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SZKOŁA RODZENIA
w Ożarowie Mazowieckim

PIASTÓW. Uroczystości w 74 rocznicę 
zamachu na Kutscherę. Miasto uhonorowało 
Zbigniewa Gęsickiego „Juno” i Marię 
Stypułkowską- Chojecką  „Kamę”

Pierwszego lutego minęły 74 lata od brawurowej akcji wykonania wyroku na nie-
sławnej pamięci „kacie Warszawy” brigadefi rerze SS i generale Policji Franzu 
Kutscherze. Piastów uczcił rocznicę zamachu i śmierci bohaterów.

cd. na str. 2
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PIASTÓW

U roczystość poprowadziła dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Pia-
stowie (dawniej Gimnazjum nr 1) 

im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno”. 
Pod pamiątkową tablicą poświęconą 
uczestnikowi akcji na Kutscherę Zbi-
gniewowi Gęsickiemu przy ulicy jego 
imienia. Na miejsce uroczystości przy-
byli m.in.: burmistrz Piastowa Grze-
gorz Szuplewski, były burmistrz, czło-
nek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego 
Zbigniew Brzeziński, przewodnicząca 
Rady Miasta Agata Korczak, wiceprze-
wodniczący Kazimierz Dymek, kom-
batanci (wśród nich panowie: Henryk 
Janiszewski i Wojciech Długoborski), 
przedstawiciele Stowarzyszenia Nasz 
Piastów, Towarzystwa Przyjaciół War-
szawy, PTTK – Oddział Praga, SP Nr 
5 i LO im. A. Mickiewicza, Hufca ZHP 
Piastów i mieszkańcy miasta. Obchody 
uświetniła delegacja Jednostki Wojsko-
wej Komandosów z Lublińca. Koman-
dosi dziedziczą tradycje i kontynuują 
działania formacji historycznych, do 

cd. ze str. 1
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których należą: kompania Comman-
do, Batalion AK Zośka, Batalion AK 
Parasol, Batalion AK Miotła i Polski 
Samodzielny Batalion Specjalny. Żoł-
nierze złożyli wieniec kwiatów i peł-
nili wartę honorową przy pamiątkowej 
tablicy. Dzień wcześniej w Katedrze 
Polowej WP odprawiona została msza 
święta w intencji uczestników akcji bo-
jowej, a 1 lutego grupa uczniów z na-
uczycielami z SP Nr 5 uczestniczyła 
w obchodach stołecznych, idąc śladami 
bohaterów akcji.

Piastów pamięta o bohaterach
Burmistrz Szuplewski powiedział 
jak dumni są piastowianie, że „Juno” 
był mieszkańcem ich miasta oraz że 
w tak niezwykły sposób kształtuje 
naszą tożsamość, naszą teraźniejszość 
i przyszłość. Burmistrz przypomniał 
o zbliżającej się 75. rocznicy Po-
wstania Warszawskiego i zamiarze 
poświęcenia tego roku na utrwalenie 
pamięci o wydarzeniach i postaciach, 
związanych z walką o wolność w War-
szawie i Piastowie. – Dzisiaj musimy 
każdego dnia walczyć o naszą histo-
rię. Trzeba oddzielić zasługi od po-
staw haniebnych. Żołnierze pokolenia 
Kolumbów dali świadectwo temu, jak 
wielkimi wartościami są miłość ojczy-
zny, wolność, niepodległość – dodał. 

Szczególnie podziękował za obecność 
harcerzom z Hufca ZHP Piastów im. 
Aleksandra Kamińskiego, innego 
wielkiego bohatera tamtych czasów, 
który to hufiec obchodzi w tym roku 
100-lecie istnienia. Przypomniał też, 
że upamiętniamy dzisiaj całą grupę 
bojową, która przeprowadziła akcję 
likwidacji Franza Kutschery.

Major Maria Stypułkowska-Chojecka  
„Kama”
Szczególnym momentem uroczysto-
ści było wystąpienie przewodniczącej 
Rady Miasta Agaty Korczak, która 
poinformowała o wspaniałej inicjaty-
wie uczniów z Gimnazjum Nr 1 im. Z. 
Gęsickiego. Otóż była to propozycja 
nazwania parku przy ul. Stanisława 
Kostki i Al. Krakowskiej przy MOK-u 
imieniem innej uczestniczki zamachu 
na Kutscherę – Marii Stypułkowskiej – 
Chojeckiej „Kamy”, honorowej obywa-
telki Piastowa. 30 stycznia 2018 r. Rada 
Miasta podjęła w tej sprawie stosowną 

uchwałę. Wiadomość tę ze wzrusze-
niem przyjął syn „Kamy” – Sławomir 
Chojecki, który był (wcześniej wraz ze 
zmarłą w 2016 roku mamą) na wszyst-
kich uroczystościach rocznicowych.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

1 lutego 1944 r. w Alejach Ujazdowskich w Warsza-
wie żołnierze oddziału specjalnego Kedywu Komendy Głównej 
AK „Pegaz” dokonali udanego zamachu na dowódcę SS i Poli-
cji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Fran-
za Kutscherę. Zespół „Pegaza” składał się z 12 osób. Ope-
racja była najważniejszą zakończoną sukcesem akcją bojową 
wymierzoną w wysokiego funkcjonariusza niemieckiego apa-
ratu terroru, która została przeprowadzona przez Armię Kra-
jową w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego. 
Gubernatorstwa. Po stronie polskiej straty, wraz ze zmarłymi 
w następnych dniach w warszawskich szpitalach „Lotem” 
i „Cichym”, wyniosły 4 zabitych i 2 rannych. Dwaj żołnierze, 
„Sokół” i „Juno”, zostali zastrzeleni w nurtach Wisły, kiedy 
ewakuując samochód biorący udział w akcji, otoczeni przez 
Niemców, skoczyli z Mostu Kierbedzia.
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WKRÓTCE DYSKUSJE O PROJEKTACH
W poniedziałek, 22 stycznia, minął czas na składanie projektów do war-
szawskiego budżetu partycypacyjnego na 2019 rok. 63 w pierwszej edy-
cji, 54 w drugiej, w trzeciej 59, 82 projekty złożone w ramach czwartej 
edycji, a w tym roku 69 – tyle pomysłów zgłosili mieszkańcy Ursusa. 

Warszawiacy zgłosili łącznie 2433 
projekty. To mniej, niż w ubiegłym 
roku i po raz pierwszy przerwany 
został coroczny przyrost ilości skła-
danych projektów. Gdzie aktywni 
mieszkańcy złożyli najwięcej pomy-
słów? Już wiemy: na Ursynowie – po-
nad 270 – oraz Mokotowie – 261. Na 
trzecim miejscu jest Praga-Południe 
– 221 pomysłów. Dzielnica Ursus, na 
szczęście, nie wypada źle.  – W dwóch 
obszarach lokalnych zostało zgłoszo-
nych w regulaminowym terminie w su-
mie 69 projektów, w tym 4 w formie 
papierowej. Zgodnie z Regulaminem V 
edycji budżetu partycypacyjnego 2019, 
oficjalna lista z zgłoszonych projektów 
zostanie ogłoszona 5 lutego 2018 r., 
w 18 dzielnicach – informuje Agniesz-
ka Wall, rzeczniczka prasowa Urzędu 
Dzielnicy Ursus. 
Najmniej projektów złożono w We-
sołej – 33, oraz Rembertowie – 38.  
Wszystkie projekty można przeglą-
dać na stronie https://app.twojbudzet.

um.warszawa.pl/site/welcome. Każdy 
ma możliwość przejrzenia zgłoszo-
nych pomysłów, komentowania, jak 
również wysyłania do autorów pytań 
i propozycji zmian w projekcie (oczy-
wiście po uprzednim założeniu konta 
i zalogowaniu się).

Ponad półtora miliona do wydania
Chętni do złożenia swoich pomysłów 
mogli skorzystać ze wsparcia pracow-
ników urzędu i członków dzielnico-
wych zespołów ds. budżetu partycypa-
cyjnego. Dla całej Warszawy odbył się 
ogólnomiejski maraton pisania projek-
tów budżetu partycypacyjnego w Cen-
trum Kreatywności Targowa.
Dzielnicowy maraton pisania projek-
tów w Ursusie odbył się tym razem 
w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus. 
W tym samym miejscu zorganizowa-
ny został także dyżur konsultacyjny 
ws. projektów z udziałem pracowni-
ków Urzędu Dzielnicy Ursus z kilku 
wydziałów oraz członków społecz-

nego, dzielnicowego Zespołu ds. bu-
dżetu partycypacyjnego. Kwota, która 
została przeznaczona na realizację 
budżetu partycypacyjnego w dziel-
nicy Ursus w 2019 wynosi, zgodnie 
z podjętą w ub. roku uchwałą Zarzą-
du Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, 
1 700 000 zł. Każdy obszar – zarów-
no Ursus Północny jak i Ursus Połu-
dniowy – otrzymały identyczną pulę 
środków do wydania w wysokości 
850 000 zł. To więcej, niż w poprzed-
niej edycji, kiedy do rozdysponowania 
było po 827 838,5 zł. Kwota jednego 
projektu w każdym obszarze nie może 
aktualnie przekroczyć 500 000 zł.

Warto poznać pomysły
Co zgłosili mieszkańcy? Po raz kolej-
ny walczyć o zwycięstwo będą takie 
inicjatywy, jak np.:  Warsztaty stre-
et artu,  Wydanie monografii Chóru 
Cantate Deo wraz z płytą live, Piosen-
ki retro w Kolorowej, Mural w Ursu-
sie, Wybieg dla psów na Niedźwiad-
ku. Znajdziemy bardzo różne projekty, 
np. dotyczące doświetleń przejść dla 
pieszych w kilku lokalizacjach, po-
prawienia wygody przystanków auto-
busowych, wprowadzające nawet mi-
kroklimat, zakładające budowę tężni 
solankowej czy wodnego placu zabaw. 
Pojawia się sporo projektów dotyczą-
cych prowadzenia warsztatów. Warto 
poczytać o wszystkich pomysłach 
i włączyć się w proces decydowania 
o wydaniu publicznych pieniędzy.

Kiedy dyskusje o projektach?
– Aktualnie trwa tzw. weryfikacja 
ogólna projektów, czyli sprawdzenie 
ich pod względem formalnym, według 
7 kryteriów określonych w „Karcie 
weryfikacji projektu do budżetu par-
tycypacyjnego w m.st. Warszawie na 
rok 2019 – cz. A”. Weryfikacji doko-
nują dzielnicowi koordynatorzy ds. 
budżetu partycypacyjnego – tłumaczy 
Agnieszka Wall. Następnie odbędą się 
dyskusje na temat złożonych projek-
tów. Swoje przemyślenia będzie moż-
na przekazać na otwartych spotka-
niach autorów z mieszkańcami oraz 
urzędnikami, które zaczną się 26 lu-
tego i potrwają do soboty 18 marca. 
Daty spotkań będzie można znaleźć na 
stronach dzielnic oraz na stronie www.
twojbudzet.um.warszawa.pl. My rów-
nież poinformujemy o terminach. De-
cyzję o tym, które projekty zostaną 
zrealizowane w kolejnym roku bu-
dżetowym, mieszkańcy Warszawy 
podejmą w drugiej połowie czerw-
ca podczas głosowania (od 15 do 30 
czerwca).

Agnieszka Gorzkowska

Ponad milion złotych na BO 2019
Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński wydał zarządzenie określające wy-
sokość kwoty środków fi nansowych przeznaczonych na realizację Budże-
tu Obywatelskiego w Pruszkowie na 2019 rok.

N a posiedzeniu w dniu 2 lutego 
2018 roku Zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego dokonał podzia-

łu kwoty środków finansowych prze-
znaczonych na realizację Budżetu 
Obywatelskiego w Pruszkowie na 
rok 2019.
Do rozdysponowania, wg zarządzenia  
Prezydenta Pruszkowa, była kwota
1 250 000 zł.

Wysokość budżetu obywatelskiego dla 
poszczególnych obszarów miasta wynosi:
Obszar I     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   159 913,12 zł
Obszar II    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249 322,20 zł
Obszar III   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   148 164,92 zł
Obszar IV   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172 646,58 zł
Obszar V    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   155 764,73 zł
Obszar VI   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   161 336,95 zł
Obszar VII   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   202 851,50 zł
Łącznie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 250 000,00 zł

Szczegółowy wykaz ulic objętych danym obszarem jest dostępny na stronie www 
urzędu: http://www.pruszkow.pl/urzad/aktualnosci/budzet-obywatelski-w-obszarach2

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
mail: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl
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NASZE STRONY

DOSKONAŁY
SPOSÓB NA BÓL
OSTEOPATIA

Zapewnienia najróżniejszych gabinetów w prasie, 
Internecie, prześcigają się w atrakcyjności, trzeba 
jednak wiele wiedzy na ich temat, aby nie 
narobić sobie jeszcze większych kłopotów. 
Do Naturmedu często przychodzą ludzie 
z uszkodzonymi przez niewykwalifi kowa-
nych „specjalistów” kręgosłupami. 

P aradoksem jest, że likwiduje się bóle 
kręgosłupa, barku, pleców i inne, które 
mają swe źródło w kręgosłupie – nie-

mal zawsze lekami przeciwbólowymi. 
Takie leki, żele, plastry – ból przyćmią na 
krótko, ale nie usuwają przyczyn bólu. Ból 
powraca. Skutki stosowania leków bywają 
bardzo poważne. Jednak należy pamiętać, 
że każdy objaw bólu należy zdiagnozować.
A jeśli to kręgosłup „winien” – najbardziej 
sensowną i skuteczną metodą jest medycyna 
manualna i osteopatia.
Kiedy żarówka nie świeci, bo jest nie dokrę-
cona, to manipulowanie samym wyłączni-
kiem nie spowoduje, że zaświeci. 

Zawsze cytujemy kilka wypowiedzi pacjen-
tów, dziś również:
◆ To, co się dzieje w leczeniu, to w ogrom-
nej ilości przypadków nie jest system ochrony 
zdrowia, ale system ochrony chorób, by nie 
wyleczyć, ale LECZYĆ! A ceny leków i le-
czenie rosną szybciej niż inflacja! Te koktajle 
z przyjmowanych leków niszczą tysiące ludzi 
rocznie! Uzmysłowiłam sobie to dobitnie 
po pomocy, jaką uzyskałam w Naturmedzie 
u mgr Jakuba Górnickiego. Czuję się świet-
nie! (prawnik z Łowicza l. 59)
◆ Byłem w Konstancinie trzykrotnie. Po żad-
nym pobycie nie było lepiej. Czytałem dano 
temu o Naturmedzie. Nieufnie, ale przyje-
chałem tu. To czego doświadczyłem od pana 
mgr Górnickiego jest zdumiewające. Ustąpi-
ły moje problemy z nogami i barkiem, lepiej 
śpię. (Waldemar K. l. 71)
◆ Choć byłam w kilku gabinetach, to takie-
go zabiegu, jak u p. Górnickiego jeszcze 
nie miałam. Jestem tu czwarty raz, czuję 
się nieporównanie lepiej, bez bólu i leków! 
Może uda mi się uratować wątrobę zniszczo-
ną lekami przez prawie dziewięć lat! Unor-
mowało mi się trawienie! Nie bolą kolana 
i lędźwie! Wdzięczna ogromnie jestem! (na-
uczycielka l. 56) 

◆ Ciąża uniemożliwiała mi zażywanie leków. 
Moja ginekolog podpowiedziała mi osteopa-
tię w Ośrodku Naturmed. Tu bezpiecznie zli-
kwidowano mi ból pleców! Osteopatia, to re-
welacyjna metoda! Jestem szczęśliwa! (Anna 
W. L. 29 z Błonia)
◆ Jestem sadownikiem – rolnikiem. Od dzie-
cka ciężka praca. Już nie było dla mnie leku. 
Plecy, bark, lędźwie – niesamowicie bolały. 
Zaczęły siadać kolana i biodra. Czego ja nie 
łykałem?! Strach mówić! Sanatoria nie poma-
gały. Załamany i bez nadziei trafiłem do Na-
turmedu! Pan Górnicki wyprowadził mnie na 
spokojne wody. Jestem przeszczęśliwy! Brak 
mi słów podziękowania! Całym sercem dzię-
kuję! (Janusz Wrotycz l. 62)
◆ Mam 76 lat. Bóle nóg i krzyża były nie do 
zniesienia. To niewiarygodne, że człowieko-
wi w tym wieku można tak bardzo pomóc i to 
bez leków! Jestem wzruszony i wdzięczny. 
(emeryt)
◆ Do Naturmedu w Gołąbkach koledzy wnie-
śli mnie na krześle. Zastrzyki przez 12 dni 
nic nie pomogły. A tu już po drugim zabiegu 
chodzę samodzielnie, to po prostu rewelacja. 
(41 lat, pacjent z Sochaczewa)
◆ Mój kolega ortopeda stwierdził, że nie ma 
sensu leczyć mnie lekami, fizykoterapia to za 
mało i dał mi namiar na Naturmed, do pana 
mgr Jakuba Górnickiego lub mgr Wojciecha 
Papajewskiego. Powiedział: obaj świetni! 
Stwierdziłem, że takich, jak oni powinno być 
chociaż kilku w każdym mieście! Trzy zabie-
gi u pana Jakuba Górnickiego i dwa u pana 
Wojciecha Papajewskiego postawiły mnie na 
nogi! Mogę wykonywać wszystkie obowiązki 
w pracy i w domu, chodzę nawet na tenisa, 
byłem miesiąc temu w górach! Coś niesamo-
witego! (Andrzej z Warszawy l. 66)

JAKUB GÓRNICKI – magister fizjoterapii, osteopa-
ta – przyjmuje pacjentów w każdym wieku. Leczy 
ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa, stawów i mięś-
ni. Do największych zalet zabiegów u osteopaty 
należy szybki i długotrwały efekt, a poprawa na-
stępuje często po 3–5 zabiegach.
Jest wykładowcą w jednej z warszawskich uczel-
ni na Wydziale Fizjoterapii i Wydziale Medycyny 
Osteopatycznej.

OŚRODEK 
MEDYCYNY MANUALNEJ i OSTEOPATII 

NATURMED 

URSUS-GOŁĄBKI, ul. Koronacyjna 15 
ZAPISY: tel.: 604 092 007 lub 22 662 49 07 
od poniedziałku do piątku 900–1700

Ponieważ bóle kręgosłupa, to problem wciąż narastający, przedstawia-
my Czytelnikom kolejny  raz OŚRODEK WYJĄTKOWO SKUTECZNYCH 
METOD PRZECIWBÓLOWYCH – BEZ LEKÓW – NATURMED.
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Zapewnienia najróżniejszych gabinetów w prasie, 
Internecie, prześcigają się w atrakcyjności, trzeba 
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Bóle ostre, przewlekłe, nagłe, 
pourazo we, nerwobóle, bóle głowy, 
kręgosłupa, barku, kolan, bioder. 

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, 
aby ustalić wskazania do zabiegu lub 

przeciwwskazania. 
NALEŻY PRZYNIEŚĆ BADANIA 

(również dawne) RTG lub rezonans.

Najważniejsze lekcje
życiowe zawdzięczamy…

porażkom
Niepowodzenie stanowi okazję, żeby się czegoś nauczyć i w przyszło-

ści nie popełnić już podobnych błędów. Wydaje się to proste i logiczne. 
Niestety, wiele osób z tej okazji nie korzysta. Nie przywykliśmy do po-
strzegania porażki jako sprzymierzeńca, a raczej niechcianego, psują-
cego wszystko wroga, spełnienie naszych najgorszych koszmarów. Tym-
czasem niepowodzenie może być doskonałym źródłem nauki i rozwoju. 

Porażki są wpisane w nasze życie
Na ogół boimy się błędów. A mó-
wiąc bardziej precyzyjnie - obawia-
my się ich konsekwencji. Student boi 
się, że źle mu pójdzie na egzaminie, 
początkujący kierowca, że dopro-
wadzi do stłuczki na drodze, zaś 
prezesa dużej firmy niepokoi myśl, 
że realizowany projekt zakończy się 
niepowodzeniem. W takich obawach 
nie ma oczywiście nic złego. Od-
czuwanie obaw jest jak najbardziej 
zrozumiałe, naturalne i zwyczajnie 
ludzkie. Problem zaczyna się wte-
dy, gdy te obawy powstrzymują nas 
przed podjęciem działania. Gdy stu-
dent decyduje się nie podchodzić do 
egzaminów, zestresowa-
ny kierowca przerzuca 
się na transport komuni-
kacją miejską, a prezes 
rezygnuje z projektu. 
Scenariusz może jednak 
wyglądać też w ten spo-
sób, że podejmujemy 
działanie i faktycznie 
doświadczamy porażki – czerwona 
dwója w indeksie elektronicznym, na 
drodze dochodzi do kolizji, a klienci 
nie są zainteresowani nowym pro-
duktem. Mądrość ludowa głosi, że 
nie błądzi tylko ten, kto nic nie robi. 
Oznacza to, że porażki i niepowo-
dzenia są niejako wpisane w nasze 
życie. Nie unikniemy ich. Co więc 
możemy zrobić? Możemy spojrzeć 
na nie w inny sposób – potraktować 
je jako wartościową i cenną lekcję.

Mądrość po szkodzie
Psychologowie przekonują, że po do-
świadczeniu niepowodzenia mamy do 
dyspozycji dwie drogi. Pierwsza za-
kłada bierność – możemy udawać, że 
nie jest tak źle, pocieszać się, że inni 
mają taki sam problem, przerzucać 
odpowiedzialność na kogoś innego 
lub też zaakceptować porażkę. Druga 
droga wiąże się z większą aktywnoś-
cią – wyciągamy wnioski z ponie-
sionej porażki i stanowią one cenny 
materiał na przyszłość, innymi słowy 
– dzięki niej rozwijamy się. Student 
poprawia dwóję i, co za tym idzie, le-
piej opanowuje zadany materiał, a w 
przyszłości organizuje sobie więcej 

czasu na naukę. Kierowca po stłucz-
ce naprawia samochód i podczas 
kolejnych jazd zachowuje większą 
ostrożność. Natomiast prezes firmy 
dowiaduje się, dlaczego produkt nie 
był atrakcyjny i stosownie go modyfi-
kuje. Negatywne doświadczenia sta-
nowią istotne źródło informacji. Ktoś 
mógłby tutaj polemizować, mówiąc, 
że lepiej po prostu unikać porażek. 
Równie dobrze moglibyśmy sobie 
życzyć wyeliminowania wszystkich 
chorób czy też rozciągnięcia lata na 
pozostałe pory roku. To myślenie 
naiwne i życzeniowe. Człowiek jest 
z natury istotą błądzącą. Porażki są 
nieuniknione, zwłaszcza podczas 

nabywania nowej umie-
jętności. Trudno sobie 
wyobrazić, żeby kilku-
miesięczny niemowlak 
nauczył się chodzić bez 
żadnego upadku. Jednak 
równie niedorzeczne by-
łoby oczekiwanie, że po 
pierwszym potknięciu 

się nie podejmie już dalszych prób. 
A dlaczego w życiu dorosłym tak 
często właśnie tak robimy? Dlaczego 
poddajemy się od razu przy pierw-
szych trudnościach?

Rola porażki
Na początku będą potknięcia, jednak 
z czasem będzie ich coraz mniej. 
Błąd nie świadczy o porażce, lecz 
stanowi dowód podjęcia wysiłku. Pi-
sarz Hugh Prather powiedział: „Przy-
patrując się swoim błędom, mogę je 
rozwijać.” Porażki są nam potrzebne. 
Powinniśmy analizować, jak do nich 
doszło, wyciągać wnioski i obmyślić 
taki plan działania, który doprowa-
dzi nas do sukcesu. Mogą nas mo-
tywować, a także sprzyjać w reali-
stycznym ocenianiu rzeczywistości, 
w braniu odpowiedzialności za włas-
ne działania. Psychologowie przeko-
nują, że refleksyjne przepracowanie 
porażki skutkuje wzmocnieniem od-
wagi, pokory, wytrwałości, nadziei, 
wdzięczności czy mądrości. Pomaga 
nam to nabrać odpowiedniego dy-
stansu do siebie i życia oraz zachęca 
do podejmowania kolejnych prób. 
A im więcej próbujemy, tym większa 

szansa na sukces. Znana anegdota 
głosi, że Thomas Edison, zapytany 
przez dziennikarza o swoje nieudane 
próby nad wynalezieniem żarówki, 
odpowiedział: „Nie odniosłem po-
rażki. Po prostu odkryłem 10 000 
błędnych rozwiązań.” Sukces jest 
możliwy dzięki podejmowaniu wy-
siłku, natomiast brak podjęcia próby 
z całą pewnością do niego nie do-
prowadzi. Okazjonalne popełnianie 
błędów pozostaje w nierozerwalnym 
związku z osiąganiem celów.

Uwaga na sukces
Wielu czytelników może się dziwić, 
że nakłaniamy do tak przychylnego 
postrzegania porażki. Na tym jednak 
nie koniec. W tym momencie dopro-
wadzimy do zdumienia u tych czy-
telników dotychczas niewzruszonych 
– otóż porażka może być znacznie 
bardziej wartościowa niż… sukces. 
Mimo że to stwierdzenie wydaje się 
nieco radykalne, to wielu naukow-
ców jest przekonanych o jego słusz-
ności. Sukces bowiem postrzegamy 
najczęściej jako zakończenie jakie-
goś etapu, osiągnięcie upragnionego 
celu, do którego się dążyło, zwień-
czenie naszych trudów. Powstaje 
pytanie, co dalej? Ci, którzy poprze-
stają na laurach, często przestają się 
rozwijać. W takim kontekście sukces 
paradoksalnie może oznaczać koniec 
ich kariery. Thomas Stearns Eliot, 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury powiedział kiedyś: „Nobel 
to bilet na własny pogrzeb. Nikt, kto 
go dostał, niczego więcej nie osiąg-
nął.” Oczywiście takie ujęcie jest 
mocno kontrowersyjne i wcale nie 
musi tak być. Podsumowując, nie 
bójmy się porażek. Każdy problem 
to także możliwość, szansa na roz-
wój i wzmocnienie. Wykorzystujmy 
porażki w naszej drodze do sukcesu. 
A po osiągnięciu sukcesu – nie za-
trzymujmy się, sięgajmy po następne 
wyzwania. 

Marlena Hess

Bibliografi a:
John C. Maxwell, Czasem wygrywasz, 
a czasem… się uczysz, Warszawa 2014.

DROGI CZYTELNIKU, 
a Ty w jaki sposób postrzegasz poraż-
kę? Czy boisz się niepowodzeń i za 
wszelką cenę starasz się ich unikać? 
Czy zdarzyła Ci się kiedyś sytuacja, 
w której porażka doprowadziła osta-
tecznie do zwycięstwa? 
Zachęcamy do dzielenia się z nami 
swoimi refleksjami. 
Piszcie do nas na adres: 
redakcja@mocnestrony.com.pl 
Najciekawsze listy opublikujemy w jed-
nym z kolejnych numerów.

n  Sukces przychodzi zazwyczaj po wielu upadkach 

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

N I E  O B AW I A J  S I Ę
PORAŻKI
TO JEDYNA DROGA 
ABY OSIĄGNĄĆ 
SUKCES
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Prywatna opieka medyczna
to inwestycja w zdrowie!

Długie kolejki czy kilkumiesięczne oczekiwa-
nie na wizytę? To tylko nieliczne problemy, 
z którymi codziennie zmagają się tysiące 
polaków, chcących zatroszczyć się o własne 
zdrowie. Dobrym rozwiązaniem może oka-
zać się abonament medyczny, czyli prywatna 
opieka medyczna. Co to jest i dlaczego war-
to wybrać taki sposób leczenia, wyjaśniają 
eksperci z Centrum Medycznego Św. Fran-
ciszka w Warszawie. 

Zdrowie to podstawa dobrego samopoczucia, 
wiedzą to zarówno dzieci, jak i dorośli. Kiedy za-
czyna się pogarszać, tracimy chęć i motywację do 
działania. Przeciągające się terminy wizyt u spe-
cjalistów odbierają siły. Odpowiedzią na ten prob-
lem może okazać się abonament medyczny, na 
przykład ten oferowany przez Centrum Medyczne 
Św. Franciszka. Pacjent korzystający z prywatnej 
opieki medycznej oszczędza czas, bo nie musi 
już czekać kilku miesięcy na wizytę i diagnostykę, 
ma również dostęp do lekarzy z różnych dziedzin 
i badań laboratoryjnych. Centrum Medyczne Św. 
Franciszka oferuje swoim klientom dostęp aż 
do 21 specjalizacji – kardiologia, ortopedia czy 
okulistyka. Dodatkowo współpraca z ośrodkami 
medycznymi z całej Warszawy umożliwia pacjen-

tom korzystanie z  wizyt najbliżej swojego miejsca 
zamieszkania. Taki proces diagnostyki i leczenia 
pozwala szybko wrócić do zdrowia i cieszyć się 
dobrym samopoczuciem przez długi czas. 

Jak tłumaczą eksperci z Centrum Medycznego 
Św. Franciszka : „Naszym klientom oferujemy 
kompleksowy zakres usług, od profilaktyki, przez 
opiekę specjalistyczną, zaawansowaną szybką 
diagnostykę, po rehabilitacje. Zależy nam, by 
inwestycja w zdrowie przynosiła oczekiwane ko-
rzyści. Spoczywa na nas duża odpowiedzialność 
– zdrowie pacjenta, dlatego staramy się zapewnić 
opiekę medyczną zawsze na najwyższym pozio-
mie. Grono zadowolonych pacjentów motywuje 
nas do dalszego rozwoju.”

Prywatna opieka medyczna to przede wszyst-
kim zaoszczędzony czas i wygoda. Warto 
przekonać się o tym samemu. Centrum Me-
dyczne Św. Franciszka zaprasza zaintereso-
wanych na konsultacje. 

WIĘCEJ INFORMACJI:

n na stronie internetowej: www.cmsf.pl 
n pod numerem tel. 507 525 455.

KIM BYŁ ŚW. WALENTY?
Wszyscy wiemy, że patronem Dnia 
Zakochanych jest św. Walenty. Z jego 
postacią wiąże się jednak niestety 
więcej legend i podań ludowych niż 
potwierdzonych informacji. Był to 
biskup żyjący w III wieku w Cesar-
stwie Rzymskim podczas panowania 
Klaudiusza II Gockiego. Jak podaje 
jedna z legend obowiązywał wówczas 
zakaz ożenku dotyczący mężczyzn 
przystępujących do służby wojskowej. 
Biskup Walenty nie zważając na ów 
zakaz, nie wahał się udzielać ślubów 
młodym żołnierzom i ich partnerkom. 
Gdy wyszło to na jaw, został wtrącony 
do więzienia. 

„OD TWOJEGO WALENTEGO”
Inne podanie głosi, że będąc w wię-
zieniu zakochał się z wzajemnością 
w niewidomej córce jednego strażni-
ka. Pod wpływem tej miłości dziew-
czyna ponoć odzyskała wzrok. Gdy 
cesarz się o tym dowiedział, rozkazał 
zabić biskupa. W przeddzień egzeku-

cji Walenty napisał list do swojej uko-
chanej, podpisując go: „Od Twojego 
Walentego”. Egzekucję wykonano 
14 lutego 269 roku. Bardzo szybko, 
bo już w IV wieku grób świętego oto-
czono kultem, on zaś stał się patronem 
zakochanych. 

PATRON NIE TYLKO ZAKOCHANYCH
Co ciekawe, św. Walenty jest także 
patronem chorych psychicznie i osób 
cierpiących na epilepsję. Doskonale 

widać to w ikonografii 
– Walenty jest najczęś-
ciej przedstawiany jako 
kapłan w ornacie, w le-
wej ręce z kielichem, a z 
mieczem w prawej, ale 
także w stroju biskupa 
uzdrawiającego chłop-
ca z padaczki (patrz: 
zdj. obok). Z epilepsją 
wiąże go też fakt, że był 
z wykształcenia leka-
rzem. Bycie patronem 

zarówno zakochanych, jak i chorych 
psychicznie złośliwi komentują mó-
wiąc, że nie ma w tym nic dziwnego, 
bo stan zakochania od szaleństwa dzie-
li tylko jeden krok. 

WALENTYNKI WSPÓŁCZEŚNIE
W Polsce popularność tego święta 
wzrosła w ostatnim dziesięciole-
ciu XX wieku. Niektórzy mówią, że 
od tamtej pory nasz rodzimy biznes 
walentynkowy kwitnie i ma się bar-
dzo dobrze. Obecnie coraz częściej 
celebrujemy ten dzień poza domem 
– w restauracjach, w kinie czy na 
wycieczkach. Romantyczna kolacja 
we dwoje, w przytulnej i nastrojowej 
knajpce, przy świeczkach i z lamp-
ką wina to znak rozpoznawczy Dnia 
Zakochanych w wersji współczesnej. 
Wciąż jednak dużą popularnością cie-
szy się wzajemne obdarowywanie się 
walentynkowymi prezentami, wśród 
których prym wiodą słodycze, kartki 
i kwiaty, ale także biżuteria czy per-

fumy. I lubimy Walentynki! Osoby 
narzekające na to święto, utożsamia-
jące je z komercjalizmem i konsump-
cjonizmem, pozostają mimo wszystko 
w mniejszości. 

GARŚĆ CIEKAWOSTEK
W wielu krajach na świecie Walen-
tynki są bardzo popularne i hucznie 
obchodzone. W ciekawy i dość niety-
powy sposób świętują je Japończycy. 
W Japonii jest tradycja, aby tego dnia 
to kobiety dawały panom podarunki. 
Natomiast mężczyźni odwdzięczają się 
swoim paniom dokładnie miesiąc póź-
niej podczas tzw. Białego Dnia, ofiaro-
wując im trzykrotnie większe prezenty. 
Natomiast we Włoszech, a ściślej mó-
wiąc w Weronie, stworzona przez Wil-
liama Szekspira literacka Julia każdego 
roku dostaje tysiące kartek, adresowa-
nych do niej z całego świata. Mimo że 
pisanie romantycznych listów nie jest 
już tak popularne jak dawniej, to jed-
nak partnerka Romea wciąż cieszy się 
dużym powodzeniem. 
Zwolennicy Walentynek podkreślają, 
że najważniejsze tego dnia jest spę-
dzenie wyjątkowych i wartościowych 
chwil z tą najbliższą nam osobą. Po-
mimo całej komercyjnej otoczki to nie 
prezenty są najistotniejsze, ale właś-
nie ten wspólny czas. Oczywiście nie 
zapominajmy, że choć Walentynki są 
tylko raz w roku, to śmiało możemy 
okazywać sobie uczucia znacznie 
częściej. Co więcej, gorąco Was do 
tego zachęcamy! ❤

Marlena Hess

WARTO WIEDZIEĆ
NAJWAŻNIEJSZYM MIEJSCEM KULTU 
ŚW.  WALENTEGO jest bazylika jego 
imienia w Terni. Na srebrnym relikwiarzu ze 
szczątkami patrona umieszczono inskryp-
cję „Święty Walenty patron miłości”. 
Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 
14 lutego przybywają do bazyliki pary na-
rzeczonych z całych Włoch i świata, w celu 
złożenia przyrzeczenia miłości. Gromadzą 
się tu również małżonkowie świętujący 25 
lub 50 rocznicę zawarcia sakramentu mał-
żeństwa. W Terni w tym dniu wręczana jest 
również nagroda „Rok Miłości”. 
W roku 1997 list do par narzeczonych prze-
słał również Jan Paweł II, a jego przesłanie 
wyryto na marmurowej tablicy przy grobie 
świętego Walentego.

7 LUTEGO ROZPOCZĄŁ SIĘ 
TYDZIEŃ MAŁŻEŃSTWA
W Warszawie jest to druga edycja projektu, 
a w skali ogólnopolskiej czwarta. Tegorocz-
ne hasło obchodów to: „Razem szczęśliwi 
i spełnieni”. Tydzień Małżeństwa zakończy 
się w dzień św. Walentego, 14 lutego.
Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa 
to wydarzenie mające na celu propa-
gowanie idei trwałej, bliskiej i satys-
fakcjonującej relacji małżeńskiej we 
współczesnym świecie. Obchody war-
szawskie po raz drugi koordynuje Centrum 
Myśli Jana Pawła II.

PEŁEN PROGRAM I ZAPISY 
dostępne są pod adresem: 

http://tydzienmalzenstwa.pl/warszawa/ 
NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY.

WALENTYNKI 
14 lutego będziemy obchodzić Walentynki – święto, które ma 
w Polsce swoich gorących zwolenników, choć wciąż towarzyszą 
mu także głosy mocno sceptyczne. Badania opinii społecznej 
potwierdzają jednak, że od wielu lat zdecydowana większość 
Polaków dobrze ocenia Dzień Zakochanych, dostrzegając w nim 
szansę na okazanie bliskim swoich uczuć, co też w różnorodny 
sposób realizują.

WALENTYNKIWALENTYNKI
❤



 NR 3(32)/2018  (ROK III)    |    8 LUTEGO 2018 R.    |    Mocne Strony6 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE

PRUSZKÓW l URSUS

n  Inicjatywa budowy pomnika upamiętniającego 100-lecie Odzyskania Niepodległości nabiera rozpędu

Pomnik Niepodległości
Zainicjowana przez Starostę Maksyma Gołosia podczas obchodów Świę-
ta Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2017 roku inicjatywa łączy 
coraz więcej środowisk, a podejmowane przez nie wspólne działania 
owocują realną wizją śmiałego projektu.

D okładnie 11 listopada 2017 roku 
w swoim wystąpieniu podczas 
obchodów Święta Niepodległości 

Starosta Maksym Gołoś mówił m.in.: 
– Patrząc w przyszłość, za rok o tej po-
rze będziemy świętować setną rocznicę 
Odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Chciałbym, żebyśmy przez ten rok 
wykorzystali każdą nadarzającą się 
szansę, żeby pokolenia, które przyjdą 
po nas, tak dobrze pamiętały o Odzy-
skaniu Niepodległości i czym jest nie-
podległość, tak jak my tutaj dzisiaj. [...] 
Zwracam się tutaj do Was wszystkich 

Państwa i do Pana Prezydenta Jana 
Starzyńskiego przede wszystkim o to, 
abyśmy zrobili co w naszej mocy, aby 
w Pruszkowie powstał pomnik Czynu 
Niepodległościowego – mamy na to 
rok. W ślad za tymi słowami pojawiło 
się wiele głosów organizacji, stowarzy-
szeń i osób prywatnych, które deklaro-
wały chęć wsparcia i poparcia dla tej 
idei. Na tym etapie nie wskazywano 
ani miejsca, ani tym bardziej formy 
pomnika stojąc na stanowisku, że po-
winno być to efektem rozmów i prac 
szerszego grona. Jeszcze w listopadzie uchwałę w tej sprawie podjęła jedno-

głośnie Rada Powiatu Pruszkowskiego, 
wyrażając wsparcie dla podejmowanej 
inicjatywy, a podczas swojego gościn-
nego wystąpienia w trakcie XL Sesji 
Rady Miasta (28.11.2017) Starosta 
Maksym Gołoś zwrócił się do Prezy-
dentów i Radnych miejskich o włą-
czenie się do prac i wyrażenie swoje-
go wsparcia. Przewodniczący Rady 

Krzysztof Biskupski, przyjmując zło-
żoną przez Starostę propozycję projek-
tu uchwały w tej sprawie, zapowiedział 
przekazanie jej do odpowiedniej komi-
sji i poddanie pod głosowanie podczas 
sesji zaplanowanej na 14 grudnia 2017 
roku. Tak się niestety nie stało  i Rada 
Miasta nie wyraziła swojego stanowi-
ska w tej sprawie. Punkt dotyczący ini-
cjatywy budowy pomnika nie znalazł 
się również w porządku Sesji zaplano-
wanej na 1 lutego 2018 roku.
Odpowiedź na ideę budowy pomnika 
najszybciej podjęły lokalne organizacje 
kulturalne i patriotyczne, które widzą 
zarówno potrzebę wzniesienia takiego 
miejsca w przestrzeni Pruszkowa, jak 
i jeszcze ważniejszą przy tym potrzebę 
godnego uczczenia 100. rocznicy Od-
zyskania Niepodległości. – Stowarzy-
szenie Strzelcy Rzeczpospolitej i Prusz-
kowskie Stowarzyszenie Patriotyczne 
zainicjowały rozmowy, w których efek-
cie organizacje przy wsparciu Starosty 
zgłosiły akces do ogłoszonego przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej pro-
gramu, który dokładnie odpowiada na 
zaproponowaną 11 listopada 2017 roku 
ideę” – mówi Prezes PSP Piotr Zapart. 
To program „Kolumny Niepodległo-
ści” nawiązujący do upamiętniania 
dziesięciolecia niepodległości w 1928 
roku. Wówczas to, dzięki inicjatywom 
lokalnych społeczności i władz, po-
wstawały w kraju Pomniki Niepodle-

głości. Teraz MON przy współpracy 
z lokalnymi samorządami i ich miesz-
kańcami chce to powtórzyć. Jak wyjaś-
nia Zastępca Komendanta Strzelców 
RP Piotr Lewandowski: – W ramach 
ogłoszonego projektu Ministerstwo bę-
dzie wspierać finansowo realizację pro-
jektu. W budżecie resortu przeznaczo-

nym na obchody 100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości zapla-
nowano na realizację tego programu 
5 milionów złotych. Widząc szanse na 
włączenie do programu podjętej w Po-
wiecie Pruszkowskim inicjatywy, już 
na początku roku organizacje złożyły 
wniosek o włączenie do programu. 
W ślad za tym powołano grupę robo-
czą „Skwer Niepodległości”, do której 
dołączyło także m.in. Pruszkowskie 
Towarzystwo Kulturalno-Naukowe. Już 
23 stycznia 2018 roku organizacje wy-
stąpiły wspólnie do Przewodniczącego 
Rady  Miasta Pruszków Krzysztofa Bi-
skupskiego z apelem o podjęcie uchwa-
ły i wspólnych prac na rzecz realizacji 
idei budowy pomnika.
– To naprawdę budujące widzieć jak 
zaproponowana idea nabiera realnych 
kształtów i daje szanse na powodzenie. 
Szczególnie że zaistniałe okoliczności 
m.in. ogłoszonego przez MON pro-
gramu bardzo sprzyjają jego realizacji 
– mówi Starosta Pruszkowski Mak-
sym Gołoś i dodaje: – To naprawdę 
ogromna szansa na stworzenie miejsca 
i pomnika z prawdziwego zdarzenia. 
Wierzę, że  podjęcie stosownej uchwały 
i włączenie się w inicjatywę Prezydenta 
Starzyńskiego i Radnych Miejskich jest 
tylko kwestią czasu. Trudno wyobrazić 
sobie, aby przy tak rysujących się szan-
sach i zaangażowaniu mieszkańców 
mogło być inaczej.

Powiat Pruszkowski

Na autobus 220 jeszcze poczekamy 
– wciąż brakuje taboru
Mieszkańcy wciąż czekają na bezpośrednie połączenie Bemowa z Ursusem, 
Włochami i Okęciem. Uruchomienie linii 220 jest odkładane już 2 lata.

Z aczęło się od konsultacji z miesz-
kańcami na przełomie 2015/2016 
roku. W styczniu 2016 miesz-

kańcy i radni Bemowa spotkali się 
z przedstawicielem Zarządu Trans-
portu Miejskiego. Już wówczas 
obiecywane było, prócz korekty tras 
innych połączeń, także wprowadze-
nie nowej linii z Bemowa na Okęcie. 
ZTM miał jeszcze poczekać ze zmia-
nami, aż zostanie otwarty ostatni od-
cinek al. 4 Czerwca 1989 roku (tzw. 
Nowolazurowej). Początkowy termin 
uruchomienia linii – marzec 2016 
– przesuwany był także ze względu 
na przebudowę ulicy przy Ryżowej 
w okolicy stacji WKD Opacz (prace 
zakończyły się w kwietniu 2016). Już 
wtedy ZTM tłumaczył się brakiem 
taboru. Sytuacja do dziś nie uległa 
zmianie.

Nieustające zainteresowanie
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, 
że urzędnicy Urzędu Dzielnicy Ur-
sus dostawali w ub. roku pytania od 
mieszkańców w kwestii obiecanego 
przez ZTM autobusu 220. Do Urzę-
du Dzielnicy Bemowo wpłynęły 
dwie interpelacje radnych w 2017 
roku, z zapytaniem o możliwość 
uruchomienia połączenia Bemowa 
z Ursusem. – Urząd przekazał infor-
mację do ZTM i uzyskał odpowiedź, 
iż ZTM zdaje sobie sprawę z potrze-
by uruchomienia takiego połączenia, 
jednak realizacja jest uzależniona 

od pozyskania większej ilości pojaz-
dów. Aktualny budżet nie pozwala na 
uruchomienie ww. linii – wyjaśniła 
Aleksandra Szorc z Wydziału Pro-
mocji i Komunikacji Społecznej dla 
Dzielnicy Bemowo.

Trasa i częstotliwość
Na razie znana jest już szczegółowo 
trasa linii oraz częstotliwość jej kur-
sowania. Autobusy będą jeździć co 
15 minut w godzinach szczytu, a poza 
godzinami szczytu i w weekendy co 
20 minut na trasie: P+R AL. KRA-
KOWSKA – al. Krakowska – Szysz-
kowa – Środkowa – Ryżowa – WKD 
OPACZ – Ryżowa – Prystora – Skoro-
szewska – Dzieci Warszawy – Poczty 
Gdańskiej – al. 4 Czerwca 1989 roku 
– Lazurowa – Kaliskiego – Radiowa 
– Wrocławska – Żołnierzy Wyklętych 
– Piastów Śląskich – Powstańców 
Śląskich – NOWE BEMOWO. 
– Obecnie jednak nie jest znana 
data jej uruchomienia ze względu na 
brak potrzebnych do tego autobusów 
– tłumaczy Igor Krajnow, Kierownik 
Sekcji Komunikacji Medialnej i Spo-
łecznej. Dopytaliśmy zatem o liczbę 
pojazdów, których brakuje. Potrzeba 
5 autobusów. 
Mamy nadzieję, że w najbliższym 
czasie będziemy mogli Państwa poin-
formować, że w końcu autobusy 220 
wyjechały na warszawskie ulice.

Agnieszka Gorzkowska

n  Kiedy będzie uruchomiona oczekiwana od 2 lat
linia autobusowa?
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

E-REKRUTACJA w Ożarowie Mazowieckim
W Gminie Ożarów Mazowiecki rekrutacja do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych i klas I w publicznych szkołach podstawo-
wych odbędzie się w 2018 roku po raz pierwszy elektronicznie. 

R odzice zapiszą swoje dzieci po-
przez złożenie wniosku na platfor-
mie rekrutacyjnej bez konieczności 

przyniesienia papierowej wersji wnio-
sku do przedszkola lub szkoły. Cały 
proces rekrutacji od strony rodzica zo-
stał przemyślany tak, aby maksymal-
nie uprościć i przyspieszyć złożenie 
wniosku. 
E-REKRUTACJA to dosłownie 
kilka kroków do zapisania dziecka 
do przedszkola lub szkoły, jednak 
warunkiem złożenia wniosku jest 
założenie przez rodziców profilu za-
ufanego. Można to obecnie uczynić 
w kilku bankach świadczących usługi 
bankowości elektronicznej, a także 
bezpośrednio w Urzędzie Miejskim 
w Ożarowie Mazowieckim. Więcej 
informacji na temat profilu zaufanego 
można uzyskać na stronie pz.gov.pl.  
E-REKRUTACJA jest częścią więk-
szego przedsięwzięcia Gminy, ma-
jącego na celu rozszerzenie zakresu 

usług dla mieszkańców, które mogą 
być świadczone elektronicznie, bez 
konieczności osobistego przybycia do 
Urzędu lub innej jednostki samorzą-
dowej. 
E-REKRUTACJA to ułatwienie 
i przyspieszenie składania wnio-
sków przez rodziców i opiekunów 
do przedszkoli i szkół, jak również 
zapewnienie jeszcze lepszej transpa-
rentności procesu rekrutacji. System 
bowiem nalicza automatycznie punk-
ty, zgodnie z kryteriami ustawowymi 
i samorządowymi. 
E-REKRUTACJA rusza 1 marca 
i potrwa do 30 marca 2018 roku.
Adres platformy rekrutacyjnej oraz 
przydatne wskazówki, jak krok po kro-
ku przejść E-REKRUTACJĘ będą 
publikowane na stronach szkół i przed-
szkoli oraz w Informatorze Ożarow-
skim w lutym 2018.

Biuro Oświaty 
Gminy Ożarów Mazowiecki

W Urzędzie Miejskim możesz
potwierdzić PROFIL ZAUFANY
Informujemy, że za zgodą Ministra Cy-
fryzacji w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 

Mazowieckim został uruchomiony Punkt Potwierdzania Profi lu Zaufane-
go.  Pierwsi mieszkańcy zdążyli zweryfi kować już swoje Profi le Zaufane 
w nowouruchomionym punkcie.

O d 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy 
– płatnicy VAT, zatrudniający do 10 
osób, o obrotach nieprzekraczających 

2 mln euro rocznie (także prowadzący 
jednoosobowe działalności gospodarcze) 
– najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz 
pierwszy muszą wysłać do systemu Mi-
nisterstwa Finansów Jednolity Plik Kon-
trolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się 
wyłącznie elektronicznie. 
Do prawidłowego złożenia i wysłania 
Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny 
jest certyfikat kwalifikowany lub Profil 
Zaufany (eGO). JPK trzeba w ten sposób 
uwierzytelnić. 
Uruchomienie punktu potwierdzającego 
pozwala na upowszechnienie Profilu Za-
ufanego jako narzędzia umożliwiającego 
dostęp do e-usług świadczonych przez 
Gminę Ożarów Mazowiecki oraz inne 
podmioty publiczne.

Profil Zaufany jest bezpłatnym, 
mobilnym podpisem elektronicznym 
służącym do potwierdzania tożsamości 
podczas kontaktu z administracją i jest 
alternatywą dla płatnego podpisu elek-
tronicznego z certyfikatem kwalifiko-
wanym. Podobnie jak podpis odręczny 
– identyfikuje osobę, która wykorzystuje 
ten profil.
Dzięki wykorzystaniu Profilu Zaufane-
go mieszkaniec może załatwić sprawy 
administracyjne drogą elektroniczną bez 
konieczności osobistego udania się do 
Urzędu, 24 godziny na dobę i z dowol-
nego miejsca z dostępem do Internetu. 
Niebawem w Gminie Ożarów Mazowie-
cki zostaną uruchomione e-Usługi, do 
których za pomocą Profilu Zaufanego 
będą mogli uwierzytelnić się mieszkań-
cy i „bez wychodzenia z domu” dokonać 
m.in. opłat lokalnych, rejestracji dzie-
ci do szkół i przedszkoli oraz załatwić 
większość spraw urzędowych. Ponadto 
za pomocą Profilu Zaufanego możemy 
uwierzytelnić się m.in. w portalach: Plat-
formy Usług Elektronicznych ZUS (PUE 
ZUS), Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEiDG), 
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kie-
rowców (CEPiK), konsultacje.gov.pl, 
Emp@tia.

Profil Zaufany potwierdza się na okres 
3 lat i jego ważność może być ponownie 
przedłużana na taki sam okres.

Serdecznie zapraszamy do zakładania 
i potwierdzania Profilu Zaufanego.

Maciej Poligaj
Referat Informatyki

SZCZEGÓŁOWE 
INFORMACJE 

dotyczące platformy Profilu 
Zaufanego oraz ePUAP 

można znaleźć na stronie:

EPUAP.GOV.PL 

W CELU UTWORZENIA PROFILU 
ZAUFANEGO NALEŻY:

1.  Zarejestrować konto na stronie 
profilu zaufanego pod adresem 
PZ.GOV.PL lub na elektronicz-
nej platformie usług administracji 
publicznej ePUAP.GOV.PL.   

2.  W okresie do 14 dni od rejestracji 
konta, zgłosić się do Punktu Po-
twierdzającego (np. Biuro Podaw-
cze Urzędu Miejskiego w Ożaro-
wie Mazowieckim – w godzinach 
pracy urzędu) w celu potwierdze-
nia Profilu Zaufanego.

3.  Punkt Potwierdzający stwierdza 
tożsamość osoby wnioskującej 
na podstawie dowodu osobistego, 
paszportu lub prawa jazdy. Po-
twierdzenie tożsamości zajmuje 
zwykle nie więcej, niż kilka minut.

UWAGA: Jeżeli w okresie 14 dni od 
daty złożenia wniosku osoba wnio-
skująca nie zgłosi się do punktu po-
twierdzającego w celu potwierdzenia 
profilu zaufanego ePUAP, wniosek 
ten uważa się za bezskuteczny.

SZKOŁA RODZENIA
w Ożarowie Mazowieckim

P rogram będzie obejmował 
zajęcia edukacyjne: teorię 
i praktykę. Jeden cykl to 

5 grupowych spotkań, każde trwa-
jące ok. 3 godz. – 1 raz w tygodniu. 
Do udziału w programie zakwalifi-
kowane zostaną kobiety – mieszkanki Gminy Ożarów Ma-
zowiecki – w ciąży fizjologicznej po 25 tygodniu, posiadające 
zaświadczenie lekarskie na temat braku przeciwwskazań do 
udziału w zajęciach (teoretycznych i praktycznych) szkoły ro-
dzenia oraz ojcowie dzieci – mieszkańcy Gminy Ożarów Ma-

zowiecki, deklarujący podjęcie cyklu edukacyjno-praktycznego 
przygotowującego do prawidłowego przebiegu ciąży, aktywnego 
porodu i połogu ich partnerek oraz właściwej i sprawnej opieki 
nad nowo narodzonym dzieckiem.
Pierwszeństwo będą miały osoby spodziewające się pierwsze-
go dziecka.
Uczestnictwo w programie będzie dofinansowane przez Gminę 

Ożarów Mazowiecki w wysokości 85% kosztów uczestni-
ctwa w zajęciach.

Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (w przy-
padku osób niezameldowanych – zaświadczenie 
o rozliczaniu podatku w urzędzie skarbowym 
właściwym dla Gminy Ożarów Mazowiecki) 

oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciw-
wskazań do udziału w zajęciach szkoły rodzenia 

i ćwiczeniach w ramach zajęć.
Osoby zainteresowane zapraszamy do śledzenia stro-

ny internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl – wkrótce 
szczegółowe informacje o naborze.
Dodatkowych informacji udziela: Anna Fedoryk, Wydział Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, 
tel. 22 731 32 57, a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl  

Anna Fedoryk
Wydział Spraw Społecznych

W 2018 roku realizowane będą, wzorem roku ubie-
głego, zajęcia szkoły rodzenia w ramach rea-
lizacji „Programu polityki zdrowotnej 
Gminy Ożarów Mazowiecki przygo-
towującego przyszłych rodziców 
na przyjęcie dziecka”. 
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PIASTÓW

Konkurs Grantowy 
ComarchCares 
Stowarzyszenie MOŻESZ wspólnie ze Świetlicą Środowiskowo – Inte-
gracyjną „Dom Jana Pawła II” w Piastowie otrzymało grant w progra-
mie ComarchCares. Dzięki niemu, na dobry początek nowego seme-
stru szkolnego mogliśmy zaproponować zarówno uczniom, jak i ich 
rodzicom wyjątkowy projekt edukacyjny. 

B eneficjentami zadania byli pod-
opieczni piastowskiej świetlicy, 
choć części warsztatowej projek-

tu, przeznaczonej dla rodziców, przez 
wzgląd na duże zainetersowanie na-
daliśmy formę otwartą.  O projekcie 
trzeba jednak opowiedzieć po kolei. 

JAKIE BYŁY ZAŁOŻENIA PROJEKTU? 
Przede wszystkim wyrównanie 
szans edukacyjnych. 

SPOSÓB? 
 l Po pierwsze – warsztaty dla wy-

chowanków świetlicy z zakresu 
technik efektywnego uczenia się, 
automotywacji do nauki, radzenia 
sobie ze stresem. 

 l Po drugie – adresowane do ro-
dziców warsztaty umiejętności 
wychowawczych, których tema-
tyka skupiła się wokół wsparcia 
rodzica w pracy jaką podejmuje 
nad odrabianiem prac domowych 
ze swoim dzieckiem (czyli, jak 
odrabiać prace domowe ze swoim 
dzieckiem, by praca ta zakończyła 
się sukcesem oraz zadowoleniem 
rodzica i dziecka).

Warsztaty prowadziła wybitna 
specjalistka, psycholog, terapeuta 
pani Maria Berlińska. Dzięki uzy-
skanemu dofinansowaniu warsztaty 
odbywające się w  świetlicy były nie-
odpłatne i za pośrednictwem Stowa-

rzyszenia Możesz mógł zapisać się na 
nie każdy chętny rodzic z Piastowa.
To jednak nie koniec działań podejmo-
wanych w ramach projektu. Drugi ich 
blok skupił się wokół Internetu. Wo-
lontariusze firmy Comarch  poprowa-
dzili dla świetlików zajęcia pokazujące 
jakie korzyści można wynieść z czasu 
spędzonego przed komputerem wy-
bierając mądrze gry internetowe, ko-
rzystając z konkretnych adresów www. 
Rodzice dostali też podpowiedź, jak 
wspólnie z dzieckiem umiejętnie ko-
rzystać z ogromnej ilości informacji 
zawartych w Internecie, włąściwie je 
filtrując i dbając jednocześnie o bez-
pieczeńswo swoje i pociechy. 
Wreszcie, w ramach „nagrody” za 
pracę włożoną w powyższe dzia-
łania, dla podopiecznych placów-
ki i ich rodziców zaplanowaliśmy 
wspólny wyjazd, który odbył się 
w czasie ferii zimowych. Dokąd? 
Edukacyjnie, ale bardzo przyjemnie 
– do Centrum Nauki Kopernik. 

Joanna Szczuka

n  PIASTÓW. Projekt edukacyjny – warsztaty i zajęcia dla dzieci i rodziców

n PIASTÓW. Opłaty i segregacja odpadów od 1 stycznia 2018 r.

Urząd Miejski w Piastowie informuje, że zgodnie z podjętą Uchwałą Rady 
Miejskiej   w Piastowie Nr XLI/297/2017 „w sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” zmie-
niły się terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Od 1 stycznia 2018 roku należy uiszczać opłaty w okresach kwartalnych, bez 
wezwania w terminach:

 l do 15 marca za miesiące I, II, III,
 l do 15 maja za miesiące IV, V, VI,
 l do 15 września za miesiące VII, VIII, IX,
 l do 15 listopada za miesiące X, XI, XII. 

Jednocześnie informujemy, że wysokość opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nie uległa zmianie i wynosi:  

 l 10 zł za osobę miesięcznie za odbiór odpadów w sposób selektywny,
 l 17 zł za osobę miesięcznie za odbiór odpadów w sposób nieselektywny.

UM Piastów

Umowa na budowę nowej filii 
przychodni „PIASTUN” podpisana
Od kilkunastu miesięcy Piastów przygotowuje się do wybudowania 
po  północnej stronie miasta nowoczesnej fi lii piastowskiego zakładu 
opieki zdrowotnej SPZOZ „PIASTUN”. Nowa fi lia przychodni powstanie 
na działkach przy al. Piłsudskiego i przedłużeniu ul. Skorupki.

Inwestycja ta jest odpowiedzią na zgła-
szane przez piastowian postulaty po-
prawy warunków świadczenia usług 

medycznych w mieście. Funkcjonująca 
obecnie w budynku przy ul. P. Wyso-
ckiego filia przychodni jest zdecydowa-
nie za mała. Dlatego władze Piastowa 
podjęły decyzję o budowie nowoczesnej 
placówki, z której będą mogli korzystać 
wszyscy piastowianie. Miasto Piastów 
podpisało już z wykonawcą umowę. Bu-
dowę nowego obiektu wykona firma 
Banex z Warszawy. Wartość inwestycji 
to ponad 7,9 mln zł. Zakończenie rozbu-
dowy zaplanowano w połowie 2019 roku. 
W nowym, dwupoziomowym budynku 
będą świadczone usługi medyczne dla 
dzieci i dorosłych w zakresie:

 l poradni pediatrycznej,
 l poradni stomatologicznej,
 l punktu pobrań materiałów do badań,
 l pracowni USG,
 l gabinetu diagnostyczno – zabiego-

wego,

 l punktu szczepień,
 l rehabilitacji.

Jeżeli prace budowlane będą przebiegać 
zgodnie z zaplanowanym harmonogra-
mem, za około półtora roku piastowianie 
będą mogli się cieszyć nowym obiek-
tem. Oczywiście, jak zapewnia burmistrz 
Grzegorz Szuplewski, przychodnia przy 
ul. Wysockiego będzie funkcjonować do 
chwili otwarcia nowej przychodni. Nie 
podjęto jeszcze decyzji w kwestii wyko-
rzystania działki i budynku po likwidacji 
starej placówki.
Piastowska placówka ochrony zdrowia 
stale się rozwija. Warto przypomnieć, że 
w kwietniu ubiegłego roku SPZOZ PIA-
STUN otrzymał tytuł Lidera Ochrony 
Zdrowia oraz miano ZDROWOTNA SU-
PERNOWA – za wysokie standardy oraz 
nowoczesne funkcjonowanie.

Opracował 
Jacek Sulewski

Na zdjęciach: 
wizualizacjia nowego budynku przychodni
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

BIBLIOTEKA w PIASTOWIE
wydłuża godziny otwarcia
Biblioteka w Piastowie wypożycza książki dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, a także czasopisma, audiobooki i książki w języku angielskim. 
Dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i piątki) jest otwarta do godziny 
20:00, w pozostałe dni do 18:00. Dotychczas (poza środą) była czynna 
od godziny 13:00, natomiast w odpowiedzi na zapotrzebowanie czytelni-
ków od 1 lutego godzina otwarcia zostaje przesunięta na 11 rano. 
Nowe godziny otwarcia biblioteki głównej są następujące: 

Poniedziałek 11:00 – 20:00
Wtorek 11:00 – 18:00
Środa 10:00 – 18:00
Czwartek 11:00 – 18:00
Piątek 11:00 – 20:00
Sobota   9:00 – 14:00 

W Piastowie działają także dwie filie biblioteczne: 
 l Filia nr 1 przy al. Tysiąclecia 3 oraz 
 l Filia nr 3 przy ul. Dworcowej 1. 

Początkowo obie filie gromadziły literaturę dla dzieci i młodzieży, nato-
miast obecnie oferują również książki dla dorosłych. Po zmianach obie 
otwarte są w ujednoliconych godzinach: 

Poniedziałek 11:00 – 18:00
Wtorek 11:00 – 18:00
Środa 10:00 – 16:00
Czwartek 11:00 – 18:00
Piątek 11:00 – 18:00 

Filia nr 1  dodatkowo czynna jest w ostatnią sobotę miesiąca, a Filia nr 
3 – w pierwszą sobotę miesiąca (w godzinach od 9:00 do 14:00). Zapra-
szamy do odwiedzania placówek biblioteki i korzystania z ich zbiorów!

Nagrody dla piastowskich sportowców
Podczas sesji Rady Miejskiej w Piastowie Burmistrz Miasta oraz Prze-
wodnicząca Rady wręczyli piastowskim sportowcom dyplomy za osiąg-
nięte w 2017 roku wysokie wyniki sportowe. 

B urmistrz podkreślił, że budują-
cym jest fakt, iż młodzi piasto-
wianie są tak aktywni. Mówił, 

iż liczy, że za ich przykładem liczba 
nagradzanych w Piastowie zawodni-
ków będzie stale rosła. 

Wraz z Przewodniczącą Rady po-
dziękował sportowcom za ich pasje, 
wyrzeczenia i poświęcenie. Wyrazy 
szacunku i uznania za kształtowanie 
sportowej postawy oraz wsparcie 
Burmistrz wraz z Radnymi skiero-

wali również do ich rodziców i tre-
nerów. 

Wyróżnienia i nagrody pieniężne 
otrzymali: 

 l Monika Siwołowska za zajęcie 
I miejsca na Mistrzostwach Polski 
seniorów w akrobatyce sportowej 
(1500 zł), 

 l Maksymilian Nawarski za zajęcie 
II miejsca na Mistrzostwach woje-
wództwa mazowieckiego w teni-
sie stołowym (400 zł),

 l Tomasz Trzaskowski za zajęcie 
I miejsca na Mistrzostwach woje-
wództwa mazowieckiego w teni-
sie stołowym (600 zł), 

 l Mateusz Krajewski za zajęcie 
I miejsca na Mistrzostwach Polski 
osób niesłyszących w piłce nożnej 
(1500 zł) oraz 

 l Blanka Mysiorek za zajęcie II 
miejsca na Mistrzostwach woje-
wództwa mazowieckiego w karate 
tradycyjnym (400 zł). 

Zawodnikom gratulujemy oraz ży-
czymy kolejnych sukcesów i medali! 
Jesteśmy z Was dumni! 

Anna Lorens
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POMOC PRAWNA l URSUS

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

*  Pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl w tytule e-maila wpisując: PORADA 
PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. Odpowiedź wyłącznie na łamach.

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA

... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?

Napisz do nas...* 

STARUSZEK ZA PSA NIE MUSI PŁACIĆ
Mam już 70 lat i jestem samotna. Ostatnio 
zmarła moja przyjaciółka. Przed śmiercią 
poprosiła mnie, żebym zajęła się jej psem. 
Chętnie to zrobię, ale boję się że będę mu-
siała za niego zapłacić podatek, a nie stać 
mnie na to. 
Nie musi się Pani obawiać. Ustawa o podat-
kach i opłatach lokalnych regulująca kwestie 
opodatkowania psów zwalnia z tego obo-
wiązku osoby w wieku powyżej 65 lat, o ile 
tylko prowadzą one samodzielne gospodar-
stwo domowe. Ulga przysługuje na jednego 
zwierzaka. Przez samodzielne prowadzenie 
gospodarstwa domowego rozumie się utrzy-
mywanie się w sensie finansowym pojedyn-
czo, a to wyklucza  z możliwości skorzystania 
z tej ulgi np. małżeństwa. Wyjątek robi się dla 
tych osób, które mają na swoim utrzymaniu 
inne niesamodzielne osoby, o ile tylko osoby 
te nie mają własnego źródła utrzymania.

DOKUMENTOWANIE ULGI NA LEKI 
Jestem inwalidą. Lekarz kazał mi przyjmo-
wać stale pewne lekarstwa. Chcę wydatki 
na nie odliczyć w ramach ulgi rehabilita-
cyjnej. O jakie dokumenty muszę poprosić 
swojego doktora, żeby urząd skarbowy nie 
podważył w przyszłości zasadności moje-
go odliczenia?
Przepisy dotyczące ulgi rehabilitacyjnej nie 
zawierają wykazu dokumentów medycz-
nych, które musi posiadać osoba pragnąca 
skorzystać z tego odliczenia. Mówią tylko 
dosyć ogólnie o tym, że podatnik odliczający 
wydatki na leki powinien mieć stwierdzenie 
od lekarza specjalisty, że musi stosować sta-
le (albo czasowo) określone medykamenty. 
W tej sytuacji uznać należy, że w zasadzie 
każdy dokument potwierdzający konieczność 
stosowania przez uprawnioną osobę określo-
nych leków daje prawo do skorzystania z odli-
czenia. Resort finansów w odpowiedzi na in-
terpelację poselską określił, że prawo do tego 
odliczenia potwierdzają w szczególności: 

 l karty leczenia szpitalnego i ambulatoryj-
nego, informacje o leczeniu sanatoryjnym, 

 l karty leczenia pacjenta sporządzane przez 
lekarzy specjalistów, przekazywane pacjen-
tom oraz lekarzom pierwszego kontaktu, 

 l zaświadczenia od lekarzy specjalistów, 
 l zaświadczenia lekarzy rodzinnych, po-

twierdzające prowadzone leczenie specja-
listyczne, 

 l kserokopie recept wystawionych przez le-
karzy specjalistów oraz zalecenia przyjmo-
wania leków specjalistycznych. 

Każdy kto ma którykolwiek z tych papie-
rów może śmiało i bez ograniczeń korzystać 
z ulgi rehabilitacyjnej. Przypominamy tylko 

o jeszcze jednej rzeczy związanej z doku-
mentowaniem tego odliczenia: wysokość 
kwot do odjęcia od dochodu powinna być 
potwierdzona w zasadzie dowolnym rachun-
kiem czy fakturą, jednak musi z niego wy-
raźnie wynikać kto, kiedy, komu, ile oraz za 
co zapłacił. Dlatego ostrożnym podatnikom 
(i nieco na wyrost) polecamy żądanie w ap-
tece wystawienia faktury. Ten dokument za-
wiera wszystkie wymaga dane i w praktyce 
nie ma większych szans, żeby był przez skar-
bówkę w jakikolwiek sposób podważany i nie 
uznawany za prawidłowy.

ZATRUDNIENIE NIANI JEST DROŻSZE
Chciałam zatrudnić nianię na umowę o pra-
cę i skorzystać przy okazji z ulgi z tym zwią-
zanej. Ale podobno od początku tego roku to 
już nie jest takie opłacalne.
To prawda. Kiedy wprowadzono tak zwaną 
umowę uaktywniającą  (to kontrakt podpisy-
wany z opiekunkami dla dziecka) osobom, 
które chciały skorzystać z tego rozwiązania 
przysługiwała ulga w postaci dopłaty z bud-
żetu państwa. Wynosiła ona równowartość 
składek na ubezpieczenie społeczne nali-
czanych od minimalnego wynagrodzenia. 
W praktyce – jeśli niania zarabiała nie więcej 
niż minimalne wynagrodzenie – nie płaciło się 
w ogóle składek na ubezpieczenia społeczne 
od wypłacanego jej wynagrodzenia. Niestety 
od początku tego roku ulga z tytułu zatrudnie-
nia opiekunki dla dziecka wynosi już nie 100% 
tych składek, ale tylko 50%. W dalszym ciągu 
z rozwiązania tego mogą skorzystać rodzice, 
opiekunowie prawni albo inne osoby, które 
opiekują się dzieckiem na podstawie orzecze-
nia sądu, o ile ich dziecko ma od 20 tygodni 
do 3 lat (w takim przypadku z dofinansowania 
można korzystać do końca roku szkolnego. Na 
zasadzie wyjątku dopuszcza się przedłużenie 
możliwości korzystania z ulgi do ukończenia 
przez dziecko 4 lat o ile nie może ono pójść 
do przedszkola, na przykład z powodu braku 
miejsc). Dodatkowo opiekunowie dziecka nie 
są na urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo 
wychowawczym, nie tworzą zawodowej rodzi-
ny zastępczej, nie korzystają z ulgi na podsta-
wie umowy aktywizacyjnej, czyli na przykład 
nie zatrudniają innej osoby, która była bezro-
botna. Przepisy wymagają też, żeby pracowali 
na umowę o pracę albo zlecenie, prowadzili 
działalność pozarolniczą albo byli rolnikami. 
Wyjątkiem od tej zasady są osoby będące do-
mownikami w gospodarstwie rolnym i podle-
gają ubezpieczeniu społecznemu dla rolników. 
Najważniejsze jest to, że z ulgi na zatrudnienie 
niani można skorzystać bez względu na sytua-
cję życiową. Prawo do tego ma zarówno rodzic 
samotnie wychowujący dziecko, jak i wdowiec 
i wdowa oraz rozwodnicy.

LUTY 2018     PROGRAM kina „URSUS”

Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem.
BILETY w cenie 15 zł i 20 zł, KINO RETRO – WSTĘP WOLNY

Bilety można kupić również przez internet na stronie OK Arsus, 
Biletyna.pl i na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety”

PARKING DLA ZMOTORYZOWANYCH WIDZÓW   www.arsus.pl    facebook.com/kinoursus

DAMA BIJE KRÓLA 
(SZACH-MAT)

Opowieść o starej przyjaźni, nowej fascy-
nacji i drugiej młodości. Czy można zmie-
nić zwyczaje starego żołnierza? Czy doko-
na tego atrakcyjna kobieta? Co na nową 
fascynację ojca powie jego syn?
W sztuce rozgrywa się partia szachów, ale o wiele 
ciekawsza i ważniejsza jest „gra”, która toczy się 
między głównymi postaciami komedii. Kto bierze 
w niej udział? Zrzędliwy wdowiec Fred, jego syn Le-
onard, przyjaciel Walter oraz gosposia Rosalinda.
Fred żyje od lat w poukładanym schemacie. We 
wtorki partia szachów z Walterem, oczywiście o tej 
samej porze. W środy wizyta syna Leonarda, z któ-
rym toczy ciągłe boje i stawia opór wszelkim jego 
propozycjom zmian niezdrowego życia. I do tego 
wszystkiego odwieczna walka z gosposiami. 
Wszystkie zatrudnione przez syna kobiety, Fred wy-
kańcza w ekspresowym tempie. Nie chce by ktokol-
wiek naruszał jego terytorium i wchodził z buciora-
mi w jego życie. Jednak pewnego razu pojawia się 
gosposia, która wywraca jego życie o 180 stopni…

www.arsus.pl 
zaprasza:

Warszawa URSUS,
ul. Traktorzystów 14
Bilety można kupić również przez 
internet na stronie OK Arsus, BILETYNA.PL

10.02 GODZ.  16.00,   18.00 SYN KRÓLOWEJ ŚNIEGU
Polska l l.15 l  dramat/baśń11.02 GODZ.  16.00,   18.00

16.02 GODZ.  17.00 KINO 
RETRO

I TAK CIĘ KOCHAM       WSTĘP
USA l l.15 l komedia romantyczna            WOLNY

17.02 GODZ.  15.00,   17.15 COCO
USA l b/o l animacja/familijny/przygodowy18.02 GODZ.  15.00,   17.15

24.02 GODZ.  16.00,   18.00 PLAN B
Polska l l.15 l komediodramat25.02 GODZ.  16.00,   18.00
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zapraszają na

Spektakl odbędzie się w ramach projektu II edycji Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa.

AUTORZY PROJEKTU  
„BLASKI I CIENIE”,  
KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA  
oraz MŁODZIEŻOWY  
DOM KULTURY w Pruszkowie

KOMEDIĘ MAŁŻEŃSKĄ

„ADAMM” 
Teatru MANUFAKTURA SNÓW, 
w reżyserii Ewy Kłujszo.

16 lutego 
o godz. 1900 
w MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY  
przy ulicy Kościuszki 41 w Pruszkowie.

WSTĘP WOLNY

WITAM WSZYSTKICH FANÓW 
PODRÓŻOWANIA!

Zapraszam na kolejny  
pokaz slajdów w naszym  
Klubie Podróży M50.

Spotkamy się w CZWARTEK, 

8 lutego 2018 r.  
o godz. 2000

w KLUBIE TENISOWYM  
Matchpoint w KOMOROWIE 
ul. Turystyczna 2a.

Tym razem BEATA JARZĄBEK  
pokaże nam impresje z wyjazdu w HIMALAJE
Beata jest osobą bardzo aktywną społecznie, zawodowo i sportowo. 
Kocha podróże, szczególnie w góry!

ZAPRASZAM SERDECZNIE! 

Piotr Kamiński

https://www.facebook.com/rowerowospacerowoo/ 

WIELKI BAL DLA DZIECI w Ursusie
Karnawał w pełni. Władze dzielnicy Ursus i dzielnicowe placówki kultury 
nie zapomniały o najmłodszych mieszkańcach. W sobotę, 3 lutego, w sali 
kameralnej Ośrodka Kultury „Arsus” odbył się wielki bal karnawałowy.

Urząd Dzielnicy Ursus i Dom Kultu-
ry „Kolorowa” zorganizowały bal 
kostiumowy dla dzieci pn. „W kra-

inie lodu”. Wstęp na bal był wolny 
dla wszystkich. Frekwencja przeszła 
wszelkie oczekiwania. Już od połu-
dnia przybywały ze wszystkich stron, 
prawdopodobnie nie tylko z terenu 
Ursusa, tłumy małych księżniczek, 
wróżek, rycerzy, kowbojów, poli-
cjantów, bajkowych zwierząt. Jako że 
wszyscy byli w towarzystwie często 
obojga rodziców, trudno było pomieś-
cić się w sali balowej. Na szczęście 
część balowiczów musiała wcześniej 
wracać do domów na przygotowywa-
ny przez babcie obiadek. Sala była 
pięknie udekorowana przez członków 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Ur-
susa, a na scenie królowali prowadzą-
cy zabawę artyści z Elsą i Anną z baj-
ki „Kraina lodu”. Pojawiły się nawet 
burmistrz Ursusa Urszula Kierzkow-
ska i Naczelnik Wydziału Kultury 
Aleksandra Magierecka. Były tańce, 
korowody, zabawy, wspólne śpiewa-
nie, a dla najmłodszych basenik z kul-
kami. Wrażenia niezapomniane.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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URSUS

„Bezdomna biblioteka”. Przez książkę do partycypacji w kulturze
Pomysł narodził się 2 lata temu. Tzw. bezdomna biblioteka działająca w Pen-
sjonacie Socjalnym „Św. Łazarz” w Dzielnicy Ursus to dziś kilkaset książek, 
filmów, a nawet gier planszowych, z których mogą korzystać mieszkańcy 
Pensjonatu będący w kryzysie bezdomności. Plany na przyszłość mogą 
sprawić, że ze zbioru będzie korzystać także społeczność Ursusa.

P ierwszy był szczytny cel: założyć 
księgozbiór dla osób w kryzysie 
bezdomności. Wystarczyło urucho-

mić informację wszelkimi możliwymi 
kanałami prywatnymi. Pudła z napisem 
„książki dla Pawła” stanęły np. w kor-
poracjach. Do zbiórki dołączyły też 
osoby prywatne. Z całej Polski. Ogrom-
ną ilość literatury zebrała Pani Olga 
z Łodzi. W Warszawie księgozbiór 
podarowali studenci Wydziału Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii. Po-
mysł na dobre zaistniał w Internecie już 
jako projekt Kamiliańskiej Misji Pomo-
cy Społecznej. Na początku koordyna-
torem projektu był Tomasz Laskowski, 
przez krótki czas współpracownik na-
szego dwutygodnika, on też sprawował 
pieczę nad powiększającym się księgo-
zbiorem. A zbiórka trwa cały czas. 

Poważna konkurencja
– Wszystkie półki, które mamy, są już 
załadowane. Nie martwimy się. Zamó-
wione są półki na wymiar, które dosta-
wimy częściowo tu, w kawiarni, a częś-
ciowo w sali komputerowej – mówi 
Paweł Ilecki, mieszkaniec Pensjonatu, 
obecny koordynator książkowego pro-
jektu. To właśnie jego imieniem pod-
pisywano pudła na książkowe dary. Bi-
blioteka cały czas się rozrasta. Niektóre 
półki, już ze wstępnie posegregowany-
mi egzemplarzami, tematycznie i we-
dług autorów, aż uginają się od ciężaru. 
Pan Paweł otwiera przed nami jeszcze 
dwie zasuwane szafy pełne książek, 
a nawet gier planszowych i filmów 
DVD. Trzeba uważać, bo pod nogami 
stoi kilka pudeł z jeszcze nierozpako-
wanymi darami. – Na razie z braku 
miejsca przerwaliśmy porządkowanie 
– opowiada Pan Paweł. Z pudeł wysta-
ją książkowe perełki: „Niewidzialny” 
K. Slaughter, cykl „Millenium”, seria 

fantasy T. Canavan, seria kryminałów 
K. Bondy, seria „Mistrzynie polskich 
kryminałów”, „Niespokojny człowiek” 
H. Mankella, „20 lat nowej Polski 
w reportażach”, „W dżunglii niepew-
ności” B. Pawlikowskiej. Długo by 
wymieniać, bo zbiór już zaczyna kon-
kurować z niejedną publiczną bibliote-
ką. – Ostatnio przestałam korzystać ze 
swojej biblioteki, bo zejdę tutaj na dół 
do kawiarenki i zawsze coś dla siebie 
znajdę – zdradza jedna z pracownic 
Pensjonatu.

Antropolog kultury z pasją
– Popularnością cieszą się nie tylko 
książki beletrystyczne o tematyce wo-
jennej, sensacyjnej czy kryminalnej, ale 
i reportaże, księga wynalazków, nawet 
książki naukowe z zakresu astronomii, 
biologii. Mieszkańcy wypożyczają sobie 
książki do pokojów. Obecnie księgo-
zbiór służy blisko stu mężczyznom Pen-
sjonatu przy ul. Traktorzystów – opo-
wiada Pan Paweł. – Zająłem się tym 
z pasji. Jestem molem książkowym, całe 
życie dużo czytałem. Z wykształcenia je-
stem antropologiem kultury. Przez wie-
le lat pracowałem jako publicysta np. 
w Newsweeku, portalach internetowych. 
Przez 4 lata prowadziłem także swój 
program w Superstacji. Od 20 lat jestem 
osobą bezdomną, a obecnie mieszkam 
tu, w Pensjonacie. Na bibliotece jednak 
nie poprzestaje. Aktualnie przygotowuje 
się do otwarcia przewodu doktorskiego 
na temat antropologii bezdomności. 
Niedawno wrócił z Brukseli 
z europejskiej konferencji na 
temat przeciwdziałania ubó-
stwu, gdzie wraz z dwiema 
innymi osobami przedstawił 
wypracowane rekomenda-
cje. Aktualnie działa rów-
nież w grupie mającej po-
wołać Rzecznika praw osób 
ubogich i wykluczonych. 

Klub książki
– Na przykład w Krakowie 
w ramach projektu „Zupa 
na Plantach” streetworke-
rzy zaczęli wydawać poza 
ciepłym posiłkiem również 
książki osobom bezdom-
nym. Inicjatywa świetnie 
się przyjęła. Książki wra-
cały do pomysłodawców, 
a obdarowywani prosili 
o następne – przypomi-
na Pan Paweł. Postanowił 
pójść o krok dalej i roz-
kręcił w Pensjonacie klub 
książki. – Aktualnie pole-
ga to na tym, że wspólnie 
czytamy jedną książkę na 

głos. Część osób czyta sobie w wersji 
elektronicznej. W tej chwili czytamy 
„Paragraf 22” J. Hellera. Zastanawia-
my się, analizujemy, co wynieśliśmy dla 
siebie po przeczytaniu lektury – mówi. 
Niebawem w kawiarence znów zbierze 
się 10% mieszkańców Pensjonatu. Nie 
wszystkim na lekturę pozwala czas, bo 
pracują i mają też szereg innych obo-
wiązków. Przedstawią swoje propozy-
cje i zagłosują, co będą czytać na na-
stępnym spotkaniu za miesiąc. 

Projekt „inspiracja”
Pan Paweł znów poszedł krok dalej.  
– Mamy też taki projekt „inspiracja”, 
w ramach którego chcemy zapraszać 
autorów. Pierwszą autorką, którą za-
mierzamy u nas zaprezentować, będzie 
Ewelina Rubinstein – zdradza pomysło-
dawca. Pisarka wybrana nieprzypadko-
wo, bo spod jej pióra wyszedł reportaż 
„Niczyj. Prawdziwe oblicza bezdom-
ności”, gdzie udowadnia, że bezdomni 
nie są bezimiennymi twarzami, które 
w codziennym pędzie mijamy na ulicy 
czy w parku. To ludzie podobni do nas 
i jak każdy z nas mają swoje troski, ra-
dości, wspomnienia i marzenia. Każdy 
z nich w głębi duszy tęskni za normal-
nością, rodziną i własnym kątem. Bo 
bezdomność – wbrew pozorom – nie 
jest wyborem. – Chcemy zapraszać na 
takie spotkania m.in. dziennikarzy z ty-
godników i przedstawiać im inny wize-
runek osób bezdomnych. W ten sposób 
będziemy mieć wpływ na społeczny od-
biór osób znajdujących się w kryzysie 
bezdomności. Często wizerunek takich 
osób jest bardzo negatywny, niechętny, 
co widać choćby w komentarzach inter-
netowych. Panuje stereotyp, że osoba 
bezdomna jest bez wykształcenia, bez 
perspektyw, bez zainteresowań, brudna 

i śmierdząca. A to tak samo zróżnico-
wana społeczność, jak każda inna – 
w stolicy bezdomni to ok. 6 tys. osób. 
Na szczęście, wizerunek poprawia się 
i jest już lepszy, niż jeszcze 10 lat temu. 
Ale ja zawsze mówię, że to tak, jakby 
oceniać kibiców sportowych przez pry-
zmat jedynie pijanych i agresywnych 
kiboli. Czy wszyscy kibice to kibole? 
Właściwy obraz i efekt pomocy uzyskać 
można tylko patrząc indywidualnie na 
każdą osobę – tłumaczy Pan Paweł. 

Mieszkańcy Pensjonatu co tydzień jeż-
dżą na bezpłatne spektakle teatralne 

do Domu Kultury we Wło-
chach w grupie 8–12 osób. 
Bywają również na koncer-
tach, np. w Filharmonii. 
Właśnie wybierają się na 
spektakl Teatru Scena Kot-
łownia „Stopklatka”. Już 
trwają zapisy. W zeszłym 
tygodniu 5 osób pojechało 
na zajęcia teatralne prowa-
dzone przez specjalistkę 
w praskiej bazylice.  – Przy-
gotowujemy przedstawie-
nie, a na razie szkolimy się 
w technikach teatralnych, 
pozbywaniu się tremy, pa-
nowaniu nad mową ciała. 
Jesteśmy bardzo zadowo-

leni. To pozwala na poznanie siebie, 
własnych możliwości, przełamywanie 
lęków i, oczywiście, na rozwój kultu-
ralny. Trzeba pamiętać o tym, że osoby 
bezdomne nie tylko potrzebują jedzenia 
i dachu nad głową, ale przede wszyst-
kim poczucia własnej godności. Poczu-
cia, że są w grupie, nawiązują z po-
wrotem kontakty społeczne. Człowiek 
dzięki temu staje się pewniejszy. Powoli 
dzięki temu mogą pozbyć się wyklu-
czenia ze społeczeństwa. Wszystko to 
zaowocuje, kiedy dostaną mieszkanie 
treningowe, następnie pomoc w uzy-
skaniu mieszkania socjalnego – zosta-
nie im nawyk partycypacji w kulturze 
poza sprzątaniem, gotowaniem pracą 
i oglądaniem telewizji. Dlatego zaczy-
namy ten proces u nas, w Pensjonacie 
Św. Łazarz, od książek – tłumaczy Pan 
Paweł. Otwiera komputer, gdzie już ma 
zainstalowany bezpłatny program do 
katalogowania księgozbioru. – Praw-
dopodobnie rozszerzymy możliwość 
wypożyczeń na zewnątrz, także dla lo-
kalnej społeczności Ursusa. Chcemy 
założyć czytelnikom karty. A potem? 
Potem można przeprowadzić np. bada-
nia nad czytelnictwem w Pensjonacie. 
Jeszcze 2 miesiące, a ruszy wypożycza-
nie – zapowiada na koniec.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

n  URSUS. „Zająłem się tym z pasji. Jestem molem książkowym, całe życie dużo czytałem. Z wykształcenia jestem antropologiem kultury...”

Pensjonat Socjalny Św. Łazarz przy ul. Traktorzystów 26 czeka 
nie  tylko na dobre książki. Przez cały rok trwa zbiórka odzie-
ży męskiej. Ubrania można przywozić do Pensjonatu przez całą 
dobę, 7 dni w tygodniu. Szczególnie przydałaby się nowa bielizna 
(slipy, skarpety, podkoszulki). Ponadto potrzeba: koszulek, T-s-
hirtów, koszuli, bluz, swetrów, kurtek, spodni, czapek, szalików, 
rękawiczek i butów. 
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POSEZONOWA WYPRZEDAŻ
SZYCIE l NAPRAWY

FUTRA  SKÓRY    
KOzUCHY

GODZINY OTWARCIA:
pn.-pt. 1000–1800

sob. 900–1300

WARSZAWA URSUS
ul. Obrońców Helu 3
tel. 602 654 184

Kolektor dla Piastowa,
Pruszkowa i Ursusa
Budowa kolektora C Bis znacznie poprawi bez-
pieczeństwo pracy sieci kanalizacyjnej w trakcie 
pogody deszczowej i bezdeszczowej oraz stworzy 
możliwości uruchomienia nowych terenów pod zabu-
dowę mieszkaniową.

I nwestycje będą realizowane w ra-
mach Fazy V i VI unijnego Projektu 
pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczysz-

czanie ścieków Warszawie”. Łączny 
koszt obydwu zadań wynosi blisko 160 
mln zł netto. 
Mierzący około 7 km kolektor C-Bis 
będzie służył do transportu ścieków 
sanitarnych głównie z terenu Piastowa 
i Pruszkowa do oczyszczalni ścieków 
w Pruszkowie. Inwestycja będzie rea-
lizowana w formule „Projektuj – Bu-
duj”, a jej koszt wyniesie ok. 50 mln 
zł netto. Planowany termin wykonania 
tego przedsięwzięcia to 2021 r. 
Trasa kolektora będzie przebiega-
ła wzdłuż m.in.: al. Krakowskiej, ul. 
Warszawskiej i ul. Bohaterów Wol-
ności w Piastowie oraz ulic: Dąbrow-
skiej, Korczaka, Zdziarskiej, Mostowej 
i Długiej w Pruszkowie. Ponadto frag-
ment kanału zostanie poprowadzony 
pod dnem rzeki Utraty w specjalnie 
w tym celu wybudowanym syfonie.

Ponad 7 km mikrotunelingu 
Nowy kolektor będzie budowany me-
todą bezwykopową z rur GRP o śred-
nicy od 800 mm do 1000 mm. Wy-
korzystanie nowoczesnej technologii 
mikrotunelingu pozwoli ograniczyć 
utrudnienia w ruchu lokalnym, gdyż 
punktowe wykopy będą wykonywane 
jedynie w miejscach komór techno-
logicznych i studni rewizyjnych zlo-
kalizowanych na jego trasie. Ponadto 
w ramach kontraktu znalazły się za-
dania polegające na włączeniu kana-
łu do istniejących kolektorów C i G 
oraz odtworzeniu nawierzchni jezdni 
i chodników po wykonanych robotach. 
Realizacja inwestycji ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju obszarów poło-
żony w rejonie Pasma Pruszkowskie-
go. Usprawnienie pracy sieci kanaliza-
cyjnej, dzięki odciążeniu istniejącego 
kolektora C, umożliwi bowiem m.in. 
powstawanie nowych osiedli miesz-
kaniowych w Pruszkowie i Piastowie, 

a w przyszłości także na obszarze by-
łych Zakładów Przemysłu Ciągniko-
wego Ursus S.A.
Za prawidłowe wykonanie inwestycji 
jest odpowiedzialna firma POLAQUA 
Sp. z o.o. Zawarcie kontraktu oznacza, 
że wykonawca może przystąpić do 
prac projektowych, by po ich ukończe-
niu i pozyskaniu wymaganych decyzji 
administracyjnych, móc rozpocząć bu-
dowę.

Największy projekt środowiskowy 
w Europie
Opisane inwestycje z zakresu rozwoju 
gospodarki wodno-ściekowej stanowią 
kontynuację działań realizowanych 
w ramach przedsięwzięcia pn. „Zaopa-
trzenie w wodę i oczyszczanie ścieków 
w Warszawie”, którego łączna wartość 
dla Faz I–VI wynosi około 6,7 mld 
złotych. Spółka, korzystając ze środ-
ków unijnych, w ostatnich kilkunastu 
latach gruntownie zmodernizowała 
i rozbudowała proces uzdatniania wody 
i oczyszczania ścieków. Dzięki temu 
mieszkańcy Warszawy i okolic mają 
zapewniony dostęp do wysokiej jakości 
wody, a oczyszczone ścieki nie zatru-
wają wód Wisły i Bałtyku. Jednocześ-
nie, w trosce o komfort życia mieszkań-
ców, systematycznie rozbudowywany 
jest układ dystrybucji wody i odbioru 
ścieków, co pozwala na utrzymanie po-
nad 98% wskaźnika dostępności świad-
czonych usług na terenie stale rozwija-
jących się aglomeracji obsługiwanych 
przez Spółkę.

Na podstawie informacji 
ze strony UD Ursus

n  Nowe inwestycje Wodociągów Warszawskich

n  Piastowski chór został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie

SREBRNE PASMO dla POWIDOKÓW

W dniu 20 stycznia 2018 roku Chór 
Kameralny POWIDOKI działają-
cy przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piastowie otrzymał SREBRNE 
PASMO na XIII Ogólnopolskim Kon-
kursie Kolęd i Pastorałek w Cheł-
mnie. Konkurs ten jest jednym z naj-
bardziej prestiżowych wydarzeń tej 
kategorii w Polsce, a współzawod-
niczą w nim zespoły o wieloletnim 
stażu i doświadczeniu. 

J est to tym większe wyróżnienie, 
że piastowski chór, który rozpo-
czął swoją działalność we wrześ-

niu 2016 roku, był „najmłodszym” 
z uczestniczących zespołów. 
Na facebooku chóru można prze-
czytać: Mamy w chórze ludzi w róż-
nym wieku, studentów, prawników, 

gimnazjalistów, nauczycieli muzyki, 
fizjoterapeutów, ekonomistów, a na-
wet kierowników państwowych agen-
cji. Jedyne co nas naprawdę łączy 
to przyjaźń i muzyka. Lecz wiadomo 
– mierząc się z profesjonalistami, TO 
często po prostu nie wystarcza. – Tym 
razem wystarczyło.

Chór Kameralny Powidoki pod dyrek-
cją Mateusza Mularczyka zaprezento-
wał w Cełmnie cztery utwory:

 l „A to komu” – opr. Feliks Rącz-
kowski;

 l „Lulej, że mi lulej” – Jerzy Derfel, 
opr. Mateusz Mularczyk; 

 l „Nowa radost stała” – Romuald 
Twardowski;

 l „Alleluja, Chwalmy Pana” – Ro-
muald Twardowski. 

Na podstawie informacji 
ze strony UM Piastów

 

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

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

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!

TU MOŻE BYĆ TAKŻE 
TWOJA REKLAMA 

napisz: redakcja@mocnestrony.com.pl
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Areszt za usiłowanie zabójstwa
Do zdarzenia doszło na jednej z po-
sesji na terenie warszawskich Włoch. 
Jak ustalili mundurowi, którzy zosta-
li wezwani na interwencję, pomię-
dzy dwoma mężczyznami doszło do 
awantury. 25-latek chwycił za ma-
czetę i zaatakował nią 37-latka, zada-
jąc mu kilka ciosów. Pokrzywdzony 
w wyniku odniesionych obrażeń tra-
fił do szpitala. Sprawca zaraz po zda-
rzeniu uciekł. Policjanci z wydziału 
do walki z przestępczością przeciwko 
życiu i zdrowiu z Ochoty natychmiast 
zajęli się sprawą. Funkcjonariusze na 
podstawie pracy operacyjnej i do-
chodzeniowo-śledczej już kilka dni 
później zatrzymali mężczyznę mo-
gącego mieć związek z tym przestęp-
stwem. 25-latek usłyszał w prokura-
turze zarzut usiłowania zabójstwa. 
Decyzją sądu został tymczasowo 
aresztowany na okres trzech miesię-
cy. Zgodnie z kodeksem karnym za 
popełnione przestępstwo grozi mu 
kara nawet dożywotniego pozbawie-
nia wolności.

Nie zapłacił za zakupy 
i zaatakował pracownika sklepu
Do jednego ze sklepów na terenie 
Ursusa przyszedł młody mężczyzna. 
Kiedy próbował opuścić placówkę 
z niezapłaconym towarem, zainter-
weniował pracownik sklepu. Wtedy 
26-latek użył wobec niego gazu łza-
wiącego. Powiadomieni o zdarzeniu 
policjanci z Ursusa zatrzymali Marka 
O. Podczas przeszukania funkcjona-
riusze znaleźli przy nim skradzione 
ze sklepu ubrania o łącznej wartości 
blisko 280 złotych. Mężczyzna trafił 
do komendy na Ochocie. Policjanci 
zwalczający przestępczość przeciw-
ko życiu i zdrowiu przedstawili już 
26-latkowi zarzut za kradzież rozbój-
niczą. Za popełnione przestępstwo 
grozi mu kara do 10 pozbawienia 
wolności.  

Odpowie za uszkodzenie radiowozu
Do zdarzenia doszło około godz. 
17.00 na terenie Ursusa. Dzielni-
cowa, w trakcie pełnienia służby 
w swoim rejonie, w pewnym mo-
mencie usłyszała hałas dobiegający 
z parkingu, na którym zaparkowała 
oznakowany radiowóz. Kiedy poszła 
zobaczyć co się dzieje, zauważyła 
młodego mężczyznę kopiącego ra-
diowóz. Policjantka widząc całą sy-

tuację natychmiast podjęła interwen-
cję i zatrzymała pijanego mężczyznę. 
29-latek trafił do komisariatu. Bada-
nie alkomatem wykazało ponad 1,5 
promila alkoholu w jego organizmie. 
W wyniku zdarzenia uszkodzeniu 
uległa klapa bagażnika oraz luster-
ka. Mężczyzna został przesłuchany 
i usłyszał zarzut za uszkodzenie mie-
nia, za co grozi kara do 5 lat więzie-
nia.

Odpowie za wybicie szyby
Do zdarzenia doszło kilka dni temu. 
Została wybita szyba w warsztacie 
samochodowym na terenie Ursusa. 
Właściciel budynku oszacował stra-
ty na kwotę 1000 złotych. Policjanci 
rozpoczęli poszukiwania sprawcy. 
Wśród nich był dzielnicowy, który 
sprawuje nadzór nad tym rejonem. 
Prowadzone przez niego czynności 
i doskonała znajomość podległego 
terenu przyczyniła się do zatrzyma-
nia 70-letniego mieszkańca Ursusa. 
Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodze-
nia mienia. Za to przestępstwo grozi 
kara do 5 lat więzienia.

Zatrzymany sprawca,  
odzyskany telefon
Kilka dni temu do komisariatu przy 
ul. Sosnkowskiego w Ursusie zgło-
siła się kobieta, która złożyła zawia-
domienie o kradzieży. Z jej relacji 
wynikało, że w trakcie pobytu w przy-
chodni lekarskiej został jej skradzio-
ny telefon komórkowy o wartości 
800 złotych. Sprawą natychmiast 
zajęli się kryminalni. Funkcjonariu-
sze bardzo szybko ustalili, że zwią-
zek z kradzieżą może mieć 36-letni 
mieszkaniec Ursusa. Następnego 
dnia mężczyzna został zatrzymany 
w miejscu swojego zamieszkania. 
Policjanci odzyskali również skra-
dziony aparat. Śledczy na podstawie 
zgromadzonych dowodów przedsta-
wili mu zarzut dokonania kradzieży. 
Za popełnione przestępstwo grozi mu 
kara do 5 lat więzienia.

Zatrzymani sprawcy kradzieży 
akumulatorów
Funkcjonariusze z warszawskich 
Włoch w połowie grudnia 2017 roku 
przyjęli zawiadomienie o kradzieży 
akumulatorów z samochodu zapar-
kowanego na jednej z ulic dzielnicy. 
Pokrzywdzony wartość strat oszaco-
wał na kwotę 1 600 złotych. Sprawą 
zajęli się kryminalni. Podjęte przez 
nich działania doprowadziły do wy-
typowania jednego ze sprawców 
przestępstwa. 36-letni Emil O. został 
zatrzymany przez funkcjonariuszy 
już kilka dni po zdarzeniu. Szyb-
ko okazało się, że mężczyzna miał 

wspólnika - Sebastiana G. Kryminal-
ni pracujący nad tą sprawą wkrótce 
zatrzymali 26-latka. Obaj mężczyźni 
usłyszeli już zarzuty za kradzież. Za 
popełnione przestępstwo grozi im 
kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany sprawca  
napadów na sklepy
Policjanci z Ochoty i Ursusa praco-
wali nad sprawą dotyczącą  napadu 
na placówkę handlową na terenie 
Ursusa, do którego doszło pod ko-
niec grudnia br. Z ustaleń śledczych 
wynika, że sprawca wszedł do loka-
lu, a następnie grożąc pokrzywdzo-
nej przedmiotem przypominającym 
broń, zażądał wydania pieniędzy. 
Pracownica, w obawie o swoje życie, 
wydała gotówkę. Sprawca zabrał pie-
niądze i uciekł. Scenariusz kolejnych 
dwóch napadów na sklepy na terenie 
Ursusa, do których doszło w ostat-
nich dniach grudnia i na początku 
stycznia, był podobny.
Policjanci z wydziału do walki 
z przestępczością przeciwko życiu 
i zdrowiu przypuszczali, że zwią-
zek z napadami może mieć ta sama 
osoba. Razem z  funkcjonariusza-
mi z Ursusa już kilka dni później 
ustalili tożsamość podejrzewanego 
mężczyzny. Zaczęły się intensywne 
poszukiwania 35-latka. Na efekty ich 
wytężonej pracy nie trzeba było dłu-
go czekać. Łukaszowi G. tylko przez 
kilka dni udało się ukrywać przed po-
licjantami. Mieszkaniec Ursusa zo-
stał zatrzymany przez kryminalnych.
Mężczyzna był już wcześniej kara-
ny i przebywał w zakładzie karnym. 
W prokuraturze usłyszał zarzuty do-
konania trzech rozbojów z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia. Wobec 
mężczyzny sąd zastosował areszt na 
okres trzech miesięcy. Grozi mu kara 
do 12 lat pozbawienia wolności.

Dozór dla złodzieja puszek Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy
Policjanci z Pruszkowa zostali po-
informowani przez pracownika 
jednego ze sklepów spożywczych 
o kradzieży puszki WOŚP. W toku 
podjętych działań okazało się, że 
puszki zostały skradzione także 
z innych sklepów spożywczych na 
terenie Pruszkowa. W sumie podczas 
weekendu skradzione zostały cztery 
puszki. Mężczyzna po wejściu do 
sklepu, zabierał puszki WOŚP znaj-
dujące się przy kasach. Po otwarciu 
puszek zabierał znajdujące się w nich 
pieniądze, a następnie puste puszki 
wyrzucał w rejonach śmietników.
Pruszkowscy policjanci na podsta-
wie zapisu z monitoringu kamer 
sklepowych szybko rozpoznali 

sprawcę. Wspólnie z funkcjonariu-
szami z Wydziału Wywiadowczo 
Patrolowego KSP zatrzymali 30-let-
niego mężczyznę, podejrzewanego 
o kradzież puszek, w salonie gier na 
terenie Pruszkowa.                 
30-latek usłyszał zarzut dokonania 
kradzieży z włamaniem, do którego 
się przyznał. Decyzją Prokuratury 
Rejonowej w Pruszkowie, wobec 
mężczyzny zastosowano środek za-
pobiegawczy w postaci policyjnego 
dozoru. Za przestępstwo kradzieży 
z włamaniem kodeks karny przewi-
duje karę pozbawienia wolności do 
10 lat.

Poszukiwany ENA zatrzymany
Praktycznie nie ma dnia by policjan-
ci z Ochoty, Włoch i Ursusa nie za-
trzymali osób poszukiwanych. Są to 
przestępcy poszukiwani listami goń-
czymi, nakazami doprowadzenia czy 
ustalenia miejsca pobytu. Tym razem 
w ręce dzielnicowych z warszaw-
skich Włoch wpadł poszukiwany Eu-

ropejskim Nakazem Aresztowania. 
35-letni obywatel Białorusi został 
zatrzymany w mieszkaniu przy ul. 
Pogranicznej. Mężczyzna był po-
szukiwany przez białoruski wymiar 
sprawiedliwości za oszustwa han-
dlowe. Teraz decyzję o jego dalszym 
losie podejmie prokurator.

Areszt za posiadanie  
znacznej ilości narkotyków
Kryminalni z Ochoty zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości narko-
tykowej kilka dni temu udali się do 
jednego z mieszkań na terenie Ursu-
sa. Z informacji, jakie posiadali wy-
nikało, że przebywający tam mężczy-
zna może posiadać narkotyki. Kiedy 
przybyli na miejsce, drzwi do miesz-
kania otworzyła im matka 32-latka. 
Gdy kobieta dowiedziała się, że po-
licjanci chcą przeszukać mieszkanie, 
nie chciała ich wpuścić do środka 
oraz poszczuła ich psem. To jednak 
nie przeszkodziło kryminalnym 
w wykonaniu czynności służbowych. 
Podczas przeszukania pokoju zaj-
mowanego przez 32-latka policjanci 
zabezpieczyli ponad 130 gramów 
marihuany oraz wagę elektroniczną. 

Funkcjonariusze zabezpieczyli także 
pieniądze na poczet przyszłych kar. 
Policjanci zatrzymali mężczyznę 
i jego matkę. Oboje trafili do komen-
dy na Ochocie. Mężczyzna został już 
przesłuchany i usłyszał zarzut za po-
siadanie znacznej ilości narkotyków. 
Decyzją sądu został tymczasowo 
aresztowany na trzy miesiące. Może 
mu grozić kara do 10 lat więzienia. 
Matka 32-latka odpowie za zmusza-
nie funkcjonariuszy do odstąpienia 
od czynności służbowych, za co grozi 
kara do 3 lat więzienia.

Zatrzymany poszukiwany  
listem gończym
Policjanci niemal każdego dnia za-
trzymują osoby poszukiwane przez 
wymiar sprawiedliwości. Tym razem 
w ręce funkcjonariuszy z zespołu ds. 
poszukiwań z Ochoty wpadł 53-let-
ni obywatel Ukrainy. Mężczyzna był 
poszukiwany za oszustwo.
53-latek od pewnego czasu ukrywał 
się przed wymiarem sprawiedliwości. 

Warszawski sąd wydał za 
nim list gończy. Inten-
sywne czynności opera-
cyjne prowadzone przez 
policjantów z zespołu po-
szukiwań doprowadziły 
do ustalenia miejsca po-
bytu poszukiwanego.
Wcześnie rano stróże pra-
wa udali się do jednego 
z mieszkań na terenie Pia-
stowa, gdzie zatrzymali 

53-latka. Mężczyzna uiścił grzywnę 
w wysokości 3950 złotych, która 
zwolniła go z osadzenia w areszcie 
na 198 dni.

Policjanci odzyskali  
skradziony rower
Kilka minut po północy policjanci 
pełniący służbę w rejonie ul. War-
szawskiej w Ursusie zatrzymali 
33-letniego Adriana S. Mężczyzna 
jechał rowerem, który w stycz-
niu br. został skradziony na terenie 
Śródmieścia. Mężczyzna noc spę-
dził w policyjnym areszcie. Śledczy 
ustalili, również, że 33-latek ma na 
swoim koncie dwie kradzieże rowe-
rów o wartości 3 500 złotych z klatek 
schodowych bloków przy ul. Sko-
roszewskiej i Ryżowej w Ursusie. 
Wczoraj mężczyzna usłyszał trzy 
zarzuty. Odpowie za paserstwo i kra-
dzież z włamaniem, za co grozi mu 
kara do 10 lat pozbawienia wolności. 
Zabezpieczony rower o wartości 900 
złotych wkrótce wróci do prawowite-
go właściciela.

Zebrał
Tadeusz Kotus
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OGŁOSZENIA DROBNE

WIZYTY DOMOWE
Lekarz specjalista PSYCHIATRA  
z doświadczeniem 
w diagnozowaniu i leczeniu: 
– problemów wieku podeszłego 

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice  
oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt.  
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980
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Dziękujemy za wolność
W grudniu 2017 r. w sali kameralnej Ośrodka Kultury „Arsus” odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne człon-
ków i sympatyków „Fundacji dla Ursusa”. Na wstępie uroczystości wręczono medale „Dziękujemy za wolność” 
rodzinom zmarłych działaczy  „Solidarności”.

F undacja dla Ursusa jest organizacją pożytku publiczne-
go, której wszystkie działania, jak powiedział w wywia-
dzie dla Mocnych Stron (MS nr 8/2017 z dn. 11 maja 

2017 r.) prezes fundacji, legenda Solidarności, Zbigniew 
Janas (...) są nakierowane na utrwalanie pamięci o historii 
Zakładów. Chcemy działać na rzecz pamięci o tym zakła-
dzie, o tym mieście. To jest historia polskiej myśli technicz-
nej. Historia marki Ursus ma przeszło 100 lat. Będziemy 
upamiętniać przedwojenną historię fabryki, działania Ar-
mii Krajowej w Ursusie w okresie okupacji niemieckiej, rok 
1976, rok 1980, działanie konspiracyjnej Tajnej Komisji Za-
kładowej w latach 1981–1989 i okres po 1989 roku. 
Wszyscy w Fundacji pracują społecznie. Wolontariusze to 
w większości dzieci i wnuki byłych członków Tajnej Komisji 
Zakładowej.
Ponieważ istotną częścią działalności fundacji jest przywra-
canie pamięci o ludziach, którzy przynieśli nam wolność, za-
inicjowana została akcja „Dziękujemy za Wolność”. Zostały 
zaprojektowane medale, które wręczane są rodzinom nieży-
jących, zasłużonych działaczy solidarnościowych, którzy po-
chowani są na najróżniejszych cmentarzach. Jeden medal jest 
na pomnik, drugi dla rodziny. Niektóre rodziny otrzymują 

kilka ursuskich niedźwiadków – dla wszystkich, do wnuków 
włącznie. Członkami Kapituły medalu są: Jerzy Kaniewski 
– przywódca strajku w Ursusie 13 grudnia 1981 r. (3,5 roku 
więzienia), Bogdan Bujak – Szef Tajnej Komisji Zakładowej 
NSZZ Solidarność w Ursusie (więzień polityczny) i Witold 
Kaszuba – dwukrotny więzień polityczny. Sponsorem me-
dalu jest wielka państwowa firma – Totalizator Sportowy. 
Tym razem kapituła Fundacji dla Ursusa przyznała medale 
„Dziękujemy za Wolność” następującym zmarłym osobom: 
Janowi Łojakowi – medal odebrała żona Irena Damiencka 
z synem i wnukiem, księdzu Mieczysławowi Nowakowi  
–  medal odebrała siostra Maria Wąsik, Włodzimierzowi 
Ostoi-Zagórskiemu – medal odebrała żona Anna Milewicz 
i syn Jan oraz Lutfi Habibowi – medal odebrał syn Piotr.
Po tym wzruszającym akcie Zbigniew Janas złożył wszyst-
kim życzenia świąteczne i po odśpiewaniu zaintonowanej 
przez Stanisława Piecyka kolędy „Wśród nocnej ciszy” 
i podzieleniu się opłatkiem wszyscy obecni zasiedli do wie-
czerzy wigilijnej. Były radosne powitania i wspomnienia 
o czasach walki o wolność.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski KUPIĘ

MIESZKANIE 

➡     W  U R S U S I E

2 LUB 3-POKOJOWE

bezpośrednio
Tel. 570 035 599



z gwarancją

m o ż l i w o ś ć 
d o w o z u 
i  m o n t a ż u

TEL. 504 787 350

AKUMULATORY
 nowe–

–używane

O D B I E R A M 
s t a r e  z u ż y t e 
a k u m u l a t o r y



 NR 3(32)/2018  (ROK III)    |    8 LUTEGO 2018 R.    |    Mocne Strony16 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE

NASZE STRONY l URSUS

Międzypokoleniowe bezpłatne 
pokazy filmowe w Ursusie

KINO RETRO to projekt skierowany przede wszystkim do seniorów, ale tak-
że do młodszych mieszkańców dzielnicy. W międzypokoleniowej grupie będziemy 
oglądać współczesne, dobre i nagradzane fi lmy. Po każdym pokazie – z udziałem 
gościa specjalnego – wspólnie podyskutujemy na temat poruszany w obejrzanym 
tego dnia fi lmie.

Pokazy odbędą się w KINIE URSUS w Ośrodku Kultury ARSUS
(ul. Traktorzystów 14). UDZIAŁ W POKAZACH JEST BEZPŁATNY. 

Projek t  jes t  współ f inansowany ze  środków Miasta  Sto łecznego Warszawy.

P R O G R A M
16 lutego (piątek), godz. 17.00

n   I TAK CIĘ KOCHAM (2017) 
 reż. Michael Showalter  
Komedia romantyczna, która stała się przebojem światowych kin. Świeża, błyskotliwa i nieoczywista. Kie-
dy wydaje się, że cały świat – na czele z rodziną – sprzysiągł się, by zburzyć szczęście dwojga młodych 
ludzi, życie pokazuje swoje najzabawniejsze oblicze.

16 marca (piątek), godz. 17.00
n   PO TAMTEJ STRONIE (2017)
 reż. Aki Kaurismäki
Czarna komedia w reżyserii kultowego fi ńskiego reżysera. Historia mieszkańca Helsinek, który postanowił 
odmienić swoje życie i otworzyć restaurację. Pewnego dnia przypadkiem natyka się na uciekiniera z Syrii 
– Khaleda. Mistrzowski fi lm, w którym może się przejrzeć (i pośmiać z siebie) współczesna Europa.

12 kwietnia (czwartek), godz. 17.00
n   DUMNI I WŚCIEKLI (2014)
 reż. Matthew Warchus 
Co może połączyć ludzi, których różni wszystko? Małe górnicze miasteczko, żyjące historią i tradycja-
mi. Kiedyś spokojne, dziś targane strajkami. I to właśnie tu pewnego dnia przyjeżdżają, domagający 
się równouprawnienia, geje i lesbijki z wielkiej metropolii.

16 maja (środa), godz. 17.00
n   PRAWIE JAK MATKA (2015)
 reż. Anna Muylaert
Świetnie przyjęty fi lm wprost z Brazylii! Val pracuje jako gosposia w posiadłości bogatej rodziny w Sao 
Paulo – opiekuje się domem, ale też jest powiernicą nastoletniego Fabinho. Val również ma córkę, która de-
cyduje się zamieszkać z matką, nie zważając zupełnie na zasady panujące w domu bogaczy.

13 czerwca (środa), godz. 17.00
n   DZIKIE HISTORIE (2014)
 reż. Damián Szifrón
Niedoceniany muzyk, biznesmen, panna młoda, znany milioner, kelnerka oraz specjalista od materiałów 
wybuchowych powiedzą „dość!” i pokażą wszystkim swoje dzikie oblicze. W świecie, w którym liczy się 
tylko wydajność i sukces, będą walczyć o siebie, nawet jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej 
granicy między normalnością a szaleństwem.

Po każdym fi lmie – dyskusja z ciekawym gościem.
Udział w wydarzeniach jest BEZPŁATNY. 

Z A P R A S Z A M Y!

 Organizator:  Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna
 Współorganizator:  Ośrodek Kultury Arsus
 Współfinansowanie:  Miasto Stołeczne Warszawa
 Patronat:  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 Patronat medialny:  RDC

AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU można znaleźć na stronie: 

http://etnograficzna.pl/kino-retro

UWAGA,
KLESZCZE!!!
Pomimo, że mamy kalendarzową 
zimę, w przychodniach weterynaryj-
nych pojawiły się już pierwsze syg-
nały 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 (łą-

kowy) Dermacentor reticulatus lub 
kleszcz psi Rhipicephalus sanguineus. 
Wojewodztwo Mazowieckie obok Po-
morskiego, Wielkopolskiego, Mało-
polskiego i Śląskiego należy do woje-
wództw, w których populacja kleszczy 
będących nosicielami jest największa. 
Okres inkubacji choroby trwa od kil-
ku dni do kilku tygodni. Objawy, któ-
re 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 lekarza weterynarii. 

Inną chorobą przenoszoną przez 
kleszcze jest borelioza. Wywołuję ją 
bakteria z rodzaju Borelia, która prze-
noszona jest głównie przez kleszcze 
z rodzaju Ixodes, a w szczególności 
Ixodes ricinus. Przypuszczalnie więk-
szość zakażeń przebiega bezobjawowo. 
W odróżnieniu od człowieka nie wystę-
puje zaczerwienienie w stadium począt-
kowym. Objawy mogą wystąpić od 2 do 
5 miesięcy od ukąszenia: brak apetytu, 
gorączka, kulawizny, obrzęk, bolesność 
stawów, mięśni, kręgosłupa. W momen-
cie zaobserwowania ww. objawów nale-
ży udać się do lekarza weterynarii, któ-
ry wdroży odpowiednie leczenie.

Co zrobić by nasi pupile nie cho-
rowali na choroby przenoszone przez 

kleszcze? W myśl zasady lepiej zapo-
biegać niż leczyć, należy stosować pro-
filaktykę. Bardzo skuteczne, bezpiecz-
ne i smaczne dla piesków są tabletki 
Bravecto działające 3 m-ce (dostępne 
również dla kotów), dodatkowo obro-
że przeciw kleszczom, preparaty typu 
„spot on” dostępne  u lekarza wetery-
narii. Ważne jest również by po każdym 
spacerze w lesie lub parku dokładnie 
sprawdzić czy nie przybłąkał się nasze-
mu pupilowi niechciany pasażer. 

W momencie stwierdzenia obecności 
kleszcza najlepiej usunąć go 

w przeciągu 24 godzin, co znacznie 
obniży ryzyko zakażenia.

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

GODZINY OTWARCIA:

 pon.–pt. 9.00–20.00

 sobota 10.00–14.00

 niedziela 10.00–13.00

02-495 Warszawa-Ursus,
ul. Rynkowa 5

tel.  22 245 31 07
www.ursusweterynarz.pl

n  DLA PSA I KOTA

✁

KOMIS ANTYKWARYCZNY
l   PROFESJONALNA

WYCENA BRYLANTÓW
i BIŻUTERII 
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
l  RENOWACJA BIŻUTERII
l  PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS
ul.  Wiosny Ludów 79a

(przy stacji PKP)

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

sob.:  10.00–13.00
Tel.: 22 667 94 74

REKOMENDOWANY 
PRZEZ:
l  Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców 
Jubi   lerskich Warszawa 

l  Polskie Towarzystwo
Gemologiczne Wrocław

PRZYNALEŻNOŚĆ: Cech Złotników, 
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

Gawrońscy

KOMIS ANTYKWARYCZNY

Rok zał. 1967

ZŁOTNICTWA
Magdalena i WojciechJubiler
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