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DOŁĄCZ DO NAS!

n  Nowoczesna Izba Przyjęć i zmodernizowany Oddział Chirurgii 
w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie na Wrzesinie

INWESTYCJA
W ZDROWIE 
W piątek, 6 lipca ofi cjalnie otwarto zmoderni-
zowaną i rozbudowaną część szpitala powia-
towego w Pruszkowie. Na inwestycję przezna-
czono łącznie ponad 9 milionów złotych. 

O d wielu lat wiadomo było, że szpital jest niedoin-
westowany. Zarząd Powiatu i Radni od początku 
kadencji zgodnie traktowali inwestycje w szpital 

jako jedne z najważniejszych priorytetów. Pierwszym 
etapem prac był remont oddziału wewnętrznego, na 
który Starostwo Powiatowe przekazało kwotę 1,9 mi-
liona złotych. Gruntownie wyremontowana interna 
zaoferowała 21 łóżek dla pacjentów szpitala, a otwarto 
ją oficjalnie na początku 2017 r. Zakończony symbo-
licznie drugi etap modernizacji i rozbudowy szpitala 
zapoczątkowano podpisaniem umowy na jej wykona-
nie 12 września 2017 r., na co Zarząd i Radni Powiatu 
przeznaczyli kwotę ponad 4 mln zł. Wkrótce dzięki 
staraniom Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Si-
piery i pozytywnej rekomendacji ówczesnego Ministra 
Zdrowia Konstantego Radziwiłła została przekaza-
na dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa na rok 
2017, powiększająca łączną kwotę na modernizację 
i rozbudowę szpitala do 7 306 506, 50 zł. W 2018 r. 
Zarząd i Radni powiatu pruszkowskiego zdecydowali 
o przekazaniu dodatkowej kwoty 1 400 000 zł na za-
kup nowoczesnego sprzętu dla szpitala. W wyniku tych 
działań wszyscy pacjenci, którzy będą przyjmowani 
i leczeni w szpitalu będą mieli zapewnione wysokie 
standardy opieki. Jest to najlepsza inwestycja w zdro-
wie i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 
Pruszkowskiego.

Podziękowania, marzenia, zapowiedzi
Obecny na uroczystości Senator Konstanty Radziwiłł 
podkreślił: – Jako byłego Ministra Zdrowia bardzo cie-
szy mnie, że ta inwestycja poprzedzona jest solidnym 
analizami rzeczywistego zapotrzebowania. (...) Niestety 
często bywa tak, że inwestycje są po prostu bardziej po-
mnikami tych, którzy je otwierają niż rzeczywiście peł-

nią istotną rolę w służbie zdrowia. Tutaj jest dokładnie 
odwrotnie. 
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zauważył: – 
Można postawić pytanie: jeżeli nie my to kto? Jeżeli nie 
dzisiaj to kiedy? (...) To konkretny początek, który musi 
iść dalej.(...) Obywatele muszą czuć się bezpiecznie, być 
zaopiekowani i mieć przeświadczenie, że ktoś zarządza 
po to żeby tak było. Nie tylko żeby mówić, ale i czynić. 
Starosta Maksym Gołoś w swoim wystąpieniu podzię-
kował mieszkańcom za danie szansy m.in. na popra-
wienie sytuacji służby zdrowia, Wojewodzie, Senatoro-
wi, Radzie Powiatu i Zarządowi za wsparcie i zgodność 
co do wspólnie podejmowanych działań na rzecz po-
prawy służby zdrowia. Wymienił byłych członków 
Zarządu: Krzysztofa Rymuzę, dla którego szpital był 
zawsze oczkiem w głowie i Ewę Borodzicz, doceniając 
ją słowami: – Od niej zaczęła się modernizacja szpita-
la i oddziału internistycznego. Dzięki jej determinacji 
i zaangażowaniu rozpoczął się ten proces. W dalszej 
części wystąpienia powiedział: – Wszyscy zdajemy so-
bie sprawę, że nie ma rzeczy ważniejszych niż zdrowie 
i edukacja. Bo jedno daje poczucie bezpieczeństwa na 
teraz, a drugie daje poczucie bezpieczeństwa na przy-
szłość. (...) Znamy potrzeby mieszkańców. Wiemy, że 
w Powiecie Pruszkowskim jest bardzo duże oczekiwa-
nie, jeśli chodzi o pediatrię i ortopedię dziecięcą, ale 
znajdujemy się w takim momencie, że musimy cieszyć 
się z tego co mamy. Musimy wspólnie zabiegać o nasz 
wspólny interes, a w szczególności 

PRZECIĘCIA WSTĘGI DOKONALI: 
Dyrektor Tomasz Sławatyniec, Wojewoda Zdzisław Sipiera, 
Senator Konstanty Radziwiłł, Przewodnicząca Rady Maria 
Makowska, Starosta Maksym Gołoś i Zastępca Dyrektora 
ds. Pielęgniarek i Położnych Barbara Pilucik, która następnie 
oprowadziła przybyłych na uroczystość gości po nowych 
pomieszczeniach izby przyjęć i oddziału chirurgicznego.
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o jak najlepszą opiekę medyczną dla 
najmłodszych w przyszłości, niezależnie jaką siłę bądź 
grupę reprezentujemy. Chciałbym wszystkim podzięko-
wać za to co udało się zrobić do tej pory, ale nie spoczy-
wajmy na laurach i walczmy dalej, bo jest jeszcze wiele 
do zrobienia. 
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Makowska 
oświadczyła: – Mam takie marzenie, abyśmy w niedale-
kiej przyszłości wspólnie świętowali rozbudowę szpitala 
i mam nadzieję, że to się ziści.
Pracownicy szpitala rozpoczęli już proces przenoszenia 
pacjentów do nowych oddziałów, żeby jak najszybciej 
w pełni korzystać z możliwości, jakie daje nowy oddział 
i izba przyjęć. Dyrektor Szpitala Powiatowego Tomasz 
Sławatyniec powiedział: – Zaświeciło dziś słońce dla 
tego szpitala, zaświeciło słońce dla Powiatu Pruszkow-
skiego, ale przede wszystkim dla pacjentów. – Dotacje, 
które otrzymaliśmy to ponad 10 mln zł – przypomniał. – 
Musimy to docenić i szanować. (...) – W trakcie budowy 
nie zamykaliśmy żadnych sal i gabinetów. Pacjenci cały 
czas byli przyjmowani. Dziękuję pracownikom i pacjen-
tom za cierpliwość i wyrozumiałość – dodał.
Ksiądz prałat Marian Mikołajczak,  proboszcz parafii 
św. Kazimierza w Pruszkowie, odmówił modlitwę, do-
konał poświęcenia nowych pomieszczeń. – Wierzę w to 
mocno, że potrafią współistnieć dwa szpitale w jednym 
mieście i że wszyscy są potrzebni.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Zastęp-
ca Prezydenta Pruszkowa Michał Landowski, Bur-
mistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski, Wójt Gminy 
Michałowice Krzysztof Grabka, Zastępca Burmi-
strza Brwinowa Jerzy Wysocki, Komendant Powia-
towy Policji w Pruszkowie insp. Karol Siedlak oraz 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szpitali i przychodni.

Oddział chirurgiczny
Zmodernizowany oddział chirurgiczny ma obecnie 

20 łóżek szpitalnych. Wszystkie sale zostały w pełni 
wyposażone i posiadają łazienki, zatem komfort prze-
bywających na oddziale pacjentów będzie zdecydowa-
nie wyższy niż w latach minionych. Bardzo ważnym 
miejscem jest sala intensywnego nadzoru dla pacjentów 
wymagających ciągłej obserwacji i monitorowania ich 
stanu zdrowia po zabiegach operacyjnych. 

Izba przyjęć
Nowa izba przyjęć podzielona została na gabinety przy-
jęć planowych i tak zwane gabinety przyjęć „ostrych” 
dla pacjentów, którzy przywożeni są karetkami pogoto-
wia. Będą oni przyjmowani w specjalnie wydzielonej 
strefie izby przyjęć, która wyposażona jest w system 
monitorowania parametrów życiowych pacjenta. Dzię-
ki zakupionemu sprzętowi na miejscu będzie można od 
razu wykonać zdjęcia RTG bez potrzeby transportowa-
nia pacjenta na inne odziały szpitala. Nowy podjazd dla 
karetek zaprojektowany jest tak, aby bez przeszkód mo-
gły na nim pracować równocześnie minimum 2 karetki, 
a zespoły ratownicze miały na tyle dużo miejsca, aby 
w komfortowych warunkach przetransportować pacjen-
tów do izby przyjęć.

Będzie dalszy ciąg inwestycji
W początkowej fazie przygotowań jest trzeci etap 
– dobudowanie nowego skrzydła, w którym znalazłby 

się m.in. nowy blok operacyjny. Na ten cel 
potrzeba ponad 20 mln zł. Podczas odby-
wającej się 29 maja 2018 r. XLV Sesji Rady 
Powiatu Radni zdecydowali o zapisaniu 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
ten cel kwoty 12 milionów złotych (6 mi-
lionów w roku 2019 i 6 w roku 2020), a w 
przygotowaniu jest już projekt budowlany, 
który powstanie do końca września 2018 
roku.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

najmłodszych w przyszłości, niezależnie jaką siłę bądź 
cd. ze str. 1

NOWA IZBA PRZYJĘĆ           FOT. STAROSTWO PRUSZKOWSKIE

W zastraszającym tempie przybywa pacjentów 
cierpiących na dolegliwości bólowe kręgosłupa. 
Terminy wizyt u lekarzy wydłużają się do kilku 

– kilkunastu miesięcy, ludzie narzekają na zdrowie 
po zażywaniu leków, często nieskuteczne okazuje się 
nawet leczenie sanatoryjne. Mimo postępu medycyny 
akademickiej – nie wymyślono leku, który by „ustawił” 
wypadnięty dysk we właściwe położenie albo „zmusił” 
więzadła czy też mięśnie do „utrzymania” kręgosłupa, 
poszczególnych kręgów, stawów.
Nagłe lub przewlekłe bóle stawów (stawu łokciowego, 
nadgarstka), rąk, nóg, zaburzenia czucia, bóle i zawro-
ty głowy, ograniczenia ruchomości barku, „piekące” 
plecy i wiele, wiele innych, jak np. dyskopatie czy prze-
pukliny – utrudniają życie. Nierzadko to właśnie chory 
kręgosłup jest „sprawcą” tych dolegliwości. Bardzo 
często ratunkiem na nie stają się stale reklamowane 
przez środki masowego przekazu preparaty – bo to naj-

szybciej, najprościej. Nie mamy jednak świadomości, 
jak opłakane mogą być tego skutki. Kiedy boli ząb, po-
wstał ubytek – nie leczymy go tabletką czy płynem do 
płukania – tylko udajemy się do dentysty. Analogicznie 
należy leczyć kręgosłup – u specjalisty.
Różnorodne, bezinwazyjne metody zabiegów stosowa-
nych w Ośrodku NATURMED na problemy bólowe, np.: 
osteopatia, chiropraktyka ortopedyczna, specjalistyczne 
masaże, mobilizacja kręgów, stawów, mięśni i wiele in-
nych – BARDZO CZĘSTO RATUJĄ PRZED OPERACJAMI.

W ośrodku medycznym NATURMED pozbędziesz się 
uciążliwych dolegliwości bólowych – bez leków

Postępowanie w ośrodku medycznym 
NATURMED:

1.  Przyjście na BEZPŁATNĄ wizytę kwalifikacyjną 
(należy przynieść wyniki badań – rentgen, rezo-
nans lub tomografię – aby ustalić na ich pod-
stawie i po przeprowadzonym z pacjentem wy-
wiadzie PRZYCZYNY dolegliwości oraz określić 
możliwości leczenia albo przeciwwskazania). 

2.  Wykonanie pierwszego zabiegu dostosowanego 
indywidualnie do każdego pacjenta (brane są 
pod uwagę: wiek pacjenta oraz ewentualne cho-
roby towarzyszące).

OŚRODEK MEDYCZNY

NATURMED
URSUS-GOŁĄBKI, ul. KORONACYJNA 15
tel.: 22 662 49 07, 604 092 007

Z księgi wpisów ośrodka NATURMED:

l  Mam 71 lat, przepracowałam uczciwie prawie 50, 
a dziś stwierdzam, że to co mnie spotyka w przychod-
niach NFZ to chyba ukryta eutanazja. Uzyskać skierowa-
nia, leczenie – graniczy z cudem. Terminy b. odległe. Gdy-
by nie ten ośrodek NATURMED, pomocy bym nie miała. 
Pan Papajewski Wojciech pomógł mi jak nikt dotąd wró-
cić do sprawności bez bólu. Chodzę od ponad miesiąca 
bez laski. (Wacława T., lat 71)

l  Ból, drętwienie rąk, sztywny kark. Nie mogłam drgnąć 
głową. Córka mnie czesała i ubierała. Lekami zniszczy-
łam wątrobę i nerki, wystąpiło nadciśnienie. Wszystko 
było nieskuteczne. Dopiero u Pana Papajewskiego otrzy-
małam wyzwolenie z bólu. Dziękuję całym sercem. (Ma-
ria z Sochaczewa, lat 49)
l  Nikomu bym nie uwierzył, że można bez leków zli-
kwidować ból pleców i barku trwający ponad 3 lata. Nie 
mogłem siedzieć, prowadzić samochodu, spałem po 2–3 

godziny, jadłem na stojąco, koszmar! A pan Wojciech 
Papajewski wyprowadził mnie z tego cierpienia. Jestem 
zachwycony i wdzięczny. (Wacław Lisiecki, 53 lata)
l  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 ambulatoryjne nie dawały efektu na ból krę-
gosłupa szyjnego, barku i lędźwiowego. To co on zrobił, 
mnie zachwyca. (Internista, lat 56, Warszawa)

INFORMUJEMY CZYTELNIKÓW,
że doskonałą metodą na pozbycie się 
przyczyn uciążliwych dolegliwości jest terapia 
fizykalno-manualna, jaką stosuje ośrodek 
NATURMED w Gołąbkach. 

WOJCIECH PAPAJEWSKI – terapeuta

SKUTECZNA

POMOC

W USUWANIU BÓLU

– BEZ LEKÓW



Mocne Strony    |    26 LIPCA 2018 R.    |    NR 13(42)/2018  (ROK III)

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 3URSUS

Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

Znamy wyniki budżetu partycypacyjnego
Zakończyła się V edycja budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy Ursusa mogli głoso-
wać  na 52 projekty, które dotyczyły dwóch obszarów – Ursusa Południowego i Ursusa 
Północnego. W tegorocznym głosowaniu wyłonionych zostało 14 zwycięskich projek-
tów, które będą zrealizowane w 2019 roku. 

Kwota przeznaczona na projekty budżetu par-
tycypacyjnego w Ursusie to 1,7 mln zł. Po 
podliczeniu głosów oddanych elektronicznie 

i papierowo okazało się, że wygrały 4 projekty 
w Ursusie Północnym i 10 w Ursusie Południo-
wym, na łączną kwotę 1 milion 691 tys. 299 zł. 
W głosowaniu udział wzięło 3436 mieszkań-
ców (58 na 1000 mieszkańców, to jest 7 miejsce 
w Warszawie). 
W obszarze Ursus Północny bezapelacyjnie 
wygrała „Tężnia solankowa dla Osiedla Niedź-
wiadek i mieszkańców Ursusa” (360 tys. zł – na 
terenie skweru u zbiegu ulic Orląt Lwowskich 
i Wojciechowskiego); zwycięski projekt nr 2 to 
„Wymiana nawierzchni na boiskach przy Szkole 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Pawła II” (479 tys. zł), wygrały także 
2 projekty ważne dla mieszkańców korzystają-
cych z Biblioteki Publicznej w Ursusie: „Kom-
puter dla Biblioteki filia Gołąbki” (2,5 tys. zł) 
oraz „Warsztaty robienia biżuterii w bibliotekach 
w Dzielnicy Ursus” (2,6 tys zł). 
W obszarze Ursus Południowy zdecydowanie 
najwięcej, bo 972 głosy, zdobył projekt: „Bez-
pieczne dojście na basen i Orlik przy OSiR Ur-
sus ul. Sosnkowskiego”, (146 tys. zł – remont 
chodnika, odgrodzenie chodnika, położenie 
progów zwalniających przy pasach i doświet-
lenie przejścia dla pieszych przy wejściu do 
OSIR Ursus); zwycięski projekt nr 2 to „Bez-
pieczna droga do szkoły na osiedlu Skorosze” 
(103 tys. zł – doświetlenie przejścia dla pieszych 

oraz montaż kocich oczek na skrzyżowaniu 
ul. Tomcia Palucha z ul. Chełmońskiego, mon-
taż kocich oczek na skrzyżowaniu ulic Skoro-
szewskiej i Chełmońskiego oraz skrzyżowaniu 
ulic Skoroszewskiej z Prystora). Najwyżej za-
budżetowany (435,4 tys. zł) zwycięski projekt 
w tym obszarze to „Wymiana nawierzchni oraz 
zagospodarowanie boiska przy Szkole Podsta-
wowej nr 382 przy ul. Konińskiej”. Zwyciężyły 
także 3 projekty dla bibliotek: „Zakup gier plan-
szowych i nowości wydawniczych dla bibliotek 
w Ursusie” (32 tys. zł), „Warsztaty robienia 
biżuterii w bibliotekach w Dzielnicy Ursus” 
(2,6 tys. zł) i „Warsztaty z grafiki dla młodzieży 
w bibliotece” (13,3 tys zł). Pozostałe 4 projekty, 
które w wyniku głosowania mieszkańców zosta-
ną zrealizowane w roku 2019 to: „Samoobrona 
dla mieszkanek Ursusa – kurs samoobrony dla 
kobiet’ (22,3 tys. zł), „Kulturalne Podwórka” 
(13,2 tys. zł), „Zieleń na Walerego Sławka 3/5” 
(57 tys. zł) oraz „Bajkowe lato w Ośrodku Kul-
tury „Arsus” w Dzielnicy Ursus” (21,5 tys. zł).

– Dziękuję autorom projektów za ciekawe pomy-
sły oraz wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć 
udział w głosowaniu. Dzięki Państwa zaangażo-
waniu realizujemy w Ursusie m.in. nowatorskie 
inwestycje, poprawiamy bezpieczeństwo oraz 
wzbogacamy ofertę kulturalną. Budżet partycy-
pacyjny przyczynia się do rozwoju naszej dziel-
nicy – powiedziała Urszula Kierzkowska, bur-
mistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2019 W DZIELNICY URSUS

NR NAZWA PROJEKTU LICZBA 
GŁOSÓW KOSZT JEDNOSTKA REALIZUJĄCA 

1278 Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek 
i mieszkańców Ursusa Północnego 672 360 000 zł Urząd Dzielnicy Ursus

1485 Wymiana nawierzchni na boiskach 
przy SP2 – Ursus Północny 558 478 924 zł Urząd Dzielnicy Ursus

1246 Komputer dla Biblioteki filia Gołąbki 
– Ursus Północny 557 2 500 zł Urząd Dzielnicy Ursus

1369 Warsztaty robienia biżuterii w bibliotekach 
w Dzielnicy Ursus – Ursus Północny 301 2 600 zł Urząd Dzielnicy Ursus

1780 Bezpieczne dojście na basen i Orlik 
przy OSiR Ursus ul. Sosnkowskiego 972 145 975 zł Zarząd Dróg Miejskich

2065 Bezpieczna droga do szkoły na osiedlu 
Skorosze 855 103 450 zł Urząd Dzielnicy Ursus

2064
Zakup gier planszowych i nowości 
wydawniczych dla bibliotek w Ursusie
– Ursus Południowy

638 32 250 zł Urząd Dzielnicy Ursus

2403
Wymiana nawierzchni oraz 
zagospodarowanie boiska przy SP 382 
przy ulicy Konińskiej 2 w Warszawie

608 435 482 zł Urząd Dzielnicy Ursus

2062 Samoobrona dla mieszkanek Ursusa 
– kurs samoobrony dla kobiet 515 22 380 zł Urząd Dzielnicy Ursus

2409 Kulturalne Podwórka 509 13 200 zł Urząd Dzielnicy Ursus

2395 Zieleń na Walerego Sławka 3/5 503 57 138 zł Urząd Dzielnicy Ursus

549 Bajkowe lato w Ośrodku Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus – Ursus Południowy 430 21 500 zł Urząd Dzielnicy Ursus

1378 Warsztaty robienia biżuterii w bibliotekach 
w Dzielnicy Ursus – Ursus Południowy 427 2 600 zł Urząd Dzielnicy Ursus

1060 Warsztaty z grafiki dla młodzieży 
w bibliotece – Ursus Południowy 404 13 300 zł Urząd Dzielnicy Ursus

WAKACYJNE
ATRAKCJE
W URSUSIE

Wakacje w mieście nie muszą 
być nudne. W tym roku dziel-
nica Ursus przygotowała dla 
najmłodszych wiele atrakcji 
rekreacyjno-sportowych.  

P o raz pierwszy dzielnica zagospo-
darowała teren zielony przy ulicy 
Dzieci Warszawy 24. Stworzono 

tu strefę rozrywki, gdzie odbywają 
się pikniki dla dzieci z dmuchańca-
mi z cyklu „Letnia Kraina Zabaw”. 
Pierwsze dwa spotkania odbyły się 
7 i 21 lipca i przyciągnęły tłumy dzie-
ci i rodziców. Przed nami kolejne im-
prezy z tego cyklu – 4 i 25 sierpnia 
w godzinach od 11.00 do 19.00. 
Na tym samym terenie dzieci miały 
okazję obserwować życie Indian pod-
czas „Indiańskiego Lata w Ursusie” 
oraz zabawić się w konstruktorów 
podczas „Magicznego Świata Klo-
cków”. Kolejne spotkania i zabawy 
z Indianami oraz klockami zaplano-
wane zostały między 20 a 24 sierp-
nia. Przez całe wakacje, mieszkańcy 
mogą korzystać z mobilnego boi-
ska do gry w piłkę nożną, które jest 
czynne codziennie w godzinach 
11.00–20.00. Tuż obok uruchomiony 
został pierwszy w dzielnicy wybieg 
dla psów, który wśród mieszkańców 
i ich czworonożnych pupili cieszy się 
ogromną popularnością.
Podczas wakacji dzieci od 10 roku 
życia miały możliwość zdania eg-
zaminu na kartę rowerową. Zajęcia 

w Miasteczku Ruchu Drogowego 
przy ulicy Sosnkowskiego zawsze 
cieszą się dużą popularnością. Mło-
dzi rowerzyści poznają tu przepisy 
ruchu drogowego oraz podnoszą 
umiejętności jazdy na jednośladzie. 
Miasteczko odwiedziła podczas wa-
kacji burmistrz dzielnicy Ursus Ur-
szula Kierzkowska oraz jej zastępcy 
Wiesław Krzemień i Kazimierz Ster-
nik, którzy życzyli uczestnikom kur-
su powodzenia na egzaminie i prosili 
o zachowanie bezpieczeństwa na 
drogach. 
To nie koniec atrakcji, jakie ofe-
ruje dzielnica. Na terenie Parku 
Czechowickiego w każdą niedzie-
lę o godzinie 12.00 odbywają się 
teatralne spotkania dla dzieci czyli 
„Bajki w plenerze”, natomiast z my-
ślą o wielbicielach kina po raz 13. 
dzielnica realizuje miejski projekt 
„Filmowa stolica lata”. W Ursusie fil-

my wyświetlane są w piątki w Parku 
Czechowickim – w sierpniu o godzi-
nie 21.15.
Dla fanów sportu uruchomiony zo-
stał program „Otwarte boiska”, w ra-
mach którego dzieci mogą korzystać 
z obiektów sportowych udostępnio-
nych m.in. w SP 2 przy ul. Orłów 
Piastowskich, SP nr 11 przy ul. Keni-
ga czy SP 14 przy ul. Sosnkowskiego. 
Natomiast Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji zaprasza dzieci i młodzież szkolną 
na pływalnię. Z ważną legitymacją,  
godzinne wejścia na basen są bez-
płatne. 
Wiele ciekawych zajęć dla dzieci 
i młodzieży oferują także biblioteki 
i domy kultury w Ursusie. Szczegóły 
można znaleźć na stronach interneto-
wych jednostek. 

WSTĘP NA WSZYSTKIE WYDARZENIA 
JEST BEZPŁATNY. 

LETNIA KRAINA ZABAW

MOBILNE BOISKOINDIAŃSKIE LATO W URSUSIE

LATO  W MIEŚCIE – ODWIEDZINY ZARZĄDU
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POWIAT PRUSZKOWSKI

Jednym z najważniejszych celów tej kadencji było 
nawiązywanie dialogu społecznego z Mieszkańcami

Podsumowując tę kadencję samo-
rządową Powiatu Pruszkowskiego 
warto przypomnieć priorytety, które 
zostały postawione na jej początku. 
Oprócz rozwiązywania problemów 
w edukacji i służbie zdrowia, istotną 
rolę odegrało także inicjowanie dia-
logu społecznego z Mieszkańcami 
i organizacjami pozarządowymi.

 C hcąc przerwać pasmo niezbyt uda-
nych posunięć i błędnych decyzji, 
chociażby w odniesieniu do Liceum 

im. Tomasza Zana w Pruszkowie, wła-
dze Powiatu Pruszkowskiego uznały 
za najważniejsze priorytety: poprawę 
w dziedzinie edukacji, poprawę w służ-
bie zdrowia oraz nawiązanie rzeczowej, 
merytorycznej i efektywnej współpracy 
z samorządami na terenie Powiatu. Sta-
rosta Maksym Gołoś podkreślał także 
w każdej sprawie ważną rolę organizacji 
pozarządowych i dialogu społecznego 
z mieszkańcami. „Trzeba wzmocnić 
dialog społeczny – to jest priorytet mo-
jego urzędowania i tej kadencji. Wybo-
ry dokonują się nie tylko przy urnach 
wyborczych, ale także podczas każdego 
Zarządu Powiatu i przy każdym podej-
mowaniu decyzji. W tych wyborach za-
wsze mogą pomóc mieszkańcy – trze-
ba się wsłuchiwać w ich głos i trzeba 
z nimi dyskutować, ważyć wszystkie 
racje” – uważa Starosta Maksym Go-
łoś. Równie istotną kwestią była także 

współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi: „To było dla mnie najistotniejsze 
ze wszystkich działań, ponieważ wy-
szedłem z założenia, mając własne do-
świadczenie kontaktu z organizacjami 
pozarządowymi, że to w nich ogniskuje 
się cała aktywność społeczna i obywa-
telska, której my samorządowcy bardzo 
potrzebujemy. Wiedziałem także, że 
pieniądze przeznaczane dla organizacji 
pozarządowych są zawsze wydawane 
dobrze i w dobrej wierze. Trafiają do 
beneficjentów, którzy najbardziej po-
trzebują tej pomocy i wsparcia” – doda-
je Starosta.
Ważną kwestią w tej kadencji było rów-
nież zsynchronizowanie procesu inwe-
stycyjnego z procesem pozyskiwania 
środków zewnętrznych – w tej dziedzi-
nie odnieśliśmy bardzo duże sukcesy. 

„Chciałbym się utwierdzić w przeko-
naniu, że tak efektywne pozyskiwa-
nie środków zewnętrznych stanie się 
powszechną praktyką, nie tylko w Po-
wiecie Pruszkowskim w następnych ka-
dencjach, ale również i w innych samo-
rządach” – podkreśla Starosta Maksym 
Gołoś. Zdaniem Starosty z racji gorszej 
pozycji Powiatu w kwestii budżetu, któ-
ry jest mniejszy niż w każdej z poszcze-
gólnych gmin, niezwykle istotne jest 
pozyskiwanie środków zewnętrznych. 
To dzięki środkom zewnętrznym – de-
finiowanym nie tylko jako środki euro-
pejskie, ale także fundusze pozyskane 
od gmin, ministerstw czy prywatnych 
przedsiębiorców, udało się  zrealizować 
wiele inwestycji w zakresie infrastruktu-
ry drogowej i oświatowej oraz w ochro-
nie zdrowia.

Efektywnie pozyskujemy 
środki zewnętrzne  

W 2017 roku pozyskaliśmy rekordową sumę 12 milionów 460 tysięcy 
złotych dofi nansowania spoza budżetu Powiatu Pruszkowskiego do na-
szych inwestycji. Łącznie w tej kadencji samorządowej zrealizowaliśmy 
projekty warte ponad 42 miliony złotych, a dofi nansowanie do nich wy-
niosło aż 26,7 miliona!

O prócz środków własnych do zrealizo-
wania dużych i ambitnych projektów 
niezbędne jest pozyskanie partnerów, 

którzy będą mogli wesprzeć je finanso-
wo. Dzięki skutecznym zabiegom władz 
Powiatu Pruszkowskiego pozyskaliśmy 
4,5 miliona złotych w 2015 roku, 4,61 
miliony złotych w 2016 roku, 12,46 mi-
lionów złotych w 2017 roku, a w 2018 
roku (dane na dzień 07.06.2018 r.) – 5,15 
milionów złotych dofinansowania reali-
zowanych projektów. To znaczne wspar-
cie finansowe, bez którego część z tych 
inwestycji prawdopodobnie nie mogłaby 
się odbyć.
Większość środków zyskaliśmy dzięki 
wsparciu z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego i gmin na-
szego Powiatu (9,76 mln zł), następne 
w kolejności to środki budżetu państwa 
(8,36 mln zł), środki Unii Europejskiej 
(4,55 mln zł) oraz środki programów 
ministerialnych (2,5 mln zł). Fundusze 
te pozyskaliśmy w większości na infra-
strukturę drogową, infrastrukturę oświa-
tową i ochronę zdrowia.
Największe inwestycje realizowane 
w latach 2015–2018 przy udziale środ-
ków zewnętrznych to m.in.: 

●n Przebudowa ul. Regulskiej na odcin-
ku od ul. Bodycha do torów kolejki 
WKD (dofinansowanie Mazowie-
ckiego Instrumentu Wsparcia Dróg 
Lokalnych oraz gminy Michałowice 
– łączna wartość 5 317 717,70 zł). 

●n Budowa sali gimnastycznej przy 
Liceum Ogólnokształcącym im. 
T. Zana w Pruszkowie (dofinan-
sowanie 2 500 000 zł z Programu 
Rozwoju Szkolnej Infrastruktury 
Sportowej Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz 1 125 000 zł dofi-
nansowania Miasta Pruszków);

●n Przebudowa drogi powiatowej w re-
jonie Moszny, Domaniewa i Koszaj-
ca (dofinansowanie 2 673 405 zł 
z Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych oraz 780 000 zł 
z gminy Brwinów);

●n Przebudowa i modernizacja infra-
struktury Ambulatoryjnej Opieki 
Specjalistycznej, Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej (Nocnej i Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej) oraz Szpitala Po-
wiatowego w Pruszkowie (dofinan-
sowanie z rezerwy ogólnej budżetu 
państwa w wysokości 3 355 152 zł).

W przyszłości mamy m.in. szansę na 
zdobycie dofinansowania na budowę 
pływalni przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Sportowych w Pruszko-
wie. Liczymy na rekordowe 7 milionów 
złotych dofinansowania tej inwestycji! 
Tyle na budowę pływalni przy ZSOiS 
zaplanowało w zaktualizowanym Planie 
Rocznym Ministerstwo Sportu i Tury-
styki w ramach „Programu inwestycji 
o szczególnym znaczeniu dla sportu 
– edycja 2018”, a kwota ta może jeszcze 
zostać powiększona.

„Samorząd to nie są władze 
samorządowe, tylko ludzie, 
którzy zamieszkują konkretny 
teren. Na każdym etapie pracy 
w samorządzie zawsze trzeba 
być w bezpośrednim kontakcie 
z mieszkańcami, żeby nie 
oderwać się od rzeczywistości.”

– MAKSYM GOŁOŚ
Starosta Pruszkowski

Dbamy 
o bezpieczeństwo
mieszkańców,
wspieramy powiatowe
służby i inspekcje

Bezpieczeństwo mieszkańców Po-
wiatu Pruszkowskiego traktujemy 
priorytetowo, dlatego przeznacza-
my znaczne środki na wspieranie 
Straży Pożarnej i Policji oraz do-
fi nansowywanie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.

P owiat Pruszkowski co roku wy-
różnia zasłużonych policjantów 
i strażaków oraz wspiera finanso-

wo działanie ich jednostek. W latach 
2015–2017 współfinansowaliśmy za-
kupy samochodów dla policji w łącz-
nej kwocie 95 500 zł, a w tym roku 

dofinansowujemy dodatkowe patrole 
policji dla zwiększenia bezpieczeń-
stwa mieszkańców – przeznaczyli-
śmy na ten cel aż 85 000 zł.
Wspieramy także Powiatową Straż 
Pożarną: w 2015 roku współfinanso-
waliśmy kwotą 200 000 zł zakup śred-
niego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego, w 2017 roku zakup sprzętu do 
ochrony dróg oddechowych za kwotę 
15 000 zł, a w tym roku przekazali-
śmy 40 tys. zł. dofinansowania dla 
OSP Falenty na zakup wozu straża-
ckiego, tzw. autodrabiny.
W dziedzinie bezpieczeństwa reali-
zujemy także długofalowe projekty. 

W tym roku udało nam się zakończyć 
budowę zintegrowanego Systemu 
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowa-
nia ludności o zagrożeniach dla Powia-
tu Pruszkowskiego, współfinansowaną 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014–2020 (łączny koszt projektu 
to ok. 400 000 zł). W 2018 roku m.in. 
za sprawą starań naszych Radnych 
udało się także włączyć OSP Moszna 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego, dzięki czemu jesteśmy 
prawdopodobnie pierwszym Powia-
tem w Polsce ze wszystkimi jednostka-
mi OSP w tym gronie.
Zapobieganie sytuacjom kryzyso-
wym jest dla nas tak samo ważne jak 
codzienne zapewnianie bezpieczeń-
stwa wszystkim uczestnikom ruchu 
drogowego, dlatego Powiat Prusz-
kowski finansuje również powstawa-
nie nowych sygnalizatorów świet-
lnych, doświetleń przejść dla pieszych 
i systemów dyscyplinujących kierow-
ców. W trakcie tej kadencji udało nam 
się zbudować 4 nowe sygnalizatory 
i 3 doświetlenia przejść dla pieszych 
oraz 23 systemy dyscyplinujące kie-
rowców, którzy przekraczają dozwo-
loną prędkość – zwłaszcza w okoli-
cach szkół i przedszkoli. Projektujemy 
również nowe skrzyżowania i wdraża-
my rozwiązania drogowe, które służą 
poprawie bezpieczeństwa.
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STANISŁAW TYSZKA 
– wicemarszałek Sejmu 
z ramienia ruchu obywatelskiego 
Kukiz’15 spotkał się z mieszkańcami 
16 maja w Domu Kultury „Kolorowa”.
To spotkanie poprowadziła Jolanta 
Dąbek, radna niedawno utworzonego 
Klubu Radnych Kukiz’15 w Radzie 
Dzielnicy Ursus  (do niedawna członek 
partii i Klubu Radnych PO). Marszałek 
Tyszka na początku nakreślił głów-
ne cele, jakie stawia przed sobą jego 

ugrupowanie i totalnie skry-
tykował partie polityczne. 
Zapowiedział coroczne kon-
sultowanie z mieszkańcami 
gospodarowania budżetem.

– Naszym naczelnym 
postulatem są jedno-
mandatowe okręgi wy-
borcze. Chcemy oddać 
władzę obywatelom 
i doprowadzić do sytu-
acji, w której obywatele 
będą mieli kontrolę nad 
posłami. Poseł powinien 

reprezentować swój region i pracować 
dla dobra Polski. Przy jednomandato-
wych okręgach wyborczych jest niepo-
równanie większy związek między oby-
watelem a jego reprezentantem. Poseł 
reprezentuje 70 tysięcy wyborców swo-
jego okręgu i z większością z nich jest 
w stanie się spotkać. Posłowie partii, 

reprezentowanych w sejmie głosują tak, 
jak im każe szef partii. Nie wiedzą na co 
głosują, a przyjmują kilkadziesiąt tysię-
cy stron aktów prawnych rocznie. W sej-
mie są 2 drużyny miernych, biernych, 
ale wiernych.
Następnie oddał głos miejscowym 
działaczom Kukiz’15, którzy lepiej 
znają sprawy lokalne i oni przedstawili 
swój program na poziomie dzielnicy. 
Profesor Marek Piotrowski przedsta-
wił zarysy opracowanego przez siebie 
programu edukacyjnego. – „W dzisiej-
szej rzeczywistości technikum musi być 
z klasami dwujęzycznymi. Musimy po-
wołać Rady Szkół i Dzielnicową Radę 
Osiową, żeby dać odpór bezmyślności 
Ministerstwa”. Prezes KS Ursus Paweł 
Wysocki mówił o potrzebie tworzenia 
w szkołach klas sportowych i docelowo 
o doprowadzeniu do powstania Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego. Za przykład 

działań w kierunku usportowiania 
dzieci i młodzieży podał Akademię 
Piłkarską KS Ursus, do której uczęsz-
cza ok. 600 dzieci. Radna Jolanta 
Dąbek przybliżyła zebranym program 
lokalnego oddziału Kukiz’15. Poinfor-
mowała, że już są zbierane podpisy pod 
projektem obywatelskim, dotyczącym 
powołania w Ursusie Państwowego 
Zespołu Szkół Muzycznych. Ważnym 
punktem programu ma być Centrum 
Kultury. Zasugerowała miejsce po ma-
jącej ulec wyburzeniu byłej stołówce 
przyzakładowej obok Urzędu Dzielni-
cy. Zasygnalizowała pomysł zorganizo-

wania w październiku pierwszej edycji 
pięcioboju. Powiedziała o warsztatach 
terapii zajęciowej. Zauważyła, że za 
mało jest propozycji dla osób star-
szych. Przypomniała, że w związku 
z intensywną działalnością dewelope-
rów, szczególnie na terenach po ZM 
Ursus, wkrótce w dzielnicy przybędzie 
kilkadziesiąt tysięcy nowych miesz-
kańców i trzeba zająć się transportem, 
który byłby w stanie obsłużyć taką licz-
bę nowych pasażerów. Zaproponowała 
nową linię autobusową do stacji II linii 
metra.
Uczestnicy spotkania zwracali uwagę 
na potrzebę budowy w Ursusie szpitala, 
który mógłby obsługiwać również Wło-
chy i Piastów, padła propozycja prze-
dłużenia do Ursusa linii tramwajowych, 
mówiono o braku miejsc parkingowych.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

n  W Ursusie już od marca odbywają się przedwyborcze spotkania z politykami

SAMI WYBIERZMY
NASZE WŁADZE
Zbliżają się wybory prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz radnych miejskich, 
gminnych, powiatowych, dzielnicowych (w przypadku Warszawy) i do sejmików woje-
wództw. Oficjalna kampania wyborcza rozpocznie się po ogłoszeniu przez premiera ter-
minu wyborów samorządowych.

Aktualna kadencja władz samorządowych wygaśnie 16 listopada 2018 roku.  Przed tym terminem mu-
simy wybrać naszych nowych przedstawicieli. Istotną zmianą w tegorocznych wyborach jest wydłuże-
nie kadencji radnych i włodarzy z 4 do 5 lat. Druga istotna zmiana to dwukadencyjność – prezydenci, 
wójtowie i burmistrzowie będą mogli zajmować swoje stanowiska jedynie przez dwie kadencje, a więc 
przez najbliższe 10 lat. Nie będzie też możliwości jednoczesnego startowania do różnych organów 
samorządowych. Najbardziej prawdopodobne jest to, że wybory odbędą się 21 lub 28 października. 
Chcąc pomóc naszym Czytelnikom w mądrych wyborach postaramy się przybliżać Państwu programy 
uczestniczących w wyborach ugrupowań, a w przyszłości również lokalnych kandydatów.
Pamiętajmy, że są to wybory samorządowe, a więc od nich zależy, kto przez kolejne 5 lat będzie dbał 
o nasze interesy i rozwój naszych, rodzinnych miejscowości. Postarajmy się, rządy sprawowali ci, 
z którymi zgadzamy się w poglądach i którym wierzymy. Żebyśmy w przyszłości nie mogli powiedzieć 
– ja ich nie wybierałem. To jest nasz kraj i mamy wpływ na to, jaki będzie.

Spotkanie z KRYSTYNĄ PAWŁOWICZ 
– poseł Prawa i Sprawiedliwości 
Odbyło się 17 kwietnia w lokalu biura 
poselskiego PiS przy pl. Tysiąclecia, 
użytkowanym przez Klub Radnych 
PiS Rady Dzielnicy Ursus. Posłanka 
przy dużej frekwencji wygłosiła referat 
polityczno-programowy. Powiedziała 
m.in.: – Jesteśmy członkami tej całej 
Unii Europejskiej. To jest organizacja 
opanowana przez środowiska lewackie, 
lewicowe i my jesteśmy poddani regu-
łom, które oni narzucają. My, podob-
nie jak Węgrzy, staramy się zachować 
swoją tożsamość” (...) „PiS szło do 
wyborów ze swoim programem, który 

spodobał się Polakom. Total-
na opozycja nie umie prze-
grywać. Oni mają gębę pełną 
frazesów o demokracji, ale 
jak przyjdzie do realizacji, to 
następuje tylko wymiana elit. 

Nasza sytuacja jest 
trudna. Jest u nas 
absolutnie naru-
szona równowaga 
medialna. 98% 
prasy lokalnej jest 
w rękach niemie-
ckich. Nie kupujcie 
tej prasy. Telewi-

zja Publiczna jest pod personalnym 
wpływem sprawujących władzę. I jest 
to jedyne medium, poza TV Trwam 
i TV Republika. Jesteśmy narażeni na 
zmasowane ataki kłamliwych mediów, 
a mają też przewagę w Internecie. (...) 
Manipulują nastrojami społecznymi. 
Nawet PiS jest w pewien sposób zasko-
czone sukcesem, który udało się uzy-
skać, mimo że Platforma robiła i robi 
wszystko, żeby zablokować inwestycje. 

Trudno jest konserwatywnym krajom 
przebić się przez kłamstwa. Trzeba 
przyglądać się faktom, ale nie Faktom 
w TVN. Zaglądać do Gazety Polskiej 
Codziennie, Naszego Dziennika. Mamy 
jeszcze Wiadomości TVP, Radio Ma-
ryja. Lewactwo nigdy nie potrafiło 
przegrać. (...) Skandalem były 8-letnie 
rządy PO z PSL-em. PSL jest jednym 
z największych szkodników. Gdyby nie 
PSL, żaden wcześniejszy rząd nie miał-
by tej przewagi i nie udałoby się gnębić 
Polski. Doszło do głosu lewactwo – ja-
kieś Nowoczesne i inne. Nas nie obcho-
dzi, co powie zagranica. Tu mamy swo-
ich przodków, swoją kulturę i musimy 
tego bronić”. 
Pani poseł przez dłuższy czas wymie-
niała, co złego przez 8 lat zrobiły PO 
i PSL. Przedstawiła swój obraz polityki 
rządowej od 2005 roku do dziś. Dodała, 
że: (...) Rolnicy są uzależnieni od wiel-
kich, nie polskich sieci handlowych. 
(U pani Marzenki zakupy trzeba robić. 
Ja nigdzie indziej nie kupuję). Jesteśmy 
traktowani jak odbiorcy badziewia i do-

starczyciele taniej siły roboczej, której 
kulturę trzeba wykorzenić, ośmieszyć, 
wynarodowić i jeszcze pozbawić wiary, 
bo lewactwo tego nie może znieść. My 
tę tendencję chcemy odwrócić. Rzecz-
pospolita Polska jest dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli. Dochody muszą 
iść do podziału. Teraz, kiedy pozmie-
nialiśmy szefów spółek, to mają kilka 
razy większe dochody”. W następnych 
zdaniach Pawłowicz wypunktowała 
wszystkie sukcesy rządu PiS. 
W kwestii wymiaru sprawiedliwości:  
– ...Obniżyliśmy wiek emerytalny, żeby 
sędziowie wreszcie odeszli. Większość 
sędziów jest przeciwko nam. Żeby sku-
tecznie pociągnąć do odpowiedzialno-
ści, to muszą minąć 2 pokolenia. Oni na 
Uniwersytecie Warszawskim wychowali 
sobie swoich następców. Wykładowcy to 
są często adwokaci. (...) – To, co pozwa-
la nam zrealizować nasz program to jest 
uszczelnienie systemu ściągania podat-
ków i bardzo silna kontrola.
Niewiele czasu pozostało na pytania od 
publiczności. W odpowiedziach na nie 

poseł Pawłowicz stwierdziła m.in., że 
pensje samorządowców są poza kontro-
lą, a samorządy mają ogromne pienią-
dze, które wydają najczęściej na siebie, 
zwróciła uwagę, że planowana jest 13. 
emerytura dla najuboższych emerytów, 
zapewniła, że sprawa reparacji wojen-
nych od Niemiec musi wrócić. Na pyta-
nie o ocenę miejscowego Stowarzysze-
nia Obywatelskiego zebrani usłyszeli: 
– „Stowarzyszenie Obywatelskie to zbie-
ranina, która siedzi przy korycie, bo 
kiedyś poprzegrywała”. Mówiąc o przy-
chodni rehabilitacyjnej przy ul. 1 Maja, 
przypomniała, że osobiście przyczyniła 
się do przywrócenia tam świadczeń re-
habilitacyjntych, refundowanych przez 
NFZ. Przypomniała, że na jesieni bę-
dzie kolejny konkurs i trzeba będzie 
znowu powalczyć.
Zakończyła wezwaniem do udziału 
w wyborach samorządowych i kolej-
nych. Zapewniła, że będą przezroczy-
ste skrzynie i kontrola nad wyborami. 
– Musicie państwo pomóc Polsce, wa-
szym dzieciom i wnukom!

Spotkanie z RAFAŁEM TRZASKOWSKIM 
– posłem Platformy Obywatelskiej, 
kandydatem na prezydenta Warszawy 
Pierwszy „ruszył w miasto” Rafał 
Trzaskowski. Poseł spotkał się z miesz-
kańcami 19 marca w Sali Kameralnej 
Ośrodka Kultury „Arsus”. Na spotka-

nie przyszło około 40 osób, 
w większości członkowie 
i sympatycy PO i Nowo-
czesnej. Poseł zaproponował 
formułę odpowiadania na 

pytania. W czasie 
półtoragodzinne-
go spotkania padło 
kilkanaście pytań, 
dotyczących spraw 
ogólnowarszaw-
skich, ale i stricte 
lokalnych. Wiele do-
tyczyło problemów 

infrastrukturalnych, komunikacji, metra, 
parkowania w centrum stolicy. Pytano 

też o sprawy oświatowe, sport, kulturę. 
Trzaskowski sam przyznał, że nie zna 
dobrze Ursusa i zapowiedział jeszcze 
niejedno spotkanie na terenie dzielnicy.
Wypowiadał się m.in. na temat ochrony 
środowiska. Zwrócił uwagę na niezwy-
kle ważną rolę edukacji i podniesienia 
świadomości mieszkańców. Zaznaczył, 
że trzeba dążyć do podłączenia jak naj-
większej liczby budynków do sieci ga-
zowej. Wspomniał o konieczności lep-
szej egzekucji przepisów, o współpracy 
z okolicznymi gminami, skąd nawie-
wane są zanieczyszczenia niskoemisyj-
ne. Nie wydawał się entuzjastą budo-
wy metra do Ursusa, raczej stawiał na 

skłonienie PKP do zwiększenia liczby 
pociągów SKM. Powiedział o koniecz-
ności rozpoczęcia debaty o poprawie 
komunikacji, o ograniczeniu wjazdu 
samochodów spoza metropolii do mia-
sta. Zadeklarował, że dla niego ważne 
jest skoncentrowanie się na poprawie 
jakości życia, a więc rozmowy z ludź-
mi o ich potrzebach. 
Zapowiedział budowę parkingów pod-
ziemnych, żeby place służyły raczej do 
odpoczynku i spacerów. – Trzeba koń-
czyć fazę inwestycyjną, a zmieniać War-
szawę tak, żeby w niej się dobrze żyło. 
Nie budować dziesiąty most czy trzecią 
linię metra, ale zaspokajać potrzeby 

codzienne, lokalne. Chcę podjąć takie 
zobowiązania, które wykonam podczas 
kadencji. Zauważył brak aktywności 
ludzi młodych w życiu społecznym, 
nawet w artykułowaniu swoich potrzeb 
i oczekiwań. Potwierdził zaniedbania 
w infrastrukturze sportowej stolicy, 
brak stadionu lekkoatletycznego, hali 
widowiskowo-sportowej, brak pro-
gramu wsparcia mniejszych klubów. 
Potwierdził, że kultura jest jednym 
z najistotniejszych elementów życia 
i przyznał, że w tej dziedzinie jest bar-
dzo wiele do zrobienia. Przy okazji 
dowiedzieliśmy się, że sam jest „szalo-
nym bibliofilem”.
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NASZE STRONY

Jakie błędy poznawcze popełnia każdy z nas? (2)
Codziennie wszyscy wpadamy w różne pułapki 
myślowe. Oznacza to, że bardzo często zacho-

wujemy się nieracjonalnie, nielogicznie, nierozsądnie i, co gorsza, nawet 
nie jesteśmy tego świadomi. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kolej-
nym błędom poznawczym, które wielokrotnie popełnia każdy z nas. Przy-
pomnijmy, błędy poznawcze definiujemy jako odstępstwa od racjonalnego, 
rozsądnego myślenia i zachowania. Myślisz, że Ciebie one nie dotyczą? 
Sprawdźmy!

EFEKT ZAKOTWICZENIA
Kiedy nie jesteśmy czegoś pewni to 
zazwyczaj oszacowujemy. W którym 
roku urodził się Martin Luter? Jeśli 
nie znasz tej daty to punktem wyj-
ścia do udzielenia odpowiedzi jest rok 
1517, kiedy Luter przybił swoje tezy 
do drzwi kościoła w Wittenberdze. 
Musiał się więc urodzić odpowiednio 
wcześniej. Rok 1517 jest w tym wy-
padku kotwicą, od której wychodzi-
my w celu znalezienia pozostałych 
informacji. Korzystamy z kotwic za 
każdym razem, gdy coś szacujemy. 
Ustalamy to, co jest nam znane i stąd 
zapuszczamy się w nieznane. Wydaje 
się to rozsądne. Problem polega jed-
nak na tym, że zarzucamy kotwice 
także tam, gdzie nie ma to zupełnie 
sensu. 
Psycholog Amos Tversky przeprowa-
dził eksperyment, w którym uczestnicy 
kręcili kołem fortuny, po czym mieli 
powiedzieć, ile państw należy do ONZ. 
Osoby, którym koło zatrzymało się na 
wyższych liczbach, podawały większą 
ilość państw niż te osoby, którym koło 
wskazało niższe liczby. W innym eks-
perymencie grupa studentów i agentów 

nieruchomości miała oszacować war-
tość domu, po którym zostali oprowa-
dzeni. Wcześniej pokazano im przypad-
kowo zestawioną listę cen sprzedaży. 
Zgodnie z oczekiwaniami – im wyższa 
była cena na liście, tym uczestnicy wy-
żej oceniali nieruchomość. Co ciekawe, 
wpływ kotwicy zadziałał zarówno na 
studentów-amatorów, jak i na doświad-
czonych agentów. 
W codziennym życiu wszyscy ulegamy 
efektowi zakotwiczenia. Udowodnio-
no, że jeżeli nauczyciel zna poprzednie 
oceny ucznia to wpływa to na jego oce-
nę nowych prac. Świadectwa z prze-
szłości działają jak kotwice. Efekt ten 
ma ogromny wpływ na trzy wielkie 
dziedziny naszego życia: decyzje za-
kupowe, finansowe i polityczne. Tak, 
także na polityczne. Łatwo manipulo-
wać odczuciami wyborców, podając 
wartości cyfrowe oderwane z kontekstu 
i wiążąc je ze swoją tezą. Przykładowo, 
podawanie ilości uczestników marszów 
czy protestów może dla głoszących od-
mienne tezy stanowić o sukcesie lub 
porażce wydarzenia. Wystarczy przed-
stawić tę liczbę w towarzystwie odpo-
wiedniej kotwicy. 

PARADOKS WYBORU
Wydaje się, że im więcej mamy do 
wyboru, tym lepiej. Współczesny czło-
wiek ma do wyboru tysiące różnych za-
wodów, miejsc na wypoczynek, usług 
i produktów w sklepie, nieskończoną 
różnorodność stylów życia. Jeszcze 
nigdy nie było tak ogromnego wyboru 
w niemal każdej dziedzinie życia jak 
w obecnych czasach. Owszem, wybór 
uszczęśliwia, ale tylko do pewnego 
stopnia. Istnieje granica, za którą 
dodatkowy, nadmierny wybór nisz-
czy jakość życia. Dzieje się tak z kilku 
powodów.
Po pierwsze, duży wybór prowadzi do 
wewnętrznego paraliżu. Tezę ten do-
brze obrazuje eksperyment, podczas 
którego w pewnym supermarkecie wy-
stawiono do spróbowania 24 rodzaje 
dżemu. Klienci mogli ich próbować do 
woli, a potem kupić te produkty z ra-
batem. Następnego dnia supermarket 
przedstawił ten sam eksperyment, ale 
tylko z sześcioma rodzajami. Sprzeda-
no wówczas dziesięć razy więcej dże-
mu niż w pierwszym dniu. Dlaczego 
tak się stało? Bo przy tak dużym wy-
borze klient nie może się zdecydować 
i w rezultacie w ogóle nic nie kupuje. 
Po drugie, nawet jeśli pokonamy paraliż 
i dokonamy wyboru, jesteśmy z niego 
mniej zadowoleni niż gdybyśmy wybie-
rali spośród mniejszej liczby opcji. Czy 
możesz mieć pewność, że spośród 200 
opcji dokonałeś najlepszego wyboru? 
Nie możesz. Im większy wybór, tym 
mniej pewny i mniej zadowolony je-
steś, kiedy go dokonasz. Istnieje wtedy 

bowiem większa szansa, że inna opcja 
okazałaby się lepsza, bardziej atrakcyj-
na, lepiej dostosowana do naszych po-
trzeb. Atrakcyjność innej opcji zmniej-
sza satysfakcję z dokonanego przez nas 
wyboru – nawet jeśli nasz wybór jest 
bardzo dobry. Co robić? Przed dokona-
niem jakiegoś ważnego zakupu wypisz 
istotne dla Ciebie kryteria i koniecznie 
się ich trzymaj. Jeśli Twój wybór speł-
nia te kryteria to jest to dobry wybór. 
Zamiast szukać idealnego wyboru, za-
dowalaj się tym, który jest wystarcza-
jąco dobry. 

EFEKT HALO
I na koniec zmierzymy się z powszech-
nym poglądem, że ładni ludzie mają 
w życiu lepiej, bo np. łatwiej im zrobić 
karierę. Za ten pogląd odpowiada efekt 
halo, który sprawia, że dajemy się 
zaślepić jakimś aspektem i na jego 
podstawie oceniamy całość obrazu. 
Słowo „halo” nie ma tu nic wspólnego 
z odbieraniem telefonu – w oryginal-
nym, angielskim tłumaczeniu oznacza 
„blask świętego”. Pojedyncza właści-
wość jakiejś osoby (np. uroda, status 
społeczny, wiek) wywołuje pozytywne 
albo negatywne wrażenie, które „przy-
ćmiewa” wszystko inne i w ten sposób 
nieproporcjonalnie wpływa na całość. 
Przeprowadzono wiele badań, które 
udowadniają ten efekt w odniesieniu 
do urody. Okazuje się, że automatycz-
nie postrzegamy ładnych ludzi jako 
milszych, inteligentniejszych i bardziej 
uczciwych. Nawet w szkole nauczycie-
le oceniają wyżej dobrze wyglądają-

cych uczniów (choć robią to zapewne 
nieświadomie). 
Efekt halo jest najbardziej niebez-
pieczny wtedy, gdy dominującą cechą 
staje się pochodzenie, płeć albo rasa, 
i ona przyćmiewa wszystkie pozostałe 
przymioty danej osoby. W taki właśnie 
sposób powstają stereotypy. Warto być 
świadomym tego efektu, bo ograni-
cza on nasze spojrzenie na prawdziwe 
właściwości, zniekształca rzeczywi-
stość, sprzyja szufladkowaniu ludzi. 
Dlatego przyglądajmy się uważniej, nie 
poprzestawajmy na jednej, dominującej 
właściwości, drążmy głębiej. 

CO ROBIĆ?
Aby móc eliminować z naszego ży-
cia wszelkie błędy poznawcze, przede 
wszystkim musimy je sobie uświado-
mić. Pozornie niewinne pułapki my-
ślenia mogą sterować naszym życiem, 
a my zupełnie tego nie dostrzegamy. 
Dlatego warto być czujnym i odnajdy-
wać je w naszej codzienności. 
Oczywiście takich błędów poznaw-
czych jest znacznie więcej – omówi-
liśmy ich już w sumie sześć, jednak 
wciąż nie wyczerpują one całej listy. 
Kolejne trzy poznamy już w następnym 
numerze.

Marlena Hess
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NOWY PAKIET KREDYTOWY DLA FIRM W ALIOR BANKU
Właściciele  małych  firm  muszą  stale  inwestować  w  rozwój,  by  zapewnić  sobie  miejsce  na  rynku. Pakiet  kredytowy  Alior  Banku  jest  odpowiedzią na finansowe potrzeby niewielkich przedsiębiorstw: 
sklepów, punktów usługowych, warsztatów czy salonów fryzjerskich, które potrzebują szybkiego dostępu  do  dodatkowych  środków.  O  szczegółach  oferty  opowiada Robert Woźniak,  kierownik  placówki 
partnerskiej  Alior  Banku przy ul. Rakietników 38, 02-495 Warszawa-Ursus.

Robert Woźniak
Kierownik placówki

Do jakich przedsiębiorców skierowana jest oferta 
pakietu kredytowego dla firm?
– Oferta została stworzona z myślą o małych firmach – 
o rocznych obrotach do 8 milionów zł, przede wszyst-
kim z sektora usługowego i handlowego, które chcą się 
rozwijać, by jak najlepiej spełniać oczekiwania klientów. 
Przykładami takich przedsiębiorstw mogą być sklepy, 
małe hurtownie, salony fryzjerskie, warsztaty samocho-
dowe, myjnie, firmy transportowe. Co ważne, propozy-
cja skie rowana jest także do przedstawicieli wolnych 
zawodów – prawników, lekarzy, architektów. Nasz pakiet 

oferuje im szybki dostęp do kredytu na prostych zasa-
dach.

Czym właściwie są te „proste zasady”?
– Bank stosuje uproszczoną procedurę i oczeku je od 
fir my jedynie podstawowych dokumentów finan sowych. 
„Proste zasady” oznaczają również, że kredyt można 
przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością 
gospodarczą. Dodatkowo, bank nie wymaga zabezpie-
czeń materialnych. Decyzję o przyznaniu kredytu, nawet 
na wysoką kwotę, można otrzymać już w trakcie pierwszej 
wizyty w banku – szybko i wygodnie. Po podpisaniu 
umowy, środki pojawią się na koncie firmy najpóźniej 
w 24 godziny.

Jakie dokumenty wymagane są do złożenia wniosku 
o kredyt?

– Potrzebne są dokumenty rejestrowe, np. umowa spółki 
lub dowód osobisty, jeśli klientem jest osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą. Ponadto, prosimy 
o  dostarczenie deklaracji PIT za ostatni zamknięty rok obra-
chunkowy oraz zaświadczeń z ZUS i US o braku zaległości.
Jaka jest maksymalna możliwa wysokość kredytu?
– Udzielamy finansowania w wysokości do 600 tys. zł.
Na jaki okres można rozłożyć spłatę?
– Okres kredytowania może wynosić do 10 lat, dzięki cze-
mu przedsiębiorcy mają możliwość dogodnego rozłożenia 
spłaty. Naszym priorytetem jest dostarczanie małym firmom 
rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i ska-
li prowadzonego biznesu.
Czy coś jeszcze wyróżnia ofertę Alior Banku?
– Nasza oferta to gwarancja elastycznego finansowania. 

Przyznaną kwotę można podzielić nawet na trzy produkty 
(Biznes Kredyt, kredyt w rachunku bieżącym oraz kartę 
kredytową). Dzięki temu, przedsiębiorcy, po złożeniu tylko 
jednego wniosku, zyskują możliwość jednoczesnego sfi-
nansowania inwestycji, np. wyposażenia lokalu, pozyska-
nia środków na bieżącą działalność oraz zrefinansowania 
kredytu w innym banku. Takie elastyczne rozwiązanie znaj-
dzie zastosowanie w wielu różnych sytuacjach, zależnie 
od priorytetów i potrzeb danej firmy.
Dziękuję za rozmowę, a klientów zapraszam do pla
cówki partnerskiej Alior Banku:  
02495 Warszawa, ul. Rakiet ników 38
Piotr Dzięcioł
Doradca Biznesowy

☎  518 060 863
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

 MAPA INWESTYCJI gminy Ożarów Mazowiecki

Gmina Ożarów Mazowiecki dynamicz-
nie rozbudowuje się i rozwija. Każdego 
roku na inwestycje przeznaczamy po-
nad 40 mln złotych. Zapraszam Pań-
stwa do wirtualnego spaceru po gminie

i zapoznania się z inwestycjami zrea-
lizowanymi od 2016 roku, będącymi 
obecnie w trakcie realizacji oraz tymi, 
które są zaplanowane w najbliższej 
przyszłości.

Mapa dostępna jest na naszej nowej stronie internetowej lub pod linkiem: 
http://www.ozarow.gminneinwestycje.pl/ 

Mapa cały czas jest aktualizowana i uzupełniana o nowe informacje*.
PAWEŁ KANCLERZ

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

BILET METROPOLITALNY dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki
Już od września, mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z tańszych, 
długookresowych imiennych biletów ZTM do których dopłaci gmina. Do-
płaty obejmą bilety normalne oraz ulgowe.

W odpowiedzi na potrzeby miesz-
kańców gmina Ożarów Mazo-
wiecki od 1 września 2018 roku 

wprowadza bilet metropolitalny (tzw. 
Warszawską Kartę Miejską), na 
podstawie którego dokonywać będzie 
dopłat do długookresowych biletów 
imiennych na przejazdy środkami lo-
kalnego transportu zbiorowego (tram-
waje, autobusy, metro, pociągi Szyb-
kiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie 
dowozowe typu „L”, a także w ramach 

Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD 
– pociągi Kolei Mazowieckich i War-
szawskiej Kolei Dojazdowej).
Prawo do nabycia biletu metropoli-
talnego przysługiwać będzie miesz-
kańcom gminy, którzy rozliczyli 
podatek dochodowy od osób fizycz-
nych za poprzedni rok czyli 2017 
w Urzędzie Skarbowym Warszawa-
-Bielany wskazując w zeznaniu po-
datkowym gminę Ożarów Mazo-
wiecki jako miejsce zamieszkania.

Od 1 sierpnia 2018 r. w Centrum 
Inicjatyw Społecznych w Ożarowie 
Mazowieckim, ul. Poznańska 292 
uruchomiony  zostanie Punkt perso-
nalizacji Warszawskiej Karty Miej-
skiej. Wyrobienie nowej karty jest 
jednym z  warunków korzystania ze 
zniżek. Punkt będzie czynny w godz. 
12.00–20.00 w dni robocze (od po-
niedziałku do piątku). 

WAŻNE:  Doładowanie biletu ze zniżką możliwe 
będzie od 1 września 2018 r. wy-
łącznie w Punktach Obsługi Pasażera 
w Warszawie, których pełen wykaz do-
stępny jest na stronie ww.ztm.waw.pl

Szacowany koszt dopłat w 2018 r. dla 
mieszkańców gminy wyniesie około 
240 tys. zł, w 2019 roku będzie to już 
kwota około 720 tys. zł (środki po-
chodzić będą z budżetu gminy).

 PAWEŁ KANCLERZ 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

STAWKI DOPŁAT

RODZAJ BILETU

WYSOKOŚĆ DOPŁATY
gminy Ożarów Mazowiecki KOSZT PASAŻERA

Bilet normalny       
(N)

Bilet ulgowy
(U)           

(zniżka 50%)
N U

30-dniowy imienny, 
strefa 1 i 2 60,00 zł 30,00 zł 120,00 zł 60,00 zł

90-dniowy imienny, 
strefa 1 i 2 130,00 zł 65,00 zł 330,00 zł 165,00 zł

30-dniowy imienny, 
strefa  2 40,00 zł 20,00 zł 72,00 zł 36,00 zł

90-dniowy imienny, 
strefa  2 70,00 zł 35,00 zł 212,00 zł 106,00 zł

*  Na aktualizowanej na bieżąco mapie wyświelane są 
WSZYSTKIE inwestycje ➊ – od już zakończonych po 
planowane. Chcąc dowiedzieć się więcej, np. które z in-
westycji trwają obecnie, należy w dolnym panelu klik-
nąć prostokąt REALIZOWANE ➋●– na mapie wyświetli 
się żądana informacja. Po kliknięciu na ikonę wybranej 
inwestycji zobaczymy ogólne dane na jej temat. Klika-
jąc zaś na przycisk POKAŻ WIĘCEJ ➌ w wyświetlającym 
się okienku (patrz: obok) poznamy szczegóły realizo-
wanego przedsięwzięcia i obejrzymy zdjęcia.

 ➊ ➋

 ➌

PERSONALIZACJA
WARSZAWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

CO NALEŻY ZROBIĆ: 
➀ Przyjść do Punktu personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM), 
➁   Okazać do wglądu dowód osobisty oraz jeden z poniższych dokumentów:

• pierwsza strona złożonego PIT-u za 2017 rok ze stemplem Urzędu Skarbo-
wego Warszawa Bielany poświadczająca rozliczenie podatku lub

• urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę po-
dawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz 
z pierwszą stroną zeznania podatkowego składanego drogą elektroniczną 
i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem doku-
mentu UPO lub

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany potwierdzające 
złożenie zeznania PIT z 2017 ze wskazaniem Gminy Ożarów Mazowiecki 
jako miejsca zamieszkania.

➂  Udostępnić zdjęcie w formie cyfrowej (format JPG) lub analogowej (wydruko-
wane zdjęcie). 

  ZDJĘCIE POWINNO SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA: kolorowa fotografia, wyko-
nana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, 
zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby 
twarz zajmowała 70–80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontal-
nej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi 
oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 UWAGA: Po wydaniu spersonalizowanej WKM zdjęcie zostanie usunięte.
  WAŻNE:  Wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla dzie-

cka uczącego się do 21 roku życia lub studenta do ukończenia 26 roku życia 
(w przypadku nie osiągania przez studenta dochodu) powinien być podpisany 
przez rodzica/opiekuna prawnego oraz dodatkowo należy okazać do wglądu 
ważną legitymację uczniowską/studencką i dokument potwierdzający stopień 
pokrewieństwa (np. akt urodzenia dziecka, postanowienie sądu).

➃ Odebrać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską.
➄  Doładować wybrany imienny bilet długookresowy na spersonalizowaną War-

szawską Kartę Miejską w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.
 WAŻNE: doładowanie będzie możliwe od 1 września 2018 r.
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OŻARÓW MAZOWIECKI l KULTURA

n  Recenzja nowego filmu Pawła Pawlikowskiego

„Zimna wojna”

Od 8 czerwca możemy oglądać w kinach nowy film Pawła Pawlikowskiego 
pt. „Zimna wojna”. Jest to historia burzliwej i namiętnej miłości Wiktora 
i Zuli, osadzona na tle niemniej burzliwych wydarzeń powojennej, soc-
realistycznej Polski. Film został nagrodzony ZŁOTĄ PALMĄ na tegorocz-
nym Festiwalu Filmowym w Cannes i już od pierwszych scen udowadnia, 
że w pełni zasłużył na tę nagrodę.

A w pierwszych scenach reżyser 
przenosi nas do roku 1949. Kom-
pozytor Wiktor Warski (grany 

przez Tomasza Kota) i towarzsząca 
mu Irena Bielecka (w którą wciela się 
Agata Kulesza) oraz Lech Kaczma-
rek (w tej roli Borys Szyc) jeżdżą po 
polskiej wsi i próbują skompletować 
zespół pieśni i tańca o nazwie „Ma-
zowsze”. Zespół ten ma nie tylko wy-
konywać ludową twórczość śpiewaną, 
ale także składać się z artystów o wiej-
skim pochodzeniu. Podczas trwających 
przesłuchań Wiktorowi wpada w oko 
Zula Lichoń (wspaniale zagrana przez 
Joannę Kulig). Piękna i utalentowana 
dziewczyna, o wyjątkowo ognistym 
temperamencie, zostaje przyjęta do ze-
społu i szybko rozpoczyna swoją karie-
rę. W równie szybkim tempie rozwija 
się uczucie między Zulą a zafascyno-
wanym nią Wiktorem. 

EWOLUCJA UCZUĆ
Historia ich miłości zostaje nam przed-
stawiona w kilku segmentach, rozgry-
wających się w odstępie kilku lat. Dzię-
ki tej rozległej perspektywie czasowej 
śledzimy ewolucję ich uczucia, a także 
zdumiewającą przemianę samych bo-
haterów. Niezwykle burzliwe i pełne 
pasji uczucie między bohaterami na 
przemian spaja ich ze sobą i rozdziela. 
Na ich relacji odbija się także targają-
cy Polską komunizm. Mimo że film 
jest tak mocno osadzony w czasach 
soc realistycznej Polski to Pawlikow-
ski skutecznie utrzymuje koncentra-
cję widza na uczuciu bohaterów, a nie 
na kwestiach ideologicznych. Sprawy 
polityczne są ciągle obecne, niejed-
nokrotnie poruszają i oburzają widza, 
jednak nigdy ten kontekst historyczny 
nie dominuje nad warstwą fabularną. 
Słowem, Wiktor i Zula nie pozwalają 
odwrócić od siebie uwagi widza. Co 
ciekawe, para głównych bohaterów była 
inspirowana rodzicami Pawlikowskiego 
– noszą oni ich imiona, a na końcu filmu 
pojawia się poświęcona im dedykacja. 

OBRAZY, MUZYKA, EMOCJE...
Czarno-białe kadry oraz format 4:3, 
w jakich zrealizowana jest „Zimna woj-
na”, mogą przypominać poprzedni film 
Pawlikowskiego – „Idę”, za którą reży-
ser otrzymał Oscara w 2015 roku. Na 
tym jednak podobieństwa między tymi 
obrazami się kończą. „Ida” znacznie 
bardziej bazowała na ciszy, z kolei w hi-
storii o Wiktorze i Zuli jest więcej dyna-
mizmu, sceny są bardzo gęste i nałado-
wane wydarzeniami, a całości dopełnia 
fenomenalna ścieżka dźwiękowa. Ży-
wiołowa muzyka ludowa „Mazowsza” 
połączona z jazzową aranżacją tworzy 
niezwykłą mieszkankę, nadając wyjąt-
kowy klimat każdej scenie. Zwracają 
uwagę także kontrastowe, przepiękne 
zdjęcia Łukasza Żala, mocno nasyca-
jące całą przestrzeń, podkreślające naj-
istotniejsze detale. 
Jeśli chodzi o słabsze strony tego filmu 
to... nie udało mi się ich znaleźć. Zarów-
no realizacja filmu, jak i zawarta w nim 
warstwa fabularna są na najwyższym 
poziomie. Każda scena jest przemyśla-
na i potrzebna, obdarzona odpowiednią 
dynamiką, skrupulatnie dopracowana 
przez twórców. Tomasz Kot i Joanna 
Kulig wspięli się na absolutne wyżyny 
swoich artystycznych możliwości, zna-
komicie oddając targające ich bohatera-
mi namiętności i wachlarz burzliwych 
emocji. Emocje te udzielają się też 
widzom – film trzyma nas w napięciu, 
zdumiewa komunistycznymi absurda-
mi, zachwyca realizmem, wzrusza za-
wiłościami miłosnymi. Jednym słowem, 
angażuje widza bez reszty. Niektórzy 
twierdzą, że „Zimna wojna” to najlep-
szy film w całej karierze Pawlikow-
skiego, nawet mimo oscarowej „Idy”. 
Jeszcze inni widzą w tej historii jeden 
z najważniejszych obrazów współczes-
nej, polskiej kinematografii. Całkowicie 
rozumiem ten entuzjazm. Pomijając 
rankingi i etykietę, jaką nadamy „Zim-
nej wojnie” jest to film, na który po pro-
stu trzeba wybrać się do kin. Minimum 
jeden raz. 

Marlena Hess

n  Dzień Sportu 2018 w Gminie Ożarów Mazowiecki

„Gonimy Ukraińców!”
9 czerwca 2018 roku obiekty sportowe Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim i ulice miasta opa-
nowali biegacze. Różnica wieku między najmłodszymi i najstarszymi 
uczestnikami święta sportu wynosiła blisko 80 lat.

W spólne bieganie 
rozpoczął XII BIEG 
TRZEŹWOŚCI IM. BŁ. 

KS. JÓZEFA JANKOWSKIEGO 
na dystansie 2500 m dla 
zawodników 12-letnich 
i starszych. W organiza-
cji biegu uczestniczyła 
Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych. Jak po-
wiedział Jacek Andrzej-
czak, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, wspólnie 
można więcej. Chcieliśmy uaktywnić 
naszych kolegów, którzy ze swoimi sła-
bościami walczą oraz pokazać, że jeste-
śmy z nimi. W tym biegu nie było rywa-
lizacji. Nie miało znaczenia, czy osoby 
biorące udział są uzależnione czy nie.
RÓWNOLEGLE TRWAŁA RYWALIZACJA NAJMŁOD-
SZYCH SPORTOWCÓW, od kilkuletnich do 16. 
roku życia, na dystansach 200–1500 m. 
Odbyły się też zawody w konkurencji 
Nordic Walking.
XXX BIEG IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO. O godz. 
12.00, jak co roku, włodarze miasta 
i gminy z dyrektorem biegu im. Janu-
sza Kusocińskiego złożyli kwiaty pod 
pomnikiem mistrza. 15 minut później 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pa-
weł Kanclerz wystrzałem z pistoletu dał 

sygnał do startu jubileuszowego  XXX 
Biegu im. Janusza Kusocińskiego na dy-
stansie 10 km dla zawodników 17-letnich 
i starszych. Zawodnicy wystartowali ze 
stadionu, tam też była meta. Mieli do po-
konania 2 pętle po 5 km ulicami miasta. 
Na trasie było dużo punktów nawadnia-
nia, obsługiwanych przez wolontariuszy. 
Pogoda dopisała wspaniale. 
W biegu wzięło udział czworo reprezen-
tantów Ukrainy. Zarówno wśród kobiet 
jak i mężczyzn zajęli pierwsze i drugie 
miejsca. Nie pomogło zawołanie „go-

nimy Ukraińców!” doskonale relacjo-
nującego bieg spikera zawodów, kiedy 
na półmetku pierwsi pojawili się repre-
zentanci naszych sąsiadów. Zwycięzcy 
w nagrodę otrzymali rowery. 
SKLASYFIKOWANYCH ZOSTAŁO 151 ZAWODNI-
KÓW. Siedemdziesięcioośmioletni To-
masz Hołownia ukończył bieg w czasie 
1 godz. 01:20. Renata Tula z Warszawy, 
urodzona w 1952 r. uzyskała doskonały 
czas 53:41. Jeden z mężczyzn przebiegł 
10 km w czasie 1 godzina 10 minut, 
pchając wózek z córką. Ula na mecie 
była w doskonałej formie. Dyrektor Ja-
cek Andrzejczak, który już 12 lat jest 
organizatorem i dyrektorem biegu rów-
nież przebiegł pełen dystans 10 km. 
OSTATNIM MIŁYM WYDARZENIEM TEGO DNIA 
BYŁO UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
wszystkich biegów, wręczenie pucha-
rów, nagród i upominków. Dekoracji 
zwycięzców dokonali: Burmistrz Paweł 
Kanclerz, Skarbnik Gminy Małgorza-
ta Piotrowska, komendant ożarowskiej 
Straży Miejskiej Stanisław Rdest oraz 
przewodnicząca Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
Joanna Zwierzchowska.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

JANUSZ KUSOCIŃSKI był najpopularniejszym 
sportowcem Polski międzywojennej. Jego najwięk-
szym osiągnięciem sportowym było zdobycie zło-
tego medalu w biegu na 10 000 m na Olimpiadzie 
w Los Angeles w 1932 r. Urodził się w 1907 r. 
w Ołtarzewie i tu spędził dzieciństwo. W Ożarowie 
Maz. na terenie GOSiR znajduje się jego pomnik, 
a na domu jego rodziców pamiątkowa tablica. 
Karierę, początkowo piłkarską, rozpoczął w RKS 
Sarmata. Od 1929 do 1939 r. reprezentował, już 
tylko w biegach, „Warszawiankę”. Ma na swoim 
koncie 2 rekordy świata i 25 rekordów Polski na 
różnych dystansach. Po agresji niemieckiej na 
Polskę w 1939 r. walczył w obronie Warszawy, 
a później działał w konspiracji. Aresztowany i tor-
turowany przez gestapo w Alei Szucha i na Pawia-
ku w Warszawie, został rozstrzelany 21 czerwca 
1940 r. w Palmirach. Odznaczony dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych.

NAJLEPSZE WYNIKI
MĘŻCZYŹNI:
1.  Sergii Rybak, Ukraina 33:44
2.  Pavel Vereckyi, Ukraina  33:51
3.  Marek Dzięgielewski, Dłużniew 35:11
4.  Adam Mielczarek, Toruń 36:09
5.  Rafał Stankowski, Ożarów Maz.  37:54
6.  Artur Maciaszczyk, Ożarów Maz.  38:04
7.  Michał Wysocki, Łódź 38:10
8.  Mateusz Jędruch, Strzykuły 38:20
KOBIETY:
1.  Valentyna Kiliarska, Ukraina  41:44
2.  Olena Popova, Ukraina  41:55
3.  Agnieszka Wysocka, Łódź 43:35
4.  Dorota Kamień, AWF Warszawa 43:58
5.  Katarzyna Walaszek, Ożarów Maz.  46:28
6.  Sylwia Ambroziak, Łowicz 46:39
7.  Renata Kwiatkowska, Ożarów Maz. 47:14
8.  Agnieszka Truszko, Ożarów Maz. 48:17
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

Gmina Michałowice liderem Mazowsza 
rankingu finansowego samorządów
Gmina Michałowice jest pierwszą gminą w województwie mazowie-
ckim oraz piątą w Polsce w kategorii gmin wiejskich Rankingu Finan-
sowego Samorządu Terytorialnego.

Ranking kondycji finansowej sa-
morządów został opracowany 
przez niezależne, renomowane 

instytucje: Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie i Krajową Radę Regio-
nalnych Izb Obrachunkowych.

Sporządzony został według da-
nych GUS z 2016 r. w podziale na 
5 kategorii: gminy wiejskie (1559), 
gminy miejsko-wiejskie (616), gmi-
ny miejskie (237), miasta na pra-
wach powiatu (66) i powiaty ziem-
skie (314).

Przy ich ocenie wzięto pod uwa-
gę wskaźniki tj.: udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem; re-
lacja nadwyżki operacyjnej do do-
chodów ogółem; udział wydatków 
inwestycyjnych w wydatkach ogó-
łem; obciążenie wydatków bieżą-
cych wydatkami na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń; udział 
środków europejskich w wydatkach; 
relacja zobowiązań do dochodów 
ogółem  i  udział podatku dochodo-
wego od osób fizycznych w docho-
dach bieżących.  

W grupie 1559 gmin wiejskich 
najlepsze wyniki w rankingu uzy-
skały:
1. Kobierzyce (woj. dolnośląskie)
2.  Dobra Szczecińska (woj. zachod-

niopomorskie)
3. Kleszczów (woj. łódzkie)
4.  Osielsko (woj. kujawsko-pomor-

skie)
5.  Michałowice (woj. mazowieckie)

Wyniki rankingu zostały przed-
stawione podczas IV Europejskiego 
Kongresu Samorządów, który się od-
był 26–27 kwietnia w Krakowie.

KLUB ŚWIETLIKI
12 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszał-
kowskim wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka podpisał umowę 
na otrzymanie dofinansowania pro-
jektu pn. „Klub Świetliki” na kwotę 
435 442,27 zł, ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014–2020.

„Klub Świetliki” będzie działał w okre-
sie od 20 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 
2020 r. Wartość całkowita projektu wy-
nosi 468 217,50 zł, z czego kwota do-
finansowania dla gminy Michałowice 
to 435 442,27 zł, co stanowi 93% całej 
wartości projektu. Wkład własny gmi-
ny wyniesie zatem 7%.

Wartość projektu w poszczegól-
nych latach przedstawia się następu-
jąco:

●l w 2018 r.  –  72 032,50 zł;
●l w 2019 r.  –  283 387,50 zł;
●l w 2020 r.  –  112 797,50 zł.

Świetliki to placówka wsparcia 
dziennego, która działa od październi-
ka 2017 r. Dedykowana jest dla dzieci 
i młodzieży do 18. roku życia z rodzin 
zamieszkujących na terenie gminy.

Formuła opiekuńczo-wychowaw-
cza w jakiej prowadzone były Świet-
liki, doskonale spełniła swoje zadanie. 
Dzieci miały możliwość odrabiania 
lekcji, uczestniczenia w zajęciach 
edukacyjnych i integracyjnych. Był 
też czas na zabawę, a także zajęcia 
plastyczne i sportowe. Odpowiednie 

ukierunkowanie zajęć bardzo do-
brze wpłynęło na rozwój edukacyjny 
dzieci, ale również dało możliwość 
rozwijania pasji i umiejętności pracy 
w zespole. Oczywiście w trakcie zajęć 
był też czas na rozmowy i profilaktykę 
zachowań ryzykownych.

Do tej pory Świetliki funkcjono-
wały w Granicy dwa dni w tygodniu. 
W ramach projektu planowany jest 
rozwój placówki o jeszcze jedną loka-
lizację i wydłużenie funkcjonowania 
do 5 dni (ok. 4 godzin dziennie).
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PRUSZKÓW

jedna reklama – wiele 
możliwości     już od 50 zł 

zadzwoń  602 666 134

Na miejscu, na wynos... i niedrogo!

W budynku
PKP Warszawa Ursus
(Bar MALINKA)
tel. 502 986 711

 Pyszne, domowe obiady  duże porcje  dania wegetariańskie 
 dania na zamówienie  szeroki wybór  catering – imprezy Smacznego!

Największy schabowy w mieście!

OBIADEK
ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9.00–18.30 

Stacja

PRO
MO

CJA
30%NA ODZIEŻ UŻYWANĄ

PROPROPROPROPROPRO

n  PRUSZKÓW. Ofi cjalne otwarcie Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie

Nowa siedziba instytucji kultury
Wielki gmach przy ul. Bohaterów Warszawy 4, wybudowany przez miasto 
przy kompleksie sportowym, użytkowanym przez klub sportowy „Znicz”, 
został uroczyście otwarty 9 czerwca 2018 roku.

P o symbolicznym przecięciu wstęgi 
przez prezydenta Pruszkowa Jana 
Starzyńskiego oraz przez wiele 

innych osób (prócz tzw. oficjeli wstę-
gę przecinać mogli również przybyli 
mieszkańcy), Prezes Zarządu Centrum 
Kultury i Sportu Anna Dudziec opro-
wadziła liczną grupę zainteresowanych 
po wnętrzach gmachu. Zobaczyliśmy 
przestronne, nowoczesne wnętrza, salę 
widowiskową na 400 osób, salę au-
dytoryjną na 210 osób, salę baletową, 
którą można podzielić na dwie części, 
ściankę wspinaczkową. W obszernym 
holu powitały zwiedzających wystawy: 
malarstwa Stowarzyszenia Akwareli-
stów Polskich i strojów ludowych ZTL 
Pruszkowiacy.
Prezes CKiS Anna Dudziec: – W okre-
sie wakacji przeprowadzą się tutaj 
Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” 
i Zespół Tańca Ludowego „Pruszko-
wiacy”. Za czynsz zapłacą symboliczne 
kwoty, ustalone według stawek, które 
rynkowo obowiązują w Pruszkowie. 
Budynek jest wielofunkcyjny. Wszystkie 
pomieszczenia posiadają klimatyzację.  

Mamy dużo planów i pomysłów. Już 
działamy, chociaż obiekt nie jest jesz-
cze do końca wyposażony. Uruchomio-
ne już zostało kino. Rozpoczynają się 
koncerty znanych zespołów, promocje 
książek. Oferujemy pełną gamę atrakcji 
komercyjnych, kulturalnych i sporto-
wych. Przez najbliższe 5 lat będziemy 
zarządzać również halą sportową Znicz 
i stadionem.
Jak wyjaśnił prezydent Starzyński – 
Całość budowy i wyposażenie obiektu 
zostały sfinansowane z budżetu miasta. 
W ubiegłym roku dostaliśmy dotację 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w wys. ok. 200 tys. zł na 
doposażenie MOK-u. Obiekt jest naszą 
własnością, wydzierżawioną obecnie 
na 5 lat spółce prawa handlowego. 
Zarówno w budynku jak i na obiektach 
sportowych będą się odbywały również 
imprezy komercyjne.
Powierzchnia użytkowa budynku to 
imponujące 13 tys. m2. Lepsze warunki 
do działania uzyskały tutaj dobrze zna-
ne w Pruszkowie instytucje kulturalne, 
a równocześnie stworzono nowoczesny 

obszar dla organizacji różnego rodzaju 
imprez. Wokół gmachu umiejscowiono 
dogodne parkingi. Kilka dni wcześniej 
obiekt poświęcił Metropolita warszaw-
ski kardynał Kazimierz Nycz, więc 
mamy nadzieję, że z bożą opieką obiekt 
długie lata będzie dobrze służył miesz-
kańcom Pruszkowa i nie tylko.

Sport i zabawa
Po części oficjalnej na całym terenie 
CKiS rozpoczęło się świętowanie. Ze-
spół Pruszkowiacy zaprezentował tańce 
i piosenki ludowe. Wystąpiły dwie gru-

py: dorosła i młodsza, złożona z dzieci, 
które nie ustępowały starszym arty-
stom, a pod względem otrzymanych 
braw zdecydowanie wygrały. Przez cały 
czas klaun Tomi zabawiał dzieci i anga-
żował je do wspólnej zabawy. Harcerze 
z Hufca Pruszków mieli własne stoisko, 
rozdawali upominki, torby, bańki, kred-
ki i skakanki. Zorganizowali też pokaz 
pierwszej pomocy. Salon Pruszkowski, 
skupiający malarzy amatorów, który 
również będzie miał tutaj swoją siedzi-
bę, udostępnił ścianę, na której każdy 
mógł namalować Pruszków swoich 

marzeń. Były zajęcia sportowe, siat-
kówka plażowa, piłka nożna dla każde-
go, karate tradycyjne, koszykówka, ani-
macje dla dzieci, warsztaty o zdrowym 
żywieniu, warsztaty jogi, teatr uliczny, 
TAI-CHI, zajęcia fitness, pokaz filmu 
niemego z muzyką na żywo. Odbywały 
się mecze Akademii Piłkarskiej Znicz.
Pełen wrażeń dzień zakończyły wystę-
py zespołów: Bluesmaszyna, Natural 
Made Rockers, CHEMIA i gwiazdy 
wieczoru Kasi Schubert.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski



Mocne Strony    |    26 LIPCA 2018 R.    |    NR 13(42)/2018  (ROK III)

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 11PIASTÓW

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Ścieżki
rowerowe
w Piastowie
Lipiec 2018 roku. Widać zdecydowany 
postęp prac inwestycyjnych w projekcie 
„Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą 
na poprawę jakości powietrza w War-
szawskim Obszarze Funkcjonalnym”.

PIERWSZY ETAP BUDOWY
Budowa ścieżek rowerowych na tym etapie 
już zmierza do finiszu. 4 podstawowe fazy 
realizacji, czyli:
1) prace przygotowawcze, 
2) roboty ziemne, 
3) prace związane z podbudową
4) ułożenie asfaltu
już zostały zakończone.
Jakie dodatkowe prace wykonano, co jesz-
cze trzeba zrobić i kiedy nastąpi otwarcie 
ścieżek dla rowerzystów?
• ŚCIEŻKA ROWEROWA W AL. WOJSKA POLSKIE-

GO – Przebudowana została sygnalizacja 
świetlna oraz oświetlenie. Pod koniec 
sierpnia zostanie wdrożona stała organi-
zacja ruchu.

• ŚCIEŻKA WZDŁUŻ WIADUKTU IM. GEN. L. OKULI-
CKIEGO – Do końca lipca nastąpi wdroże-
nie stałej organizacji ruchu.

• ŚCIEŻKA ROWEROWA W AL. TYSIĄCLECIA
Pozostało zamontowanie nowej wia-
ty przystankowej – do końca lipca br. 
orazprzebudowa sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu al. Tysiąclecia z ul. 
E.Orzeszkowej.

 Stała organizacja ruchu zostanie wdrożo-
na na tym odcinku pod koniec sierpnia br.

DRUGI ETAP BUDOWY
W tym etapie inwestycji BUDOWA ŚCIEŻEK 
przewidywana jest NA ODCINKU UL. WARSZAW-
SKIEJ OD RONDA IM. KACZOROWSKIEGO DO GRA-
NICY Z WARSZAWĄ ORAZ WZDŁUŻ ULICY TUWIMA. 
Trwa pozyskiwanie wszystkich niezbędnych 
pozwoleń. Według harmonogramu prace bu-
dowlane na tym odcinku powinny się rozpo-
cząć pod koniec sierpnia br.

Na podstawie informacji 
Olgi Sochackiej – Wydział Inwestycji 

i Agnieszki Tomaszewskiej-Kuli 
– Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych

Foto: Anna Lorens

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Od kilku miesięcy mieszkańcy naszego Miasta mogą obserwować prace 
budowlane prowadzone na kilku obiektach w ramach projektu:  „Kom-
pleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mieście 
Piastów” współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę nisko-
emisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 
Kwota dofi nansowania wynosi ponad 7,8 mln zł. To kolejne proekologiczne 
działanie władz Piastowa zakładające poszanowanie energii i środowiska.

Najmłodsi piastowianie – przedszkola-
ki Miejskiego Przedszkola nr 4 przy 
ul. Żbikowskiej 5 z pewnością chętnie 
będą przebywać w budynku, które wraz 
z ociepleniem otrzymało wielobarwną 
elewację. Stan zaawansowania prac bu-
dowlanych Inspektor Nadzoru Budow-
lanego ocenia na 89%. Oprócz docie-
plania elewacji i dachu, budynek zyska 
pompę ciepła.
Swoje oblicze zmienia także budynek 
Szkoły Podstawowej nr 1 położony 
przy ul. Brandta 22. Ocieplenie elewa-
cji zostało wykonane już w 70 %. W bu-

dynku wymieniono stolarkę okienną, 
ocieplono strop sali gimnastycznej. 
Trwają roboty budowlane branży bu-
dowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Natomiast kolorystyka budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 położonego przy 
Al. Krakowskiej 20 zostanie odświeżo-
na w ramach ocieplenia elewacji, która 
została wykonana już prawie w całości. 
Wykonawca kontynuuje roboty w bran-
ży elektrycznej.
Na rozpoczęciu roku szkolnego 2018/19 
budynek Szkoły Podstawowej nr 3 
przy Al. Tysiąclecia 5 przywita swo-

ich uczniów nową, bladoniebieską bar-
wą. I tutaj prace termomodernizacyjne 
dobiegają końca. W ok. 90% zostało 
wykonane docieplenie dachu. Zostaną 
również wymienione grzejniki oraz za-
instalowana będzie pompa ciepła.
Po dociepleniu i otynkowaniu elewacji 
także budynek Szkoły Podstawowej nr 
5 przy ul. Pułaskiego 6/8 prezentuje 
się bardzo elegancko. Ocieplono strop 
przejazdu bramowego, a także stropo-
dach. Zaawansowanie wszystkich robót 
budowlanych wynosi 80%.
Mieszkańców miasta, którzy licznie ko-
rzystają z oferty Miejskiego Ośrodka 
Kultury, zapewne ucieszy nowy wy-
gląd budynku po wykonaniu ocieplenia 
elewacji. I tu prace budowlane związane 
z termomodernizacją, w tym w bran-
żach elektrycznej i sanitarnej szybko 
postępują.
W ramach projektu zostanie również 
ocieplony budynek wielorodzinny 

przy ul. Tuwima 4, zakres robót został 
zrealizowany w ponad 50%.
Na koniec przedstawiamy budynek 
Urzędu Miejskiego, który bardzo zy-
skał po wykonaniu ocieplenia i nowej 
elewacji. Wykonawca wykonał roboty 
budowlane już w 89%. Wkrótce zostaną 
także wymienione grzejniki w budynku.

W ramach projektu w większości wy-
mienionych powyżej budynków zosta-
nie także zmienione oświetlenie na ener-
gooszczędne oraz będzie zainstalowana 
instalacja fotowoltaiczna. To również 
przyczyni się do podwyższenia standar-
du energetycznego budynków, poprawę 
efektywności kosztowej, zmniejszenia 
zużycia energii oraz redukcję CO2, sta-
nowiących cel całego przedsięwzięcia.

Hanna Ryszkowska
Inspektor w Wydziale Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Piastowie

1 lipca 2018 r. wszedł w życie jeden 
z jej najważniejszych zapisów uchwa-
ły antysmogowej na Mazowszu. Mówi 
o ograniczeniach dotyczących mate-
riałów opałowych. Oznacza to, że sto-
sowanie do opału zabronionych mate-
riałów może zakończyć się mandatem 
lub grzywną w wysokości nawet pięciu 
tysięcy złotych.

U chwała antysmogowa dla Mazow-
sza weszła w życie 11 listopada 
2017 r. Wskazuje przede wszyst-

kim rodzaje pieców, które mogą być 
stosowane, a których używanie zosta-
nie ograniczone. Ściśle określa para-
metry instalacji grzewczych, a także 
rodzaje spalanych w nich paliw.

Warto wiedzieć, że kupując opał, mamy 
prawo prosić o certyfikaty lub inne do-
kumenty potwierdzające odpowiednie 
parametry zakupionego towaru. Co waż-
ne zakup powinien mieć dowód sprzeda-
ży (paragon lub fakturę). Ten dokument 
będzie dowodem w trakcie przeprowa-
dzania ewentualnych kontroli jakości 
stosowanych paliw.
Już w tym sezonie grzewczym, a dokład-
nie od września, nasze miasto rozpo-
cznie wykorzystywanie drona z analiza-
torem spalin do monitoringu z powietrza 
materiałów spalanych w piecach na tere-
nie miasta.

Wsparcie fi nansowe na wymianę pieca
Przypominamy, że w ubiegłym roku wła-
dze Piastowa także podjęły kroki walki 

ze smogiem w naszym mieście. Jednym 
z nich było podjęcie decyzji o udzielaniu 
wsparcia finansowego na wymianę pie-
ców przez naszych mieszkańców w tzw. 
programie „STOP SMOG”. W 2017 
roku 19 osobom udzielono takiej do-
tacji, na łączną kwotę blisko 48 tys. zł. 
W bieżącym roku liczba chętnych jest 
już duża. Do chwili obecnej do piastow-
skiego magistratu wpłynęło 110 wnio-
sków o udzielenie dofinansowania na 
wymianę pieców. Z tej puli wniosków 
38 mieszkańców już wymieniło piece, 
a 35 mieszkańców jest w trakcie wymia-
ny. Cieszy nas ten fakt, ponieważ dzięki 
temu powietrze w Piastowie jest i będzie 
coraz czystsze. 

Anna Lorens

OD 1 LIPCA 2018 R. 
NIE MOŻNA UŻYWAĆ:

●n mułów i flotokoncentratów węglo-
wych oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem,

●n węgla brunatnego oraz paliw sta-
łych produkowanych z wykorzysta-
niem tego węgla,

●n węgla kamiennego w postaci syp-
kiej o uziarnieniu 0-3 mm,

●n paliw zawierających biomasę o wil-
gotności w stanie roboczym powy-
żej 20 proc. (np. mokrego drewna).

Naruszenie przepisów uchwały 
może być ukarane mandatem 500 zł 

lub grzywną do 5000 zł.

WNIOSKI O WSPARCIE FINANSOWE NA WYMIANĘ PIECA 
można składać do 30 września 2018 roku.

Sprawdź: warunki udzielenia dotacji dostępne na stronie:
http://www.piastow.pl/komunikaty/udzielenie-dotacji-celowej-na-wymiane-pieca

STOP
SMOG

CZYM PALIMY
W PIECU?

BIEG  BITWY
WARSZAWSKIEJ 1920 roku

UWAGA! Limit zapisów – 200 osób.
Zamknięcie zapisów
w sobotę 11 sierpnia 2018 r. o godz.20.00

http://www.mosir.piastow.pl

12 sierpnia 2018 r.
(dystans 1920 m)

TRWAJĄ ZAPISY! 
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PRUSZKÓW

Dużo się działo się w niedzielę, 17 czerwca. Na wiel-
kiej scenie w Parku Kościuszki wystąpiły gwiazdy 
piosenki, rozrywki i sportu. Na terenie parku roz-
stawiono kilkadziesiąt różnorodnych stoisk. Były po-
kazy, konkursy, quizy, przejażdżka kolejką. Można było 
głosować na projekty budżetu obywatelskiego. Ta wielka, 
kolorowa impreza zorganizowana przez Starostwo Pruszkowskie 
sprawiła, że na miejsce licznie przybyli mieszkańcy miasta i powiatu.

P rzed sceną największe tłumy przy-
ciągnął występujący na zakoń-
czenie imprezy zespół ENEJ. Ale 

tłoczno było już od południa. Wystę-
powali laureaci konkursu Śpiewaj, nie 
ziewaj, zespół taneczny Pałacynki, ucz-
niowie SOSW z Pruszkowa, mieszkańcy 
DPS Brwinów KSNAW z Brwinowa, 
w pokazach tanecznych zaprezentowało 
się Dance Imperium. 
KLUB PANTERA Z BRWINOWA przedstawił 
niezwykły pokaz. Wystąpili najmłodsi 
adepci i starzy mistrzowie. W klubie 

są 4 grupy judo i 4 grupy ju-jitsu. Tre-
ner, szef i założyciel istniejącego od 
1992 roku klubu, Kazimierz Rutkowski 
przybliżył nam ich dwojakie działa-
nia. Pochwalił się wieloma sukcesa-
mi sportowców Pantery. Wspomniał 
o I miejscu i 15 złotych medalach na 
międzynarodowym turnieju drużyno-
wym w Paryżu, o startach w Berlinie, 
Amsterdamie, Czechach, o meda-
lach drużynowych i indywidualnych 
w Mistrzostwach Polski i Warszawskiej 
Olimpiadzie w Judo. Wymienił srebr-

nych medalistów: Janka 
Ochędalskiego, Karola 
Polańskiego i  Dominika 
Olborskiego oraz brązo-
wą medalistkę Małgorza-
tę Woźniak. Klub wyszkolił 
też ok. 150 kobiet z powia-
tu pruszkowskiego 
w samoobronie. Pa-
nie Aneta Bukow-
ska i Anna Wara-
bieda od 3,5 roku 
regularnie trenują 
ju-jitsu i biorą 
udział w poka-
zach, również za 
granicą. Na sce-
nie zobaczyliśmy 
je m.in. w poka-
zach z bronią bia-
łą i palną. Jak opo-
wiadały – „To duża 
frajda i przygoda 
wystąpić na scenie. 

n  PRUSZKÓW. Piknik Rodzinny Mieszkańców i Organizacji Pozarządowych 
w Parku Kościuszki w Pruszkowie

Wielka        rodzinna
integracja
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kondycję ogólną, a więc lepsze samo-
poczucie”. 
FASOLKI już od 35 lat bawiący młodą 
publiczność zespół z Panem Tik Ta-
kiem i Ciotką Klotką zaprezentował 
brawurowo stare i nowe przeboje. Przy 
okazji poinformowano o nowym nabo-
rze do zespołu dzieci w wieku 6–9 lat 
we wrześniu 2018 r. w Młodzieżowym 
Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej.
W międzyczasie prowadzący zapraszali 
dzieci i rodziców do różnych konkursów 
z nagrodami, m.in. o tematyce piłkar-
skiej – z okazji trwającego Mundialu.
W związku z przesłaniem pikniku STA-
ROSTA PRUSZKOWSKI MAKSYM GOŁOŚ PO-
WIEDZIAŁ: – Rodzina jest po to, żeby coś 
się w niej rodziło – nowe życie, miłość, 
kultura, wychowanie i tradycja. Nato-
miast organizacje pozarządowe są 
to grupy ludzi, które mają wolę 
żeby zmieniać rzeczywistość wo-
kół siebie. Dlatego też wszystkich 
gorąco zachęcał do angażowania 
się w działalność obywatelską, poza-
rządową. Starosta uhonorował Aurelię 
Zalewską – wiceprzewodniczącą Rady 
Powiatu, członkinię wielu organizacji 
pozarządowych w Michałowicach 
i Komorowie oraz Witolda 
Błaszczyka ze Stowarzyszenia 
Kulturalny Komorów pamiąt-
kowymi odznakami NGO 2018 
– Powiat Pruszkowski. 
WIELE ORGANIZACJI POZARZĄDO-
WYCH Z CAŁEGO POWIATU zapre-

zentowało swoje stoiska. Powstałe 4 
lata temu Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Nadarzyn pokazało wystawę 
o Nadarzynie i własne wypieki.
Olaf Michalski stworzył w listopa-
dzie 2017 r. Stowarzyszenie Rozwój, 
Przedsiębiorczość, Patriotyzm w Ra-
szynie. Stowarzyszenie prowadzi spot-
kania i warsztaty, przybliżające historię 
tego regionu. Na stoisku pan Olaf poka-
zał eksponaty, związane z Pruszkowem. 
Stowarzyszenie Projekt Raszyn roz-
dawało torebki wielorazowego użytku. 
Wystawiło kosze zrobione z wikliny, wy-
konane na warsztatach z edukacji ekolo-
gicznej, na które przychodzi ok. 50 osób. 
Prezes stowarzyszenia, Dorota Betko 
opowiedziała o dwóch podstawowych 

nurtach działalności: historycznym – we 
współpracy ze stowarzyszeniem Ola-
fa Michalskiego i ekologicznym – we 
współpracy z Nadarzynem. Dodała, że 
działają w całym powiecie Pruszkow-
skim.
Stowarzyszenie Rodzin Abstynen-
ckich prezentowało alkogogle, przez 
które można doświadczyć, jak wygląda 
świat po 2 i po 3 promilach alkoholu 
oraz kolekcję zegarów. Także piękną, 
dużą wystawę o Pruszkowie Mirosława 
Kurzawy – wiersze, piosenki, utwory 
dla Pruszkowa, rysunki. – Chciałem 
pokazać wszystko, co jest w Pruszkowie 
najpiękniejsze. Trochę historii o uli-
cach, pałacykach, Parku Potulickich
– powiedział autor. Stowarzyszenie po-

wstało w 1991 roku. Od 2003 prezesem 
jest Bogdan Urban, instruktor terapii 
uzależnień w przychodni przy ul. Drzy-
mały. Aktywnych jest ok. 40 członków. 
BYŁ NAMIOT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI. 
Jak poinformował Grzegorz Mroczek – 
sekretarz Zarządu Gminnego PiS: – Wy-
stawiliśmy swój namiot, żeby porozma-
wiać z ludźmi na różne tematy, m.in. co 
trzeba poprawić w mieście, w powiecie, 
co jest źle. 
PRUSZKOWSKIE MUZEUM DULAG 121 rów-
nież wzięło udział w Pikniku Rodzin-
nym. Pracownicy przeprowadzili bardzo 
atrakcyjny i trudny quiz dla dorosłych, 
dotyczący historii Pruszkowa. Zorgani-
zowali stanowisko plastyczne dla dzieci. 

Była niezwykła makieta Bajeczny 
Pruszków. Dzieci wykonywały 

prace z plasteliny. – Prusz-
ków rozwinął się dzięki Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej. 
Staramy się promować 
historię Pruszkowa, żeby 

wśród mieszkańców wiedza o historii 
miasta była jak najszersza. Odpowiada-
liśmy na wiele pytań osobom odwiedza-
jącym nasze stanowisko. Część z nich 
dotyczyła właśnie kolei. Impreza świetnie 
się udała – powiedziała Dyrektor Muze-
um Małgorzata Bojanowska. Furorę zro-
biła, zamówiona przez muzeum, KOLEJKA 
ELEKTRYCZNA z trzema wagonikami, mo-
gąca zabrać jednorazowo ok. 20 osób, 
symbolizująca tamtą kolej. Przez cały 
czas ustawiał się ogonek chętnych do 
przejażdżki po parkowych alejkach.
DUŻĄ FRAJDĄ DLA DZIECI BYŁY NAMIOTY 
„MAŁEGO INŻYNIERA”. Można było z po-
mocą fachowców stworzyć własnego ro-
bota, spróbować tworzonych w sposób 
chemiczny dań z kuchni molekularnej, 
wykonać różne doświadczenia. 
PREZENTOWAŁY SIĘ TAKŻE: Straż Pożar-
na, Policja, organizacje patriotyczne 
i charytatywne, Orkiestra Dęta „Prusz-
kowianka”.  Nie zabrakło punktu infor-
macyjnego Powiatu Pruszkowskiego. 

Kilkaset osób za-
głosowało na 
projekty budżetu 
obywatelskiego. 
Pogoda dopisała 
nadzwyczajnie. 
Czekamy na ko-
lejne podobne wy-
darzenia!

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

PRUSZKÓW

r e k l a m a  w  m o c n yc h  s t r o n a c h 
już od 50 zł – zadzwoń 602 666 134

 

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!

kultura, wychowanie i tradycja. Nato-
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SPORT

URUGWAJ MISTRZEM ŚWIATA?! Tak! Było to możliwe na turnieju 
piłkarskim „Ursus World Cup 2018” zorganizowanym 8 lipca 2018 r. na 
bocznej płycie stadionu przy ul. Sosnkowskiego 3. W turnieju udział wzięło 
szesnaście drużyn najwyżej sklasyfi kowanych w Ursusowskiej Lidze Piłki 
Nożnej. Przed rozpoczęciem turnieju każda z drużyn losowała nazwę kraju,  
którego reprezentanci zakwalifi kowali się do 1/8 fi nału na MŚ w Rosji.
Oto pary i wyniki 1/8 fi nału w turnieju 
„Ursus World Cup 2018”    
Argentyna – Portugalia 3:4
Chorwacja – Anglia 2:5
Szwajcaria – Belgia 1:2
Meksyk – Hiszpania 3:0
Urugwaj – Brazylia 9:1
Japonia – Francja 2:2   1:2 k.
Kolumbia – Rosja 3:3   2:1 k.
Szwecja – Dania 1:8
W 1/8 FINAŁU doszło do kilku niespo-
dzianek, gdzie Urugwaj wysoko wygrał 
z Brazylią, a Szwecja również wysoko 
przegrała z Danią. 
W ĆWIERĆFINALE zagrały następujące 
drużyny: 
Portugalia – Anglia 8:3
Belgia – Meksyk  7:0
Urugwaj – Francja 12:3
Kolumbia – Dania 2:9
Pary ćwierćfinałowe nie zapowiadały 
tak wysokich wyników, a wszystkie 

drużyny dość pewnie awansowały do 
półfinałów, gdzie ze sobą zagrali:
Portugalia – Belgia  4:4   2:0 k.
Urugwaj – Dania 8:4
Bardzo emocjonujący był MECZ PÓŁFI-
NAŁOWY pomiędzy Portugalią, a Belgią, 
gdzie Belgia wygrywała nawet 3 do 0, 
ale ambitnie walczący Portugalczycy 
w ostatnich sekundach meczu wyrów-
nali doprowadzając do serii rzutów 
karnych, w których ostatecznie okazali 
się lepsi.
W MECZU O 3 MIEJSCE Belgia okazała się 
lepsza od Danii, spokojnie wygrywa-
jąc 8:4.
W FINALE Urugwaj nie dał szans Portu-
gali wygrywając 7:5, kontrolując mecz 
od samego początku.
NAJLEPSZYM STRZELCEM TURNIEJU „URSUS 
WORLD CUP 2018” został zawodnik Patryk 
Wasilewski zdobywając 11 bramek, 
a reprezentował barwy Urugwaju.  

KTO był KIM na „URSUS WORLD CUP 2018”
Argentyna (DZIKIE WĘŻE)

Portugalia (GLADIATORS)        

Chorwacja (FC COSMOS)

Anglia (OCHOTA)            

Szwajcaria (DRIM TIM)

Belgia (WŁOCHOWSKI SZPONT)              
Meksyk (PRZEPIÓRKI WŁOCHY)
Hiszpania (SPARTAK)          
Urugwaj (SPARTA)
Brazylia (MARINES)    
Japonia (SPOKOJNIE)

Francja (GALIA)                  

Kolumbia (OCHOTA)

Rosja (WIKI TEAM)                

Szwecja (SEVROLL UNITED)

Dania (STREFA XERO)

Podsumowanie turnieju piłkarskiego „Ursus World Cup 2018”

BELGIAPORTUGALIAURUGWAJ

TURNIEJ SZACHOWY o Puchar Burmistrza Ursusa 
W dniach 9–10 czerwca 2018 r. 
w DK Kolorowa odbył się kolejny, 
drugi w tym roku kalendarzowym, 
turniej szachowy o Puchar Burmi-
strza Ursusa, zgłoszony do między-
narodowej organizacji FIDE. 

U czestnicy – 78 zawodników z całej 
Polski oraz przedstawiciel Fran-
cji, startowali w dwóch grupach, 

w zależności od posiadanego rankin-
gu ELO. Grupa A (ELO 1400–2199) 
– 32 zawodników, grupa  B (ELO do 
1399 i/lub ranking krajowy minimum 
1400) – 46 zawodników. W obydwu 
grupach zwyciężyli zawodnicy UKS 
Czternastka: A – Kacper Jarzębow-
ski, B – Jakub Janeczko. Obydwaj 
laureaci z powodzeniem uczestniczy-
li też w turnieju FIDE rozegranym 
w tym samym miejscu, czyli DK Ko-
lorowa, w dniach 17–18 lutego: Kac-

per Jarzębowski był drugi, a Jakub 
Janeczko – pierwszy.

Grupa A:
Jarzębowski Kacper – UKS Czternastka
Kaczmarska Joanna – Polonia Warszawa
Mróz Waldemar – Hetman Markowice
Kamiński Jan – Hetman Warszawa
Rudiano Nicolas – Francja
Rzeszowski Dominik – UKS Czternastka

Grupa B:
Janeczko Jakub – UKS Czternastka
Tyczkowski Mariusz – MZSzach
Szumigaj Marcin – MZSzach
Trochimczuk Szymon – Elbląg
Pająk Kamil – UKS Czternastka
Wydornik Robert – MZSzach

W turnieju grało bardzo wielu mło-
dych 7–10-letnich zawodników z UKS 
Czternastka, którzy mieli okazję do 
zdobycia doświadczenia grając ze star-
szymi zawodnikami.

Zawody odbyły się dzięki wsparciu 
Urzędu Dzielnicy Ursus (podzięko-
wania!!!) 

RADZYMIN – Indywidualne Mistrzostwa 
Mazowsza
W dniach 16–17 czerwca 2018 r. 
w Radzyminie odbyły się Indywidu-

alne Mistrzostwa Mazowsza w sza-
chach do lat: 7, 9, 11, 13, 15, 18. 
Złote medale zdobyli: Czarkow-
ska Dalia (do lat 9), Pastuszko Kasia 
(do lat 11), Bujalski Mateusz (do lat 
15).
Srebrne medale zdobyli: Kosiński 
Marcin (7), Skowron Dawid (11).
Brązowe medale zdobyli: Wolszczak 
Natalia (13) i Matyszkiewicz Wiktor 
(18).
Gratulujemy!!!

LIGA
Zawodnicy UKS Czternastka obecnie 
przygotowują się do zawodów I i II 
ligi, które zostaną rozegrane w Ku-
dowie Zdroju i Szczyrku w dniach 
20–29 lipca.
Trzymamy kciuki!

Tekst i zdjęcia (9 czerwca – DK Kolorowa)
Wojciech Grzesik
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OGŁOSZENIA DROBNE

• SKUP ANTYKÓW, STAROCI

•  LIKWIDACJA MIESZKAŃ 
– SKUP: porcelany, szkła, 
obrazów, oświetlenia, sreber 
i platerów, figurek, bibelotów, 
zegarków, biżuterii, mebli, 
znaczków, płyt winylowych
oraz wszelkich innych 
przedmiotów. 

tel. 535 440 483

antykstore.wawa@gmail.com

KUPIĘ

SALON FRYZJERSKI DLA DZIECI 
„Fryzurki Spod Chmurki”

poszukuje FRYZJERKI

tel. 504 083 803

PRACA

NAGROBKI
już od 1990 zł

tel.: 22 214 06 31
500 290 360

RATYgranit

EKSPOZYCJA: 
W-wa, ul. Palisadowa 15

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

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

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 są widoczne 
przez co najmniej 2 tygodnie 

również na naszej stronie internetowej 
www.mocnestrony.com.pl 

– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE OGŁOSZEŃ 
DROBNYCH I REKLAM

XXIV Dni Ursusa
Już po raz dwudziesty czwarty w parku Achera, w sobotę, 16. czerwca 
mieszkańcy Ursusa bawili się wspaniale świętując dni swojej dzielnicy. 
Na ogromnej scenie wystąpiły międzynarodowe i polskie gwiazdy piosenki.

O rganizatorzy – Urząd Dzielnicy 
Ursus – zadbali, żeby mieszkańcy 
w każdym wieku i o różnych zain-

teresowaniach znaleźli coś dla siebie. 
Było wiele atrakcji dla dzieci: wiel-
kie, dmuchane zabawki, gry, konkur-
sy, stoiska sponsorów imprezy – firm, 

znajdujących się na terenie dzielnicy, 
a także zabezpieczenie gastronomiczne 
i piwne. Dużym zainteresowaniem cie-
szyło się dobrze przygotowane stoisko 
Biblioteki Publicznej w Ursusie: tunel, 
wyścigi w workach, wyścigi z piłkami, 
zajęcia plastyczne – kolorowanki, ro-
bienie flagi, kotylionów. Do dyspozycji 
dzieci miały też gry planszowe, zabaw-
ki edukacyjne, gry logiczne. Wystawio-
ny był fotel z książkami, gdzie można 
było wybrać sobie książkę, którą po 
przeczytaniu powinno się przekazać 
dalej. Takie półki z książkami znajdują 
się w wielu miejscach dzielnicy i całej 
Warszawy. Fragmenty książek dla naj-
młodszych czytała głośno burmistrz Ur-
szula Kierzkowska, radne i pracownice 
biblioteki, m.in. pani Basia Haponiuk.

Wielkie gwiazdy lat osiemdziesiątych 
i Natalia Nykiel
Największą atrakcją były koncerty 
światowych gwiazd. Rozpoczął urodzo-
ny w 1962 r. w Neapolu bardzo popu-
larny włoski piosenkarz, kompozytor, 

autor tekstów Francesco Napoli 
(naprawdę Napolitano). Karierę 
rozpoczął w latach 80. w Niem-
czech, gdzie szybko stał się po-
pularny, dzięki piosenkom wy-
konywanym w stylu popowym, 
śpiewanym w języku włoskim. 
Napoli po raz pierwszy przyje-
chał do Polski na Festiwal Pio-
senki w Sopocie w 1988 roku. 
Dla młodszej części publiczności 
z koncertem wystąpiła polska 

gwiazda Natalia Nykiel. 23-letnia obec-
nie Natalia w 2013 r. brała udział w dru-
giej edycji programu telewizyjnego The 
Voice of Poland. Dotarła wtedy do fi-
nału konkursu. W ciągu kolejnych lat 
dostała się do grona najbardziej popu-
larnych polskich piosenkarek. Najwięk-
sze tłumy zgromadził Shakin’ Stevens 
– walijski piosenkarz rock’n’rollowy, 
muzyki pop i autor tekstów piosenek, 
który zdobył największą popularność 
w latach 80. XX wieku. Urodzony 
w 1948 roku artysta od kilku lat znowu 
koncertuje i wydaje nowe płyty.

Było bardzo bezpiecznie
Zwracała uwagę wyjątkowo liczna 
obecność Policji. Komendant rejonowy 
zdecydował o skierowaniu do ochrony 
imprezy funkcjonariuszy z 3 dzielnic: 
Ochoty, Ursusa i Włoch. Kilkuoso-
bowe patrole widoczne były również 
na ulicach Ursusa. Jak poinformowała 
podkom. Edyta Wisowska, impreza, 
którą w dniu 16 czerwca 2018 roku za-
bezpieczali na terenie Ursusa policjanci 
z Komendy Rejonowej Policji Warsza-
wa III przebiegła bezpiecznie, bez incy-
dentów. Dodała, że policjanci w oparciu 
o analizę zagrożeń przewidują różne 
warianty działań i decydują o siłach 
i środkach niezbędnych do zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkim uczestni-
kom odbywającej się imprezy. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

AGNIESZKA GOĆ
Doradca Klienta

tel.: 508 084 889, 607 319 564 
ul. Rakietników 38
02-495 Warszawa-Ursus



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

   Spersonalizowany karnet 
zabiegowo-treningowy 
dla każdej Klientki  

  Do każdego karnetu – bezpłatna dieta
   Indywidualnie dopasowany 

program dietetyczny 
  Dobór suplementów i kosmetyków
  Endermologia i liposukcja kawitacyjna

ZAPEWNIAMY 
przytulną atmosferę 
i profesjonalną obsługę.

Nowa
SKUTECZNA metoda
modelowania SYLWETKI

STUDIO FIGURA
WARSZAWA URSUS

ul. Dzieci Warszawy 48
tel. 665 54 53 52

  Endermologia i liposukcja kawitacyjna BEZPŁATNA
konsultacja 

i 30-minutowy
trening !!! 

S A L O N  K O S M E T O L O G I C Z N O - P O D O L O G I C Z N Y

STREFA PIĘKNA
KOSMETYKA  |  PODOLOGIA  |  MASAŻE

• KOSMETYKA TWARZY: oczyszczanie, 
odżywianie, odmładzanie, leczenie 
przebarwień, leczenie trądziku, usuwanie 
naczynek, brodawek, włókniaków

• PODOLOGIA: usuwanie modzeli, 
odcisków, leczenie wrastających 
paznokci, stopa cukrzycowa

• MASAŻE: lecznicze oraz relaksacyjne
• MANICURE i PEDICURE
• MODELOWANIE SYLWETKI: ultradźwięki, 

drenaż limfatyczny
• MEDYCYNA ESTETYCZNA: karboksyterapia, 

mezoterapia, wypełniacze, volumetria

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek, środa, piątek 11:00 – 21:00
Wtorek, czwartek 09:00 – 21:00
Sobota 09:00 – 15:00

STREFA PIĘKNA

05-820 PIASTÓW
AL. KRAKOWSKA 15B
TEL.: 605 822 051

WWW.STREFAPIEKNA.NET.PL • WWW.FACEBOOK.COM/STREFAPIEKNA.NET/


