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URSUS l PRUSZKÓW

W dniu 14 stycznia ślubowanie radnego Rady m.st. Warszawy złożył STANISŁAW DRATKIEWICZ, 
wybrany w okręgu obejmującego dzielnice Ursus, Włochy i Bemowo, z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Z samorządem warszawskim jest związany od 
2002 roku. Przez cztery kadencje był radnym 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Pracował 

w komisjach: Rewizyjnej, Gospodarki Przestrzen-
nej i Komunalnej, Oświaty i Spraw Społecznych 
oraz Budżetu i Finansów, której przewodniczył. 

Jako stołeczny radny zasiada w Komisji Budżetu 
i Finansów. 
Stanisław Dratkiewicz będzie wspierał na forum 
Rady Warszawy wszystkie dobre i ważne dla Ur-
susa, Włoch i Bemowa sprawy, współpracując 
przy tym ze wszystkimi, którym na sercu leży do-
bro tych dzielnic. 
Sprawy istotne dla dzielnicy Ursus, którymi chce 
się zajmować, to m.in.: poprawa komunikacji i bu-
dowa stacji Metra w Ursusie, modernizacja prze-
starzałej sieci wodociągowej podlegającej częstym 
awariom, wsparcie dla lepszego budżetu dziel-
nicy Ursus (w roku 2021 budżet dzielnicy Ursus 
przeznaczony na inwestycje to 26,6 mln zł, pod-
czas gdy np. jeszcze w roku 2018 wynosił ponad 
77,6 mln zł). 

 KONTAKT:  ZA POŚREDNICTWEM BIURA RADY M.ST. WARSZAWY 
 ADRES:  BIURO RADY M.ST. WARSZAWY, PAŁAC KULTURY I NAUKI 
 TELEFON:  22 443 05 90 
 E-MAIL:  SDRATKIEWICZ@RADNY.UM.WARSZAWA.PL

STANISŁAW 
DRATKIEWICZ
jest absolwentem Szkoły 
Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, 
ukończył również studia 
podyplomowe na 
Uniwersytecie Warszawskim, 
posiada uprawnienia, 
potwierdzone egzaminem 
w MSP, do pracy w radach 
nadzorczych spółek SP. 
Mieszkaniec Ursusa, żonaty, 
ojciec trójki dzieci.

Nowy radny Rady m.st. Warszawy 
– z dzielnicy Ursus 

n  DZIELNICA URSUS

Rekordowa liczba zgłoszonych projektów 
do Budżetu Obywatelskiego
102 różnorodne pomysły to zadziwiający efekt zaangażowania mieszkańców Dzielnicy 
Ursus w edycję Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Tyle projektów jeszcze nigdy 
od 2015 roku nie rywalizowało o sfinansowanie na obszarze Ursusa

U ruchomienie procedury budżetu obywa-
telskiego, w powszechnym przekonaniu 
podejmujących się tego wyzwania, ma 

służyć zwiększeniu partycypacji mieszkań-
ców w zarządzaniu samorządem lokalnym. 
W Polsce mieszkańcy decydują w taki sposób 
o wydatkowaniu publicznych środków od 2011 
r., gdy ruszył pierwszy budżet obywatelski 
w Sopocie. – Zaskoczyła nas tak duża liczba 
zgłoszonych projektów. Mieszkańcy Ursusa za-
wsze byli aktywni, ale tym razem, ze względu na 
pandemię znacznie trudniej było zebrać  podpi-
sy poparcia. Okazało się jednak, że mieszkańcy 
naszej dzielnicy świetnie sobie z tą trudnością 
poradzili. W dodatku prawie wszystkie projekty 
zostały złożone poprawnie pod względem for-
malnym. Cieszymy się, że mamy nowy rekord 
– 102 zgłoszone projekty – podsumował bur-
mistrz Bogdan Olesiński. 2 245 802 zł – tyle 
wynosi pula środków na realizację zwycięskich 
projektów mieszkańców na 2022 rok.

Będzie w czym wybierać
Kilka projektów zostało wycenionych na kwotę 
440 000 i wyższą. Limit wartości jednego pro-
jektu wynosi 449 160 zł. Do tych najdroższych 
należą m.in.: „Nowy chodnik na Regulskiej”, 
„Ursusówka – zielona wizytówka Ursusa”, 
„Ryżowa aleja”, „Rodzinne centrum aktyw-
ności”, „Remont budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej Ursus”. W tegorocznych pomysłach 
widać, że zaktywizowała się społeczność no-
wych osiedli. Stąd takie pomysły jak: „Chodni-
ki przy P7P” czyli na terenach pozakładowych, 
które są właśnie zabudowywane. Zaskoczyły 
nas swoją pomysłowością: „Siłownia zewnętrz-
na dla osób z niepełnosprawnością”, „Pszczoły 
na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus”, „Ogrody 
deszczowe przy ul. Poczty Gdańskiej”, „Zrób-
my to! Ekologiczny mural pochłaniający za-
nieczyszczenia powietrza pod wiaduktami na 
ulicy Cierlickiej”. Jak co roku, znajdziemy 
sporo ciekawych projektów dla domów kultury, 
bibliotek i szkół. Kilka przykładów: „Kodo-
wanie na dywanie”, „Pakiet na nudę – poznaj 
sąsiadów. Tydzień kultury słowackiej”, „Kame-
ralne koncerty gwiazd polskiej estrady w Domu 
Kultury „Portiernia”, „Zielony Taras w Domu 

Kultury „Kolorowa” – strefa relaksu”, „Wypo-
życzalnia gier i zabawek edukacyjnych”. Kilka 
wniosków dotyczy historii, np. „III Zlot Zabyt-
kowych Traktorów – URSUS 2022” czy „No-
woczesna ekspozycja Izby Tożsamości Ursusa 
– multimedialne wyposażenie wystawy stałej”. 
Cieszy ilość pomysłów związanych z ochroną 
środowiska i zielenią miejską – 25. Wybrzmie-
wają z nich: troska o ptaki, edukacja w duchu 
ekologicznym, rewitalizacja zieleni, dbałość 
o niemarnowanie żywności, tworzenie nowych 
miejsc zielonych. Jak co roku, nie brakuje po-
mysłów na udogodnienia sportowe, np. „Strefa 
do indywidualnego treningu piłkarskiego, mo-
torycznego i siłowego” czy „Treningi sportowe 
– spełnienie marzeń dzieci”. 

Co z tężnią solankową?
Jednak nie wszystkie projekty z poprzednich lat 
udaje się zrealizować. – Staramy się, aby pro-
jekty zawsze były zrealizowane w 100 % w cią-
gu jednego roku kalendarzowego. Czasem jed-
nak ze względu na długotrwałe procedury lub 
problemy z wyborem wykonawcy musimy wy-
dłużyć czas realizacji. Takim projektem okazała 
się  w ostatnim roku budowa tężni solankowej. 
W tym przypadku ze względów proceduralnych 
wydłużył się okres realizacji projektu, ale już 
niebawem budowa tężni zostanie ukończona 
i mieszkańcy będą mogli korzystać z jej dobro-
dziejstw – tłumaczy Agnieszka Wall, rzecznik 
dzielnicy Ursus. Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że na 2022 rok pojawiły się następne 
2 nowe pomysły na tężnie na terenie Ursusa. 
Jeden z autorów proponuje jeden z dzielnico-
wych parków. Inny projekt wskazuje lokaliza-
cję przy jednej z przychodni. Czas pokaże, czy 
pozytywnie przejdą sito weryfikacji, wygrają 
w głosowaniu i uda je się wybudować.

Warto przejrzeć pomysły i skomentować
W całej Warszawie kilka minut po zakończeniu 
przyjmowania pomysłów – 26 stycznia – w in-
ternetowym systemie było ponad 2000 projek-
tów (a w chwili pisania tego tekstu niezliczone 
zostały jeszcze te złożone na papierze). Obec-
nie we wszystkich dzielnicach trwa ocena zgło-
szonych projektów pod kątem formalnym, m. 

in. czy zostały poprawnie przyporządko-
wane do poziomu i czy mają kompletną 
listę poparcia. Jeśli coś należy poprawić, 
urzędnicy kontaktują się z autorami. Pro-
jektodawcy! Warto zatem zrobić wyjątek 
i odbierać telefon od nieznajomego nu-
meru oraz wnikliwie sprawdzać różne 
zakładki w e-mailu. Zachęcamy, by wejść 
na stronę https://bo.um.warszawa.pl/ , 
gdzie jest możliwość, po zalogowaniu za 
pośrednictwem przycisku „Wyślij pyta-
nie do autora”, porozmawiania z projek-
todawcami, skomentowania pomysłów, 
a także napisania swoich sugestii. 4 maja 
pojawią się natomiast wyniki pokazujące, 
które projekty zostały ocenione pozytyw-
nie i zostaną poddane pod głosowanie. 
Będziemy jeszcze o tym informować.

Agnieszka Gorzkowska

n  POWIAT PRUSZKOWSKI

Umowa na projekt 
przebudowy Willi pod 
Bocianem podpisana
Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Ag-
nieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego podpisali umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudo-
wy (w zakresie zewnętrznej windy dla niepeł-
nosprawnych), przebudowy, remontu elewacji 
i dachu oraz zmiany sposobu użytkowania czę-
ści (piętra pierwszego i poddasza) zabytkowego 
budynku Willi pod Bocianem w Pruszkowie przy 
ul. Kraszewskiego 18. Umowa obejmuje również 
sprawowanie nadzoru autorskiego.
– Remont Willi pod Bocianem to inwestycja od lat 
wyczekiwana przez mieszkańców Powiatu Prusz-
kowskiego. Zwłaszcza tych, którzy aktywnie uczest-
niczą w życiu społecznym. W przyszłości w Willi  
pod Bocianem swoją siedzibę będzie miało Cen-

trum Dialogu Społecznego, którego zadaniem jest 
wspieranie rozwoju i integracji organizacji poza-
rządowych oraz nieformalnych inicjatyw społecz-
nych – mówi Krzysztof Rymuza Starosta Prusz-
kowski. 
Ponadto Willa pod Bocianem zostanie dostosowa-
na do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na 
uwagę zasługuje fakt, że planowany remont obej-
mie również ogrodzenie i ogród. Odtworzona zo-
stanie jego mała architektura, tj. fontanna, ławki 
oraz wiata ogrodowa. Oczywiście starodrzew i na-
sadzenia zostaną zachowane.

Rzecznik Prasowy  
Powiatu Pruszkowskiego



Mocne Strony    |    4 LUTEGO 2021 R.    |    NR 1(97)/2021  (ROK VI)

dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW 3GMINA BRWINÓW l GMINA MICHAŁOWICE

Pyłomierz w Brwinowie
Polski Alarm Smogowy prowadzi akcję pomiaru 
jakości powietrza w ośmiu podwarszawskich gmi-
nach. Do 8 lutego pyłomierz będzie badać powietrze 
w Brwinowie.

P olski Alarm Smogowy zwraca uwagę na to, że smog 
jest problemem nie tylko wielkich miast. Czy powietrze 
w „warszawskim obwarzanku” jest gorsze niż w cen-

trum stolicy? Odpowiedź na to pytanie mają przynieść 
pomiary w ramach akcji prowadzonej od połowy stycznia 
w ośmiu podwarszawskich gminach. Po Nowym Dwo-
rze Mazowieckim i Otwocku przyszedł czas na Jabłonnę 
i Brwinów. Pyłomierz będzie badał u nas jakość powietrza 
do 8 lutego. To urządzenie – jak podkreślają społecznicy 
prowadzący akcję – ma klasę zbliżoną do profesjonalnych 
stacji pomiarowych Generalnego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska. Stężenie pyłów PM10 można śledzić na bieżąco 
na stronie internetowej. Wyniki z Brwinowa dostępne są 
pod adresem:
https://krakowskialarmsmogowy.pl/pomiar/pomiary-jako-
sci-powietrza-brwinow/
Gmina Brwinów jest już od 2017 r. włączona w system mo-
nitorowania powietrza airly.org. Dzięki czterem czujnikom 
umieszczonym na terenie placówek oświatowych mieszkań-

cy mogą na bieżąco sprawdzać, jaka jest jakość powietrza, 
i upewniać się, czy spacer, bieganie lub inne aktywności „na 
świeżym powietrzu” nie będą potencjalnie ryzykowne.           

UG Brwinów

Strażnicy miejscy 
mogą uratować życie
Dwóch funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Brwinowie 
posiada tytuł ratownika, ale – jak w niemal każdej 
dziedzinie – ważne jest ciągłe doskonalenie umiejęt-
ności. Okazją do tego były styczniowe warsztaty ra-
townictwa drogowego. 
Chociaż 17 stycznia panował siarczysty mróz, organiza-
torzy szkolenia przygotowali zajęcia na świeżym powie-
trzu. – Życie ludzkie trzeba ratować w każdych warunkach 
– mówi komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Izabela 
Koźbiał. Poligon ratowniczy daje możliwość sprawdzenia 
swoich umiejętności w sytuacjach, które zdarzają się na 
drogach, typu potrącenia pieszego, wypadki komunikacyjne 
itp. – W wielu przypadkach o przeżyciu człowieka decydu-
je pierwszych kilka minut bezpośrednio po urazie, a bywa 
tak, że to strażnicy miejscy są pierwsi na miejscu zdarzenia 
– podkreśla komendant Koźbiał.
W Straży Miejskiej w Brwinowie jest dwóch funkcjonariu-
szy z tytułem ratownika. Zdobywa się go po ukończeniu 
kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomyślnym zda-
niu egzaminu państwowego. Jest to najwyższe uprawnienie 
w zakresie ratowania zdrowia i życia możliwe do uzyskania 
przez osoby bez wykształcenia medycznego. Brwinowscy 
strażnicy miejscy starają się działać w pełni profesjonalnie. 
Posiadają na wyposażeniu specjalistyczną torbę ratowniczą 
PSP R-0, która stanowi poręczny i praktyczny zestaw ratun-
kowy, a kolejne szkolenia pozwalają im ćwiczyć i dalej roz-
wijać umiejętności. UG Brwinów

101. urodziny Pani Genowefy
1  stycznia 2021 r. swoje 101. urodziny obchodziła Pani Geno-
wefa Mączyńska. Z tej okazji wizytę Jubilatce złożyli burmistrz 
Arkadiusz Kosiński oraz kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 
Agnieszka Dębowska.

P ani Genowefa Mączyńska mieszka w Mosznie. Przez wiele lat praco-
wała w tamtejszym przedszkolu, gdzie kolejne pokolenia wychowan-
ków nazywały ją „Babciuńką”. Jej postać i wspomnienia pojawiają się 

w filmie dokumentalnym „Moszna dawniej i dziś” oraz na kartach książki 
„Kalendarium wsi Moszna”. Mimo sędziwego wieku Pani Genowefa cie-
szy się dobrym zdrowiem.    UG Brwinów

n  GMINA BRWINÓW n  GMINA MICHAŁOWICE

JERZY SIERAK, Zastępca Wójt Gminy 
Michałowice, przeszedł na emeryturę
27 stycznia br. był ostatnim 
dniem pracy p. Jerzego 
Sieraka – zastępcy wójt 
gminy Michałowice. Mał-
gorzata Pachecka – wójt 
gminy Michałowice, Beata 
Rycerska – przewodniczą-
ca rady gminy wraz z jej 
prezydium oraz pracowni-
cy urzędu gminy, GOPSU 
i CUWU podziękowali Panu 
Wójtowi za lata pracy na 
rzecz społeczności gminy 
Michałowice. 

Drogi Panie Wójcie,
Składamy serdeczne gratulacje i wyrazy wielkiego uznania za wieloletnią pracę na 
rzecz gminy Michałowice i samorządu terytorialnego w powiecie pruszkowskim.
Z samorządem związany jest Pan od początku jego powstania, 1990 roku. W I ka-
dencji, w 1992 r., został Pan wybrany na stanowiska Prezydenta Miasta Pruszkowa. 
III kadencja samorządu, lata 1998–2002, to czas pracy na rzecz mieszkańców naszej 
gminy, gdy po raz pierwszy został Pan zastępcą ówczesnego wójta gminy – Pana Le-
cha Isakiewicza. Był to okres realizacji wielu działań zapoczątkowanych przez pre-
kursorów tworzenia samorządu w gminie Michałowice: kontynuowana na szero-
ką skalę budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa dróg i budowa 
chodników, rozbudowa szkół i zaplecza sportowego, ale także czas gdy następowało 
ożywienie życia kulturalnego. Wówczas po raz pierwszy odbył się festyn Dni Gminy 
Michałowice, nasza gmina nawiązała trwającą do dziś współpracę z włoska gminą 
Vico Nel Lazio. Jest Pan jedną z osób, która się do tego przyczyniła.
Kolejne lata to działania na rzecz miasta Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego, 
a także Warszawy i jej dzielnicy Mokotów. W 2002 r. został Pan radnym Miasta 
Pruszkowa, pełniąc w latach 2006–2010 funkcję Przewodniczącego Rady Miasta 
Pruszkowa, a ponadto w latach 2002–2015 był Pan Sekretarzem Powiatu Prusz-
kowskiego. Kolejne lata to okres Pana pracy w Urzędzie Dzielnicy Mokotów. Pełnił 
Pan tam funkcję kierownika referatu w wydziale organizacyjno-prawnym. Do pracy 
dla społeczności gminy Michałowice wrócił Pan w 2018 roku, obejmując po raz drugi 
stanowisko zastępcy wójta. Dziś jest ten dzień, gdy przechodzi Pan na emeryturę. 
Dziękuję w imieniu mieszkańców za wszystkie lata i każdy dzień, który poświęcił 

Pan Gminie Michałowice. A przede 
wszystkim za zaangażowanie i do-
świadczenie, którymi się Pan dzielił 
ze mną i pracownikami urzędu gmi-
ny, a także szacunek i serce okazane 
naszym mieszkańcom. 
Życzę wielu lat w zdrowiu oraz dużo 
czasu na realizację swoich pasji i ma-
rzeń.

Takimi słowami – doceniając lata pracy 
Pana Jerzego Sieraka na rzecz gminy 
i samorządu terytorialnego powiatu 
pruszkowskiego oraz mieszkańców 
– Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy 
Michałowice pożegnała swojego zastęp-
cę – odchodzącego na zasłużoną eme-
ryturę. Były też kwiaty i pamiątkowa 
tabliczka z podziękowaniem.

Dołączamy do życzeń. Redakcja MS. 
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WALENTYNKI 
– na przekór pandemii
Wyłącznie komercyjne święto? Wyjątkowy czas dla zakochanych? Zu-
pełnie zwyczajny dzień? O walentynkach myśli się współcześnie bardzo róż-
nie. Sympatycy tego święta mają w tym roku nieco utrudnione zadanie – pande-
mia koronawirusa pozbawiła nas najczęstszych możliwości celebracji 14 lutego: 
wyjścia do lokalu, wspólnego weekendu w ulubionym hotelu czy romantycznego 
seansu w kinie. Jednak nawet w obecnych czasach możliwe jest spędzenie tego 
dnia w wartościowy i niebanalny sposób. 

Systematyczna pielęgnacja
Zacznijmy od słowa do walentynkowych 
sceptyków. W 1967 roku dwaj psychiatrzy 
Thomas Holmes i Richard Rahe utworzyli 
powszechnie dobrze już znaną listę streso-
rów, czyli czynników wywołujących stres. 
Nie dość, że wytypowali oni bardzo kon-
kretne przykłady takich stresorów, to jesz-
cze uporządkowali je począwszy od tych 
najmocniejszych. Na podium znalazły się: 
strata współmałżonka, rozwód oraz rozsta-
nie. Te czynniki, zgodnie z ich badaniami, 
stresują nas najbardziej i stanowią poważne 
obciążenie psychiczne, które może dopro-
wadzić nawet do ciężkich chorób. Dlaczego 
przeważnie przyjemny temat walentynek 
rozpoczynamy od tak mało entuzjastycznej 

koncepcji? Głównie dlatego, aby dać do 
myślenia sceptykom tego święta, że roz-
pad relacji to jedna z najtrudniejszych rze-
czy, z jakimi wielu z nas musi się zmagać. 
Prawdą jest, że nie każda relacja jest do ura-
towania, jednak dla pomyślnego losu tych 
pozostałych konieczna jest ich systema-
tyczna i uważna pielęgnacja. Walentynki 
warto potraktować jako jeden ze sposobów 
dbania o ich trwałość, jakość i dobrostan. 
Odruchowy sceptycyzm zachęcamy zamie-
nić na kreatywność w zaplanowaniu tego 
dnia jak najpiękniej. 

Preferencje partnera
Nie ma jednej złotej recepty na idealne spę-
dzenie walentynek. Każda para jest inna 

Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

n   W czasie pandemii noszenie 
maseczek stało się absolut-
nie konieczne. Jak to wpły-
wa na komunikację między 
ludźmi? 

– Świat poznajemy za pomo-
cą zmysłów. Ważne są obrazy, 
smaki, zapachy, dotyk, a tak-
że bogactwo otaczających nas 
dźwięków. Wszystkie te ele-
menty to bodźce, które po-
przez nasze zmysły docierają 
do mózgu, a on pozwala nam 
zrozumieć otaczającą rzeczy-
wistość. Jeśli któryś ze zmy-
słów zawodzi, informacja jest 
niepełna lub nie dociera do 
mózgu. Oczywiście to znacz-
ne uproszczenie. 

n   Dlaczego słyszenie i widze-
nie są takie ważne? 

– Słuch jest esencją procesu 
komunikacji. Porozumiewa-
my się za pomocą języka, 
a więc dzięki mowie. Prawid-
łowo słyszana mowa, pozwa-
la łączyć słowa w zdania i ro-
zumieć ich sens. To jednak 
nie wszystko. Komunikujemy 
się non stop, nawet jeśli nic 
nie mówimy. Dzieje się tak za 
sprawą mowy ciała. Z mimiki 
twarzy, postawy i zachowania 
potrafimy odczytać emocje 

oraz uczucia towarzyszące 
wypowiedziom rozmówców. 
Dzięki nim jesteśmy w sta nie 
w pełni i we właściwy sposób 
zinterpretować to, co chcą 
nam przekazać. Dlatego war-
to dobrze słyszeć i widzieć 
swojego rozmówcę.

n   W jakim stopniu zmysły słu-
chu i wzroku mają wpływ na 
rozumienie mowy? 

– Około 30% informacji po-
chodzi z bodźców wzroko-
wych, a więc 30% naszego 
rozumienia zależy od tego, co 
widzimy. Sporej części ludzi 
w rozumieniu mowy pomaga 
czytanie z ruchu warg. Unie-
możliwia to jednak maseczka 
zasłaniająca twarz mówią-
cego. Taka maseczka może 
tłumić wypowiadane słowa 
nawet o 12 dB. A mowa to 
dosyć cichy dźwięk. Dodat-
kowo maska ograniczając 
ruchy żuchwy powoduje nie-
wyraźną artykulację.
Badania prowadzone przez 
Ears for Ideas pokazały, że 
79% osób niedosłyszących 
odczuwa noszenie masek jako 
znaczne utrudnienie w komu-
nikacji i wzmaga poczucie 
izolacji. 

n   Jak osoby niedosłyszące 
powinny radzić sobie z nie-
dosłuchem w sytuacji pande-
micznej? 

– Jeśli mamy trudności w sły-
szeniu, nie powinniśmy zwle-
kać z decyzją o założeniu apa-
ratów słuchowych. Zwłaszcza 
teraz, w pandemii, gdy ma-
seczki dodatkowo utrudniają 
komunikowanie się. Nowo-
czesne aparaty zostały wypo-
sażone w specjalny program 
wzmacniający słyszenie słów 
wypowiadanych przez roz-
mówców mających zakryte 
usta. Oprócz tego użytkownik 
ma do dyspozycji aplikację, 
dzięki której samodzielnie 
koryguje ustawienia i w każ-
dej chwili może uruchomić 
program poprawiający selek-
tywne słyszenie słów. Apli-
kację można zainstalować na 
własnym smartfonie. 

n   Czy trzeba w tym celu udać 
się do gabinetu? 

– Za sprawą technologii bez-
przewodowej można zbadać 
słuch i dopasować aparaty 
słuchowe nie wychodząc 
z domu. Wystarczy umówić 
wizytę wideo. W obliczu pan-
demii to bardzo ważne.         n

Maseczki a sposób na dobre słyszenie

 

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!
NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

pn.-pt.: 1000–1800

sobota: 900–1400

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

♥♥
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

Gmina Michałowice inwestuje w bezpieczeństwo mieszkańców

Gmina Michałowice robi wszyst-
ko, co tylko można, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo na drogach. Bierze 
pod uwagę wszelkie opinie i spo-
strzeżenia mieszkańców oraz speł-
nia składane obietnice.

D obrą wiadomością jest zainstalo-
wanie w najbliższym czasie syg-
nalizacji świetlnej dla przejścia 

dla pieszych i rowerzystów przez Ale-
ję Powstańców Warszawy przy rzece 
Raszynce w miejscowości Pęcice. To 
przejście łączy dwie ścieżki rowerowe 
– pierwszą – wzdłuż Al. Powstańców 
Warszawy z drugą – wzdłuż Raszynki 
(z Reguł do ul. Kolejowej w Michało-
wicach Wsi). Gmina podpisała poro-
zumienie z Powiatem, wykonała doku-
mentację, a gdy tylko pozwolą warunki 
– przystąpi do rozpoczęcia inwestycji. 
Sygnalizację będą kontrolować kamery 
termowizyjne. Mimo, że to droga po-

wiatowa, gmina Michałowice finansuje 
inwestycję w 100%, by jak najszybciej 
zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. 
Nowa sygnalizacja świetlna stanie 
na skrzyżowaniu drogi powiatowej 
– Al. Powstańców Warszawy (3114W) 
z gminną drogą – ul. Graniczną w Re-
gułach. Gmina zgłosiła takie zapotrze-

bowanie do starostwa. W grudniu mi-
nionego roku wykonano dokumentację 
projektową, a 12 stycznia wystąpiono do 
starosty z prośbą o określenie dokładnej 
daty rozpoczęcia prac.  
Trwa również oczekiwanie na efekt spot-
kania mieszkańców Granicy z przedsta-
wicielami gminy i starostwa (odbyło się 

3 grudnia 2020 r.). Ustalono wtedy, że 
konieczne jest stworzenie dodatkowego 
przejścia w okolicach ul. Głównej, w nie-
dalekim sąsiedztwie ul. Pruszkowskiej, 
umożliwiającego bezpieczne przedosta-
nie się mieszkańców ul. Głównej na dru-
gą stronę ulicy, gdzie jest chodnik. Obec-
nie przejście zlokalizowane jest przy 

samym rondzie, natomiast inwestycja 
stworzy jeszcze jedno przejście – bliżej 
zabudowań – dzięki czemu m.in. dzieci 
bezpiecznie dotrą do szkoły.
Po konsultacjach z mieszkańcami gmi-
na Michałowice wystąpiła do staro-
sty (15 stycznia 2021 r.) o wykonanie 
przejść wyniesionych (tzw. śpiący poli-
cjant) w ul. Głównej oraz jeszcze jedne-
go przejścia wyniesionego w ul. Głównej 
– na skrzyżowaniu z ul. Jesienną w kie-
runku Nowej Wsi. To zobliguje kierow-
ców do ograniczenia prędkości (wpły-
wały skargi mieszkańców na rozpędzone 
auta). 
Na prośbę mieszkańców gmina Micha-
łowice wnioskowała również do staro-
stwa o wykonanie chodnika po lewej 
stronie ul. Głównej od skrzyżowania 
z ul. Pruszkowską, w kierunku ul. No-
wogranickiej (vis-à-vis ul. Poprzecznej).
Termin rozpoczęcia prac uzależniony 
jest od uzyskania odpowiedzi od staro-
stwa. 

UG Michałowice zachęca do rozli-
czenia PIT za 2020 rok w Urzędzie 
Skarbowym w Pruszkowie. W for-
mularzu PIT-37, w rubryce „miej-
sce zamieszkania” należy wpisać 
„GMINA MICHAŁOWICE”.
To właśnie wpływy z podatków 
mieszkańców gminy umożliwiają 
m.in. realizację inwestycji zapew-
niających bezpieczeństwo na dro-
gach.

UG Michałowice 

– inny jest też każdy reprezentant tej 
pary. Choć miły gest zawsze powi-
nien zostać doceniony, to jednak nie-
które osoby bardziej zadowoli dobre 
wino spożyte wspólnie w domowym 
zaciszu, podczas gdy dla innych uda-
ne walentynki będą równoznaczne 
z wyjściem gdzieś z domu. Złotą re-
ceptą jest natomiast poznanie swojego 
partnera i jego preferencji – tego, co 
lubi zdecydowanie najbardziej. Jak to 
zrobić? Z pomocą spieszy amerykań-
ski terapeuta Gary Chapman, przeko-
nując, że każdy z nas ma własny język 
miłości. Powinniśmy odkryć zarówno 
język, który jest kluczem do nas sa-
mych, jak i język naszego partnera. 
W przeciwieństwie do standardowych 
języków miłość posługuje się tylko 
pięcioma – są to kolejno: afirmacje 
(czyli słowa wsparcia i pochwały), 
podarunki, drobne przysługi, dotyk 
oraz spędzany razem czas. Warto je 
znać. Dzięki nim można zrozumieć 
wiele pozornie nielogicznych zacho-
wań naszego partnera. Przykładowo 
żona może szczerze woleć, aby mąż 
pomógł jej w sprzątaniu kuchni za-
miast zabrać ją na romantyczną kola-
cję. Mąż z kolei dużo bardziej doceni 
prezent robiony ręcznie niż ten droż-
szy, kupiony w sklepie. Dodajmy też, 
że choć języków miłości mamy pięć to 

ich dialektów, czyli sposobów realiza-
cji jest… nieskończona ilość. 

Pomysły na pandemię
Poznane preferencje partnera trzeba 
będzie okiełznać w tym roku wyjątko-

wo kreatywnie. Tak jak zostało to już 
wspomniane, trwająca obecnie pan-
demia koronawirusa nie sprzyja temu 
mocno komercyjnemu świętu. Mnó-
stwo ciekawych i atrakcyjnych rzeczy 
wciąż można jednak zrobić! Zamiast 

posiłku w ulubionej restauracji moż-
na przyrządzić go wspólnie w domu. 
Zamiast wyjścia na kręgle czy squas-
ha w przypadku tych aktywniejszych 
osób można wybrać się na spacer 
w zupełnie nowy dla nas rejon mia-
sta. Można także pouczyć się czegoś 
wspólnie – zainspirowani popularnym 
obecnie serialem „Gambit królowej” 
(w reżyserii Scotta Franka) możemy 
podjąć się wspólnej nauki gry w sza-
chy. Coraz więcej osób podkreśla tak-
że swoją sympatię do planszówek – 
wiele z nich można z powodzeniem 
rozgrywać w duecie, np. „Ego”, „Gier-
ki małżeńskie” czy choćby klasyczne 
„Scrabble”. Płaszczyzną wspólną tych 
wszystkich pomysłów jest wartościo-
wy, spędzony razem czas – choćby 
dwie, trzy godziny, podczas których 
przyjrzymy się na nowo i z wdzięcz-

nością naszej relacji. Właśnie to po-
winno być istotą każdych walentynek, 
także tych niepandemicznych. 

Początkujące pary
Może się wydawać, że świeże związ-
ki, czyli osoby, które są ze sobą od 
niedawna, będą mieć w takim razie 
trudniej, skoro nie znają jeszcze swo-
ich preferencji. Nic bardziej mylnego. 
Walentynki to doskonały moment, by 
te preferencje poznać. Tak jak dla pary 
z dłuższym stażem pewnym wyzwa-
niem może być znalezienie aktywno-
ści, której faktycznie nigdy jeszcze 
nie robili lub odkrycia zupełnie nowej 
lokalizacji na spacer, tak dla tych do-
piero raczkujących par niemal każda 
aktywność jest nowa. A jak wszyscy 
wiemy, to co nowe i nieznane budzi 
zazwyczaj większą ekscytację. Wy-
starczy więc, że spędzą ze sobą ten 
dzień, oczywiście z obowiązkowym 
dobrym nastawieniem, a ciekawy 
przebieg wydarzeń ziści się samoist-
nie. Niech pandemia nas nie zniechę-
ca – spędźmy tegoroczne walentyn-
ki wręcz niepoprawnie szczęśliwie 
– choćby jej na przekór. 

Marlena Hess
Bibliografi a:
• Gary Chapman, Pięć języków miłości, Warszawa 

2017.

PIĘĆ JĘZYKÓW 
MIŁOŚCI
wg Gary’ego Chapmana:

1. AFIRMACJE,
2. PODARUNKI, 
3. DROBNE PRZYSŁUGI, 
4. DOTYK 
5. SPĘDZANY RAZEM CZAS

♥♥
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Rusza przebudowa stacji PKP
w Ożarowie Mazowieckim
Wraz z korektą rozkładu jazdy PKP od połowy marca 2021 roku ruszy 
wreszcie przebudowa stacji PKP w Ożarowie Mazowieckim. 

P ierwotnie przebudowa stacji PKP 
Ożarów Mazowiecki miała się roz-
począć na jesieni 2018. Niestety, 

prace budowlane wciąż nie ruszyły. Jak 
wyjaśniają PKP PLK: „jest to spowo-
dowane decyzją konserwatora zabyt-
ków ws. wiaty na peronie, co z kolei 
skutkowało m.in. wydłużeniem pro-
cedury uzyskiwania decyzji lokaliza-
cyjnych”. 
– W 2018 roku konserwator zabytków 
uznał, że wiata na stacji powinna być 
objęta ochroną i została wpisana do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków. To 
wymusiło na inwestorze i wykonawcy 
zmiany w projekcie i pozyskanie do-
datkowych uzgodnień – mówi Karol 
Jakubowski z biura prasowego PKP 
PLK. 
Ostatecznie jednak stara wiata nie zo-
stanie zachowana z uwagi na jej stan. 
– W porozumieniu z Mazowieckim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków 
wybudowane zostaną nowe wiaty na-
wiązujące stylistyką do obecnej – infor-
muje Jakubowski.

Obecnie trwa oczekiwanie na pozwo-
lenie na budowę, które według najnow-
szych informacji powinno być uzyskane 
w lutym 2021 roku. Warto jednak za-
znaczyć, że przed świętami uzyskano 
pozwolenie na wykonywanie robót 
przygotowawczych, które nie wymaga-
ją pozwolenia na budowę. Dlatego od 
miesiąca można zaobserwować pojazdy 
szynowe, które przygotowują główny 
front robót. Natomiast od marca 2021 
zostanie wyłączony z ruchu jeden tor 
i będzie następowała sukcesywna roz-
biórka peronu. Wcześniej zostanie wy-
budowany tymczasowy peron, umiej-
scowiony od północnej strony miasta. 
Wiadomo, że największe prace związa-
ne z tą inwestycją, wartą prawie 100 mln 
złotych, spółka ZUE S.A. z Krakowa 
chce wykonać w bieżącym roku, zaś 
prace wykończeniowe – w 2022 roku. 
Po zakończeniu przebudowy stacja PKP 
Ożarów Mazowiecki będzie mieć dwa 
perony, z których mogą odjeżdżać jed-
nocześnie 4 pociągi. Na peronach staną 
wiaty, ławki oraz dynamiczna informa-

cja pasażerska (wyświetlacze). Do pe-
ronów będzie można dojść przejściem 
podziemnym, zaopatrzonym również 
w wyświetlacze informujące o godzinie 
odjazdu pociągu i ewentualnych opóź-
nieniach. Wyjścia na perony będą posia-
dać również pochylnię i windę dla osób 
o ograniczonej możliwości poruszania 
się. Projekt przewiduje także zainstalo-
wanie poręczy oraz oznakowanie pio-
nowe i poziome (nawierzchni), w tym 
instalację oznaczeń dotykowych (wy-
pukłych piktogramów, wypukłych zna-
ków alfabetu lub oznaczeń w alfabecie 
Braille’a). W ramach inwestycji przewi-
dziano również miejsce na tory boczne 
dla pociągów aglomeracyjnych. Zosta-
ną zainstalowane urządzenia ochrony 
akustycznej środowiska (ekrany), mini-
malizujące ponadnormatywne oddzia-
ływania akustyczne. Powstanie również 
nowy budynek nastawni. Zabudowane 
zostaną nowe urządzenia i wymieniona 
sieć trakcyjna. Po zakończeniu przebu-
dowy stacji PKP Ożarów Mazowiecki 
wzrośnie przepustowość linii kolejowej, 
a dzięki torom bocznym dla kolei aglo-
meracyjnej będzie możliwe uruchomie-
nie w przyszłosci SKM (Szybkiej Kolei 
Miejskiej). 
Warto wspomnieć, że w obecnym mo-
mencie istotną rolę w komunikacji 
miasta spełnia kładka nad torami, która 
umożliwia nie tylko bezpieczne dotar-
cie na peron, ale także przejście z części 
północnej na południową stronę Oża-
rowa. Według informacji spółki PKP 
PLK, która czuwa nad tą inwestycją, 
wspomniana kładka dla pieszych ma 
być rozebrana w jak najpóźniejszym 
terminie.  
PKP PLK informują, że pociągi pod-
miejskie podczas realizacji przebudo-
wy stacji PKP będą kursowały. 
Miejmy nadzieję, że inwestycja ta  nie 
okaże się w znaczącym stopniu uciąż-
liwa dla mieszkańców Ożarowa Mazo-
wieckiego. 

Mariusz Latek
Fot. PKP PLK (www.plk-sa.pl)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ożarów” 
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
ul. Ożarowska 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki

o g ł a s z a 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na wyszczególnione niżej roboty remontowo-budowlane budynków i obiektów 
będących w zasobach SM „Ożarów”, tj.:
1. Kompleksowy remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzin-

nych przy ul. Obrońców Warszawy 9, 11, 13, 15, 17 wraz z wymianą balu-
strad i ułożeniem płytek ceramicznych – 100 szt.

2. Kompleksowy remont ciągu pieszego wzdłuż budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych przy ul. Obrońców Warszawy 9, 11, 13, 15, 17 w Ożarowie 
Mazowiec kim wraz z dojściami do klatek schodowych, odprowadzeniem wód 
opadowych z budynków do studni chłonnych oraz robotami towarzyszącym.

3. Kompleksowy remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Poniatowskiego 2 w Ożarowie Mazowieckim wraz robotami towa-
rzyszącymi.

4. Świadczenie usług kominiarskich w budynkach należących do zasobów 
SM „Ożarów”, w tym: przeglądy, czyszczenie przewodów kominowych, etc.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni 
w terminie do 19.02.2021 r. do godz. 13.00:
l po dokonaniu wizji lokalnych oraz obmiarów obiektów zgodnie z przedmio-

tem zamówień, 
l na podstawie posiadanej przez Spółdzielnię dokumentacji technicznej 

dot. remontu balkonów,
l po odebraniu specyfikacji dotyczących istotnych warunków zamówienia 

SWIZ zgodnych z przedmiotem zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2021 r. 
w biurze Spółdzielni o godzinie 9.00 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu ze strony inwestora:
Agnieszka Koprzak – tel. 22 722 11 80;  e-mail: inwestycje@smozarow.pl 

www.ursusweterynarz.pl

NA WIZYTĘ 
NALEŻY
UMÓWIĆ SIĘ
TELEFO-
NICZNIE
LUB BEZ POŚREDNIO 
NA NASZEJ

STRONIE

02-495 WARSZAWA-URSUS, UL. RYNKOWA 5

TEL.: 22 245 31 07 | 604 157 775
GODZINY OTWARCIA:

pon.–pt. 11.00–19.00 sobota 10.00–14.00

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA 🗨UWAGA! 
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina Ożarów Mazowiecki od lat inwestuje w rozwój sieci kana-
lizacji sanitarnej, w celu poprawienia jakości życia mieszkańców, 
a także w trosce o czystość otaczającego nas środowiska. Tym sa-
mym realizuje wymogi Unii Europejskiej oraz przepisy prawa pol-
skiego w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W 2020 roku Gmina Ożarów 
Mazowiecki zakończyła reali-
zację projektu pn. „Rozbudo-

wa systemu kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej w Gminie Ożarów 
Mazowiecki – etap II”, w ramach 
którego zachodnia część gminy wy-
posażona została w nowe odcinki 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitar-
nej o łącznej długości blisko 28 km. 
Unijne dofinansowanie w postaci 
niespełna 12 milionów zł pozwoli-
ło na wybudowanie tej infrastruk-
tury w miejscowościach Święcice, 
Płochocin Wieś, Gołaszew, Koprki 
czy części Ołtarzewa. Dodatkowo 
kompleksowej modernizacji pod-
dano Stację Uzdatniania Wody 
w Święcicach, dzięki czemu popra-

wie uległy parametry jakości wody 
oraz zwiększona została wydajność 
jej produkcji i zdolności magazyno-
wania. Całkowita wartość projektu 
przekroczyła 23 miliony zł. Teraz 
przyszedł czas na osiągnięcie tzw. 
efektu ekologicznego – dlatego też, 
niezwykle istotne jest podłączenie 
posesji będących w zasięgu nowo 
wybudowanej infrastruktury.
W związku z tym, przypomina-
my, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1439 z późn. zm.) właściciele 
nieruchomości mają obowiązek 
zapewnienia utrzymania czystości 
poprzez przyłączenie nierucho-

mości do istniejącej sieci kanali-
zacyjnej lub wyposażenie w przy-
domową oczyszczalnię ścieków. 
Nieprzyłączenie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej, w przypadku 
istnienia takiego obowiązku, stano-
wi wykroczenie, określone w art. 10 
ust. 2 ww. ustawy, zagrożone 
karą grzywny bądź wykonaniem 
zastępczym przyłącza na koszt 
właściciela. Posiadanie zbiornika 
bezodpływowego nie zwalnia właś-
cicieli posesji z obowiązku podłą-
czenia się do sieci kanalizacji sa-
nitarnej. Natomiast wprowadzanie 
nieoczyszczonych ścieków do gleby 
powoduje skażenie wód gruntowych 
i degradację  środowiska natural-
nego, przez co jest niebezpieczne 
dla zdrowia mieszkańców. Należy 
podkreślić, że przyłączenie do sieci 
kanalizacji sanitarnej to, oprócz wy-
gody i dbałości o ekologię, również 
wymierna korzyść ekonomiczna 
dla użytkowników. Przy aktualnie 

obowiązujących stawkach za odbiór 
ścieków z gospodarstw domowych, 
koszty ponoszone przez mieszkań-
ców z tego tytułu ulegną znaczące-
mu obniżeniu. 
W związku z powyższym zachę-
camy do wykonania przyłącza ka-
nalizacyjnego na terenie Państwa 
nieruchomości, zgodnie z proce-
durą podłączeniową odpowiednią 
dla sieci kanalizacji grawitacyjnej 
i ciśnieniowej, a następnie zgłosze-
nia się do Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Ożarowie Mazowie-
ckim, celem zawarcia umowy na 
odbiór ścieków.
W przypadku jakichkolwiek pytań 
zachęcamy do kontaktu z Łukaszem 
Czyżem: 
• pod nr telefonu 22 731 32 11 lub 
• pod adresem e-mail:

l.czyz@ozarow-mazowiecki.pl 

PAULINA GAJEWSKA
Jednostka Realizująca Projekt

NABÓR
NA RACHMISTRZÓW 
SPISOWYCH 

Tak jak w całej Polsce, również 
w Gminie Ożarów Mazowiecki zostanie 
w tym roku przeprowadzony spis 
powszechny. Przygotowując się do jego 
przeprowadzenia ogłaszamy nabór 
na rachmistrzów spisowych, 
który potrwa od 1 do 9 lutego 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
NSP 2021 odbędzie się w terminie od 1 kwietnia 
do 30 czerwca 2021 r. 
Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 oraz 
z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu 
do 30 września 2021 r. (i – co za tym idzie – okres pra-
cy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).

Od stycznia br. rozpoczęliśmy współpracę w zakresie odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy 
z Przedsiębiorstwem Usługowym Hetman Sp. z o.o. 

P oczątki współpracy z nową fir-
mą, nieznającą terenu okazu-
ją się być dość trudne. Firma 

popełnia błędy, wynikające naj-
częściej z nieznajomości specy-
fiki naszej Gminy. Brak odbioru 
w terminie, opóźnienia, czy widok 
śmieciarki wyciąganej z grząskiego 
gruntu nie są rzadkością. Dzięku-
jemy mieszkańcom za wyrozumia-
łość i kierowane do nas informacje, 
dotyczące aktualnej współpracy 
z nowym przedsiębiorcą. Są dla nas 
bardzo cenne i pozwalają reagować 
tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. 
Na bieżąco wszelkie uwagi i rekla-
macje przekazywane są do firmy. 
Wykonawca w kontaktach z nami 
deklaruje podjęcie działań, które 

wyeliminują przypadki nieode-
brania odpadów w terminie oraz 
usprawnią świadczone na rzecz 
Mieszkańców usługi.
Zgłoszenia w zakresie odbioru 
odpadów przyjmujemy pod nu-
merami telefonów: 22 731 32 63, 
22 731 32 64 w godzinach:
• poniedziałek  08.00–16.00
• wtorek            08.00–16.00
• środa              10.00–18.00
• czwartek         08.00–16.00
• piątek               08.00–16.00
lub pod adresem e-mail:
odpady@ozarow-mazowiecki.pl

ROBERT GŁAZOWSKI
Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Nowo wybudowana kanalizacja oddana do użytku

Nowa fi rma odbierająca odpady 
komunalne od mieszkańców 
gminy Ożarów Mazowiecki

Do spisu w Gminie Ożarów Mazowiecki zostanie 
zrekrutowanych 11 osób, które podczas wywiadów 
telefonicznych będą wypełniać wraz z mieszkańcami 
ankiety spisowe. Jeśli sytuacja epidemiczna na to po-
zwoli, rachmistrzowie będą się spotykać z mieszkańca-

mi również bezpośrednio.
Praca rachmistrza może być wykonywana nienależnie 

od pracy zawodowej, wywiady mogą być przeprowadza-
ne w dogodnej dla rachmistrza porze.  

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wymagane doku-
menty, które należy złożyć dostępne są na stronie BIP, stronie 

www.ozarow-mazowiecki.pl – zakładka NSP2021.

PAWEŁ KANCLERZ
 Gminny Komisarz Spisowy
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1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stano-
wisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszko-
lu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej 
oraz publicznej placówce.

2.  Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
 a)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowa-

nia i rozwoju publicznej szkoły podstawowej,
 b)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczegól-

ności informację o:
  l  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  l  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
  l  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym 

– w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 c)  oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  l  imię (imiona) i nazwisko,
  l  datę i miejsce urodzenia,
  l  obywatelstwo,
  l  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 d)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie doku-

mentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o któ-
rym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub 
innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 e)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie do-
kumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 
w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów dru-
giego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukoń-
czenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świade-
ctwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 f)  w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgod-
ność z oryginałem kopię: 

  l  dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1480), lub

  l  dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia 
polska, lub

  l  dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłu-
macza przysięgłego języka polskiego,

 g)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię za-
świadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wy-
konywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 h)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie 
dyscyplinarne,

 i)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 j)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1458 z późn. zm.),

 k)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 
i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) 
— w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego 
przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

 l)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu 
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 
w przypadku nauczyciela,

 m)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty 
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczycie-
la i nauczyciela akademickiego,

 n)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, 
że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o któ-
rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 
i 1287), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 usta-
wy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

 o)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych 
i korzysta z praw publicznych,

 p)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia kon-
kursu na stanowisko dyrektora. 

3.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowi-
sko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Piastowie, Al. Krakowska 20” w terminie do 19 lutego 2021 r. 
do godz. 15:00 na adres: Urząd Miejski w Piastowie, 05-820 Pia-
stów, ul. 11 Listopada 2. 

4.  Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej pod adresem: 
sekretariat@piastow.pl. Oferta składana w postaci elektronicznej powin-
na być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie 
dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. 

5.  Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę 
lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały 
dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. d–g, l i m.

6.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 
Miasta Piastowa. 

7.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandy-
daci zostaną powiadomieni indywidualnie.

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA
ogłasza 

konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Piastowie, Al. Krakowska 20

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  |  OGŁOSZENIE O KONKURSIE  |  OGŁOSZENIE O KONKURSIE  |  OGŁOSZENIE O KONKURSIE  |  OGŁOSZENIE O KONKURSIE

1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stano-
wisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszko-
lu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej 
oraz publicznej placówce.

2.  Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
 a)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowa-

nia i rozwoju publicznej szkoły podstawowej,
 b)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczegól-

ności informację o:
  l  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  l  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
  l  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym 

– w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 c)  oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  l  imię (imiona) i nazwisko,
  l  datę i miejsce urodzenia,
  l  obywatelstwo,
  l  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 d)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie doku-

mentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o któ-
rym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub 
innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 e)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie do-
kumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 
w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów dru-
giego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukoń-
czenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świade-
ctwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 f)  w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgod-
ność z oryginałem kopię: 

  l  dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1480), lub

  l  dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia 
polska, lub

  l  dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłu-
macza przysięgłego języka polskiego,

 g)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię za-
świadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wy-
konywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 h)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie 
dyscyplinarne,

 i)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 j)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1458 z późn. zm.),

 k)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 
i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) 
— w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego 
przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

 l)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu 
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 
w przypadku nauczyciela,

 m)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty 
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczycie-
la i nauczyciela akademickiego,

 n)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, 
że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o któ-
rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 
i 1287), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 usta-
wy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

 o)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych 
i korzysta z praw publicznych,

 p)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2018 r poz. 1000) w celach przeprowadzenia kon-
kursu na stanowisko dyrektora. 

3.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrot-
nym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskie-
go w Piastowie, Aleja Tysiąclecia 5” w terminie do 19 lutego 2021 r. 
do godz. 15:00 na adres: Urząd Miejski w Piastowie, 05-820 Piastów, 
ul. 11 Listopada 2. 

4.  Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej pod adresem: 
sekretariat@piastow.pl. Oferta składana w postaci elektronicznej powin-
na być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie 
dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. 

5.  Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę 
lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały 
dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. d–g, l i m.

6.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 
Miasta Piastowa. 

7.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandy-
daci zostaną powiadomieni indywidualnie.

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA
ogłasza 

konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 
w Piastowie, Aleja Tysiąclecia 5
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

BUDŻET DLA PIASTOWA na rok 2021
Na pierwszej w tym roku sesji, 26 stycznia, Rada Miejska w Piastowie podjęła uchwałę budżetową na rok 2021 
i uchwałę ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2021–2041.  W tym roku nastąpiło 
to o miesiąc później niż  w poprzednich latach.  

P rojekt budżetu został przygotowany w sposób odpowie-
dzialny, bezpieczny i konserwatywny w dobrym tego sło-
wa znaczeniu. No i oczywiście zgodny z obowiązującymi 

przepisami, tak jak zawsze czynimy. Wprowadzone zostały 
tylko niewielkie poprawki w stosunku do projektu przygoto-
wanego zgodnie z ustawowym obowiązkiem na 15 listopada 
ub. roku. Ten projekt przedłożony Radzie Miejskiej i Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej został przez tę instytucję oceniony 
bardzo pozytywnie, praktycznie bez uwag, tak jak Wieloletnia 
Prognoza Finansowa, kolejny ważny dokument niezbędny do 
prowadzenia odpowiedzialnej polityki finansowej miasta. 

PROGNOZOWANE DOCHODY I WYDATKI
Biorąc pod uwagę ogólnie trudną i niepewną sytuację, te-
goroczny budżet jest dokumentem prorozwojowym, zapisa-
liśmy w nim wysoką kwotę zaplanowanych wydatków in-
westycyjnych. W liczbach ogólnych prognozowane dochody 
miasta określone zostały w wysokości 139 550 048,34 zł, 
co stanowi wzrost o prawie 5,5% w stosunku do dochodów 
ubiegłorocznych. Co warto podkreślić, planujemy o 10% 
wyższe niż w roku 2020 dochody własne. Po stronie wydat-
kowej ogólny wzrost w stosunku do ubiegłego roku przewi-
dziany jest na poziomie niewiele przekraczającym 3%. Wy-
datki ogółem przewidujemy w wysokości 142 666 816,99 zł. 

STRUKTURA WYDATKÓW
Istotne znaczenie dla oceny budżetu ma struktura wydat-
ków. Wydatki bieżące planujemy na niższym poziomie 
(ok. 2%), a wydatki majątkowo-inwestycyjne znacznie, bo 
blisko 40% wyższe niż w roku ubiegłym. Kwota tegorocz-
nych wydatków majątkowych zaplanowana jest w wysoko-
ści 2 332 782 256 zł. Te liczby najlepiej opisują prorozwo-
jowy charakter tegorocznego budżetu. 
W tegorocznym budżecie zapisany jest deficyt w wysokości 
3 116 768,65 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 
pochodzących z kilku źródeł, m.in. wolnych środków, nie-
wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżą-
cym budżetu oraz kredytów i pożyczek długoterminowych. 
Zaplanowane wydatki Miasta Piastowa według działów z naj-
większym finansowaniem przedstawiają się następująco: 

 n oświata i wychowanie  49 443 795,32 zł, 
 n rodzina  32 339 448,25 zł, 

 n transport i łączność  13 805 967,77 zł, 
 n gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska  13 012 282,00 zł, 
 n administracja publiczna  10 567 301,00 zł, 
 n gospodarka mieszkaniowa  8 159 332,25 zł, 
 n pomoc społeczna  4 317 811,00 zł, 
 n kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego  3 948 435,61 zł. 

Wśród wydatków majątkowych warto wymienić takie zada-
nia inwestycyjne jak: 

 n przebudowa fragmentu ul. E. Orzeszkowej (od ul. Har-
cerskiej do Al. Tysiąclecia), 

 n przebudowa ul. S. Okrzei, 
 n kolejne etapy realizacji centrum przesiadkowego „Parkuj 

i jedź”, 
 n realizacja zadania „Piastów Wi-Fi”, 
 n odnowa tkanki mieszkaniowej, 
 n dokończenie budowy filii przychodni SPZOZ Piastun, 
 n rewitalizacja placów zabaw, 
 n dokończenie rewitalizacji zabytkowej „Willi Millera” 

oraz 
 n współfinansowanie budowy wiaduktu nad torami kolejo-

wymi łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską. 

PLANOWANE REALIZACJE 
ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
To oczywiście część zadań, tych z największym finansowa-
niem. Mamy zaplanowane do realizacji kolejne, a wśród nich: 
budowę nowych dróg, instalacji infrastrukturalnych, nowe 
działania w zakresie poprawy stanu środowiska. Liczymy 
na pozyskanie nowych, zewnętrznych środków finansowa-
nia ważnych dla miasta zadań inwestycyjnych. Oczekujemy 
z niecierpliwością na wyniki postępowań konkursowych, 
m.in. z funduszy norweskich i EOG, do których złożyliśmy 
kilka wniosków, które przeszły pierwszą weryfikację z dobrą 
oceną. Najważniejszy z nich to oczywiście wniosek „New-
City.Wielokfunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” zgłoszony 
w II etapie konkursu „Rozwój lokalny”.

Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa

Zapraszamy na ślizgawkę przy MOSiR w Piastowie!

Konkurs ofert dla organizacji 
pozarządowych 2021
Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla 
organizacji pozarządowych – na dofi nansowanie realizacji za-
dań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury 
fi zycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzę-
tami w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2021 r. 
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.). 

C elem konkursu jest budowanie partnerstwa między Miastem Pia-
stów a organizacjami pozarządowymi w diagnozowaniu i rozwią-
zywaniu problemów lokalnych poprzez dofinansowanie następują-

cych zadań: 
1. Całoroczna organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscy-

plinach sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym. Planowa-
na kwota 177.000 zł. 

2. Całoroczna organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubo-
gich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć w Ognisku. Planowa-
na kwota 30.000 zł ( I transza, realizacja do dnia 30 czerwca 2021 r.). 

3. Organizacja  czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje 
w mieście” w terminie 1.07 – 31.08.2021 r. dla uczniów szkół podstawo-
wych i średnich. Planowana kwota 15.000 zł. Dopuszcza się organizację 
zajęć dla grup minimum 30 osobowych, okres minimalny realizacji za-
dania 14 dni. Przyznana kwota będzie proporcjonalna do okresu trwania 
zadania i liczby uczestników. 

4. Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszech-
niania kultury i tradycji narodowej. Planowana kwota 20.000 zł. 

5. Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, walka z bezdomnością 
zwierząt oraz dokarmianie zwierząt  na terenie Miasta Piastowa (działal-
ność całoroczna).   Planowana kwota 11.000 zł. 

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w kancelarii Urzędu 
Miasta Piastów ul. 11-Listopada 2 w terminie do dnia 19 lutego 2021 r. do 
godz. 15.00 oferty wraz z załącznikami na formularzu stanowiącym załącz-
nik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Pub-
licznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057). Ofertę należy złożyć 
w zaklejonej kopercie opisanej nazwą i numerem zadania. 

Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert znajdują się na stronie Mia-
sta Piastowa: www.piastow.pl – „Konkurs ofert dla organizacji pozarządo-
wych 2021”, tam też znajdują się wzory druków do pobrania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
• 22  770 52 05 – Sekretarz Miasta Piastowa,
• 22 770 52 16 – Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych. 

Tymczasowy REGULAMIN korzystania 
z miejskiej ślizgawki na terenie MOSiR 
w Piastowie
1.  Ślizgawka ma charakter otwarty i korzystanie 

z niej jest nieodpłatne.
2.  Ze względów bezpieczeństwa jednocześnie 

może na niej przebywać maksymalnie 20 osób.
3.  Użytkownicy ślizgawki są zobowiązani do stoso-

wania zaleceń osób nadzorujących obiekt.
4.  Ślizgawka czynna jest

codziennie w godz. 10.00–20.00.

Wstęp wolny po każdorazowym wypełnieniu oświadczenia 
uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19. 
Oświadczenia można otrzymać i wypełnić w budynku MOSiR. 
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PSYCHOLOGIA l PORADY PRAWNE

Mit drugiej połówki
Mitów o miłości jest bardzo wiele. Czasami słyszymy, że spada na nas 
jak grom z jasnego nieba. Słyszymy, że jeśli jest ta właściwa osoba, to 
od razu się to wie. Jak żadne inne uczucie obrosła w tony stereotypów 
i szkodliwych mitów. Z racji zbliżających się Walentynek, czyli słynnego 
na całym świecie Święta Zakochanych, przyjrzymy się jednemu z nich. 
Na czym polega mit drugiej połówki i czy Ty też się na niego nabierasz?

GENEZA
Mit drugiej połówki polega na wierze, 
że pary są sobie przeznaczone, niejako 
„zapisane” w niebie. To zakładanie, że 
każdy ma swoją drugą połówkę, która 
gdzieś na niego czeka. Z jednej strony 
można powiedzieć, że taka myśl jest 
pokrzepiająca. Świadczy o tym, że dla 
każdego z nas została przewidziana 
miłość – nie musimy żyć samotnie, 
wystarczy tylko znaleźć partnera, któ-
ry nas dopełni i obdarzy szczęściem. 
Niektórzy z nas dokładają do tego 
także kontekst religijny, wierząc, że to 
sam Bóg kogoś dla nas wybrał. Czy 
faktycznie istnieje osoba, która ide-
alnie do nas pasuje? Brzmi to mocno 
bajkowo, a jednak w pogląd ten wciąż 
wierzy zaskakująco wielu z nas. Tym-
czasem jest on nie tylko nieprawdziwy, 
ale, co niepokoi znacznie bardziej, nie-
zwykle niebezpieczny. Praktykowanie 
takiego idealistycznego spojrzenia na 
miłość (że wystarczy ją tylko odna-
leźć) może sprawić, że nigdy nie uda 

nam się stworzyć satysfakcjonującego 
związku.

NIEKOMPLETNY?
Pierwsze zagrożenie wynikające z tego 
mitu polega na tym, że nie jest się peł-
nym i kompletnym bez tej drugiej oso-
by. Istnieje w nas pustka, którą może 
wypełnić tylko ta idealna osoba. A za-
tem naszą główną misją jest chodzić 
po świecie i szukać tej swojej drugiej 
połówki. Tymczasem sami jesteśmy 
cudowną, w pełni wystarczającą pełnią. 
Nikt nas nie musi dopełniać. Może je-
dynie wzbogacić nasze życie. Nie mo-
żemy zrzucać na nikogo odpowiedzial-
ności za nasze własne szczęście. 

NIEREALNE…
Druga sprawa – jeśli ta oczekująca na 
mnie połówka jest tylko jedna, to prze-
cież w ogóle jesteśmy na straconej po-
zycji. W końcu jest taka ogromna licz-
ba ludzi na świecie! Skąd pewność, że 
mój wybranek czeka na mnie w Pol-

sce, a nie mieszka np. w innym kraju 
lub nawet na innym kontynencie? Jak 
w ogóle zacząć takie poszukiwania? 
Jakie kryteria wybrać? Chyba że my-
ślimy jeszcze bardziej bajkowo i zakła-
damy, że nasza druga połówka sama 
nas odnajdzie. Lub sami na nią wpad-
niemy. Współcześnie często patrzymy 
z przymrużeniem oka na motyw ryce-
rza na białym koniu, a tymczasem nie 
sposób oprzeć się wrażeniu, że wciąż 
jest on solidnym elementem naszych 
wyobrażeń o miłości. 

PASUJE JAK ULAŁ?
Trzecia, frustrująca sprawa to przeko-
nanie, że druga osoba będzie do nas 

idealnie pasowała, tak jak faktycznie 
pasują do siebie dwie połówki jab-
łka. Osoba, z którą zawsze wszystko 
będzie idealnie działało. Która będzie 
mieć takie same potrzeby jak my. Tym-
czasem to, że ktoś do nas pasuje nie 
oznacza, że będziemy we wszystkim 
identyczni, że zawsze będzie łatwo 
i prosto. Mit ten sugeruje, że wystar-
czy tylko spotkać tę drugą osobę i na 
tym nasza praca się kończy. W związ-
ku z tym, gdy pojawi się konflikt to 
możemy sobie z nim nie poradzić. 
Możemy odczuć wówczas zdziwienie, 
że musimy coś z nim robić – skoro tak 
idealnie do siebie pasujemy to chyba 
nie powinno być żadnych konfliktów? 
Kolejne zagrożenie z tej kategorii to 
postawa bierności. Nic nie muszę ro-
bić, wystarczy zaczekać, aż partner się 
do mnie dopasuje. Powinno to nastąpić 
naturalnie. Bajka trwa. 

MIŁOŚĆ TO PRACA
Tymczasem należy pamiętać, że jeste-
śmy odpowiedzialni za naszą relację 
przez cały czas jej trwania. Miłość to 
praca, zobowiązanie, odpowiedzial-
ność, regularna dbałość o dobrobyt 
związku. Może się wydawać, że są 
to mało romantyczne słowa. Że nie 
ma w nich żadnych porywających na-
miętności czy górnolotnych uniesień. 
Szczerze? Z mojej perspektywy świa-
doma decyzja o tym, by z kimś być 
i stała pielęgnacja relacji to absolutna 
kwintesencja tej słynnej romantyczno-
ści. O tym, jak konkretnie o nią dbać 
pisaliśmy w poprzednich numerach 
(por: „Miłość – jak ją pielęgnować?” 
MS 4/2018 z 22 lutego 2018 r.). Ważne 
jest także to, aby uświadomić sobie, że 
miłość nie trwa wiecznie. A przynaj-
mniej nie w takim kształcie, w jakim 
jest na początku. Idealistyczne wyobra-
żenie o miłości nie tylko nas rozczaruje 
– może wręcz wyrządzić nam krzyw-
dę. Stanie się tak na przykład wtedy, 
gdy poddamy się już przy pierwszych 
trudnościach. Gdy zauważymy pierw-
sze rozbieżności z partnerem. Nie cze-
kajmy więc biernie na drugą połówkę. 
Zamieńmy rycerza na białym koniu na 
partnera z wszystkimi jego słabościami. 
We źmy miłość we własne ręce. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• Bogdan Wojciszke, Psychologia miłości, 

Gdańsk 2012.
• Gary Chapman, Pięć języków miłości, 

Warszawa 2017.
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*  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.

WPIS DO KSIĘGI WIECZYSTEJ 
– TRZEBA TO ZAŁATWIĆ SAMEMU
Niedawno zmarła moja mama. Przeprowadzi-
łam postępowanie spadkowe w sądzie i mam 
już prawomocne postanowienie o nabyciu 
spadku. W jego skład wchodzi mieszkanie, 
które wcześniej należało do mamy. I to ona 
jest wpisana do ksiąg wieczystych jako jego 
właściciel. Czy ja też mam obowiązek wpisać 
się do ksiąg wieczystych?

Tak! Polskie prawo przewiduje, że właściciel 
nieruchomości ma obowiązek niezwłocznie 
(czyli w dużym skrócie – najszybciej jak się 
da) złożyć wniosek o ujawnienie swego prawa 
w księdze wieczystej. Ma to ogromne zna-
czenie dla właściciela nieruchomości, bo jeśli 
tego nie zrobi grożą mu aż dwie konsekwen-
cje. Po pierwsze – każdy kto poniesie jakąkol-
wiek szkodę z tego tytułu, że księga wieczysta 
nie została zmieniona, będzie mógł żądać od 
właściciela nieruchomości odszkodowania 
z tego tytułu. Sąd je orzeknie, jeśli stwierdzi, 
że właściciel nieruchomości nie wykonał obo-
wiązku uzupełnienia treści księgi wieczystej, 
albo działał w tym względzie opieszale. Ale to 
jeszcze nie wszystko. Sąd może też temu, kto 
nie wypełni tego obowiązku wymierzyć grzyw-

nę i to wcale w nie małej wysokości, bo może 
ona wynosić od 500 zł do nawet 100 000 zł! 
Przepisy pozostawiają jednak furtkę pozwala-
jącą uniknąć takiej kary. Otóż jeśli właścicieli 
nieruchomości wypełni w końcu swój obowią-
zek i wpisze się do ksiąg wieczystych, możliwe 
jest umorzenie grzywny, jeśli jeszcze nie została 
uiszczona. Sąd zdecyduje czy umorzyć ją w ca-
łości, czy tylko w części. Tyle przepisy. Od sie-
bie dodamy jeszcze jeden powód, dla którego 
należy jak najszybciej zadbać o to, żeby treść 
księgi wieczystej odpowiadała rzeczywistości. 
Bez tego praktycznie niemożliwe będzie np. 
jej sprzedanie albo zaciągnięcie pożyczki hi-
potecznej, której zabezpieczeniem miałaby być 
taka nieruchomość. Każdy jej nabywca, a już na 
pewno bank, zacznie sprawdzanie stanu praw-
nego nieruchomości właśnie od sprawdzenia 
jak ona się prezentuje w księdze wieczystej. 
Wszelkie transakcje związane z takim mieszka-
niem, domem albo działką, będą mogły zostać 
przeprowadzone dopiero po doprowadzeniu do 
pełnej jasności, kto jest aktualnym, a nie histo-
rycznym właścicielem takiej nieruchomości. 
Dlatego też radzimy Pani, aby jak najszybciej 
przeprowadziła odpowiednie postępowanie 
w sądzie wieczystoksięgowym i wpisała się 
do księgi wieczystej jako aktualny właściciel 
mieszkania odziedziczonego po mamie.

NAJEM TRZEBA ROZWIĄZAĆ
Wynajmuję mieszkanie od prywatnego właś-
ciciela. Niestety po kilku miesiącach okaza-
ło się, że mam poważne problemy, żeby się 
z nim porozumieć. Chcę się wyprowadzić 
z tego lokalu, ale nie mam ochoty rozma-
wiać z jego właścicielem. Czy wystarczy, 
że zawiadomię go SMS-em albo mailem, 
że opuszczam jego lokal, a klucze zostawię 
np.  sąsiadce albo wrzucę je do skrzynki 
pocztowej?
Absolutnie nie! To, że opuszcza Pan lokal 
i oddaje klucze jego właścicielowi (w jakikol-
wiek sposób to nastąpi) nie oznacza jeszcze, że 
zawarta między Panem a właścicielem miesz-
kania umowa została prawidłowo rozwiązana. 
W polskim prawie konieczne jest w tym celu 
podjęcie pewnych obowiązków proceduralnych. 
Dlatego, jeśli chce Pan spokojnie wyprowadzić 
się mieszkania, trzeba umowę najmu rozwiązać 
albo wypowiedzieć. Radzimy sprawdzić w kon-
trakcie czy nie ma w nim zapisów jak to zrobić. 
Zazwyczaj – ponieważ umowa najmu została 
zawarta w formie pisemnej – wymaga się, aby 
i jej ostateczne zakończenie miało również po-
stać dokumentu. Co prawda Kodeks cywilny 
dopuszcza przyjęcie, że wycofaliśmy się z umo-
wy w sposób dorozumiany, odradzamy jednak 
przyjęcie tego rozwiązania. Dokument będzie 
po prostu pewniejszy. Kluczowa będzie zawarta 
w nim data wypowiedzenia albo rozwiązania 
umowy. Pozwoli ona bowiem ustalić, w przy-

padku ewentualnego sporu, od kiedy nie musi 
już Pan płacić czynszu. Brak rozwiązania albo 
wypowiedzenia umowy oznacza, że oficjalnie 
właściciel mieszkania cały czas może od Pana 
skutecznie żądać opłacania całego czynszu za 
lokal. 

ZAJĘCIE KONTA BANKOWEGO
Mam rachunek osobisty w banku. W tej 
chwili nie pracuję, ale wpływają na niego 
świadczenia pomocy społecznej. Ponieważ 
mam na karku komornika martwię się, że 
zabierze mi te pieniądze, a to jedyne, które 
mam na życie. 

Nie musi się Pani martwić. Prawo bankowe 
wyraźnie bowiem stanowi, że wolne od zajęcia 
komorniczego (a to oznacza, że komornik nie 
może zabrać ani grosza) są różnego rodzaju 
świadczenia typu 500+, albo te otrzymywa-
ne z pomocy społecznej. Warto pamiętać, że 
komornik nie może też całkowicie opróżnić 
konta bankowego. Musi na nim zostawić co 
miesiąc co najmniej równowartość 75% mini-
malnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 r. 
będzie to kwota 2100 zł. Prawo przewiduje bo-
wiem, że dłużnikowi musi zostać coś choćby 
na skromne życie.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 
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DAJ SZANSĘ
swoim marzeniom

Rozpoczynamy 16. edycję 
Festiwalu Zaczarowanej 
Piosenki, ogólnopolskiego, 
kilkuetapowego konkur-
su dla utalentowanych 
wokalnie osób z niepełno-
sprawnościami. 

Czeka w nim 
na Ciebie coś 
znacznie więcej, 
niż tylko nagrody. 
Kamil Czeszel, zwycięzca 15. Festiwa-
lu Zaczarowanej Piosenki, triumfował 
w koncercie „Debiuty” ubiegłorocz-
nego Krajowego Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu. Cztery lata wcześ-
niej wystąpił z Anią Rusowicz podczas 
Przystanku Woodstock. Owacjami na-
grodziła go tam kilkutysięczna publicz-
ność. Kamila znamy od 11 lat. W roku 
2009 po raz pierwszy wystąpił w Fe-
stiwalu Zaczarowanej Piosenki. W ka-
tegorii dziecięcej zajął wtedy trzecie 
miejsce.
Z kolei Ania Dąbrowska, laureatka 
pierwszego miejsca (kat. dziecięca) 
w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki 
w 2015 roku, cztery lata później zwycię-
żyła w drugiej edycji „The Voice Kids”. 
Do tej pory jej piosenkę „Małe skrzyd-
ła” obejrzało na kanale YouTube ponad 
dwanaście milionów osób. W roku 2018 
ukazała się jej pierwsza płyta.
W naszej zaczarowanej rodzinie mamy 
też Aleksandrę Nykiel, laureatkę Fe-
stiwalu Zaczarowanej Piosenki zarów-
no w kategorii dziecięcej, jak i powy-
żej 16 lat, która najpierw zwyciężyła 
w „Szansie na sukces”, a następnie 
opolski amfiteatr opuszczała z Nagrodą 
Publiczności. Lista naszych wspania-
łych wokalistów jest długa. Będzie nam 
miło powitać Cię w ich gronie.

Czy wiesz, co już teraz łączy 
Cię – być może – ze wspomnia-
nymi osobami? Tym czymś jest 
Twoja obawa, czy stać Cię na to, 
by wziąć udział w naszym zaczaro-
wanym konkursie. Ale nie martw 
się. Kamil, Ania czy Ola też 
przeżywali podobne rozterki. Dali 
jednak szansę swoim marzeniom. 
Zrób to i Ty. Wyślij nam swoje 
zgłoszenie już teraz.

Kryteria Festiwalu Zaczarowanej Pio-
senki są jasne: liczą się w nim jedynie 
głos, talent oraz osobowość sceniczna. 
O wszystkim decydują jurorzy, wybitni 
znawcy sztuki wokalnej. A zresztą… 
Nie zamierzamy zachęcać Cię naszymi 
opiniami. Przeczytaj, co mówią inni.

Pokochaliśmy ten festiwal już na etapie 
eliminacji półfinałowych. Zauważyłem, 
jak, dzięki niemu, Ania rozwija się i ot-
wiera na świat. Tamten czas nie był dla 
niej łatwy. Zaczęła być wtedy bardziej 
świadoma swojej choroby. Czuła się 
również odrzucona przez klasę, ponie-
waż koledzy nie bardzo wiedzieli, jak 
zachowywać się wobec osoby chorej 
na mukowiscydozę. Festiwal Zaczaro-
wanej Piosenki pozwolił Ani odbudo-
wać wiarę w siebie i poczucie własnej 
wartości. Poczuła się akceptowana 
przez otoczenie. Do dzisiaj córka po-
wtarza, że gdyby nie wygrana w tym 
konkursie, to nie wiadomo, jak poto-
czyłyby się jej losy.

Jarosław Dąbrowski, tata Ani Dąbrowskiej, 
zwyciężczyni w 11. Festiwalu 

Zaczarowanej Piosenki

Festiwal Zaczarowanej Piosenki stał się 
dla mnie przełomem. Zmienił moje ży-
cie o sto osiemdziesiąt stopni. Od tam-
tej pory koncertuję w całej Polsce. Mogę 
robić to, co kocham.

Aleksandra Nykiel – laureatka III miejsca 
w 7. i II w 13. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

Występ na krakowskim Rynku Głów-
nym i możliwość śpiewania  w duecie 
z Katarzyną Groniec były dla mnie 
fantastycznym przeżyciem. W finale 
wykonywałam solo utwór Edyty Gep-
pert „Jaka róża, taki cierń”. Pamiętam, 
że – gdy zeszłam z rozświetlonej reflekto-
rami sceny – podeszli do mnie panowie 
Jacek Cygan oraz Ryszard Rynkowski, 
jedna z gwiazd tamtego koncertu. Ser-
decznie mi pogratulowali. Pan Cygan 
dodał: „Zatelefonuję do Edyty Geppert. 
Powiem, żeby koniecznie obejrzała tele-
wizyjną retransmisję dzisiejszego finału. 
Tak przejmującego wykonania swojej 
piosenki pewnie jeszcze nie słyszała”. 
Byłam wtedy wokalnym naturszczykiem. 
To uznanie ogromnie mnie zdumiało, 
stało się dla mnie największą nagrodą.

Klaudia Skotarczak – laureatka II miejsca 
w 9. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

 W 2009 roku, w pierwszym moim finale 
zaśpiewałem solo i z Munkiem Staszczy-
kiem. Nagrodą stał się sam udział w kon-
kursie, jego niesamowita atmosfera. 
Potem wysłałem zgłoszenie do kolejnej 

edycji. Udało się. W 2010 roku zająłem 
drugie miejsce w kategorii dziecięcej. 
Wtedy na scenie towarzyszył mi Robert 
Gawliński. A ponieważ w następnym 
roku skończyłem szesnaście lat, znowu 
mogłem wziąć udział w projekcie – już 
jako wokalista dorosły. W Festiwalu Za-
czarowanej Piosenki wystąpiłem pięć 
razy. Dzisiaj myślę, że właśnie to stało się 
dla mnie największą wygraną. Co roku 
mogłem się doskonalić, oswajać z profe-
sjonalną sceną muzyczną.

Michał Wiśniewski – laureat II miejsca w 6. 
i zwycięzca w 14. Festiwalu 

Zaczarowanej Piosenki

Przez parę lat obserwowałam Festiwal 
Zaczarowanej Piosenki, kibicowałam 
znajomym ze Studia Integracji Krzysz-
tofa Cwynara, którzy w nim śpiewali. 
Ale, kiedy miałam dwadzieścia kilka 

lat, straciłam ochotę na udział w kon-
kursach wokalnych. Męczyła mnie 
i niesmaczyła sztucznie kreowana pre-
sja na rywalizację. Skutek tego był taki, 
że spoglądano na siebie „wilkiem”. 
„Podkręcanie” tego rodzaju emocji 
– zarówno przez organizatorów, jak 
i uczestników – bardzo mi nie odpowia-
dało. Nawet jeśli odnosiło się sukces, 
był on trochę mdły, cieszył nie do koń-
ca. To nie jest zgodne z moją naturą, 
pozostaje w kontrze ze sposobem, 
w jaki traktuję śpiewanie. Ale znajo-
mi mnie „piłowali”. Namawiali: „No 
weź, nie wygłupiaj się… W końcu się 
zgłoś!”. Pomyślałam: ja, stara baba, 
znowu mam startować w konkursie 
– trochę wstyd. Ostatecznie machnęłam 
ręką i wysłałam nagranie.

Paulina Gruszecka – zwyciężczyni 
w 13. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

START  16. FESTIWALU ZACZAROWANEJ PIOSENKI – konkursu, który zmienia świat

WIĘCEJ INFORMACJI  �  www.zaczarowana.pl 
NA TEJ STRONIE M.IN.: l Regulamin l For mularz do wypełnienia online l Kar-
ta zgłoszeniowa (pdf) l Karta zgłoszeniowa (elektroniczna) l Zgoda opiekuna (pdf) 
l Zgoda opiekuna (elektroniczna) 

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, że – po rocznej przerwie 
spowodowanej obostrzeniami pandemii COVID-19 
– rozpoczęła się 16. edycja Festiwalu Zaczarowanej 
Piosenki, ogólnopolskiego, kilkuetapowego konkursu 
dla utalentowanych wokalnie osób z niepełnospraw-
nościami, zarówno w kategorii dzieci i dorosłych. 
Organizatorami projektu są Fundacja Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko”, przy współpracy Telewizji Polskiej 

oraz Narodowego Centrum Kultury. 

Termin nadsyłania zgłoszeń 
do 16. edycji festiwalu mija 

25 marca 2021 r. 
Można je przesyłać 

zarówno pocztą tradycyjną, 
jak również drogą elektroniczną.

Pomysłodawczynią konkursu jest Anna Dymna. 
Opiekę artystyczną nad projektem od początku 
sprawuje Irena Santor. Finaliści występują w due-
tach z największymi gwiazdami polskiej piosenki. 
Nagrodami dla laureatów są stypendia: I miejsce – 
24 tys. zł, II – 10 tys. zł, III – 5 tys. zł. O ich przyznaniu 
decydują wybitni znawcy sztuki wokalnej. Dotych-
czas byli to m.in.: Elżbieta Zapendowska, Zbigniew 
Hołdys, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Zbigniew Preisner.

– W Festiwalu Zaczarowanej Piosenki 
najbardziej urzekające jest to, że nie 

widać, iż jest to konkurs wokalny dla osób 
z niepełnosprawnościami 

– twierdzi wielokrotny juror festiwalu Jacek Cygan.

Kamil Czeszel, zwycięzca 15. Festiwalu Zaczarowa-
nej Piosenki, triumfował w ubiegłym roku w „De-
biutach” 57. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu. W 2019 r. w amfiteatrze opolskim wy-
stąpiło dwoje wokalistów, którzy karierę muzyczną 
rozpoczynali na Rynku Głównym w Krakowie: Alek-
sandra Nykiel, zwyciężczyni telewizyjnej „Szansy na 
sukces”, i Michał Wiśniewski, który zajął I miejsce 
w 14. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Pochodzą-
ca z Bielska-Białej dwukrotna laureatka naszego 
festiwalu opuszczała opolski amfiteatr z Nagrodą 
Publiczności oraz nagrodą Stowarzyszenia Arty-
stów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-
-Muzycznych. Są to jedynie najbardziej znaczące 
sukcesy laureatów Festiwalu Zaczarowanej Piosenki.

Anna Dymna wspomina:
– W 2008 roku, po występie na Rynku 

Głównym w Krakowie, Grzegorz Markowski 
powiedział mi: „Wiesz, tak się bałem tego 

festiwalu, a teraz wiem, że nie ma się czego 
bać. Przeżyłem tutaj fantastyczne chwile”. 

Od innych artystów słyszę: „Aniu, jeśli 
czegokolwiek będziesz potrzebowała, jesteśmy 

z tobą”. Mówią mi też, że dzięki udziałowi 
w tym wydarzeniu, w ich życiu otwierają się 
nowe przestrzenie. Myślę więc, że nam ten 

festiwal jest chyba równie potrzebny jak osobom 
z niepełnosprawnościami.

Katarzyna Szostak
www.mimowszystko.org 

OD REDAKCJI dwutygodnika „Mocne Strony”
Wierzymy, że w naszym regionie również są uzdolnieni wokaliści – dzieci, młodzież czy 
dorośli, których jeszcze świat nie słyszał. NIECH USŁYSZY! Kochani, jesteśmy z Wami, 
zgłaszajcie się, pokażcie swoją mocną stronę wokalną. Bardzo chętnie zamieścimy 
obszerną relację z Waszej drogi do realizacji marzeń.

➦



 NR 1(97)/2021  (ROK VI)    |    4 LUTEGO 2021 R.    |    Mocne Strony12 dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW

KULTURA

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖

„UCIEKINIER
PRZECINA SWÓJ ŚLAD” 
AKSEL SANDEMOSE

Powieść duńsko-norweskiego pisarza należy do 
kanonu literatury skandynawskiej. W swojej książ-
ce autor przybliża czytelnikowi „prawo Jante”, dzięki 
któremu pozwala mu zrozumieć postawę i zachowa-
nie człowieka Północy.
Uciekinier przecina swój ślad. Opowieść o dzieciń-
stwie mordercy to historia życia Espena Arnakkego, 
mieszkającego w fikcyjnej miejscowości Jante. Boha-
ter w wieku trzydziestu paru lat postanawia przypo-
mnieć sobie całą swoją przeszłość, a powodem tej 
reminiscencji jest próba zrozumienia motywu zabój-
stwa, którego dokonał przed laty na niejakim Johnie 
Wakefieldzie. Powrót do lat wczesnej młodości zwią-
zany jest nierozerwalnie z surowymi zasadami panującymi w Jan-
te, gdzie Espen dorastał. Jego rozważania dotyczą zarówno kon-
dycji ludzkiej, motywów postępowania człowieka, natury kobiet 
i mężczyzn, ich wzajemnych relacji, a także dobra i zła. Niektóre 
z nich są trochę zwietrzałe i archaiczne, ale zdarzają się i takie, 
które mają wymiar ponadczasowy.
Po osiemdziesięciu sześciu latach od premiery Wydawnictwo 
Czarne po raz pierwszy ukazuje polskiemu czytelnikowi to 
kultowe dzieło. Do stworzonego przez Sandemosego „prawa 
Jante” odwołuje się wiele kolejnych utworów literackich i analiz 
kulturoznawczych, dlatego warto sięgnąć po tę pozycję. Stano-
wi ona ważny wstęp do literatury skandynawskiej, nawet jeśli 
sama historia Espena Arnakkego, w którą autor wplótł wiele 
wątków autobiograficznych, nie jest zbyt zajmująca.

Aksel Sandemose był w latach sześćdziesiątych jednym 
z głównych kandydatów do literackiej nagrody Nobla. Oprócz 
Uciekiniera w Polsce ukazały się jeszcze dwie jego powieści: 
Przeszłość jest snem (Warszawa 1971 r.) oraz Wilkołak (Po-
znań 1975 r.).

„CYTRYNA”
MOTOJIRŌ KAJII

Antologia poetyckich opowiadań japońskiego pisarza 
Motojirō Kajii. Jego karierę twórczą przerwała gruźlica, w wy-
niku której zmarł w wieku 31 lat. Choroba jest powracającym 
motywem w wielu jego opowiadaniach, których akcja często 
rozgrywa się w różnego rodzaju uzdrowiskach, sanatoriach 

i gorących źródłach. W swoich lapidarnych 
utworach prozatorskich autor często rysuje 
obraz niespełnionego artysty, który jak więk-
szość japońskich literatów zawieszony jest 
między tradycją a nowoczesnością.
Cytryna ukazała się nakładem wydawnictwa 
Tajfuny w 2020 roku, w serii Tajfuny Mini, któ-
ra prezentuje dzieła azjatyckich pisarzy nie tłu-
maczonych do tej pory na język polski.
Dla wszystkich wielbicieli kultury wschodu Taj-
funy stanowić będą prawdziwą skarbnicę litera-
tury z tego regionu.

„CO ROBIĄ UCZUCIA” 
TINA OZIEWICZ

Kolejna świetna książeczka Wydawnictwa Dwie Siostry, łą-
cząca niewątpliwie przyjemne z pożytecznym. Dzięki lektu-
rze dzieci poznają przydatny im język do opisywania uczuć, 
nauczą się je rozróżniać oraz wyrażać, z czym jak wiadomo 
nierzadko i dorośli mają problem. Książeczka bez wątpienia 
skłania do refleksji i sprzyja rozmowie rodzica z dzieckiem. 
Przytoczone w niej historyjki działają na wyobraźnię, a poety-
cka, melodyjna forma zapada w pamięć.
Przy tym wszystkim lektura napisana jest w bardzo lekki 
i przystępny sposób, zabawnym językiem, który w połączeniu 
z humorystycznymi ilustracjami Aleksandry Zając, na pewno 
przypadnie do gustu nie tylko dzieciom.

Poleca  Lucyna Dąbrowska

LUTY 2021
  kulturalny CO   GDZIE   KIEDY? ?

URSUS
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 indywidu-
alne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. przy 
Urzędzie Dzielnicy Ursus                      www.arsus.pl

Ośrodek Kultury „Arsus” zaprasza do obejrzenia 
wydarzeń na kanale YouTube > www.arsus.pl

• „Rzecz o Ursusie” – 8 filmów z historii Ursusa 
– projekt Joanny i Janusza Godlewskich 
sfinansowany w ramach Funduszu Animacji Kultury 
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej,

• 15-lecie kabaretu „Pół serio” Wandy Stańczak,

• Występ grupy musicalowej Crescendo z OK 
„Arsus” Anny Kałużnej,

• Film o ludziach Ursusa „Henryk Linowski 
opowiada”,

• Ireneusz Barski fotograf z Ursusa

• Ballada o Ursusie Stanisława Wielanka 

• Wieczór autorski poezji Roberta Baranowskiego 
z udziałem Katarzyny Wójcik (śpiew) pt. „Wiara, 
nadzieja, miłość” (dostępny od 12 lutego br.)

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

XVIII Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego 
Poety – Twórczość Marcina Świetlickiego
Konkurs odbywać się będzie w trybie online
 4.02   –   warsztaty
 10–11.02  –   etap eliminacji
 22.02  –   konsultacja
 26.02  –   II etap eliminacji

14.02 (niedziela)
•  „Ojciec wie najlepiej” – spektakl dla dzieci 

w wykonaniu Teatru Tup Tup
Wydarzenie bezpłatne, dostępne na profilu 
FB Dom Kultury „Kolorowa” 
oraz stronie www.kolorowa.arsus.pl 
Link do spektaklu ważny 24 h 
od 14.02 od godz. 9:00

•  „Muzyczna opowieść zimowa” 
– Poranek Muzyczny dla Dzieci w wykonaniu 
zespołu The Time Quartet w składzie: 
Katarzyna Boniecka, Maksymilian Grzesiak 
– skrzypce, Aleksandra Demowska-Madejska 
– altówka, Małgorzata Maśluszczak – wiolonczela
Wydarzenie bezpłatne, dostępne 
na profilu FB Dom Kultury „Kolorowa” 
oraz stronie www.kolorowa.arsus.pl

•  Koncert  w wykonaniu zespołu operetkowego 
Belcanto
Wydarzenie bezpłatne, dostępne 

na profilu FB Dom Kultury „Kolorowa” 
oraz stronie www.kolorowa.arsus.pl

•  Wystawa malarstwa Magdaleny Jędrzejczyk 
(online)

DOM KULTURY „MIŚ”       
Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ul. Zagłoby 17, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18; e-mail: domkulturymis@op.pl;  

www.mis.arsus.pl
Imprezy online dostępne na kanale YouTube 
oraz Facebooku DK „Miś”

01–26.02.21 
Wystawa malarstwa Agnieszki Brzozowskiej.
Urodzona w 1990 r. Ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki 
(2011–2016). W Maju 2014 roku brała udział 
w międzynarodowym projekcie „Slow Commute” 
wymiany studentów Akademii Sztuk Pięknych 
z Niemiec, Belgii, Wielkiej Brytanii, Polski i Czech. 
Dyplom obroniła w Pracowni Litografii prof. Błażeja 
Ostoja-Lniskiego, oraz aneks w Pracowni Malarstwa 
prof. Krzysztofa Wachowiaka. Obecnie mieszka 
i pracuje w Warszawie.

07.02.21 – godz. 12.30 /wstęp 10 zł/
Niedzielne południe z teatrem – bajka dla dzieci 
„Dziadek do orzechów”. Przed świętami mała Klara 
przenosi się w magiczną podróż. To ojciec chrzestny 
dziewczynki, czarodziejskimi prezentami, wprowadza ją 
do krainy baśni ucząc  jednocześnie dobrych manier. 
A kiedy Klara bierze do rąk dziadka do orzechów cały 
jej dziecięcy świat się zmienia. Myszy, których bała się 
dziewczynka, przestają być już straszne. A dziadek do 
orzechów staje się jej obrońcą, przyjacielem i zabiera 
ją w magiczną podróż do krainy kwiatów, cukierków 
i lalek. Muzyka P. Czajkowskiego nadaje tej historii 
niepowtarzalną słodycz. 

15.02.21
Ogłoszenie VII edycji konkursu plastycznego 
„Najpiękniejsza palma wielkanocna”.

23.02.21 godz. 18.00 (wstęp wolny)
„Moje Pasje” – autorski wieczór poetycki Jadwigi 
Bobis i Jadwigi Wężyk, Seniorek z Klubu Seniora 
„Wesoła Chata” (ilość miejsc ograniczona).

DOM KULTURY 
„PORTIERNIA” 

Ośrodka Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa

01–28.02.2021
„Martwa natura”, wystawa malarstwa Lidii Szyszko-
Izbickiej;

10.02.2021, godz. 17:00
Wernisaż wystawy malarstwa Lidii Szyszko-Izbickiej 
„Martwa natura” (on-line);

14.02.2021
Walentynkowe muzyczne LOVE STORY (koncert 
on-line w wykonaniu wokalistów z Domu Kultury Grupy 
„Portiernia” pod kier. Magdaleny Dydo);

17.02.2021, godz. 17:00
Wielokulturowość w Ursusie: IZRAEL. Walory tury-
styczne Izraela oraz tradycje judaizmu przedstawi Barba-
ra Wiśniewska z Muzeum POLIN. Oprawę artystyczną 
wydarzenia zapewni Marek Ravski – muzyk, kompozytor, 
aktor – wykona koncert utworów, nie tylko żydowskich.

21.02.2021
Teatr dla Dzieci DUR-MOLL „Pociąg pełen 
instrumentów” (transmisja on-line dostępna od godz. 
12:30 do 20:00 w dzień wydarzenia)

WYDARZENIA MAL PORTIERNIA:
12.02.2021, godz. 17:00

Rękodzieło walentynkowe. Warsztaty dla dorosłych. 
Ilość miejsc ograniczona, konieczne zapisy od 1.02 na 
adres e-mail: dk.portiernia@arsus.pl

26.02.2021, godz. 17:00
Warsztat malowania na jedwabiu. Warsztaty dla 
dorosłych. Prowadzenie: Joanna Kędziora. 
Ilość miejsc ograniczona, konieczne zapisy na adres 
e-mail prowadzącej od dnia 8.02: 

joska.kedziora@gmail.com*

*   UWAGA! Ze względu na obostrzenia wynikające z epidemii 
COVID-19, w tym konieczność zamknięcia placówki na działa-
nia stacjonarne, część wydarzeń zaplanowana jest on-line. Jeśli 
restrykcje będą przedłużone – zmuszeni będziemy przenieść 
wydarzenia planowane stacjonarnie na inny termin.
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Wiele samorządów lokalnych, które aplikowały o potrzebne środki, nie zosta-
ło za drugim razem objętych dofi nansowaniem w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Sprawdzamy, czego nie uda się gminom z naszego terenu 
zrealizować, bo jak się okazuje, żadna z nich dziwnie nie miała szczęścia, aby 
otrzymać dwukrotnie pomoc fi nansową. Czy i na naszym obszarze można przy-
puszczać, że fundusze z drugiego, konkursowego rozdania, były przyznawane 
„każdemu według barw politycznych”?

R ządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 
to program, z założenia którego rządowe środ-
ki mają trafiać do gmin, powiatów i miast 

w całej Polsce na „inwestycje bliskie ludziom”. 
Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.  Wspieramy nie 
tylko duże inwestycje – strategiczne dla pań-
stwa polskiego, ale również te lokalne – strate-
giczne dla każdego z nas. To przebudowa drogi 
za rogiem, doposażenie szpitala, budowa żłob-
ka czy remont biblioteki. Lokalne inwestycje 
są impulsem do rozwoju całego kraju – można 
przeczytać na rządowej stronie programu. Do tej 
pory rozdysponowano latem 6 mld zł – środki, 
które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin 
i powiatów w całej Polsce (wsparcie wyliczone 
przez algorytm). W II turze wnioskowały chętne 
gminy i przyznano w pierwszej części 4,35 mld zł 
jednostkom samorządu terytorialnego w ramach 
konkursu, którego wyniki podano w połowie 
grudnia 2020 roku. W końcu grudnia zakończyła 
się druga część II naboru, w którym do podziału 
dla samorządów było 1,65 mld zł. Wyników jesz-
cze nie znamy.

STOLICA: „Utrudniony dalszy rozwój miasta”
Wojewoda Mazowiecki, 4 września 2020 roku 
podczas konferencji ogłosił przekazanie pierw-
szych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych 
dla mazowieckich samorządów. Region war-
szawski otrzymał wówczas 311 383 958 zł, w tym 
powiat pruszkowski – 7 289 072 zł,  a warszaw-
sko-zachodni – 6 040 239 zł.
Warszawa mogła oczywiście liczyć na środki 
w pierwszym naborze. Na początku września 
otrzymała aż ponad 93 miliony złotych. Z Ra-
tusza komentowano, że kwota ta w znikomym 
stopniu rekompensuje ubytki w dochodach mia-
sta. W II naborze już się nie udało.
– Ta sprawa bulwersuje tak naprawdę prawie 
wszystkie samorządy w kraju. Latem mieliśmy 
zapowiedź wsparcia w dźwignięciu się z trudnej 
sytuacji postepidemicznej. Mieliśmy informację, 
że będą to środki, które pomogą wspólnotom 
w realizacji ważnych dla nich projektów – mówił 
na konferencji zastępca prezydenta m.st. Warsza-
wy, Michał Olszewski. – Warszawa złożyła 5 pro-
jektów, które składały się z 23 działań. Podobnie 
jak większość dużych miast otrzymaliśmy z tego 
funduszu okrągłą kwotę zero złotych – dodał.
Inwestycje dotyczyć miały infrastruktury dro-
gowej, zakupu 160 autobusów niskoemisyj-
nych z napędem gazowym spełniających normę 
Euro 6, opieki zdrowotnej, edukacji oraz kultury 
na łączną kwotę dofinansowania ponad 1,2 mld 
zł. Nie będziemy wymieniać projektów, ponie-
waż żaden nie dotyczył obszaru stolicy, jaki opi-
sujemy. 
– Brak wsparcia z Funduszu Inicjatyw Lokalnych 
utrudni ich realizację i dalszy rozwój miasta. A na-
leży pamiętać, że nasze miasto – poprzez tzw. ja-
nosikowe – wspiera rozwój innych samorządów. 
W 2021 roku miasto ma wpłacić 1,294 mld zł, 
o 85 milionów więcej niż w 2020 roku – informuje 
Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Urzędu m.st. 
Warszawy.

NADARZYN: „Brak jasnych, twardych kryteriów”
W przyznawaniu dofinansowania pominięte zo-
stały inne, mniejsze gminy. Wśród nich znaleźli 
się również przedstawiciele metropolii warszaw-
skiej, np. gminy Nadarzyn (która w I naborze 
gmina otrzymała 1 495 127 zł). 
– To, co najbardziej bulwersuje nas – samo-
rządowców – i co powinno wybrzmieć bardzo 
mocno, to jest przede wszystkim brak jasnych, 
twardych kryteriów do oceny składanych wnio-
sków – ocenia Dariusz Zwoliński, wójt gminy 
Nadarzyn. – Właściwie jedynym kryterium były 
słowa premiera, który powiedział, że te inwesty-
cje powinny być ważne dla mieszkańców. Taka 
sytuacja braku jasnych kryteriów zdarzyła się 
chyba po raz pierwszy. To dało komisji konkur-
sowej prawo do całkowitej dowolności w ocenie 
tych wniosków – dodaje. 
Dodatkowo, w trakcie naboru dwukrotnie zmie-
niana była podstawa przyznania środków. Na-
darzyn również nie otrzymał dofinansowa-
nia, choć złożone zostały dwa wnioski – jeden 
związany z ochroną zdrowia (budowa nowego 
ośrodka zdrowia) oraz dwa związane z ochroną 
środowiska.

OŻARÓW MAZOWIECKI: „Wierzymy, że nadejdzie 
kolej wsparcia i naszych inwestycji”
Gmina Ożarów Mazowiecki w pierwszym nabo-
rze otrzymała 1 300 443 zł. W kolejnym naborze 
konkursowym, gdy samorządy miały możliwość 
złożenia po jednym wniosku, gmina wystąpiła 
o wsparcie na budowę ponad 6,3 km ścieżek ro-
werowych. W następnym naborze umożliwiono 
złożenie maksymalnie 3 wniosków. Ożarów sta-
rał się o środki na następujące na termomoder-
nizację budynków oświatowych tj. Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 (tzw. dużej szkoły) oraz starego 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, w którym 
obecnie znajduje się przedszkole. Następnym 
zadaniem inwestycyjnym, które chciano zrea-
lizować z RIFL, była budowa świetlicy we wsi 
Macierzysz, która ma pełnić funkcję opiekuńczą, 
wychowawczą oraz kulturalną. Trzeci wniosek 
ponownie dotyczył projektu budowy ścieżek 
rowerowych, na które nie udało się otrzymać 
wsparcia w pierwszym naborze. 
– Niestety i tym razem żadna z ożarowskich inwe-
stycji, pomimo wpisywania się w kryteria oceny 
projektów, nie otrzymała rekomendacji Wojewo-
dy, ponownie nie uzyskując środków finansowych 
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
dla jednostek samorządu terytorialnego – infor-
muje nas Paulina Gajewska, Kierownik Refera-
tu Funduszy Zewnętrznych. Dodaje: – Analiza 
podmiotów, które otrzymały środki finansowe na 
swoje projekty nie napawa optymizmem, jednak 
nie poddajemy się konsekwentnie wnioskując 
o wsparcie w każdym możliwym naborze. Nega-
tywne skutki epidemii hamują rozwój każdego sa-
morządu w podobnym stopniu, zatem wierzymy, 
że nadejdzie kolej wsparcia i naszych inwestycji. 
Aktualnie gmina opracowała wnioski o dofinan-
sowanie, planowane do składania w ramach ko-
lejnego rządowego naboru dotyczącego wsparcia 
miejscowości, na terenie których funkcjonowały 

w przeszłości państwowe przedsiębiorstwa go-
spodarki rolnej [chodzi o IV nabór z dodatko-
wej puli 250 mln zł dla gmin popegeerowskich 
– przyp. aut.]. Zainicjowane przez lokalną spo-
łeczność projekty obejmują: budowę kanalizacji 
w miejscowości Wolskie, termomodernizację bu-
dynku mieszkalnego w Strzykułach oraz moder-
nizację terenów rekreacyjno-sportowych w Woli-
cy i Szeligach.

PIASTÓW: „Bez komentarza”
Piastów – gmina miejska – z automatycznego po-
działu uzyskał 3 478 286 zł. Jeśli chodzi o składa-
ne wnioski w II naborze z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, Miasto Piastów ubiegało 
się o dofinansowanie do budowy i przebudowy 
czterech dużych ulic w Piastowie. Kwota mia-
ła być także przeznaczona na budowę Centrum 
Przesiadkowego w Piastowie. Ostatni projekt 
dotyczył dofinansowania na rozbudowę Liceum 
Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Pia-
stowie realizowanego w formule  Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego. 
– Miasto Piastów nie otrzymało wsparcia w ww. 
naborze, co pozostawiamy bez komentarza – 
przekazała Małgorzata Nowicka z Biura Burmi-
strza Miasta Piastowa.

BRWINÓW: „Decydenci przyznający środki 
w ramach drugiego rozdania nie kierowali się 
rzeczywistymi potrzebami mieszkańców”
W ramach tzw. pierwszego rozdania środków, 
oczywiście, udało się otrzymać pulę pieniędzy 
(4 178 215 zł), która przeznaczona została na 
następujące inwestycje:
• budowę drogi ul. Słonecznej w Mosznie 

i Krosnach Wsi – etap I. Dofinansowanie: 
1 381 456,07 zł

• rozbudowę szkoły podstawowej w Żółwinie. 
Dofinansowanie: 1 000 000 zł. Inwestycja 
trwa

• modernizację targowiska miejskiego. Dofi-
nansowanie: 719 357,49 zł

• budowę świetlicy w Kaniach. Dofinansowa-
nie: 386.141,44 zł. Inwestycja trwa

• budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krynicz-
nej w Kaniach. Dofinansowanie: 402 210 zł.

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odga-
łęzieniami do granic nieruchomości w ul. 
Bratniej, Brzoskwiniowej, Agrestowej, Aro-
niowej, Dereniowej i Morelowej. Dofinanso-
wanie: 289 050 zł.

– W ramach drugiego rozdania nie otrzymali-
śmy dofinansowania – donosi Mirosława Kosia-
ty z Urzędu Gminy Brwinów. Gmina składała 
wnioski dotyczące aż 10 inwestycji. 
Jak odniósł się do tej sytuacji burmistrz Ar-
kadiusz Kosiński? – Ubolewam, że decydenci 
przyznający środki w ramach drugiego rozda-
nia nie kierowali się rzeczywistymi potrzebami 
mieszkańców. Dofinansowania nie uzyskały 
inwestycje będące rozwiązaniem palących 
problemów, takie jak np. budowa cmentarza 
komunalnego w Żółwinie czy zaprojektowa-
nie i budowa przedszkola przy ul. Przyszłości 
w Parzniewie.

MICHAŁOWICE
2 752 575 zł to kwota, którą gmina otrzymała 
według algorytmu w I podziale Funduszu. Środ-
ki zagospodarowano na „Budowę wodociągu 
w Sokołowie, Pęcicach  i Suchym Lesie” oraz na 
„Przebudowę ul. Bankowej w Komorowie”. 
Żaden z wniosków Gminy Michałowice zło-
żonych w II transzy do Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych nie uzyskał dofinanso-
wania. 

W III transzy wniosków (termin składania wnio-
sków upłynął 28 grudnia 2020) Gmina Micha-
łowice złożyła wnioski na dofinansowanie 3 in-
westycji. Mowa o „Odwodnieniu Pęcic Małych”, 
„Budowie Przedszkola w Regułach” oraz „Budo-
wie Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komoro-
wie”. Wyników jeszcze nie ma.

PODSUMOWANIE
Żadna z gmin naszego regionu nie otrzy-
mała dofinansowania w ramach konkursu 
– II etapu RFIL. Z ciekawości sprawdziliśmy, 
czy jakiekolwiek inne otrzymały z powiatów, 
które częściowo opisujemy na naszych łamach. 
Okazuje się, że z powiatu pruszkowskiego udało 
się to tylko gminie Raszyn. Pozyskała fundusze 
na dwie inwestycje o łącznej kwocie 5 mln zł. 
Andrzej Zaręba – Wójt Gminy Raszyn – został 
wyłoniony na swoje stanowisko jako kandydat 
KW Prawo i Sprawiedliwość. 
Czy to przypadek, że akurat w tych gminach, 
które nie otrzymały wsparcia w II turze, rzą-
dzą osoby niepochodzące z PiS, a innych, lo-
kalnych komitetów? 
Wystarczy przypomnieć sobie wybory samorzą-
dowe w 2018 roku. Paweł Jacek Kanclerz (KW 
Forum Samorządowe Gmin) pokonał w Ożaro-
wie Maz. Marcina Sowickiego kandydata z KW 
PiS. Grzegorz Szuplewski (KW Nasz Piastów) 
wygrał z Magdaleną Bonarowską (KO), Mał-
gorzata Pachecka (KWW Przyjazna Gmina) 
z Krzysztofem Grabką (KWW Przyszłość Gmi-
ny), Arkadiusz Kosiński (KWW Arkadiusza 
Kosińskiego Dobro Wspólne) zwyciężył z Ka-
rolem Kuhnem (KW PiS) a bezpartyjny Dariusz 
Zwoliński (popierany przez PSL) w przedtermi-
nowych wyborach pokonał Dariusza Nowaka 
(KW PiS).  
Pamiętajmy także, że we wszystkich wymie-
nionych w tekście samorządach mieszkańcy 
wyrazili poparcie w II turze dla Rafała Trza-
skowskiego. 

NA KONIEC GŁÓWNY WNIOSEK BADACZY: Widać dra-
matyczną różnicę we wsparciu ze strony 
rządowego programu między tymi samo-
rządami, gdzie rządzą włodarze z tej samej 
opcji politycznej, a tymi, w których rządzą 
liderzy opozycji – czy to ogólnokrajowej, czy 
lokalnej. Nie jest tak, że zostały one całkowicie 
wykluczone, ale ich szanse na uzyskanie po-
mocy są kilkakrotnie mniejsze. Żadnej pomocy 
finansowej nie otrzymało ponad 80% takich 
gmin „opozycyjnych”, wobec 14% wykluczo-
nych samorządów z rządzonych przez włodarzy 
związanych z PiS. Należy uznać taką polity-
kę za godzącą w podstawy demokratycznego 
państwa prawa oraz zasady subsydiarności 
zapisanej w niezliczonych deklaracjach pro-
gramowych. Przyczynia się ona do pogłębia-
nia podziałów w kraju.

Agnieszka Gorzkowska

ŹRÓDŁA:
• Fundusz Inwestycji Lokalnych. Wypłaty dla regionu 

warszawskiego oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
– lista zadań objętych dofi nansowaniem w ramach II tury 
programu. Wykazy dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/
uw-mazowiecki/fundusz-inwestycji-lokalnych-ponad-
11-mld-zl-wsparcia-dla-mazowieckich-samorzadow

• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: każdemu według 
potrzeb czy według barw politycznych? Badanie dostępne na 
www.batory.org.pl

• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych � reguły podziału. 
Badanie dostępne na www.batory.org.pl

NASZ 
REGION Brak wsparcia z rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w II naborze 
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Zrzeczenie się mandatu 
przez wieloletniego radnego
Na XXIX Sesji Rady Dzielnicy Ursus 17 grudnia 2020 roku wiceprze-
wodniczący Rady,  PAWEŁ DILIS,  po przeszło dziesięciu latach człon-
kostwa zrzekł się mandatu radnego.
Paweł Dilis aż trzykrotnie był wybierany przez mieszkańców do repre-
zentowania ich w Radzie Dzielnicy Ursus. Na stanowisko wiceprzewod-
niczącego został powołany przez radnych. W trakcie trzeciej kadencji 
postanowił jednak zakończyć swoją służbę dla mieszkańców. Jakie 
były przyczyny tak niespodziewanej decyzji? Odpowiedź na to pytanie 
znaleźliśmy w przeczytanym przez niego na zebraniu Rady uzasadnie-
niu do zrzeczenia się mandatu oraz w osobistej wypowiedzi skierowa-
nej do radnych i Burmistrzów Dzielnicy Ursus.

DECYZJA
PAWEŁ DILIS: – (...) Idą święta, koń-
czy się rok, trudny rok. Taki czas jest 
zawsze okresem podsumowań, męskich 
decyzji. Dlatego chciałem wszystkich 
poinformować, że podjąłem decyzję 
o zrzeczeniu się mandatu radnego. Sto-
sowne pismo złożyłem na ręce Pana 
Przewodniczącego. (...)

UZASADNIENIE DECYZJI 
– Mandat radnego Dzielnicy Ursus spra-
wuję już ponad 10 lat. Zawsze był to dla 
mnie zaszczyt, możliwość – również 
w ten sposób – służenia mieszkańcom, 
pomagania w rozwiązywaniu codzien-
nych problemów. Poprzez pracę w Ko-
misjach oraz Radzie, mogłem, wspólnie 
z innymi radnymi, szukać rozwiązań 
najlepszych dla mieszkańców, a będą-
cych w kompetencjach działań Rady.
Pomimo różnych i oczywistych trudno-
ści, które napotykałem w swoich działa-
niach, mniejszy lub większy sukces da-
wał satysfakcję i motywację do dalszej 
pracy. 
Pracując na co dzień jako lekarz, mia-
łem nieustanny kontakt z bardzo dużą 
populacją mieszkańców, znałem ich 
problemy i potrzeby. Pomimo mnogości 
zadań, udawało mi się je łączyć – fakt, 
że często kosztem tak zwanego czasu 
wolnego, kosztem czasu spędzonego 
z najbliższymi. 
Nie lubię stagnacji, bezczynności – je-
stem człowiekiem czynu i na działa-
niach tworzących zawsze chciałem się 
skupiać. Nie interesują mnie bezsen-
sowne, z punktu widzenia mieszkańca 
Dzielnicy, wzajemne rozgrywki poli-
tyczne, wzajemne wytykanie sobie błę-
dów, czy wręcz próby niszczenia dru-
giego człowieka dla kariery politycznej.

Uważałem zawsze i uważam, 
że trzeba się skupiać na rzeczach 
ważnych, na przyszłości i wspólnym 
tworzeniu. Awantury, wzajemne 
oskarżania, w odległej perspek-
tywie niczemu nie służą, działają 
destrukcyjnie. Niszczą cenny czas 
i zabierają zapał. 

W obecnych czasach pandemii SARS 
CoV-2 praca lekarza i aktywnego  me-
nadżera, zarządzającego spółką me-
dyczną, zaczęła wymagać poświęcania 
coraz większej ilości czasu. 
Pacjentów jest więcej, problemów rów-
nież. Pojawiają się nowe wyzwania 
diagnostyczno-lecznicze. Organiza-
cyjnie, nowa sytuacja stawia również 
niespotykane wcześniej zadania, wy-
musza płynne dopasowywanie się do 
zmieniających się potrzeb. Wynikają 
one ze stale zmieniającej się sytuacji 
epidemiologicznej, prawnej. 
Ponadto w czerwcu 2020 roku zosta-
łem powołany przez Wojewodę Ma-
zowieckiego do działań związanych 
z walką z pandemią. Powołanie – po-
czątkowe do grudnia 2020 r. – zostało 
w ostatnich dniach przedłużone na cały 
rok 2021.
Dodatkowo jest jeszcze jeden aspekt 
wpływający na moją decyzję. Dwóch 
radnych z klubu Prawa i Sprawiedli-
wości zaczęła się, od około roku, do-
patrywać niezgodności moich działań 
medycznych jako lekarza i organiza-
tora ochrony zdrowia a radnego. Pan 
radny Łukasz Nejman oraz Pan radny 
Dariusz Grylak dopatrują się rzekome-
go łamania przeze mnie, jako radnego, 
artykułu 24f ustawy o samorządzie 
gminnym. Według ich retoryki, radny 
będący w strukturach zarządu pod-
miotu medycznego nie powinien nigdy 

i w żadnej sytuacji, ani lekarze pracu-
jący w Spółce, udzielać świadczeń na 
rzecz podmiotów miasta. 
Dla własnego spokoju moralnego 
poprosiłem kancelarię prawną Gra-
bowska Dziadak i Partnerzy o opinię 
w przedmiotowej sprawie. W ocenie 
adwokat p. Moniki Grabowskiej Dzia-
dak w moim przypadku nie doszło 
do naruszenia ustawy o samorządzie 
gminnym, w tym artykułu 24f.
Powyższe przesłanki, analizowane 
przeze mnie łącznie, spowodowały 
podjęcie wyżej wymienionej decyzji 
o zrzeczeniu się mandatu. 
Pomimo mojego przeświadczenia, 
po partego opinią prawnika o nienaru-
szeniu artykułu 24f wspomnianej usta-
wy, nie mam obecnie czasu, ani chęci 
wysłuchiwać ciągłych pomówień Pana 
Nejmana, oraz jego szkalujących i na-
ruszających moje dobra osobiste, wpi-
sów w mediach społecznościowych. 
Pracując dla Wojewody Mazowieckie-
go jako koroner dla zmarłych na CO-
VID 19, widziałem w ostatnim okresie 
tyle tragedii ludzkich, tak olbrzymią 
rozpacz rodzin, że dokonałem swoiste-
go przewartościowania. 

Obecnie uważam, że życie jest 
zbyt krótkie i tak bardzo ulotne, 
że szkoda czasu na batalie sądowe 
o zniesławienie, o udowadnianie 
dwóm, po prostu złym ludziom, 
że nie złamałem ustawy 
o samorządzie gminnym. 

Mogę służyć dalej mieszkańcom, ro-
biąc to, co cały czas robię, wykonując 
moją pracę zawodową. Jednocześnie 
w Radzie Dzielnicy stale pozostaje wie-
lu wspaniałych, kompetentnych i zaan-
gażowanych ludzi, którzy chcą i będą 
pracować dla dobra mieszkańców.

Mam nadzieję, że nadejdą 
kiedyś czasy, gdy aktywny lekarz, 
menadżer, będący osobą cenioną 
i szanowaną w społeczności 
lokalnej, będzie mógł bez przeszkód 
realizować swoje zadania 
zawodowe, leczyć i diagnozować 
ludzi. Służąc im jednocześnie, jako 
ich przedstawiciel w Radzie.

Liczę, że przepisy prawne będą tak 
transparentne, że nikt ze złych i za-
wistnych ludzi nie będzie mógł rzucać 
oskarżeń i próbować niszczyć drugie-
go człowieka, w imię, po swojemu 

interpretowanego prawa i sprawiedli-
wości, czy po prostu własnej kariery 
politycznej.
Szanowni Państwo, uważam, że najgor-
szą rzeczą jest niektóre rzeczy przemil-
czeć. Wiele problemów i konfliktów 
można rozwiązać zwykłą rozmową, 
wyjaśnieniem. Oczywiście jeżeli druga 
strona jest otwarta i chce słuchać. 
Opiekę medyczną w ramach medycyny 
pracy dla szkół, przedszkoli czy innych 
podmiotów miasta, Spółki, w których 
pracowałem, realizowały od czasów, 
gdy jeszcze nie byłem nawet radnym. 
Jest rzeczą oczywistą, że każdy pod-
miot, niezależnie od struktury własności 
szuka najwyższej jakości i najniższej 
ceny. 
Poszukiwania, czyli tak zwane zapy-
tania ofertowe, czy konkursy ofert są 
kierowane przede wszystkim do przy-
chodni najbliższych, lokalnych. Nie jest 
tak, jakby chciał p. Łukasz Nejman czy 
p. Dariusz Grylak, że Spółki, w których 
pracowałem zawyżały ceny, a podmio-
ty były przymuszane do podpisywania 
umów. Gdyby tak zresztą było, sprawą 
dawno zajęłyby się organa Państwa, 
które zresztą wspomniani Panowie rad-
ni chętnie by powiadomili. Nie zrobili 
tego, gdyż dobrze wiedzą, że nie ma 
jakichkolwiek podstaw. 
Szanowni Państwo, chciałem powie-
dzieć, że było wręcz tak, że ceny ofe-
rowane placówkom miasta były niskie, 
bardzo niskie, żeby nie powiedzieć  
dumpingowe. Wynikało to z chęci za-
chowania po prostu dobrych relacji 
w Dzielnicy, gdzie mieszkam, gdzie 
w pewnym momencie zostałem radnym. 
Spółka zarabiała na świadczeniach me-
dycznych dla przedsiębiorców, przemy-
słu czy usługach dla Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. 
Najsmutniejszy w tym wszystkim jest 
fakt, że w roku 2019 realizowałem umo-
wę z Biurem Polityki Zdrowotnej na 
szczepienia przeciw grypie – poniżej 
kosztów rzeczywistych. Było to spo-
wodowane drastycznym wzrostem ceny 
szczepionki przy podpisanej umowie 
3-letniej, bez możliwości jej negocjacji. 
Umowę realizowałem, dopłacając do 
każdego szczepienia. I bałem się, nie 
rzekomego łamania artykułu 24f ustawy 
o samorządzie gminnym, ale własnego 
prezesa w spółce. W tym kontekście 
oskarżenia grupy radnych są nie tylko 
niesprawiedliwe ale wręcz podłe. Tak 
proszę Panów radnych – są podłe.
Obecnie działalność medyczna spółki, 
w której pracuję, na rzecz podmiotów 
miasta to nie jest nawet 1% przychodu. 
A chcę podkreślić, że z naszych usług 
korzysta nie tylko znacząca część popu-
lacji Ursusa, wielu przedsiębiorców, ale 
również takie podmioty, jak Centrum 
Mowy i Słuchu w Kajetanach prof. 
Skarżyńskiego, czy lokalna przychodnia 
„Zdrowie Plus” na ul. Wojciechowskie-
go. I nie ma tutaj znaczenia piastowanie 

przeze mnie, bądź nie, funkcji radnego, 
ale wysoka jakość usług w połączeniu 
z niskimi cenami.
Szanowni Państwo, celowo wymieni-
łem z nazwy te dwie firmy medyczne. 
Jedna ma określoną i myślę, że niepod-
ważalną renomę nie tylko w Polsce, ale 
również na świecie. Druga jest lokalną 
przychodnią prowadzoną przez żonę 
obecnego z nami na Sesji p. Stanisława 
Jasińskiego oraz przez żonę kolejnego 
polityka PiS, wieloletniego radnego 
tej Dzielnicy, który odszedł dzisiaj do 
większej polityki – p. Waldemara H. 
Wymieniam celowo pana Waldema-
ra H., gdyż nie kto inny, tylko właśnie 
on skomentował szkalujący mnie wpis 
na portalu faceebok słowami: Gratulacje 
Łukasz, cha paux ba (sza po ba). Nic nie 
przeszkadzało temu Panu, że jego żona 
(jako żona radnego), pracowała i stale 
pracuje na majątku gminnym wspólnie 
ze swoja koleżanką, żoną obecnego rad-
nego p. Stanisława Jasińskiego. Wiem, 
żona to nie ja, nie korzystam z pieniędzy 
żony…
Szanowni Państwo. Trochę podsumo-
wując i kończąc moją wypowiedź, są-
dzę, że nie tylko mnie nasuwają się pew-
ne analogie i skojarzenia. Zamierzchłe 
czasy komunizmu, Pan Andriej Wy-
szyński, prokurator ery stalinowskiej: 
„Dajcie mi człowieka a paragraf się 
znajdzie”. Chichot historii…

Szanowna Rado, osoba bardzo mi bli-
ska zapytała, czy nie jest mi smutno… 
Byłbym nieszczery, gdybym zaprze-
czył. Oczywiście, że jest. W czasie po-
nad 10. lat bycia radnym, samorząd stał 
się moim drugim ja, zżyłem się z Pań-
stwem, a niektórych, jeśli nie większość, 
szczerze polubiłem. 

Coś się jednak kończy, a coś 
zaczyna, jak w życiu. Będąc poza 
radą mogę nadal wykonywać pracę 
na rzecz mieszkańców, a przede 
wszystkim pomagać im jako lekarz, 
mieszkaniec Ursusa, czy sąsiad. 
Obecna decyzja jest przemyślana 
i moim zdaniem najlepsza. 

Wszystkim Wam bardzo dziękuję za te 
wspólne lata w Radzie. Na pewno bę-
dzie to dla mnie pewien etap w życiu, 
do którego nieraz będę wracał z senty-
mentem.
Wesołych Świąt z życzeniami, aby uda-
ło się nam wszystkim oderwać od bie-
żących problemów i niesprawiedliwości 
tego świata, skupiając się na tym, co tak 
naprawdę jest najważniejsze”.

Opracował Jacek Sulewski

ŹRÓDŁO:
• Transmisja z sesji nr XXIX z dn. 17 grudnia 2020 r. 

– stronie Urzędu Dzielnicy Ursus w lewym panelu 
– zakładka > URZĄD > Rada >Transmisje z Ob-
rad Sesji Rady Dzielnicy
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / 
U C Z 1 -Ya 7 x z 6 M 5 U S T 8 G - q 9 G R A

n  URSUS. Zaskakujący przebieg XXIX Sesji Rady Dzielnicy
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n  REKLAMĘ KOLOROWĄ  
(tekst + zdjęcie / grafika) 

można zamówić na dwa sposoby:

①  drogą e-mailową pisząc na adres: reklama@mocnestrony.com.pl 

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

n  OGŁOSZENIE  
DROBNE TEKSTOWE

można zamówić drogą e-mailową pisząc na adres:  
reklama@mocnestrony.com.pl

UWAGA! W zależności od liczby znaków wyróżniamy  
3 wielkości modułów ogłoszeń drobnych tekstowych  
(wymiary podane w nawiasie). 

 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

n CENNIK REKLAM  
dostępny w niebieskiej zakładce BIURO REKLAMY  
na www.mocnestrony.com.pl

WSZYSTKIE REKLAMY I OGŁOSZENIA DROBNE 
TEKSTOWE są widoczne przez co najmniej 2 tygodnie  
również na naszej stronie internetowej www.mocnestrony.com.pl  
– aż do kolejnego wydania.

mocnestrony.com.pl

ZAMAWIANIE REKLAM I OGŁOSZEŃ DROBNYCH

OGŁOSZENIA DROBNE
WYNAJMĘ MIESZKANIE 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

1-POKOJOWE mieszkanie 
w URSUSIE po remoncie, z osobną 

kuchnią (30m2 + loggia 12m2) 
wynajmę na dłużej (min. 1 rok).
4 piętro w 6-piętrowym budynku 

z 2003 r. Ogrodzony. Ochrona 24h. 
Miejsce postojowe. 

Wyposażenie – meble, lodówka, 
pralka, kuchnia gazowa.

Skrzyżowanie ul. Dzieci Warszawy 
i Skoroszewskiej. Blisko stacja 

PKP Ursus, 50 m do autobusów, 
3 przystanki autobusowe  

do KM/SKM Warszawa-Włochy.

tel.: 501-153-356

n  URSUS. XXX Sesja Rady Dzielnicy. Po otwarciu sesji – ślubowanie radnej 

Nowa radna – Agnieszka Kołaczek

n Proszę przedstawić się mieszkańcom 
Ursusa, o których interes będzie Pani wal-
czyła, dla których będzie Pani pracować.

– Urodziłam się w Ursusie 38 lat temu. 
W samorządzie działam już od lat 
szkolnych. W Szkole Podstawowej nr 4 
byłam przedstawicielką uczniów w Ra-
dzie Szkoły. Różnorodne funkcje w sa-
morządzie pełniłam także w liceum. 
Ukończyłam socjologię na Uniwersy-
tecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. 
Jestem laureatką konkursu „Ośmiu 
Wspaniałych” w 1998 roku (V edy-
cja). W VII edycji konkursu zostałam 
wyróżniona. To konkurs dla młodych 
wolontariuszy, co roku organizowany 
przez Fundację „Świat na Tak”, stwo-
rzoną i prowadzoną przez Posłankę na 
Sejm RP Joannę Fabisiak. 
Właściwie całe moje życie to wolon-
tariat i pomaganie ludziom. Tym star-
szym, chorym, niepełnosprawnym. 
Życie zawodowe również jest z tym 
związane – jestem dyplomowanym pro-
tetykiem słuchu. Badam słuch, dopaso-
wuję aparaty wspomagające słyszenie. 
Duża część osób, które w ten sposób 
wspieram, to osoby starsze, często nie-
pełnosprawne, ale i dzieci. Taka spo-
łecznica ze mnie. 

n Czym kierowała się Pani, podejmując 
decyzję o kandydowaniu w wyborach sa-
morządowych?

– Zawsze robiłam coś dla ludzi, prze-
ważnie dla pojedynczych osób. Teraz 
będę mogła działać na większą skalę. 
Oczekuję, że mieszkańcy będą do mnie 
przychodzili ze swoimi problemami, 
a ja – z poziomu dzielnicy – postaram 
się im pomóc. Zachęcił mnie też Pan 
Bolesław Staniszewski, ówczesny prze-
wodniczący Rady Seniorów Dzielnicy. 
Seniorzy chcieliby, żeby ktoś młody, 
energiczny, działał również na rzecz 
„staruszków”.

n Jak wszyscy wiemy Rada Dzielnicy jest 
najważniejszym organem decyzyjnym (cho-
ciaż wszystkie uchwały podlegają zatwier-
dzeniu przez radę Warszawy). Zarząd, bur-
mistrzowie, muszą organizować pieniądze 
i realizować uchwały, które podejmie Rada. 
Właśnie za pośrednictwem radnych miesz-
kańcy komunikują się z zarządem, zgłasza-
ją swoje oczekiwania i potrzeby.  
Czy ma Pani już teraz w głowie jakieś te-
maty, które chciałaby Pani zasygnalizować 
Radzie i Zarządowi Dzielnicy, nagłośnić, 
zrealizować?

– Chciałabym, żeby Ursus w przyszłości 
nie słynął tylko z setek nowych bloków, 
ale żeby nie zginęła pamięć o fabryce, 

dzięki której nasza dzielnica (a do nie-
dawna miejscowość) istnieje, i w której 
pracował nie tylko mój tata, ale i wielu 
ojców, dziadków – mieszkańców Ur-
susa. Żeby naszą lokalną społeczność 
kojarzono z traktorami. Bardzo mnie 
boli, kiedy chodzę po byłych terenach 
ZM „URSUS”, i patrzę, jak to dzisiaj 
wygląda. Nikt nie potrafił zadbać o upa-
miętnienie Zakładów Mechanicznych 
„URSUS”. Pokolenie, które obecnie 
zaludnia nowe bloki nic nie będzie wie-
działo o historii Ursusa i o fabryce, któ-
rej tak wiele zawdzięcza Polska, a prze-
de wszystkim polska wieś i rolnictwo.

n W Ursusie powstał komitet społeczny, 
dążący do utworzenia Muzeum Ursusa 
i odzyskania dla dzielnicy kolekcji pamią-
tek po ZM Ursus, które mają 120-letnią 
historię...

– Idea powstania muzeum jest bardzo 
ważnym pomysłem. Taka placówka 
spełniłaby wielką rolę dla zachowania 
tożsamości mieszkańców i rolę po-
znawczą w skali całego kraju.

n Ma Pani w swojej pracy zawodowej 
i działalności społecznej bardzo dużo kon-
taktów ze starszymi osobami. Czego im 
brakuje?
– Myślę, że w naszej dzielnicy powi-
nien powstać szpital, choćby nawet 
jednodniowy. Za kilka lat Ursus może 
liczyć nawet 100 tysięcy mieszkańców. 
A szpital jest potrzebny wszystkim, 
również młodym rodzinom.

n Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji 
pomysłów oraz dobrej współpracy z Rad-
nymi i Mieszkańcami.

Rozmawiał
Jacek Sulewski

PODZIĘKOWANIE
28 stycznia 2021 roku złożyłam ślubowanie radnego Dzielnicy 

Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. Pragnę wszystkim Państwu ra-
zem i każdemu z osobna, znajomym i nieznajomym, kolegom i ko-
leżankom, a także mojej rodzinie – gorąco podziękować za zaufanie, 
którym zostałam przez Was obdarzona w 2018 roku i zapewnić, że 
będę pełnić tę funkcję z honorem i w sposób, który nie pozwoli mi 
zawieść Waszego zaufania, a życie naszych mieszkańców uczyni 
lepszym. Swoje życie prywatne i zawodowe poświęcam ludziom, 
tym bardziej więc zaangażowanie moje będzie źródłem satysfakcji 
w misji służenia mieszkańcom mojej gminy Ursus. Wielkim wyzwa-
niem, a zarazem zaszczytem, jest dla mnie objęcie w Radzie Dziel-
nicy miejsca, które wcześniej przez 10 lat piastował Pan Paweł Dilis. 

Pozwolę sobie przytoczyć słowa  doświadczonego przez los mów-
cy motywacyjnego Nicka Vujicica, które stały się dla mnie swoistym 
mottem: „Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć często spra-
wiają, że stajemy się silniejsi. A to co dziś wydaje się stratą, jutro 
może okazać się zyskiem”.

Panie Pawle, zrobię wszystko, by godnie reprezentować Stowa-
rzyszenie Obywatelskie, korzystać z Pana wiedzy i walczyć o lepsze 
jutro dla nas, mieszkańców Ursusa, a współpracując z Radą – mieć 
w pamięci słowa Monteskiusza „Kto chce rządzić ludźmi nie powi-
nien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim”. 

AGNIESZKA KOŁACZEK

Na pierwszej w 2021 roku Sesji Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, 
28 stycznia,  odbyło się uroczyste ślubowanie Agnieszki Kołaczek (z po-
wodu pandemii – w trybie zdalnym). Nowa radna uzupełniła dotychcza-
sowy skład Klubu Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie, ponieważ 
zwolniło się miejsce po zrzeczeniu się mandatu przez Pawła Dilisa. Na 
liście kandydatów Stowarzyszenia Pani Agnieszka uplasowała się na ko-
lejnym miejscu, uzyskując 227 głosów.
W celu przybliżenia sylwetki i zamierzeń nowej radnej, publikujemy 
krótką rozmowę z najmłodszą radną ze Stowarzyszenia Obywatelskiego.

DOBRE 
MIEJSCE 

NA 
REKLAMĘ 
TWOJEJ 
FIRMY!

zadzwoń: 
TEL.: 602 666 134 

509 559 506
lub napisz:  

reklama@mocnestrony.com.pl
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NASZE ZDROWIE l KULTURA

RATUJMY ZDROWIE – 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 wykładowcą  
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 kręgosłupa 
układu krwionośnego oraz nerwo
wego, likwidując różne bóle.

Wskazaniami do zabiegów u osteo
pa ty są m.in.: zaburzenia czucia,  
dręt wienie rąk, drętwienie i bóle  
nóg, stany pourazowe, naciągnięcia, 
„kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, 
rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle 
kręgosłupa w  każdym odcinku, róż

nego rodzaju zwichnięcia oraz wiele 
innych.

OSTEOPATIA to doskonała i uznana 
metoda leczenia w systemie me
dycznym. Efekty są rewelacyjne.

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.

Należy mieć wyniki: badania RTG 
lub MR (rezonans magnetyczny), 
ew. badań dotyczących innych 
chorób.

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

POMOC 
w czasie pandemii


