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MILO
CAFE

Czekają na Ciebie 
również: oryginalne
francuskie croissanty,
gofry bąbelkowe,
desery lodowe, sorbety i...
aromatyczna, 
gorąca czekolada. 

Wpadnij do nas i...
porozkoszuj się
naszą 
pyszną kaWą
autorsk ich mieszanek
Udało nam się połączyć w idealną  
całość arabikę z południowej ameryki  
oraz wyjątkową Robustę z indii

URSUS
ul. Wojciechowskiego 33  

lokal 43 (przy fontannie)
KUP kawę w ziarnach
lub świeżo zmieloną!

ZapRaSZamy!
7 dni w tygodniu 
od 1000 do 1900

Spróbuj wyjątkowej
ekologicznej 
herbaty
firmy 
biStrotea

nowo otwarta KaWiareNKa w Ursusie

Zaufali nam starsi i młodsi, studenci i licealiści, ludZie 
Z doświadcZeniem Zawodowym i ci, którZy dopiero sZu-
kają swojego miejsca. to, co ich łącZy, to pasja oraZ chęć 
Zdobycia konkretnych umiejętności. 

Nasze atuty
l	 Zapisy	bez	świadectwa	maturalnego	
l	 Brak	opłaty	wpisowej	
l	 Ciągła	rekrutacja	bez	egzaminów	wstępnych	
l	 Kursy	podnoszące	kwalifikacje	zawodowe
l	 Bezpłatne	zaświadczenia	do	ZUS,	KRUS	i	MOPS

Liczna	i	wysoko	wykwalifikowana	KadRa	dydaKtyCZna	
daje	gwarancję	zdobycia	rzetelnej	wiedzy	i	umiejętności.

Zapraszamy 
do	naszych	sekretariatów	w	dwóch	najbliższych	lokalizacjach!

PrusZków warsZawa
al.	Wojska	Polskiego	16a	lok.	37B	 al.	Jerozolimskie	89
05-800	Pruszków	 02-001	Warszawa
tel.	22	730	61	96	 tel.	517	841	862
e-mail:		 e-mail:	
pruszkow@zak.edu.pl	 warszawa-srodmiescie@zak.edu.pl

Optyczny zawrót oka,	
czyli sztuka wizualna ANdRzejA jeNdRAsiAkA
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BARwNe Reliefy w „kolorowej” 
– wywiad z artystą

psychologia
naszych 
relacji

Kącik
psychologiczny 	 ➡    stR. 6
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Ośrodek Kultury ARSUS
uhonorowany 		 	➡   stR. 4
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nASZE	STRony

Solidaryzowali	się	z	osobami	
wykluczonymi	mieszkaniowo
„Bieda nie krzyczy”, „Mam zasady i wartości”, „Człowiek a nie bez-
domny”, „Zostałem bezdomnym i inwalidą”. Kilkadziesiąt haseł uwraż-
liwiających na problem kryzysu mieszkaniowego i bezdomności mogli 
przeczytać przechodnie mijający tzw. „Patelnię” przy Metrze Centrum. 
Wydarzenie już po raz czwarty zostało zorganizowane przez Kamiliańską 
Misję Pomocy Społecznej.

P okaźna grupa mieszkańców z Pen-
sjonatu socjalnego „Św. Łazarz”, 
a także osoby z mieszkań treningo-

wych, bezdomni żyjący na ulicy, jak 
również mieszkańcy z innych schro-
nisk, np. z Mokotowskiego Hospicjum 
Świętego Krzyża, młodzież z Zakładu 
Poprawczego i Schroniska Dla Nielet-
nich w Laskowcu – kilkakrotnie obeszła 
teren przy Metrze Centrum. Wszyscy 
nieśli różnorodne, wymyślone przez 
siebie hasła wymalowane na prostych 
kartonach. Po kilkunastu minutach za-
trzymali się, by każdy mógł przeczytać 
treści. Kilku uczestników flash mobu 
nawet położyło się. 

spotkAniA i rozmoWy z psycholoGiem
– Wydarzenie poprzedzone jest cyklem 
spotkań w Pensjonacie Socjalnym „Św. 
Łazarz”, rozmowami z psychologiem 
i pracownikami socjalnymi. Dla mnie 
wzruszający jest moment, gdy panowie 
szukają swoich haseł. „Mam pasje”, 
Nie jestem leniwy”, „Szukam pracy”, 
„Jestem samotny”, „Nie oceniam” – to 

tylko niektóre. Wynikają z potrzeb wy-
zbycia się tego, co do nich przylgnęło 
i bardzo ich uraziło. Pamiętajmy, że 
wszystkie te negatywne komentarze 
bardzo osobiście dotykają tych ludzi 
– komentuje Adriana Porowska – Dy-
rektor KMPS i Kierownik Pensjonatu 
Socjalnego „Św. Łazarz” KMPS

zbyt Wiele stereotypóW
– Wszystko po to, aby zademonstro-
wać naszą solidarność z osobami 
wykluczonymi mieszkaniowo, z oso-
bami w kryzysie bezdomności. Bardzo 
chcielibyśmy pokazać społeczeństwu, 
że bezdomność to nie wybór. Ale prze-
de wszystkim, chcielibyśmy pokazać 
także solidarność pracowników i lu-
dzi pomagających innym w kryzysie 
mieszkaniowym. Bardzo dużo osób 
operuje stereotypami. Uważają, że 
osoby w kryzysie bezdomności są np. 
leniwi, wybierają sobie taki stan, a tak 
absolutnie nie jest. Znamy historie 
tych ludzi. Wspieramy ich od wielu lat. 
Doskonale wiemy, jak wiele potrzeba 

działań, by mogli wyjść z bezdomności 
– dodaje Adriana Porowska.
Zwraca również uwagę, że różne osoby 
doświadczają bezdomności. I 90-latko-
wie i bardzo młodzi ludzie. 

KAżdy mOże StAć Się bezdOmny
– Czasem trafiają do nas też 18-letni 
chłopcy po zakładach poprawczych 
czy domach dziecka – mówi. Zdaniem 
Adriany Porowskiej w Warszawie jest 
ok. 4 tys. osób w kryzysie bezdom-
ności, o ile nie więcej. Samych miejsc 
noclegowych dofinansowanych przez 
m.st. Warszawa jest 1500. – Tych miejsc 
brakuje, stąd tak duża ilość osób będą-
cych w różnych sytuacjach mieszkanio-
wych i doświadczających bezdomno-
ści. Pewnie ok. 1000 osób zamieszkuje 
przestrzeń publiczną: klatki schodowe, 
piwnice, altanki śmietnikowe, działki, 
kanały, dworce, przystanki autobusowe 
– zwraca uwagę Dyrektor KMPS.

PenSjOnAt zAPełniOny POnAd StAn
Od początku grudnia Pensjonat przy 
ul. Traktorzystów w Dzielnicy Ursus jest 
zapełniony „ponad stan”. Dokładane są 
materace. W zeszłym roku ze względu 
na dużo silniejszą falę długo utrzymu-
jącego się mrozu Pensjonat zamieszki-
wało 140 osób. W tej chwili to 90 osób 
w samym schronisku, prawie 40 osób 
w mieszkaniach treningowych. Osób 
zamieszkujących przestrzeń publicz-
ną, która podlega opiece Kamiliańskiej 
Misji Pomocy Społecznej, czyli dzielni-
ce Ursus, Włochy, Ochota, jest pewnie 
ok. 70.

Agnieszka Gorzkowska

n  Czwarty Flash Mob „Bez-DOM-ność to NIE wybór”

PO RAZ PIERWSZY akcja pensjonariuszy i pracowników „Pensjonatu Św. 
Łazarz” – ośrodka pobytu dla bezdomnych w Ursusie zorganizowana zo-
stała 25 lutego 2015 r. Był to pierwszy Flash Mob przed stacją MEtRA 
Warszawa Centrum. 

T amtego dnia zgromadziła się duża 
grupa osób, trzymających w rękach 
kawałki kartonów z wypisanymi ha-

słami. Część z nich położyła się na kar-
tonach, niektórzy się nimi ponakrywali. 
Byli wśród nich ludzie młodzi i w poważ-
nym wieku, mężczyźni i kobiety. Wszy-
scy czysto i przyzwoicie ubrani.

nie Różnimy Się Od wAS
Przechodnie mogli wówczas odczytać 
m.in. takie hasła: Bezdomny nie bez-
nadziejny, Straciłam bliskich, Miejsce 
na spanie to mieszkanie, To nieprawda, 
że się nie myję, Nie mam ubezpiecze-
nia, Zabrali mi rentę, Zachorowałem 
i straciłem wszystko, Nie jestem leniwy, 
Ochraniam twoje osiedle, Moja pasja to 
muzyka. Na kartonach leżały również pa-
nie z personelu i dyrektor pensjonatu Ad-
riana Porowska. Celem tej pierwszej akcji 
było pokazanie społeczeństwu, że ludzie 
bezdomni sami nie wybierają bezdomno-
ści. Bywa, że swój kryzys bezdomności 
przeżywają w altankach, na działkach, na 
dworcach. Tymi hasłami chcieli pokazać, 
że oni też mają swoje problemy.

chcemy prAcy i mieszkAniA
Jak mówiła wówczas dyrektor Pensjona-
tu „Św. Łazarz”, Adriana Porowska, na-
głaśniane przez władze pomaganie bez-
domnym jest wyłącznie interwencyjne. 
Dostają jedzenie, dach nad głową, a nie 
mówi się o całej reszcie problemu. Utrzy-
mywani są w ten sposób przez cały czas 
w bezdomności. Rządzący, w kierunku 
wyprowadzenia takich osób z bezdom-
ności robią niewiele, żeby nie powiedzieć 
nic. Bez wsparcia społeczeństwa nie 
da się im pomóc. Prowadzi się czasem 
CZARNy „PIJAR”, że ludzie WyBIe-
RAJą BeZDOMNOŚć I DLATegO 
NIe MOżNA IM POMóC. Mówi się, 
że jeżeli ktoś jest na ulicy, to znaczy, że 
jest leniwy, nie płaci podatków i społe-
czeństwo będzie płacić za niego. TO NIe 
JeST PRAWDA. Są tacy, którzy zamiast 
w schronisku wolą żyć w pustostanie. 
Ale oni wszyscy chcą mieć dom. Miesz-
kań socjalnych czy komunalnych dla nich 
nie ma. Czeka się na nie po kilkanaście 
lat. Bez stałego miejsca pobytu bardzo 
trudno o pracę. I koło się zamyka. A CI 
LUDZIe CHCą PRACOWAć, wielu 

chciałoby znów stworzyć lub odbudować 
rodzinę. Potrzebują pracy i skromnego 
mieszkania, za które mając pracę mogli-
by płacić. Tego NIKT im nie oferuje. 

dlAczegO bezdOmni  
Są dySKRyminOwAni?
W pierwszej akcji przed stacją metra 
w 2015 roku wzięło udział 30 pensjona-
riuszy schroniska w Ursusie, wszyscy pra-
cownicy pensjonatu z dyr. Porowską i 10 
dziewcząt z wychowawcą Wojciechem 
Cychowskim z Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego z ul. Strażackiej. 
Dziewczyny mają domy, chociaż wówczas 
przebywały w ośrodku. Dołączyły do ak-
cji, bo miały wiedzę z własnych, często 
dramatycznych doświadczeń, jak można 
stracić wszystko z powodu różnych zakrę-

tów, tragedii życiowych. W nich też JeST 
NADZIeJA WyJŚCIA NA PROSTą 
i przyjechały pokazać, że rozumieją sytu-
ację bezdomnych i są z nimi. Była wśród 
nich 17-letnia Jola, która po śmierci oboj-
ga rodziców w wieku 11 lat zaczęła kraść, 
zażywać narkotyki, uciekała z rodziny 
zastępczej, 16-letnia Oliwia też z niedobrą 
przeszłością, interesuje się architekturą, 
chciałaby kiedyś zostać wychowawcą 
w ośrodku dla młodzieży. One, ponieważ 
były wtedy niepełnoletnie, dostawały po-
moc w powrocie do normalnego życia. 
Nie wiemy, co się dzieje z nimi obecnie, 
minęły przecież już 3 lata. Ale gdyby wte-
dy (w 2015 r.) miały o kilka lat więcej mo-
gło się tak zdarzyć, że ich sytuacja byłaby 
taka sama jak bezdomnych ze Świętego 
Łazarza.

RePRezentOwAli wSzyStKie zAwOdy 
Na kartonie pana JANUSZA był napis 
– ZABRALI MI ReNTę. To zdarzyło się 
15 lat wcześniej. Miał chory kręgosłup. 1,5 
roku wcześniej spalił mu się dom. Rodzi-
na nie mogła pomóc. Od pół roku mieszka 
w pensjonacie. 55-letni pan KRZySZ-
TOf ukończył liceum medyczne. Jest 
rozwiedziony. życie zawaliło mu się 12 lat 
wcześniej. Włóczył się po Polsce, szukał 
pracy. Ze statusem bezdomnego pracy nie 
można dostać. Był lekceważony, dyskry-

minowany. Znalazł pracę, ale na czarno. 
Pomogły panie z pensjonatu. Po ich inter-
wencji pracodawca podpisał z nim umowę 
o pracę. Pan ARTUR po rodzinnej trage-
dii jest bezdomny od 11 lat. Jego pasją jest 
muzyka. Powiedział wtedy, że przyszli tu 
pokazać, KIM NAPRAWDę Są. 

***
Od 2015 roku bezdomni zbierają się 
w tym samym miejscu corocznie – na 
kolejnych flash Mobach. 
Ile jeszcze musi być takich akcji, by zmie-
nił się sposób postrzegania bezdomności, 
spłycanie lub niezauważanie problemu. 
Czy tracąc pracę, dom, najbliższych prze-
stalibyście nagle być człowiekiem? Czy 
wystarczyłyby wam darmowe kanapki 
oferowane przez władze? Człowiek, to 
nie tylko żołądek. Aby skutecznie wyjść 
z syndromu bezdomności potrzebna jest 
wieloletnia rehabilitacja dla duszy, o co 
rozumiejąca doskonale problem Adriana 
Porowska walczy od lat. Czy tego typu ak-
cje pomagają?
O tegorocznym wydarzeniu (Czwarty 
fleshMob...) piszemy w artykule niżej. 

Jacek Sulewski

Na temat akcji z 2017 r. pisaliśmy w numerze 
3/2017 – artykuł na 1 stronie – dostępny  

na www.MocNestroNy.coM.pl w zakładce 
e-wydaNie – MocNe stroNy Nr 3/2017 

bEZdoMnoŚĆ	To	nIE	WybÓR
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„Moje	wczoraj”	–	spotkanie	autorskie		
z	jAnEM	EljASZEWICZEM	–	pruszkowianinem	i	byłym	więźniem	obozu	dulag	121

MUZEUM	dUlAg	121 i KSIąŻnICA	PRUSZKoWSKA za-
praszają na spotkanie autorskie z JaNeM elJasze-
wiczeM – pruszkowianinem, byłym więźniem obozu 
dulag 121 i autorem książki „Moje wczoraj”. Boha-
ter spotkania opowie o swoich wojennych losach, 
pobycie w obozie durchgangslager 121, a także 
o zaangażowaniu w budowę pomnika upamiętniają-
cego więźniów pruszkowskiego obozu.

spotkanie odbędzie się 

24	lutego	2018	r.	o	godz.	15.00	
w Muzeum dulag 121.

pan JaN elJaszewicz przeżył powstanie warszaw-
skie na Górnym czerniakowie. Jego ojciec brał udział 
w walkach powstańczych, natomiast on jako dziecko, 
razem z mamą, ukrywał się w czerniakowskich piw-
nicach.  po upadku powstania zostali przepędzeni na 
dworzec zachodni, skąd przewieziono ich do obozu 
w pruszkowie. po 5 dniach pobytu w dulagu 121 zo-
stali przetransportowani do szpitala w Grodzisku Ma-
zowieckim, a na początku 1945 r. wraz z nim  ewaku-
owani. w okolicach tomaszowa Mazowieckiego udało 
im się uciec i dostać do rodziny w Milanówku. swoje 
wspomnienia pan eljaszewicz spisał w książce „Moje 
wczoraj” wydanej w 2017 r.

„Wolność	i	niezawisłość”	
–	historia	żołnierzy	powojennego	podziemia	niepodległościowego

w przeddzień Narodowego dnia pamięci żołnierzy wyklętych

28	lUTEgo	2018	r.	o	godz.	18.00	
zapraszamy do Muzeum dulag 121 

na spotkanie z dr. toMaszeM ŁaBuszewskiM

„Wolność	i	niezawisłość”		
–	historia	żołnierzy	powojennego	podziemia	niepodległościowego

podczas wykładu dr tomasz Łabuszewski przybliży dzieje antykomuni-
stycznej organizacji „wolność i Niezawisłość” działającej w polsce od 
2 września 1945 do 1952 roku. organizacja powstała na bazie rozwiązanej 
w 1945 roku delegatury sił zbrojnych  na kraj, a jej działaniami kiero-
wali byli oficerowie armii krajowej. organizacja prowadziła zarówno opór 
czynny jak i bierny. wykorzystywała zbrojne oddziały podziemia niepod-
ległościowego oraz całą gamę środków propagandowych zmierzających 
do uwolnienia polski od sowieckiej okupacji i komunistycznych rządów. 
z tego też powodu komunistyczne uB dążyło do jej rozbicia. członkowie 
zarządu Głównego iV komendy wiN, razem z jego prezesem ppłk. Łuka-
szem cieplińskim zostali aresztowani w 1947 roku  przez funkcjonariuszy 
uB, a następnie po śledztwie i pokazowym procesie skazani na śmierć. 
wyrok wykonano 1 marca 1951 roku. w 2011 roku dzień 1 marca został 
ustanowiony Narodowym dniem pamięci „żołnierzy wyklętych”. 

28	lUTEgo	o	godz.	12.00 Muzeum dulag 121 organizuje również 
spotkanie dla pruszkowskich szkół ponadpodstawowych, podczas którego wykład pt.: „żołnierze wyklęci” – historia żołnierzy pod-
ziemia niepodległościowego 1944-1956” wygłosi dr Mariusz Bechta.

MuzeuM Dulag 121
Pruszków, ul. 3 Maja 8A

PRUszkÓw. Trwają rozmowy o lokalizacji 
Pomnika Niepodległości 

Pomnik upamiętniający 100-lecie Odzyskania Niepodległości był tema-
tem rozmowy Starosty Maksyma Gołosia z władzami Pruszkowa i przed-
stawicielami organizacji pozarządowych. W piątek 16 lutego we wspólnej 
dyskusji zastanawiano się nad lokalizacją pomnika – i choć propozycje 
są dwie, to wszyscy zgadzają się, że idea jego budowy jest słuszna.

W	spotkaniu wzięli udział Staro-
sta Maksym gołoś oraz Prezy-
dent Pruszkowa Jan Starzyński 

z Zastępcami: Andrzejem Kurzelą 
i Michałem Landowskim. Istotną rolę 
w dyskusji na temat pomnika odgry-
wają także organizacje pozarządowe, 
dlatego na spotkaniu nie mogło za-
braknąć przedstawicieli Strzelców RP 
i Pruszkowskiego Stowarzyszenia Pa-
triotycznego. – Jest wola zrealizować 
ideę budowy pomnika, choć toczą się 
dyskusje odnośnie jego lokalizacji. 
Ustaliliśmy, że ta sprawa będzie oma-
wiana podczas Komisji w Urzędzie 
Miasta, ale wszyscy jesteśmy optymi-
stami co do tego, że pomnik powsta-
nie i godnie uczci 100-lecie Odzyska-
nia Niepodległości – powiedział po 
spotkaniu Starosta Maksym gołoś.

Organizacje pozarządowe zapropono-
wały lokalizację pomnika na żbiko-
wie – między ul. Kurca i wiaduktem, 
natomiast władze miasta preferują 
lokalizację w Alei Niepodległości 
w okolicy Starostwa Powiatowego. 

Wstępny plan Starostwa zakłada bu-
dowę pomnika w ramach Programu 
Ministerstwa Obrony Narodowej 
„Kolumna Niepodległości”, nawią-
zującego do upamiętniania dziesię-
ciolecia niepodległości w 1928 roku. 
W tym czasie z inicjatywy lokal-
nych społeczności także powstawały 
w Polsce pomniki, często w formie 
kolumn. Ministerstwo ma wesprzeć 
finansowo podobny projekt z okazji 
setnej Rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości.             n

n  PRUSZKÓW. Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023 w naszym regionie

dworzec zabłyśnie neorenesansowym blaskiem

Równolegle z modernizacją podmiejskiej linii kolejowej Warszawa–  
–Grodzisk Mazowiecki trwa  przebudowa i restauracja pruszkowskiego 
dworca. Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, już na koniec 2018 zabyt-
kowy budynek wzniesiony w dwudziestoleciu międzywojennym odzyska 
dawny, dworkowy styl nawiązujący do architektury neorenesansowej.

– W związku z dynamicznym rozwojem 
wielu ośrodków kolej odgrywa coraz 
większe znaczenie w przewozach aglo-
meracyjnych. Estetyczne i funkcjonal-
ne dworce są dopełnieniem inwestycji 
prowadzonych przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Jesteśmy dziś na jednym 
z nich. Już niebawem zabytkowy dworzec 
w Pruszkowie odzyska dawną świetność 
– mówił 3 miesiące temu, przed rozpo-
częciem prac, Krzysztof Mamiński, pre-
zes zarządu PKP S.A.

jedna z pierwszych stacji kolejowych
Historia dworca kolejowego w Prusz-
kowie zasługuje na chwilę uwagi. Już 
w końcu 1845 roku wybudowany został 
drewniany budynek dworcowy jeszcze 
z napisaną po rosyjsku nazwą Pruszków. 
Była to jedna z pierwszych stacji powsta-

łych na terenie zaboru rosyjskiego na 
trasie Drogi żelaznej Warszawsko-Wie-
deńskiej, jednej z najnowocześniejszych 
wówczas linii w europie. W 1888 roku 
dworzec zyskał murowaną konstrukcję, 
a nawet dach kryty blachą. Ostrzał artyle-
ryjski w październiku 1914 roku naruszył 
budynek, a podpalenie przez Rosjan rok 
później w sierpniu doprowadziło do jego 
unicestwienia. Odbudowany został w la-
tach 1924–1928.

jak zmieni się wnętrze i otoczenie?
Od listopada 2017 roku prace remonto-
we wykonuje, przy ścisłej współpracy 
z Mazowieckim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków, warszawska spółka 
SKB. W terminie 52 tygodni, zabytkowy 
obiekt zostanie w pełni przystosowany do 
potrzeb osób o ograniczonych możliwoś-

ciach poruszania się. W budynku zapla-
nowano m. in. montaż windy. Odnowio-
ne zostanie wnętrze obiektu. Na parterze 
znajdą się kasy, poczekalnia, toalety oraz 
lokale komercyjne. Piętro w całości zo-
stanie zagospodarowane na potrzeby 
Miasta Pruszkowa. Znajdzie się tam sie-
dziba Książnicy im. Henryka Sienkiewi-
cza – biblioteki i czytelni multimedialnej. 
Pozostałe pomieszczenia posłużą organi-
zacjom pozarządowym. Budynek będzie 
klimatyzowany, wyposażony w nowy 
węzeł cieplny i urządzenia elektrycznego 
zasilania awaryjnego oraz system moni-
toringu. Na dworcu będzie także ochro-
na. Oprócz przebudowy całego dworca 
przewidziano remont nawierzchni oraz 
istniejącej wiaty rowerowej, a także budo-
wę wiaty śmietnikowej.

nawet 200 nowych dworców
Inwestycja jest realizowana dzięki Pro-
gramowi Inwestycji Dworcowych na lata 
2016-2023, w ramach którego zmoder-
nizowanych i wybudowanych zostanie 
łącznie około 200 dworców kolejowych 
w całym kraju. To największe tego typu 
przedsięwzięcie w historii polskiej kolei. 
Na liście obiektów przewidzianych do 
przebudowy znalazły się nie tylko bu-
dynki służące pasażerom z największych 
polskich miast, ale także bardzo wielu 
mniejszych miejscowości. Większość in-
westycji zakłada gruntowną moderniza-
cję, ale PKP S.A. planuje także budowę 
zupełnie nowych dworców.

Agnieszka Gorzkowska

Na podstawie materiałów prasowych pkp sa, in-
formacji miasta pruszków oraz fragmentów książki 
„życie publiczne i społeczne pruszkowa do roku 
1921” dra nauk humanistycznych Mirosława waw-
rzyńskiego
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n  URSUS. Dotacje z Funduszu Animacji Kultury 2018 przyznane

URSUS

Urodzona	w	1995	roku	w	Warszawie.		
Uczyła	się	rysunku	w	szkole	domin		
przy	boku	Bartłomieja	Kotera,	a	obecnie	
studiuje	grafikę	na	uczel	ni	Vistula.	
W	swoich	pracach	łączy	tradycję	
z	nowoczesnością.	Jej	obrazy	charak-
teryzują	się	niemalże	fotograficznym	
ukazaniem	kobiet.	nastrój,	nostalgia	
i	piękno	-	to	chce	przekazać	nam	artystka,	
byśmy	zajrzeli	głębiej	w	zakamarki	
naszych	dusz.
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r.Galeria Sztuki Współczesnej

AD-hoc
w Dzielnicy ursus m.st. Warszawy, ul. Traktorzystów 14

z A P r A s z A 

na debiutancką wystawę 
MArleny szTAMborskiej

pt. „kobieTA”
M A l A r s T W o  o l e j n e

WerniSaż WyStaWy
3 marca 2018 r. o godz 17.00

Po raz pierwszy WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KUltURAlNEJ 
ogłosił w konkursie dotacyjnym priorytety. tegorocznym była wielokul-
turowość, a projekt należało napisać w partnerstwie np. z innym domem 
kultury, organizacją pozarządową, grupą nieformalną, artystą, aktywistą, 
streetworkerem itp. Wszystko, by wzmacniać postawy sprzyjające wza-
jemnemu szacunkowi między przedstawicielami różnych narodowości 
i kultur. Zwycięski projekt „Oswoić nieznane” jeszcze w tym roku zostanie 
zrealizowany w Ośrodku Kultury „Arsus”.

W	tym roku instytucje powalczyły 
o dodatkowe fundusze w dwóch 
turach. Po posiedzeniu Komisji 

oceniającej wnioski w naborze uzupeł-
niającym (5 lutego br.) już wszystko 
stało się jasne! Anna Michalak-Pa-
włowska – Pełnomocnik Prezydenta 
m.st. Warszawy ds. edukacji kultural-

nej; Katarzyna górkiewicz – trenerka, 
koordynatorka projektów i autorka 
materiałów edukacyjnych oraz Paweł 
Kos-Nowicki – muzyk, dyrygent, ani-
mator kultury – wybrali z 7. domów 
kultury zwycięskie pomysły, wśród 
których znalazł się „Oswoić nieznane” 
autorstwa Justyny Ścibor – instruktorki 
z „Arsusa”.

nie tylKO wARSztAty i wyKłAdy
Ursuski projekt otrzymał maksymalną 
kwotę dofinansowania, o jakie moż-
na było się ubiegać, czyli 10 000 zł. 
Jego celem jest zmiana stereotypów 
w postrzeganiu społeczności żydow-
skiej i integracja międzykulturowa oraz 
międzypokoleniowa. – Jest wiele dziel-
nic Warszawy, w których Żydzi miesz-
kali od wielu pokoleń. Ursus do nich 
nie należał, chyba że mówimy o jed-

nostkach. Jednak stereotypy i negatyw-
ne nastawienie jest niestety widoczne 
i sięga jeszcze czasów sprzed II wojny 
światowej. Dzięki projektowi odbędą 
się dla młodzieży warsztaty wokalne 
i kulinarne połączone z degustacją 
kuchni żydowskiej, wykłady, koncert, 
a na końcu debata w stylu oxfordzkim 
także dla zainteresowanych mieszkań-
ców – tłumaczy Justyna Ścibor.

Oni ROzwieją UPRzedzeniA
Partnerem projektu będzie Zespół 
Szkół Lauder-Morasha (wchodząca 
w jego skład szkoła podstawowa była 
pierwszą od 1950 r. żydowską szkołą 
w Warszawie, którą założyła fundacja 
Ronalda S. Laudera, jako odpowiedź 
na potrzeby odradzającej się społecz-
ności żydowskiej w Polsce po tragedii 
Holocaustu). 
W partnerstwo zaangażowane będzie 
też Liceum im. Leona Kruczkowskie-
go w Ursusie. – Warto również wymie-
nić realizatorów, którzy będą zaanga-
żowani w projekt. Wśród nich znajdzie 
się Bella Szwarcman-Czarnota – pub-
licystka, redaktorka i tłumaczka oraz 
filozof żydowskiego pochodzenia. Tłu-
maczy nie tylko z jidysz, ale i z rosyj-
skiego oraz francuskiego. Opracowała 
hasła do Encyklopedii PWN z zakresu 

literatury jidysz. Do współpracy za-
proszony został także Jan Jagielski, 
pracownik Żydowskiego Instytutu Hi-
storycznego. Poza książkami o zabyt-
kach żydowskich, brał udział również 
w projekcie upamiętnienia granic get-
ta w Warszawie – opowiada Justyna 
Ścibor. 
Uczestnicy projektu będą mieli okazję 
poznać polską aktorkę teatralną i fil-
mową – etel Szyc oraz Teresę Wrońską 
– kierowniczkę muzyczną w Teatrze 
żydowskim w Warszawie. Prowadzi 
warsztaty pieśni i piosenek jidysz.
Obserwujemy w Polsce niepokojące za-
chowania na ulicach. Wystarczy przejść 
się np. po osiedlu „Niedźwiadek” – nie 
brakuje tam, niestety, symboli neona-
zistowskich i nienawistnych haseł wy-
malowanych na budynkach. Odradzają 
się faszyzujące środowiska, neonaziści 
(co pokazał chociażby przerażający 
reportaż „Polscy neonaziści” nagra-
ny ukrytą kamerą przez dziennikarzy 
Superwizjera). Dlatego pożądane są 
i cieszą wszelkie formy rzetelnej edu-
kacji, która ma na celu przeciwdziała-
nie różnym (także werbalnym) formom 
przemocy na tle narodowościowym, ra-
sowym, etnicznym lub wyznaniowym. 

Agnieszka Gorzkowska 

10 tysięcy złotych za zwycięski projekt „Arsusa”
Fundusz
animacji 
Kultury 
jest realizowany w ramach 
Warszawskiego Programu 
Edukacji Kulturalnej 
2015–2020. Koordynatorem 
Funduszu Animacji Kultury 
jest Biuro Kultury Urzędu 
m.st. Warszawy i Pełnomocnik 
Prezydenta m.st. Warszawy 
do spraw edukacji kulturalnej. 
O przyznanie dofinansowania 
w ramach bieżącej edycji 
Funduszu Animacji Kultury 
mogły ubiegać się dzielnicowe 
domy kultury  
wraz ze Staromiejskim 
Domem Kultury. 
Czas realizacji projektów  
zgłoszonych 
do dofinansowania to  
1 kwietnia – 15 grudnia 2018 r. 
Suma środków 
przeznaczonych w budżecie 
Biura Kultury na wsparcie 
projektów zgłoszonych 
do drugiego etapu Funduszu 
Animacji Kultury 2018  
na projekty edukacyjne  
wynosiła 100 000 zł. 
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Rozmaitości z dzielnicy URSUS

Sportowe	dzieje	Ursusa	KonKURS
Już niedługo ukaże się kolejna publikacja przybliżająca historie Ursusa. tym 
razem miłośnicy sportu będą mogli zapoznać się z dziejami sportu. W książce  
Roberta Gawkowskiego i Jacka Wiśniewskiego będzie można przeczytać, 
m.in. o początkach powstania klubu RKS Ursus, jego lokalnym rywalu, a tak-
że późniejszych sukcesach piłkarzy w ówczesnej pierwszej lidze. 
W historii piłki nożnej Ursusa miał miejsce niespotykany zbieg okoliczno-
ści, kiedy to wszystkie trzy uczestniczące w zawodach drużyny jednego 
dnia uzyskały identyczny, bardzo wysoki wynik. Poniżej, jako ciekawostkę, 
prezentujemy szczegóły tego niecodziennego wydarzenia.

Sezon 1967/68 był na długie lata ostat-
nim występem piłkarzy na czwartym 
poziomie rozgrywek – ponownie zagra-
ją na nim dopiero w sezonie 1999/2000.
Przed jego rozpoczęciem kierownik 
sekcji piłki nożnej, Jerzy Sikorski, za-
powiadał: „Będziemy walczyć o czo-
łową lokatę w lidze. Wcale nie kryjemy 
się z tym, że chcielibyśmy awansować 
do III ligi” („Trybuna Mazowiecka”, 
nr 184, 3 sierpnia 1967 r.). Po dość ła-
twym starcie – cztery mecze wygrane 
do zera – wszystko wskazywało na to, 
że jego słowa szybko się spełnią. Ursus 
był liderem rozgrywek, ale po dwóch 
porażkach (ze „Skrą” Warszawa 0:1 
i rezerwami „Polonii” 1:2) spadł 
na 5. miejsce w tabeli. Jednak do końca 
jesieni nie poniósł już żadnej porażki, 
więc do rundy rewanżowej przystępo-
wał z pozycji lidera.
W 14. kolejce doszło do meczu na szczy-
cie z „Wisłą” w Płocku. Przegrana 0:2 
(0:1) sprawiła, że płocczanie zrównali 
się punktami z Ursusem. Po pięciu ko-
lejnych meczach bez porażki udało się 
utrzymać pozycję lidera. Ale kolejna 
przegrana w Płocku, tym razem z „Ma-

sovią” 0:1 (0:1) sprawiła, że dzięki lep-
szemu bilansowi bramek na pierwsze 
miejsce awansowały rezerwy warszaw-
skiej „Gwardii”.
Nie na długo, bo już w następnej kolejce 
– dokładnie 19 maja 1968 r. – piłkarze 
Ursusa zmierzyli się na własnym boi-
sku z „Jednością” Żabieniec, gromiąc 
rywali 8:1 (2:0). Cztery bramki w tym 
spotkaniu zdobył Andrzej Kaczyński, 
dwie Marian Mońko, po jednym trafie-
niu zanotowali Tadeusz Szustakowski 
i Kazimierz Opara. Co ciekawe, grają-
ce w klasie B rezerwy Ursusa w iden-
tycznym stosunku pokonały „Skrę” 
Słomczyn. Mało tego, również juniorzy, 
występujący w klasie A, pokonali swo-
ich kolegów z „Jedności” Żabieniec 
8:1! Ta data na stałe powinna się za-
pisać w historii klubu, bo nieczęsto się 
zdarza, by wszystkie zespoły biorące 
udział w rozgrywkach uzyskiwały jed-
nakowy – i do tego rzadko spotykany 
– wynik w jednym dniu.

Takie i inne sportowe smaczki będzie 
można znaleźć w tej interesującej pub-
likacji. 

ogłaszamy KonKurs  
dla naszych czytelników.
Wystarczy odpowiedzieć na dwa 
pytania:
1.   W którym roku powstał  

na Woli RKS Ursus?
2.   Jak nazywał się jego przed-

wojenny lokalny rywal, znany  
m.in. z sekcji bokserskiej?

odpowiedzi prosimy przesłać 
do dnia 9 marca  br. na adres: Urząd 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, pl. 
Czerwca 1976 nr 1 pok. 334, 02-495 
Warszawa, z dopiskiem „KONKURS” 
lub drogą elektroniczną na adres 
ursus.konkursy@um.warszawa.pl. 
Wśród autorów wszystkich prawid-
łowych odpowiedzi zostaną rozloso-
wane nagrody: 10 egzemplarzy 
książki „Sportowe dzieje Ursusa”.

agnieszka wall

www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

dobIEgA	KońCA	bUdoWA		
nowoczesnej	szkoły	podstawowej	
z	imponującym	zapleczem	sportowym

W	PIąTEK,	9	lUTEgo	2018	r.,	przedstawiciele	mediów	mieli	możliwość	zapoznania	
się	ze	stanem	robót	na	budowie	kompleksu	szkolno-sportowego	przy	ul.	dzieci	War-
szawy	42.	już	we	wrześniu	2018	roku	nowa	szkoła	podstawowa	ma	być	gotowa	
na	przyjęcie	ok.	850	uczniów.		 	➡	więcej o wydarzeniu na str. 11
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n  Sukces przychodzi zazwyczaj po wielu upadkach 

Miłość	–	jak	ją	pielęgnować?
Niedawno obchodziliśmy Walentynki – Święto Zakochanych. Pozostajemy 
więc przy temacie miłości, bohaterce niezliczonej liczby piosenek, utwo-
rów literackich, historii, cytatów i aforyzmów, towarzyszących nam od naj-
dawniejszych czasów. Przyjrzymy się jej nieco bardziej praktycznie niż za-
zwyczaj. Z czego składa się miłość? Dlaczego z czasem się zmienia? I, co 
najważniejsze, co możemy robić, aby nasz związek był szczęśliwy i trwały?

Po kolejnej kłótni ze swoim 
mężem Rafałem, Monika zaczęła 
wspominać początki ich związku. 
Te sześć lat minęło bardzo szyb-
ko. Na początku było zupełnie 
inaczej. Prawdę mówiąc, nie 
widzieli wtedy świata poza sobą. 
Spędzali ze sobą dużo czasu 
i praktycznie żyli dla tych wspól-
nych chwil. Rafał często obdarzał 
Monikę komplementami, kupo-
wał jej różne drobiazgi, słuchał 
uważnie jej opowieści. Teraz ich 
codzienność przytłoczyły praca, 
obowiązki, załatwienia, mnożące 
się kolejne pilne sprawy. Mają 
dla siebie coraz mniej czasu. 
Monika w duchu przyznaje, 
że dawniej była wobec Rafała 
bardziej wyrozumiała, teraz 
częściej okazuje złość i irytację, 
a coraz rzadziej wdzięczność czy 
entuzjazm. Czy ich związek się 
rozpada? Czy rutyna powoli za-
bija w nich uczucie? Mimo tych 
różnych wątpliwości Monika ma 
pewność, że nadal darzy swojego 
męża głębokim uczuciem. Tylko 
dlaczego na co dzień już tego nie 
widać…? Gdzie się podziały te 
początkowe motylki w brzuchu? 
Czy tak już będzie do końca?

z czego składa się miłość?
Z czasem popadamy w rutynę, gasną 
porywy namiętności. Czy to oznacza, 
że miłość wygasa? Niekoniecznie. 
Zmienia się wyłącznie dynamika 
związku, a ściślej mówiąc zmienia-
ją się proporcje jej trzech składni-
ków. Robert Sternberg, współautor 
trójczynnikowej koncepcji miłości 
przekonuje, że miłość tworzą intym-
ność, namiętność i zaangażowanie. 
Intymność to pozytywne, głębokie 
uczucia do partnera, zaufanie, przy-
wiązanie, zwiększająca się bliskość. 
Badacze potwierdzają silny zwią-
zek intymności z oksytocyną, czyli 
hormonem więzi społecznej. Dru-
gi składnik to namiętność łącząca 
w sobie bardzo silne emocje zarówno 
pozytywne (np. zachwyt czy pożąda-
nie), jak i negatywne (np. niepokój, 
zazdrość, tęsknota). Z fizjologicz-
nego punktu widzenia towarzyszy 
jej wyższy poziom dopaminy, czyli 
hormonu szczęścia. Wreszcie, trzeci 
składnik, czyli zaangażowanie, które 
przekształca relację miłosną w trwały 
związek oraz utrzymuje go pomimo 
różnych przeszkód. Zdaniem Ster-
nberga relacje, w których dominuje 
zaangażowanie są najbardziej trwałe 
i satysfakcjonujące.

Od szaleństwa do rozsądku
Bogdan Wojciszke, autor książki 
„Psychologia miłości” przekonuje, że 
zmiany w miłosnej relacji są normalne 
i nieuchronne. Wynika to stąd, że na-
miętność, intymność i zaangażowanie 
przyjmują inne proporcje na kolejnych 
etapach związku. W pierwszym etapie 
zakochania partnerzy są sobą zafascy-
nowani, tak jak Monika i Rafał czują 
przysłowiowe motylki w brzuchu i nie 
widzą poza sobą świata. Poziom na-
miętności jest wówczas najwyższy. 
gdy związek się stabilizuje, a partne-
rzy znają się coraz lepiej, namiętność 
spada, ale wzrasta poziom intymności 
– partnerzy wspierają się, przyjaźnią 
i obdarzają pozytywnymi uczuciami. 
Intymność na początku związku roś-
nie dość powoli, potem przez długi 
czas pozostaje na wysokim poziomie, 
zaś w późniejszej fazie powoli spada. 
Zaangażowanie pojawia się najpóź-
niej, ale też utrzymuje się najdłużej 
i jest to jedyny składnik miłości, które-
go poziom nie musi się nigdy obniżyć. 
Co ciekawe, podczas gdy namiętność 
pozostaje poza naszą kontrolą, a na in-
tymność mamy ograniczony wpływ, to 
poziom zaangażowania zależy w du-
żym stopniu właśnie od nas. 

Każdy z nas kocha inaczej
Nie tylko miłość wraz z biegiem cza-
su przyjmuje różne oblicza – także 
my różnimy się między sobą w sposo-
bach jej okazywania. gary Chapman 
stwierdza wręcz, że nie ma dwóch 
osób, które by wyrażały i odczuwały 
miłość dokładnie tak samo. Uważa 
on, że istnieje pięć języków miłości 
– są to kolejno: afirmacje (czyli sło-
wa wsparcia i pochwały), podarunki, 
drobne przysługi, dotyk oraz spędza-
ny razem czas. Każdy z nas w mniej-
szym lub większym stopniu korzysta 
z tych języków miłości, ale zwykle 
jeden z nich dominuje. Przykładowo, 
Monika zwraca szczególną uwagę na 
komplementy, którymi dawniej obda-
rowywał ją mąż oraz wspólny czas, 
obecnie pozostający u nich w defi-
cycie. Dlaczego warto poznać język 
miłości swój i swojego partnera? 

Otóż gdy będziemy świadomi swo-
ich wzajemnych potrzeb i oczekiwań, 
wówczas znacznie łatwiej będziemy 
mogli je zaspokoić. Jeśli dla jednej 
osoby w związku najcenniejszy jest 
dotyk, a partner wyraża swoją miłość 
wyłącznie poprzez drobne przysługi, 
wówczas mimo dobrych chęci z każ-
dej strony pewne potrzeby mogą po-
zostać niezaspokojone. Warto więc 
odkryć język miłości partnera i świa-
domie się nim posługiwać. 

jak dbać o związek?
Miłość się zmienia i nie ma w tym 
nic złego. Zamiast martwić się, że nie 
jest już tak namiętna jak na począt-
ku, warto skupić się na tym, na co 
mamy wpływ. Przede wszystkim nie 
oczekuj od partnera, że będzie Twoim 
odzwierciedleniem, dosłownie Twoją 
drugą połówką. Jesteście odrębnymi 
jednostkami, które mogą mieć różne 
pragnienia, potrzeby i pasje. Interesuj 
się światem swojego partnera – jego 
punktem widzenia i przemyśleniami, 
dbajcie o prawdziwą, wspólną więź. 
Nie oczekuj, że w związku będzie tyl-
ko miło, bo takie nierealistyczne za-
łożenia tylko niszczą związek. Kon-
flikty będą się zdarzały – nie obawiaj 
się ich, potraktuj je jako wyzwanie, 
które może w dłuższej perspektywie 
wzbogacić Wasz związek, a nie wy-
łącznie go utrudnić. Doceniajcie się 
nawzajem. W zabieganej codzienno-
ści starajcie się znaleźć czas tylko dla 
siebie. Zamiast utożsamiać codzien-
ność z niszczącą związek rutyną, 
spróbujcie odnaleźć w niej wartość. 
Badacze przekonują, że codzienne 
drobne gesty mają większe znaczenie 
od kupowania sobie na różne okazje 
drogich prezentów. Antoine de Saint-
-exupery powiedział: „Miłość nie 
polega na wzajemnym wpatrywaniu 
się w siebie, ale na wspólnym patrze-
niu w tym samym kierunku.” Niech 
to będzie Wasz cel i dbajcie o to, żeby 
on akurat nigdy się nie zmienił.  

Marlena Hess
Bibliografia:
1.  Bogdan wojciszke, Psychologia miłości, 

Gdańsk 2012.
2.  Gary chapman, Pięć języków miłości, 

warszawa 2017.

DROgI CZyTeLNIKU, 
Czym dla Ciebie jest miłość? 
Jaka jest Twoja własna definicja 
miłości? 
Zapraszamy do kontaktu i dzielenia 
się z nami swoimi refleksjami.
Piszcie do nas na adres: 
redakcja@mocnestrony.com.pl 
lub
m.hess@mocnestrony.com.pl
Najciekawsze listy opublikujemy 
w jednym z kolejnych numerów.

psychologia
naszych relacji

Kącik
psychologicznypomoc w usuwaniu bólu

✹ Ból, drętwienie rąk, sztywny kark. 
Nie mogłam drgnąć głową. Córka mnie 
czesała i ubierała. Lekami zniszczyłam 
wątrobę i nerki, wystąpiło nadciśnienie. 
Wszystko było nieskuteczne. Dopiero 
u Pana Papajewskiego otrzymałam wy-
zwolenie z bólu. Dziękuję całym sercem.

maria z sochaczewa, lat 49

✹ Mam 71 lat, przepracowałam uczci-
wie prawie 50, a dziś stwierdzam, że to 
co mnie spotyka w przychodniach NFZ 
to chyba ukryta eutanazja. Uzyskać 
skierowania, leczenie – graniczy z cu-
dem. Terminy b. odległe. Gdyby nie ten 
ośrodek NATURMED, pomocy bym nie 
miała. Pan Papajewski Wojciech pomógł 
mi jak nikt dotąd wrócić do sprawności 
bez bólu. Chodzę od ponad miesiąca 
bez laski.

Wacława T., lat 71

✹ Nikomu bym nie uwierzył, że można 
bez leków zlikwidować ból pleców i bar-
ku trwający ponad 3 lata. Nie mogłem 
siedzieć, prowadzić samochodu, spałem 
po 2–3 godziny, jadłem na stojąco, kosz-
mar! A pan Wojciech Papajewski wypro-
wadził mnie z tego cierpienia. Jestem 
zachwycony i wdzięczny.

Wacław Lisiecki, 53 lata

✹ Jestem lekarzem od 27 lat. Zawsze 
oburzały mnie tego typu praktyki. Dziś 
jednak chylę czoło przed panem Wojt-
kiem. Z zażenowaniem stwierdzam, że 
wszystkie metody szpitalne i ambulato-
ryjne nie dawały efektu na ból kręgosłu-
pa szyjnego, lędźwiowego i barku. To co 
on zrobił, mnie zachwyca.

Internista, lat 56,  
Warszawa

O sób w różnym wieku cier-
piących na dolegliwości 
bólowe kręgosłupa przy-
bywa w zastraszającym 

tempie. Terminy wizyt u lekarzy 
wydłużają się do kilku – kilku-
nastu miesięcy, ludzie narzekają 
na zdrowie po zażywaniu leków, 
często nieskuteczne okazuje się 
nawet leczenie sanatoryjne.
Mimo postępu medycyny aka-
demickiej – nie wymyślono leku, 
który by „ustawił” wypadnięty 
dysk we właściwe położenie albo 
„zmusił” więzadła czy też mięśnie 
do „utrzymania” kręgosłupa, po-
szczególnych kręgów, stawów.
Nagłe lub przewlekłe bóle stawów 
(stawu łokciowego, nadgarstka), 
rąk, nóg, zaburzenia czucia, bóle 
i zawroty głowy, ograniczenia ru-
chomości barku, „piekące” plecy 
i wiele, wiele innych, jak np. dy-
skopatie czy przepukliny – utrud-
niają życie. Nierzadko to właśnie 
chory kręgosłup jest „sprawcą” 
tych dolegliwości. Bardzo często 
ratunkiem na nie stają się stale 
reklamowane przez środki ma-
sowego przekazu preparaty – bo 
to najszybciej, najprościej. Nie 
mamy jednak świadomości, jak 
opłakane mogą być tego skutki.
Kiedy boli ząb, powstał ubytek 
– nie leczymy go tabletką czy pły-
nem do płukania – tylko udajemy 
się do dentysty. Analogicznie na-
leży leczyć kręgosłup – u specja-
listy.   
Postępowanie w ośrodku medycz-
nym NATURMED jest następujące: 
najpierw bezpłatna wizyta kwalifi-
kacyjna, na którą należy przynieść 
wyniki badań (rentgen, rezonans 

lub tomografię), aby ustalić na 
ich podstawie i po przeprowa-
dzonym z pacjentem wywiadzie 
PRZYCZYNY dolegliwości oraz 
określić możliwości leczenia albo 
przeciwwskazania. Dopiero po ta-
kich ustaleniach można wykonać 
pierwszy zabieg dostosowany do 
danego przypadku, z uwzględnie-
niem wieku pacjenta i ewentual-
nych chorób towarzyszących.

OŚRODEK MEDYCZNY 
NATURMED

URsUs-GOłąBKi 
ul. Koronacyjna 15

tel.: 22 662 49 07  
604 092 007

A oto opinie pacjentów z ksIęgI WpIsóW ośrodka 
NATURMED dotyczące efektów pracy terapeuty i rehabilitanta 
Wojciecha papajewskiego, który jest gotowy pomóc wszystkim 
zmagającym się z problemem bólu:

TerapIa 
fizykalno-manualna, 

jaką stosuje ośrodek  
NATURMED w Gołąbkach  

to doskonała metoda  
na pozbycie się przyczyn 
uciążliwych dolegliwości

WojcIech papajeWskI
terapia manualna

rehabilitacja

UWaga!	Różnorodne, bezinwazyjne metody zabiegów 
stosowanych na problemy bólowe, np.: osteopatia, 

chiropraktyka ortopedyczna, specjalistyczne masaże, 
mobilizacja kręgów, stawów, mięśni i wiele innych  

– bardzo często raTUją przed operacjamI.
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Z aplanowane do realizacji zostało nowoczesne boi-
sko z nawierzchnią polipropylenową o powierzchni  
1792 m2 przeznaczone do piłki ręcznej, koszyków-

ki, piłki nożnej oraz siatkówki. Po względem funkcjo-
nalności, trwałości i odporności na warunki atmosfe-
ryczne  zastosowana technologia przewyższa tradycyjne 
nawierzchnie syntetyczne. Boisko zostanie wyposażone 
w odwodnienie oraz piłkochwyty dla większego komfor-
tu korzystania. Kolorystycznie wkomponowane zostanie 
w otaczającą architekturę miejscowości. Wartość całej in-
westycji to około 500 tys. złotych.

– Planowana do zastosowania przy boisku technologia, 
ma taką zaletę, że chroni stawy zawodników przed kon-
tuzjami, bo bardzo dobrze amortyzuje obciążenia przy 
skakaniu i bieganiu. W Polsce jest nowością,  dużą po-

pularność zyskała ostatnimi laty w USA.  Rozwiązanie 
to sprawdziło się już na boisku przy ul. Floriana w Oża-
rowie Mazowieckim, które oddane zostało do użytku la-
tem 2016 r. – tak opisuje wybraną technologię budowy 
boiska Dariusz Jasionek, pracownik Wydziału Inwestycji 
i Remontów.
Obecnie uczniowie korzystają z trawiastego boiska, które 
przeznaczone jest tylko do piłki nożnej. 

Jolanta kołodyńska-rzeźnik 
urząd Miejski w ożarowie Mazowieckim

Azbest	
– iNfORmAcjA dOTyczącA wNiOskÓw

Gmina Ożarów Mazowiecki kontynuuje usuwanie odpadów zawierają-
cych azbest. Zadanie obejmuje demontaż, odbiór (wyrobów wcześniej 
zdeponowanych), transport i utylizację. 

d emontaż, transport i utylizacja 
wyrobów zawierających azbest re-
fundowana jest w 100% osobom 

fizycznym oraz jednostkom użytecz-
ności publicznej, jedynym kosztem ja-
kie ponoszą jest nowe pokrycie dachu. 
Osoby prawne powinny usuwać wyro-
by zawierające azbest na własny koszt. 
W związku z powyższym zachęcamy 
mieszkańców zainteresowanych usu-
nięciem pokryć dachowych z eternitu 
lub odbiorem już zdjętego, do składa-
nia wniosków w Urzędzie Miejskim 
w Ożarowie Mazowieckim (osobiście, 

drogą pocztową lub elektroniczną 
– dla osób posiadających podpis elek-
troniczny). 
Formularz wniosku można pobrać 
w Wydziale Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa, ul. Kolejowa 2, pokój 
nr 112 lub ze strony www.ozarow-ma-
zowiecki.doc.pl, zakładka – azbest. 

 l osoby planujące demontaż eter-
nitu składają wniosek wypełniony 
wraz z informacją o wyrobach za-
wierających azbest oraz potwier-
dzeniem złożenia w Starostwie 
Powiatu Warszawskiego Zachod-

niego (ul. Poznańska 129/133, 
05-850 Ożarów Mazowiecki) 
wniosku o zgłoszenie robót nie-
wymagających pozwolenia na bu-
dowę/rozbiórkę;

 l osoby posiadające eternit do 
odbioru składają wypełniony 
wniosek wraz z informacją o wy-
robach zawierających azbest.

Wnioski będą rozpatrywane według 
kolejności ich wpływu do wyczerpania 
środków na bieżący rok. 

Wszelkie informacje na ten temat 
można uzyskać pod nr tel.: 

 l 22 731 32 64, 
 l 22 731 32 63.

robert Głazowski
wydział ochrony Środowiska i rolnictwa

Nowe wielofunkcyjne
BOiskO w gmiNie
Dzieci ze szkoły podstawowej w Święcicach będą 
mogły, w kolejnym roku szkolnym 2018/2019, 
cieszyć się nowym wielofunkcyjnym boiskiem, 
które powstanie w miejscu obecnego obiektu. 
Prace rozpoczną się już wiosną…

    Boisko przy ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim.
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PIASTÓW

Z inicjatywy piastowskich nauczycielek: Moniki Szuplewskiej i Urszuli 
Zaorskiej po raz pierwszy w naszym mieście zorganizowano Piastowski 
Integracyjny Bal Karnawałowy dla piastowian – podopiecznych 
Stowarzyszenia Sprawni Razem i Warsztatów terapii Zajęciowej 
w Pruszkowie w Szkole Podstawowej nr 3 przy al. tysiąclecia 5.

g ospodarzami imprezy byli ucz-
niowie – wolontariusze szkół: 
Szkoły Podstawowej nr 3 i Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza. 
Patronat nad balem objął Burmistrz 
Piastowa  – grzegorz Szuplewski.
Jak przystało na Integracyjny Bal Kar-
nawałowy – WSZySCy RAZeM wy-
śmienicie się bawili – podopieczni Sto-
warzyszenia i WTZ z wolontariuszami, 
opiekunami oraz pozostałymi gośćmi, 
wśród których byli: Kazimierz Dymek 
– zastępca Przewodniczącej Rady Miej-
skiej, Tomasz Osiński – dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 oraz Piotr Wojtczak 
– radny Miasta Piastowa i członek Za-
rządu Stowarzyszenia Nasz Piastów. 
Przyszły rodziny z kilkuletnimi dziećmi, 
starsze damy i panowie, osoby na wóz-

kach, młode dziewczyny, które na wieść 
o imprezie wpadły potańczyć. 
Bal poprowadził wodzirej – Andrzej 
Zagrodzki, zaczynając od poloneza. 
W pierwszej parze kroczył Tomasz 
Osiński z podopieczną jednej z wymie-
nionych instytucji. Zabawa była przed-
nia, wielu uczestników zaprezentowało 
się w oryginalnych karnawałowych 
przebraniach: królów, księżniczek, po-
staci z bajek. Niektórzy mieli przypięte 
fantazyjne kotyliony. Ale najważniej-
sze, że wszyscy wspaniale się bawili, 
wszystkie twarze były uśmiechnięte. 
Parkiet ani przez chwilę nie był pusty.
To był bal niezwykły. Ogrom pracy 
włożony przez wolontariuszy dał wspa-
niałe efekty. Pięknie udekorowany sufit 
i ściany, serpentyny, kolorowe baloniki, 
stoły z pysznym jedzeniem, słodyczami, 

napojami i owocami. Oczywiście nie 
zabrakło też tortu. Wolontariusze pil-
nowali, żeby nikt nie wyszedł głodny, 
roznosili tort, pomagali.
Impreza została urozmaicona zabawą 
konkursową, w której podopieczni Sto-
warzyszenia Sprawni Razem i WTZ 
grali na instrumentach wskazywa-
nych przez wodzireja. W prezencie dla 
wszystkich uczestników Balu zagrali 
Bogumiła i Denys Ostrovnoi Mariage 
Band. Dodatkową atrakcją była możli-

wość zrobienia sobie zdjęcia przy foto-
ściance, obsługiwanej przez p. Krystia-
na Dobosza z Ostrówka.
Zabawa nie odbyłaby się, gdyby nie 
współpraca z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury i Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji. Wielkie „DZIęKUJę” na-
leży się więc pani Wandzie Przybylak 
– dyrektor MOK i panu Jerzemu Derlat-
ce – kierownikowi MOSiR.
Słowa podziękowania należą się rów-
nież panu Rafałowi Maletce z firmy 

gODAN za artykuły dekoracyjne 
i harcerzom za pomoc w dekoracji sali. 
Opiekę medyczną sprawował niezawod-
ny PIASTUN.

Organizatorzy już zapowiedzieli przy-
szłoroczny II Piastowski Integracyjny 
Bal Karnawałowy w tym samym miej-
scu. Jest więc czas na pomysły strojów 
i przygotowania :)

zdjęcia
Jacek Sulewski

integracyjny
bal karnawałowy
w piastowie
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

1%	dla	oPP	z	Piastowa
Podczas rozliczania rocznego podatku dochodowego 
z fiskusem, zachęcamy Państwa do  przekazania 1% 
swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego, 
które działają na rzecz mieszkańców Piastowa (OPP) 
– jako przejaw lokalnej demokracji bezpośredniej. 

organizacje Pożytku Publicznego działające w Piastowie: 

 l Chorągiew stołeczna ZHP Hufiec Piastów – kRs 
0000268913 – cel szczegółowy Hufiec Piastów 

 l Międzyszkolny Uczniowski klub sportowy „PiVot” – kRs 
0000224845 

 l towarzystwo Przyjaciół dzieci ognisko w Piastowie – kRs 
0000134684 – cel szczegółowy ognisko w Piastowie 

 l stowarzyszenie „MoŻesZ” na Rzecz Psychoprofilaktyki 
i Rozwoju dzieci i Młodzieży –  kRs 0000124097

 l towarzystwo opieki nad Zwierzętami oddział w Piastowie 
– kRs 0000154454 – cel szczegółowy oddział w Piastowie 

 l Polski Związek niewidomych okręg Mazowiecki koło Prusz-
ków – kRs 0000163347 – cel szczegółowy koło Pruszków 

 l Polski Związek Głuchych oddział Mazowiecki – kRs 
0000005726 

 l Polskie stowarzyszenie na rzecz osób z Upośledzeniem 
Umysłowym koło w Pruszkowie – kRs 0000173414 

opracowanie
Anna Lorens 

mIędzYpokoLeNIoWe WarszTaTY TWórcze W UrsUsIe

✁
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URSUS

n  URSUS. lVI liceum Ogólnokształcące im. leona Kruczkowskiego w Ursusie nawiązało współpracę z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej 

z liceum na Politechnikę
We wtorek, 6 lutego 2018 roku, w siedzibie szkoły przy ul. Dzieci Warszawy 
42 odbyło się uroczyste spotkanie rozpoczynające współpracę Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z lVI lO. 

W spółpraca została usankcjonowana 
porozumieniem podpisanym przez 
Dziekana Wydziału elektrycznego 

Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. 
inż. Lecha grzesiaka i dyrektora LVI 
LO im. Leona Kruczkowskiego – mgr 
Beatę żeromską.

cel wSPółPRAcy
Celem tej współpracy jest popularyza-
cja elektrotechniki wśród uczniów, za-
chęcanie młodzieży do podejmowania 
dalszej nauki na kierunkach technicz-
nych, rozważenia studiów inżynierskich 
jako dalszej drogi edukacji. Współpraca 
przewiduje cykl zajęć w laboratoriach 
na Wydziale elektrycznym Politechniki 
Warszawskiej (We PW), wycieczki te-
matyczne (np. do zakładów elektrowni, 
instytutów energetyki itp.), omówienie 
zastosowań rozwiązań informatycznych 
(m.in. systemy sterowania pracą sieci, 
systemy pomiarowe zużycia energii). 
Szczegółowo określona tematyka po-
zwoli młodzieży poszerzyć zaintereso-
wania, odkryć talenty w zakresie nauk 
ścisłych, ułatwi dokonywanie trafnych 
wyborów. 
Współpraca z We PW i Stowarzysze-
niem elektryków Polskich od dwóch 
lat była prowadzona dla młodzieży gim-
nazjalnej gimnazjum nr 132, którego 

oddziały od 1 września 2017 r. zostały 
włączone do LVI LO. 
Od 6 lutego 2018 r. do programu współ-
pracy  dołączyła młodzież licealna.

PRzywitAnie i wyKłAd
Na uroczystość zostali zaproszeni: za-
stępcy burmistrza Dzielnicy Ursus 
Wiesław Krzemień i Kazimierz Ster-
nik, przewodnicząca Komisji Oświaty 
Rady Dzielnicy Wanda Kopcińska, 
radna Irena Jarzębak, prof. dr hab. Jan 
Sroka – pracownik We PW, doc. dr inż. 
Wiesław Brociek – pracownik We PW, 
członek Zarządu Stowarzyszenia elek-
tryków Polskich, mgr inż. Miłosława 
Bożentowicz – prezes Stowarzyszenia 
elektryków Polskich oraz uczniowie li-
ceum i ursuskich gimnazjów wraz z na-
uczycielami. 
Dyrektor Beata żeromska, witając 
przybyłych, przypomniała o już 2 lata 
trwającej współpracy gimnazjum z Wy-
działem elektrycznym PW i ze Stowa-
rzyszeniem elektryków Polskich. – Ce-
lem zawartego dzisiaj porozumienia 
Liceum z Wydziałem jest popularyzacja 
elektrotechniki, popularyzacja nauk 
technicznych, żeby młodzież świadomie 
mogła wybrać dalszą drogę. Będziemy 
w naszym liceum rozszerzać kierunki 
techniczne, fizykę, geografię. Następny 

wykład planujemy już w marcu – powie-
działa dyrektor.
Prof. Jan Sroka wygłosił bardzo in-
teresujący w formie i treści wykład 
inaugurujący współpracę pt. „Ten 
nieznośny elektromagnetyzm”, poda-
jąc m.in. przykłady na oddziaływanie 
elektromagnetyzmu z codziennego ży-
cia. Większość młodzieży wysłuchała 
wykładu z żywym zainteresowaniem. 
Zadowolenie z porozumienia i gratu-
lacje dla LO, nawiązując do osobis-
tych związków z Politechniką i Lice-
um, wyrazili przedstawiciele Zarządu 
Dzielnicy.

tO jeSt UmOwA dwUStROnnA
Zapytałem dr Wiesława Broćka (pra-
cownika Wydziału elektrycznego PW) 
czy w ramach porozumienia Politech-
nika będzie tylko dawcą, czy również 
czegoś oczekuje?
– Przede wszystkim oczekujemy, żeby 
zgłaszało się do nas dużo młodzieży do 
studiowania.. Jest teraz taka sytuacja, że 
wiele mniejszych uczelni technicznych, 
szczególnie w mniejszych miastach, 
odczuwa brak kandydatów na studia. 
Są wydziały, które z braku chętnych nie 
uruchamiają studiów zaocznych. My na 
Wydziale Elektrycznym (i w całej Poli-
technice) mamy znacznie więcej kandy-
datów niż miejsc. 
Dzięki stałej wcześniejszej współpracy 
oczekujemy lepszego przygotowania 

kandydatów – dla ich dobra. Chce-
my, żeby ich zainteresowania już były 
ukierunkowane. Ja prowadzę zajęcia 
przykładowo ze stoma studentami. Na 
pierwszym roku naprawdę zaintere-
sowanych jest ok. 30%. Potem ta licz-
ba się zwiększa, ale jednocześnie po 
pierwszym roku część odchodzi. Chce-
my te zjawiska zminimalizować. Taka 
wcześniejsza współpraca, zapoznanie 
z uczelnią, spowoduje mniej rozcza-
rowań na późniejszym etapie. Poten-
cjalni kandydaci wiedzą, czego mogą 
oczekiwać. Uczniowie w czasie nauki 
przyjeżdżają na uczelnię, już później 
ta Politechnika nie jest taka groźna, 
są trochę oswojeni. Proces wdrażania 
i asymilacji jest bardzo ważny. Jest to 
promowanie szkoły dla dobra absol-
wentów i dla całego kraju. My pracow-
nicy traktujemy pracę z nimi jako wo-
lontariat. Studenci na uczelni realizują 
własne pomysły w kołach naukowych. 
Dostają granty. Konstruują np. mini 
gokarty, pracują nad pojazdem dla nie-
pełnosprawnych...
Dr Brociek dodał też, odnosząc się do 
sytuacji w szerszym wymiarze: – Na 
studiach aktualnie odczuwalny jest 
brak absolwentów techników. Trudniej 
jest im się dostać na studia, bo otrzy-
mują mniej punktów. Muszą zdawać 
dodatkowe przedmioty, np. rozszerzony 
język polski. Na ogólną liczbę ok. 2 tys. 
przyjmowanych na Politechnikę jest tyl-

ko 5% absolwentów techników. Techni-
ka w niezrozumiały sposób zostały wy-
parte z rynku. Problem z absolwentami 
jest bardzo poważny. Mniej chętnych jest 
do techników (może 5 lat to dla nich za 
dużo?). Kiedyś absolwenci techników 
byli liderami na swoich wydziałach... 
Ta sytuacja tym bardziej uzasadnia po-
trzebę przygotowywania młodzieży li-
cealnej do dalszej nauki na kierunkach 
technicznych poprzez ścisłą współpracę 
z Politechniką.
Sebastian ćwikła, który od 3 lat uczy 
fizyki w gimnazjum i LVI LO   (w li-
ceum pierwszy rok), również bardzo 
popiera i chwali współpracę z uczelnią. 
Zauważa korzyści płynące z wyjazdów 
z uczniami na Politechnikę. Według 
niego tylko jednostki wiedzą, czego 
oczekują w przyszłości. Ma sygnały 
od absolwentów gimnazjum, że wizy-
ty na Politechnice bardzo im pomogły 
w podjęciu decyzji podjęcia dalszej na-
uki np. w technikum, a w przyszłości 
na uczelni technicznej.

tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

lVi liceum 
ogólnokształcące  
im. L. Kruczkowskiego 
w nowej odsłonie
W LVi LO im. L. Kruczkowskiego 
w bieżącym roku szkolnym po-
dejmowanych jest szereg działań 
służących rozwojowi szkoły. Pra-
ca szkoły planowana jest w taki 
sposób, by liceum ogólnokształ-
cące było miejscem wszechstron-
nego rozwoju. Podejmowane 
działania służą rozpoznawaniu 
zainteresowań uczniów tak by 
uczniowie mogli świadomie doko-
nywać dalszych wyborów życio-
wych, żeby szkoła była pomocna 
w dokonywaniu trafnych wyborów. 
LVi LO ma już długoletnią – 74-let-
nią historię i w czasie upływu tych 
wielu lat może poszczycić się do-
brze wykształconymi absolwen-
tami, którzy chętnie wracają pa-
mięcią do lat szkolnych. Myślę że 
kiedy będą czytali ten artykuł, po-
ruszą się w ich sercach wspomnie-
nia, zwłaszcza te, które dały im 
dobrą podstawę do dalszej nauki 
na wielu znakomitych uczelniach. 
Wiemy, że znacząca część naszego 
społeczeństwa jest żywo zaintere-
sowana rozwojem szkoły, dlatego 
na bieżąco będziemy informować 
o podejmowanych inicjatywach. 
Dążeniem naszym jest, aby ta 
szkoła spełniała oczekiwania spo-
łeczne, spełniała oczekiwania 
uczniów naszej Dzielnicy, którzy 
planują wybór liceum ogólno-
kształcącego, a absolwentom, 
których w naszym środowisku jest 
bardzo dużo, dawała radość z jej 
dalszego rozwoju.

Dyrektor 
Beata Żeromska

sTUdIoWaNIe 
Na poLITechNIce
i stoPień studiowania na Politechnice 
obejmuje 7 semestrów i kończy się 
uzyskaniem tytułu inżyniera. 

ii stoPień, obejmujący 3 semestry 
umożliwia uzyskanie tytułu magistra. 

to samo można uzyskać w systemie 
zaocznym – 8 semestrów na studiach 
i stopnia i 4 semestry na studiach 
magisterskich. Bywa, że po i stopniu na 
studiach stacjonarnych absolwenci  
idą do pracy i równolegle ii stopień 
studiują zaocznie (są to studia płatne). 

niektórzy po studiach technicznych 
i stopnia, w celu rozszerzenia 
możliwości późniejszego zatrudnienia,  
idą np. na Zarządzanie czy sGH.
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„jest naprawdę piękna”
W piątek, 9 lutego, przedstawiciele mediów mieli możliwość zapozna-
nia się ze stanem robót na budowie kompleksu szkolno-sportowego przy 
ul. Dzieci Warszawy 42. Już we wrześniu 2018 roku nowa szkoła podsta-
wowa ma być gotowa na przyjęcie ok. 850 uczniów.

na terenie działki przy ul. Dzieci 
Warszawy 42, gdzie powstaje nowa 
palcówka edukacyjna, odbyło się 

spotkanie prasowe z udziałem Zarządu 
dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i przed-
stawicieli mediów. Burmistrz Urszula 
Kierzkowska wraz z zastępcami: Wiesła-
wem Krzemieniem i Kazimierzem Ster-
nikiem, oraz z przedstawicielami gene-
ralnego wykonawcy firmy SKANSKA, 
zaprezentowali aktualny stan prac bu-
dowlanych realizowanych w nowym 
obiekcie edukacyjnym. W zwiedzaniu 
obiektu uczestniczyli również Magdale-
na Dobrowolska – Naczelnik Wydziału 
Infrastruktury, pełniąca rolę Inspekto-
ra Nadzoru na tej inwestycji z ramienia 
UD Ursus i Wiktor żołądkowski z firmy 
Skanska – kierownik robót, którzy udzie-
lali szczegółowych informacji.
W skład realizowanej inwestycji wcho-
dzą: szkoła podstawowa dla ok. 850 
uczniów, dwie sale gimnastyczne oraz 
kompleks boisk zewnętrznych, przy 
czym jedno z nich zostanie wyposażo-
ne w bieżnię lekkoatletyczną. Budynek 
szkolny został wyposażony m.in. w odna-
wialne źródło energii – solary, które będą 
przetwarzać energię słoneczną na ener-
gię cieplną do ogrzewania części wody 
na potrzeby szkoły. W placówce została 
zamontowana także instalacja do odzy-
skiwania tzw. wody szarej, która będzie 
wykorzystywana do spłukiwania toalet. 
Sercem budynku jest dwupoziomowy 
przestrzenny hol główny, który otwiera 
się na centralny dziedziniec wewnętrzny. 
Atrakcją dla dzieci będzie dwupoziomo-

we patio – doskonałe miejsce na wspólne 
spędzanie wolnego czasu i nawiązywanie 
przyjaźni. Prostokątny, duży i dobrze 

doświetlony plac zabaw w całości wy-
kończony jest nawierzchnią bezpieczną. 
Świetlica dostępna z holu głównego na 
pierwszym piętrze ma do dyspozycji nie-
zależny plac zabaw, oddzielony od głów-
nego dziedzińca – również wykończony 
nawierzchnią bezpieczną. 

wzorowa współpraca z wykonawcą
W trakcie oględzin Burmistrz Kierzkow-
ska powiedziała: – Współpraca Dzielni-
cy Ursus i firmy Skanska zaowocowała 
tym, co widzimy. Nowa szkoła powstała 
w błyskawicznym tempie. Jest naprawdę 
piękna. Już od tego roku szkolnego będzie 
służyć naszym dzieciom. Jesteśmy dumni, 
cieszymy się ze wspaniałej współpracy 
z wykonawcami. 
– Na początku września chcielibyśmy 
zorganizować tutaj duży Bal Niepodle-
głości dla mieszkańców – dodała.

Obiekty sportowe dla całej dzielnicy
Szkoła, a szczególnie jej część sporto-
wa wygląda rzeczywiście imponująco. 
Prawie ukończone są już sale klasowe, 
przestronne korytarze, łazienki, szatnie. 
W szatniach dla dzieci starszych są indy-
widualne szafki. Każdą salę gimnastycz-
ną można podzielić na trzy niezależne, 
w tym boisko do piłki ręcznej. Są prze-
widziane także sektory do gry w koszy-

n  URSUS. Dobiega końca budowa nowoczesnej szkoły 
podstawowej z imponującym zapleczem sportowym

choroby jamy ustnej u kotów cz. 1
Bardzo dużo kotów cierpi na schorzenia jamy ustnej. Są to 
zwierzęta przystosowane do ściśle mięsożernego sposobu 
odżywiania. Jama ustna zaopatrzona w zredukowaną ilość 
ostrych tnących zębów. Koty posiadają 26 zębów mlecznych 
i 39 stałych, które wyżynają się ok 4–6 miesiąca życia.

Jedną z najczęściej wystę-
pującą chorobą jamy ustnej 
u kotów jest fORL (Odon-

toklastyczne Resorpcyjne Nad-  
żerki u Kotów), szczególnie u ko-
tów krótkowłosych w wieku do 
5-ciu lat, samców.

Do ras predysponowanych nale-
żą orientalne: syjamskie, abisyń-
skie. Choroba polega na stop-
niowym zaniku szkliwa i zębiny, 
doprowadzając do uszkodzenia 
korony zęba i przewlekłego bólu. 
Ubytki nie mają nic wspólnego 
z próchnicą. Powstają prawdo-
podobnie w wyniku błędnego 
działania układu odpornościo-
wego. Najczęściej występują-
cymi objawami są: niechęć do 
jedzenia, głośne miauczenie 
przy pobieraniu pokarmu, wy-
pluwanie kęsów, ślinienie. Jedy-
nym rozsądnym leczeniem jest 
usunięcie zmienionych zębów 
i korzeni podczas zabiegu sana-
cji jamy ustnej w znieczuleniu 
ogólnym, po uprzednim dokład-
nym badaniu stomatologicznym 
z użyciem RTg. 

Jeżeli Państwa pupil wykazuje 
powyższe objawy, lub chcecie 
mieć pewność, że w jego jamie 
ustnej nic złego się nie dzieje, 
zapraszamy na badanie jamy 
ustnej za 1 grosz do naszej 
przychodni weterynaryjnej.

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

n  DlA PSA I KOtA

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

kówkę, siatkówkę, halową piłkę nożną. 
Sale posiadają widownie z krzesełkami 
oraz pełne zaplecze: szatnie, łazienki, 
prysznice. Będą tu organizowane even-
ty dzielnicowe. Z hal sportowych będą 
mogły korzystać również ursuskie kluby 
sportowe.
Na zewnątrz będą boiska dla dzieci 
młodszych i boiska z bieżniami dla dzie-
ci starszych. Boiska będą służyć do gier 
zespołowych i lekkoatletyki. Dodatkowo 
powstanie plac zabaw dla najmłodszych 
uczniów. Po południu z infrastruktury 
sportowej szkoły będą mogli korzystać 

mieszkańcy. Roboty są na ostatniej 
prostej. Aktualnie skupiły się prze-
de wszystkim na pracach na zewnątrz 
obiektu.
Jak nas poinformowano – ponieważ re-
alizowany budynek jest obiektem uży-
teczności publicznej, który ma służyć 
lokalnej społeczności przez lata, aby za-
pewnić wysoką jakość wykonania – jed-
nym z warunków postawionych general-
nemu wykonawcy było objęcie nowego 
obiektu 10-letnią gwarancją.

tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski
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KUlTURA

Optyczny zawrót oka,	
czyli	sztuka	wizualna	ANdRzejA jeNdRAsiAkA	

❚  W jakim czasie powstały prace, 
które prezentuje Pan na wysta-
wie?

– Obecnie przygotowuję pracę doktor-
ską w warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, a obrazy powstały w ciągu 
minionych niespełna czterech lat. Są 
one efektem badań, jakie prowadzi-
łem nad relacjami zachodzącymi po-
między barwami. Zwłaszcza nad re-
lacjami zachodzącymi w ruchu barw.

❚  czy również nad strukturami 
wizualnymi?

– Studia trzeciego stopnia – doktoran-
ckie – odbywam w Pracowni Wiedzy 
o Działaniach i Strukturach Wizual-
nych prof. Jacka Dyrzyńskiego. Jest to 
miejsce, gdzie analizuje się poszcze-
gólne elementy obrazu. Kompozycję, 
relacje między barwami, ich nasyce-
nie, temperaturę, a także działanie wa-
loru, różnorakie budowanie perspek-
tywy i stosowanie innych czynników 
przestrzeniotwórczych. Jest tu miejsce 
na takie badania, jak moje. 
Reliefy prezentowane na obecnej 
wystawie są jednym z efektów mo-
ich doświadczeń. Ale prowadziłem 
też inne doświadczenia. Z użyciem 
filtrów barwnych, którymi były pół-
przepuszczalne tiulowe kurtyny. 

Ostatecznie prace dziś prezentowane 
są efektem wykorzystania specjalnie 
skonstruowanego urządzenia, tzw. 
rotora. W urządzeniu tym kolorowe 
dyski, obracając się, generują specy-
ficzny efekt barwny.
Stworzyłem sześć tego typu dwu-
barwnych dysków, które posłużyły 
do doświadczeń. Oczywiście dobór, 
powiedzmy, barw „partnerskich” nie 
mógł być dowolny... miał prowoko-
wać powstanie trzeciej barwy i tak się 
działo. Mieliśmy więc do czynienia ze 
zjawiskiem ulotnym, ponieważ trzecia 
barwa powstawała, gdy dysk obracał 
się z określoną prędkością. 

❚  I powstało pewne zjawisko 
optyczne. Pańskie działania przy-
pominają trochę swoiste studium 
optyczne.

– Tak, dlatego prace te są kojarzone 
z op-artem. To studium nad barwami, 
nad zachowaniem barw w ruchu. Do 
doświadczeń każdorazowo potrzebne 
były dwie barwy, umieszczone na 
dysku w formie pasów. Trzecia poja-
wiała się, czasem na krótki moment, 
w trakcie trwania eksperymentu. Jako 
widmo, barwna mgła. Następnie, 
dodatkowo, do badań użyłem rastra. 
To wzmocniło efekt wizualny, wpro-

wadziło dodatkowe wrażenia, które 
utrwaliłem w obrazach. Widoczne 
pionowe podziały są bowiem odpo-
wiednikiem tego rastra.

❚  czy programy do tworzenia gra-
fiki komputerowej przydają się 
w pracy nad tego typu obrazami?

– Przeprowadziłem analizę kompute-
rową wyników badań, dzięki czemu 
uzyskałem następne skojarzenia bar-
wne. One z kolei zostały uzupełnione 
już przy użyciu pędzla.
Natomiast reliefy odwołują się nie 
tylko do opisywanych powyżej do-
świadczeń. Szukałem techniki, któ-
ra pozwoliłaby oddać przemianę 
obrazu pod wpływem ruchu. Ale już 
bez użycia urządzenia wprawiające-
go w ruch sam obraz. Tak powstały 
moje reliefy, obrazy, które oglądane 
z różnych miejsc sali wystawowej 
wyglądają całkowicie różnie. Spot-
kałem się z ciekawym odbiorem 
tych obrazów. Ktoś wskazał na po-
dobieństwo tej techniki do obrazów 
ludowych o tematyce sakralnej. Sam 
też widziałem chyba takie obrazki. 
Lubię to skojarzenie. Podobnie tzw. 
pocztówki trójwymiarowe, których 
działanie opiera się na podobnym 
efekcie. 

bARWnE	RElIEfy	w	„Kolorowej”	
Z	AndRZEjEM	jEndRASIAKIEM	o	wizualizmie	i	doświadczeniach	plastycznych	rozmawia	Anna	Zgutka

n  URSUS. Wernisaż w Domu Kultury „Kolorowa”

W	dniu 3 lutego 2018 r. w Domu 
Kultury „Kolorowa” Ośrodka 
Kultury Arsus odbył się wer-

nisaż wystawy malarza i grafika 
Andrzeja Jendrasiaka. Artysta ten 
od lat związany jest z Akademią 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Dy-
plom uzyskał w 1988 r. na Wydziale 
grafiki w Pracowni Projektowania 
graficznego u prof. Macieja Ur-
bańca, studiował również malarstwo 
w pracowni prof. Teresy Pągowskiej. 
Jako stypendysta Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki odbył roczne studia 
w Wyższej Szkole grafiki Książ-
kowej w Lipsku. W 2008 r. zdobył 
I nagrodę na I Triennale Malarstwa 
ANIMALIS w Chorzowie za pracę 
Nokturn z psem. Jego obrazy znaj-
dują się w zbiorach prywatnych 
w Polsce i w innych krajach euro-
pejskich oraz w USA. Obecnie An-
drzej Jendrasiak przygotowuje pra-
cę doktorską pod kierunkiem prof. 
Jacka Dyrzyńskiego w Pracowni 
Wiedzy o Działaniach i Strukturach 
Wizualnych na Wydziale Malarstwa. 

Zajmuje się też działalnością dydak-
tyczną z zakresu malarstwa i rysun-
ku oraz prowadzi wykłady populary-
zujące sztukę.

WERnISAŻ	 W	 KoloRoWEj z zaanga-
żowaniem poprowadziła Katarzy-
na Ludwiczak, która jest również 
kuratorem wystawy. Obecni na 
wydarzeniu goście z ciekawością 
przysłuchiwali się omówieniu przez 
Jendrasiaka kulis złożonego proce-
su twórczego związanego z powsta-
niem obecnych na wystawie dzieł. 
Była to też okazja do aktywnej 
dyskusji z artystą o pracach, sztuce 
i stosowanej technice.  

PREZEnToWAnE	 obRAZy	 Są	 EfEKTEM	 bA-
dAń, jakie artysta prowadził w ciągu 
ostatnich czterech lat odpowiadają-
cych swoim studiom doktoranckim. 
Jendrasiak bada relacje zachodzące 
pomiędzy barwami w ruchu dzięki 
zastosowaniu specjalnie skonstru-
owanego urządzenia, tzw. rotora. 
Kolorowe dyski obracające się na 

rotorze tworzyły zjawisko 
optyczne będące punktem 
wyjścia do części zapre-
zentowanych na wysta-
wie prac – barwnych kół 
z dodatkowo nałożonym 
rastrem. Artysta dobrał 
tu kolorystykę, gdzie 
barwy o różnym nasyce-
niu przeplatają i przeni-
kają się wzajemnie jak 
w kalejdoskopie. Dzięki 
zastosowaniu tej techniki 
został wzmocniony efekt 
wizualny sprawiający, że widzowie 
kontemplujący prace odnoszą wraże-
nie głębi.

STUdIUM	 nAd	 bARWAMI doprowadziło 
również do powstania reliefów – in-
nego typu dzieł pokazanych w Ko-
lorowej. To m.in. wypukłe abstrak-
cyjne obrazy o ciekawej konstrukcji, 
które wyglądają nieco inaczej w za-
leżności od przyjętej perspektywy 
przez oko widza. Wywołują one 
swoiste wrażenie trójwymiarowości. 
Dzieła przygotowywane tą techniką 

wymagały długiego procesu przy-
gotowawczego, na wystawie można 
zobaczyć jego efekt końcowy.

PoddAjMy	SIę	oddZIAŁyWAnIU	SZTUKI
Aby w pełni docenić walory sztu-
ki Andrzeja Jendrasiaka, zbliżonej 
w swej formie do op-artu, trzeba 
dysponować pewną wiedzą z zakresu 
chociażby techniki. Nie jest to bo-
wiem sztuka łatwa w odbiorze, w któ-
rej wszystko jest oczywiste. Wymaga 
pewnej świadomości percepcyjnej, 
co umożliwia pogłębiony odbiór 

tych prac. Ukazane obrazy stanowią 
pewne novum w naszej przestrzeni 
artystycznej – jest to sztuka wizualna, 
która w pełni oddziałuje tylko przy 
zetknięciu się z nią bezpośrednio. 
Właśnie z tego powodu należy bez 
wątpienia odwiedzić Kolorową i na-
sycając oko niecodziennymi wraże-
niami, doświadczyć zjawisk optycz-
nych na własnej skórze, a w zasadzie 
na własnym oku – co jest możliwe 
jeszcze tylko do 28 lutego 2018 r.

tekst i zdjęcia 
Anna zgutka 
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❚  Dlaczego akurat koło jest kształ-
tem wykorzystywanym w Pańskiej 
twórczości?

– Dyski, których używałem do do-
świadczeń, wprowadziły motyw koła 
do części moich obrazów. Kwadrat 
zaś to rotor, podstawa obracającego 
się dysku. Koło wpisane w kwadrat 
i pionowe podziały są z kolei wyni-
kiem obserwacji przez raster. 

❚  czy w powstawaniu tej sztuki 
studiuje się wiedzę naukową 
z zakresu optyki?

– Myślę, że pewna świadomość pla-
styczna polega również na stosowaniu 
i pogłębianiu wiedzy z zakresu optyki, 
a w przypadku op-artu, czyli wizuali-
zmu, szczególnie. Na przykład w daw-
nym malarstwie, tym stosowanym do 
wizualnego uzupełnienia efektów 
pracy architektów, stosowano iluzję. 
Tak mógł narodzić się op-art. Doma-
lowując na gładkich ścianach wnętrz 
detale czy inne elementy architektury, 
oszukiwano oko widza. Nieistniejące 
kolumny, gzymsy, czasem nieistnieją-
ce okna i łuki nieistniejących sklepień 
działały na zmysły widza jak geome-
tryczne i kolorystyczne kompozycje 
Victora Vasarely’ego. 

❚  cofnijmy się teraz w czasie: lata 
50. i 60. ubiegłego stulecia to 
dekady rozkwitu op-artu (sztuki 
wizualnej). Pan uczył się w pra-
cowni prof. Teresy Pągowskiej, 
która w swojej twórczości nie 
wykorzystywała tego nurtu, inte-
resowała ją deformacja figury. 
czy Pan zaczynał od podobnego 
typu prac?

– W pracowni prowadzonej przez prof. 
Pągowską każdy spośród studentów 
malował nieco inaczej. Uważam, że 
nie jest dobrze, gdy w danej pracow-
ni wszyscy malują bardzo podobnie. 
Czy to z powodu chęci naśladowania 
swojego mistrza, czy z powodu pod-
świadomego naśladownictwa. W na-  
szej pracowni wpływ Pani profesor 
miał charakter, powiedziałbym, uni-
wersalny. Każdy student był traktowa-
ny bardzo indywidualnie, doskonalił 

się w tym, co go w danym momencie 
interesowało w malarstwie.
Profesor Pągowska była artyst-
ką „młodą duchem”. Nie byliśmy 
w końcu jej pierwszym rocznikiem, 
a była wobec nas otwarta, aktywna, 
żywiołowa, pełna energii i pasji, któ-
ra miała ogromny wpływ na nasze 
relacje.

❚  Jako główną specjalność studio-
wał Pan projektowanie graficzne 
w pracowni plakatu prof. Macie-
ja Urbańca.

– Tak, akurat byłem pierwszym roczni-
kiem, który nie miał okazji studiować 
u profesora Henryka Tomaszewskie-
go, ponieważ odszedł on na emeryturę 
właśnie wtedy, kiedy mój rocznik wy-
bierał specjalizację. Natomiast miałem 
przyjemność kilka razy z nim rozma-
wiać, a studiowałem już u jego następ-
cy, grafika plakacisty, profesora Macie-
ja Urbańca. 

❚  czy plakat i grafika książkowa 
były Pana dodatkowymi sferami 
twórczości?

– Książki uwielbiam, mamy w domu 
mnóstwo książek. Przez rok studiowa-
łem w Wyższej Szkole grafiki Książ-
kowej w Lipsku. Interesowałem się 
ilustracją książkową, a już na miejscu, 
w Niemczech, zainteresowałem się 
typografią, projektowaniem książko-
wym – jak to się wówczas nazywało. 

❚  Wracając do prac na wystawie 
w Kolorowej, co sądzi Pan ogól-
nie o op-arcie?

– Broniłbym op-artu przed zarzutem, 
że jakoby jest to sztuka nieposiadająca 
walorów intelektualnych. Jakby miała 
ona oddziaływać jedynie na oko widza, 
a nie na jego emocje. Byłby to pierw-
szy przypadek, kiedy coś, co mocno 
oddziałuje na naszą percepcję, ma nagle 
być odizolowane od reszty świadomo-
ści, wrażliwości. Na mocy utartej opinii.
Z jednej strony op-art odnosi się do 
psychologii widzenia, twórca czerpie 
z osiągnięć naukowych tej dziedziny, 
sięga do dorobku psychologii, do wie-
dzy o oddziaływaniu barw na psychikę 
widza. Z drugiej zaś strony oddziały-
wanie barw na psychikę ludzką jest też 
wykorzystywane w praktyce, tu korzy-
sta się z tej samej wiedzy, którą posił-
kują się reprezentanci op-artu, a jest to 
wiedza naukowa. 

❚  Jakie ma Pan plany na przy-
szłość, kiedy będą kolejne 
wystawy?

– Najbliższe plany podporządkowa-
ne są przygotowaniu pracy doktor-
skiej. Będzie też wystawa w Brwi-
nowie i Pruszkowie. Planowana jest 
również wystawa zbiorowa w Belgii, 
grupy twórczej, do której mam przy-
jemność należeć. grupa ta wywo-
dzi się z Koła 70, a zawiązaliśmy 
je jako koło naukowe doktorantów 

Wydziału Malarstwa warszawskiej 
ASP, planujemy wspólnie wystawiać 
i pracować również po obronach 
prac doktorskich.

❚  Dziękuję za rozmowę.
– Ja też dziękuję. 

(az)

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

 

 

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!



 NR 4(33)/2018  (ROK III)    |    22	lUTEgo	2018	R.    |    Mocne Strony14 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

n Mocne Strony 
 www.mocnestrony.com.pl
e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl

Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego.  
Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą  
oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części 
jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych  
i zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń 
zamieszczonych na łamach.

| Wydawca: fOTOSPReSS; adres redakcji: 02-495 Warszawa, ul. Wiosny Ludów 41/1  
| redaktor naczelny: Jacek Sulewski, e-mail: j.sulewski@mocnestrony.com.pl, tel.: 602 666 134  
| Sekretarz redakcji: Anna Stefańska, e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl  
|  Zespół: Agnieszka gorzkowska (redaktor), e-mail: a.gorzkowska@mocnestrony.com.pl,  

Wojciech grzesik (redaktor), e-mail: w.grzesik@mocnestrony.com.pl,  
Marlena Hess (redaktor), e-mail: m.hess@mocnestrony.com.pl, Anna Zgutka (redaktor),  
Artur Borkowski (prawnik), Małgorzata Osińska (dyrektor artystyczny), Agnieszka Zuchowicz (www)

| Współpraca: Tadeusz Kotus
| Biuro reklamy i marketingu: reklama@mocnestrony.com.pl, tel.: 509 559 506  
| druk: AgORA | nakład: 20 tys. egz.

Widać	już	ściany	nowych	peronów.	I	nie	tylko
 
Pytamy PKP Polskie linie Kolejowe S.A. 
o postępy prac na nieczynnej  
od września 2017 roku linii 
aglomeracyjnej. Według zapowiedzi  
PKP PlK, w tym roku we wrześniu 
ponownie wsiądziemy do pociągów.

na linii WarSZaWa WłoChy – grodZiSk 
MaZoWieCki zdemontowano już ok. 40 km to-
rów oraz całą sieć trakcyjną. Wykonawca dostarczył 

już ponad 80 km szyn niezbędnych do przebudowy. 
Jest także ponad 45 tys. sztuk podkładów i 110 tys. ton 
kruszywa – ilość równa ładowności ok. 2200 wagonów. 
Do robót wykorzystywany jest ciężki sprzęt. To około 
100 maszyn, w tym: koparki, dźwigi, betoniarki i samo-
chody ciężarowe.

PRAce w PRzejściAch i nA PeROnAch
– We Włochach, Ursusie, Brwinowie, Milanówku, Piasto-
wie i Parzniewie widać już ściany nowych peronów. Trwa-
ją roboty przy budowie przejść podziemnych. W Prusz-

kowie budowany jest tunel drogowy. Na przełomie lutego 
i marca w Pruszkowie zaplanowane są również prace ma-
jące na celu przebudowę peronu, przejścia podziemnego, 
wiat i układu torów – poinformowała Magdalena Janus 
z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Na przystankach: Warszawa Ursus, Pruszków, Piastów, 
Brwinów, Milanówek oraz Warszawa Włochy perony 
będą bardziej komfortowe, wyposażone w wiaty, ławki, 
nowe oświetlenie i oznakowanie. Wszystkie perony jak 
i przejścia podziemne zostaną dostosowane do potrzeb 
osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

demOntAż wiAdUKtU
Według relacji Magdaleny Janus w Brwinowie rozpo-
częto demontaż starego wiaduktu kolejowego. Pasażero-
wie skorzystają z nowych peronów i nowego przystanku 
w Parzniewie. Po nowych torach będzie mogło jeździć 
więcej składów. Ich prędkość zostanie podwyższona 
z 90 km/h do 120 km/h. Koszt całej inwestycji na linii 
grodzisk Mazowiecki – Warszawa wynosi 285 milionów 
złotych. Projekt „Prace na linii kolejowej Warszawa Wło-
chy – grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)” jest współfi-
nansowany przez Unię europejską z Instrumentu „Łącząc 
europę”.

tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

n  Prace na linii kolejowej nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki
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n   URSUS. Niezwykłe Walentynki Uniwersytetu trzeciego Wieku 
w „Arsusie”

Alina Małachowska i Ireneusz Barski  
ZASŁUżENI DlA KUltURY POlSKIEJ 
to było szczególne spotkanie 
towarzystwa Uniwersytetu 
trzeciego Wieku w Ursusie. 
Oprócz wykładu o sercu, kon-
certu i pączków – gwoździem 
programu było wręczenie 
dwóch odznak „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”.

Czwartkowe spotkanie (15 lutego 
2018 r.) Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury „Arsus” miało 
niezwykły przebieg. Złożyło się 
na to kilka przyczyn. Ponieważ 
dzień wcześniej przypadały „Wa-
lentynki”, a święto zakochanych to prze-
życia „sercowe”, wykład o sercu – co 
prawda w kontekście medycznym (Inwa-
zyjne leczenie chorób serca) – wygłosił 
wybitny kardiolog prof. Witold Rużył-
ło. Tuż po wykładzie, niespodziewanie 
dla większości zebranych, zaproszono 
na scenę Alinę Małachowską i Ireneu-
sza Barskiego.  Tu odbyło się podniosłe 
wręczenie tym wybitnym mieszkańcom 
Ursusa odznak „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”, przyznanych przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Odznaki wręczali zastępcy Burmistrza 
Dzielnicy Ursus: Wiesław Krzemień 
i Kazimierz Sternik oraz Dyrektor Ar-
susa – Bogusław Łopuszyński i Prezes 
TUTW w Ursusie – Lucyna Wasilew-
ska. O odznaczenia wnioskował Dyrek-
tor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław 
Łopuszyński i jego też Minister upo-
ważnił do wręczenia medali. Cała sala 
pełną piersią zaśpiewała uhonorowanym 
„100 lat”. Bardzo wzruszona Alina Ma-
łachowska podziękowała wielu osobom, 
które spotkała na swojej drodze, a które 
przyczyniły się do jej sukcesów. 
Kolejnym punktem programu był walen-
tynkowy koncert chóru „Viva Musica” 
pod kierownictwem odznaczonej Aliny 
Małachowskiej. Znane piosenki o miłości 
z okresu międzywojennego oraz, m.in. 
z repertuaru Sławy Przybylskiej i Marii 
Koterbskiej zaprezentowali soliści Zu-
zanna Skalska i Tadeusz Drągowski, 
elżbieta Chojecka i Mirosława Szyma-
nowska z towarzyszeniem całego chóru. 
gwiazdą koncertu była oczywiście Alina 
Małachowska, która przepięknie śpiewała 
piosenki edith Piaf i swojego autorstwa. 
Koncert profesjonalnie poprowadził Mi-
chał Adamczyk. Na koniec zebrani udali 
się na pączki i „pogaduchy”.

tekst i zdjęcie 
Jacek Sulewski

	
AlInA	MAŁACHoWSKA od ponad 20. lat pro-
paguje polską kulturę w wielu krajach i czyn-
nie uczestniczy w jej tworzeniu. od roku 1994 
brała aktywny udział w życiu polonijnym na 
Łotwie przy Związku Polaków na Łotwie 
(ZPnŁ „Promień”), gdzie jej rodzice (rdzenni 
Polacy) zamieszkali po ii wojnie światowej. 
jest magistrem pedagogiki muzycznej, 
bakalaureatem psychologii, pedagogiem, 
dyrygentem, wokalistką, pianistą, kompo-
zytorem. od roku 2000 rozpoczęła współ-
pracę z teatrem akademickim Uniwersytetu 
warszawskiego jako kierownik muzyczny. 
od roku 2010 pracuje w artystycznym domu 
animacji – filii domu kultury „włochy”, gdzie 
ma liczne grono utalentowanych uczniów 
– laureatów ponad 100 festiwali piosenki 
o zasięgu nawet międzynarodowym i ogólno-
polskim. od roku 2014 aktywnie uczestniczy 
w wydarzeniach artystycznych domu kultury 
„kolorowa”, gdzie sprawdziła się jako pro-
fesjonalna, doświadczona, odpowiedzialna, 
organizatorka koncertów tematycznych. jako 
wokalistka wzięła udział w wielu koncertach 
w Polsce, Usa, kanadzie, Czechach, niem-
czech, na Łotwie i litwie. 

IREnEUSZ	 bARSKI	 – fotoreporter, dzienni-
karz, instruktor fotografii i animator kultury. 
wielki człowiek Ursusa. od ponad pół wieku 
znany jako doskonały fotograf, ale również 
członek orkiestry dętej „ZM” Ursus i big-
-bandu w „Pałacyku” w Pruszkowie, grafik, 
malarz oraz działacz podziemnej „solidarno-
ści”, internowany w więzieniu w Białołęce. 
od 1972 roku pracował jako instruktor filmu 
i fotografii w domach kultury Ursusa, włoch 
i ochoty. instruktor kat. „s” amatorskiego 
Ruchu artystycznego, dyplomowany Mistrz 
w zawodzie fotografa, od 1976 r. członek sto-
warzyszenia dziennikarzy Polskich, Członek 
klubu Fotografii Prasowej przy sdP. autor 
unikalnych zdjęć z historii Ursusa i Zakładów 
Mechanicznych. najdoskonalszy dokumenta-
lista Ursusa od lat sześćdziesiątych ubiegłe-
go wieku do dziś. Związany ze wszystkimi 
instytucjami kultury w dzielnicy.
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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

lEKARSKIE

Reklamę	lub ogłoszenie	drobne	
w dwutygodniku „Mocne Strony” 
można zamówić na DWA	sPOsObY:

➊  drogą e-mailową na adres: 
reklama@mocnestrony.com.
pl albo

➋  osobiście w agencji Reklamowej 
„linea”
02-495 Warszawa UrSUS,  
Ul. CierliCka 2
w dni powszednie (pn.–pt.) 
w godz. 800–1700

UWAGA! Publikacja	ogłoszeń	
drobnych	tekstowych tylko w modułach 
w ramce:
1 moduł (47 mm × 30 mm) – 30 zł netto 
2 moduły (47 mm × 60 mm) – 50 zł netto 
3 moduły (47 mm × 90 mm) – 70 zł netto

ZaMÓWieNie reklamy lub ogłoszenia na 7 
dni	przed kolejną datą wydawniczą gwarantuje 
publikację. 

wszystkie reklamy i ogłoszenia widoczne są 
przez co	najmniej	2	tygodnie  
również na naszej stronie internetowej  
www.mocnestrony.com.pl		
– aż do kolejnego wydania

zAmAWiAnie reklAm 
i OgłOSzeń dRObnych

Puchar Ursusowskiej 
ligi Piłki Nożnej
–	ZIMA	2018
Zakończyły się kolejne rozgrywki o Puchar Ursusowskiej ligi Piłki Nożnej 
- Zima 2018 w piłkę nożną. Do tegorocznej edycji przystąpiło 31 drużyn, 
które zostały podzielone na 8 grup po 4 zespoły w każdej grupie wyjąt-
kiem była jedna grupa w której występowały 3 zespoły, awans z grupy 
uzyskiwały drużyny z 1 i 2 miejsca. 

W	fazie pucharowej występowały 
następujące drużyny: WPR, Spo-
kojnie, BTB, Marines, Ochota, 

Zuzia jest w grecji, gladiators, Po-
daj Wynik, Strefa Xero, fC Cosmos, 
Włochowski Szpont, Sevroll United, 

Sparta, Dzikie Węże, Liderzy i White 
fighters. 
Mecze w 1/8 finału nie przyniosły zbyt 
wielu niespodziewanych rezultatów. 
Patrząc na wyniki tych spotkań jedy-
nym nieoczekiwanym rozstrzygnię-
ciem było zwycięstwo drugoligowego 
zespołu „WPR” nad pierwszoligowym 
„Spokojnie” aż 4:1. ćwierćfinały nato-
miast dostarczyły wielu emocji, zwy-
cięzcę meczu pomiędzy „Marines” 
a „WPR” wyłoniła dopiero seria rzu-
tów karnych, w których lepsi okazali 
się zawodnicy „Marines”. Ze spotkania 
na spotkanie na czarnego konia roz-
grywek wyrastał zespół „gladiators”, 
trzecioligowa ekipa w ćwierćfinale 
pokonała pierwszoligowca „Zuzia jest 
w grecji” aż 3:0. 

W półfinałowym pojedynku stanęli 
naprzeciwko siebie przedstawiciele 
3 ligi czyli „gladiators” i „Marines”. 
Pojedynek trzecioligowców zakończył 
się wynikiem 3:1 dla zespołu „gla-
diators”. W drugim półfinale spotkały 
się ze sobą drugoligowy „Włochowski 
Szpont” oraz dotychczasowy zwycięz-
ca wszystkich edycji zespół „Sparta”. 
Spotkanie było bardzo emocjonujące 
i niespodziewanie zakończyło się zwy-
cięstwem „Włochowski Szpont” 2:0, 
tym samym obrońcy tytułu musieli 
obejść się smakiem i pozostała im wal-
ka o 3 miejsce w turnieju. W meczu 
o 3 miejsce górą okazała się „Sparta” 
pokonując po serii rzutów karnych 
„Marines” 4:4 (2:3 k.). Zwycięstwo 
w pucharze ULPN zanotowała druży-

na „gladiators”, która po rzutach kar-
nych wygrała z zespołem „Włochowski 
Szpont” 1:1 (2:1 k.). 
Zwycięzcom turnieju serdecznie gratu-
lujemy, a wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za udział w rozgrywkach. 

Wszystkich chętnych zapraszamy 
do wzięcia udziału w kolejnej edycji 
ULPN – Wiosna 2018.

n

byli poszUkiWAni
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa 
Ursus w ciągu jednej doby zatrzymali sześć 
osób poszukiwanych. Pięć z nich było po-
szukiwanych nakazem doprowadzenia do 
aresztu śledczego, a jedna listem gończym.
Do policjantów z Komisariatu Policji 
Warszawa Ursus każdego dnia wpływają 
nakazy doprowadzenia i listy gończe, na 
podstawie których funkcjonariusze prowa-
dzą działania mające na celu ujawnienie 
miejsca pobytu tych osób i ich zatrzymanie.
Kamil P. był poszukiwany listem goń-
czym za kradzież. Dodatkowo mężczy-
zna podczas zatrzymania znieważył oraz 
naruszył nietykalność cielesną funkcjo-
nariuszy. Śledczy przedstawili już 31-lat-
kowi zarzuty za popełnione przestępstwo. 
grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wol-

ności. Za 50-letnim Pawłem M., 39-let-
nim Marcinem T., 57-letnim Ireneuszem 
M., 28-letnim Adamem g. oraz 30-letnim 
Janem W. zostały wydane nakazy dopro-
wadzenia do aresztu śledczego. Policjanci 
trzech z nich zgodnie z dyspozycją sądu 
osadzili w areszcie śledczym. 50-latek 
i 39-latek uiścili grzywnę, która zwolniła 
ich z osadzenia w areszcie.

PijAnA i POSzUKiwAnA
Kilka minut przed godziną 8.00 policjanci 
z Pruszkowa zostali wezwani do jednego 
ze sklepów w Pruszkowie. Ze zgłoszenia 
wynikało, że pracownica sklepu jest pod 
wpływem alkoholu. funkcjonariusze po 
przyjechaniu na miejsce potwierdzili te 
przypuszczenia. Badanie kobiety na ko-
mendzie wykazało ponad 2 promile al-
koholu w organizmie. Po sprawdzeniu jej 
danych okazało się, że 34-latka poszuki-
wana jest przez Sąd Rejonowy w grójcu 
celem odbycia kary aresztu. Po czynnoś-
ciach kobieta została przewieziona do je-
dnostki penitencjarnej. Za wykonywanie 
obowiązków służbowych pod wpływem 

alkoholu kodeks wykroczeń przewiduje 
karę aresztu lub grzywny.

UKRAdł PAStę, OdPOwie zA POSiAdAnie 
nArkotykóW
Policjanci z Piastowa zostali wezwani do 
kradzieży sklepowej w jedym z supermar-
ketów. Po przybyciu na miejsce okazało 
się, że 37-letni mężczyzna ukradł pastę do 
zębów o wartości około 20 zł. Cała sprawa 
zakończyłaby się mandatem karnym, gdy-
by nie zawartość kieszeni mężczyzny. Po-
licjanci podczas kontroli osobistej ujawnili 
w kieszeni spodni torebkę strunową, a w 
niej susz roślinny. Badanie testerem wy-
kazało, że jest to marihuana. Mężczyzna 
usłyszy zarzut posiadania środków odu-
rzających. Za kradzież pasty został ukara-
ny mandatem. Za przestępstwo posiadania 
środków odurzających ustawa przewiduje 
karę do 3 lat pozbawienia wolności.

dwA AReSzty zA ROzbój
Do zdarzenia doszło pod koniec stycz-
nia tego roku na terenie Pruszkowa. Po-
licjanci otrzymali zgłoszenie o napadzie 

na salon gier na początku lutego. Do 
pomieszczenia weszło dwóch mężczyzn 
i grożąc przedmiotem przypominającym 
broń zażądało wydania pieniędzy z kasy. 
Pracownik salonu oddał pieniądze, a na-
pastnicy uciekli. Sprawą od razu zajęli 
się pruszkowscy kryminalni. Na podsta-
wie rysopisów oraz szeroko zakrojonych 
działań rozpoznawczych, już kilka dni po 
zdarzeniu mieli wytypowanych sprawców 
napadu.
Mężczyźni w wieku 34 i 31 lat zosta-
li zatrzymani w Warszawie, a następ-
nie osadzeni w policyjnym areszcie. 
W mieszkaniu 31-latka funkcjonariusze 
znaleźli przedmiot przypominający broń 
oraz środki odurzające. Kilka dni temu, 
w prokuraturze, usłyszeli zarzut rozboju 
z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 
Wobec podejrzanych sąd, na wniosek pro-
kuratury i policji, zastosował tymczasowy 
areszt na okres 3 miesięcy. Za przestęp-
stwo rozboju z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia kodeks karny przewiduje karę 
do 12 lat pozbawienia wolności.

zebrał  tadeusz Kotus

 kr     nikA
 poli      yjna
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PoRAdy	PRAWnE l KUlTURA

Program kina „ursus”

Bilety można kupić również przez internet  
na stronie oK arsus, Biletyna.pl i na facebooku kina 
ursus w zakładce „Bilety”

www.arsus.pl   |   facebook.com/kinoursus

3.03
godz. 14.00 PADDINGTON 2

USA l b/o l familijny4.03

3.03
godz. 16.00,  18.15 CZWARTA  WŁADZA

USA l l.15 l dramat4.03

10.03
godz. 16.00,  18.15 TRZY BILLBOARDY ZA EBBING, MISSOURI

USA l l.15 l dramat/komedia11.03

16.03 godz. 17.00 KINO 
RETRO

PO TAMTEJ STRONIE WSTĘP
Finlandia/Niemcy l l.15 l komediodramat  WOLNY

17.03
godz. 16.00, 18.30 KOBIETY MAFII

Polska l l.15 l sensacyjny18.03

24.03
godz.  14.00 PSZCZÓŁKA MAJA. MIODOWE IGRZYSKA

Australia l b/o l animacja25.03

24.03
godz. 16.00,  18.15 JESTEM NAJLEPSZA. JA,TONYA

USA l l.15 l biograficzny25.03

MARZEC 2018
warszawa ursus

ul. traKtorzystów 14

ParkiNg  
dla zmotoryzowanych widzów

Kasa czynna pół godziny 
przed pierwszym seansem.

Bilety w cenie 15 zł i 20 zł,  
Kino retro – wstęp wolny

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

*  pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.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...*	

gdZIE	ZŁoŻyĆ	ZEZnAnIE	PodATKoWE?	
Przez sporą część roku mieszkałem z ro-
dzicami w Michałowicach. tutaj też praco-
wałem. latem wyjechałem jednak za gra-
nicę. Gdzie powinienem wysłać zeznanie 
podatkowe za tytułu dochodów osiągnię-
tych w Polsce?
Co do zasady zeznanie podatkowe z tytułu 
podatku dochodowego od osób fizycznych 
składa się w urzędzie skarbowym właści-
wym ze względu na miejsce zamieszkiwania 
w dniu 31 grudnia 2017 r. Przyjmuje się przy 
tym, że miejscem zamieszkania jest miej-
scowość, w której przebywa się z zamiarem 
stałego pobytu. Powinno to być miejsce sta-
nowiące centrum interesów majątkowych 
i życiowych osoby płacącej podatki. Dlatego 
można je mieć tylko jedno. Ponieważ nasz 
Czytelnik przed Sylwestrem opuścił Polskę 
nie można stosować do niego tej reguły. Sto-
suje się za to inną – podatnicy, których miej-
sce zamieszkania ustało przed 31 grudnia 
roku poprzedzającego swoje zeznania roczne 
wysyłają do urzędu skarbowego ustalonego 
według ostatniego miejsca zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

CIąŻA	A	PRACA	PRZy	KoMPUTERZE
Jestem w ciąży. Mam odpowiednie za-
świadczenie lekarskie, które przedstawię 
swojemu pracodawcy. Pracuję w biurze, 
głównie przy komputerze. Czy mogę za-
żądać, żeby szef przeniósł mnie do innej, 
spokojniejszej pracy, gdzie ani ja, ani moje 
dziecko nie będziemy narażeni na szkodli-
we promieniowanie wydzielane przez mo-
nitor mojego służbowego komputera?
Niestety, pracodawca nie ma obowiązku 
przenosić ciężarnej na inne stanowisko pracy. 
Prawo pracy nakazuje mu jedynie zapewnić 
pracownicy w ciąży odpowiedniej długości 
przerwy w pracy przy monitorze kompute-
rowym. Do końca kwietnia 2017 r. ciężarna 
pracownica nie mogła pracować przed mo-
nitorem dłużej niż 4 godziny dziennie. Przez 
pozostałe 4 godziny trzeba było przenieść 
ją do innej pracy, w której nie miałaby do 
czynienia z promieniowaniem elektromag-
netycznym emitowanym przez monitor. Je-
śli z różnych względów przeniesienie takie 
okazywało się w ogóle niemożliwe, taką 
pracownicę należało zwolnić z obowiązku 
świadczenia pracy, czyli po prostu puścić 
do domu. 1 maja 2017 r. prawo regulujące te 
kwestie znacznie się zmieniło. Od tego dnia 
ustawodawca uznał, że pracownica w ciąży 
może wykonywać swoje zadania służbowe 
pracując z komputerem przez pełne 8 godzin 
na dobę, bez konieczności przenoszenia jej 

na stanowisko, gdzie nie miałaby do czynie-
nia z promieniowaniem wydzielanym przez 
wyświetlacz komputera. Teraz jej pracodaw-
ca musi zadbać jedynie o to, żeby ciężarna 
pracowała przed komputerem nie dłużej niż 
50 minut na godzinę. Po tym czasie należy 
się jej każdorazowo 10 minutowa przerwa. 
Niestety, w odróżnieniu od przerw przezna-
czonych na karmienie piersią przerwy te nie 
mogą być kumulowane. To znaczy pracowni-
ca nie może umówić się ze swoim szefem, że 
będzie pracowała kilka godzin bez przerwy 
w zamian za co wyjdzie z firmy odpowied-
nio wcześniej. Prawo zabrania takiej ku-
mulacji czasu przeznaczonego na przerwy. 
W przypadku ewentualnej kontroli inspekto-
rzy Państwowej Inspekcji Pracy z całą pew-
nością uznają takie postępowanie za niedo-
puszczalne i je zakwestionują. Obowiązuje 
jednak ogólna zasada zawarta w kodeksie 
pracy, zgodnie z którą pracodawca zawsze 
może udzielić zatrudnionej przez siebie oso-
bie większych przywilejów niż te wynikają-
ce wprost z zapisów zawartych w tym akcie 
prawnych. Dlatego może Pani zwrócić się do 
swojego szefa z wnioskiem o przeniesienie na 
inne stanowisko, gdzie nie będzie Pani miała 
do czynienia z komputerami . Trzeba jednak 
pamiętać, że zgoda na to zależy wyłącznie od 
szefa. I w żadnym wypadku nie może to skut-
kować obniżeniem pensji.

nIE	RÓbCIE	WSPÓlnEgo	TESTAMEnTU!	
Czy mogę z mężem podpisać wspólny te-
stament? Mamy wspólny majątek i razem 
chcielibyśmy zdecydować co się z nim sta-
nie po tym, jak nas już zabraknie.
Wspólnie testament jest niedopuszczalny. 
W praktyce oznacza to, że nawet jeśli zo-
stanie sporządzony, to po prostu nie wywrze 
żadnych skutków prawnych. To, że ma Pani 
z mężem wspólność majątkową niczego nie 
zmieni. Testament każdy musi sporządzić 
w swoim imieniu, tylko tak może bowiem 
wyrazić swoją ostatnią wolę. Można jednak 
wyobrazić sobie sytuację, w której np. mał-
żonkowie na jednej kartce napiszą dwa testa-
menty. Mogą one mieć taką samą treść. Mu-
szą jedynie spełniać wymogi konieczne do 
tego, żeby uznano je za ważne. W przypadku 
testamentu własnoręcznego oznacza to, że 
trzeba napisać go w całości ręcznie, opatrzyć 
datą i podpisać. Data na tym dokumencie ma 
kluczowe znaczenie, bowiem zgodnie z pol-
skim prawem ważny jest zawsze ostatnio spo-
rządzony testament, a to oznacza, że bez wid-
niejącej na nim daty nie sposób tego ustalić. 
Naszym zdaniem lepszym rozwiązaniem bę-
dzie, jeśli każdy z małżonków samodzielnie 
i na oddzielnej kartce spisze swoją ostatnią 
wolę. A najlepszym – jeśli oboje udadzą się 
do notariusza i pozwolą ten dokument przy-
gotować zawodowcowi.

Program kina „BaŚn”

cena biletu 12/16 zł    rezerwacji Biletów można dokonać osobiście  
lub pod nr tel. 501-750-673 w czasie pracy kasy kina (godzinę przed seansem).

www.tiketto.pl

2.03

godz. 19.00 CUDOWNY CHŁOPAK
USA/HONG KONG l l. 10 l 113 min. 3.03

4.03

3.03 godz. 15.00 PSZCZÓŁKA MAJA: MIODOWE IGRZYSKA
NIEMCY/AUSTRALIA l b/o dubbing l 85 min. 4.03 godz. 13.00, 15.00

dokUmeNT W kINIe baśń

15.03 godz. 19.00 MŁYNARSKI: PIOSENKA FINAŁOWA
POLSKA l l. 12 l 90 min. 
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