działania 
w celu poprawy bezpieczeństwa na przejaz-
dach kolejowych. W zeszłym roku na terenie 
województwa mazowieckiego doszło do 37 
zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych 
z udziałem kierowców i pieszych. W wyniku 
tych zdarzeń 9 osób zginęło a 9 zostało ciężko 
rannych. 
Działania skupiają się nie tylko na działalności 
informacyjnej w ramach kampanii „Bezpiecz-
ny Przejazd – Szlaban na ryzyko!”.  – W 2019 
roku planujemy rozpocząć przebudowę stacji 
Ożarów Mazowiecki wraz z dwoma przejazda-
mi kolejowo-drogowymi. Dokładny zakres prac 
będzie ustalony w momencie ogłoszenia prze-
targu na modernizację. W Piastowie i Ursusie 
funkcjonują przejazdy bezkolizyjne – poinfor-
mował Karol Jakubowski z zespołu prasowego 
PKP PLK S.A.

Na podstawie Informacji własnych, 
informacji prasowych PKP PLK

Agnieszka Gorzkowska
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Nadbużańska przyroda w Piastowie 
W jeszcze zimowej aurze 24 lutego 2017 r. 
w Miejskim Ośrodku Kultury (MOK) w 
Piastowie odbył się wernisaż dwóch ciekawie 
zapowiadających się artystek:  
Agnieszki Długołęckiej i Michaliny Derlickiej.

W ernisaż przebiegał w kameralnej, miłej atmosferze. W ga-
lerii, ze względu na jej niedużą przestrzeń, można było 
podziwiać jedynie obrazy olejne obu artystek. Spotkanie 
poprowadziła Aneta Stosio, plastyk w MOK, prowadząca 
pracownię małych form plastycznych i instruktor Klubu 

Plastyka Walor. Na temat twórczości artystek wypowiadała się ar-
tystka Tamara Baczkowska-Urban, związana ze stowarzyszeniem 
FormAT w Wyszkowie. W trakcie spotkania każdy mógł porozma-
wiać z malarkami, które chętnie słuchały opinii na temat swoich 
obrazów. Wernisażowi towarzyszyła też oprawa muzyczna – na-
strojowa muzyka grana na żywo na pianinie.  

AUTENTYCZNOŚĆ I PASJA TWORZENIA
Artystka plastyk	 Agnieszka	 Długołęcka od 2013 r. jest prezesem 
Stowarzyszenia Form Artystycznych i Turystycznych FormAT 
w Wyszkowie, w skład którego wchodzą miłośnicy malarstwa, 
fotografii i turystyki. Zakładała również działającą od lat 80. 
Grupę SIEDEM, obecnie będącą filarem stowarzyszenia For-
mAT, której głównym celem jest rozwijanie kultury literackiej, 
muzycznej i sztuki w szerokim tego słowa znaczeniu, a także 
promowanie artystów z powiatu wyszkowskiego. Od lipca 2014 
r. artystka działa także w Galerii Sztuki „PeKaP”, prowadzo-
nej przez stowarzyszenie FormAT, powstałej na terenie stare-
go dworca PKP w Wyszkowie. Długołęcka należy również 
do Związku Polskich Artystów Plastyków Sztuka Użytkowa. 
Uprawia malarstwo sztalugowe, jak: portret, martwa natura czy 
pejzaż. Zajmuje się też fotografią, w tym solarigrafią (jest to 
technika negatywowa, która polega na fotografowaniu śladów 
promieni słonecznych aparatem otworkowym) i grafiką kompu-
terową. Co warto zaznaczyć, wykonuje także artystyczną biżu-
terię z miedzi. Artystka brała udział w licznych plenerach ma-
larskich i wystawach zbiorowych. Ma w swoim dorobku cztery 
wystawy indywidualne. 

Prezentowane na wystawie obrazy Agnieszki Długołęckiej 
są oryginalne, nostalgiczne i zmuszające do refleksji. Są to 
głównie pejzaże z wyszkowskich, nadbużańskich okolic, a także 
portrety wykonane w technice olejnej. Malując je, artystka sta-
rała się uchwycić głębię wewnętrzną swoich modeli. Na owych 
portretach widzimy twarze zadumane, zapatrzone w dal. Ar-
tystka pogłębia izolację postaci od świata zewnętrznego przez 
umieszczenie ich na niedookreślonym tle lub w symbolicznej 
przestrzeni. Emocjonalne podejście do osoby portretowanej 
wzmacnia również użyta przez malarkę paleta barw, zawężona 
do różnych odcieni brązu, błękitu i żółci oraz farby kładzione 
delikatnie, lekkimi pociągnięciami pędzla. Na portretach często 
pojawia się symboliczny motyw żółtych motyli, które krążąc 
wokół postaci, wywołują wrażenie ulotności chwili. Możemy 
także obejrzeć tajemnicze, melancholijne, spowite we mgle kra-
jobrazy doliny rzeki Bug. Często w przyciemnionej, poetyckiej 
tonacji ukazane są rosnące nad rozlewiskiem rzeki wierzby lub 

widoczne w oddali łąki i pola. Kolory są tu stonowane, dominu-
ją różne odcienie brązu przełamane bielą czy błękitem. Prezen-
towane na wystawie dzieła oddają wyjątkową wrażliwość arty-
styczną A. Długołęckiej, podkreśloną w malarstwie kolorem, 
tematyką obrazu czy fakturą.  

Druga z artystek, Michalina	Derlicka,	od 2013 r. jest również człon-
kinią Grupy SIEDEM oraz stowarzyszenia FormAT w Wyszko-
wie. Bierze udział w licznych plenerach malarskich. Tworzy głów-
nie w technice olejnej i akwarelowej. Jej ulubionym motywem, do 
którego wciąż powraca, są konie. Chętnie maluje też inne zwierzę-
ta oraz pejzaże. 

W dziełach M. Derlickiej ukazanych na wystawie widać ogrom-
ną pochwałę natury, chęć pokazania piękna przyrody. Przykłado-
wo malowane przez nią motywy animalistyczne (np. ptaki) przed-
stawione są bardzo realistycznie, z dużym wyczuciem malarskim. 
Przez świetnie oddane kolory udaje się twórczyni uchwycić żywą 
naturę. Artystka kładzie farbę na płótno raz zamaszyście, dużą pla-
mą barwną, a w innym miejscu delikatnie, z dbałością o szczegóły, 
wręcz cyzelując dany detal. Obrazy te odznaczają się swobodnym 
rysunkiem, odpowiednią fakturą i dynamiką pędzla.

Z płócien przedstawiających malownicze pejzaże niemal ema-
nuje spokój nadbużańskich okolic. Dla podkreślenia sielskiego 
klimatu doliny rzeki Bug artystka użyła ciepłych kolorów: brązu, 
żółci, pomarańczy i bieli. Nawet postać idąca z pieskiem na jed-
nym z obrazów nie zakłóca ciszy i piękna przyrody. Wrażliwość 
artystki widać w podejściu do tematu, w sposobie kładzenia farby, 
czy w zróżnicowanej fakturze. Derlicką fascynuje zresztą malar-
stwo Piotra Michałowskiego, słynnego artysty z XIX w., znanego 
m.in. z portretów konnych.

Wszystkie zaprezentowane na wystawie prace są godne zoba-
czenia. Bardzo polecam tę klimatyczną i ciekawą ucztę estetycz-
ną. Obrazy można oglądać do 17 marca 2017 r. 

Anna Zgutka
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PIASTÓW

SZTUKA DLA KAŻDEGO
Zapraszamy	na	OTWARTE	SPOTKANIA	O	SZTUCE		

z	elementami	filozofii,	skierowane	do	osób	dorosłych.

Dyskusjom	towarzyszą	Profesor	Akademii	Sztuk	Pięknych	w	Warszawie	Ryszard	Sekuła		
i	art.	plastyk	Aneta	Stosio.

Wszystkich	zainteresowanych	sztuką,	niekoniecznie	malujących		
zapraszamy	do	sali	plastycznej	MIEJSKIEGO	OŚRODKA	KULTURY	w	Piastowie.	

Spotkania	odbywają	się	w	poniedziałki	w	g.	17.00–19.00.
Poruszamy	zagadnienia	dotyczące	sztuki	dawnej,	a	także	rozmawiamy		

o	sztuce	współczesnej,	artystach,	aktualnych	wydarzeniach	i	wystawach.	

Każde spotkanie dotyczy innego zagadnienia.

PIASTÓW STANOWISKO		
Rady	Miejskiej	i	Burmistrza	Miasta	Piastowa	

w	sprawie	współpracy	gmin	w	warszawskim	obszarze	metropolitalnym
Poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy złożony w Sejmie RP 
30 stycznia 2017 roku wzbudził wiele emocji i stał się powodem ożywionej dyskusji 
wspólnot samorządowych gmin, których dotyczy. Chodzi o formę nowego ustroju stolicy 
i położonych w jej najbliższym sąsiedztwie 33 gmin, zamieszkałych przez blisko 2,5 
miliona osób. Projekt zakłada rewolucyjne zmiany w zarządzaniu tymi gminami, przewi-
dując m.in. utworzenie dodatkowego szczebla kosztownej administracji z jednoczesnym 
ograniczeniem autonomii wspomnianych gmin. Zmiany te, mające charakter ustrojowy 
nie mogą być wprowadzone z pominięciem stanowisk wyrażonych przez mieszkańców 
i wybranych przez nich władz samorządowych. 
Popieramy stanowiska wyrażone w tej sprawie przez Związek Miast Polskich, najwięk-
szą organizację samorządową, której Piastów jest członkiem i Mazowiecką Wspólnotę 
Samorządową. W szczególności podzielamy opinię dotyczącą dobrowolnej formy współ-
działania  społeczności lokalnych obszaru metropolitalnego wyrażoną poprzez stwierdze-
nie: „przekazywanie przez społeczności lokalne, położone na tym obszarze, podmiotowi 
metropolitalnemu zadań własnych może nastąpić w drodze porozumienia między zainte-
resowanymi stronami, albo w statucie podmiotu metropolitalnego, który jest uzgadniany 
przez te jednostki.” 
We wspomnianym projekcie ustawy wyraźnie brakuje uszanowania tej drogi porozumie-
nia, która wynika wprost z zasady pomocniczości, fundamentu ustroju samorządowego. 
Projekt budzi także wiele innych uzasadnionych wątpliwości, które – mamy taką nadzieję 
– zostaną wyjaśnione w toku debaty z udziałem zainteresowanych stron. Deklarujemy wolę 
i chęć udziału w takiej debacie, zapowiedzianej już przez inicjatorów projektu ustawy. 
Proponujemy także, by dla jasności określić zakres formalny nowego aktu prawnego, 
który w pierwszej kolejności dotyczyć powinien ustroju warszawskiego obszaru metro-
politalnego, a nie ustroju miasta stołecznego Warszawy. Dziesięć lat temu na zlecenie 
Stowarzyszenia Metropolia Warszawa przeprowadzono badanie socjologiczne, którego 
celem było określenie stopnia poczucia przynależności do obszaru metropolitalnego 
stolicy jego mieszkańców. Wyniki badania wskazały, że takie poczucie ma ponad 75% 
mieszkańców Warszawy i ponad 50% mieszkańców gmin okalających stolicę. To dużo, 
dlatego trzeba i warto rozmawiać o kształcie tej ważnej metropolii. Dlatego też, nie-
zależnie od zrozumiałych zastrzeżeń kierowanych pod adresem wspomnianego projektu 
ustawy stanowi on dobry punkt wyjścia do poważnej debaty.

Piastów, 28 lutego 2017 roku

Warszawa	24	.02.2017

00-553	WARSZAWA
KOSZYKOWA	24/12 

Z A P R O S Z E N I E
SZANOWNI PAŃSTWO

Zwracamy	się	z	uprzejmą	prośbą	o	przyjęcie	zaproszenia	do	udziału	w	konferencji	działaczy	i	pra-
cowników	samorządowych	z	terenu	województwa	mazowieckiego	która	odbędzie	się	

23 marca 2017 od godz. 14.30 
w Miejskim Domu Kultury w Piastowie /ul. Warszawska 24/

[parking – wjazd od ul. Warszawskiej na plac Ochotniczej Straży Pożarnej] 

Konferencja	jest	organizowana	przez	Mazowiecką	Wspólnotę	Samorządową	która	jest	ogólno-
-mazowieckim	stowarzyszeniem	skupiającym	liczne	grono	działaczy	samorządowych,		

którzy	od	wielu	lat	pełnią	funkcje	wójtów	,	burmistrzów,	starostów	oraz	radnych	różnych	szczebli.

Tematem wiodącym konferencji jest :

REFORMA EDUKACJI 2017 – SZANSE I ZAGROŻENIA
Program:

	l powitanie	uczestników	
	l wystąpienie	wprowadzające	mazowieckiego	kuratora	oświaty
	l panel	dyskusyjny	z	udziałem	specjalistów	i	przedstawicieli	samorządów	

Proces	wdrażania	Reformy	stanowi	dla	nas	,	którzy	będą	bezpośrednio	realizować	zapisy	ustawowe	
,	duże	wyzwanie	organizacyjne	dla	społeczności	lokalnej.
Biorąc	pod	uwagę	wieloletnie	doświadczenie	Koleżanek	i	Kolegów	kierujących	oświatą	na	poziomie	
samorządowym	,	udział	w	naszej	konferencji	jest	ze	wszech	miar	pożądany	a	nawet	konieczny.
Prosimy	więc	o	przyjęcie	naszego	zaproszenia	do	wzięcia	udziału	oraz	przedstawienia	uczestnikom	
konferencji	swojej	opinii	w	sprawie	zadań	które	pracownicy	samorządowi	są	zobowiązani	wykonać	
dla	wdrożenia	założeń	reformy.

APELUJEMY O UDZIAŁ PRACOWNIKÓW 
ORGANIZUJĄCYCH I ZARZĄDZAJĄCYCH OŚWIATĄ GMINNĄ

W	oczekiwaniu	na	życzliwe	przyjęcie	naszego	zaproszenia
z	wyrazami	należnego	szacunku

	 Burmistrz	miasta	Piastowa	 Zarząd	Mazowieckiej	Wspólnoty	Samorządowej
	 Grzegorz	Szuplewski

Prosimy	o	potwierdzenie	udziału	krytel@piastow.pl  l		tel.	693 920 768
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Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza 
w Piastowie – szkoła z wielkimi ambicjami
Żyjemy w czasach, w ktrych perfekcyjna znajomość języka obcego (szczególnie angiel-
skiego) jest umiejętnością niezbędną zarówno na rynku pracy jak i poza nim. Zgodnie 
z najnowszymi badaniami praca, jaką muszą wykonać uczniowie posługujący się dwoma 
językami usprawnia funkcjonowanie mózgu i powoduje powstawanie nowych połączeń 
nerwowych. Znając te fakty Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Piastowie  
podjęło decyzję o umożliwieniu uczniom zarówno nauki biegłego posługiwania się 
językiem angielskim jak i sprawniejszego opanowy wania wiedzy z wybranych przez nich 
przedmiotów rozszerzonych. Szkołom licealnym z oddziałami dwujęzycznymi stawiane 
są wysokie wymagania. LO im. Mickiewicza sprostało im – w przyszłym roku szkolnym 
będzie jedynym liceum dwujęzycznym w powiecie. 

DWUJĘZYCZNOŚĆ – pierwsze kroki
Piastowskie liceum uczestniczy w dwulet-
nim programie pt. „Szkoła w zmianie”, któ-
ry intensywnie przygotowuje placówkę do 
pracy w dwujęzyczności. W roku szkolnym 
2016/2017 pierwsza klasa rozpoczęła edu-
kację z zastosowaniem elementów dwuję-
zyczności. W klasie tej uczniowie realizują 
naukę języka angielskiego w zakresie roz-
szerzonym z dodatkowymi trzema godzina-
mi tego przedmiotu, jakie są przewidywane 
w oddziale dwujęzycznym. Oddział ten, 
zgodnie z funkcjonowaniem klas dwuję-
zycznych, będzie miał od drugiej klasy na-
ukę w rozszerzonym zakresie takich przed-
miotów jak biologia, chemia lub geografia, 
z elementami dwujęzyczności. 

PRACA ZESPOŁOWA – warsztaty i szkolenia 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli  
Zarówno uczniowie tej klasy, jak i nauczy-
ciele biorą obecnie udział w warsztatach do-
skonalących pracę zespołową. 
Rada pedagogiczna uczestniczy w szkole-
niach action learningowych. Te inspirujące 
doświadczenia pozwalają nie tylko rozsze-
rzyć umiejętności i kompetencje coachingo-
we, ale poprzez wspólne uczenie się wyzwa-
lają entuzjazm do pracy w grupie. Szkolenia 
wspomagają rozwój kadry dydaktycznej, an-
gażują ich w sprawy szkoły, budują zespół 
i wspierają otwartość oraz odpowiedzialność. 
Spotkana szkoleniowe prowadzone były 
również dla rodziców licealistów. Warsztaty 
doskonalące pracę zespołową miały za za-
danie wzmocnić więź klasową i wspomóc 
rodziców w pracy z ich dziećmi. W liceum 
szkolenia z tego zakresu prowadzi od roku 
pani Justyna Józefowicz – specjalistka od 
nowych technologii w szkole, coach, tre-
nerka, ekspertka ds. coachingu w edukacji, 
absolwentka filologii polskiej, Szkoły Tre-
nerów Biznesu TROP oraz PwC Business 
Coaching Diploma, posiadająca akredytacje 
międzynarodowe ICF, EMCC.

INTENSYWNE SZKOLENIA DYDAKTYCZNE 
DLA NAUCZYCIELI
Szczególnie intensywnie przygotowuje się 
do nauczania kadra pedagogiczna placówki. 
Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności ję-
zykowe, przechodzą cykl szkoleń dydaktycz-
nych, odbywają zajęcia z uczniami pod okiem 
specjalistów ds. dwujęzyczności i uczestni-
czą w lekcjach pokazowych prowadzonych 
w dwujęzyczności. Do czerwca tego roku 
przystąpią do egzaminów potwierdzających 
posiadanie kwalifikacji do nauczania włas-
nych przedmiotów w dwujęzyczności. 
Niewielka liczba oddziałów dwujęzycznych 
w polskich liceach wynika z braku materia-
łów do nauczania w tym systemie pracy. 
Nauczyciel licealnej klasy dwujęzycznej 
musi bowiem: 

	l być bardzo dobrym specjalistą w na-
uczaniu swojego przedmiotu, 

	l znać biegle język angielski w tej dzie-
dzinie, 

	l samodzielnie utworzyć wszystkie ma-
teriały w języku obcym do nauczania 
danego przedmiotu oraz 

	l przygotować uczniów do zdawania ma-
tury w tym języku.  

Program „Szkoła w zmianie”, którym objęte 
jest piastowskie Liceum pomaga nauczycie-
lom również w przygotowywaniu materia-
łów do nauczania przedmiotów w języku 
angielskim.

TRZY MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA 
ZAINTERESOWAŃ JĘZYKOWYCH
W klasie dwujęzycznej uczniowie realizują 
rozszerzony program z przedmiotów ogól-
nych i jednocześnie doskonalą swoje umie-
jętności z zakresu języka angielskiego. Do-
datkowym celem nauczania w takiej klasie 
jest umożliwienie biegłego posługiwania 
się językiem obcym w danych dziedzinach 
i zwiększenie wydolności pracy mózgu, jaką 
przypisuje się nauce w dwujęzyczności. 
Uczniom zainteresowanym nauką kilku 
języków obcych szkoła oferuje kształcenie 
w klasie lingwistycznej. Absolwenci tej 
klasy będą przygotowani do egzaminu ma-
turalnego w zakresie rozszerzonym z języ-
ków angielskiego i niemieckiego lub fran-
cuskiego oraz historii lub geografii. 
Trzecią propozycją najintensywniejszego 
doskonalenia wiedzy językowej jest klasa 
wstępna. Ma ona za zadanie przygotować 

ucznia do sprawnego posługiwania się ję-
zykiem angielskim w klasie dwujęzycznej. 
W tej klasie uczniowie mają aż 18 godzin 
języka angielskiego tygodniowo, co umoż-
liwia absolwentowi posługiwanie się tym 
językiem na poziomie minimum B1 i gwa-
rantuje przyjęcie do klasy dwujęzycznej 
bez egzaminów.

KLASA WSTĘPNA
Na pewno nie będzie to rok stracony, bo jak 
wynika z badań, uczniowie takiej klasy są 
lepiej przygotowani do dalszej nauki w syste-
mie klasy dwujęzycznej niż absolwenci trzy-
letniego gimnazjum dwujęzycznego. Ucznio-
wie liceum z klasą wstępną osiągają wyższe 
wyniki w nauce w porównaniu z licealistami, 
którzy na naukę języka poświęcili trzy lata 
w gimnazjalnej klasie dwujęzycznej.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ NAUKA W KLASACH 
DWUJĘZYCZNYCH W PIASTOWSKIM LICEUM
– Celem naszej szkoły jest bardzo dobre 
przygotowanie uczniów do podjęcia nauki 
zarówno na najlepszych uczelniach polskich 
jak i zagranicznych. Nasi absolwenci będą 
posiadać umiejętności samodzielnego pozy-
skiwania i przewarzania informacji w języku 
angielskim, a w przyszłości będą mogli podej-
mować współpracę z firmami zagranicznymi, 
zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. 
Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stoso-
wanie języka obcego w bardzo szerokim za-
kresie oraz jest doskonałym narzędziem do 
poznawania wiedzy z innych przedmiotów. 
Absolwenci klas dwujęzycznych mają też 
przewagę nad innymi, ponieważ mogą konty-
nuować studia w języku angielskim w Polsce 
i na świecie –  mówi dyrektor piastowskiego 
Liceum  Hanna Babikowska. – Coraz więcej 
polskich uczelni oferuje swoim studentom 
atrakcyjne kierunki, na których językiem wy-
kładowym jest język angielski – dodaje.

Ambitne liceum oprócz doskonałego 
przygotowania językowego niewątpliwie 
daje szansę równie ambitnej i pracowitej 
młodzieży na: naukę odpowiedzialności, 
rozwój intelektualny, rozwój aktywności, 
dobre funkcjonowanie w grupie, entuzja-
styczne podejście do wyzwań, a finalnie 
– dobry start na uczelnię wyższą, nie tylo 
w Polsce, ale i w wielu krajach na świecie.

n

ODZIAŁ DWUJĘZYCZNY
jest to oddział szkolny, w którym nauczanie 

jest prowadzone w dwóch językach: 
polskim oraz obcym nowożytnym będącym 

drugim językiem nauczania.

REKRUTACJA do klas dwujęzycznych  
w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Piastowie 

w roku szkolnym 2017/2018

DWA	SPOSOBY ZAKWALIFIKOWANIA		SIĘ		
DO	KLASY	DWUJĘZYCZNEJ:	

1.	TRZY	LATA	NAUKI w systemie klasy dwujęzycznej (czyli nauki języka angielskiego 
w rozszerzonym wymiarze i nauki wybranych przedmiotów w języku angiel-

skim) oraz zdanie w maju br. egzaminu z języka angielskiego na poziomie B1.

2.	DODATKOWY	ROK	W	KLASIE	WSTĘPNEJ	służący nauce języka angielskiego. W tej kla-
sie licealiści rozpoczynają naukę od poziomu początkującego, ale uczą się go 

w sposób bardzo intensywny, bo tygodniowo aż 18 godzin, co po roku umożliwia 
posługiwanie się językiem na wymaganym poziomie B1  – gwarancja przyjęcia 
do klasy dwujęzycznej bez egzaminów.

Warszawa, 01.02.2017 r.

STANOWISKO	
MAZOWIECKIEJ	WSPÓLNOTY	

SAMORZĄDOWEJ
w	sprawie	projektu	ustawy		

o	ustroju	miasta	stołecznego	Warszawy

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa jest or-
ganizacją skupiającą wielu działaczy samorzą-
dowych z terenu całego Mazowsza  oraz miasta 
stołecznego, którzy przeszli wielokrotną weryfi-
kację wyborczą i posiadają doskonałe przygoto-
wanie do pełnienia służby publicznej na różnych 
szczeblach działalności samorządowej. 
Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego War-
szawy wykorzystuje wieloletnie przygotowania 
do utworzenia związku metropolitalnego samo-
rządów wokół-warszawskich. Założeniem orga-
nizacyjnym tworzenia związku metropolitalnego 
miały być oddolne, dobrowolne uchwały samo-
rządów gminnych i powiatowych, prowadzące do 
zawiązania metropolii warszawskiej dla realiza-
cji ściśle określonych zadań publicznych. Propo-
nowana ustawa odgórnie narzuca utworzenie no-
wej  jednostki samorządowej „Miasto Stołeczne 
Warszawa”, która  likwiduje 7 powiatów wokół-
-warszawskich i przejmuje ich kompetencje. Pre-
zydent m.st. Warszawy oprócz funkcji burmistrza 
gminy Warszawa staje się starostą wielkiego po-
wiatu warszawskiego.
Nasze wieloletnie doświadczenia w działalności 
samorządowej upoważniają nas do stwierdzenia, 
że proponowana ustawa narusza  zasadę uzyska-
nia opinii wszystkich ciał uchwałodawczych, 
istniejących obecnie samorządów szczebla gmin-
nego i powiatowego. Podstawową zasadą tworze-
nia samorządów w Rzeczpospolitej, poczynając 
od 1990 roku, była zasada pomocniczości, która 
ustawą kompetencyjną określała wykonywanie 
zadań do realizacji przez każdy szczebel samo-
rządu. Proponowana ustawa zrywa z tą kardy-
nalną zasadą samorządności i odgórnie nakłada 
obowiązki samorządom gminnym, nie określając 
zasad finansowania zadań, gospodarowania ma-
jątkiem dotychczasowych samorządów powia-
towych, realizacji zadań rządowych wykonywa-
nych przez samorządy i innych, wynikających 
z ustaw kompetencyjnych.
Projekt ustawy nie określa zasad kontynuacji 
wieloletnich zobowiązań, które zaciągnęły samo-
rządy powiatowe przy realizacji  wielu inwestycji 
infrastrukturalnych z udziałem środków europej-
skich. Nie jest wiadome, kto dokładnie będzie 
beneficjentem, a kto rozliczy się z udzielonych 
dotacji.
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa dostrzega 
potrzebę utworzenia metropolii warszawskiej, 
celem lepszej koordynacji wielu działań służą-
cych tysiącom naszych mieszkańców, jednak 
uważamy, że tak radykalna zmiana zasad zarzą-
dzania wielkim obszarem aglomeracji wymaga 
przeprowadzenia szerokich konsultacji społecz-
nych, zebrania opinii funkcjonujących samorzą-
dów lokalnych, a szczególnie samorządów po-
wiatowych, które są przewidziane do likwidacji.
Zarząd Mazowieckiej Wspólnoty Samorządo-
wej zgłasza gotowość do udziału w poważnej 
debacie, mającej na celu przygotowanie dobrej, 
powszechnie akceptowanej ustawy o metropolii 
warszawskiej.

Zarząd  
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
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Rada	Seniorów	dba	o	sprawy	dużej	grupy	mieszkańców
Od	czerwca	2015	roku	po	raz	pierwszy	w	historii	dzielnicy	 funkcjonuje	15-osobowa	
Rada	Seniorów	Ursusa.	Podstawowym	założeniem	działania	Rady	było	pośredniczenie	
między	środowiskami	seniorskimi	a	Radą	Dzielnicy.

W	skład Rady w wyniku wyborów weszło 
12 osób: Bolesław Staniszewski – prze-
wodniczący, Maciej Linke – wiceprzewod-

niczący, Krzysztof Szczerba – wiceprzewod-
niczący, Jerzy Domżalski – sekretarz, Wanda 
Lesiak, Janina Gostowska, Bogdan Jeśka, Ta-
deusz Kaczmarek, Barbara Banaszek, Alicja 
Swoboda, Alina Florczak i Piotr Jankowski, 
który przez członków Rady został wybrany na 
delegata do Warszawskiej Rady Seniorów. Po-
zostałe 3 osoby to Henryk Linowski – przed-
stawiciel Rady Dzielnicy, Teresa Szczęsnowicz 
– przedstawiciel Zarządu Dzielnicy i Alicja 
Pilecka z Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo-
łecznego.

Reprezentują wszystkich seniorów
Jak powiedział Jerzy Domżalski w Radzie są 
przedstawiciele wszystkich środowisk senior-

skich: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wszyst-
kich Klubów Seniora i reprezentują również 
seniorów niezrzeszonych. Jest to organ opiniu-
jący i opiniotwórczy dla Rady Dzielnicy. Ich 
postulaty są kierowane za pośrednictwem Biura 
Rady do poszczególnych komisji, a potem na 
obrady Rady Dzielnicy. Na każdym posiedze-
niu jest obecny ktoś z Zarządu, wysłuchujący 
obrad i bezpośrednio odpowiadający na pytania 
radnych.

Podejmują liczne inicjatywy
Już przez ponad rok działalności Rada podej-
mowała wiele inicjatyw i przedkładała liczne 
postulaty. Jej członkowie monitorowali sprawę 
planowanego przeniesienia w inne miejsce ba-
zaru przy ul. Gierdziejewskiego. Postulowali 
zintensyfikowanie działań w kierunku po-
większenia cmentarza przy ul Ryżowej. Teren 

cmentarza jest własnością dzielnicy Włochy. 
Obecnie brak jest już miejsc na kolejne po-
chówki, a w 2002 r. zawierano porozumienie 
z Zarządem Włoch o odstąpieniu dla Ursusa 
kawałka terenu. Rada Seniorów kilkakrotnie 
poruszała temat Kolekcji Ursus i przyszłego 
muzeum. Odzyskanie kolekcji jest według rad-
nych niezwykle ważne dla tożsamości Ursusa. 
Postulowali o wystosowanie przez Radę Dziel-
nicy listu w tej sprawie do Polskiego Holdingu 
Zbrojeniowego. Poruszali sprawę wyremonto-
wania ulicy Regulskiej (jest to droga powia-
towa). Zarząd odpowiadał, że zwróci się do 
Zarządu Dróg Miejskich. Ale na razie nic się 
nie zmieniło – są dziury, nie ma chodników. 
Sukcesem zakończyła się inicjatywa utworze-
nia w Arsusie Kina Retro – bilety na seanse na 
filmy z dawnych lat kosztują tylko 5 zł.

Sesja Rady Seniorów 16 stycznia 2017 roku
Na pierwszej sesji Rady Seniorów w 2017 r., 
którą miałem możliwość obserwować, wi-
ceburmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazi-

mierz Sternik relacjonowali bieżące działania 
Zarządu. Poinformowali, że Ursus znalazł się 
na II miejscu w Warszawie pod względem wy-
datków na inwestycje. 71 mln zł to największa 
kwota w historii dzielnicy. W przeliczeniu na 
mieszkańca to 1246 zł – Ursus uplasował się na 
1 miejscu w stolicy. 
Radni z kolei dopytywali, kto wyremontuje 
zniszczony zabytkowy mur przy Misji Kami-
liańskiej? Krytykowali radnych dzielnicy, że 
za mało bezpośrednio interesują się sytuacją 
w swoim rejonie, nie chodzą, nie oglądają. 
Zgłaszali potrzebę zamontowania monitoringu 
w Parku Czechowickim i tunelu PKP. Narze-
kali, że nie widać pieszych patroli policyjnych.

Seniorzy starają się również nie tracić kontaktu 
z młodszym pokoleniem mieszkańców. Utrzy-
mują kontakt z Młodzieżową Radą Dzielnicy. 
W 2016 r. wspólnie obchodzili Wigilię Bożego 
Narodzenia.

Tekst i zdęcia 
Jacek Sulewski

n  USUS. Pierwsze zebranie Rady Seniorów w 2017 r. 
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PROGRAM kina „URSUS”
Nowy cyfrowy projektor! Nagłośnienie DOLBY SURROUND!
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. 
BILETY w cenie 15 zł i 20 zł, kino  retro – 5 zł

MARZEC 2017
9.03

czwartek
godz. 1730 ZERWANY KŁOS

POLSKA l	15 lat l religijny

11.03
sobota

godz.

1600

 MANCHESTER BY THE SEA
USA l	15 lat l dramat

1830

12.03
niedziela

1600

1830

18.03
sobota

godz.

1400 BALERINA
Polska l b/o l animacja1600

1800 PORADY NA ZDRADY
POLSKA l	15 lat l komedia romantyczna2000

19.03
niedziela

godz.

1400 BALERINA
Polska l b/o l animacja1600

1800 PORADY NA ZDRADY
POLSKA l	15 lat l komedia romantyczna2000

25.03
sobota

godz.

1400 BARBIE W ŚWIECIE GIER 
USA l b/o l animacja1600

1800 POKOT
Czechy/NiemcyPolska/Szwecja l	15 lat l dramat/kryminał2015

26.03
sobota

godz.

1400 BARBIE W ŚWIECIE GIER 
USA l b/o l animacja1600

1800 POKOT
Czechy/NiemcyPolska/Szwecja l	15 lat l dramat/kryminał2015

30.03
czwartek

godz. 1700 CÓRKI DANCINGU
POLSKA l	15 lat l dramat/komedia/musical

Parking dla zmotoryzowanych widzów.

www.arsus.pl            facebook.com/kinoursus

KINO 
RETRO

PROGRAM kina BAŚŃ
05-820 PIASTÓW, WARSZAWSKA 24,  TEL.: 501 750 673

MARZEC 2017

	 08.03	 DALIDA - SKAZANA NA MIŁOŚĆ
	 	 godz.	19.00

	 10-12.03		 	POKOT
	 	 godz.	17.00,	19.30

	 17-19.03		 ŚLADY STÓP
	 	 godz.	17.00

	 17-19.03	  PORADY NA ZDRADY
	 	 godz.	19.00

	 24-26.03	 MARIA SKŁODOWSKA-CURIE
	 	 godz.	17.00

	 31.03	 DALIDA. SKAZANA NA MIŁOŚĆ
	 	 godz.	17.00

	 31.03	 POLANDJA
	 	 godz.	19.00

www.mokpiastow.pl
ZAKUP BILETÓW ONLINE: TIKETTO.PL

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ AD-HOC
ZAPRASZA 

na wystawę malarstwa Alicji Kośniewskiej

„PEJZAŻE”
Alicja Kośniewska, malarka: 

„Od zawsze byłam zafascynowana krajobrazem. Wywarło to wpływ na moją drogę artystyczną. 
W swoim malarstwie pozostałam więc wierna pejzażowi. W  obrazach najważniejsze jest światło i 

atmosfera. Kładę też nacisk na ulotność chwili, pory roku i dnia”.

Autorka brała udział w wielu wystawach zbiorowych a jej prace znajdują się w zbiorach prywat-
nych w kraju i zagranicą.

Zapraszamy na spotkanie z malarką podczas 

WERNISAŻU  

11 MARCA o godz. 17.00

Wystawę	oglądać	można	od	11	marca	do	2	kwietnia	2017r.
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TŁUSTY CZWARTEK na lodowisku
W czwartek, 23 lutego, od godziny 
17.00 lodowisko przy MOSiR w Pias-
towie zaczęło się zapełniać żołnierzami 
w maskach przeciwgazowych, posta-
ciami z bajek, zwierzakami na łyżwach. 
Z namiotu obok rozbrzmiewała 
dyskotekowa muzyka i rozchodził się 
zapach świeżych pączków.

Organizatorzy w środę spoglądali z prze-
rażeniem na termometry, wskazujące wie-
le kresek powyżej zera i chowali się przed 
padającym cały dzień deszczem. Jeszcze 
w czwartek rano lodowisko pokryte było 

warstwą wody, ale deszcz nie padał. Wodę 
udało się usunąć, maszyny zapewniły za-
mrożenie lodu, DJ nie zawiódł, uczestnicy 
również. Nie wszyscy przyszli przebrani, 
ale wszyscy w dobrych nastrojach. Lodo-
wisko cały czas było pełne, mimo że w na-
miocie stało wiele skrzynek pączków i ja-
błek, którymi można się było częstować 
bez limitu aż „do wyczerpania zapasów”. 
Zabawa była przednia, odbyło się kilka 
konkursów. Nie przeszkodził nawet lek-
ki deszcz, który w międzyczasie jednak 
zaczął padać. Konkurencję jazdy na łyż-
wach na czas z jajkiem – cukierkiem na 
łyżeczce wygrała Wiktoria Bednarczyk, 
w konkurencji jazdy slalomem między 

pachołkami nagrody otrzymali w kolejno-
ści: Grzegorz, Rajmund i Filip, a w kon-
kursie na najlepszy kostium karnawałowy 
były nagrody dla sześciorga bajkowo prze-
branych dzieci i wyróżnienia dla doktora 
Zęba, jak przedstawił się osobnik w bia-
łym fartuchu, ze stetoskopem na szyi, oraz 
dla chłopców przebranych za żołnierzy 
w mundurach koszarowych i maskach 
przeciwgazowych. 
Nagrody wręczał sam kierownik MOSiR, 
Jerzy Derlatka, a całość imprezy z talen-
tem godnym gwiazd estrady ogarniała 
Monika Szuplewska.

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

n  PIASTÓW. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował wielką imprezę karnawałową na lodzie
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ULS PO DRUGIEJ KOLEJCE ROZGRYWEK
W miniony weekend (4–5 marca) zakończyła 
się druga kolejka weekendowych zmagań dru-
żyn w naszej profesjonalnej Ursusowskiej Li-
dze Siatkówki. Podczas meczy z pewnością nie 
brakowało wrażeń, każda drużyna miała swoich 
kibiców, którzy ją dopingowali i zagrzewali do 
boju. Drużyny w lidze prezentują bardzo wyso-
ki poziom, jak również wolę walki. Same mecze 
odbywają się w przyjaznej atmosferze i według 
zasad fair-play.

500 ZAWODNIKÓW W TEGOROCZNEJ EDYCJI ULS
W tegorocznej edycji ULS znajdują się następu-
jące ligi: Ekstraklasa, I oraz II Liga Mężczyzn 
(do wyłonienia po Eliminacjach) i dodatkowo 
I oraz II Liga Kobiet (również do wyłonienia po 
eliminacjach). Ze wszystkich zgłoszonych dru-
żyn (było ich aż 60!), po pierwszych rozgryw-
kach pozostało ich 58, co oznacza, że w ULS 
zaangażowanych jest około 500 osób!
Do tej pory w Lidze odbywały się starcia dru-
żyn męskich, natomiast...
... już za tydzień (12 marca) odbędą się pierwsze 
w tym roku ROZGRYWKI LIGI KOBIECEJ!

MIEJSCE ROZGRYWEK
Rozgrywki  odbywają się na boiskach na te-
renie obiektów sportowych Zespołu Szkół nr 
80 przy ul. Orłów Piastowskich 47 oraz Szkoły 
Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 w War-
szawie.

ZASADY ROZGRYWEK W GRUPACH
Na początku Ligi drużyny zostały podzielone 
na 6 grup – A , B, C, D, E, F – walczą w gru-
pach każdy z każdym. Następnie z każdej grupy 
do I Ligi wchodzą zespoły które zajęły miejsca 

1. i 2., do II Ligi wchodzą zespoły które zajęły 
miejsca 3. i 4. Zaś zespoły które zajmą miejsca 
5. i 6. w swoich grupach kończą rozgrywki.

ZASADY MECZÓW LIGOWYCH
Walka w Ligach odbywa się na zasadzie każ-
dy z każdym z zaliczeniem wyników meczów 
rozegranych z daną drużyną na wcześniejszym 
etapie rozgrywek. Pierwszy zespół z I Ligi au-
tomatycznie wejdzie do Ekstraklasy, a zespoły 
które zajmą 2. i 3. miejsce w I Lidze zagra-
ją baraż o Ekstraklasę. Zespół, który zajmie 
12. miejsce w I Lidze automatycznie spadnie 
do II Ligi a 11. i 10. zespół zagra baraż o utrzy-
manie w I Lidze.
Zespół, który zajmie 1. miejsce w II Lidze au-
tomatycznie wchodzi do I Ligi, a zespoły, które 
zajmą 2. i 3. miejsce w II Lidze zagrają baraż 
o I Ligę.

LIGOWI FAWORYCI
Faworytami poszczególnych Lig na dzień 
publikowania artykułu są zespoły:
Ekstraklasa: 

	l AZS Gocław. 
Ligi Eliminacyjne:

	l Grupa A: Banana Volley, 
	l Grupa B: Dajcie nam wygrać, 
	l Grupa C: Volleys, 
	l Grupa D: Bangaye, 
	l Grupa E: Smerfny Team, 
	l Grupa F: Ekipa Rembertów.

ROZGRYWKI w Ursusowskiej Lidze Siatkówki  
trwają do maja, a uwieńczeniem ULS  
są turnieje finalistów w FINAL FOUR  
o Mistrzostwo poszczególnych Lig.

 (ULS)

URSUS	–	PIŁKA	SIATKOWA

Iskra	pomimo	walki	przegrywa	z	drużyną	z	Wyszkowa
W minioną sobotę na wyszkowskiej hali miejscowy Camper podejmował warszawską 
Iskrę. Mecz mógł się podobać licznie zgromadzonym kibicom, a jedynymi niezadowolony-
mi po jego zakończeniu byli stołeczni siatkarze, którzy z Wyszkowa nie wywieźli żadnego 
punktu do ligowej tabeli. 

Mecz rozpoczął się od równorzędnej walki obu ze-
społów. Drużyna Iskry dobrze broniła ataki prze-
ciwników, jednakże to zawodnicy Campera pod-
bijali więcej, wręcz niemożliwych do obronienia, 
piłek. Równa walka trwała do stanu 15:16, kiedy to 
wyszkowska drużyna zdobyła w jednym ustawie-
niu 4 punkty z rzędu i utrzymała tę przewagę do 
końca seta, który zakończył się wynikiem 25:19. 

Drugi set zaczął się podobnie jak pierwszy 
– wyrównana walka i dużo obron. W tej odsło-
nie siatkarze Iskry mieli problem ze skończe-
niem ataku, a gracze gospodarzy bezlitośnie 
to wykorzystywali kończąc kolejne kontrataki. 
Iskra nie mogła znaleźć lekarstwa na fenome-
nalnie broniących przeciwników i w tym secie 
uległa 25:13.

Ostatni set był najbardziej wyrównany. Żadna 
z drużyn nie umiała sobie wypracować więcej, 
niż dwa punkty przewagi. W tym secie również 
można było zobaczyć bardzo dobrą grę w obro-
nie obu zespołów. W końcówce seta zawodnicy 
Iskry zrobili 2–3 niewymuszone błędy, które 
w ostatecznym rozrachunku spowodowały zwy-
cięstwo gospodarzy 27:25 i w całym meczu 3:0.

 KS Camper 3:0 UKS Iskra
	 Wyszków	 	 Warszawa

(25:19,	25:13,	27:25)

Skład Iskry: Bereza, Bartosiewicz, Kasperek, 
Korczyński, Ryczek, Witkowski, Koźbiał(L) 
oraz Makowski, Romanowski i Domański

REWANŻ  
zaplanowany jest na poniedziałek 

13 marca o godzinie 20:30
w hali przy ul. Orłów Piastowskich w Warszawie. 

Mając w pamięci ciekawy sobotni mecz obu dru-
żyn, możemy zapewnić, że na warszawskiej hali 
będzie można obejrzeć bardzo dobre sportowe 
widowisko.                   (UKS	ISKRA)

Kierował mimo cofniętych uprawnień
Kilka minut przed godz. 13.00 na ul. Ryżowej 
policjanci z Ursusa zatrzymali do kontroli drogo-
wej kierującego citroenem. W trakcie policyjnych 
sprawdzeń wyszło na jaw, że siedzący za kierow-
nicą 30-latek nie ma uprawnień do kierowania po-
jazdami. Jak ustalili funkcjonariusze, zastały mu 
cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Męż-
czyzna został zatrzymany i przewieziony do komi-
sariatu przy ul. Sosnkowskiego. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami kodeksu karnego, 30-latek 
odpowie teraz za przestępstwo prowadzenia pojaz-
du mechanicznego po drodze publicznej, nie stosu-
jąc się do decyzji właściwego organu o cofnięciu 
uprawnień do kierowania pojazdami, za co może 
mu grozić kara pozbawienia wolności do lat 2.

Zlekceważył sądowy zakaz
Kilka minut po 13.00 w rejonie ulicy Traktorzy-
stów policjanci z Ursusa zatrzymali do kontroli 
drogowej kierowcę samochodu marki Saab. 50-la-
tek nie miał prawa jazdy i po sprawdzeniu w sy-
stemie informatycznym okazało się, że złamał on 
sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który obo-
wiązywał go do marca 2019 roku. Funkcjonariu-
sze zatrzymali Andrzeja K. za niestosowanie się 
do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia 
pojazdów. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat 
więzienia.
We wtorek policjanci z wydziału ruchu drogowe-
go pruszkowskiej komendy dokonywali pomiaru 
prędkości na bramkach poboru opłat na autostra-
dzie A2. W trakcie kontroli drogowej pojazdu 
m-ki passat, którego kierowca przekroczył do-
zwoloną prędkość, w bagażniku ujawnili w kar-
tonach papierosy bez polskich znaków akcyzy 

skarbowej. Sprawą zajął się wydział do walki 
z przestępczością gospodarczą i korupcją.

Przewozili papierosy bez akcyzy
We wtorek, 28 lutego w godzinach popołu-
dniowych, policjanci z pruszkowskiej drogówki 
zatrzymali do kontroli drogowej pojazd, który 
przekroczył dozwoloną prędkość na autostradzie 
A2. W trakcie kontroli pojazdu funkcjonariusze 
w bagażniku ujawnili opakowania kartonowe, 
w których znajdowało się  132 tysiące sztuk pa-
pierosów bez polskiej akcyzy. Sprawą natychmiast 
zajął się wydział do walki z przestępczością gospo-
darczą i korupcją. Podróżujący passatem 43-letni 
mężczyzna i 31-letnia pasażerka, pochodzący ze 
Szczecina narazili Skarb Państwa na stratę ponad 
111 tysięcy złotych. Kierującego wraz z pasażerką 
zatrzymano, a towar zabezpieczono. Na podstawie 
zgromadzonego materiału dowodowego, po nocy 
spędzonej w policyjnym areszcie para usłyszała za-
rzuty. Za przechowywanie i przewożenie wyrobów 
akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabro-
nionego może im teraz grozić kara grzywny albo 
pozbawienia wolności do lat 3 i przepadek mienia.

Odpowie za posiadanie mefedronu, marihuany 
i amfetaminy 
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego patrolując 
ulice kilka minut po godz. 3.30 w nocy podjęli 
interwencję wobec 32-letniego mieszkańca gmi-
ny. Podczas legitymowania funkcjonariuszom nie 
uszło uwadze jego nerwowe zachowanie. Przepro-
wadzili kontrolę osobistą. W jej wyniku ujawnili, 
że mężczyzna posiada przy sobie środki odurzają-
ce. Zabezpieczyli należące do niego woreczki fo-
liowe z zawartością mefedronu i amfetaminy oraz 
nabitą ponad 2 gramami marihuany fifkę. Funk-
cjonariusze zatrzymali Michała K. Podczas poby-
tu mężczyzny w policyjnej celi, policjanci zebrali 
materiał dowodowy, który pozwolił na przedsta-
wienie 32-latkowi zarzutu posiadania środków 
odurzających. Mężczyzna przyznał się do popeł-
nienia przestępstwa i poddał się dobrowolnie karze. 
                                                   Zebrał Tadeusz Kotus

 KR     NIKA
 poli      yjna



Ból pleców u pracowników biurowych
Żyjemy w czasach,  w których już u 84% ludzi odnotowa no 
występowanie pierwszych dolegliwości związanych z krę-
gosłupem. Dotyczy to głównie bólów na odcinku lędźwiowym 
i nieco rzadziej na odcinku szyjnym. Stosunkowo rzadko 
dolegliwości bólowe daje kręgosłup piersiowy. Najczęstszymi 
przyczynami pojawienia się bólu w okolicy kręgosłupa są: 
przeciążenie, długotrwałe unieruchomienie, pozostawanie 
przez dłuższy czas w jednej, niezmienianej pozycji, a także 
nieregularne zmiany wykonywanych czynności, np. nadmierna 
aktywność po długotrwałym bezruchu, bez przygotowującej do 
wysiłku gimnastyki. 

Grupę osób, która jest szczególnie narażona na dolegliwości ze 
strony kręgosłupa, stanowią pracownicy biurowi. Są to ludzie 
spędzający większość czasu w pozycji siedzącej.

Nadmierne, niesymetryczne napięcia mięśni, utrata ich elastycz-
ności, powstające przy ciągłej, statycznej pozycji siedzącej po-
wodują pojawienie się bólu – sygnału zbyt długo utrzymującego 
się stanu niewłaściwej czynności mięśni. Może to prowadzić do 
zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, przemieszczeń kręgów 

względem siebie, uszkodzeń krążków międzykręgowych, a na 
koniec – do przewlekłych schorzeń.
Aby uniknąć opisanych objawów i w konsekwencji uszkodzeń 
kręgosłupa, należy zadbać o odpowiednią higienę pracy. Zacho-
wanie właściwej pozycji przy biurku, odpowiednie ćwiczenia, 
optymalne spędzanie wolnego czasu – zapobiegają powstawa-
niu chorób. Należy mocno zasygnalizować, że profilaktyka jest 
bardziej skutecznym i ekonomicznym sposobem postępowa-
nia niż reagowanie dopiero po wystąpieniu jakichkolwiek 
problemów.
Zapraszamy do Przychodni Rehabilitacyjnej REMEDO w celu 
oceny stanu kręgosłupa oraz nauki właściwego postępowania za-
pobiegawczego, włącznie z instruktażem. Dla każdego pacjenta 
zostaną odpowiednio dobrane indywidualne ćwiczenia profilak-
tyczne i terapeutyczne.

mgr fizjoterapii JOLANTA	WIŚNIEWSKA
dr n. med. PIOTR	ŚWIĄDER

WIZYTY  w DOMU 
PACJENTA

LEKARZ SPECJALISTA 

psychiatra 
z doświadczeniem w diagnozowaniu 
i leczeniu: 
l   problemów wieku podeszłego 

(psychogeriatria), 
l   osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz psychozy. 
Elastyczne godziny wizyt domowych. 
Teren URSUSA, WŁOCH i okolic. 

tel.:	694-380-980

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

TU MOŻESZ ZAMIEŚCIĆ SWOJĄ

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

PRZYCHODNIA
lekarsko-rehabilitacyjna

  *   Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.    ** Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

➧	 Bezpłatne BADANIA*

BADANIE WZROKU – profilaktyka zaćmy i jaskry
l		pomiar refrakcji oka
l		pomiar ciśnienia śródgałkowego
l		możliwość doboru szkieł i okularów
l		zapisy do lekarza okulisty

BIAŁA
SOBOTA

W GODZ. OD 700–1700

ZATRUDNIAMY ZESPÓŁ  
DOŚWIADCZONYCH  
LEKARZY 
SPECJALISTÓW,  
FIZJOTERAPEUTÓW  
ORAZ WYSOKO 
WYKWALIFIKOWANEGO 
PSYCHOTERAPEUTĘ.
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www.oko-lux.pl

www.remedo.com.pl

GODZINY OTWARCIA:   
pon.– pt. 700–2100        

sob. 700–1400

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  
oraz REJESTRACJA:
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)

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY

➧	 Bezpłatne ZABIEGI 
REHABILITACYJNE**

     Pierwszego dnia zabiegowego  
zabiegi fizjoterapeutyczne  
zlecone przez lekarza  
lub fizjoterapeutę są bezpłatne.

➧	 Bezpłatne 
KONSULTACJE*

l	LEKARZ ORTOPEDA		
l	FIZJOTERAPEUTA		
l	PSYCHOTERAPEUTA		
l	LEKARZ PSYCHIATRA		


