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URSUS

�  URSUS. Przesłanie dla przyszłych pokoleń

KAPSUŁA CZASU w Eko-Parku
CHCEMY POZOSTAWIĆ PO SOBIE NIEZAPOMNIANY ŚLAD NA-
SZEJ BYTNOŚCI W TYM CZASIE I TYM MIEJSCU – te słowa 
wypowiedział 5  października 2018 roku Paweł Wyrzykiewicz, 
kierownik Domu Kultury „Miś” na placu budowy przyszłego 
Eko-Parku przy ul. Gierdziejewskiego w Ursusie. 

P o słowach Pawła Wyrzykiewicza, 
Kapsuła Czasu, w której złożone 
zostały pamiątki związane z historią 

i tożsamością dzielnicy, a także prze-
słanie dla przyszłych pokoleń, została 
zakopana. 
W kapsule umieszczono:

1.  Przesłanie Władz Dzielnicy
2.   Listę Członków Zarządu i Radnych ka-

dencji 2014–2018 wraz ze zdjęciem
3.  Strukturę oświaty w dzielnicy Ursus
4.  Dziennik Ursusa (numery archiwalne) .

5.   Materiały promocyjne i informacyjne  
Biblioteki Publicznej im. W .Grabskie-
go w Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy 
(zakładki z pracami  finalistów   ogólno-
polskiego konkursu  „ Słoneczna zakład-
ka”,  książka „Traktorkowe historie” oraz  
pendrive z informacjami)

6.   Materiały informacyjne i artykuły  do-
tyczące Stowarzyszenia  Przymierze 
Rodzin i Klubu Integracji Rodzinno – 
Sąsiedzkiej

7.   Materiały informacyjne i  promocyjne 
Ośrodka Kultury Arsus (plakaty, śpiew-
nik patriotyczny „Sto lat niepodległej”, 

znaczki, katalog wystawy, pendrive z in-
formacjami i zdjęciami.

8.   „Ursus” - pismo Stowarzyszenia Obywa-
telskiego w Ursusie

9.   Przesłanie od przedszkolaków z  Przed-
szkola nr 194

10.   Muzeum Harcerstwa – lista komendan-
tów Harcerzy Czechowic- Ursusa, filmy 
– spacery po Ursusie cz. I – Czechowice, 
cz. II – Skorosze, cz. III Gołąbki, Szamo-
ty, Zakłady Mechaniczne Ursus.

11.  Publikacje Dzielnicy Ursus: „Dzieje 
Ursusa w zarysie” Jerzego Domżalskie-
go, „Sportowe Dzieje Ursusa” Roberta 
Gawkowskiego i Jacka Wiśniewskiego 
oraz „Ursus to tutaj wszystko się zaczę-
ło” pod redakcją Jaśminy Wójcik

12.   Szalik, medal i proporczyk Klubu Spor-
towego Ursus

13.   Koszulkę sekcji bokserskiej Klubu Spor-
towego Czechowice

14.   Pamiątkową koszulkę Krzysztofa Nowa-
ka - gwiazdy RKS Ursus, później Wolfs-
burga

15.   Pismo „Młody Sportowiec” nr 4 i nr 5  
16.   Wiersz i list uczniów Szkoły Podstawo-

wej nr 381
17.   List i zdjęcia dzieci z Przedszkola nr 194
18.   Mapkę Warszawskiego Programu Edu-

kacji Kulturalnej wraz z książką
19.  Mapkę dzielnicy
20.  Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych 2018
21.   Medal z VI Biegu Flagi przekazany 

przez Jolantę Dąbek
22.   Album z prezentacją szkoły podstawo-

wej nr 14 oraz filmy i prezentacje ucz-
niów w wersji elektronicznej.

23.   Egzemplarz dwutygodnika „Mocne 
Strony”

Kapsułę osobiście zakopali m.in.: bur-
mistrz dzielnicy Ursus Urszula Kierz-
kowska, jej zastępcy Wiesław Krzemień 
i Kazimierz Sternik, naczelnik wydzia-
łu kultury dzielnicy Ursus Katarzyna 
Świtalska, radna m.st. Warszawy Maria 
Łukaszewicz, radni dzielnicy ze wszyst-
kich ugrupowań, reprezentowanych 
w Radzie – Piotr Adamus, Jolanta Dą-
bek, Irena Jarzębak, Anna Lewandow-
ska, Maria Miszkiewicz, Grzegorz Pu-
chalski oraz zaproszeni goście. 
Jak zauważył burmistrz Krzemień, 
szczególnym profesjonalizmem w ope-
rowaniu łopatą wykazała się dyrektor 
przedszkola nr 200 im. Gąski Balbinki 
Małgorzata Kopp, która niedawno bu-
dowała nowe skrzydło swojego przed-
szkola. Zwracała uwagę rywalizacja 
przy pracach ziemnych między człon-
kami zarządu dzielnicy. Zakopywanie 
kapsuły wcale nie było symboliczne. 
Pracownikom budowy pozostało tylko 
uklepanie powierzchni.
Wielu świadków tego wydarzenia bę-
dzie miało możliwość obserwować 
zmiany, zachodzące w naszym otocze-
niu przez 50 lat, niektórzy z nas nie 
(natura jest nieubłagana), ale dla tych, 
których jeszcze nie ma na świecie i po-
równają rzeczywistość roku 2068 z na-
szą w 2018 roku, będzie to niewątpliwie 
niezwykle interesujące. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski  

PRZESŁANIE DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Szanowni Mieszkańcy Ursusa a.d.2068

W 1918 roku – po latach zniewolenia – odrodziła się wolna Polska. 
W 2018 roku uroczyście obchodzimy 100-lecie niepodległości na-
szej ojczyzny. 
Ursus w roku 2018 to jedna z 18 dzielnic miasta stołecznego war-
szawy – to lokalna ojczyzna już niemal 60 000 mieszkańców, świa-
domych swego dorobku i niepowtarzalnej tożsamości. Ursus dziś 
to dzielnica dynamicznych przemian i wielkich perspektyw roz-
wojowych, coraz bardziej nowoczesna i przyjazna. Każdy kolejny 
rok to kolejna szansa na spełnienie naszych indywidualnych, ale 
i wspólnych obywatelskich szans i aspiracji. My jesteśmy przeko-
nani, że te szanse zostaną optymalnie urzeczywistnione.
My,  świadkowie tego historycznego wydarzenia przekazujemy do 
depozytu to, co wydaje nam się ważne dla Potomnych. Pragniemy 
aby świadectwo naszych czasów zachowało się w pamięci przy-
szłych pokoleń.
Jaki będzie Ursus w roku 2068? 
Szanowni Potomni: macie ten przywilej, że już znacie odpowiedź 
na to pytanie…

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st.  Warszawy
Dariusz Pastor 

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
Urszula Kierzkowska

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st.  Warszawy
Wiesław Krzemień

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st.  Warszawy
Kazimierz Sternik
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NASZE STRONY

Geotermia w Piastowie?
Około 1940 metrów dzieli Piastów 
od odpowiedzi na pytanie, czy ma 
szansę na wykorzystanie skarbu 
Ziemi, dającego możliwość zdecy-
dowanej poprawy jakości powietrza 
w mieście i obniżenia rachunków 
piastowian za ogrzewanie. W sierp-
niu br. Miasto Piastów złożyło do 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska wniosek o sfi nansowanie 
projektu rozpoznania możliwości wy-
korzystania zasobów geotermalnych 
w Piastowie.Wykonany odwiert i wy-
niki tych badań pozwolą ocenić, czy 
źródło ciepła z ziemi będzie można 
wykorzystać jako podstawowe źród-
ło ogrzewania w domach piastowian. 

T o technologia przyszłości. I mimo 
tego, że działanie nie należy do 
najłatwiejszych, warto go podjąć, 

ponieważ w perspektywie kilku lat 
może ono znacznie poprawić stan po-
wietrza w naszym otoczeniu oraz ob-
niżyć opłaty za ciepło w domach. Jest 
o co walczyć.
Koszt całkowity przedsięwzięcia to 
prawie 12,8 mln zł. Po ostatecznej 
weryfikacji będzie w 100 % pokryty 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Nasza aplikacja pierw-
sze oceny przeszła pomyślnie. 
Zadanie objęte wnioskiem polega na 
wykonaniu otworu badawczego do głę-
bokości około 1940 m. Odwiert ten po 
spełnieniu roli badawczej będzie mógł 
zostać wykorzystany jako otwór eks-
ploatacyjny wód termalnych z utwo-
rów jury dolnej, w oparciu o który 

w następnej kolejności planowana bę-
dzie realizacja ciepłowni geotermalnej 
zaopatrującej Piastów w ciepło. 
Szansa na dotarcie do gorącej wody 
jest duża, ponieważ w otworach ar-
chiwalnych wykonywanych w okolicy 
Piastowa (na obszarze niecki war-
szawskiej) stwierdzono występowa-
nie wysokotemperaturowych solanek 
w piaskowcowych skałach jury dolnej. 
Najbliższym naszemu miastu przykła-
dem doskonałego wykorzystania wód 
termalnych za pomocą ciepłowni ga-
zowo-geotermalnej jest Mszczonów. 
W Sochaczewie trwa właśnie odwiert. 
Liczymy na powodzenie projektu, na 
pozytywny wynik badań oraz na sku-
teczną eksploatację w naszym mieście 
energii geotermicznej jako odnawial-
nego źródła energii. 

UM Piastów

27 października
o godz. 15.00
na kolejne spotkanie organizowane wspólnie 
z Instytutem Pamięci Narodowej w ramach 
ogólnopolskiej Akademii Niepodległości. 
Gościem Muzeum będzie dr hab. PIOTR SZLANTA 
– wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, który 
wygłosi wykład poświęcony historii  tworzenia się od-
działów Polskich we Francji i w Rosji w trakcie I wojny 
światowej oraz walkom, w których uczestniczyły.

W trakcie spotkania odbędzie się otwarcie 
wystawy 

„OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI” 
przedstawiającej sylwetki sześciu Polaków, którzy zaangażowa-
ni byli w odzyskanie przez Polskę suwerenności oraz tworzenie 
II Rzeczypospolitej. Wystawa będzie dostępna do 27 listopada 
przy Muzeum Dulag 121. 

Muzeum Dulag 121 zaprasza PRUSZKÓW
ul. 3 Maja 8a

OŻARÓW MAZOWIECKI
Mieszkańcy Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki docenili 4-letnie starania 
burmistrza Pawła Kanclerza o roz-
wój Ożarowa i interesy mieszkańców. 
Bezpartyjny burmistrz zwyciężył 
w I turze wyborów z niespotykanym 
wynikiem – 79,41% (8371 głosów). 
Pokonał jedynego konkurenta, Marcina 
Sowidzkiego z KW Prawo i Sprawied-
liwość, który uzyskał 20,59% (2171 
głosów).
W wyborach do Rady Miasta i Gminy 
17 mandatów uzyskali kandydaci z KW 
Forum Samorządowe Gmin i 4 manda-
ty z KW Prawo i Sprawiedliwość.

GMINA MICHAŁOWICE
W gm. Michałowice odbędzie się 
4 listopada II TURA WYBORÓW 
na stanowisko wójta gminy, w której 
zmierzą się KRZYSZTOF GRAB-
KA i MAŁGORZATA PACHECKA. 
Na to stanowisko aspirowało troje kan-

dydatów: Leszek Biera (KWW Wybie-
ramy) uzyskał 1822 głosy, Krzysztof 
Grabka, dotychczasowy wójt (KWW 
Przyszłość Gminy) – 3766 głosów 
i Małgorzata Pachecka (KWW Przyja-
zna Gmina) – 3870 głosów.
W GRONIE 15. RADNYCH w Gminie 
Michałowice zasiądzie siedmioro kan-
dydatów z Komitetu Przyjazna Gmina, 
tyle samo z Komitetu Przyszłość Gmi-
ny i 1 kandydatka z KWW Wybieramy. 

PRUSZKÓW 
4 listopada odbędzie się II TURA 
WYBORÓW na Prezydenta mia-
sta. Rywalizować będą dotychczaso-
wy prezydent Jan Starzyński z kan-
dydatem Stanisławem Makuchem 
z komitetu Wspólnie Pruszków Roz-
wijamy. Pozostali kandydaci – Piotr 
Bąk z Koalicji Obywatelskiej, Robert 
Bąkiewicz z Porozumienia Narodo-
wo-Patriotycznego i Konrad Sipiera 
z Prawa i Sprawiedliwości uzyskali 
zbyt małe poparcie mieszkańców.

W skład Rady Miasta weszli: 
Z SAMORZĄDOWEGO POROZUMIENIA 
PRUSZKOWA: Krzysztof Biskupski, 
Karol Chlebiński, Beata Czyżew-
ska, Eugeniusz Kulpa, Olgierd Le-
wan, Mieczysław Maliszewski, Józef 
Moczuło, Józef Osiński, Jacek Ryb-
czyńsk; z PRAWA I SPRAWIEDLIWO-
ŚCI: Ewa Białaszewska-Szmalec, Da-
riusz Krupa, Kazimierz Mazur, Maciej 
Roszkowski, Konrad Sipiera, Paweł 
Zagrajek; z KWW WSPÓLNIE PRUSZ-
KÓW ROZWIJAMY: Jakub Kotelecki, 
Andrzej Kurzela, Eliza Kurzela, Pa-
weł Makuch; z KOALICJI OBYWATEL-
SKIEJ: Piotr Bąk, Edgar Czop, Dorota 
Kossakowska, Małgorzata Widera.

PIASTÓW
W Piastowie odbędzie się 4 listopada 
II TURA WYBORÓW na stanowi-
sko burmistrza, w której MAGDA-
LENA JADWIGA BONAROWSKA 
zmierzy się z WALDEMAREM 
GRZEGORZEM SZUPLEWSKIM. 

O to stanowisko ubiegali się: do-
tychczasowy burmistrz Grzegorz 
Szuplewski, reprezentujący KWW 
Nasz Piastów–Wspólnota Samo-
rządowa – 3778 głosów (36,95%), 
Jadwiga Bonarowska z KKW Plat-
forma.Nowoczesna Koalicja Oby-
watelska – 3112 głosów (30,35%), 
Przemysław Tadeusz Worek z KW 
PiS – 2557 głosów (24,94%) i Paweł 
Krzysztof Smolaga z KWW Porozu-
mienie dla Piastowa – 796 głosów 
(7,76%). 
A oto lista radnych wybranych do nowej 
Rady Miasta na 5-letnią kadencję: 
NASZ PIASTÓW: Aneta Renata Czyż-
-Pachołek, Kazimierz Dymek, Łu-
kasz Lech Jasiński, Agata Korczak, 
Jarosław Maria Kurdziel, Monika 
Kwatek, Robert Wojciech Madej, To-
masz Sarnacki, Grzegorz Waldemar 
Szuplewski; PiS: Zbigniew Garus, 
Ewa Grażyna Witak, Tadeusz Edward 
Wojewódzki, Przemysław Tadeusz 
Worek, Janusz Wroński, Maria Zió-
łek; KOALICJA OBYWATELSKA: To-
masz Krzysztof Jankowski, Bożenna 
Magdalena Kalinowska, Anna Zofia 
Kruszewska, Marek Andrzej Kubicki, 
Małgorzata Ogórek; POROZUMIENIE 
DLA PIASTOWA: Krzysztof Paweł 
Smolaga.

DZIELNICA URSUS
M.ST. WARSZAWY
Wybory do rady dzielnicy w Ursu-
sie wygrała KOALICJA OBYWATELSKA 
– 31,63%. Lokalne STOWARZYSZE-
NIE OBYWATELSKIE uzyskało 31,23% 
głosów. Oba komitety zdobyły po 
osiem mandatów. W radzie znajdą 
się też radni PRAWA I SPRAWIED-
LIWOŚCI, który uzyskali wynik 
27,46% i zdobyli siedem mandatów. 
W sumie rada dzielnicy Ursus będzie 
miała 23 radnych.
Kandydujący również przedstawicie-
le KUKIZ’15 (6,57%) i WYGRA WAR-
SZAWA (3,12%) nie uzyskali żadnego 
mandatu.
RADNYMI W URSUSIE ZOSTALI: Aneta 
Wachnicka, Grzegorz Ryszard Puchal-
ski, Marek Mucha, Wanda Kopcińska, 
Maciej Rafał Jakaczyński, Stanisław 
Jasiński, Urszula Łucja Bodych, Adam 
Chmielewski, Anna Kałużna, Kazi-
mierz Szczepan Markowski, Maria Mał-
gorzata Miszkiewicz, Dawid Kacprzyk, 
Łukasz Krzysztof Nejman, Wiesław 
Krzemień, Anna Hanna Lewandowska, 
Piotr Igor Adamus, Dariusz Pastor, Te-
resa Maria Jaguścik, Dariusz Sławomir 
Grylak, Michał Krzysztof Osiński, Pa-
weł Piotr Dilis, Kazimierz Sternik.       �

�  PIASTÓW. Prywatna inwestycja zaspokoi potrzeby mieszkańców?

�  NASZE STRONY. Jesteśmy po I turze wyborów samorządowych

TAK WYBRALIŚMY
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NASZE STRONY. Jesteśmy po I turze wyborów samorządowych

PRZED NAMI JESZCZE

II TURA – 4 listopada
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Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Piastów-Wspól-
nota Samorządowa serdecznie dziękuje Mieszkań-
com Piastowa za poparcie udzielone naszym kan-
dydatom w wyborach 21 października. 

Państwa poparcie przyniosło nam zwycięstwo w wy-
borach do Rady Miejskiej i najlepszy wynik w I turze 
wyborów na Burmistrza Miasta Piastowa.

Prosimy o Państwa głos poparcia dla naszego kan-
dydata także w II turze wyborów, która odbędzie się 
4 listopada. 

Te wybory są bardzo ważne, bo zadecydują, czy bur-
mistrzem Naszego Miasta będzie obecny burmistrz, 
bezpartyjny i doświadczony samorządowiec związany 
z Piastowem od urodzenia, czy przedstawicielka partii 
politycznej. Pamiętajmy, że nie tak dawno, w latach 
2010–2014 doświadczyliśmy już partyjnego zarzą-
dzania Naszym Miastem, co praktycznie zahamowało 
jego rozwój. 
Wybór kandydata KWW Nasz Piastów-Współnota Samo-
rzą dowa pozwoli uchronić Piastów przed uzależnieniem 
od wpływów partii politycznej. 

Sami decydujmy o ważnych 
sprawach Naszego Miasta!
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URSUS � OŻARÓW MAZOWIECKI

21 listopada 2018 r. Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 
w ramach obchodów swojego 70-lecia organizuje konferencję „Nowe 
życie biblioteki w naszym mieście”. Konferencja odbywać się będzie 
w Sali Konferencyjnej Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim.

N a wydarzenie zapraszamy znamienitych gości: mieszkańców i czytelników, 
włodarzy gminy Ożarów Mazowiecki i Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go (biblioteka pełni funkcję biblioteki powiatowej dla powiatu warszawskie-

go zachodniego) oraz bibliotekarzy. 
JUBILEUSZ 70-LECIA to okazja do refleksji nie tylko o przeszłości, ale i przyszło-
ści biblioteki. Dlatego konferencja – poza częścią prelekcji i okolicznościowych 
przemów – to CZTERY WARSZTATY, podczas których chcemy wypracować pomysły 
na przyszłe funkcje i wygląd biblioteki, cechy zawodowe wyróżniające bibliote-
karzy, przyszłość czytelnictwa i miejsce biblioteki z  jej  filiami na mapie gminy. 
Wprowadzenie do konferencji poprowadzi Jacek Królikowski, Prezes Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (warto tutaj wspomnieć, że pierwszym 
zadaniem FRSI był Program Rozwoju Bibliotek). O przemianie bibliotek w swo-
ich miastach opowiedzą dyrektorzy bibliotek w Opolu, Oświęcimiu i Rumi. O ar-
chitekturze i urbanistyce opowiedzą nam  prof.  Marek Budzyński (projektant 
m.in. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego) wraz z prof. Magdaleną Stanisz-
kis (autorka koncepcji rewitalizacji Żyrardowa). WARSZTATY POPROWADZĄ Katarzy-
na Bryczkowska (trenerka Rady Europy), Jacek Królikowski, Magda Krasowska-
-Igras (FRSI), Katarzyna Urbanowicz (Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ochota 
m.st. Warszawy) i  Joanna Potęga, wykładowczyni APS i działaczka Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich.
Konferencja jest zwieńczeniem całorocznych obchodów jubileuszu 70-lecia 
biblioteki. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(Program Partnerstwo dla Książki), sponsorom – Warszawskiemu Rolno-Spo-
żywczemu Rynkowi Hurtowemu S.A w Broniszach oraz Firmie Księgarskiej 
Olesiejuk biblioteka przeprowadziła konkursy dla dzieci, które rysowały swoje 
pomysły na nową bibliotekę, stworzyła przenośną wystawę „Stać nas na to!” 
– o pięknych wnętrzach bibliotecznych z  Polski i Europy (hiszpańska Girona) 
i stronę WWW.WIZJANANOWELATA.PL – gdzie bibliotekarze zapraszali mieszkańców 
do zgłaszania marzeń, które następnie szkicowała utalentowana ożarowska ry-
sowniczka Zofia Jemioło. 

PROSIMY O ZAGLĄDANIE NA STRONĘ I PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ NA KONFERENCJĘ 
konferencja@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl. 

Więcej informacji na www.wizjananowelata.pl i stronie www Biblioteki.

Marzy mi się… dużo książek. Regały w kształcie koła. Ławeczki i fi lmy. Pokój do jedzenia. 
Klimatyzacja w wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci. Różne konkursy, prace plastyczne.

Ola, lat 7, czytelniczka ożarowskiej biblioteki. 

Pod koniec września w Galerii AD-HOC odbyło się podsumowanie cyklu 
imprez poświęconych tematyce „Polaków drogi do niepodległości”. Przy-
byli przedstawiciele Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej oraz Muzeum Nie-
podległości w Warszawie. Spotkaniu towarzyszyły m. in. promocja wybra-
nych książek historycznych, dyskusje uczestników oraz rozdanie nagród.

W kameralnym gronie na parterze 
Ośrodka Kultury „Arsus”, gdzie 
mieści się Galeria AD-HOC, spot-

kali się: Bogusław Łopuszyński (dyrek-
tor OK „Arsus”), Piotr Szałkowski (kie-
rownik Galerii), Grażyna Kostawska 
(artystka i plastyczka; współprowadzi 
Galerię), dr Leszek Marek Krześniak 
(prezes zarządu Polskiej Fundacji Koś-
ciuszkowskiej), Krzysztof Bąkała (kie-
rownik Działu Edukacji w Muzeum 
Niepodległości w Warszawie), Marian 
Jurkiewicz (nagradzany dokumentali-
sta i malarz, odznaczony medalem za 
zasługi dla niepodległości 1956-1989) 
oraz kilku mieszkańców. 

Spotkanie rozpoczął Krzysztof Bąka-
ła. Przeczytał zebranym list od Mar-
szałka Adama Struzika zaadresowa-

ny do dra Tadeusza Skoczka (dyrektora 
Muzeum Niepodległości), Leszka Mar-
ka Krześniaka oraz Piotra Szałkowskie-
go. (…) Tak ważne jest w roku 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
propagowanie wiedzy o czasie znie-
wolenia, naszej wspólnej historii. (…) 
Serdecznie gratuluję Państwu zorga-
nizowania cyklu imprez. (...) Cieszy 
mnie prezentowanie prac plastycznych, 
akcja edukacyjna i promocja książek – 
wybrzmiały gratulacje od Marszałka 
województwa mazowieckiego. Bogu-
sław Łopuszyński, Piotr Szałkowski, 
Grażyna Kostawska, Marian Jurkiewicz 
oraz Dariusz Nejmanowski zostali na-
grodzeni publikacjami historycznymi 
przez Krzysztofa Bąkałę oraz dra Marka 
Leszka Krześniaka.

Stulecie niepodległości w Galerii AD-HOC
Piotr Szałkowski przypomniał o zorga-
nizowanej w kwietniu ważnej wystawie 

w Galerii AD-HOC „100 portretów na 
100-lecie odzyskania niepodległości” 
prezentującej 100 portretów żołnierzy 
Legionów Polskich pędzla Piotra Ra-
fałki. W maju zorganizowany został 
konkurs na zaprojektowanie koszulki 
patriotycznej pt. „Symbole Niepodle-
głości” z okazji 100. rocznicy odzyska-
nia Niepodległości Polski – we współ-
pracy z Wydziałem Kultury Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy oraz Zespołem 
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus. 
Wszystkie nadesłane prace można było 
oglądać podczas tegorocznej Nocy 
Muzeów, a także wyprodukowano ko-
szulki z dwoma wzorami wyłonionymi 

w konkursie – dostali 
je uczestnicy tegorocz-
nego biegu ulicami 
Ursusa. Od czerwca do 
sierpnia można było 
również oglądać wysta-
wę, która powstała po 
warsztatach plastycz-
nych zorganizowanych 
przez instruktor Graży-
nę Kostawską. Wystawa 

i warsztaty dotyczyły polskich powstań 
narodowych.

„Jasna Góra redutą niepodległości”
W rok obchodów 100-lecia niepod-
ległości wpisuje się również aktualna 
wystawa fotografii w Galerii AD-
-HOC. Wszystkie zdjęcia są autorstwa 
obecnego na opisywanym spotkaniu 
Mariana Jurkiewicza. Wystawa pod na-
zwą „Jasna Góra redutą niepodległo-
ści” przedstawia fotografie z sierpnia 
br., wykonane podczas trwającej 9 dni 
pielgrzymki pieszej  na Jasną Górę (z 
Warszawy, poprzez Tarczyn, Mogiel-
nicę, Studzianną, Janków, Skotniki, 
Wielgomłyny, Świętą Annę, Mstów). 
To już 307 pielgrzymka. Marian Jur-
kiewicz uczestniczył w niej 38 razy, 
przemierzając z pielgrzymami każdo-
razowo 300 kilometrów, zawsze uzbro-
jony w sprzęt dokumentalisty: aparat 
i kamerę. Uzupełnieniem wystawy jest 
film autorstwa Jurkiewicza - wtajemni-
cza widzów w misterium oczyszczenia 
i dziękczynienia.

Muzeum Niepodległości aktywne mimo 
modernizacji
Krzysztof Bąkała przekazał informacje 
na temat modernizacji Muzeum. Insty-
tucja realizuje projekt „Dostosowanie 
Pałacu Przebendowskich/Radziwił-
łów do nowych funkcji kulturalnych 
i edukacyjnych, w tym dla osób nie-
pełnosprawnych”. Muzeum zyska m. 
in. nową salę widowiskową, 2 windy, 
3 nowe ekspozycje na piętrze. Całkowi-
cie zmieni się wystawa stała X Pawi-
lonu Cytadeli Warszawskiej. Z powo-
du prowadzonych prac remontowych 
część lekcji muzealnych przeniosła się 
do szkół. Gość przedstawił również 
krótką prezentację na temat akcji edu-
kacyjnej zorganizowanej w Muzeum 
Niepodległości o „Polskich drogach do 
Niepodległej”. Przybliżył wydawane 
przez Muzeum serie publikacji, np. Po-
lonia Restituta 1919–1921 pod redakcją 
dra Tadeusza Skoczka, periodyk doto-
wany ministerialnie – „Niepodległość 
i Pamięć”. W ramach projektu „Po-
kolenia Polski niepodległej” prowa-
dzone są spotkania na temat twórców 
Niepodległej, konferencje naukowe, 
np. o Józefie Piłsudskim czy Ignacym 
Paderewskim.

Polska Fundacja Kościuszkowska 
dla Niepodległej
Dr Leszek Marek Krześniak zaprezen-
tował wydaną przez Polską Fundację 
Kościuszkowską książkę „Spory o Ta-
deusza Kościuszkę w polskiej histo-
riografii i literaturze w latach 1792–
2016”. Publikacja to zbiór sporów 
i polemik wokół osoby Kościuszki. 
Zebrane zostały w kolejności chrono-
logicznej – na przestrzeni ponad 200 
lat – zaczynając od bitwy pod Dubien-
ką, gdzie przyszły Naczelnik insurek-
cji odegrał kluczową rolę. Drugą omó-
wioną podczas spotkania publikacją 
była „Czyny i marzenia. Dziennik Le-
gionisty”. Na końcu uczestnicy wzięli 
udział w dyskusji. Prezes Polskiej Fun-
dacji Kościuszkowskiej w interesujący 
sposób omówił przykłady działań mar-
ketingowych wokół postaci Tadeusza 
Kościuszki w Australii. Nazwiskiem 
Naczelnika nazwano np.: najwyższą 
górę, tamtejszy park narodowy, drogi, 
restaurację, agencję nieruchomości, 
browar, wytwórnię wódek, zakład na-
prawy samochodów.

Agnieszka Gorzkowska
Fot. Jacek Sulewski

Wszechnica Kościuszkowska w „Arsusie”
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

OŻARÓW   Samorządowym
MAZOWIECKI   Liderem Edukacji 2018 
Certyfi kat Samorządowy Lider Edukacji 2018 – po raz szósty gmina 
Ożarów Mazowiecki została uhonorowana tym tytułem, który po-
twierdza docenienie prowadzonej w gminie polityki oświatowej.

W 
Programie „Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów 
złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie 
(m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań sa-
morządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które 

spełnią określone regulaminem programu kryteria i uzyskają po-
zytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł „Samo-
rządowego Lidera Edukacji”. 
W swoim uzasadnieniu Komisja Ekspertów podkreśla m.in. na to że gmi-
na Ożarów Mazowiecki wyróżnia  się w dbaniu o rozwój oświaty na 
swoim , terenie poprzez zarówno realizacje zadań inwestycyjnych jak 
i wspierając innowacyjne programy edukacyjne, wspiera rozwój na-
ukowy uczniów i nauczycieli, dba o rozwój kultury lokalnej oraz 
twórczości dzieci i młodzieży.
„Staramy się, żeby nasza lokalna polityka oświatowa prowadzo-
na była w sposób efektywny, nowoczesny, w oparciu o najwyższe 
standardy jakościowe. Realizacja zadań oświatowych stanowi dla 
nas priorytet i jedno z najważniejszych wyzwań.” Tak informację 
o otrzymaniu certyfikatu podsumował Paweł Kanclerz, burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego.
Przyznany po raz kolejny tytuł stanowi konsekwencję świadomego kierunku polityki oświatowej prowadzonej od 
wielu lat, którego realnym odzwierciedleniem są wydatki w corocznych budżetach i działania inwestycyjne w tym 
zakresie. 

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

NAGRODA DLA SOŁECTWA OŁTARZEW

Sołectwo Ołtarzew zajęło II miejsce w konkursie na najlepszą 
inicjatywę zrealizowaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. 

P
odczas uroczystej gali wręczenia nagród, czek o wartości 4 000 zł z rąk Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odebrali przed-
stawiciele Gminy Ożarów Mazowiecki oraz nagrodzonego sołectwa. 
Przypomnijmy, że latem tego roku rozpoczęła się realizacja projektów 
mających na celu poprawę funkcjonalności trzech ogólnodostępnych 

terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na ponad 60 000 zł. W Oł-
tarzewie wykonano chodnik z kostki brukowej, plac zabaw w Gołaszewie 
zyskał nowe ogrodzenie, a w Święcicach stanęły stoły do gry w tenisa sto-
łowego i warcaby oraz elementy małej architektury. Pozyskane wsparcie fi-
nansowe w wysokości 20 000 zł pozwoliło na uatrakcyjnienie użytkowanych 
przez lokalną społeczność obszarów, zachęcając do aktywnego spędzania 
wolnego czasu zarówno dorosłych, jak i najmłodszych mieszkańców gminy.
Zarządowi Sołectwa Ołtarzew gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, 
rozwoju wspólnych inicjatyw i innych aktywności na rzecz wsi i jej miesz-
kańców. Paulina Gajewska

     Referat Funduszy Zewnętrznych

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, 
od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie 
i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które 

mają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji 
i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań 

samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

PARTNERSTWO
DLA ROZWOJU
LOKALNEGO

G
ospodarzem i organizatorem konferen-
cji był partner projektu – Gmina Setubal 
w Portugalii. Temat przewodni konfe-
rencji dotyczył działań na rzecz społecz-
ności lokalnej, które podnoszą komfort 

życia mieszkańców, m.in. w wymiarze spo-
łecznym, infrastrukturalnym i kulturalnym. 
Jakie są możliwości i jakie ograniczenia w wy-
mienionych obszarach? Co możemy zrobić, aby 
miejsce, w którym mieszkamy było tym najlep-
szym? 

Kolejna konferencja w ramach Projektu odbę-
dzie się w Ożarowie Mazowieckim w kwietniu 
przyszłego roku.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak 
Zastępca burmistrza 

W dniach 10–12 października 2018 r. odbyła się 
kolejna konferencja w ramach międzynarodo-
wego projektu partnerskiego dofi nansowanego 
ze środków Komisji Europejskiej pn. „Future in 
Europe – Reload”, w której udział wzięli przed-
stawiciele samorządu Ożarowa Mazowieckiego. 
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RECENZJA � PSYCHOLOGIA

REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1  |  www.michałowice.pl

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

PERFEKCJONIZM – pielęgnować
czy ograniczać?

W dzisiejszych czasach perfekcjonizm bywa przed-
stawiany jako niezwykle pożądana i aprobowana 
społecznie cecha. Dbałość o szczegóły, rzetelność, 
dążenie do sukcesu, dopinanie wszystkiego na ostatni 

guzik, brak przyzwolenia na błędy – tak go często kojarzymy. Perfekcjonizm to 
jednak równocześnie ogromnie obciążenie nie tylko dla jego nosiciela, ale także 
dla całego otoczenia. W dzisiejszym odcinku Kącika Psychologicznego zastano-
wimy się, co jest nieperfekcyjnego w perfekcjonizmie. 
WYCINEK Z ŻYCIA
Monika wstała tak jak zwykle o szóstej 
rano. Godzinę później w nieskazitel-
nym stroju dojeżdżała do pracy. Usiad-
ła przy idealnie wysprzątanym biurku 
i weszła w wir codziennych zadań. 
Każdą kolejną czynność wykonywała 
niezwykle starannie, niemal pedan-
tycznie, nie pozwalając sobie na chwi-
lę odpoczynku. Dziwiła się swoim 
współpracownikom, że mają czas na 
wyjście na lunch. „Pewnie znów będę 
musiała po nich wszystko poprawiać!” 
– myślała niezadowolona. Znów zosta-
ła w pracy nieco dłużej, bo domykanie 
kolejnych spraw przeciągnęło się. Zdą-
żyła jednak punktualnie na zajęcia fit-
ness, na które chodzi regularnie cztery 
razy w tygodniu. Po pracy mycie sa-
mochodu, gotowanie obiadu i skrupu-
latne szykowanie rzeczy na następny 
dzień, do tego obowiązkowe porządki, 
telefon do mamy i przyjaciółki – znów 
bardziej z poczucia obowiązku niż 
przyjemności, i wreszcie przed pół-
nocą Monika znalazła się spowrotem 
w łóżku. Ten niezwykle intensywny 
dzień Monika skończyła z niezadowo-
leniem i z myślą: „Kiedy wreszcie uda 
mi się wyrobić ze wszystkim?”
Prawdopodobnie nigdy. Monika jest 
skrajną perfekcjonistką. Żaden stan 
rzeczy nie zadowoli prawdziwego 
perfekcjonisty. Musi być absolutnie 
najlepszy we wszystkim. Zawsze jest 

za mało. Zawsze można zrobić jeszcze 
więcej i jeszcze lepiej. A potem jesz-
cze trochę więcej. 

CZYM JEST PERFEKCJONIZM?
Perfekcjonizm to tendencja do wy-
znaczania sobie (i przeważnie także 
innym) nierealistycznie wysokich 
standardów. Towarzyszy mu nieod-
łącznie niemożność zaakceptowania 
jakichkolwiek błędów czy niedosko-
nałości. Podstawowym problemem 
dotyczącym perfekcjonizmu jest to, 
że nie ma w nim miejsca na chcenie 
i wybór – wypierają je konieczność 
i przymus. 
Zdaniem psychologa Wiesława Łu-
kaszewskiego jest to uzależnienie 
podobnie pod wieloma względami 
do alkoholizmu czy narkomanii. Co 
więcej, perfekcjonizm jest utrapie-
niem nie tylko dla samych perfekcjo-
nistów, lecz także dla ich otoczenia. 
Otoczenie perfekcjonisty jest, w jego 
odczuciu, ciągle niedoskonałe, nie-
spełniające oczekiwań, niedorastają-
ce do jego wygórowanych wymagań. 
Towarzyszy mu często myśl przedsta-
wiona przez Monikę „Pewnie znów 
będę musiała po nich wszystko po-
prawiać!”. A jak to wygląda ze strony 
otoczenia? Jest zwyczajnie zmęczone 
nierealistycznymi oczekiwaniami per-
fekcjonisty oraz jego wiecznym nieza-
dowoleniem. 

RODZAJE PERFEKCJONIZMU 
Psychologowie wyróżniają trzy for-
my perfekcjonizmu. Pierwszy to typ 
zorientowany na „ja”, który wyma-
ga perfekcji od samego siebie. Nie 
pozwala sobie nigdy na błędy, dąży 
do nieosiągalnego ideału, zawsze 
pozostaje przy tym niezadowolony. 
Drugi rodzaj to perfekcjonista skon-
centrowany na innych, który wymaga 
perfekcji od swojego otoczenia. Ten 
typ bywa najbardziej męczący dla 
obcujących z nim ludźmi. I wreszcie 
trzeci typ to perfekcjonista uwarunko-
wany społecznie, który ma poczucie, 
że inni wymagają od niego perfekcji. 
Pragnie zadowolić wszystkich, zapo-
minając o własnych potrzebach i ma-

rzeniach. Perfekcjoniści w naszym 
życiu stanowią często mieszankę tych 
trzech typów. Przykładowo opisana 
powyżej Monika bez wątpienia sta-
wia wygórowane oczekiwania zarów-
no sobie, jak i innym, jest więc po-
łączeniem dwóch pierwszych typów. 
Wszystkie te trzy rodzaje łączy jedna 
wspólna cecha. Ich poczucie własnej 
wartości jest uzależnione od dążenia 
do ideału. Czyli jeśli coś nie idzie po 
myśli perfekcjonisty, jego samoocena 
spada. 

JAK SOBIE ODPUŚCIĆ?
Być może niektórzy z Was myślą – co 
w tym złego? Ktoś stara się zrobić coś 
najlepiej jak tylko potrafi – powinniśmy 
to doceniać i chwalić, a nie krytykować. 
Należy tu jednak wyraźnie rozróżnić 
perfekcjonizm konstruktywny, który 
jest w porządku, od tzn. neurotycznego 
(patrz: tabela poniżej). Perfekcjonizm 
neurotyczny to, najogólniej mówiąc, 
utrudnianie sobie życia poprzez dąże-
nie do nieosiągalnych ideałów. To życie 
w ciągłym poczuciu winy, pesymizmie 
i obsesji doskonałości. Badania do-
wodzą, że tacy ludzie rzadko kiedy są 
szczęśliwi. Znacznie częściej natomiast 
wpadają w depresję. 
Warto więc trzymać swój perfekcjo-
nizm pod kontrolą. Dążenie do bycia 
coraz lepszym to wielka wartość i war-
to ją pielęgnować. Pozwólmy sobie 
jednak czasem na luźniejszy dzień. 
Spróbujmy odnaleźć w doznanej po-
rażce pozytywną lekcję na przyszłość. 
Bądźmy wyrozumiali wobec naszego 
otoczenia, a wszelkie zmiany zaczynaj-
my zawsze od siebie. A niedoskonało-
ści? Akceptujmy je, bo stanowią ważną 
część nas samych. 

Marlena Hess
Bibliografi a:
• M. Huńczak, Przekleństwo perfekcjonizmu, 

Warszawa 2014. 
• A. Perski, J. Rose, Nie musisz być najlepsza, 

Warszawa 2010.

KONSTRUKTYWNY PERFEKCJONIZM NEUROTYCZNY PERFEKCJONIZM

Wymagania dostosowane do sytuacji Bardzo duże wymagania

Siłą napędową 
jest dążenie do sukcesu

Siłą napędową jest strach 
przed niepowodzeniem

Koncentrowanie się 
na właściwym wykonaniu zadania Koncentrowanie się na unikaniu błędów

Spokojne i ostrożne 
podejście do wyzwań

Podchodzenie do wyzwań 
z napięciem i lękiem

Właściwy stosunek 
celów do możliwości

Przepaść między tym, czego się chce, 
a tym, co się potrafi 

Poczucie wartości 
opiera się na rezultatach

Poczucie wartości opiera się 
na osiągnięciach

Realizowanie celów w porę Ciągłe przesuwanie celów w czasie

Dążenie do wywołania 
pozytywnych reakcji

Dążenie do uniknięcia 
negatywnych konsekwencji

Cele znajdują się 
poza własnym ja

Celem jest podniesienie poczucia 
własnej wartości

Niepowodzenia 
skłaniają do ponownych prób

Niepowodzenia 
skłaniają do ostrej samokrytyki

Wyważone oceny Myślenie czarno-białe: 
albo perfekcja, albo całkowita przegrana

RODZAJE PERFEKCJONIZMU

ZORIEN-
TOWANY
NA „JA”

SKONCEN-
TRO WANY 
NA INNYCH

UWARUN-
KOWANY 
SPOŁECZNIE

Wymaga 
perfekcji 
od siebie

Wymaga 
perfekcji 
od innych

Czuje, 
że inni 

wymagają 
od niego 
perfekcji

NAJCIĘŻSZE GRZECHY KOŚCIOŁA 
– recenzja fi lmu „Kler”

28 września wszedł do kin nowy, niezwykle głośny fi lm Wojciecha 
Smarzowskiego. Przedstawiający najciemniejszą stronę kościoła 
„Kler” miał w założeniu szokować, oburzać, niekiedy nawet przera-
żać widza. Jak wyszło? Film bez wątpienia spełnia to zadanie. 

Pigułka patologii
„Kler” przedstawia losy trzech księ-
ży: Andrzeja Kukuły (Arkadiusz 
Jakubik), Tadeusza Trybusa (Robert 
Więckiewicz) oraz Leszka Lisow-
skiego (Jacek Braciak). Poznajemy 
ich podczas alkoholowej libacji, któ-
ra burzy widzom stereotyp pobożne-
go, moralnego księdza. A to dopiero 
początek zaskakującej różnorodnoś-
cią listy przewinień kościoła. Wbrew 
temu, co sugeruje zwiastun, akcen-
tów humorystycznych jest w filmie 
niewiele. Film jest ciężki, poważny, 
momentami wręcz przytłaczający. 
Kościół, który nawołuje do życia bez 
grzechu, musi zmierzyć się tym ra-
zem z własnymi głównymi grzecha-
mi. Wśród nich są alkoholizm, hipo-
kryzja, przekręty, korupcja, romanse, 
wyzyskiwanie wiernych, bogactwa 
materialne oraz grzech absolutnie 
najokrutniejszy, czyli pedofilia. 
Smarzowski w pigułce przedstawia 
całą patologię świata duchownych.  

Brak jednoznaczności
Narracja, jaką Smarzowski stosu-
je w tym filmie jest bardzo mocna 
i dosadna. Film porusza widza pod 
względem merytorycznym, moral-
nym i emocjonalnym. Jednak księża 
przedstawieni w obrazie Smarzow-
skiego najczęściej nie są ani dobrzy, 
ani źli. Są wielowymiarowi, targani 
ludzkimi słabościami, często niosący 
ze sobą traumę z przeszłości.  Oczy-
wiście nie ma żadnego usprawiedli-
wienia dla dokonywanych przez nich 
przestępstw, jednak reżyser stara 
się wniknąć głębiej, wykorzystując 

wiele różnych płaszczyzn. Podobnie 
podchodzi do zagadnienia pedofili, 
którą omawia z kilku perspektyw – 
z punktu widzenia ofiar (na różnym 
etapie życia), sprawcy, kościoła czy 
nawet niesłusznie oskarżonego księ-
dza. Trudno zdecydować, co w tym 
filmie boli najbardziej – skala absur-
dów i patologii czy brak odpowie-
dzialności i konsekwencji.

Czy warto zobaczyć?
Z filmu nie można wyciągać pro-
stych wniosków, że np. cały Kościół 
taki jest. Bo nie jest. Taka myśl by-
łaby okrutna i wysoce krzywdząca. 
Przedstawione wydarzenia są fikcyj-
ne, mimo że pojawiają się niekiedy 
nawiązania do autentycznych, głoś-
nych spraw sprzed lat. Film zawiera 
zestawienie tych absolutnie najgor-
szych grzechów kościoła. To skon-
densowana dawka zła, którą współ-
czesny kościół wciąż jest zarażony. 
O „Klerze” chce się rozmawiać, nie 
można wobec niego pozostać obo-
jętnym, trudno przestać o nim my-
śleć. Świadczy o tym choćby reakcja 
widzów na sali kinowej. Sala była 
wypełniona po brzegi, co świadczy 
o wysokim zainteresowaniu filmem 
i jego rozgłosem. Jednak po sean-
sie panowała cisza. Tak jakby każ-
dy widz potrzebował jeszcze trochę 
czasu na przetrawienie tego, co zo-
baczył. Tak działa „Kler”. Na pewno 
warto go zobaczyć. Ale nie jest to 
film dla każdego. 

Marlena Hess
Źródło: fi lmweb.pl 
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POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

TEN KTO RATUJE ŻYCIE NIE PŁACI
Nie mam prawa jazdy, ale umiem 
prowadzić auto. Musiałem zawieść 
ciężarną siostrę na porodówkę, bo 
zagrożone było jej życie. Niestety 
po drodze miałem stłuczkę i uszko-
dziłem inne auto. Czy to prawda, że 
w takiej sytuacji towarzystwo ubez-
pieczeniowe, które wypłaci odszko-
dowanie za spowodowane przeze 
mnie straty może domagać się ode 
mnie, żebym oddał co do złotówki 
to, co wcześniej samo zapłaciło?
Zgodnie z art. 43 ustawy o ubezpie-
czeniach obowiązkowych towarzy-
stwo ubezpieczeniowe, które wypłaci 
odszkodowanie za szkodę majątkową 
lub niemajątkową (w tym przypadku 
chodzi o zadośćuczynienie) może 
później dochodzić od sprawcy szko-
dy (w naszym przypadku od sprawcy 
stłuczki) zwrotu poniesionych przez 
siebie wydatków. Jest to tak zwane 
roszczenie regresowe. Zobowiązany 
do zwrotu wypłaconych pieniędzy 
ubezpieczycielowi na podstawie tego 
przepisu będzie przede wszystkim 
ten, kto uciekł z miejsca zdarzenia. 

Z regresem musi się też liczyć ten, kto 
umyślnie wyrządził szkodę. Ten sam 
przepis daje prawo domagania się 
zwrotu wypłaconego odszkodowa-
nia od tego, kto spowodował szkody 
w stanie po użyciu alkoholu lub w sta-
nie nietrzeźwości (przypominamy, że 
chodzi o osoby, które miały przynaj-
mniej 0,2 promila alkoholu we krwi 
albo 0,1 mg alkoholu w 1 dm sześ-
ciennym wydychanego powietrza). 
Płaci też ten, kto wszedł w posiadanie 
pojazdu na skutek popełnienia prze-
stępstwa (najczęstszym przykładem 
są złodzieje samochodów). I w końcu 
z koniecznością zapłaty odszkodo-
wania wypłaconego wcześniej przez 
zakład ubezpieczeń muszą się liczyć 
też ci, którzy wyrządzili szkodę nie 
posiadając właściwych uprawnień 
do kierowania pojazdem. Jednak od 
tej reguły prawo przewiduje też wy-
jątki. Brak prawa jazdy nie oznacza 
konieczności zapłaty świadczenia 
regresowego jeśli szkoda powstała 
w sytuacji, gdy konieczne było rato-
wanie życia lub mienia ludzkiego, 
albo rozpoczęcie pościgu za prze-
stępcą złapanym na gorącym uczyn-
ku. W Pańskiej sytuacji warto zadbać 

o dokumentację medyczną stwier-
dzającą w jakim stanie zdrowia była 
w dniu stłuczki ciężarna siostra.

SPADKOWE DŁUGI ZA CZYNSZ
Procesuję się z rodzeństwem o spa-
dek, w którego skład wchodzi miesz-
kanie po naszej matce. Brat ze swo-
ją konkubiną i jej pełnoletnią córką 
są tam zameldowani i mieszkają od 
dwóch lat. Niestety nie płacą czyn-
szu. Czy wspólnota może od nich 
żądać opuszczenia lokalu lub spła-
ty zadłużenia przed zakończeniem 
sprawy spadkowej? I czy to prawda 
że po jej zakończeniu wszyscy spad-
kobiercy będą musieli uregulować 
wszystkie długi?
Zobowiązania związane z kosztami 
utrzymania należącego do Waszej 
zmarłej matki mieszkania wchodzą 
w skład masy spadkowej po niej. 
Z pytania wynika, że nie zostało 
jeszcze zakończone postępowanie 
spadkowe. Dlatego zastosowanie 
znajdzie art. 1034 Kodeksu cywilne-
go. Pierwszy paragraf tego przepisu 
stanowi, że do chwili działu spadku 
spadkobiercy ponoszą solidarną od-
powiedzialność za długi spadkowe. 
Oznacza to, że wierzyciel spadkowy 
(w tym przypadku wspólnota) może 
żądać spełnienia całości świadczenia 
(czyli zapłaty zaległych płatności) 

od każdego ze współspadkobier-
ców, od kilku spośród nich lub od 
wszystkich wspólnie. Przy czym 
spełnienie świadczenia przez jedne-
go ze współspadkobierców zwalnia 
od długu pozostałych, ale spełnia-
jącemu świadczenie spadkobiercy 
w tej sytuacji przysługują roszczenia 
regresowe przeciwko pozostałym 
spadkobiercom. W praktyce wspól-
nota co prawda nie może zażądać od 
brata opuszczenia lokalu, ale może 
domagać się od niego – i na tym 
etapie tylko od niego, jeśli tego chce 
– by zapłacił wszystkie zaległości 
związane z mieszkaniem, które fi-
zycznie przecież zajmuje. Podkreślić 
należy, że wspólnota nie ma takiego 
obowiązku, ale ma takie prawo, bo to 
od niej zależy, od którego z dłużni-
ków solidarnych będzie dochodziła 
swoich roszczeń. Warto to uświa-
domić przedstawicielom wspólnoty. 
Faktem jest, że ten ze spadkobier-
ców, który spłaci długi związane 
z mieszkaniem ma prawo domagać 
się od pozostałych spadkobierców 
zwrotu tego, co sam zapłacił. Pozo-
stali spadkobiercy powinni oddać mu 
pieniądze proporcjonalnie do wiel-

kości swoich udziałów w spadku. 
W opisanym przypadku roszczenie 
to jest jednak w praktyce teoretycz-
ne, bo sąd rozpatrujący taką sprawę 
weźmie pod uwagę fakt, że tylko 
jeden ze spadkobierców zajmował 
mieszkanie będące częścią spadku – 
ostatecznie czerpał z niego korzyści, 
uniemożliwiając korzystanie z tego 
prawa innym uprawnionym spadko-
biercom. Zupełnie inaczej będzie się 
przedstawiała Wasza sytuacja praw-
na w momencie zakończenia postę-
powania spadkowego. Kiedy zosta-
nie już stwierdzone nabycie spadku 
będziemy już ostatecznie wiedzieli 
jakie udziały w spadku ma każdy ze 
spadkobierców. Od tej chwili nie od-
powiadają już oni solidarnie za długi 
lecz ponoszą odpowiedzialność za 
długi spadkowe w stosunku do wiel-
kości swoich udziałów w spadku (tak 
mówi drugi paragraf art. 1034 Ko-
deksu Cywilnego). To oznacza, że po 
dziale spadku wyłączona jest odpo-
wiedzialność solidarna spadkobier-
ców i wspólnota nie może żądać za-
płaty długu np. tylko od tego z nich, 
który rzeczywiście zamieszkuje 
w lokalu będącym częścią spadku.   

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

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

Z dnia na dzień widoczne są coraz większe zmiany nad akwe-
nem wodnym Smug w Nowej Wsi. Rozpoczęta w czerwcu budo-
wa strefy rekreacji przy ul. Heleny zbliża się ku końcowi.   

Z ostały wytyczone alejki spacerowe, 
przygotowane miejsca pod ławki, 
postawione są słupy oświetleniowe, 

wykonane altany i część pomostów. 
Przygotowywana jest nawierzchnia pod 
część rekreacyjno-sportową usytuo-
waną w zachodniej części Smugu. Na 
niej zaplanowano boisko do siatkówki o 
nawierzchni trawiastej, boisko do street
ball’a oraz ćwiczeń workout. Tam też 
będzie miejsce na dwa paleniska.
W części obszaru, na którym znajdowa-
ły się m.in. siłownie zewnętrzne (które 
pozostaną), powstanie trawiasta polana 
piknikowa i miejsce na ognisko. Tam 
zostanie utworzona tzw. szachownica 
– plac, służący do gry w szachy lub za-
baw dla dzieci, z możliwością okazjo-
nalnego wykorzystywania do montażu 
estrady i organizowania lokalnych uro-
czystości. 
Powierzchnia powstającej strefy rekrea-
cji ma blisko 2,5 ha, z czego 86% bę-

dzie powierzchnią przyrodniczo czyn-
ną.  Zbiornik wodny Smug, mający 0,8 
ha, zachował swoją linię brzegową. Te-
ren wokół niego zostanie zadrzewiony 
i będą wykonane nasadzenia roślinne. 
Ważną rolą akwenu Smug jest także 
wykorzystywanie go przez wędkarzy. 
Dlatego też północna i południowa 
część obszaru będzie dostosowana 
do uprawiania sportu wędkarskiego. 
W tych częściach powstały jedynie 
trakty spacerowe, maksymalnie odsu-
nięte od brzegu oraz – z jednej strony 
– trawiasta plaża. 

Inwestycja o wartości 2,7 mln zł zo-
stanie dofinansowana ze środków 
unijnych (ponad 0,5 mln zł) w ramach 
współpracy gminy Michałowice w Lo-
kalnej Grupie Działania Nadarzyn-Ra-
szyn-Michałowice. Strefa rekreacji bę-
dzie gotowa do końca listopada. 

UGM

Budowa strefy rekreacji 
w Nowej Wsi 
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W kooperatywie pokażą, że można inaczej

Bez szefów, bez zysku, bez chemii. Za to odpowiedzialnie, wspólnie i zdro-
wo. Pierwsza Warszawska Kooperatywa Spożywcza powstała w 2010 
roku. Szybko dołączyły kolejne miasta. A od czwartku, 18 października, 
rozpoczęła działalność Kooperatywa Zachodnia – pierwsze takie miej-
sce dla mieszkańców Ursusa i Włoch. Inicjatywa może rozwinąć skrzydła 
również dzięki otwarciu Miejsca Aktywności Lokalnej.

M ałgorzata Stawska z niecierp-
liwością dopytywała, kiedy 
wreszcie otworzy się Miejsce 

Aktywności Lokalnej we Włochach – 
dzielnicy, w której mieszka. W końcu 
znalazłoby się miejsce, gdzie będzie 
szansa organizować dostawy zdro-
wej żywności i tym sposobem jedno-
cześnie integrować osoby, które stają 
bardziej świadomymi konsumentami. 
– Działam czynnie w kooperatywie 
od około 6 lat. Wcześniej raczej moja 
działalność ograniczała się do ro-
bienia zakupów. W dodatku zawsze 
koleżanka za mnie odbierała moje 
zamówienia. Ale przeprowadziła się – 
opowiada o sobie Małgorzata.

Zróbmy własną kooperatywę
– Od początku mieliśmy założenie: 
obsługiwać najbliższe nam dzielnice: 
Włochy i Ursus. Najbliższa nam koope-
ratywa działa na Ochocie. Są również 
na Żoliborzu, Mokotowie, Ursynowie, 
Śródmieściu, w Lesznowoli, Kon-
stancinie… A tutaj do tej pory takiej 
inicjatywy nie było – tłumaczy Anna 
Rakoczy, która postanowiła pomóc 
Małgorzacie w organizacji Koope-
ratywy Zachodniej. Sama wciągnęła 
się w ten ruch 3 lata temu. Wspólnie 
z Małgorzatą jeździły na zmiany i od 
kilku lat działały w praskiej Koopera-
tywie Grochowskiej, której istnienie 
zapoczątkowała grupa mam. Małgosia 
wspomina: – Dojazd na miejsce zaj-
mował nam nieraz nawet 2 godziny. 
To bywa frustrujące. Podczas kolejnej 
jazdy przez pół miasta w korkach Ania 
zaproponowała: Gosia, zróbmy może 
własną kooperatywę?

MAL – miejsce na realizacje pomysłów 
mieszkańców
Nadszedł długo wyczekiwany przez 
Małgosię dzień. 12 października na-
stąpiło uroczyste otwarcie MAL przy 

ul. Rejonowej 6/8 – pierwszej tego 
typu placówki we Włochach. Obecne 
były władze Dzielnicy Włochy, jak 
również Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej, przedstawiciele Rady 
Dzielnicy Włochy, Centrum Komu-
nikacji Społecznej, Biura Pomocy 
i Projektów Społecznych, włochow-
skich instytucji, stowarzyszeń i NGO 
oraz pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej, która jest instytucją pro-
wadzącą MAL. Pojawili się również 
mieszkańcy, którzy coraz bardziej 
przekonują się do tego miejsca.  – Na 
początku było kilka głosów sprzeci-
wu, głównie mieszkanek kamienicy, 
[w której część parteru z kilkoma po-
mieszczeniami przeznaczono na dzia-
łanie MAL – przyp. Aut.] – przyznaje 
koordynatorka MAL Sylwia Rowicka. 
Dodaje, że ludzie często boją się no-
wości i zmian, ale sami już zaczynają 
tu przychodzić i dostrzegać wartość 
tego pomysłu. Do dyspozycji jest kil-
ka odnowionych pomieszczeń: kuch-
nia, pokój biurowy, magazynek, duża 
sala, toalety. Z założenia MAL ma być 
otwarty na społeczność lokalną i być 
przez nią współtworzony. – Gdyby 
pani widziała, jak w fatalnym stanie 
wyglądała ta kamienica... Obdrapane 
ściany, brudno, nieprzyjemny zapach. 
Dzięki MAL zyskali także mieszkańcy 
tego budynku. Został odremontowany 
wraz z infrastrukturą na zewnątrz – 
wspominał jeden z okolicznych miesz-
kańców.

Akcja, wydarzenie...
Kilka minut po 19. w czwartek 18 paź-
dziernika, do MAL przychodzi kilka-
naście młodych osób, które zachęciła 
inicjatywa Kooperatywy Zachodniej. 
Każdy z nich ma dość dominujących 
na rynku sieci supermarketów, które 
stawiają na masową produkcję przemy-
słową. Liczą na oddolne współdziała-
nie i korzyści w postaci zdrowych pro-

duktów. Nie liczą na zysk. Zapoznają 
się z wydrukowanym, czterostronico-
wym regulaminem. Większość podpi-
sze się pod nim na koniec spotkania. 
– Jak to wygląda? Tworzymy grupę, 
na rzecz której każdy coś będzie ro-
bił, minimalnie 3 godziny w miesiącu.  
Chcemy, by spotykać się po odbiór to-
warów co czwartek w MAL – tłumaczy 
Małgosia pokazując na przykładzie 
kooperatywy na Grochowie i portalu 
społecznościowego ich działalność. 
Portal społecznościowy jest jedno-
cześnie jednym z warunków przyna-
leżności do kooperatywy, bo pozwala 
na bieżąco śledzić działalność i utrzy-
mać wzajemny, pewny kontakt. – Co 
to znaczy akcja? – dopytują uczest-
nicy. Akcja to po prostu tworzenie 
wydarzeń, dzięki którym członkowie 
kooperatywy ogłaszają możliwość 
zamówienia towaru, jeśli pojawia się 
zapotrzebowanie. Określa się termin 
płatności za produkty. Każdy zrzeszo-
ny w kooperatywie płaci jednej osobie 
określoną kwotę. W zamówieniach 
pomaga również tworzenie tabelek 
i wspólna ich edycja. Każdy ma wte-
dy szansę wpisania swoich wyborów 
zakupowych. Dostawca określa, jaką 
ilość może dostarczyć. Zamówienie 
zwykle musi być zamknięte na kilka 
dni przed odbiorem. Dostawca musi 
mieć czas na rzetelne skompletowanie.

Zdrowa żywność i wsparcie lokalnych 
gospodarstw
– Bez wspólnego nastawienia, że bę-
dziemy sobie pomagać, kooperatywa 
nam nie wyjdzie – uczula Ania. Bo co, 
jeśli ktoś zamówi towar, a nie będzie 
mógł go odebrać? Co, jeśli dostawca 
nie będzie mógł dowieźć zamówień? 
Doświadczenia dziewczyn z innych 
kooperatyw przywracają wiarę w lu-
dzi i wzajemną pomoc. Nie raz roz-
woziły zamówienia nawet kilku oso-
bom. Oczywiście własnymi środkami 
transportu. A niektórzy dostawcy nie 

tylko wysyłają towar, ale osobiście 
go dostarczają. Do Kooperatywy Za-
chodniej gotowa jest już dołączyć pani 
Marianna, która dostarczy swoje wy-
pieki i przetwory. Pani Jadwiga, która 
prowadzi gospodarstwo ekologiczne, 
może przywieźć drób w termoopako-
waniach. Dostawca z Pruszkowa ka-
szy, płatków czy mąki bez spulchnia-
czy, stabilizatorów i wybielaczy jest 
zachwycony, że wreszcie będzie miał 
w pobliżu jakąś kooperatywę. Po-
dobnie, jak mały producent miodów 
z Izabelina, czy człowiek od chleba 
z Ochoty. Pani Wiktoria mieszka pod 
Nowym Sączem, gdzie hoduje owce 
i produkuje oscypki. Chętnie wysyła 
żywność i sprawdziła się już w innych 
kooperatywach. Z małej manufaktu-
ry kawowej będzie okazja zamawiać 
świeżo mieloną kawę – grubość zia-
ren do indywidualnego ustalenia. Jed-
na z dziewczyn z bloku we Włochach 
dysponuje prawdziwymi, greckimi 
oliwkami, serami, suszonymi pastami 
i chałwą.  – A jak sprawdzimy, czy te 
produkty są rzeczywiście ekologicz-
ne? – dopytywali uczestnicy spotka-
nia.  – Wielu dostawców posiada spe-
cjalne certyfikaty. Część producentów 
żywności przez lata współpracuje 
z kooperatywami i wzajemne korzyści 
opierają się na zaufaniu i sprawdzonej 
jakości. Wielu mniejszych dostawców 
nie stać także na proces certyfikacji, 
który kosztuje – uspokajała Małgosia. 
Do wielu z dostawców można poje-
chać. Nie ukrywają składu produktów. 
Umożliwiają upusty cenowe na zbio-
rowe zamówienia kooperatyw, zwykle 
bez kosztów przesyłki.

Tabela zaangażowania, wspólny sprzęt
Na przykład, w Kooperatywie Gro-
chowskiej, po zbiorczym zamówieniu 
kilku kilogramów orzechów członko-
wie poświęcają nieraz kilka godzin 
na ważenie mniejszych porcji według 
wcześniejszych zamówień. Na tym 
właśnie polega taka działalność. Na 
współpracy i odpowiedzialności, ale 
również tworzeniu wspólnoty oraz 
dobrych relacji. Każdy w koopera-

tywie uzupełnia co miesiąc tabelę, 
gdzie wpisuje, jakie zadania wykonał 
i ile czasu na to poświęcił. Wszystko 
opiera się na wzajemnym zaufaniu, 
bo przecież nikt nie będzie nikogo 
sprawdzał z zegarkiem w ręku. Często 
zdarza się, że członkowie dobrowolnie 
poświęcają o wiele więcej własnego 
wolnego czasu na rzecz innych. Każ-
dy na rok z góry płaci także składkę, 
dzięki której można będzie zakupić 
i wspólnie korzystać z wagi, toreb, 
skrzynek czy dopłacić w awaryjnych 
sytuacjach za kuriera.

Wkrótce pierwsze zamówienia
Przyszli członkowie Kooperatywy Za-
chodniej już są chętni na ekologiczne 
warzywa i owoce. Jeden z uczestni-
ków spotkania dopytuje o mleko pro-
sto od krowy. Takie bez substancji 
konserwujących. Wymaga szybkiego 
spożycia, bo inaczej już na drugi dzień 
się popsuje. Prawdziwe masło, drogie, 
ale warte swojej ceny ze względu na 
wysoką jakość. Wkrótce dostaną tak-
że instrukcje, jak zorganizować akcję 
i kontaktować się z dostawcami.  – Do 
Waszej dyspozycji jest m.in. kuchnia. 
Będziemy się także starać kupić lo-
dówkę. Mamy już również szafki. Na 
odbiory dla Was jest ta przestronna 
sala. Czujcie się tutaj swobodnie. – 
zachęciła koordynatorka MAL Syl-
wia Rowicka. Oczywiście, zrzeszeni 
w kooperatywie i inni użytkownicy 
włochowskiego MAL sami posprzą-
tają po organizowanych przez siebie 
spotkaniach i wydarzeniach

Agnieszka Gorzkowska

Już 30 listopada o godz. 18:00 
użytkownicy MAL we Włochach przy 

ul. Rejonowej 6/8 sami ustalą godziny 
otwarcia. A pierwsze dostawy zdrowej 

żywności inicjatorka – Małgosia – 
zaplanowała już na 8 listopada! Kontakt 

z Kooperatywą Zachodnią możliwy dzięki 
portalowi Facebook. Wystarczy wpisać 
w wyszukiwarkę „grupa organizacyjna 

Kooperatywa Zachodnia”.

�  WŁOCHY/URSUS. Pierwsze dostawy zdrowej żywności już 8 listopada!
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Rusza budowa ul. C. K. Norwida 
Po wielu zabiegach i uregulowaniu spraw własnościowych udało się 
–  Miasto uzyskało długo wyczekiwane zgody i pozwolenia na budowę 
długiego odcinka ul. C. K. Norwida – od ul. Pokoju do ul. Dworcowej.  
Lada moment rozpoczną się pierwsze prace budowlane w  tej drodze. 

Z adanie przewiduje budowę ulicy 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(odwodnienie i kanał sanitarny).

Wykonawcą prac będzie firma Bud 
Bruk Wiesław Bugajczyk.  Planowana 
wartość inwestycji to niemal 3 mln zł. 
17 października wykonawca został 
wprowadzony na  teren budowy. Obec-

nie przystąpił do wykonania czasowej 
organizacji ruchu w rejonie tej ulicy, 
celem uzgodnienia. Po otrzymaniu 
stosownych uzgodnień, przystąpi do 
prac, a rozpoczną się one od budowy 
odwodnienia.
Cieszymy się, że w końcu można przy-
stąpić do realizacji zadania. 

Eko-działania dla poprawy powietrza
Problem złej jakości powietrza w naszym regionie jest znany. Szcze-
gólnie wybrzmiewa wraz z początkiem w sezonu grzewczego. U źró-
deł niskiej jakości powietrza leży szereg powodów. Wśród nich między 
innymi można wymienić wzmożony ruch kołowy, spalanie paliw złej 
jakości w starych piecach i związane z tym zbyt wygórowane zapo-
trzebowanie na energię w budynkach wybudowanych wiele lat temu, 
gdy normy emisji spalin nie miały priorytetowego znaczenia podczas 
podejmowania decyzji o inwestycjach. 

O becnie świadomość zagrożeń, 
jakie niesie za sobą smog rośnie. 
To bardzo dobrze, ponieważ od 

tego zależy zdrowie nas wszystkich 
oraz przyszłych pokoleń. Należy jed-
nak pamiętać, że nie wszystko moż-
na zmienić od razu. Pewne działania 
wymagają czasu i są działaniami 
systemowymi. Jednak warto je ini-
cjować. 
Miasto Piastów w ostatnim czasie 
podjęło szereg działań, by w moż-

liwie największym stopniu ogra-
niczyć niską emisję. Są to między 
innymi: 
� kompleksowa termomodernizacja:
 –  8 obiektów użyteczności pub-

licznej 
 –  11 wielorodzinnych budynków 

komunalnych, 
�  zakup drona do monitoringu spa-

lin z palenisk w budynkach jedno-
rodzinnych,

� budowa parkingu „Parkuj i Jedź”,

�  ścieżki rowerowe w Piastowie 
szansą na poprawę jakości powie-
trza w Warszawskim Obszarze 
Funkcjonalnym więcej informacji, 

�  zwiększenie punktów pomiaru ja-
kości powietrza z 1 do 5,

�  bezpłatna komunikacja miejska 
P-1 i P-2,

�  system wypożyczalni rowerów 
i skuterów miejskich, 

� rewitalizacja terenów zielonych,
�  promocja i rozwój elektromobil-

ności w mieście (w tym zakup au-
tobusów elektrycznych do obsługi 
miejskich linii),

�  projekt budowy centrum przesiad-
kowego przy stacji PKP i parkin-
gów przy ul. E. Orzeszkowej w ra-
mach programu „Parkuj i Jedź”, 

�  rozpoznanie zasobów wód termal-
nych i wykonanie odwiertu w celu 
wykorzystania tego źródła ciepła 
jako podstawowe źródła ogrzewa-
nia dla piastowian,

�  promocja rządowego Programu 
„Czyste Powietrze” oraz świad-
czenie usług informacyjnych dla 
mieszkańców o tym działaniu, 

�  promocja i wsparcie udziału pia-
stowian w gminnym programie 
dopłaty do wymiany starego pieca 
„Stop Smog”, 

�  instalacja tężni solankowej (ko-
lejna stanie w parku okalającym 
Willę Millera) 

Podjętych działań i inicjatyw na rzecz 
polepszenie jakości życia piastowian 
jest wiele. Niektórych efekty już wi-
dać. Na kolejne musimy cierpliwie 
poczekać. 
Wierzymy, że znajdą się osoby bądź 
podmioty chcące również podążyć 
tą ścieżką – tylko wówczas mamy 
szansę na poprawę jakości powietrza 
w naszym mieście. 
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KULTURA

Pruszkowskie  Dyktando 2018

III MIEJSKIE DYKTANDO w Piastowie
8 listopada 2018 r.

12 października, w Sali Widowiskowej gościnnego jak zwykle Spół-
dzielczego Domu Kultury pisaliśmy drugie już Pruszkowskie Dyktan-
do dla Dorosłych pod honorowym patronatem Prezydenta Pruszko-
wa – Jana Starzyńskiego. 

P omysłodawczynią dyktanda jest 
pani Halina Gniadek, realizatorką 
jej pomysłu, czyli autorką tekstu ( 

tradycyjnie z elementami pruszkow-
skimi) podobnie, jak w roku ubiegłym 
jest pani Katarzyna Zegadło-Gałe-
cka, natomiast fundatorką nagród 
i głównym organizatorem – Książni-
ca Pruszkowska. Zabawny, ale dosyć 
trudny tekst czytał wznoszący się na 
wyżyny profesjonalizmu pan Gerard 

Położyński, a słuchało go blisko pięć-
dziesięcioro śmiałków z Pruszkowa, 
Ożarowa i Legionowa.
Następnie ofiarna grupa nauczycieli 
szkół pruszkowskich, po wnikliwym 
sprawdzeniu wszystkich prac wyłoni-
ła trójkę zwycięzców.
Nagrodę pierwszą – złote pióro Water-
mana z okolicznościowym grawerem 
otrzymał pan Daniel Ziółkowski, na-
grodę drugą – srebrne pióro Waterma-

na – pani Lila Poncyliusz-Guranowska, 
a nagrodę trzecią – również srebrne 
pióro Watermana – pan Józef Moczuło.
Gratulujemy zwycięzcom, dziękuje-
my pozostałym uczestnikom za udział 
w naszej zabawie.
Specjalne podziękowania kierujemy do 
pana Prezydenta Jana Starzyńskiego za 
sprzyjanie naszym inicjatywom, pani 
Katarzynie Zegadło-Gałeckiej za przy-
gotowanie dyktanda, pruszkowskim 
nauczycielom za sprawdzanie prac, 
pracownikom Spółdzielczego Domu 
Kultury w Pruszkowie za nieocenioną 
pomoc w przygotowaniu imprezy i jej 
nagłośnieniu, a Tomaszowi Malczyko-
wi za fotografie z tego wieczoru.

Tekst Dyktanda: 

Był mżysty późnojesienny poranek, gdy zza przydworcowej pruszkowskiej piekarni 
wychynęła Eufemia Żeberko. Odziana w żółtawoczerwony niby-żupanik podążała żwawo 
przed siebie. Zamierzała rozmówić się z tym hulaką i bawidamkiem Borzygniewem. 
Inny napisałby alboby zadzwonił, ale ten donżuan tylko z rzadka i od niechcenia wysyłał 
pseudofilozoficzną wiadomość sprzyjającą coraz większemu miszmaszowi w dziewczęcym 
serduchu. 
Byłożby w główce Eufemii takie fiu-bździu? 
Ta cud-dziewczyna zamierzała zmierzyć się z wyzwaniem rzuconym przez niedoszłego 
chiromantę i wróżbitę, który orzekł niegdyś, że nie grozi jej rychłe zamążpójście. Minęła 
hrabiowskie włości i skierowała się w okolice Książnicy Pruszkowskiej, gdyż tam właśnie 
urzędował super męski urwipołeć Borzygniew. 
Z trudem opanowała drżenie i po raz n-ty pociągnęła chwościk przymocowany przy 
drzwiach. Po chwili stanęła oko w oko z ukochanym. Przecież po to zawczasu sprzedała 
dwa Kossaki i udała się w podróż do Pruszkowa. Najdroższy mężczyzna spojrzał na nią 
spode łba. Świeżo malowany przedpokój kusił półmrokiem, a luby odchrząknął znacząco. 
Peerelowski wystrój nie zniechęcał Eufemii, mimo że lśniące kryształy, meblościanka 
w kolorze oberżyny i szkarłatny szezlong niejedną mogłyby obrzydzić. Dziewczątko spojrzało 
pół kpiąco, pół poważnie, uznawszy to wszystko za mistrzowski kamuflaż. 
Wszakże pruszkowianie są bezsprzecznie obdarzeni ponadprzeciętnym gustem, niezależnie 
od tego, czy pochodzą z nieodległych suburbiów, czy też ze śródmieścia.

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA 
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych 
do wzięcia udziału 
w III Miejskim Dyktandzie Gżegżółka.

22–27 października ELIMINACJE SZKOLNE
(z każdej szkoły kwalifikuje się 5 uczniów)

ZGŁOSZENIA:
Do 5 listopada 2018 każdy zainteresowany 
mieszkaniec Piastowa proszony jest 
o zgłoszenie swojego udziału: 
�   drogą mailową na adres 

sekretariat@piastów.pl 
w tytule maila wpisując DYKTANDO 

lub 
�   telefoniczne – 22 770 52 00

KIEDY?

8 listopada (czwartek) 2018 
GDZIE?
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piastowie, 
Al. Tysiąclecia 1, sala nr 7

DYKTANDO MIEJSKIE DLA UCZNIÓW o godz.:
10.00  (uczniowie ze szkół podstawowych),
11.00  (uczniowie gimnazjów),
12.00   (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)

DYKTANDO MIEJSKIE DLA DOROSŁYCH 
o godz.: 17.30

Uroczyste ogłoszenie zwycięzców Dyktanda 
Gżegżółka i wręczenie nagród odbędzie się 
w sobotę 1 grudnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku 
Kultury (sala kinowa)

Szczegóły na stronie UM Piastów: http://www.piastow.pl/kalendarium/iii-miejskie-dyktando-gzegzolka#cnt

KINO BAŚŃ
 

Bilety w cenie 12 zł i 16 zł. Rezerwacji biletów można 
dokonać osobiście lub pod nr tel. 501-750-673 w czasie 

pracy kasy kina (godzinę przed seansem).
Adres: MOK PIASTÓW, ul. Warszawska 24

https://www.tiketto.pl/ 

ZEGAR CZARNOKSIĘŻNIKA
Dni seansu:  
        26–28 października 2018
Godziny seansu:        17:00
Produkcja: USA
Kategoria wiekowa: b/o

JULIUSZ
Dni seansu: 
          26–28 października 2018
Godzina seansu:             19:00
Produkcja: POLSKA
Kategoria wiekowa: 15 lat

UPROWADZONA KSIĘŻNICZKA
Dni seansu: 
              2–3 listopada 2018
Godzina seansu:             17:00
Produkcja: UKRAINA
Kategoria wiekowa: b/o

7 UCZUĆ
Dni seansu: 
              2–3 listopada 2018
Godzina seansu:             19:00
Produkcja: POLSKA
Kategoria wiekowa: 15 lat

53 WOJNY
Dni seansu: 
              10–11 listopada 2018
Godzina seansu:     17:00, 19:00
Produkcja: POLSKA
Kategoria wiekowa: 15 lat

KLER
Dni seansu: 
              15 listopada 2018
Godzina seansu:           19:00
              16–18 listopada 2018
Godzina seansu:     17:00, 19:30
Produkcja: POLSKA
Kategoria wiekowa: 15 lat

HOTEL TRANSYLWANIA 3
Dni seansu: 
         23 i 24 listopada 2018
Godzina seansu:   17:00
         25 listopada 2018
Godzina seansu:   15:00, 17:00
Produkcja: USA
Gatunek: animacja/familijny/komedia
Kategoria wiekowa: b/o

SERCE NIE SŁUGA
Dni seansu: 
              22–25 listopada 2018
Godzina seansu:           19:00
              16–18 listopada 2018
Godzina seansu:     17:00, 19:30
Produkcja: POLSKA
Kategoria wiekowa: 15 lat

PLANETA SINGLI 2
Dni seansu: 
              29 listopada 2018
Godzina seansu:           19:00
              30 listopada 2018
Godzina seansu:     17:00, 19:00
Produkcja: POLSKA
Kategoria wiekowa: 15 lat

PIASTÓW

 KINO
URSUS

Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. 
Bilety w cenie 15zł i 20zł

Bilety można kupić również przez internet 
na stronie OK Arsus, Biletyna.pl 

i na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety” 
www.arsus.pl                  facebook.com/kinoursus

KINO RETRO
PEWNEGO RAZU 
W LISTOPADZIE
Dni seansu:  
         7 listopada 2018
Godziny seansu:        17:00
Produkcja: POLSKA
Gatunek: 
Kategoria wiekowa: 15 lat
Cena biletu: WSTĘP WOLNY

HOTEL TRANSYLWANIA 3
Dni seansu: 
         17 i 18 listopada 2018
Godzina seansu:   15:00, 17:00
Produkcja: USA
Gatunek: animacja/familijny/komedia
Kategoria wiekowa: b/o
Cena biletu: 15/20 zł

KINO RETRO
GDYBY KOTY MOGŁY 
MÓWIĆ
Dni seansu:  
         21 listopada 2018
Godziny seansu:        17:00
Produkcja: POLSKA
Gatunek: dokumentalny
Kategoria wiekowa: 15 lat
Cena biletu: WSTĘP WOLNY

KLER
Dni seansu: 
         24 i 25 listopada 2018
Godzina seansu:   16:00, 19:00
Produkcja: POLSKA
Gatunek: obyczajowy
Kategoria wiekowa: b/o
Cena biletu: 15/20 zł

URSUS
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OŚRODEK KULTURY 
„ARSUS”

ul. TRAKTORZYSTÓW 14, 
SPRZEDAŻ BILETÓW OK. „Arsus” w dniach: 
– pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 
– wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00, 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478 39 36
lub na portalu WWW.BILETYNA.PL (zamówienia 
indywidualne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 
1976 r. przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

04.11, godz. 15.00 (sala widowiskowa)
22. KONCERT „RODZINA JEDNOŚCIĄ” pt. „Śpiewamy 
i tańczymy Niepodległej” – widowisko w 100 lecie 
odzyskania przez Polskę Niepodległości w wy-
konaniu Zespołu Tańca Historycznego „CHOREA 
ANTIQUA”. WSTĘP WOLNY. 

05.11, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. 
Prowadzi Anna Rykowska. WSTĘP WOLNY. 

05.11, godz. 17.30  (sala kameralna)
Biesiada Literacka pt. „Opowiem Wam Historię”. 
Prezentacja twórczości nagrodzonych laureatów. 
Realizacja projektu w ramach Funduszu Animacji 
Kultury WPEK. WSTĘP WOLNY. 

09.11, godz. 19.00 (sala widowiskowa )
Premiera spektaklu „KU BIAŁO-CZERWONEJ” w wy-
konaniu artystów Teatru „Scena Przyfabryczna”. 
Reżyseria Joanna Godlewska. WSTĘP WOLNY. 

10.11, godz. 16.00 (sala widowiskowa)
I Festiwal Pieśni Patriotycznej „OJCZYZNA MNIE 
WOŁA”. WSTĘP WOLNY. 

10.11, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”) 
Wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Grażyny 
Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego pt. „Venus”. 
Wystawa czynna do 6.01.2019r. WSTĘP WOLNY. 

12.11, godz. 16.00 (sala klubowa)  
Warsztaty dramatopisarskie dla młodzieży i doro-
słych. Prowadzi Justyna Ścibor. WSTĘP WOLNY. 

15.11, godz. 18.00 (sala kameralna)
Występ kabaretu „Pół serio”. Reżyseria Wanda 
Stańczak. WSTĘP WOLNY.

16.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert Finałowy Przeglądu Piosenki „MUZYCZNA 
JESIEŃ”. Reżyseria i prowadzenie Anna Kałużna.
 WSTĘP WOLNY. 

20.11, godz. 19.00  (sala widowiskowa)
Spektakl rozrywkowy „Zdobyć, Utrzymać, 
Porzucić” w wykonaniu artystów Teatru „Capitol”. 
Wystąpią: Katarzyna Zielińska, Olga Bończyk, 
Katarzyna Żak.

CENA BILETU: 70 ZŁ I 80 ZŁ.

23.11, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Spektakl – monodram pt. „SUPERMENKA” w wykona-
niu Jowity Budnik.

CENA BILETU: 40 ZŁ i 50 ZŁ.

24.11, godz. 17.00 (sala kameralna)
Wieczór promocyjny tomiku – Almanachu XI poezji 
i prozy patriotycznej pt. „Niełatwe drogi do niepodle-
głej” 23.twórców Klubu Literackiego „Metafora”. 
Prowadzenie Anna Rykowska i Bogusław Łopu-
szyński. WSTĘP WOLNY. 

25.11, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3–9 lat) pt. „Tajemniczy las” w ra-
mach cyklu „Niedzielna Spotkania z Teatrem”.

CENA BILETU 10 ZŁ.
„Tajemniczy las” to przedstawienie o sile przyjaźni, 
która pokonuje wszystkie przeszkody. Jej bohate-
rami są elfy i leśne stworzenia, które dla ratowania 
przyjaciół wybierają się w podróż w głąb lasu. 
Spotykają po drodze postaci z różnych bajek, które 
dają im wskazówki lub utrudniają poszukiwania. 
Jak to o w bajkach bywa, wszystko dobrze się 
kończy. Przedstawienie ma charakter interaktywny, 
a młodzi widzowie stają się jego bohaterami.

27.11, godz. 10.00 (sala widowiskowa)
Spektakl improwizowany dla młodzieży szkolnej 
z cyklu „Legendy Warszawy” w wykonaniu aktorów 
Fundacji „Szafa Kultury”. WSTĘP WOLNY. 

27.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
KONCERT PATRIOTYCZNY w wykonaniu zespołów ucz-
niowskich. Reżyseria i prowadzenie Anna Kałużna. 
WSTĘP WOLNY. 

30.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert Teresy Werner i Rico Sancheza.

CENA BILETU 90 ZŁ.

DOM KULTURY „MIŚ”                        
OŚRODKA KULTURY „ARSUS”    
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18
e-mail: domkulturymis@op.pl www.mis.arsus.pl

1–30.11.18 
Pokonkursowa wystawa prac plastycznych „Niepod-
ległość w oczach dziecka”.

Wystawa czynna w dni powszednie 
w godz. 10.00 - 18.00.

04.11.18 godz.15.00 /wstęp wolny/ 
XXII Koncert „Rodzina Jednością” – sala widowisko-
wa Ośrodka Kultury „Arsus”. „Śpiewamy i tańczymy 
Niepodległej” – widowisko w 100 lecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości w wykonaniu Zespołu 
Tańca Historycznego „Chorea Antiqua”.  

PRUSZKÓW
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 
im. A. Kamińskiego
PRUSZKÓW, ul. Bohaterów Warszawy 4, tel.: (22) 728 39 40, 42, 44

www.mok-kamyk.pl          

WSZYSTKIE IMPREZY ODBYWAJĄ SIĘ w Sali Widowiskowej CDK
ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków; Organizator: MOK  „Kamyk” w Pruszkowie

28 października (niedziela), godz. 17.00 
DK Uśmiech, ul. Poznańska 165
Wystawa fotografii pana Kazimierza Stachurskiego 
pt.: „Światłem malowane”

Zdobyć, utrzymać, porzucić 
„Zdobyć, Utrzymać, Porzucić” to spektakl muzyczny, w którym każda z trzech aktorek 
przewodzi kolejnej części tryptyku. Katarzyna Zielińska – żądzy ZDOBYĆ, Katarzyna Żak 
– pragnieniu UTRZYMAĆ i Olga Bończyk – wyzwaniu PORZUCIĆ. Różne wizje przedsta-
wiają w świetnie zinterpretowanych piosenkach. Usłyszeć można zarówno poruszające 
i nostalgiczne utwory, jak i lekkie oraz żartobliwe kompozycje. Krzysztof Jaślar – autor 

scenariusza i reżyser przedstawienia – wy-
brał hity polskiej muzyki rozrywkowej oraz 
zagraniczne evergreeny w znakomitych 
tłumaczeniach. W spektaklu poruszane są 
tematy parytetu, szowinizmu obojga płci, 
feminizmu, diety, kosmetyków, salonów 
piękności, chirurgii plastycznej, prezen-
tów, biżuterii, asertywności w kontaktach 
z płcią przeciwną oraz szeroko rozumiane-
go poradnictwa odpowiadającego na fun-
damentalne pytanie: JAK?… Pokazujemy 
różne rodzaje kobiet: słodką idiotkę, kurę 
domową, herod-babę, kobietę kumpla, 
dzidzię piernik, kobietę bluszcz itp. Kobie-
tę w pracy, na zakupach, na urlopie, pod-
czas wyjazdu integracyjnego, na randce, 
w Urzędzie Stanu Cywilnego i w sądzie.
Czy spektakl odpowie na pytanie JAK zdo-
być, utrzymać, porzucić? 

Przedsprzedaż biletów od 5.11. w godzinach pracy kasy MOK: pon. i wt. w godz 8:00-19:00; 
śr., czw. i pt. w godz. 8:00–16:00. Zwrotów biletów nie przyjmujemy!

OŻARÓW MAZ.

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165    www.dkusmiech.eu
KONTAKT:  tel. 22 722 14 45;   e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu

https://www.facebook.com/dkusmiech

W soboty i niedziele – odbywają się koncerty, spotkania, wernisaże oraz inne imprezy. 
Terminy i godziny w/w wydarzeń podawane są do wiadomości zainteresowanych na stronie 

internetowej, na plakatach i w prasie lokalnej.

JESZCZE W PAŹDZIERNIKU
FILIA W JÓZEFOWIE

ul. Fabryczna 15

28 października (niedziela), godz. 15.00 
Przedstawienie teatralne dla dzieci: „Kije samobi-
je” według baśni braci Grimm - Teatr Gong

CO   GDZIE KIEDY? ?LISTOPAD 2018

4 listopada 2018 roku (niedziela), godz. 16:00
Koncert „Złoty wiek polskich estrad XX-lecia Między-
wojennego”
Najpiękniejsze melodie rewiowe i piosenki Niepodle-
głej Warszawy z repertuaru: Hanki Ordonówny, Toli 
Mankiewiczówny, Zuli Pogorzelskiej, Aleksandra 
Żabczyńskiego, Mieczyslawa Fogga, Eugeniusza 
Bodo w wykonaniu Zespołu Impressja.

WSTĘP WOLNY!

18 listopada 2018 roku (niedziela), godz.: 12:00
PORANEK TEATRALNY DLA DZIECI. 
Spektakl pt.: „Przygody bociana Klekosława” w wykona-
niu Teatru Dur-Moll
Bajka powstała z myślą o wskazaniu dzieciom 
prawidłowych wzorców zachowań w stosunku do 
drugiego człowieka, o tolerancji oraz o tym jak 
łatwo można zranić drugiego człowieka.

WSTĘP 8 ZŁ OD OSOBY. 

  kulturalny 
URSUS

06.11.18, godz. 18.00 /wstęp wolny/
„Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów obwo-
dowych” – spotkanie z fizjoterapeutą z Centrum 
Rehabilitacji i Dietetyki „FILIMED”.     

07.11.18, godz. 16.00 - 18.00 
Debata dla osób 60+ w ramach przedsięwzięcia 
„Wspólnie o wspólnocie. Debaty o samorządności”. 
Zapraszają: Fundacja Kultury Dialogu, Warsaw 
Debate Chamber, Izba Tożsamości Ursusa. Zapisy: 
tel.: 22 478 27 70. agnieszka.gorzkowska@
arsus.pl

08 -09.11.18, godz. 10.00 
„Razem w Niepodległość”  - wyjście Seniorów 
z  „Wesołej Chaty” na wspólny Koncert z Okazji 
100 lat Odzyskania Niepodległości z dziećmi 
w Przedszkolu Integracyjnym 137 i w Oddziale przy 
ul. Wojciechowskiego.

10.11.18, godz. 16.00
„Jesienne róże…”  - wieczorek taneczny w Klubie 
Seniora.

13.11.18, godz. 18.00 /wstęp wolny/ 
„Bo za naszą Polskę idą w bój!” Koncert  w 100 lecie 
Niepodległości Polski  w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 
pod kierunkiem Anny Dudek.

15.11.18, godz. 18.00 /wstęp wolny/ 
„Co jeść, żeby być zdrowym?” – radzi dietetyk mgr 
Magdalena Konowrocka. 

23.11.18, godz. 18.00 /wstęp wolny/ 
„Wolontariat na rzecz ochrony przyrody” – opowiada 
prezes Paulina Tramecourt z wolontariuszami.

24.11.18, godz. 16.00 
„Chryzantemy Złociste…”  - zabawa taneczna 
w Klubie Seniora.

29.11.18, godz. 18.00 
„Andrzejkowe zabawy” - wieczorek taneczno-rozryw-
kowy dla dorosłych.

 DOM KULTURY „KOLOROWA’’                                                                      
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa,  
tel. 22 867 63 95   tel./faks 22 667 83 75
e-mail: dom.kultury.kolorowa@arsus.pl

www.kolorowa.arsus.pl

11.11 (niedziela), godz. 16:30
„Jesienne historie” –  Poranek muzyczny dla dzieci 
w wykonaniu :„Quartetto con l’anima”w składzie: 
Dorota Puchnowska  -Aftyka - flet, Katarzyna Dul-
-skrzypce, Marta Straszyńska - altówka,
Julia Kisielewska – wiolonczela.

WSTĘP WOLNY

14.11(środa), godz. 18.00
Koncert poświęcony rocznicy odzyskania Niepodległo-
ści w wykonaniu zespołu operetkowego „Belcanto”

18.11 (niedziela), godz. 16:30
„Cellomaniax – Rozrywka z klasą”, koncert z cyklu 
Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną, w wy-
konaniu Cello Maniax.

 WSTĘP WOLNY

12.11 (niedziela), godz. 12:30
„Księżniczka na ziarnku grochu” przedstawienie 
dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem 
w wykonaniu teatru Scena Elfów

WSTĘP 10 ZŁ

XV MAZOWIECKI PRZEGLĄD 
RECYTATORSKI JEDNEGO POETY

– przegląd twórczości
Stanisława Grochowiaka

 22–23 PAŹDZIERNIKA  –  warsztaty
 5, 6, 7 LISTOPADA  –  I etap
 12, 13 LISTOPADA  –  konsultacje
 20 LISTOPADA  –  II etap

 30 LISTOPADA 
  godz. 18:00    WIECZÓR LAUREATÓW

24.11 (sobota), godz. 17.00
Wernisaż malarstwa Pawła Kowala



 NR 18(47)/2018  (ROK III)    |    25 PAŹDZIERNIKA 2018 R.    |    Mocne Strony14 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE

SPORT

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

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

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

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

| Współpraca: Lucyna Dąbrowska, Tadeusz Kotus, Sebastian Krupiński
| Biuro reklamy i marketingu: reklama@mocnestrony.com.pl, tel.: 509 559 506 
| Druk: AGORA | Nakład: 20 tys. egz.

Kolejne rozgrywki Piastovii
W niedzielę, 14 października, Piastów gościł zawodniczki MUKS Praga. Derby 
Warszawy I ligi odbyły się przy pełnej trybunie. Mecz zakończył się remisem 
1:1. Obie drużyny wykazały się wolą walki i pokazały grę na wysokim poziomie. 
Bramkę dla gospodarzy strzeliła niezawodna BEATA CABAJ, która z 12 bram-
kami na koncie zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelczyń w I lidze.

PO 7 KOLEJKACH PIASTOVIA ZAJMUJE W GRUPIE PÓŁNOCNEJ 
I LIGI KOBIET 4 MIEJSCE. BILANS BRAMKOWY TO 22:14.

Niestety, w meczu z KS Raszyn na własnym boisku 21 października piastowianki 
przegrały 0:1.
W tym sezonie piastowski klub zasiliły m.in. dwie reprezentantki Polski w halowej 
piłce nożnej (futsalu) niedosłyszących – MARTA KACZMARCZYK i AGNIESZKA BOĆ-
KOWSKA. W grudniu dziewczyny jadą reprezentować biało-czerwone barwy na Mi-
strzostwach Europy w Tampere w Finlandii.                 J.S.

W poprzednim numerze nazwisko
p. Beaty Cabaj błędnie umieściliśmy pod 
wizerunkiem p. Marty Kaczmarczyk. Ni-
niejszym prostujemy nasz błąd, a za za-
istniałą pomyłkę obie Panie serdecznie 
przepraszamy.                       REDAKCJA

�  DLA PSA I KOTA

WINOGRONA i RODZYNKI 
ani dla psa, ani dla kota!
Parę dni temu do naszej przychodni trafi ł piesek, który zatruł się 
właśnie winogronami. Winogrona i rodzynki należą do pokarmów 
silnie toksycznych dla psów i kotów. 

T oksyna zawarta w winogro-
nach i rodzynkach nie jest zna-
na, ale wiadomo, że uszkadza 

nerki psów i kotów, prowadząc w 
skrajnych przypadkach do niewy-
dolności tych narządów. Minimal-
na toksyczna dawka to już kilka 
winogron na kilogram masy ciała 
zwierzaka. Nie wykluczono możli-
wości kumulowania się toksyny w 
organizmie. 

Rodzynek ani winogron zwierza-
ki nie powinny jeść również ze 
względu na wysoką zawartość cu-
krów prostych (glukoza i fruktoza).  
Działają one drażniąco na przewód 
pokarmowy i destabilizują poziom 
insuliny w organizmie zwierzaka.  

Pierwsze objawy zatrucia pojawia-
ją się w ciągu kilku – kilkunastu 
godzin od zjedzenia winogron lub 
rodzynek i są to najczęściej: brak 
apetytu, wymioty, biegunka, bo-
lesność brzucha, apatia. W następ-
nej fazie, gdy uszkodzone zostaną 
nerki, pojawiają się: częstomocz, 
odwodnienie, a następnie anuria 
(bezmocz) i acetonowy oddech. 
Badanie krwi ujawnia podwyższo-
ny poziom fosforu, potasu, kreaty-
niny i mocznika.
Szkodliwe właściwości wykazują 
nie tylko same owoce, ale również 
łodygi i liście gronowe.
Jeżeli podejrzewacie, że wasz pu-
pil mógł zjeść winogrona lub ro-

dzynki koniecznie skonsultujcie to 
lekarzem weterynarii. 

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów 

www.ursusweterynarz.pl

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

02-495 Warszawa-Ursus
ul. Rynkowa 5

tel.  22 245 31 07

G O DZ IN Y  OT WA R CIA

 pon.–pt. 9.00–20.00
 sobota 10.00–14.00
 niedziela 10.00–13.00

WARSZAWA URSUS 
ul. Kompanii Kordian 16
Tel. 531 222 220

Już wkrótce 
OTWARCIE w nowej lokalizacji

U nas również
POPRAWKI KRAWIECKIE

Na zdjęciach: 
BEATA CABAJ  

– czołowa snajperka 
I ligi kobiet 

w grupie północnej

Na zdjęciu: 
MARTA KACZMARCZYK
– zdobywczyni 2 bramek dla 
Piastovii w rundzie jesiennej

Goooool . . .  !
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REKLAMĘ lub OGŁOSZENIE DROBNE w dwutygodniku 
„Mocne Strony” można zamówić na DWA SPOSOBY:

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

�   osobiście w Agencji Reklamowej „LINEA”
02-495 Warszawa URSUS, UL. CIERLICKA 2
w dni powszednie (pn.–pt.) w godz. 800–1700

UWAGA! 
OGŁOSZENIA DROBNE TEKSTOWE 
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  REKL AM

17 października w hali sporto-
wej przy Konińskiej 2 odbył 
się kolejny już bal seniora. 

Tym razem w związku ze stule-
ciem odzyskania niepodległości 
nie mogło zabraknąć szczególnej 
oprawy. W zabawie wzięło udział 
ponad 250 osób ze wszystkich klu-

bów seniora z Ursusa. Oficjalnego 
rozpoczęcia balu dokonała Pani 
burmistrz Urszula Kierzkowska 
wraz z zastępcą Wiesławem Krze-
mieniem, zapraszając do wspólnej 
zabawy. Uczstmnicy jak zawsze 
bawili się wspaniale wykazując się 
wręcz żelazną kondycją. 

BAL NIEPODLEGŁOŚCI

MISTRZOSTWA WARSZAWY 
Karate WKF W URSUSIE

W SOBOTĘ 10 LISTOPADA 2018 ROKU O GODZ. 10.00 w hali sportowej  
przy Szkole Podstawowej Nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42 odbędą 
się Mistrzostwa Warszawy Karate WKF (karate olimpĳ skie). 

Organizatorem zawodów jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan. Za-
wody objęte zostały patronatem Polskiej Unii Karate i Burmistrz Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy Urszuli Kierzkowskiej. 

WIEŚCI Z LIGOWYCH BOISK    🏀🏐⚽
� KOSZYKARKI UKS 4 URSUS występu-
jące w II lidze wygrały drugi mecz 
z rzędu, a tym razem pokonały 
SKS 12 Warszawa 71:70. Był to już 
trzeci mecz na wyjeździe. Pierwszy 
mecz przed własną publicznością 
w „twierdzy Konińska” dziewczyny 
rozegrają 3 LISTOPADA O GODZ. 12.00, 
a ich rywalkami będą koszykarki Hu-
raganu Wołomin. 

� W dobrych nastrojach wrócili tak-
że PIŁKARZE KS URSUS WARSZAWA, któ-
rzy po zaciętym meczu pokonali na 
wyjeździe Victorię Sulejówek 2:1. 
Gole strzelili Filip Dziełak i Paweł 
Wolski. Był to pierwszy mecz Trak-
torków pod wodzą nowego trenera 
Arkadiusza Modrzejewskiego. Zdo-
byte punkty są bardzo ważne, bo 
Traktorki w dalszym ciągu znajdują 
się blisko końca tabeli. 

� ZWYCIĘSKI DEBIUT URSUSOWSKICH 
SIATKAREK! 3:0 (25:16,25:10,25:11).

Silna i stabilna zagrywka, dynami-
ka w obronie oraz skuteczne ataki 
– tak można opisać debiut ursusow-
skich siatkarek w III lidze mazowie-
ckich rozgrywek kobiet. W sobotę 
zmierzyły się na własnej hali z bar-
dziej doświadczoną drużyną UKS 
Esperanto Warszawa. Ten mecz to 
absolutna dominacja naszych de-
biutantek, dzięki czemu Iskra War-
szawa rozpoczyna sezon z komple-
tem punktów ligowych. 

Debiut w lidze łączy się zawsze ze 
stresem i nerwami – można to było 
zauważyć w pierwszym secie me-
czu, gdy ursusowskie zawodniczki 
dopiero rozgrywały się i oswajały 
z parkietem. Mimo wszystko stabil-
nie wygrały pierwsze stracie 25:16, 
a na drugi set – weszły już pewne 
siebie i absolutnie zdominowały 
przeciwniczki do 10 punktów. Trzeci 
set to potwierdzenie znakomitej for-
my naszych siatkarek i wygrana do 
11. Dziewczyny pokazały na boisku 
dojrzałość i opanowanie, przy jed-
noczesnej znakomitej formie siatkar-
skiej. 
– Ten mecz to po prostu rewelacja. 
Dziewczyny dały z siebie wszystko 
i zagrały piękną siatkówkę, nie po-
zwalając przeciwniczkom odeprzeć 
naszej dominacji – powiedział po 
meczu Seweryn Galwas, trener dru-
żyny kobiet UKS Iskra Warszawa. 
Drużyna kobiet została założona 
we wrześniu 2018 roku i debiutu-
je w mazowieckich rozgrywkach 
III ligi kobiet. W turnieju przedse-
zonowym dziewczyny wywalczy-
ły srebro, a w pierwszym meczu 

ligowym zainkasowały 3 punkty 
za wygraną 3:0.  – Nie oznacza to, 
że spoczywamy na laurach. Przed 
nami kolejne treningi, sparingi, no 
i mecze ligowe – podkreślił trener 
seniorek. Prezes UKS Iskra War-
szawa, Maciej Karczewski, dodał – 
Ogromnie cieszy, że do ursusowskiej 
siatkówki i różnych grup wiekowych 
zawodników, dołączyliśmy rozgryw-
ki kobiece. Panie udowadniają, że 
było warto! 
Najbliższy mecz ligowy siatkarki ro-
zegrają 28 PAŹDZIERNIKA W PIASECZNIE. 
Na ursusowski parkiet wrócą nato-
miast już 18 listopada, rywalizując 
z drużyną GLKS Nadarzyn. 

Zapraszamy do kibicowania! 

Skład meczowy podczas 
debiutu: Angelika Cira, 
Katarzyna Pawłowska 
(atak), Małgorzata Gryziak, 
Urszula Wojtach, Oliwia 
Raciborska, Anna Szumska 
(przyjęcie), Marta Bylina, 
Natal Płaszczyca (libero), 
Dominika Saide, Anna 
Tustanowska, Marta Piwowar 
(środkowe bloku), Aleksandra 
Kobylińska, Karolina 
Pietraszek, Magdalena Turkot 
(rozegranie).

Skład sędziowski: 
I – Figiel Michał, 
II – Kaliński Janusz, 
Sekretarz – Śliwierski Łukasz.

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ

• 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

LEKARSKIE

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

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt. 
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980
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REKLAMY

OŚWIETLENIE
• LAMPY WISZĄCE

• LAMPY PODŁOGOWE

• PLAFONY

• KINKIETY

• LAMPKI 
NOCNE/GABINETOWE

nowoczesne

CZYNNY 
OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU

W GODZINACH
8.00–17.00

PIASTÓW, ul. Dworcowa 54a 

�  22 723 53 15  

WWW.RAMKO.PL

SALON SPRZEDAŻY
firmowy

NADAJ STYL SWOIM WNĘTRZOMNADAJ STYL SWOIM WNĘTRZOMNADAJ STYL SWOIM WNĘTRZOMNADAJ STYL SWOIM WNĘTRZOM

PRO
MO

CJA
50%NA ODZIEŻ UŻYWANĄ

PROPROPROPRO

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

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 

oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV

SKUPUJEMY

KOMIS ANTYKWARYCZNY
�   PROFESJONALNA

WYCENA BRYLANTÓW
i BIŻUTERII 
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
�  RENOWACJA BIŻUTERII
�  PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS
ul.  Wiosny Ludów 79a

(przy stacji PKP)

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

sob.:  10.00–13.00
Tel.: 22 667 94 74

REKOMENDOWANY 
PRZEZ:
�  Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców 
Jubi   lerskich Warszawa 

�  Polskie Towarzystwo
Gemologiczne Wrocław

PRZYNALEŻNOŚĆ: Cech Złotników, 
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

Gawrońscy

KOMIS ANTYKWARYCZNY

Rok zał. 1967

ZŁOTNICTWA
Magdalena i WojciechJubiler

���

ZŁOTO


