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PRUSZKÓW � PIASTÓW

Książnica Pruszkowska 
z przyjemnością i satysfak-
cją informuje, że ukazała się 
właśnie nasza najnowsza 
publikacja.
BOGUSŁAWA BOŻENA 
KĘPKOWSKA

Dzieje oświaty 
w Pruszkowie
do roku 1948
na tle przemian 
oświatowych 
w Polsce
Pruszków nie doczekał się 
do tej pory syntetycznego opra-
cowania dziejów szkolnictwa. 
Książka Bożeny Kępkowskiej 
„Dzieje oświaty w Pruszkowie 
do roku 1948 na tle przemian 
oświatowych w Polsce”  jest 
pierwszą próbą całościowego 
ujęcia problematyki szkol-
nictwa pruszkowskiego od 
pierwszej połowy XIX wieku 
do 1948 r. 

To monografia pedagogiczno-
-historyczna ukazująca proces 
kształtowania się w Pruszkowie 
szkolnictwa na tle polityki 
oświatowej, najpierw caratu, 
a następnie niepodległej Polski 
w czasach II Rzeczypospolitej, 
w okresie II wojny światowej 
i po jej zakończeniu do 1948 r.

Autorka skoncentrowała uwagę 
na najbardziej istotnych zagad-
nieniach omawianego okresu.
Studia nad szkolnictwem 
pruszkowskim wskazują, że 
w polskiej myśli pedagogicz-
nej i tradycji wychowawczej 
występują wartości, które mają 
charakter uniwersalny. Są to: 
ideały wychowania patriotycz-
nego, umiłowania wolności, 
tolerancji, pracowitości.

seria: MIASTO - LUDZIE - HISTORIA
17 × 24,5 cm, 463 strony, [22 strony 
fotografi i], oprawa twarda, szyta
ISBN 978-83-62144-68-6
cena 30 PLN

24 listopada w Piastowie odbyło się niespotykane dotąd w na-
szym regionie wydarzenie. Trzy chóry działające przy insty-
tucjach z powiatu pruszkowskiego dokonały prawykonania 
kompozycji „LUD.owy” Mieczysława Baumgarta w Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Piastowie. 

U twór po raz pierwszy za-
brzmiał za sprawą Chóru 
Kameralnego Powidoki 

(MOK Piastów), Chóru Dzie-
cięcego Semper Iuvenes (SP4 
Piastów) oraz Chóru Niepub-
licznej Szkoły Muzycznej 
I stopnia Akolada z Pruszkowa. 
Wszystko to w towarzystwie 
instrumentalistów z Akademii 

Muzycznej w Bydgoszczy oraz 
Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warsza-
wie. Blisko 80-osobowy zespół 
wystąpił pod dyrekcją Mateu-
sza Mularczyka. 
„LUD.owy” to kompozycja in-
spirowana melodiami pocho-
dzącymi z różnych regionów 
folklorystycznych Polski, która 

łączy tradycję ze współczesnoś-
cią – szuka miejsca naszego ro-
dzimego folkloru w dzisiejszym 
świecie. Koncert został zorga-
nizowany przez Stowarzyszenie 
The Project i był współfinanso-
wany ze środków Miasta Piastów.

MM

kompozycji „LUD.owy” Mieczysława Baumgarta w Szkole Pod-

�  PIASTÓW. Trzy chóry i orkiestra w prapremierowym wykonaniu utworu łączącego tradycyjne i współczesne brzmienia

Światowy Dzień Życzliwości, 21 listopada, uczniowie i pracownicy 
Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie spędzili na zabawie, ale 
nie tylko. Kierując się słowami Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, 
pokaż – zapamiętam, pozwól wziąć udział, a… wzbudzisz we mnie 
pragnienie”, postanowili wykorzystać ten dzień na początek kolej-
nej akcji, tym razem pod hasłem Uczymy się empatii poprzez czyny 
– niezwykle ważnej umiejętności społecznej każdego człowieka. 

W środę, 21 listopada, od rana w Nanse-
nie wielkie poruszenie. Przed tablicą 
na głównym holu tłoczą się ucznio-

wie, szczególnie klasy maturalnej, by za-
mieścić „ na drzewie” swoje życzliwości 
dla innych na specjalnie przygotowanym 
kolorowym listku, przeczytać życzenia 
i życzliwe słowa skierowane dla innych, 
poszukać coś pod swoim adresem.
Już kilka dni przed Światowym Dniem 
Życzliwości na tablicy w holu głównym 
zamieszczono „instrukcję zachowania 
się”; obowiązkowo strój z elementem kolo-
ru żółtego, pożądany uśmiech i ewentualny 
drobiazg dla kolegi/koleżanki, kanapka 
czy jabłko.
Uczniowie tego dnia mieli okazję podzielić 
się wiedzą, miłym słowem, po-
wiedzieć komplement osobie, 
do której w innych okolicznoś-
ciach nie mają odwagi podejść, 
do czego zachęcali nauczyciele 
i pracownicy szkoły.
Na holu czekał na gości po-
częstunek w postaci owoców 
i paluszków, u pani Reginy Ra-
dziszewskiej, dyrektora szkoły 
– pyszne cukierki, a w bufecie 
– zwiększona ilość prażonej 
cebulki, jak żartowali ucznio-
wie.  

Bawili się wszyscy, bo w Nansenie 
jest ku temu odpowiedni klimat. 
Szkoła jest kameralna, wszyscy się 
znają, a nawet lubią. Przygotowując 
uroczystości, imprezy – uczniowie 
i pracownicy szkoły współpracują 
ze sobą. Urocza pani Danusia raz 
dba o czyste korytarze, innym razem 
chwyta za kredki i wspólnie z ucz-
niami wyczarowuje kwiaty na ściany.

     Ogłoszony został także plebiscyt na 
najbardziej życzliwego kolegę/koleżan-
kę i nauczyciela. Na zwycięzców czekają 
dyplomy, które zostaną wręczone na uro-
czystym apelu, ale nie tylko. Zwycięzcy 
staną się także ważnymi „łącznikami” w 
społeczności szkolnej, liderami kolejnych 

akcji, dobrych doświadczeń rozwijających 
empatię, refleksyjność i inne cechy nie-
zbędne do dobrego samopoczucia.  

     Zabawa tak się wszystkim podobała, że 
dzień życzliwości przerodził się w tydzień 
i na pewno w jakimś stopniu swoją rolę 

spełnił, ale najlepszym 
sprawdzianem będzie 
życie. Jedno jest pew-
ne – empatia odgrywa 
ważną rolę w relacjach 
międzyludzkich: pomaga 
budować więzi rodzinne, 
przyjacielskie i zawodowe.  
Dlatego uczniowie w Nan-
senie nadal będą pogłębiać 
wiedzę, jak przyjmować 
punkt widzenia drugiej 
osoby.  

Joanna Sztroman

Życie zawsze ma sens dla tego,
kto umie ukoić ból bliźniego.

HELEN KELLERŚwiatowy Dzień Życzliwości w „Nansenie”

„LUD.owy”

EMPATII MOŻNA SIĘ UCZYĆ 
NA RÓŻNE SPOSOBY
Empatia (gr. empátheia „cierpie-
nie”) to „zdolność odczuwania 
stanów psychicznych innych osób 
(empatia emocjonalna), umiejęt-
ność przyjęcia ich sposobu myśle-
nia, spojrzenia z ich perspektywy 
na rzeczywistość (empatia poznaw-
cza)”.

Celem człowieka empatycznego 
jest współodczuwanie wraz z kimś, 
a nie wobec kogoś. Dlatego stara 
się on jak najdokładniej „wejść 
w buty” drugiego człowieka.
Do czynników mających największy 
wpływ na nasz poziom empatii zali-
cza się: predyspozycje biologiczne, 
psychologiczne i środowiskowe. 
Na temat ostatnich jest wiele teorii, 
można jednak uznać, że sposób 
życia i środowisko mają istotny 
wpływ na poziom współodczuwa-
nia w okresie dzieciństwa, dojrze-
wania, dorosłości. Oprócz domu 
rodzinnego szkoła jest więc miej-
scem, gdzie młody człowiek naby-
wa umiejętności i pewności siebie, 
które pozwalają mu wchodzić w re-
lacje z innymi ludźmi i porozumie-
wać się w skuteczny i zadowalający 
sposób.
Czy empatii można się nauczyć? 
Można, uważa pedagog z Nanse-
na, choć nie jest to proste. Czasem 
jest tylko potrzebny do tego odpo-
wiedni wspomagający bodziec, 
zdarzenie, które pozwoli spojrzeć 
inaczej na otaczającą rzeczywi-
stość. Jak, w tym przypadku, Świa-
towy Dzień Życzliwości.
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BELCANTO 
dla Niepodległej w Ursusie
Tradycyjnie, jak co roku, zespół  operetkowy „Belcanto” wystąpił z koncer-
tem patriotycznym z okazji Święta Niepodległości, w tym roku obchodzone-
go wyjątkowo uroczyście z powodu  100-lecia odzyskania niepodległości. 

K oncert pod tytułem „Nasz kraj” od-
był się 14 listopada br. w Sali Wido-
wiskowej DK „Kolorowa”. W pro-

gramie koncertu znalazły się pieśni 
patriotyczne, w tym utwory Stanisława 
Moniuszki, Fryderyka Chopina oraz 
Henryka Wieniawskiego, utwory forte-
pianowe, a także znane utwory wokal-
ne polskich kompozytorów. Wykonaw-
cami koncertu byli członkowie zespołu 
„Belcanto” oraz zaproszeni młodzi go-
ście. Bracia Maciej i Mateusz Bożek 

rozpoczęli koncert wspólnym wo-
kalno-instrumentalnym wykonaniem 
poloneza „Pożegnanie ojczyzny” 
Michała K. Ogińskiego, a Weronika 
Grabowska niezwykle uczuciowo 
wykonała Walca As-dur F. Chopina. 
Są to młodzi artyści uczący się gry 
na fortepianie u Dymitra Romaszko. 
Z utworów instrumentalnych wy-
brzmiały również bardzo podnio-
śle Polonez g-moll F. Chopina oraz 
Rota – bardzo przejmująco i dojrzale 
wykonane przez Kingę Maciak oraz 
Katarzynę Stępień – uczennice Olgi 
Romaszko-Niewiadomskiej. 

KONCERT
Występy zespołu „Belcanto” rozpo-
częła Elżbieta Chojecka wykonaniem 
utworu „Czy jest piękniejszy kraj na 
ziemi” z  tekstem Wojciecha Młynar-
skiego. Swoim charakterystycznym 
wokalem podkreśliła wartość patrio-
tyczną i przejmującą tej pieśni. Naj-
piękniej prezentowała swój repertuar 
Klaudia Kulik, sopran o niezwykłym 
głosie i wielkiej wrażliwości. Wykonała 
piosenki „Wrzosy” i „Jutro Warszawa” 
oraz w duecie z Krzysztofem Hołym-
czukiem „Ej,dziewczyno” Sta nisława 
Niewiadomskiego, które spotkały się 
z ogromnym aplauzem publiczności. 
Krzysztof Hołymczuk  – bas bary-
ton wykonał m.in. przepiękny znany 
mazur „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”. 
Wzruszająco zabrzmiała aria z „Hal-

ki” w wykonaniu Elżbiety Chojeckiej. 
Słuchacze niezwykle ciepło przyjęli 
także wykonania pozostałych śpiewa-
ków, wysłuchując, ale też włączając się 
do wspólnego śpiewania, m.in. „Bia-
łych róż” w pięknym, chwytającym za 
serce wykonaniu Barbary Zegarskiej 
(sopran), pieśni o ułanach „Ułani, ma-
lowane dzieci” w żywiołowym wyko-
naniu Grażyny Żórawskiej (sopran), jak 
również „Pierwszej kadrowej” w wyko-
naniu Mirosława Jaskólskiego (bas ba-
ryton). Ignacy Olszewski (tenor) bardzo 
emocjonalnie wykonał „Pieśń o komen-
dancie” i „Bywaj dziewczę zdrowe” w  
duecie z Barbarą Zegarską. Podniośle 
wybrzmiał sztandarowy utwór niepod-
ległościowy „Piechota” w wykona-
niu tenora Krzysztofa Bukowskiego. 

Koncert zakończył się wzruszającym 
i przejmującym wykonaniem przez 
wszystkich artystów utworu „Taki kraj” 
z rep. Jana Pietrzaka. Uroczystą aurę 
koncertu zapewniła prowadząca – Bo-
żena Sikorska – nakreślając słuchaczom 
historyczne losy Polski zmierzające do 
odzyskania przez nią niepodległości 
oraz opowiadając o kompozytorach, 
utworach i wykonujących je artystach.

POCZĄTKI ZESPOŁU, 
SUKCESY I DOKONANIA
Zespół operetkowy „Belcanto” działa 
w DK „Kolorowa” od 2002 r. Inicja-
torką powołania zespołu, kierownikiem 
artystycznym oraz akompaniatorem jest 
Olga Romaszko-Niewiadomska, któ-
ra również opracowuje i przygotowuje 

programy koncertów. Pianistka jest zdo-
bywczynią wielu nagród i wyróżnień, 
w tym odznaczona została medalem im. 
Janusza Górskiego za upowszechnia-
nie kultury oraz uhonorowana odznaką 
„Zasłużony dla kultury polskiej”, którą 
przyznaje Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 
Zespół początkowo składał się ze śpiewa-
ków zawodowych – byłych artystów Te-
atru Wielkiego, Operetki Warszawskiej 
oraz znanych chórów warszawskich. 
W ostatnich latach dołączyli do zespołu 
utalentowani śpiewacy, w tym również 
amatorzy. Niezależnie od statusu artyści 
pochwalić się mogą wieloma sukcesami 
na arenie muzycznej – Elżbieta Choje-
cka została w ostatnim czasie laureatką 
dwóch konkursów wokalnych – zdoby-

ła II miejsce na XI Juwenaliach III 
wieku 2018 i Grand Prix Festiwalu 
Pieśni Patriotycznej „Ojczyzna mnie 
woła” w Warszawie. Na tym samym 
festiwalu II miejsce zdobyła Grażyna 
Żórawska, a bas baryton – Krzysztof 
Hołymczyk wywalczył III miejsce 
na Międzynarodowym Konkursie 
Wokalnym „Kultura Romansu 2018” 
w Warszawie. 
W czasie ponad 15 lat swojej działal-
ności „Belcanto” wykonał nieodpłat-
nie ponad 100 koncertów o różno-
rodnej tematyce. Repertuar zespołu 
jest bardzo bogaty, zawiera zarówno 
arie i duety operowe i operetkowe, 
pieśni klasyczne, ale także utwory 
retro, romanse, pieśni patriotyczne, 
kolędy czy piosenki filmowe i mu-
sicalowe.

Zespół „Belcanto”
Zdj. Ireneusz Barski

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na uroczyste za-
palenie pierwszej świeczki na choince. 
W ten symboliczny sposób rozpocznie się 
przedświąteczny czas w dzielnicy Ursus. 
Na ulicach rozbłysną iluminacje i pojawią 
się dekoracje świąteczne. W tym roku 
przygotowaliśmy dla Państwa dodatkową 
niespodziankę – po latach na budynek 
Urzędu wróci legendarny neon  „Trzy 
Traktorki”.  

Wydarzenie odbędzie się 

6 grudnia 
w budynku Urzędu 
na pl. Czerwca 1976 roku nr 1 

o godzinie 16:30.  
Wówczas chór urzędników „Voca-
le” zaśpiewa kolędy i inne popularne 
utwory świąteczne. Po występie  bur-
mistrz dzielnicy zapali pierwszą świecz-
kę na choince przed budynkiem Urzędu.  
Będzie to symboliczna inauguracja ilumi-
nacji świątecznych w Ursusie. Wraz z nimi 
rozbłysną „Trzy Traktorki” –  kopia neonu, 
który przez wiele lat  był jednym z najlepiej 
rozpoznawalnych  miejsc na mapie Ursu-
sa. Neon został odtworzony w ramach re-
alizacji jednego ze zwycięskich projektów 
zeszłorocznego budżetu partycypacyjne-
go.  Wydarzenie zakończy poczęstunek 
w holu Urzędu – tort w kształcie traktora.

Zapraszają: 
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus 

m.st. Warszawy💥💥
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URSUS

Jaśmina Wójcik zakończyła swoją pięcioletnią pracę arty-
styczno-badawczą na terenie byłych zakładów mechanicz-
nych URSUS fi lmem dokumentalnym produkcji Wajda Stu-
dio. Realizację umożliwiła wygrana w konkursie MSN i PISF. 
Jej „Symfonia fabryki Ursus” miała niedawno światową 
premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumen-
talnych i Animowanych DOC Leipzig. Kilka dni później odbył 
się pokaz przedpremierowy w miejscu dawnych zakładów, 
w Ośrodku Kultury ARSUS.

– To był dla mnie najważniejszy po-
kaz. Najbardziej wzruszający i ważny 
– stwierdziła autorka filmu po projek-
cji w kinie „Ursus”.  Na prapremierze 
zjawili się bohaterowie dokumentu, 
traktorzystki i traktorzyści, a także jego 
twórcy, ich bliscy i przyjaciele. Reży-
serka, Jaśmina Wójcik oraz współautor 
scenariusza, Igor Stokfiszewski, złożyli 

podziękowania wszystkim, którzy po-
mogli w jego realizacji, a po projekcji 
zaprosili ich na scenę. Przedstawiciel 
fabryki ASMET wręczył artystce mi-
niaturowy traktor na pamiątkę, żartu-
jąc: „No, wreszcie Pani zasłużyła!”.
– Ośrodek Kultury „Arsus” to dawny 
zakładowy dom kultury, dlatego po-
kaz ten był tak ważny, wręcz rodzinny, 

magiczny – pokreśliła Jaśmina Wójcik. 
Wieczór zakończyły gromkie brawa 
publiczności.
„Symfonia fabryki Ursus” przedstawia 
zbiorową narrację byłych pracowników 
zakładowych. Ich pamięć wyrażana jest 
ciałem. Ciało podobno nie zapomina. 
Bohaterowie odtwarzają nim codzien-
ne czynności zawodowe na zgliszczach 
swojej dawnej pracy. Każdy ruch, a na-
wet odgłosy maszyn, roznoszące się po 
wielkich pofabrycznych halach, wyko-
nywane są przez nich z wielką precyzją 
i skupieniem. Całość wygląda jak wielki 

performance wizualno-onomatopeicz-
ny, trans zbiorowej pamięci, która nie 
chce podzielić losów pofabrycznych 
budynków. Do byłych pracowników 
dołączają traktory URSUS.

W tym tańcu zbiorowej pamięci wy-
raża się niezgoda na pustkę po dawnej 
fabryce. Kreacyjny dokument Jaśminy 
Wójcik oddaje głos historii, która sta-
nowi tożsamość Ursusa, będącego od 

Nie ma zakładów. Zostali ludzie. 
„SYMFONIA FABRYKI URSUS” oddaje im głos.
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2002 roku jedną z osiemnastu dzielnic 
Warszawy. Dzięki Zakładom Przemy-
słu Ciągnikowego „Usus” powstały tu 
kolejne osiedla. Dawne pola kapusty 
zostały zasiedlone przez ludzi, którzy 
przyjechali tu „za chlebem” i zapuścili 
korzenie, wychowując kolejne pokole-
nia swoich dzieci.
Dziś fabryka świeci pustkami, hale 
niszczeją, nawet te wpisane do rejestru 
zabytków upadają powoli, bez żadne-
go wsparcia, są jedynie zbędną ruiną 
o wymiarze czysto symbolicznym. 
A dzisiejszy świat jest pragmatyczny 
i symboliczną spuściznę kulturową po-
krywa białym betonem zamkniętego 
osiedla.
Nie udało się wykupić kolekcji „Ur-
susa”. Polski Holding Obronny suk-
cesywnie podwyższa cenę. Jaśmina 
Wójcik, podnosi larum w tej sprawie 
kilkakrotnie. Ostatni raz, przed wy-
borami samorządowymi w 2018 roku. 
Razem z aktywistami ruchów miej-
skich bierze udział w konferencji pra-
sowej podczas której rozlicza władze 
z niedotrzymanych obietnic. Podczas 
swojego przemówienia podkreśla, że 
od 2015 roku, kiedy zbierała podpisy 
pod petycją dotyczącą wykupienia ko-
lekcji przez władze dzielnicy, złożo-
ną w ratuszu m.st. Warszawy, nic się 
nie zmieniło. Tuż po niej głos zabiera 
kandydatka na urząd prezydenta m.st. 
Warszawy, Justyna Glusman, która 
przedstawia mapę miejsc tożsamości 
i zapowiada, że chce przekazać opiekę 

nad nimi do Biura Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków.
W „Symfonii fabryki Ursus” pada nie-
wiele słów. Zastępuje je język ciała, 
który opowiada ponad stuletnią histo-
rię zakładów mechanicznych. Historię, 
która zdążyła obrosnąć w mit. Smutna, 
toporna rzeczywistość pofabryczna łą-
czy się tutaj z rzeczywistością fantas-
magoryczną. Niemała w tym zasługa 
świetnych zdjęć Kacpra Czubaka. Film 
jest również atrakcyjny pod względem 
choreograficznym. Ekipa poświęciła 
bardzo wiele czasu na pracę z boha-

terami filmu. Odbyły się liczne war-
sztaty, dyskusje i symulacje podczas 
których zdobywano ich zaufanie.
Efekt pracy na planie można było 
zobaczyć również podczas wystawy 
– Gotong Royong. Rzeczy, które robi-
my razem – w Centrum Sztuki Współ-
czesnej Zamek Ujazdowski. Jej część 
stanowiły materiały z badań artystki 
oraz pracy nad filmem „Symfonia fa-
bryki Ursus”.
Pozakładową stagnację symbolicznie 
kruszy materia filmu. Reżyserka na-
daje sprawczości bohaterom, pracow-
nikom upadłej fabryki. We wspólnocie 
odradzają się wartości, w które daw-
niej wierzyli, etos pracy, wzajemny 
szacunek, podmiotowość.
Mało jest filmów, które niosą ze sobą 
społeczne przesłanie i nie popadają 
w banał. Twórcom „Symfonii...” się to 
udało.

Lucyna Dąbrowska
Zdj. Jacek Sulewski

Polski Holding Obronny 16 listopada 2018 r. w ramach obchodów 100-lecia 
Niepodległości udostępnił kolekcję mieszkańcom i wszystkim zainteresowa-
nym historią ZM Ursus. Frekwencja przekroczyła najśmielsze oczekiwania. 
To niecodzienne wydarzenie. Kolejną okazją do obejrzenia kolekcji, będzie 
najprawdopodobniej odbywająca się w maju NOC MUZEÓW. 
Czy ogromne zainteresowanie, jakie wzbudza kolekcja skłoni decydentów do 
przejęcia jej przez dzielnicę i pozostawienia w Ursusie, tam gdzie jej miejsce? 

(JS)

Kolekcja URSUS 🚜
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URSUS

Rewelacyjna pomoc w bólu 
– bez leków

OSTEOPATIA
Mgr JAKUB GÓRNICKI 
leczy nagłe, ale też 
i przewlekłe zespoły 
bólowe oraz trudne 
przypadki kliniczne 
bezskutecznie leczone 
metodami szpitalnymi, 
sanatoryjnymi 
lub lekami.

Jest wykłdowcą 
w jednej z warszawskich 
uczelni na wydziale 
Fizjoterapii oraz Medycyny 
Osteopatycznej.

Uzyskał dyplom osteopaty 
w Anglii.

Zbiegi u mgr Górnickiego w ogrom-
nej liczbie przypadków zapobiegają 
operacjom przepuklin kręgosłupa 
oraz stawów kolan, bioder, ramion, 
barku.

Techniki zabiegów usprawniają 
połączenia i zależność od kręgosupa; 
układu krwionośnego oraz nerwo-
wego, likwidując różne bóle.

Wskazaniami do zabiegów u os-
teopaty są m.in.: zaburzenia czucia, 
drętwienie rąk, drętwienie i bóle 
nóg, stany pourazowe, naciągnięcia, 
„kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, 
rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle 
kręgosłupa w  każdym odcinku, 

różnego rodzaju zwichnięcia oraz 
wiele innych.

OSTEOPATIA to doskonała i uznana 
metoda leczenia w systemie medy-
cznym. Efekty są rewelacyjne.

Należy mieć badania: RTG lub MR 
(rezonans magnetyczny), ew. bada-
nia dotyczące innych chorób.

WAŻNE!
Usuwane są również zaburzenia 
funkcjonalne: układu gastryczne-
go, urologicznego, oddechowego, 
zaburzenia koordynacji i psycho-
motoryki u dzieci, zespoły bólowe 
u kobiet w ciąży – bez leków.

Diagnostyka i korekta wad po sta-
wy u dzieci i młodzieży.

Mgr Górnicki zaprasza na bezpłatną 
konsultację, by ustalić możliwość 
leczenia oraz ewentualne przeciw-
wskazania.

Ośrodek Naturmed proponuje do-
godne terminy i godziny zabiegów 
dla pracujących.

Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii

NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15

ZAPISY
od poniedziałku do piątku

od 9.00 do 17.00

 tel.:  22 662 49 07
604 092 007

Warto czasem
nic nie robić – o nudzie
Wszyscy jej czasem doświadczamy. Nie lubimy jej. Wywołu-
je w nas nieprzyjemne uczucie i chcemy się jej jak najszybciej 
pozbyć. Nie widzimy w niej żadnej wartości, na ogół kojarzy się 
wszystkim wyłącznie źle. Nuda. Zjawisko znane i powszechne. 
I jak się okazuje – wysoce niedoceniane. Wbrew nieprzychylnym 
opiniom nuda może być regenerująca, twórcza, rozwĳ ająca. Przyj-
rzyjmy się tej dobrej, choć mniej znanej stronie nudy. 

Zła sława
Czemu nuda ma złą sławę? Bo ko-
jarzy się z marnowaniem czasu, 
monotonią, lenistwem, biernością, 
bezproduktywnością. Wywołuje 
uczucie rozdrażnienia i irytację – bo 
chcielibyśmy coś porobić, ale nic 
nie wydaje się w danym momencie 
odpowiednie i przynoszące radość. 
I tak się miotamy. Mówi się niekiedy, 
że ludzie inteligentni nigdy się nie 
nudzą. I często myślimy sobie też, że 
w dzisiejszych czasach zwyczajnie 
nie można pozwolić sobie na nudę. 
Jesteśmy tak zabiegani, że nuda wy-
daje się w tej naszej wiecznej goni-
twie towarem niejako luksusowym. 
Zamiast niej to właśnie bycie zajętym 
i zapracowanym jest obecnie dobrze 
postrzegane, jawi się jako rytm życia, 
który wszyscy powinniśmy prak-
tykować. W takim kontekście nuda 
tym bardziej wydaje się czymś nie-
pożądanym i niewłaściwym.  

Powszechna, a niezbadana
Jak można zdefiniować nudę? To 
nieprzyjemne poczucie, że nie je-
steśmy w stanie zaangażować się 
w działanie dające satysfakcję, cho-

ciaż tego właśnie pragniemy. Dr 
John Eastwood, który od wielu lat 
zajmuje się badaniem nudy, zwraca 
uwagę na fakt, jak bardzo jest to po-
wszechne zjawisko. Wszyscy go cza-
sem doświadczamy, a przynajmniej 
wiele razy w życiu doświadczyliśmy. 
Wiemy, o co chodzi, gdy ktoś mówi, 
że się nudzi. A mimo to nie została 
dotychczas dobrze zbadana. Badacz 
twierdzi, że to właśnie ze względu na 
tę swoją „powszechność” – problem 
nudy może wydawać się bowiem 
zbyt trywialny. A to błąd. Przykła-
dowo stan nudy może nam dużo 
powiedzieć o człowieku, który go 
doświadcza. 

Ciemna strona nudy
Badacze zauważają związek nudy 
z depresją i gniewem. Innymi słowy, 
ludzie, którzy jej często doświadcza-
ją mają większą skłonność do stanów 
depresyjnych i reagowania gniewem. 
Co więcej, wyrażają gniew w de-
strukcyjny sposób (np. agresywnie) 
oraz mają trudności z panowaniem 
nad złością. Inni badacze przekonują, 
że wiąże się ona także ze skłonnoś-
cią do hazardu, brawurową jazdą sa-

mochodem, 
impulsyw-
nością, szu-
kaniem moc-
nych wrażeń, 
niskim po-
ziomem sa-
morealizacji. 

Tacy ludzie często próbują zagłuszyć 
nieprzyjemny stan nudy poszukiwa-
niem różnych doznań. Radzą sobie 
z nudą poprzez poszukiwanie sty-
mulacji na zewnątrz. Tymczasem 
znacznie lepiej spojrzeć w takich 
chwilach… wewnątrz siebie. 

Jest też jasna strona
Przede wszystkim zazwyczaj sku-
piamy się tylko na tym, jaka nuda 
jest nieprzyjemna, nie doceniając 
rezultatów, do jakich może prowa-
dzić. Raczej rzadko są nimi hazard 
czy brawurowa jazda samochodem. 
Znacznie częściej owocem nudy jest 
szukanie sensownego zaangażowa-
nia. Nieprzyjemne uczucie znudze-
nia niejako „przypomina” nam, że są 
ważniejsze sprawy, którymi można 
się zająć. Dzięki niej możemy jesz-
cze raz przemyśleć, czy to, co robi-
my ma sens i czy nie powinniśmy się 
zaangażować w coś, co ma większe 
znaczenie. Można więc powiedzieć, 
że nuda ma dwa oblicza. Z jednej 
strony faktycznie może nieco „ogłu-
piać”, z drugiej zaś sprawiać, że 
zaczynamy poszukiwać czegoś wię-
cej. Paradoksalnie, nuda może mieć 
ogromną siłę motywującą. Na tym 
jednak nie koniec. 

Więcej jasnych stron
Nuda sprzyja kreatywności. W jed-
nym eksperymencie część uczestni-
ków otrzymała nudne zadanie pole-
gające na przepisywaniu numerów 
telefonów z książki telefonicznej. 

Następnie wszystkim badanym zle-
cono zadanie wymagające kreatyw-
ności – mieli wymyślić jak najwięcej 
sposobów użycia dwóch styropiano-
wych kubków. Okazało się, że znu-
dzone osoby miały znacznie więcej 
pomysłów niż osoby z grupy kontrol-
nej (które nie były wcześniej podda-
ne nudzie). Wniosek jest z tego taki, 
ż poczucie znudzenia pobudza wy-
obraźnię i sprzyja twórczemu myśle-
niu. Stwarza też okazję, by na chwilę 
się zatrzymać, dokonać refleksji, być 
bardziej uważnym i obecnym. Trzeba 
jednak sobie na to pozwolić, zamiast 
automatycznie dążyć do jak najszyb-
szego porzucenia tego stanu. 

„Ale mi się nudzi!”
Najczęściej narzekania na nudę sły-
szymy od dzieci. Co ciekawe, zda-
niem badaczy dzieci wręcz powin-
ny się czasem ponudzić. A rodzice, 
którzy za wszelką cenę próbują 
wymyślić dla swojego znudzonego 
malucha jakieś zajęcie popełniają 
duży błąd. Nudzące się dziecko samo 
może znaleźć sobie zajęcie, które je 
zaciekawi. Dzięki temu może więc 
odkrywać, co je interesuje. To ważna 
umiejętność i integralna część roz-
woju oraz poznawania samych siebie. 
Dziecko uczy się przy tym także sa-
mowystarczalności i polegania na so-
bie, zamiast uzależniać się od pomy-
słowości swoich rodziców. Warto też 
samemu praktykować taką postawę 
– nauczyć się dostrzegać w nudzie 
szansę na coś więcej. Doceniać ten 
stan i pielęgnować płynące z niego 
korzyści. Jako druga opcja pozostaje 
nam faktycznie bezproduktywność 
i poczucie zmarnowania czasu. Wy-
bór należy do nas. 

Marlena Hess
Bibliografi a:
• Efekt weekendu, Katrina Onstad, Kielce 2018.

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

Przebudowa skrzyżowania 
ulic Warszawskiej, Henryka 
Brodatego i Orląt Lwowskich 
W środę, 28 listopada rozpoczęły się 
prace związane z przebudową skrzyżo-
wania ulic Warszawskiej, Henryka Bro-
datego i Orląt Lwowskich. Wprowadzone 
zostały zmiany w ruchu.

D zielnica Ursus przebudowuje skrzyżowa-
nie ulic Warszawskiej, Henryka Brodate-
go i Orląt Lwowskich na rondo. W czasie 

prac budowlanych ruch w ciągu ul. War-
szawskiej odbywa się wahadłowo. Jezdnia 
jest zwężona o połowę szerokości. Natomiast 
ul. Orląt Lwowskich została zamknięta dla 
ruchu od stacji paliw do ul. Warszawskiej. 
Objazd prowadzi ul. Zagłoby do ul. M. Ke-
niga. Niemożliwy jest również wyjazd z ul. 
Henryka Brodatego na ul. Warszawską. Ob-
jazd dla tej relacji został poprowadzony 
ul. Królowej Bony do ul. Orląt Piastowskich. 
Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać 
do końca roku. 

KOMUNIKACJA:  
Autobusy linii 187 kończą swoją trasę na 
ul. Orląt Lwowskich. Autobusy linii 194 i noc-
nej N35 zawracają na ul. K. Keniga na wyso-
kości ul. Orląt Lwowskich. Kursowanie linii 
nocnej N85 odbywa się prosto ul. Warszawską. 

Zródło - http://infoulice.um.warszawa.pl/
node/123207   

�   URSUS. Bezpieczne rondo 
po nowym roku. Teraz objazdy.
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

PROGRAM WSPÓŁPRACY z organizacjami 
pozarządowymi na 2019 rok uchwalony 

Na sesji 29 listopada uchwalony został Program współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Stowarzysze-
nia, fundacje i kluby sportowe będą realizowały zadania publiczne określone jako priorytetowe na przyszły rok.

P rzyjęty program jest dokumentem, 
który zgodnie z przepisami prawa, 
reguluje zasady i formy współpracy 

samorządu gminnego z organizacjami 
pozarządowymi. Podejmowana każde-
go roku współpraca realizowana jest 
zgodnie z regułą pomocniczości i ma za 
zadanie służyć umacnianiu tworzenia 
się społeczeństwa obywatelskiego, od-
powiedzialności mieszkańców za swoje 
otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb 
różnych grup mieszkańców np. senio-
rów, osób niepełnosprawnych, dzieci, 
młodzieży. Poprzez ten dokument gmi-
na chce zapewnić jak najlepsze wa-
runki do działania wszelkich inicjatyw 
obywatelskich kierując się zasadami su-
werenności stron, partnerstwa, efektyw-
ności, uczciwej konkurencji i jawności.
Program określa finansowe i pozafi-
nansowe formy wspólnych działań. Jest 
podstawą ogłaszanego co roku otwarte-
go konkursu ofert, w którym to gmina 
zleca organizacjom realizacje poszcze-
gólnych zadań. W konkursie oferen-
ci składają projekty, które następnie 
są oceniane przez komisję. Najlepsze 
z nich są rekomendowane burmistrzowi 
Ożarowa Mazowieckiego do wsparcia 
finansowego ich realizacji. Kolejny etap 
to zawarcie umów,  potem następuje re-
alizacja projektów konkursowych, nad 

którą nadzór pełnią pracownicy Wy-
działu Spraw Społecznych Urzędu Miej-
skiego. Po zakończeniu realizacji zadań, 
organizacje mają obowiązek rozliczenia 
finansowego i merytorycznego realizo-
wanych projektów.  Kwota przeznaczo-
na na otwarty konkurs ofert w 2019 roku 
to prawie 1,5 mln złotych.
Rokrocznie zawieramy około 30 umów 
z organizacjami na realizację zadań z ob-
szarów wymienionych w programie jako 
priorytetowe. Obejmują one m.in.: upo-
wszechnianie kultury fizycznej i rekrea-
cji, prowadzenie systematycznych zajęć 
sportowych, działania na rzecz integracji 
i zwiększania uczestnictwa osób nie-
pełnosprawnych w życiu społecznym, 
organizację ogólnodostępnych przedsię-
wzięć kulturalnych integrujących lokal-
ną społeczność,  organizację akcji „Zima 
w mieście” i „Lato w mieście”, ochronę 
przyrody i zapobieganie bezdomności.

Z realizacji zadań korzysta każdego 
roku około dwa tysiące mieszkańców.

– Uchwalany każdego roku, od przeszło 
10 lat, program współpracy jest ważnym 
elementem lokalnej polityki. Dzięki nie-
mu tworzymy warunki do zwiększania 
aktywności organizacji pozarządowych, 
natomiast mieszkańcy mają możliwość 
rozwijania swoich pasji i kreatywnego 
spędzania wolnego czasu. Wśród pro-
jektów konkursowych są też takie, które 
niosą pomoc osobom niepełnospraw-
nym oraz innym, potrzebującym wspar-
cia. Będę przyglądał się, trzymał kciuki, 
a często pewnie też uczestniczył w tych 
wydarzeniach – tak podjęcie uchwały 
podsumował Paweł Kanclerz – bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego. 

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
 Wydział Spraw Społecznych

Budynek OSP w Święcicach po remoncie
Zakończony we wrześniu br. remont budynku OSP w Święcicach został 
współfi nansowany w formie dotacji ze środków województwa mazowie-
ckiego w ramach Programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018”. 

S tan techniczny budynku świadczył 
o wieloletniej eksploatacji i wymagał 
niezbędnych remontów, w tym docie-

plenia i remontu elewacji, w celu przy-
wrócenia jego pełnej funkcjonalności. 
Było to istotne z punktu widzenia utrzy-
mania właściwego stanu technicznego, 
a tym samym odpowiednich warunków 
do przechowywania wyposażenia je-
dnostki OSP i zapewnienia gotowości 
bojowej. Strażacy-ochotnicy z OSP 
w Święcicach wykazują się ogromnym 
zaangażowaniem w pełnieniu swoich za-
dań, a także dużą dbałością o posiadane 
wyposażenie i utrzymanie go w ciągłej 
gotowości do wykorzystania. 
Kwota wsparcia udzielona przez Wo-
jewództwo Mazowieckie w wysokości 

23.742,00 zł stanowi połowę kosztów 
zrealizowanych prac obejmujących m.in. 
docieplenie ścian, obróbki blacharskie, 
wymianę rynien.
Ochotnicze Straże Pożarne, w tym rów-
nież ta ze Święcic, bardzo często są pierw-
szą  formacją ratowniczą w sytuacji zagro-
żenia życia ludzkiego (wypadki drogowe) 
i mienia (pożary, zalania itp.). Nie bez 
znaczenia jest fakt, że spośród wszystkich 
grup zawodowych cieszą się największym 
zaufaniem społecznym. Stąd też zapew-
nienie możliwie najbardziej efektywnych 
warunków do pracy OSP w Święcicach 
jest zadaniem bardzo ważnym i pożąda-
nym społecznie.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

Organizacja pozarządowa (ang. non-government organization, popularny skrót NGO) – organi-
zacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku.

INFORMACJE O PROGRAMIE oraz ogłoszonym OTWARTYM KONKURSIE OFERT
dostępne są na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl 

oraz 
w Wydziale Spraw Społecznych, 

tel. 22 731 32 57, e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl
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PIASTÓW

100-lecie Odzyskania Niepodległości, przypadające na 11 listopada 2018 
roku, było obchodzone w Polsce przez cały rok kalendarzowy. Odbywały 
się koncerty, akademie, konferencje, panele dyskusyjne, pokazy teatral-
ne, rekonstrukcje wydarzeń historycznych, marsze, od szczebla central-
nego, przez jednostki samorządowe, aż do szkół, a nawet przedszkoli. 

N auczyciele i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa 
Gęsickiego „Juno” w Piastowie 

przygotowali program artystyczny 
„Postacie Niepodległości”. 9 listopada 
2018 r. odbyły się dwa występy; jeden 
o godz. 13:00 – dla uczniów szkoły, dru-
gi o 18:00 – ogólnodostępny, na scenie 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Piasto-
wie. Honorowy patronat nad progra-
mem objął Burmistrz Piastowa – Grze-
gorz Szuplewski, a patronat medialny 
– TVP3 Warszawa. 

Od posła na sejm do papieża
Widzowie zebrani w sali kinowej mogli 
obejrzeć, jak zapowiedział na początku 
prowadzący, 12 scen z historii i skarb-
nicy dóbr kultury narodowej zaczerp-
niętych. Następnie przywołał słowa 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, – „Na-
ród, który traci pamięć, przestaje być 
narodem”. Więc patrzcie i słuchajcie 
– zawołał – i rozpoczął się niezwykły 
spektakl. Kanwą scenariusza stała się 
piosenka Przemysława Gintrowskiego 
do słów wiersza Jerzego Czecha – „Po-

stacie”. Kolejne odsłony przedstawiało 
w różnej formie postacie wielkich Po-
laków w okresie od I rozbioru Polski 
i postaci Tadeusza Reytana, uwiecznio-
nego na słynnym obrazie Jana Matejki, 
do świętego Jana Pawła II. Przywoła-
ni zostali też: Karol Levittoux, który 
w wieku 21 lat w 1841 roku uwięziony 
przez Rosjan w Cytadeli Warszawskiej, 
dokonał samospalenia, żeby nie wydać 
kolegów, bohaterowie Powstania Listo-
padowego – Piotr Wysocki, generał So-
wiński, porucznik Ordon, Pan Tadeusz 
– bohater epopei Adama Mickiewicza, 
książę Józef Poniatowski, Fryderyk 
Chopin, generał Jan Henryk Dąbrowski 
oraz ojcowie niepodległości Ignacy Jan 
Paderewski i marszałek Józef Piłsudski. 
Przedstawiając postać Karola Levit-
toux, twórcy przedstawienia zaznaczyli 
jego podobieństwo do patrona SP nr 5 
– bohatera Powstania Warszawskiego 
Zbigniewa Gęsickiego „Juno”. Poszcze-
gólne sceny różniły się formą. Artyści 
przedstawili małe inscenizacje teatralne, 
taniec i balet, deklamacje, krótkie kon-
certy instrumentalne. 

Zbiorowe dzieło
Całość świetnie uzupełniała scenogra-
fia, będące bardzo znaczącym elemen-
tem przedstawienia, światło, dymy, mu-
zyka i profesjonalne teatralne kostiumy 
historyczne. Wykorzystano cyfrowe 
reprodukcje obrazów polskich mistrzów 
i inne materiały graficzne, zaczerpnię-
te z publicznych stron internetowych, 
w tym Narodowego Archiwum Cyfro-
wego oraz fragmenty tekstów literackich 
pióra: Adama Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Aleksandra Fredry, Jó-
zefa Wybickiego, Zbigniewa Herberta, 
Jerzego Czecha i Jacka Kaczmarskiego 
a także nagrania utworów muzycznych 
kompozycji lub w wykonaniu: Jacka 
Kaczmarskiego, Przemysława Gin-

trowskiego i Zbigniewa 
Łapińskiego oraz Fry-
deryka Chopina, Igna-
cego Paderewskiego, 
Michała Kleofasa Ogiń-
skiego, Wojciecha Kila-
ra. Autorkami programu 
były Panie: Wioletta 
Kozłowska – scenariusz 
i reżyseria, przygoto-
wanie uczniów oraz or-
ganizacja i pozyskanie 
mecenatów oraz: Ka-
tarzyna Bartoszewicz 
– choreografia i przygotowanie zespołu 
do wykonania tańca w scenie 3 „Karol 
Levitoux”; Dominika Biała – akompa-
niament (piano), przygotowanie i pro-
wadzenie chóru w scenie 11 „pierwszo-
-kadrowy koncert legionowy” oraz 
wykonania Hymnu Państwowego; Lidia 
Kaczor – przygotowanie inscenizacji 
w scenie 2 „Reytan” oraz choreografia 
i przygotowanie zespołu do wykonania 
tańca w scenie 12 „Polonez Wolności 
i Niepodległości”; Anita Sklepkowska 
– współorganizacja. Łącznie, w przy-
gotowanie i wystawienie Programu, 
zaangażowanych było 86 uczniów oraz 
(bezinteresownie) 10 osób spoza szko-
ły. Nauczyciele zaznaczali ogromne 
zaangażowanie uczniów i wielu rodzi-
ców. Na największe pochwały zasłużyli 
oczywiście sami aktorzy którzy, przy 

bardzo wysoko postawionej poprzeczce, 
rewelacyjnie wypadli w swoich rolach.
Finansowa i sprzętowa pomoc wielu pia-
stowskich firm i organizacji umożliwiła 
wystawienie „Postaci Niepodległości” 
na poziomie, którego nie powstydził-
by się niejeden teatr. Mecenasi przed-
stawienia zostali uhonorowani przez 
dyrektora szkoły – Wandę Wojtczuk, 
Certyfikatami Mecenasów Młodych 
Twórców Kultury. 
Na zakończenie wszyscy obecni zostali 
udekorowani patriotycznymi kotylio-
nami, sala została oświetlona na biało-
-czerwono i artyści wspólnie z publicz-
nością, wypełniającą całą widownię 
MOK w Piastowie odśpiewali polski 
hymn. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

�  PIASTÓW. Szkoła Podstawowa nr 5 w Piastowie zaprezentowała wspaniały program artystyczny „Postacie Niepodległości”

DWUNASTU WIELKICH POLAKÓW 
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

BILET METROPOLITALNY 
– karta mieszkańca Piastowa
Od dnia 3 grudnia 2018 roku mieszkańcy Piastowa będą mie-
li możliwość otrzymać Bilet Metropolitalny – „Kartę Mieszkańca 
Piastowa”, która pozwoli na korzystanie ze zniżek na przejazdy ko-
munikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Miej-
skiego w ramach programu „Warszawa +”. Zgodnie z Uchwałą NR 
LIII/394/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 
2018 roku wysokość dopłat wyniesie: 

Obsługą wniosków oraz wydaniem kart 
zajmować się będzie Punkt Obsługi 
„Karty Mieszkańca Piastowa” 
zlokalizowany przy Al. Krakowskiej 4.

Punkt czynny będzie w godzinach:
• poniedziałek–piątek: 8:00–20:00,
• sobota: 9:00–13:00.

Podstawą wydania Karty jest prawid-
łowo wypełniony formularz wniosku 
– dostępny w  Punkcie Obsługi, Urzę-
dzie Miejskim w Piastowie oraz na 
stronie internetowej: www.piastow.pl. 
Zdjęcia do karty wykonywane będą na 
miejscu. 

Przy składaniu wniosku konieczne 
będzie:
•  Okazanie dokumentu tożsamości 

ze zdjęciem przez pełnoletnie oso-
by składające wniosek:

  a)  w przypadku dzieci uczących 
się, do ukończenia 21 roku życia lub 

studentów do ukończenia przez nich 
26 roku życia: 

 –  okazanie ważnej legitymacji 
uczniowskiej lub studenckiej 
w przypadku osób zameldowa-
nych w Mieście Piastowie,

 –  okazanie ważnej legitymacji ucz-
niowskiej lub studenckiej oraz 
odpisu aktu urodzenia dziecka 
w przypadku osób niezameldowa-
nych, a zamieszkujących w Mie-
ście Piastowie;

  b) w przypadku rodzin zastęp-
czych, rodzinnych domów dziecka 
oraz placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych typu rodzinnego poprzez 
okazanie zaświadczenia wydanego 
przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pruszkowie;

  c) w przypadku opiekuna praw-
nego poprzez okazanie odpisu po-
stanowienia sądu o  ustanowieniu 

opieki prawnej nad dzieckiem, a w 
przypadku przysposobienia odpis 
orzeczenia sądu o przysposobieniu 
dziecka; 

•  Okazanie potwierdzenia rozli-
czania podatku dochodowego 
od osób fizycznych w  Urzędzie 
Skarbowym w Pruszkowie, ze 
wskazaniem Miasta Piastowa jako 
miejsca zamieszkania, za ubiegły 
rok, poprzez przedstawienie do 
wglądu jednego z poniższych do-
kumentów:

  a)  pierwszej strony zeznania podat-
kowego (PIT) za rok ubiegły podat-
ku od osób fizycznych opatrzonego 
prezentatą urzędu skarbowego – pie-
częcią wpływu z datą,

  b) pierwszej strony zeznania podat-
kowego (PIT) za rok ubiegły wraz 
z  dokumentem nadania na poczcie 
ze wskazanym adresem nadawcy 
oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego 
w Pruszkowie,

  c) zaświadczenia z Urzędu Skarbo-
wego potwierdzającego fakt złoże-
nia zeznania o  wysokości osiągnię-
tego dochodu/poniesionej straty ze 
wskazaniem Miasta Piastowa jako 
miejsca zamieszkania,

  d) zaświadczenia z Urzędu Skar-
bowego potwierdzającego fakt nie-
złożenia zeznania podatkowego ze 
względu na nieosiąganie dochodu 
za rok ubiegły, z  jednoczesną in-
formacją o zarejestrowaniu w Urzę-
dzie Skarbowym w Pruszkowie, ze 
wskazaniem Miasta Piastowa jako 
miejsca zamieszkania i rozliczaniu 
podatku w  latach ubiegłych;

  e) pierwszej strony zeznania podat-
kowego (PIT) za rok ubiegły wraz 
z Urzędowym Poświadczeniem Od-
bioru (UPO) zeznania podatkowe-
go za rok ubiegły, wydanego przez 
elektroniczna skrzynkę podawczą 
systemu elektronicznego admini-
stracji podatkowej;

Dzieci uczące się, do ukończenia 
21 roku życia lub studenci do ukończe-
nia przez nich 26 roku życia, którzy nie 
są podatnikami podatku dochodowego 
od osób fizycznych uprawnieni są do 
zniżek na podstawie deklaracji podat-
kowej okazanej przez rodziców lub 
opiekunów prawnych. 

Weryfikację uprawnień potwierdzał 
będzie pracownik, w punkcie wydawa-
nia kart, na wniosku o wydanie Karty. 
Karta ważna będzie 18 miesięcy od 
wydania. Przedłużenie ważności karty 
będzie wymagało ponownego złoże-
nia dokumentów. Kodowanie biletów 
na otrzymanej Karcie możliwe będzie 
tylko w Punktach Obsługi Pasażera Za-
rządu Transportu Miejskiego.

UM Piastów

OTWARCIE LODOWISKA
Sezon zimowy nadchodzi, a w raz z nim na ternie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie pełną parą ruszyły przy-
gotowania lodowiska. 
Lada chwila będzie wylewana jego tafla. Już dziś zapraszamy wszystkich 
do wspólnej zabawy na lodzie.  
Oficjalne otwarcie lodowiska za-
planowano na 

6 grudnia o godz. 17:00.
Dla dzieci i młodzieży z Piastowa 
będą przygotowane  słodkie upo-
minki. 

Zapraszamy serdecznie! 

Akademia Bezpieczeństwa w SP 4
21 listopada 2018 r. za sprawą Fundacji PZU  Szkoła Podstawowa nr 4 
w Piastowie zamieniła się w Akademię Bezpieczeństwa. Szkolne sale 
zostały podzielone na strefy: pierwszej pomocy, teatru i bezpiecznego 
dorastania. W sali gimnastycznej powstała strefa bezpiecznego ruchu 
i rozrywki.  Jakie wrażenie na dzieciach zrobiło to przedsięwzięcie, naj-
lepiej oddają wspomnienia uczennicy klasy 4a Zosi Dąbrowy: 
Dziś do naszej szkoły 
przyjechała Fundacja 
PZU. Na początku 
spotkaliśmy się w sali 
gimnastycznej. Zosta-
ło tam zorganizowane 
miasteczko drogowe. 
Musieliśmy przeje-
chać na rowerze przez 
tor przeszkód. Następ-
nie chodziliśmy po 
minidrodze. Były na 
niej znaki drogowe, 
sygnalizacja świetlna, 
przejście dla pieszych 
oraz rondo. Pan poli-
cjant wyjaśnił nam zasady poruszania się po skrzyżowaniu. Następnie niektó-
re dzieci miały przejechać na hulajnodze wyznaczoną drogę. Pozostali odgry-
wali rolę pieszych. Na koniec była  fotobudka. Wybieraliśmy sobie kapelusze, 
kolorowe włosy, czapki i tak przebrani robiliśmy pamiątkowe zdjęcie.  
Potem przeszliśmy do strefy pierwszej pomocy. Obejrzeliśmy film na ten temat, 
następnie  pod kierunkiem ratownika medycznego  uczyliśmy się udzielania 
pierwszej pomocy. W kolejnej sali czekały nas zajęcia plastyczne.  Na stoli-
kach rozłożone były  puzzle, krzyżówki i kolorowanki. Po wykonaniu zadań 
przeszliśmy do strefy teatru, aby obejrzeć przedstawienie ostrzegające przed 

zagrożeniami płyną-
cymi z niewłaściwego 
korzystania z Interne-
tu oraz przyjmowania 
„cukierków” niezna-
nego pochodzenia. 
Bardzo mi się podo-
bał ten dzień w szko-
le. Mam nadzieję, że 
częściej będą takie 
spotkania.”
Dyrektor oraz cala 
społeczność Szkoły 

Podstawowej nr 4 serdecznie dziękują Fundacji PZU oraz Funkcjonariuszom 
z Komendy Powiatowej Policji i Komendy Policji w Piastowie za zorganizo-
wanie Akademii Bezpieczeństwa w naszej placówce.   
             UM Piastów



 NR 21(50)/2018  (ROK III)    |    6 GRUDNIA 2018 R.    |    Mocne Strony10 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

URSUS �  POMOC PRAWNA

DOM � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

WSPÓLNOTA MOŻE ZABRAĆ 
RZECZY
Dostałam od zarządu wspólnoty 
mieszkaniowej pismo, w której 
domagają się ode mnie natychmia-
stowego zabrania rzeczy, które sto-
ją w korytarzu przed moim miesz-
kaniem. Podobno taki nakaz wydała 
w czasie kontroli straż pożarna. 
Grożą mi, że jeśli tego nie zrobię 
to wspólnota na mój koszt usunie 
przeszkadzające jej przedmioty. 
Czy mogą zrobić coś takiego? 
Tak! Straż pożarna może nakazać 
usunięcie rzeczy stojących na ko-
rytarzach kamienic. Blokują one 
bowiem drogi ewakuacyjne, a to 
w razie pożaru może skończyć się 
tragedią. Strażacy wydają podobne 
nakazy zarządcom nieruchomości, 
które kontrolują. Takim zarządcą jest 
najczęściej albo wspólnota mieszka-
niowa albo spółdzielnie mieszkanio-
we. I to na nich spoczywa obowiązek 
zrealizowania żądań straży pożarnej 
mających na celu doprowadzenie 

budynku do stanu zgodnego z prze-
pisami ochrony przeciwpożarowej. 
Dlatego decyzje takie nie muszą być 
kierowane personalnie do każdego 
właściciela mieszkania, najemcy czy 
posiadacza spółdzielczego prawa do 
lokalu – wystarczy, że dokument tej 
treści strażacy skierują odpowiednio 
do zarządów wspólnot albo spółdziel-
ni mieszkaniowych. Ignorowanie 
nakazów straży może się skończyć 
grzywną nałożoną w postępowaniu 
administracyjnym. Dlatego zarządca 
nieruchomości może skierować do 
członków wspólnoty albo spółdziel-
ców żądanie usunięcia przedmiotów 
stojących na korytarzach i stwarza-
jących potencjalne zagrożenie dla 
sprawności przebiegu ewakuacji 
w razie pożaru. Mieszkaniec, który 
nie zastosuje się do skierowanego do 
niego nakazu musi się liczyć z tym, 
że zarządca nieruchomości przy-
musowo usunie przeszkody z dróg 
ewakuacyjnych i złoży je w miejscu, 
z którego ich właściciel będzie mógł 
je odebrać. Zazwyczaj jest to jakiś 
depozyt albo magazyn należący do 
wspólnoty albo spółdzielni mieszka-
niowej. Nie ma przepisów, które za-

braniałyby pobieranie opłat za prze-
chowanie przedmiotów usuniętych 
z korytarzy. Ich właściciel może więc 
dostać od zarządu nieruchomości cał-
kiem słony rachunek.

SKARBÓWKA NIE MUSI WIEDZIEĆ
Przez kilka ostatnich lat wynajmo-
wałam mieszkanie, które odziedzi-
czyłam po babci. Płaciłam z tego 
tytułu podatek w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych. 
Z końcem roku kończę wynajmo-
wać ten lokal, bo chcę go sprzedać. 
Czy muszę powiadomić urząd skar-
bowy, że kończę prywatny najem 
mieszkania?
Nie! Żaden przepis nie nakłada na 
właściciela mieszkania, które było 
prywatnie wynajmowane obowiąz-
ku powiadamiania o fakcie, że na-
jem ten został zakończony. Jedyny 
obowiązek, jaki ciąży na podatniku 
opłacającym ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych to sporządzenie 
i przesłanie do urzędu skarbowego 
z końcem stycznia deklaracji podat-
kowej (PIT-28 wraz z załącznikami), 
w której wykazany zostanie osiąg-
nięty z tytułu najmu prywatnego 
przychód oraz zapłacone z tego ty-
tułu zaliczki na podatek. 

REZYGNACJA Z KREDYTU 
ZA DARMO
Jak się okazuje – zupełnie pochop-
nie wziąłem kredyt konsumencki. 
Wygląda na to, że wcale go nie po-
trzebuję i mogę go zwrócić banko-
wi, boję się tylko, że będzie mnie to 
bardzo drogo kosztowało.
Nie ma takiego niebezpieczeństwa. 
Jeśli wzięty przez Pana kredyt jest 
kredytem konsumenckim (to znaczy 
nie został wzięty przez przedsiębiorcę 
na potrzeby należącej do niego firmy) 
to ma Pan prawo – i to bez podawania 
jakichkolwiek przyczyn  – odstąpić od 
umowy o kredyt konsumencki w ciągu 
14 dni od podpisania tego kontraktu. 
Termin ten zostanie zachowany, jeśli 
w tym czasie złoży Pan oświadczenie 
od odstąpienia od umowy. Może się to 
odbyć w siedzibie banku, ale można 
też wysłać pismo na wskazany wcześ-
niej przez kredytodawcę adres. Zgod-
nie z prawem konsument nie ponosi 
kosztów związanych z odstąpieniem 
od umowy kredytu konsumenckiego. 
Jedyny wyjątek robi się dla odsetek 

liczonych od dnia wzięcia kredytu do 
dnia jego spłaty, co powinno nastąpić 
nie później niż w ciągu 30 dni od dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy. W przypadku odstąpienia 
przez konsumenta od umowy o kre-
dyt wiązany (np. zakup na raty), jeżeli 
spełnienie świadczenia przez kredyto-
dawcę ma nastąpić na rzecz sprzedaw-
cy lub usługodawcy, od którego nabył 
on towar lub usługę, konsument ma 
prawo odstąpić od umowy o kredyt 
konsumencki, jeśli złoży kredytodaw-
cy lub pośrednikowi kredytowemu 
oświadczenia o odstąpieniu od tego 
kontraktu. Jeśli towar trafił do rąk kon-
sumenta przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy o kredyt kon-
sumencki, a konsument towar przejął 
– sprzedawca zachowuje roszczenie 
o zapłatę przez konsumenta ceny, chy-
ba że ten ostatni niezwłocznie zwró-
ci towar, a sprzedawca go przyjmie. 
W takim przypadku umowa o nabycie 
towaru wygasa. Warunki przyjęcia 
towaru od konsumenta powinna okre-
ślać umowa zawarta między stronami 
tej transakcji.

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.

Nowe władze dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
W środę, 21 listopada, na sesji Rady Dzielnicy Warszawa-Ursus wybra-
ny został burmistrz i dwóch zastępców burmistrza na najbliższe 5 lat. Tak 
więc Zarząd i Rada Dzielnicy są już prawie w komplecie i mogą przystąpić 
do pracy w imieniu mieszkańców.

Z dzielnicą pożegnała się, wyraźnie 
wzruszona, pełniąca tę funkcję 
przez ostatnie 4 lata, Burmistrz Ur-

szula Kierzkowska. – To był dobry czas 
dla Ursusa. Zrealizowaliśmy ogromny 
budżet inwestycyjny. Bardzo dużo na-
uczyłam się od św. pamięci Henryka 
Linowskiego, który wiele mnie nauczył 
i pomógł. Przyjęliście mnie jak swoją. 

To moja dzielnica i moi mieszkańcy. 
Życzę, żebyście realizowali wiele dla 
Ursusa. 
Wielu mieszkańców mówiło, że z uwa-
gi na wiele pozytywnych dokonań 
w ubiegłej kadencji, jak również ko-
lejne rozpoczęte i zaplanowanie inwe-
stycje, a także osobiste zaangażowanie 
w sprawy Ursusa, była burmistrz po-

winna tutaj kontynuować swoją pracę. 
Jednak z powodu specyficznej ustawy 
warszawskiej o samorządzie, na wybór 
burmistrza nie mają większego wpły-
wu ani mieszkańcy, ani radni. Odbyło 
się oczywiście formalne głosowanie 
nad jedyną kandydaturą, zaordyno-
waną przez kierownictwo Platformy 
Obywatelskiej, a zgłoszoną przez 
Klub Koalicji Obywatelskiej. 16 rad-
nych było za, 7 wstrzymało się od gło-
su. Bogdan Olesiński został wybrany. 
Przez ostatnie dwie kadencje B. Ole-
siński pełnił funkcję burmistrza Mo-
kotowa. Mieszka w Michałowicach. 
Burmistrzem Ursusa był już w latach 
2006–2010. Jego zastępcami zosta-
li Wiesław Krzemień (siedmiokrot-
ny radny i były burmistrz dzielnicy) 
i Kazimierz Sternik (radny dzielnicy 
w latach 2002–2010) – obaj ze Stowa-
rzyszenia Obywatelskiego, w poprzed-
niej kadencji również pełnili funkcję 
zastępców burmistrza. 
Urszula Kierzkowska została wyzna-
czona na burmistrza dzielnicy Bemo-
wo, gdzie w ubiegłej kadencji wystę-
powało wiele problemów i konfliktów.

RADA DZIELNICY
Przypominamy, że w dniu 13 listopada 
br. – podczas I sesji nowej Rady Dziel-
nicy Ursus – radni dokonali wyboru 
Prezydium. Przewodniczącym został 
Dariusz Pastor (Klub Koalicja Oby-
watelska), wiceprzewodniczącymi: 
Paweł Piotr Dilis i Anna Hanna Le-

wandowska z Klubu Stowarzyszenie 
Obywatelskie oraz Maria Małgorzata 
Miszkiewicz z Klubu Koalicja Oby-
watelska.
W nowej radzie zasiadło 8 radnych, 
kandydujących z listy Koalicja Oby-
watelska.Platforma.Nowoczesna, 

8 radnych z listy Stowarzyszenia Oby-
watelskiego i 7 radnych z listy Prawa 
i Sprawiedliwości.
Nowy burmistrz dzielnicy po wyborze 
zadeklarował gotowość do współpracy 
ze wszystkimi środowiskami w Ursusie. 
Przypomniał, że problemy i wyzwa-
nia Ursusa są mu znane. W związku 
z wyborem na stanowiska burmistrzów, 
Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik 
złożyli oświadczenia o zrzeczeniu się 
mandatu radnego. Na ich miejsca zo-
staną powołani, po uzyskaniu od nich 
zgody, kolejni kandydaci z największą 
liczbą głosów ze Stowarzyszenia Oby-
watelskiego w Ursusie.
Najbliższa sesja Rady Dzielnicy jest 
zaplanowana na 13 grudnia na godz. 
18.00. Przypominamy, że sesje rad gmin 
są transmitowane online, można je rów-
nież odtwarzać. Link znajduje się na 
stronie Urzędu Dzielnicy.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

Radni Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Burmistrz Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński
(w środku) i jego zastępcy 
– Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik
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Duże zmiany w Gminie Michałowice
Sesję zwołaną na 22 listopada 2018 roku, zgodnie ze zwyczajem i ustawą 
o samorządzie gminnym, poprowadził radny senior – Marek Biskot. Rozpo-
częło ją uroczyste ślubowanie wybranej w wyborach bezpośrednich wójt 
gminy Małgorzaty Pacheckiej i 15 radnych. Zaświadczenia o  wyborze 
na radnych oraz wójta gminy Michałowice wręczyła, zgodnie z prawem, 
przewodnicząca gminnej komisji wyborczej, Alicja Kalska-Adamiec.

Pierwsza ślubowała Wójt Gminy Michało-
wice Małgorzata Pachecka. Po niej, kolejno 
– wszyscy radni. Po zakończeniu ślubowania 
przez radnych przystąpiono do następnego 
punktu spotkania – wyboru Przewodniczą-
cego Rady Gminy. Do pełnienia tej funkcji 
zgłoszone zostały dwie kandydatury: Elżbiety 
Biczyk i Beaty Rycerskiej. Na B. Rycerską 
oddało swój głos 9 osób, na E. Biczyk – 6. Na-
stępnie wybrani zostali wiceprzewodniczący. 
Radni ustalili, że będzie ich dwóch. Zgłoszo-
no troje kandydatów. W tajnym głosowaniu 
E. Biczyk uzyskała 6 głosów za, 7 przeciw, 
Edward Kozłowski – 9 za, 6 przeciw i Maciej 
Polarczyk – 9 za, 6 przeciw. Miejmy nadzieję, 
że niezależnie od osobistych przekonań – tak 
jak powinno to wyglądać w demokratycznie 
wybranych samorządach – zarówno członko-
wie Zarządu, jak i Rady Gminy Michałowice 
we wszelkich swoich działaniach będą mieli 
na względzie wyłącznie dobro swojej małej 
ojczyzny i jej mieszkańców, tak jak ślubowali.

Na sesji, oprócz władz gminy, obecni byli 
sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, 
przedstawiciele Policji i bardzo wielu miesz-

kańców. Wszystkie nominacje na-
gradzane były przez przybyłych burzli-
wymi oklaskami.
Jeden z mieszkańców zabrał głos, życząc no-
wej pani wójt m.in. owocnej pracy i spełnienia 
oczekiwań wyborców. Zacytował Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego: – Człowiek napraw-
dę jest szczęśliwy wtedy, kiedy może służyć, 
a nie wtedy, kiedy może władać. Wyraził też 
prośbę do radnych: – ...by uchwały przez Was 
podejmowane służyły mieszkańcom i gminie 

Michałowice. I dodał: – Wielcy lu-
dzie mający władzę potrafią słu-
żyć. Władza imponuje małym lu-
dziom, którzy w ten sposób chcą 
nadrobić swoją małość. 

Na zakończenie przybyli długo 
składali wybranym przez siebie 

przedstawicielom życzenia. Wielu 
przyniosło bukiety kwiatów. Pani Wójt 

otrzymała od jednego z mieszkańców gminy 
piękną podkowę „na szczęście” z wygrawero-
waną datą 22.11.2018.
Ten miły gest niech stanie się dobrą wróżbą, 
nie tylko dla nowej Pani Wójt, ale i dla całej 
gminy, nad którą p. Małgorzata będzie pełni-
ła pieczę w tej kadencji.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

�  MICHAŁOWICE. Na I sesji Rady Gminy Michałowice wybrano nowe władze gminy na najbliższe 5 lat.

   
   
 Wójt Gminy:   Małgorzata Pachecka.

 Zastępca wójta:  Jerzy Sierak.

 Radni:  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chi-
larska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, 
Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski (wiceprzewodniczący), 
Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyń-
ska, Maciej Polarczyk (wiceprzewodniczący), Beata Rycerska 
(przewodnicząca), Anna Wyszomirska.

WŁADZE GMINY MICHAŁOWICE KADENCJI 2018–2023

ŚLUBOWANIE RADNEGO
– Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospo-
litej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie dobro mo-
jej gminy i jej mieszkańców.

ŚLUBOWANIE WÓJTA
– Obejmując Urząd Wójta Gminy, uro-
czyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawo-
wać będę tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców gminy. 

W Piastowie udało 
się wybrać władze
W Piastowie początki działania nowej Rady Miasta VIII ka-
dencji  były trudne, ale ostatecznie, po kilku podejściach, 
doszło do złożenia przez wszystkich radnych ślubowania 
i wyboru prezydium rady. Przeszkody były niestety spowodo-
wane trudnościami w relacjach między członkami ugrupo-
wań, mających w radzie swoich przedstawicieli.

W szyscy radni uroczyście 
zobowiązali się do god-
nego, rzetelnego i uczci-

wego pełnienia obowiązków 
na rzecz gminy i jej mieszkań-
ców. Także Grzegorz Szuplew-
ski, wybrany po raz kolejny 
przez piastowian na stanowisko 
burmistrza miasta, złożył zobo-
wiązanie wierności prawu oraz 
sprawowania swojego urzędu 
wyłącznie dla dobra publiczne-
go i pomyślności mieszkańców 
Miasta Piastowa.
Po ślubowaniach radni przystą-
pili do wyboru prezydium. Na 
przewodniczącego Rady zosta-
li zgłoszeni dwaj kandydaci. 
Przemysław Worek uzyskał 11 
głosów, a Zbigniew Garus – 
9. Na wiceprzewodniczących 
zgłoszono 4 osoby. Agata Kor-
czak i Janusz Wroński otrzy-
mali po 11 głosów, a Tomasz 
Jankowski i Maria Ziółek po 9.
Przed sesją niespodziewanie 
spośród radnych wyodrębnił 
się nowy klub – Samorządowy 
Piastów. To również podgrza-
ło atmosferę sesji. W gorącej 
dyskusji brali udział przedsta-
wiciele wszystkich klubów. 
Zabrała głos nawet siedząca 
wśród publiczności radna po-
wiatowa PiS, Ewa Borodzicz. 
Radni Rady Miejskiej w Piasto-
wie kadencji 2018–2023 z po-
działem na kluby to:
• Klub Samorządowy Piastów: 
Ewa Witak, Przemysław Wo-

rek (przewodniczący Rady), 
Janusz Wroński (wiceprzewod-
niczący Rady), 
• Klub Prawa i Sprawiedliwo-
ści: Zbigniew Garus, Tadeusz 
Wojewódzki, Maria Ziółek
• Klub Koalicja Obywatelska: 
Tomasz Jankowski, Bożenna 
Kalinowska, Anna Kruszew-
ska, Marek Kubicki, Małgorza-
ta Ogórek, 
• Klub Nasz Piastów: Aneta 
Czyż-Pachołek, Kazimierz Dy-
mek, Łukasz Jasiński, C Agata 
Korczak (wiceprzewodnicząca 
Rady), Jarosław Kurdziel, Mo-
nika Kwatek, Robert Madej, 
Grzegorz Parys, Tomasz Sar-
nacki,
• Radny niezależny – Krzysz-
tof Smolaga
Przewodniczący Przemysław 
Worek przeprosił wszystkich 
mieszkańców za to, co działo 
się do tej pory i dodał: – Mam 
nadzieję, że zakończymy spory 
i rozpoczniemy pracę dla mia-
sta. Mieszkańcy oczekują, żeby 
ta rada nie była cyrkiem. Do 
tych słów dołączył się również 
burmistrz Szuplewski: – 15 li-
stopada złożony został projekt 
budżetu. Zachęcam do meryto-
rycznej dyskusji. Życzę wszyst-
kim, żeby spory były tylko me-
rytoryczne.
Mamy nadzieję, że te apele 
okażą się skuteczne.

Jacek Sulewski

Wójt gm. Michałowice 
Małgorzata Pachecka

Przewodnicząca Rady 
gm. Michałowice 
Beata Rycerska

Radny Przemysław Worek odbiera zaświadczenie po złożeniu ślubowania Fo
t. 
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PIASTÓW

II Gala Misji Społecznej 
Sklepu BONNA
W Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie odbyła się uroczysta Gala, pod-
czas której Kapituła przyznała utalentowanej piastowskiej młodzieży na-
grody rzeczowe wspierające rozwój pasji. Wydarzenie uświetniła swoim 
występem Izabela Trojanowska.

Idea, której można tylko przyklasnąć
W II Gali Misji Społecznej Sklepu 
Bonna wzięli udział m.in. Burmistrz 
Miasta Piastowa Grzegorz Szuplew-
ski, członkowie Kapituły Misji Spo-
łecznej – Anatol Świeżak (Prezes 
Zarządu Hali Wola i Przewodniczą-
cy Kapituły) oraz Wanda Przybylak 
(Dyrektor Miejski Ośrodek Kultury 
w Piastowie), dyrektorzy piastowskich 
szkół (Urszula Skrzypczak ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, dyrektor Stanisław 
Siekierko wraz z zastępczynią Ag-
nieszką Krawczyk ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 4), Łucja Skiba (członek 
Zarządu Hali Wola, kierownik Dzia-
łu Marketingu), Danuta Smolińska 
(kierownik sklepu Bonna) oraz pełna 
sala widzów i młodych, uzdolnionych 
dzieci.

Wsparcie dzięki zakupom
Burmistrz Miasta Piastowa Grze-
gorz Szuplewski podkreślił wyjątko-
wość wieczoru, jaki tworzyły przede 
wszystkim młode talenty. Złożył po-
dziękowania za 2 lata istnienia Misji 
Prezesowi Zarządu Hali Wola. Wyra-
ził radość, że na wsparcie Misji może 
liczyć wiele utalentowanych młodych 
ludzi oraz, że idea pomocy wspaniale 
się rozwija.
– Otwierając sklep w Piastowie nie 
chcieliśmy być tylko komercyjnym 
przedsięwzięciem (…). Chcieliśmy 
być częścią społeczności lokalnej (…) 
i pomyśleliśmy, że powinniśmy coś 
zaproponować. Tym pomysłem jest 
właśnie Misja Społeczna. Postawili-
śmy sobie za cel wspieranie talentów 

artystycznych dzieci z miasta Piasto-
wa (…). Czasami jest tak, że dziecko 
jest zdolne, a nie zawsze ma możliwo-
ści rozwijania swoich uzdolnień cho-
ciażby dlatego, że rodzice bądź opie-
kunowie nie mają wystarczających 
środków finansowych, np. do tego, 
by kupić instrument, sztalugi do ma-
lowania, opłacić zajęcia wokalne itp. 
Właśnie dlatego chcemy pomóc w tym 
zakresie, aby uzdolnione dzieci mogły 
rozwijać swoje talenty – opowiedział 
o założeniach akcji Anatol Świeżak 
zapraszając jednocześnie do współ-
pracy. Każdy może zgłosić do Kapitu-
ły Misji uzdolnione dziecko lub zasilić 
konto Misji poprzez zakupy w sklepie 
Bonna. Punkty zbierane są na specjal-
nej lojalnościowej karcie. Część z nich 
można przeznaczyć właśnie na Misję 
Społeczną.

Nagrody dla piastowskich chórów
Najważniejszymi postaciami wie-
czoru byli nagradzani młodzi artyści 
z Piastowa. Pierwsi zaprezentowali 
się chórzyści ze Szkoły Podstawowej 
Nr 4, skupieni w formacji Semper 
Iuvenes, która istnieje od września 
2016 roku z inicjatywy dyrygenta Ma-
teusza Mularczyka. Chór pozostaje 
pod opieką programu Śpiewająca Pol-
ska (zdobył w jego ramach Brązowe 
Pasmo) oraz Narodowego Forum Mu-
zyki we Wrocławiu. 
Podczas Gali zaprezentowane zosta-
ły dwie pieśni żołnierskie: „Przybyli 
ułani” i „Szara Piechota”. Po występie 
chórzyści otrzymali krawaty z logo 
szkoły. Następnie na scenę wkroczy-

ła Amelka Bartoszewicz – mistrzyni 
Polski w kategorii disco dance solo do 
lat 7. Po niej pojawił się Chór szkolny 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 prowa-
dzony przez Bogdana Nidzgorskiego 
od 2009 roku. Wokaliści wykonali 
„Dni, których jeszcze nie znamy” 
z repertuaru Marka Grechuty, singiel 
charytatywny „We are the world” oraz 
„Śpiewam i tańczę”. Dzięki Misji 
Społecznej członkowie Chóru otrzy-
mali spódnice chóralne. Widzowie za 
moment mogli podziwiać kolejną oso-
bę z tytułami mistrzowskimi – Emilię 
Kozłowską, wicemistrzynię Polski 
i świata w formacji disco. Pokazała się 
nieco w innej odsłonie – do jazzowego 
podkładu „Warsza-
wo ma”.

Wsparcie dla przyszłej artystki i tancerki
Po jej pokazie nastąpiło uroczyste 
wręczenie przez Kapitułę zestawu pro-
fesjonalnych akcesoriów plastycznych 
Amelii Jaroszuk – od kilku lat z suk-
cesami bierze ona udział w konkur-
sach, uczęszcza na zajęcia plastyczne 
do piastowskiego MOK-u. 13-letnia 
Jaśmina Kaczmarek, po zaprezento-
waniu na widowni układu tanecznego 
do utworu Aurory, również otrzymała 

wsparcie rzeczowe od Misji Społecz-
nej. Tańczyć zaczęła w klubach osied-
lowych w wieku 7 lat. Występowała 
również w zespole ludowym „Ożaro-
wiacy”. Szybko jednak jej zaintere-
sowania skupiły się wokół modern 
dance. W połowie 2017 roku na stałe 
związała się ze Stop & Go w Dziel-
nicy Ursus, gdzie należy do formacji 
tanecznej młodzików. Odnosi sukcesy 
na ogólnopolskich turniejach. W tym 
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tel. 22 722 14 45 | e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu | https://www.facebook.com/dkusmiech

9 grudnia – niedziela – godz. 16:00 
Wernisaż pokonkursowy
Ożarowska Kartka Bożonarodzeniowa 

16 grudnia – niedziela – godz. 16:00 
Świąteczne Warsztaty Florystyczne. 
Obowiązują zapisy! 
Cena 140 zł/os (wraz z materiałami). 

FILIA W JÓZEFOWIE
ul. Fabryczna 15

9 grudnia – niedziela – godz. 15:00 
Rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe. 
Wspólnie wykonamy ozdoby świąteczne 
i choinkowe. WSTĘP WOLNY! 

16 grudnia – niedziela – godz. 15:00 
Przedstawienie teatralne pt. „Świąteczna opowieść”. WSTĘP WOLNY! 

FILIA W BRONISZACH
ul. Przyparkowa 15

9 grudnia – niedziela – godz. 12:00 
Zapraszamy na teatrzyk dla dzieci pt.: „Najcenniejszy prezent” 
w wykonaniu Teatru Kalejdoskop. WSTĘP WOLNY! 

16 grudnia – niedziela – godz. 17:00 
Zapraszamy na warsztaty rodzinne – „Szopki bożonarodzeniowe”. WSTĘP WOLNY! 

GRUDZIEŃ 2018
  kulturalny 

🎄

PRUSZKÓW

8 grudnia (sobota), godz. 16:00 
Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Kościuszki 41 w Pruszkowie.

Autorzy projektu „Cienie i blaski”, Książnica Pruszkowska oraz Młodzieżowy 
Dom Kultury w Pruszkowie zapraszają na kolejny spektakl w ramach projek-

tu II edycji Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa.

Tym razem obejrzymy adaptację znakomitej komedii 
hrabiego Aleksandra Fredry 

PAN JOWIALSKI 
– spektakl w reżyserii Ryszarda Jakubisiaka, 

brawurowo zagrany przez Jego grupę teatralną PARABUCH.

WSTĘP WOLNY

Już od 3 grudnia można w MDK odbierać bezpłatne bilety.

roku zdobyła 2 złote oraz 2 brązowe 
medale na kilku turniejach.

Izabela z widownią na jednej scenie
Już w przerwach między wręczaniem 
nagród i występami młodych uzdol-
nionych Piastowian wkroczyła na 
scenę aktorka i piosenkarka Izabela 
Trojanowska wraz z Edytą Strzycką 
– przyjaciółką artystki, wspierającą ją 
wokalnie. Usłyszeć mogliśmy utwory 
zarówno z najnowszej płyty wydanej 
w 2016 r. pod nazwą „Na skos” z teks-
tami Wojciecha Byrskiego i muzyką 
Jana Borysewicza („Posłańcy”, „To 
nic, że cię mam”), jak również starsze, 
popularne do dziś, przeboje. Już przy 

kultowym utworze „Wszystko, czego 
dziś chcę” pod sceną zebrała się spo-
ra rzesza wielbicieli artystki, nawet 
z fanklubu. Na koniec Izabela Troja-
nowska zaprosiła do tańca na scenę 
wszystkich chętnych. Najpierw zrobiła 
głosowanie wśród publiczności, a na-
stępnie, zgodnie z życzeniem wyko-
nała „Pieśń o cegle”. Tuż przy wejściu 

na salę kinową w Piastowie zebrała się 
kolejka po zdjęcia, płyty i autografy! 
Na koniec prowadzący Galę zachęcał 
do przekazywania punktów z zakupów 
w sklepie Bonna na konto akcji wska-
zując kod 161.

Agnieszka Gorzkowska
Zdj. Bonna

19 czerwca 2017, po uroczystej sesji Rady Miasta Piastowa i koncercie chó-
ru Gimnazjum nr 4, miała miejsce pierwsza edycja Misji Społecznej Bonny. 
Wsparcie otrzymało wówczas ośmioro uzdolnionych dzieci z Piastowa. 
W ich ręce trafiło pięć mikrofonów nagłownych, dwa komplety strojów tanecz-
nych oraz akcesoria plastyczne. Również i tamto wydarzenie relacjonowaliśmy 
dla Państwa na naszych łamach.

Wykład Pana Marcina Łaszczyńskiego z cyklu Przystanek Histo-
ria w Muzeum Dulag 121. Podczas spotkania Pan Łaszczyński 
przedstawi rzeczywistość stanu wojennego widzianą oczami 
członków najmłodszej konspiracji antykomunistycznej – opowie 
o ich metodach walki z systemem, formach oporu oraz o stoso-
wanych wobec nich represjach Służby Bezpieczeństwa. Wykład 
będzie ilustrowany m.in. fragmentami filmu „Grupy Oporu”.

Wykład dr. Zawistowskiego będzie poświęcony kawałom 
politycznym z PRL, które w tamtym czasie były częścią za-
stępczego systemu komunikacji oraz formą oporu społeczne-
go. Po okresie PRL pozostało tysiące ówczesnych „memów” 
czyli kawałów politycznych. PRL był bowiem śmieszny, choć 
niewesoły.
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Ponad 1600 lat minęło od śmierci św. Mikołaja, niewiele jest 
więc informacji o jego życiu. Pozostała tylko wia-
ra w ustne przekazy i legendy. Według nich 
Mikołaj urodził się najprawdopodobniej 
ok. 270 r. w bardzo bogatej i pobożnej 
rodzinie, w mieście Patara nad Mo-
rzem Śródziemnym, w rzymskiej pro-
wincji Licji (dzisiaj jest to kraina 
w Turcji). Jako młody człowiek 
Mikołaj został biskupem stoli-
cy Licji Miry. Mieszkał tam 
do samej śmierci, czyli 
do 6 grudnia 345 lub 
352 roku.  

KULT ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

W XI wieku, gdy Mira została podbita 
i doszczętnie splądrowana przez mu-

zułmanów, relikwie św. Mikołaja 
przeniesiono do Bari i to właśnie 

do tego miasta udają się dzisiaj 
wszystkie pielgrzymki chcące 

odwiedzić grób św. Mikołaja. 
O ile prawdziwych wiado-

mości o Mikołaju zacho-
wało się bardzo nie-

wiele, to już legend 
i mitów związa-
nych z osobą świę-
tego powstało całe 
mnóstwo. Zawsze 
Mikołaj przedsta-
wiany był jako 

osoba tajemnicza, niezwykle dobra i po-
magająca wszystkim ludziom. 
Już jako dziecko Mikołaj wyróżniał się 
swoją pobożnością i dobrocią wobec 
bliźnich. Będąc dorosłym człowie-
kiem, dzielił się swoim bogactwem 
z wszystkimi potrzebującymi, a z po-
magania innym nie zrezygnował nawet 
wtedy, gdy został mianowany na bisku-
pa. Hojną ręką Mikołaj rozdawał jał-
mużnę, nocą zostawiał przed domami 
biedoty woreczki z pieniędzmi. Jedną 
z opowieści o szczodrości Mikołaja jest 
historia trzech córek bardzo biednego 
mieszkańca Licji, który nie mógł za-
pewnić im żadnego posagu. Wskutek 
pomocy Mikołaja wszystkie trzy córki 
szczęśliwie wyszły za mąż. 
Dzięki dobrym uczynkom św. Mikołaj 
otrzymał od Boga dar czynienia cudów. 
Potrafił na przykład ocalić rozbitków 
z fal morskich, sprawiał, że zboże rosło 
również w latach nieurodzaju, a nawet 
wskrzeszał zmarłych. Ludzie szybko na-
zwali go cudotwórcą, a wyznawcy reli-
gii prawosławnej do dzisiaj tak określa-
ją św. Mikołaja. Historie o cudownych 
uczynkach św. Mikołaja przekazywano 
sobie z pokolenia na pokolenie. Miko-
łaj został patronem rozbitków, żeglarzy, 
rybaków, flisaków i przewoźników, 
posiadał moc poskramiania sztormów, 
wysokich fal, piorunów i burz. Swoją 
opieką św. Mikołaj otaczał także więź-
niów i jeńców wojennych, o pomoc pro-
sili go mnisi, uczeni, literaci, notariusze, 
uczniowie przed egzaminami, młynarze 
i piwowarzy. 
Mikołaj opiekuje się także cnotliwy-
mi pannami na wydaniu. W XVIII w. 
w polskich kościołach ustawiano 
skrzynki św. Mikołaja, a dzięki datkom 
wrzucanym do skrzynek fundowano 
posagi dla najbiedniejszych dziewcząt 
z danej parafii. 
W polskiej tradycji ludowej św. Mikołaj 
został także patronem pasterzy bydła 
i zwierząt, które chronił przed atakami 
ze strony wilków. Jednocześnie św. Mi-
kołaj troszczy się także o wilki, aby pod-
czas surowej zimy nie pomarły z zimna 
i głodu. 6 grudnia, w dniu św. Mikoła-
ja, gospodarze i pasterze modlili się do 
świętego, zachowywali post, a wieczo-
rami zapalali ogniska i składali ofiary 
nazywane wilkami – były to wieńce 
z lnu i konopi, które zawieszano na oł-
tarzach i obkładano jajami. 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ WSPÓŁCZEŚNIE
We współczesnej tradycji europejskiej 
św. Mikołaj znany jest przede wszyst-
kim jako wielki przyjaciel dzieci, ich 
opiekun i dobrodziej, który co roku 
obdarowuje najmłodszych wspaniałymi 
prezentami. Wszystkie grzeczne dzieci 
w dniu św. Mikołaja dostają mnóstwo 
słodyczy i zabawek, a te, które źle się 
sprawowały, mogą liczyć jedynie na 
rózgi, co ma ich przestrzec przed dal-
szym niewłaściwym zachowaniem. 

Zwyczaj wręczania prezentów w dzień 
św. Mikołaja prawdopodobnie narodził 
się w Niemczech. W Polsce mikołajki 
obchodziło się już w XIX wieku, przede 
wszystkim na Śląsku, ziemi lubelskiej, 
krakowskiej i na Mazurach.
Św. Mikołaj odwiedzał dzieci w towa-
rzystwie aniołka z dzwoneczkiem i dia-
bła. Na początku św. Mikołaj pytał dzie-
cko, czy znają pacierz, potem rodzice 
mówili Mikołajowi, czy dziecko było 
grzeczne, a na koniec swojej wizyty 
Mikołaj wręczał prezenty albo rózgę. 
Każdego roku przed Bożym Narodze-
niem dzieci z całego świata piszą do 
św. Mikołaja list z prośbą o wymarzone 
prezenty. Listy adresowane są w różny 
sposób, do Laponii, Szwecji albo na bie-
gun północny, czasami dzieci piszą tyl-
ko „do Świętego Mikołaja”, wierząc, że 
list w magiczny sposób i tak dojdzie do 
adresata. Nie wiadomo dokładnie, gdzie 
św. Mikołaj mieszka, ale na pewno jest 
to miejsce gdzieś na czubku świata, 
bardzo blisko nieba, w krainie, która 
jest bardzo przyjazna dzieciom i pełna 
niesamowitych atrakcji. Osoba św. Mi-
kołaja i legendy z nim związane w pew-
nym momencie stały się częścią tradycji 
bożonarodzeniowej. W Skandynawii 
narodziła się legenda, że św. Mikołaj 
w wigilię Bożego Narodzenia przybywa 
na Ziemię i roznosi prezenty wszystkim 
dzieciom na świecie. Tajemnicą jest, 
jak dokładnie podróżuje Mikołaj, ale 
najpewniej są to magiczne sanie zaprzę-
żone w renifery, które potrafią latać po 
całym niebie.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
NA PRZESTRZENI WIEKÓW
Święty Mikołaj na przestrzeni wieków 
zmienił także swój wygląd. Dawniej był 
to poważny, dostojny i pełen godności 
biskup, który chodził w ceremonialnych 
szatach kościelnych, w biskupiej infule, 
trzymający w dłoni biskupią infułę – 
taki wizerunek św. Mikołaja przedsta-
wiony jest na ikonach, starych rycinach 
czy obrazach religijnych. Dzisiaj jednak 
wygląda znacznie bardziej sympatycz-
nie i dostępnie. Św. Mikołaj stał się 
tęgim, krzepkim, zdrowo wyglądają-
cym staruszkiem, zawsze tryskającym 
dobrym humorem. Św. Mikołaj przez 
swoje podróże ma zarumienioną twarz, 
bez przerwy śmiejące się oczy, długą, 
białą brodę i białe, gęste wąsy. Miko-
łaj ubiera się na czerwono, nosi gruby 
płaszcz obszyty białym futrem, na gło-
wie ma czerwoną czapkę z pomponem, 
a na plecach dźwiga wielki worek wy-
ładowany po sam brzeg prezentami dla 
dzieci. Jedno, co w osobie św. Mikołaja 
pozostało niezmienione, to jego wielka 
dobroć, szczodrość i ogromna miłość 
do dzieci. Do tej pory głównym posłan-
nictwem św. Mikołaja jest nieść radość 
i szczęście wszystkim maluchom, spra-
wiać cuda i czynić dobro.

www.polskatradycja.pl 

�  DLA PSA I KOTA

7 WAŻNYCH ZASAD aby utrzymać 
twojego pupila w dobrej kondycji
Opieka nad zwierzętami domowymi to nie lada wyzwanie i obowiązek. Decy-
dując się na psiego czy kociego towarzysza, zobowiązujemy się do podjęcia 
wszelkich starań aby zapewnić mu jak najlepsze warunki co zagwarantuje 
mu długie życie w zdrowiu i szczęściu.
Brzmi banalnie? Niestety, czasami rze-
czywistość wygląda inaczej… W opie-
ce nad zwierzętami popełniamy też 
błędy wynikające najczęściej z niewie-
dzy czy zabiegania. Prawda jest taka, 
że często z braku czasu i zbyt szybkie-
go tempa życia zaniedbujemy także 
sami siebie. To niestety rodzi bardzo 
szybko wiele problemów. Otyłość, 
cukrzyca, problemy stomatologicz-
ne to tylko początek. Dlatego każdy 
opiekun czworonożnego towarzysza 
powinien przestrzegać 7 zasad, które 
pozwolą na monitorowanie zdrowia 
i dobrostanu swoich podopiecznych 
a jeżeli zajdzie taka potrzeba – na 
szybką interwencje medyczną.
Przeczytajcie i zapamiętajcie te sie-
dem zasad, które są zalecane przez 
lekarzy weterynarii – to wskazówki 
do długiego, zdrowego i szczęśliwego 
życia waszych zwierzaków.

7 WAŻNYCH ZASAD:
1.  Staraj się utrzymać u swojego 
pupila prawidłową wagę, co pozwoli 
uchronić go przed chorobami takimi 
jak otyłość, cukrzyca czy choroby 
stawów. Diagnostyka i leczenie tych 
przewlekłych chorób jest kłopotliwe 
i nieprzyjemne dla zwierząt ale także 
często bardzo kosztowne.

2.  Zapewnij swojemu psy regularne 
spacery. Ruch na świeżym powietrzu 
to nie tylko świetna aktywność fizycz-
na, zdrowa dla was obojga ale także 
możliwość rozwoju psychicznego. 
W trakcie spaceru, pies poznaje nowe 
zapachy, miejsca co dostarcza mu 
odpowiedniej stymulacji a co za tym 
idzie rozwój emocjonalny.
3.  Odpowiednio dobrana, pełno-
wartościowa dieta to klucz do sukcesu. 
Obecnie na rynku mamy możliwość 
wyboru spośród wielu producentów 
gotowych karm suchych i mokrych. 
Cena w tym przypadku może być po-
mocną wskazówką bowiem w najtań-
szych produktach nie znajdziemy zbyt 
wielu składników odżywczych. Może-
cie też, korzystając z porad dietetyka, 
sami komponować dietę waszego pu-
pila jednak jest to dość czasochłonne. 
Poproście o pomoc swojego lekarza 
weterynarii.
4.  Raz do roku wykonaj badania 
kontrolne w swojej przychodni wete-
rynaryjnej. To bardzo łatwy i niedro-
gi sposób aby w razie pojawienia się 
problemów zdrowotnych móc szybko 
zareagować.
5.  Przestrzegaj terminarza profilak-
tycznych szczepień ochronnych. Wy-

konuj je zgodnie z zaleceniami lekarza 
weterynarii. Dotyczy wszystkich zwie-
rząt domowych ale szczególnie trzeba 
troszczyć się w tej kwestii o zwierzęta 
młode oraz te już starsze.
6.  Pamiętaj o profilaktyce przeciw-
pasożytniczej. Regularne podawanie 
preparatów przeciwpasożytniczych 
pozwoli uchronić twojego pupila przed 
wieloma bardzo nieprzyjemnymi 
i często niebezpiecznymi chorobami. 
Robaki wewnętrzne, świerzb, nużeńce 
pchły czy kleszcze można skutecznie 
eliminować.
7.  Porozmawiaj z lekarzem wete-
rynarii o zabiegu kastracji czy stery-
lizacji u swojego futrzaka. Te zabiegi 
wykonane w odpowiednim wieku, 
pomogą utrzymać pupila w zdrowiu 
i z pewnością podniosą wasz wspólny 
komfort życia.

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

GODZ INY  OT WAR CIA

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

ŚWIĘTY MIKOŁAJ I MIKOŁAJKI 
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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

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

BIURO RACHUNKOWE
(obok Factory Ursus)

• pełna księgowość
dla spółek i fundacji

• księgowość uproszczona 
(m.in. KPiR, ryczałt)

• kadry i płace
• wyprowadzanie zaległości
• współpraca zdalna 

na serwerze klienta

tel. 505 025 059
509 344 441

www.evikon.pl

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

Sonia Żwan z Ursusa medalistką Mistrzostw Polski w badmintonie
S onia Żwan to jedenastoletnia 

mieszkanka Ursusa, uczennica 
Szkoły Podstawowej z Oddzia-

łami Integracyjnymi nr 2 im. Jana 
Pawła II w Ursusie. Od ponad czte-
rech lat trenuje badminton w klubie 
AZS Uniwersytet Warszawski pod 
okiem trenerki Anny Ciok. Pasją do 

badmintona zaraziła ją starsza siostra 
– Nina, na co dzień trenująca w Ursu-
sowskim klubie UTS Akro-Bad.  

W dniach 16–18 listopada 2018 r. 
w Głubczycach odbył się najważ-
niejszy w sezonie krajowy tur-
niej badmintona – Indywidualne 

Mistrzostwa Polski Młodzików 
Młodszych. Sonia zdobyła na nich 
aż 2 brązowe medale w grach po-
dwójnych: 

 � w deblu z Hanną Niczyporuk 
(obie reprezentują klub AZS 
Uniwersytet Warszawski i trenu-
ją pod okiem Anny Ciok) oraz 

 � w mikście z Dominikiem Ułano-
wiczem (reprezentującym klub 
SKB Suwalski Klub Badminto-
na, trener Jerzy Dołhan). 

Gratulujemy Soni i jej partnerom! 
Życzymy wszystkim dalszych suk-
cesów oraz coraz wyższych miejsc 
na podium!

  Mikst: Sonia Żwan 
i Dominik Ułanowicz

  Medaliści dwójek mieszanych 
na podium, wśród nich 
na 3 miejscu z brązowymi 
medalami – Sonia i Dominik

Sonia Żwan, Hania Niczyporuk 
          i ich trenerka Anna Ciok 
Sonia i Hania szczęśliwe  
po zakończonym turnieju

  Dziewczęta na podium 
wśród innych medalistek
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REKLAMY

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

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


