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OŻARÓW MAZOWIECKI l URSUS

n  „OPTYK MIKULSCY” – NAJWYŻSZY STANDARD OKULISTYKI!

Z nimi zobaczysz więcej
„OPTYK Mikulscy” to rodzinna fi rma, która od 1989 r. dba o jakość i komfort widzenia klientów 
w każdym wieku. Od początku działalności najważniejszy dla nich jest pacjent, do którego 
potrzeb zawsze podchodzą indywidualnie. Opierając się na ponad 30-letnim doświadczeniu 
i wiedzy swoich specjalistów, oferują rozwiązania, zapewniające uzyskanie optymalnego efek-
tu – poprawę komfortu widzenia i ułatwienie codziennego funkcjonowania pacjentów.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE 
I PROFESJONALIZM
Badanie wzroku i dobór okularów 
powinny być wyjątkowymi doświad-
czeniami. Firma Mikulskich dba o to, 
by wszystkie etapy tego procesu były 
dostosowane do potrzeb indywidu-
alnego pacjenta. Dzięki takiemu po-
dejściu, kompleksowa pomoc, którą 
oferują, spełnia oczekiwania nawet 
tych najbardziej wymagających! Słuszność takiego 
postępowania potwierdzają zadowoleni pacjenci, któ-
rzy zdążyli nabrać zaufania do firmy na tyle, że od 
wielu lat przychodzą po kolejne okulary dla siebie 
właśnie do Mikulskich, często przyprowadzając też 
swoich bliskich z zaburzeniami widzenia. 

ZAUFANIE I ROZWÓJ
Na zaufanie należy solidnie zapracować, a to procen-
tuje, o czym rodzinna firma mogła się przekonać in-
westując w ciągły rozwój i rozszerzając zakres swojej 
działalności. Dla nich największą motywacją stała się 
dbałość o zdrowie i komfort stałych pacjentów oraz 
powiększającej się liczby nowych. 
Ich pierwszy lokal w Ożarowie Mazowieckim po-
wstał w 1999 r. w pawilonach przy ulicy Poznańskiej 
280. – Przez prawie 10 lat nasi wspaniali Pacjenci 
pokonywali schodki na pierwsze piętro, gdzie czekali-
śmy na nich gotowi podjąć każde okulistyczne i opto-
metryczne wyzwanie! – wspominają właściciele. 
Wraz z rozbudową miasta, w 2008 r., firma przeniosła 
swoją siedzibę do większego i bardziej nowoczesnego 
lokalu przy ul. Floriana 2, czym zyskała nowe możli-
wości diagnostyczne i mogła poszerzyć swoją ofertę. 
Zaczęła się współpraca z większą liczbą producen-
tów, w efekcie każdy pacjent mógł znaleźć dla siebie 
idealne oprawki okularowe.

WIELKI POWRÓT I NOWY ROZDZIAŁ
Istotą funkcjonowania firmy „OPTYK Mikulscy” 
jest zachowanie wciąż tego samego – najwyższego  
– poziomu jakości usług i oferowanie pacjentom co-
raz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Właśnie z tego 
powodu właściciele zdecydowali się powrócić na uli-
cę Poznańską, ale do większego i nowocześniejszego 
lokalu. Jak mówi Julia Mikulska: – To jeden z naj-
lepiej wyposażonych i najbardziej kompleksowych 
salonów optycznych w Warszawie i okolicach! Jasny, 
przestronny hol główny zagwarantuje bezpieczeństwo 
i prywatność podczas doboru okularów. Badania 
będą przeprowadzane częściowo bezdotykowo, przy 
pomocy innowacyjnej Platformy ZEISS. 
Platforma ZEISS to najnowsza technologia zapew-
niająca precyzyjne, cyfrowe pomiary parametrów 
niezbędnych do wykonania okularów korekcyjnych 

każdego rodzaju – od tych służących 
do czytania, poprzez okulary do dali 
i okulary progresywne. W połączeniu 
z doświadczeniem specjalistów – jest 
najdokładniejszą z dostępnych me-
tod doboru korekcji i oprawy oku-
larowej. To niezwykle nowoczesne 
narzędzie – dzięki użyciu dziewięciu 
kamer rejestrujących perspektywę 
180° twarzy pacjenta – pozwala na 

perfekcyjne dopasowanie okularów co do mili-
metra. Symulacje komputerowe kształtu i rozmiaru 
soczewek okularowych zagwarantują podjęcie najlep-
szej decyzji związanej z zakupem okularów, a kom-
pleksowo zaopatrzone zaplecze techniczne skróci 
czas realizacji zamówień. 
Wybór okularów jeszcze nigdy nie był tak dokładny 
i tak prosty, a realizacja tak szybka, co dla każdego 
pacjenta jest niezwykle istotne.

WSZYSCY SPECJALIŚCI 
W JEDNYM MIEJSCU
Troska o komfort pacjenta jest w tym miejscu wręcz 
„namacalna”. Trzy gabinety specjalistyczne (okuli-
sta dla dzieci i dorosłych, optometrysta oraz terapeu-
ta widzenia) pozwalają na precyzyjną diagnostykę 
i leczenie zaburzeń widzenia, chorób oczu (jaskra, 
zaćma), a także wad z zakresu neurookulistyki. Te-
rapeuta widzenia będzie wsparciem w rozwiązywa-
niu problemów dzieci z nauką i ze skupieniem, które 
często są efektem braku treningu wzrokowego. Praca 
z terapeutą pomoże im wyrobić i utrzymać poprawne 
nawyki, które zaprocentują lepszą koncentracją.
Wszystkie gabinety będą działały równocześnie, 
co ułatwi zapisywanie się do specjalistów, zwiększy 
ich dostępność dla pacjentów, a czas oczekiwania na 
wizytę zdecydowanie się skróci. Takie rozwiązanie 
pozwoli też na dłuższą wizytę, np. przy doborze so-
czewek kontaktowych. W jej trakcie, oprócz badania 
ostrości wzroku, oceny topografii i kształtu przednie-
go odcinka gałki ocznej, specjaliści pomogą w nauce 
zakładania, ściągania i pielęgnacji soczewek, a wy-
dłużony czas wizyty – gwarantujący spokój niezbęd-
ny podczas tej nauki – właśnie temu służy.

NAJWAŻNIEJSZY JEST PACJENT
Firma „OPTYK Mikulscy” wraz z otwarciem nowej 
lokalizacji, wprowadza program lojalnościowy, po-
zwalający na korzystanie z usług w niższych cenach 
i na jeszcze lepszych warunkach. – Za wprowadzo-
nymi zmianami stoją bezcenne dla nas opinie naszych 
Pacjentów i nasze wieloletnie doświadczenie – mówią 
właściciele. – Czekamy już od 6 kwietnia w salonie 
„Optyk Mikulscy” przy ul. Poznańskiej 270, w sa-
mym centrum Ożarowa Mazowieckiego!             n
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Przegląd twórczości 
MARCINA
ŚWIETLICKIEGO
Coroczny  Przegląd Recytatorski organizowany 
w Domu Kultury „Kolorowa” Ośrodka Kultury 
Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy po-
święcony twórczości jednego poety miał tym 
razem za patrona jednego z najwybitniejszych 
polskich współczesnych autorów – Marcina 
Świetlickiego. Na 18. już edycję zgłosili się 
uczniowie szkół licealnych, uczestnicy zajęć 
teatralnych w domach kultury, a także studenci 
z całego województwa mazowieckiego. Konkurs 
odbywał się pod patronatem Burmistrza Dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy – Bogdana Olesiń-
skiego.

S zczególnie liczne i bardzo dobrze przygo-
towane były zespoły recytatorów z miej-
scowości takich jak: Tarczyn, Baniocha czy 

Zwoleń. Jest to w dużym stopniu  zasługa pra-
cujących tam pedagogów i instruktorów teatral-
nych potrafiących budzić wśród swych uczniów 
zainteresowanie poezją i sztuką recytacji, moty-
wować ich do udziału w konkursie, a także po-
móc w wyborze odpowiedniego tekstu oraz jego 
interpretacji. 
Na uznanie zasługuje zwłaszcza widoczne 
w trakcie konkursu żywe zaangażowanie, a nie-
rzadko wielki zapał młodzieży chętnej do zmie-
rzenia się z twórczością Marcina Świetlickiego 
– poezją wyrażającą doświadczenia życiowe 
i spojrzenie na świat tak odległe, wydawałoby 
się, od właściwego dla młodego pokolenia op-
tymizmu i pogody. Przekorna, buntownicza, 
a niekiedy mroczna, choć niepozbawiona ironii 
i kpiny, twórczość barda pokolenia „bruLionu” 
i lidera grupy rockowej Świetliki – dobrze znanej 
pokoleniu rodziców tegorocznych uczestników 
– została bowiem świetnie zrozumiana i zinter-
pretowana przez biorących udział w konkursie 
kilkunasto– i dwudziestokilkulatków.

WARSZTATY I KONSULTACJE
Konkurs odbył się w przewidzianych terminach 
i z zachowaniem dwóch etapów według przyję-
tego regulaminu. Uczestnicy przedstawili nagra-
nia z wykonaniem różnych utworów poety. Brali 
także chętnie udział w warsztatach i konsulta-
cjach odbywających się indywidualnie w trybie 
online. Prowadził je Antoni Baniukiewicz – ju-
ror konkursu, reżyser teatralny oraz pedagog, 
a także wieloletni współtwórca Przeglądów 
Recytatorskich w Domu Kultury „Kolorowa”. 
Celem warsztatów było m.in. przybliżenie zasad 
sztuki recytatorskiej stanowiącej najprostszą for-

mę ekspresji teatralnej, a także analiza teatralna 
wybranego tekstu, znacznie odbiegająca od ana-
lizy szkolnej dokonywanej w trakcie standardo-
wego nauczania na lekcjach polskiego. 

WERDYKT JURY
Jury w składzie wspomnianego wcześniej An-
toniego Baniukiewicza oraz Justyny Ścibor 
(autorki wielu ciekawych słuchowisk radio-
wych), zapoznało się z przesłanymi nagraniami, 
po czym – biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: 
dobór repertuaru, interpretacja tekstu czy ogól-
ny wyraz artystyczny – przyznało nagrody oraz 
wyróżnienia.

Tegoroczny konkurs okazał się imprezą udaną 
zarówno pod względem artystycznym, jak i or-
ganizacyjnym. Uczestnicy zaprezentowali wy-
soki poziom przygotowania i zaangażowania, 
ujawniając przy tym niezwykle bogatą wyobraź-
nię, ekspresję twórczą oraz ogromną poetycką 
wrażliwość. 

I  NAGRODA

MARTA ŁASKA – DOM	KULTURY	ZWOLEŃ	

I I  NAGRODA
NICOLE KOZICKA – SP	BANIOCHA

EWELINA SELIVANOVA –	LO	IM.	IRENY	
SENDLEROWEJ,	TARCZYN

I I I  NAGRODA 
PAULINA KRÓL –	LO	IM.	IRENY	

SENDLEROWEJ,	TARCZYN

IWONA MYDŁOWSKA –	LO	IM.	IRENY	
SENDLEROWEJ,	TARCZYN

PAULINA PIEŃKOWSKA	–	ZS	NR	1	IM.	K.K.	
BACZYŃSKIEGO,	SOKOŁÓW	PODLASKI

WYRÓŻNIENIA
MARTA BEDNARCZYK – ZS	DRZEWNYCH	

I	LEŚNYCH,	GARBATKA–LETNISKO

JULIA CZARNECKA	–	SP	BANIOCHA

KATERYNA DEMKIV – LO	IM.	STANISŁAWA	LEMA,	
STANISŁAWÓW	PIERWSZY

JULIA ANNA KANICKA	–	IV	LO	IM.	STANISŁAWA	
ŻÓŁKIEWSKIEGO,	SIEDLCE

JULIA KOZŁOWSKA – LXIII	LO	IM.	LAJOSA	
KOSSUTHA,	WARSZAWA

ALEKSANDRA KRAKOWSKA – I	LO	IM.	MARII	
SKŁODOWSKIEJ–CURIE,	SOKOŁÓW	PODLASKI

ALEKSANDRA SIODŁAK –	LO	IM.	IRENY	
SENDLEROWEJ,	TARCZYN

DIANA WĄNTRUCH – ZGŁOSZENIE	INDYWIDUALNE

MONIKA ŻACZKIEWICZ	–	DOM	KULTURY	ZWOLEŃ

DOM KULTURY 
„KOLOROWA’’                                                                      

XVIII Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety

„KOLOROWA’’                                                                      

Film z recytacjami wierszy nagrodzonych 
uczestniczek	tegorocznego	Przeglądu	dostępny	na:

	https://www.youtube.com/watch?v=cnyNsSHWWko

Zapraszamy do obejrzenia! NAPRAWDĘ WARTO!
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

LOKALNY PROGRAM PIECOWY 
To program udzielania dotacji celowej 
z budżetu gminy Michałowice, polegający 
na trwałej zmianie ogrzewania węglowe-
go na jeden z systemów niskoemisyjnych.
Obecny program jest korzystniejszy 
dla mieszkańców. Pieniądze na wymia-
nę pieca węglowego można otrzymać 

z góry, tj. przed zakupem pieca, w for-
mie dotacji, po podpisaniu umowy 
z gminą. W ten sposób program przy-
chodzi z pomocą osobom, dla których 
wydatek na kocioł stanowiłby zbytnie 
obciążenie domowego budżetu. Program 
umożliwia wymianę pieca węglowego 
na piec gazowy, natomiast w budyn-
kach, do których nie ma możliwości pod-
łączenia sieci gazowniczej w ulicy, dota-
cja obejmuje wymianę pieca węglowego 
na piec elektryczny lub gazowy na gaz 
płynny. Aby skorzystać z dotacji należy 
w dniu składania wniosku posiadać piec 
węglowy oraz prawo do dysponowania 
nieruchomością, w której będzie przepro-
wadzona wymiana ogrzewania. Wniosek 

o dotację na wymianę pieca można skła-
dać od 8 marca do 15 października br.

WIĘCEJ o Lokalnym Programie 
Piecowym i wymagane 
dokumenty – na  stronie 
www.piece.michalowice.pl
KONTAKT:
tel.  22 350 91 91 wew. 238.

LOKALNY PROGRAM OSŁONOWY 
„GMINA BEZ SMOGU”
Nowy program pod nazwą Lokalny Pro-
gram Osłonowy „Gmina bez smogu” 
pozwala uzyskać pomoc finansową 
w postaci dopłaty na koszty ogrzewania. 
 Pomoc można uzyskać, gdy dochód 
netto na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty:
n 3855,50 zł – w przypadku osoby sa-

motnie gospodarującej,

n 2640,00 zł – w przypadku gospodar-
stwa wieloosobowego.

Wysokość pomocy będzie zależała od: 
n dochodów, 
n rodzaju ogrzewania, 
n powierzchni lokalu. 

Program przewidziany jest dla osób, 
które po 1 lipca 2018 roku trwale 
zmieniły system ogrzewania węglowe-
go na ogrzewanie gazowe, elektryczne 
lub olejowe w ramach gminnego progra-
mu wymiany pieców, w ramach progra-
mu „Czyste Powietrze”, czy ze środków 
własnych lub dokonają takiej inwestycji 
w czasie trwania programu. 
Pomoc będzie miała formę zasiłku ce-
lowego wypłacanego dwa razy w roku 
z pomocy społecznej (GOPS) po prze-
prowadzeniu wywiadu środowiskowego. 

SZCZEGÓŁY dotyczące 
Lokalnego Programu Osłonowego 
dostępne są na stronie: 
www.michalowice.pl/lpo  
lub pod nr. telefonu 
22 350 91 20.

 UG	Michałowice

PRZYPOMINAMY!  Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej woje-
wództwa mazowieckiego, już za 2 lata, od 1 stycznia 2023 r., niedozwolo-
ne będzie używanie tzw. kopciuchów, czyli kotłów na węgiel lub drewno nie-
spełniających wymogów klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012. 
Korzystanie z nich będzie karane grzywną do 5000 zł!  Wymieniając piec 
już w tym roku, można skorzystać z dotacji – przygotowany przez Gminę 
Program Piecowy znacznie to ułatwia. Warto decyzję o wymianie podjąć 
już teraz i nie czekać z nią do ostatniej chwili. Pula środków jest ograni-
czona, a o kolejności przyznania dotacji będzie decydować data złożenia 
kompletnego wniosku.

Gminne 
programy 
antysmogowe 
W tym roku zostały 
uruchomione dwa gminne 
programy anty smogowe, z których 
mogą korzystać mieszkańcy 
gminy Michałowice: ulepszony 
program wymiany pieców – Lokalny 
Program Piecowy i nowy Program 
Osłonowy „Gmina bez Smogu”. 
Korzystając z nich można uzyskać 
do 7000 zł dotacji na zakup pieca 
gazowego lub elektrycznego 
oraz dopłatę do kosztów ogrzewania 
(obliczoną w stosunku do dochodu). 
Programy przygotowane 
przez gminę pomogą poprawić 
jakość powietrza, którym 
oddychamy. 

W pierwszych tygodniach marca 
br. Małgorzata Pachecka, wójt gmi-
ny Michałowice, podpisała umowy 
na realizację trzech przedsięwzięć. 
Są to: termomodernizacja szkoły 
w Michałowicach, modernizacja 
budynku szkoły w Nowej Wsi oraz 
wykonanie nasadzeń i pielęgnacja 
roślin kwitnących i ozdobnych. 

 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY 
W MICHAŁOWICACH
Ta inwestycja obejmuje m.in. częścio-
we ocieplenie budynku, remont części 
dachu oraz elewacji szkoły. W ramach 
umowy będzie także przeprowadzony 
remont schodów wejściowych i pochylni 
dla osób niepełnosprawnych. W szkole 
zostanie zamontowana instalacja foto-
woltaiczna, przebudowane instalacja ga-
zowa oraz ogrzewanie szkoły. Inwestycję, 
której wartość wynosi  5 861 995,44 zł, 
przeprowadzi firma Arbud sp. z o.o. 
z Radomia. Termin zakończenia prac zo-
stał zaplanowany na 16 sierpnia 2022 r.  

MODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLNO-
-PRZEDSZKOLNEGO W NOWEJ WSI
Druga podpisana  umowa dotyczy mo-
dernizacji budynku szkolno-przedszkol-
nego w Nowej Wsi. W tym roku będzie 
przeprowadzony remont małej sali gim-
nastycznej wraz z pomieszczeniami za-
plecza sanitarno-szatniowego. W ramach 
tej inwestycji zostaną wymienione drzwi, 
okna, posadzki oraz instalacje c.o., wod-
no-kanalizacyjna, elektryczna i technicz-

na. Odnowione zostaną również ściany 
oraz powstanie wentylacja mechaniczna 
dla tych pomieszczeń. Wartość inwesty-
cji wynosi 498 169,11 zł. Zrealizuje ją  
firma  Arbud sp. z o.o.  Prace potrwają 
do 16 sierpnia br.

 WYKONANIE NASADZEŃ ORAZ PIELĘGNACJA 
ROŚLIN KWITNĄCYCH I OZDOBNYCH
Ostatnia, trzecia, umowa dotyczy wyko-
nania nasadzeń i pielęgnacja roślin kwit-
nących i ozdobnych na terenie gminy Mi-
chałowice. 
Do przeprowadzenia tej inwestycji wybra-
no konsorcjum firm z siedzibą z Jasieńcu: 
MULTIPLANTA – Katarzyna Łazucka-
-Cegłowska oraz MULTIPLANTA Da-
riusz Cegłowski. W ramach zawartej 
umowy konsorcjum będzie realizowało 
nasadzenia roślin kwitnących w trzech 
zmianach: wiosennej, letniej i jesiennej 
oraz przeprowadzi prace pielęgnacyjne na 

Z gminnej wypożyczalni bezpłatnie 
mogą skorzystać mieszkańcy gminy 
Michałowice, w szczególności osoby 
z niepełnosprawnościami oraz osoby 
po urazach, wypadkach i zabiegach 
operacyjnych.
W wypożyczalni znajdują się 23 rodzaje 
sprzętu, w tym m.in.: wózki inwalidzkie, 
łóżka rehabilitacyjne, materace przeciw-
odleżynowe, koncentrator tlenu, laski 
i kule oraz sprzęt rehabilitacyjny i do 
ćwiczeń samowspomagających. 

Sprzęt można wypożyczyć maksymal-
nie na 6 miesięcy. Operatorem wypo-
życzalni jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej gminy Michałowice, a mie-
ści się ona w Michałowicach, przy 
ul. Ogrodowej 10A.
Odbiór sprzętu możliwy jest po pod-
pisaniu umowy użyczenia i wcześniej-
szym ustaleniu terminu z pracownikiem 
pełniącym funkcję koordynatora usług 
społecznych – dane znajda Państwo na 
stronie głównej GOPS: https://gops.mi-
chalowice.pl > MICHA ŁOWICKI PRO-

GRAM DEINSTYTUCJONALIZACJI 
> Formy wsparcia dostępne w projekcie 
> Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-
-wspomagającego.
Wypożyczalnia została uruchomiona 
dzięki pozyskaniu środków z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
realizacji projektu pt.: „Michałowicki 
program deinstytucjonalizacji systemu 
wsparcia osób niesamodzielnych.”

Małgorzata	Pachecka	
Wójt	Gminy	Michałowice

Wkrótce rozpoczęcie kolejnych inwestycji

Gminna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego

miejscach pamięci, w wieżach, donicach 
stojących, donicach wiszących, placach, 
skwerach i rabatach – łącznie w ponad 
60 miejscach na terenie gminy. 

UG	Michałowice

Na zdj.: Podpisanie 
umowy na wykonanie 

nasadzeń i pielęgnację 
roślin kwitnących 

i ozdobnych. 
Fot.	UG	Michałowice
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NASZE ZDROWIE l POWIAT PRUSZKOWSKI

W weekend 6–7 marca 2021 roku w Nadarzynie, pod patronatem Krzysz-
tofa Rymuzy Starosty Pruszkowskiego, odbył się Finał Mistrzostw Ma-
zowsza Młodziczek 2020/2021 w piłce siatkowej. Zmagania sportowe 
młodych siatkarek wszystkim dostarczyły wiele emocji. Ostatecznie 
reprezentantki powiatu pruszkowskiego, GLKS Nadarzyn, wygrały dwa 
spotkania, co dało im srebrny medal. 

Dwa dni siatkarskich zmagań z pew-
nością przejdą do historii. Finał 
Mistrzostw Mazowsza Młodziczek 

już po raz drugi został zorganizowa-
ny w Nadarzynie. Tegoroczne spot-
kania były niezwykle emocjonujące, 

a wszystkie drużyny pokazały charak-
ter i prawdziwego ducha walki. 

W meczu o złoty medal zwyciężyły siat-
karki z Warszawy – MOS Wola Victoria 
Lubowidz. 
Drugie miejsce na podium wywalczył 
GLKS Nadarzyn. 
Brązowy medal zdobyły zawodniczki 
LTS Legionovia, zaś czwarte miejsce 
przypadło Atenie Warszawa. 

Po intensywnych zmaganiach sporto-
wych wystąpiła Orkiestra OSP w Nada-
rzynie pod batutą Mirosława Chilmano-
wicza. Następnie odbyła się ceremonia 
wręczania nagród, które przekazali: 
Agnieszka Kuźmińska Członek Zarzą-
du Powiatu Pruszkowskiego, Dariusz 
Zwoliński Wójt Gminy Nadarzyn, Jaro-
sław Miałkowski V-ce Prezes MWZPS, 
Robert Komornicki Członek Zarządu 
MWZPS oraz Marta Szulińska Zastęp-
ca Dyrektora w Departamencie Sportu 
Wyczynowego Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Wszystkim drużynom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

Rzecznik Prasowy  
Powiatu Pruszkowskiego

n  POWIAT PRUSZKOWSKI. Weekend w Nadarzynie – na sportowo!

Finał Mistrzostw Mazowsza Młodziczek 2020/2021

Wracamy do rozmowy z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

n			Czym	należy	się	kierować,	aby	dobrać	aparat	słucho-
wy	maksymalnie	dostosowany	do	naszych	potrzeb?

Dobór aparatów słuchowych to niełatwe zadanie. 
Należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Aparat 
dobieramy nie tylko w oparciu o wyniki badań, bu-
dowę i kondycję ucha, ale również mając na uwadze 
indywidualne potrzeby, oczekiwania i styl życia. 
Aparat powinien być „szyty na miarę”, czyli dobrze 
dopasowany, wygodny, bezpieczny, a przede wszyst-
kim funkcjonalny. Inaczej nie będziemy z niego 
korzystać i schowamy go do szuflady. Źle dobrany 
i dopasowany aparat potrafi zniechęcić użytkownika. 
To dość powszechny problem. Wiele osób zwraca się 
do mnie z prośbą o pomoc, gdyż źle dobrano i dopa-
sowano im aparat, w ogóle go nie noszą i mają po-
czucie straty pieniędzy. 

n			Czy	 istnieje	 dobry	 sposób	 na	 takie	 dopasowanie	
aparatu	słuchowego,	aby	jego	działanie	było	opty-
malne?	Jak	to	wygląda	w	praktyce?

Trudno w to uwierzyć, ale procesory cyfrowych apa-
ratów słuchowych, choć bardzo niewielkich rozmia-
rów, mają możliwości porównywalne do kompute-
rów. Zadaniem aparatów słuchowych jest przede 
wszystkim poprawa rozumienia mowy. Dopasowa-
nie aparatów odbywa się poprzez oprogramowanie 
dopasowujące. Daje ono możliwość zaprogramowania 
aparatów tak, aby słyszenie w nich nie było ani zbyt 
ciche, ani zbyt głośne i bezpieczne dla ucha, a mowa 
wyraźna na tle innych dźwięków. Najlepiej, jeśli dzieje 
się to w sposób automatyczny i bez naszego udziału. 
Aparaty powinny dynamicznie dostosowywać swoje 
ustawienia reagując na zmiany w naszym otoczeniu 
słuchowym. Na przykład, jeśli prowadzimy rozmowę 
stojąc przy ruchliwej ulicy, aparaty powinny przyci-
szyć szum nadjeżdżających samochodów, by nie prze-
szkadzał nam rozumieć tego, co mówi osoba, z którą 
prowadzimy dyskusję. Tak samo powinno dziać się 

w przypadku zatłoczonego sklepu czy restauracji. 
Aparaty słuchowe w znacznym stopniu pomagają 
w rozumieniu spikerów w TV, czy radio, a także osób 
zwracających się do nas np.: zza pleców, z oddali, czy 
po prostu mówiących szeptem. 

n			Jakie	aparaty	słuchowe	są	dostępne	na	rynku?	
Istnieje wiele modeli cyfrowych aparatów słucho-
wych. Są niewielkich rozmiarów i można je skutecz-
nie ukryć w uchu lub za uchem. Aparaty najnowszej 
generacji łączą się bezprzewodowo z telefonami, 
odbiornikami TV oraz innymi urządzeniami audio 
umożliwiając użytkownikowi bezpośredni odbiór 
dźwięków. Dostępne są również specjalne aplikacje 
służące do samodzielnego sterowania i dokonywania 
zmian w ustawieniach przez samych użytkowników. 
Jednak zanim podejmiemy decyzję o zakupie – warto 
przetestować działanie różnych aparatów. Można 
je bezpłatnie wypożyczyć i sprawdzić ich działanie 
podczas codziennego funkcjonowania. 

n			Czy	 aparaty	 słuchowe	 są	 drogie?	 Zapewne	 cena	
idzie	w	parze	z	jakością?	

Na pewno nie warto inwestować w najtańsze rozwią-
zania. W przypadku aparatów słuchowych, tak jak 
w przypadku innych urządzeń, wyróżniamy różne 
poziomy zaawansowania technologicznego. Im wyż-
sza klasa tym lepsza jakość i większe możliwości 
dopasowania aparatów do naszych indywidualnych 
potrzeb. Nie należy jednak zapominać, że możemy 
skorzystać z dofinansowania, a zakupy rozłożyć na 
raty. O wszystkim powinien poinformować protetyk 
słuchu. Złota zasada – NIE ZWLEKAĆ. Im szybciej 
zaczniemy przeciwdziałać niedosłuchowi, tym więk-
sze są szanse na spowolnienie procesu jego pogłębia-
nia. Pierwszy krok to wykonanie badanie słuchu. 

n

Aparaty słuchowe „szyte na miarę”
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www.pwz.plPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Kampinos    l    Leszno    l    Izabelin    l    Łomianki    l    Błonie    l    Stare Babice    l    Ożarów Mazowiecki

ZMIANA NA STANOWISKU 
Komendanta Powiatowego Policji
1 marca w Komendzie Policji Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Starych Babicach odbyło się ofi cjalne pożegnanie Komendanta Powia-
towego Policji dla PWZ inspektora Tomasza Dałka. Na uroczystość przybyli: Komen-
dant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak, Starosta Warszawski Zachodni 
Jan Żychliński i kadra kierownicza komendy. Komendant Stołeczny Policji podczas 
uroczystej zbiórki powierzył podinspektorowi Wojciechowi Turkowi obowiązki Ko-
mendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

I nspektor Tomasz Dałek od 16 maja 
2017 r. pełnił w Starych Babicach służbę 
na stanowisku Komendanta Powiatowe-

go Policji dla PWZ. Pracował także w tym 
miejscu wcześniej, w latach 2007–2012 był 
m.in. zastępcą Komendanta Powiatowego. 
Zapytany, jak będzie wspominał służbę 
w naszym powiecie odpowiedział:
– Bardzo ważne były dla mnie zawsze: 
wysoki standard pracy i sprawy osobowe 
policjantów. Przez długi czas mojej pracy 
w Starych Babicach uregulowałem wszyst-
kie kwestie finansowe funkcjonariuszy, 
podniosłem dodatki do pensji, starałem 
się docenić ciężką pracę policjantów pła-
cąc odpowiednio za nadgodziny. Był to 
czas, w którym Minister SWiA Mariusz 
Błaszczak wprowadził Program Moderni-
zacji Służb Mundurowych, zaowocował on 
m.in. wzrostem dodatku do pensji o ponad 
250 zł. To wszystko w połączeniu z dobrą 
atmosferą pracy pozwoliło mi ściągnąć do 
komendy w Starych Babicach 24 policjan-
tów z różnych nawet odległych garnizonów, 
a w ostatnich dniach papiery złożyło tu 
jeszcze trzech funkcjonariuszy. A trzeba 
wiedzieć, że w początkach mojej służby 
w na tym etacie zgłosiło się do mnie około 
270 osób deklarujących chęć pracy w KPP, 
niestety tylko kilku funkcjonariuszy otrzy-
mało zgodę Komendanta Stołecznego na 
przejście do nas. Cieszę się także z tego, że 
udało mi się przywrócić posterunki w Lesz-
nie i Izabelinie, a także odnowić elewację 
Komendy PP. Czyniłem także starania 
o wybudowanie komisariatu w Ożarowie 
Mazowieckim, ale niestety nie udało mi się 
doprowadzić tej sprawy do końca.
– Bardzo dobrze wspominam współpracę 
z samorządami gminnymi i powiatowym, 
pragnę za nią serdecznie wszystkim po-
dziękować. Dzięki wsparciu samorządów 
mogliśmy realizować wspomniane inwe-
stycje dotyczące posterunków w Lesznie 
i Izabelinie, zakupiliśmy także samochody 
i inny sprzęt dla policji, samorządy opła-
ciły ponadto służby ponadnormatywne 

policjantów. W ostatnich latach udało nam 
się zmniejszyć liczbę zdarzeń drogowych, 
mieliśmy sporo sukcesów w wykrywaniu 
przestępczości narkotykowej i z powodze-
niem odnajdywaliśmy osoby zaginione na 
terenie Puszczy Kampinoskiej. Oczywiście 
dynamika naszych czasów sprawia, że co-
dziennych problemów nie brakuje, ale po-
licjanci w Powiecie Warszawskim Zachod-
nim stanowią zgrany, profesjonalny zespół, 
który z pewnością dalej będzie ofiarnie słu-
żył powiatowej społeczności – powiedział 
inspektor Tomasz Dałek.
Odchodzącemu na emeryturę Komendan-
towi za dotychczasową współpracę podzię-
kował Komendant Stołeczny Policji nad-
inspektor Paweł Dzierżak oraz Starosta 
Warszawski Zachodni Jan Żychliński. 
Wyrazem uznania dla wieloletniej pracy 
inspektora Dałka była pamiątkowa szabla, 
którą otrzymał od policjantów na zakoń-
czenie spotkania.
Pełniący obecnie obowiązki Komendan-
ta Powiatowego Policji dla PWZ podin-
spektor Wojciech Turek rozpoczął służbę 
w 1996 r. i od tego czasu związany jest 
z garnizonem stołecznym. Początkowo pra-
cował w Wydziale Prewencji KPP w Le-
gionowie, w 2010 r. objął tam stanowisko 
Kierownika Referatu Patrolowo–Interwen-
cyjnego, a następnie Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Prewencji. W kolejnych latach 
pracował m.in. na warszawskiej Białołęce 
i Targówku. Od kwietnia 2017 r. był I Za-
stępcą Komendanta Rejonowego Policji 
Warszawa V, a od 26 czerwca 2020 r. objął 
stanowisko Komendanta Rejonowego Poli-
cji Warszawa V.

Źródło:	KPP	Stare	Babice	
podinsp.	Ewelina	Gromek–Oćwieja

Opracowanie: MŁ

I Za–ca Komendanta PP podinsp. Tomasz 
Sapiński wręcza szablę pamiątkową 

Komendantowi PP insp. Tomaszowi Dałkowi 
w obecności Komendanta Stołecznego Policji 

nadinsp. Pawła Dzierżaka

NOWA STRONA 
INTERNETOWA 
POWIATU
Powiat Warszawski Zachodni urucho-
mił nową stronę internetową dostoso-
wując ją do przepisów ustawy z dnia 
4  kwietnia 2019 r. o dostępności cy-
frowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych.
Strona posiada bardziej przejrzystą od po-
przedniej szatę graficzną i w większym 
stopniu została dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Witrynę upo-
rządkowano według nowych zasad, które 

umożliwią łatwiejsze i szybsze odnale-
zienie poszukiwanych informacji. Strona 
jest dostępna zarówno na urządzeniach 
stacjonarnych jak i mobilnych. Nowa wi-
tryna znajduje się pod dotychczasowym 

adresem: www.pwz.pl. Link do strony 
archiwalnej zamieszczono w stopce 
strony. Mamy nadzieję, że nowa strona 
spotka się z Państwa pozytywnym od-
biorem.                                              n

umożliwią łatwiejsze i szybsze odnale- adresem: www.pwz.pl. Link do strony 

Drogi powiatowe
MROŹNA ZIMA POWODUJE SZKODY
Tegoroczna mroźna zima sprawiła dro-
gowcom wiele kłopotów, doszło do spę-
kania nawierzchni i pojawiły się dziury 
w drogach. Uszkodzenia są na bieżąco 
naprawiane, a powiatowy recykler pracuje 
pełną parą. Jak dowiedzieliśmy się w Za-
rządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie 
Mazowieckim, w ostatnich dniach dro-
gowcy naprawili uszkodzenia nawierzchni 
na terenie gmin: Ożarów Maz., Izabelin, 
Łomianki i Stare Babice. W nadchodzą-
cych dniach recykler będzie pracować 
w gminach: Błonie, Leszno i Kampinos. 
W pierwszej kolejności naprawiano uszko-
dzenia tam, gdzie ruch jest 
największy.
Sporo pracy wymagało 
również utrzymanie dróg 
podczas opadów śniegu 
i wahania temperatury 
w okolicach 0oC. Likwida-
cja oblodzeń nawierzchni 
i odśnieżanie podczas te-
gorocznej zimy pochło-
nęły już ok. 570 tys. zł. 

Niestety, sy noptycy zapowiadają kolejne 
opady śniegu i możemy się spodziewać, 
że tegoroczne koszty utrzymania dróg 
powiatowych jeszcze wzrosną. Drogowcy 
są gotowi do zwalczania kolejnych zimo-
wych uciążliwości.

INWESTYCJE DROGOWE
Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił prze-
targ na wykonanie rozbudowy drogi 
powiatowej nr 4115W w miejscowoś-
ciach Czarnów – Gawartowa Wola w gm. 
Leszno. Na odcinku 2,3 km planuje się 
modernizację drogi, wzmocnienie kon-
strukcji jezdni, odwodnienie, budowę 
chodnika, perony autobusowe i przejścia 
dla pieszych. Powiat wystąpił do Woje-
wody Mazowieckiego o dofinansowanie 
kosztów tej inwestycji ze środków Fundu-

szu Dróg Samorządowych. Jeśli decyzja 
będzie pozytywna, możemy spodziewać 
się 80% kosztów dofinansowania. Koszt 
inwestycji szacowany jest na ok. 6 mln zł. 
Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 
16 marca br.
W najbliższym czasie planowane jest 
ogłoszenie przetargu na rozbudowę 
ul. Strażackiej w Bieniewicach gm. Bło-
nie wraz z rozbudową skrzyżowania 
z ul. Błońską na rondo. Również tę inwe-
stycję ZDP planuje wykonać przy pomocy 
środków zewnętrznych. Koszt inwestycji 
oszacowano na ok. 3 mln zł.
Jedna z planowanych inwestycji, na re-
alizację której w niedługim czasie także 
zostanie ogłoszony przetarg, dotyczy roz-
budowy ul. Niepokalanowskiej wraz 
z budową ronda i kładki przez rzekę 

Utratę w Podkampinosie gm. 
Kampinos. ZDP złożył już 
w lutym br. wniosek o do-
finansowanie tej inwestycji 
z subwencji ogólnej budżetu 
państwa. W przypadku po-
zytywnej decyzji możemy li-
czyć na dofinansowanie 50% 
kosztów. Wartość tej inwesty-
cji oszacowano na 6,4 mln zł. 
Będziemy Państwa informo-
wać o wynikach złożonych 
wniosków na dofinansowanie 
inwestycji.           MŁ

Powiatowy recykler 
na ul. 3 Maja w Laskach

Jak zwykle na początku roku Komenda Policji Powiatowej dla PWZ z siedzibą 
w Starych Babicach przedstawiła „Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego” na terenie naszego powiatu.

Z danych przygotowanych przez KPP 
wynika, że w 2020 r. w ewidencji wy-
padków i kolizji na terenie powiatu od-

notowano 48 zdarzeń drogowych, w wy-
niku których śmierć poniosło 7 osób, 
a 47 zostało rannych. Do 30 wypadków 
doszło na drogach krajowych i woje-
wódzkich. Nastąpiła widoczna popra-
wa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w porównaniu do roku 2019. Liczba 
wypadków i osób rannych zmniejszyła się 

o 15. Liczba osób zabitych zmniejszyła się 
o połowę. Wzrosła natomiast liczba koli-
zji drogowych (z 1604 do 1709). Wśród 
głównych przyczyn wypadków znalazły 
się przekroczenia dozwolonej prędkości 
i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
 W 2020 r. roku nastąpił także spadek 
dynamiki przestępstw stwierdzonych na 
terenie powiatu w porównaniu do roku 
poprzedniego z  2179 do 2081. Spadek ten 
dotyczy wszystkich gmin powiatu z wy-

jątkiem Kampinosu, gdzie odnotowano 
wzrost z 61 w 2019 r. do 162 w 2020 r. 
W minionym roku na terenie całego po-
wiatu stwierdzono 1150 przestępstw, 
w tym m.in.: 403 kradzieże cudzych rze-
czy, 68 kradzieży samochodów poprzez 
włamanie, 292 przestępstwa o charakte-
rze gospodarczym i 58 naruszeń ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii.
 Na przedstawioną statystykę wpływ 
miała zapewne pandemia i zmienione re-
alia funkcjonowania naszej społeczności. 
Nasuwa się wniosek, że im więcej ludzi 
pozostaje w domach, tym jest bezpiecz-
niej w terenie i na drogach.            n

Na drogach mniej  ofi ar, chociaż... kolizji więcej



 NR 4(100)/2021  (ROK VI)    |    18 MARCA 2021 R.    |    Mocne Strony6 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

URSUS

LVI  LICEUM 
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im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
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ZNAKOMITY  DOJAZD:
• autobusami: 187, 220 – przystanek POCZTY GDAŃSKIEJ
• autobusami: 129, 191, 401, 517 – przystanek SZANCERA
• SKM, Koleje Mazowieckie – do stacji WARSZAWA URSUS

OFERTA EDUKACYJNA 
dla kandydatów w roku szkolnym  2021/2022

www.56lo.waw.pl

Klasa I A – klasa politechniczna (nauk ścisłych)
•	z	rozszerzonymi	przedmiotami:	matematyka, język angielski,  

do wyboru fizyka lub informatyka;
•	drugi	język	obcy	do	wyboru:	j.	hiszpański,	j.	niemiecki,	j.	rosyjski;
•	planowane	zajęcia	dodatkowe:	elementy	programowania.
Przygotowanie	 do	 podjęcia	 studiów	 na	 kierunkach	 technicznych,	 przyrodniczych	
i	ekonomicznych,	takich	jak:	automatyka	i	robotyka,	elektronika,	energetyka,	budow-
nictwo,	geodezja	i	kartografia,	inżynieria	środowiska,	inżynieria	materiałowa,	trans-
port,	 gospodarka	 przestrzenna,	 zarządzanie,	 ekonomia,	 finanse	 i	 rachunkowość,	
turystyka,	geologia,	architektura,	mechanika	i	budowa	maszyn,	mechatronika,	geo-
monitoring,	grafika,	fizyka	techniczna,	geoinformatyka.

Klasa I B – klasa medyczna
•	z	rozszerzonymi	przedmiotami:	biologia, język angielski,  

do wyboru fizyka lub chemia;
•	drugi	język	obcy	do	wyboru:	j.	hiszpański,	j.	niemiecki,	j.	rosyjski;
•	planowane	zajęcia	dodatkowe:	elementy	biologii	i	fizyki	w	rehabilitacji.
Przygotowanie	 do	 podjęcia	 studiów	 na	 kierunkach	 medycznych,	 przyrodniczych	
i	 technicznych,	 takich	 jak:	 kierunek	 lekarski,	 stomatologia,	 techniki	dentystyczne,	
ratownictwo	 medyczne,	 fizjoterapia,	 położnictwo,	 pielęgniarstwo,	 analityka	 me-
dyczna,	zdrowie	publiczne,	dietetyka,	opiekun	medyczny,	biotechnologia,	ochrona	
środowiska,	inżynieria	biomedyczna,	technologia	chemiczna,	inżynieria	chemiczna	
i	procesowa,	weterynaria,	bioinżynieria,	gastronomia	i	hotelarstwo.

Klasa I C – klasa prawno-ekonomiczna
•z	rozszerzonymi	przedmiotami:	matematyka, język angielski, 

do wyboru geografia lub historia;
•drugi	język	obcy	do	wyboru:	j.	hiszpański,	j.	niemiecki,	j.	rosyjski;
•planowane	zajęcia	dodatkowe:	elementy	prawa.
Przygotowanie	do	podjęcia	studiów	na	kierunkach	ekonomicznych,	społecznych,	
przyrodniczych	 i	 technicznych,	 takich	 jak:	 ekonomia,	 finanse	 i	 rachunkowość,	
politologia,	 prawo,	 stosunki	 międzynarodowe,	 geografia,	 geodezja	 i	 kartografia,	
gospodarka	 przestrzenna,	 ochrona	 środowiska,	 inżynieria	 środowiska,	 turystyka,	
zarządzanie,	logistyka.

Klasa I D – klasa medialno-teatralna
•z	rozszerzonymi	przedmiotami:	język polski, język angielski, 

do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie;
•drugi	język	obcy	do	wyboru:	j.	hiszpański,	j.	niemiecki,	j.	rosyjski;
•planowane	zajęcia	dodatkowe:	edukacja	medialno-teatralna.
Przygotowanie	 do	 podjęcia	 studiów	 na	 kierunkach	 humanistycznych	 i	 artystycz-
nych,	takich	jak:	prawo,	historia	sztuki,	kulturoznawstwo,	dziennikarstwo,	filologia,	
politologia,	 historia,	 socjologia,	 stosunki	 międzynarodowe,	 animacja	 kultury,	 psy-
chologia,	 komunikacja	 międzykulturowa,	 kultura	 w	 mediach	 i	 komunikacji,	 komu-
nikacja	 wizerunkowa,	 reklama	 i	 kultura	 współczesna,	 wiedza	 o	 teatrze,	 turystyka	
kulturowa,	filozofia,	edukacja	kulturalna,	europeistyka.

CZY „ARSUS” 
MA SZANSĘ  
NA WPIS  
DO REJESTRU 
ZABYTKÓW?
Dzięki staraniom Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen” – wspieranego przez PTTK 
Oddział Ursus oraz Grupę Inicjatywną dążącą do powstania Muzeum Ursusa – trwa-
ją prace Stołecznego  Konserwatora Zabytów w sprawie możliwości  włączenia bryły 
Ośrodka Kultury „Arsus” do Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) m.st. Warszawy. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że historyczny budynek – „Arsus” – był już w GEZ, jednak został 
z listy chronionych budowli wykreślony (!). Przez kogo i dlaczego? 

S towarzyszenie Kulturalne „Carmen” wysto-
sowało zgodnie ze swoim statutem* niezbęd-
ne pismo do Biura Stołecznego Konserwa-

tora Zabytków równo rok temu – 6 marca 2020 
roku. Próbowaliśmy ustalić, dlaczego dopiero 
w styczniu 2021 roku Prezes Stowarzyszenia 
otrzymała oficjalne pismo z BSKZ informu-
jące, że wniosek zostanie rozpatrzony w poro-
zumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków. Z naszych nieoficjalnych 
źródeł wynika, że pracownicy Biura Stołecznego 
Konserwatora Zabytków mieli utrudnioną pracę 
(jak każdy) ze względu na trwającą pandemię 
COVID-19. Archiwa – zamykane bądź otwie-
rane na warunkach zgodnych z reżimem sani-
tarnym – stały się mniej dostępne bądź w ogóle 
zamknięte dla urzędników i badaczy. Z naszej 
rozmowy wynika, że mieli oni utrudniony dostęp 
do inwentarzy archiwalnych. Kwerenda wymaga 
samodzielnego przeglądania akt, a terminy trze-
ba rezerwować z wyprzedzeniem, ponieważ licz-
ba miejsc na salach w archiwach została mocno 
ograniczona.

Trwa pogłębiona kwerenda archiwalna
Na szczęście, wniosek Stowarzyszenia Kultu-
ralnego „Carmen” jest ponownie analizowa-
ny przez Stołecznego Konserwatora Zabytów 
w sprawie możliwości włączenia ww. obiektu 
do GEZ. Procedowany jest także zgodnie z za-
pisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.  – Stołeczny Konserwator 
Zabytków w chwili obecnej posiada dokumenta-
cję zdjęciową elewacji budynku oraz przeprowa-
dza pogłębioną kwerendę archiwalną, po której 
dokonana zostanie ocena zasadności wykona-
nia karty adresowej zabytku, która ewentual-
nie zostanie włączona do GEZ po uzgodnieniu 
z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków – poinformowała Karolina Gałecka, 
Rzecznik prasowy m.st. Warszawy. 

Furtka do wyburzenia „Arsusa”  
otworzyła się w 2013 roku

Dowiedzieliśmy się również ku ogromnemu 
zaskoczeniu, że „Arsus” został już wcześniej 
włączony do GEZ, a następnie z tego same-
go wykazu wyłączony (!) – Budynek dawnego 
Kina Ursus położony przy ul. Traktorzystów 14 
został włączony do gminnej ewidencji zabytków 
m.st. Warszawy (GEZ), zarządzeniem Prezyden-
ta m.st. Warszawy nr 2998/2012 z dnia 24 lipca 
2012 r. w sprawie założenia ewidencji zabytków 
Miasta Stołecznego Warszawy – odpowiedziała 
na naszą prośbę Karolina Gałecka. Dopytaliśmy 
także o powody wyłączenia obiektu: – Został 
wyłączony z GEZ w porozumieniu Stołecznego 
Konserwatora Zabytów z Mazowieckim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków w dniu 
22 stycznia 2013 r. Spotkania dotyczące zmian 

w GEZ nie są protokołowane. W chwili wyłą-
czenia omawianego budynku z GEZ zarówno 
zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, jak i rozporządzenia MKiDN nie 
precyzowały dokładnie sposobu porozumienia 
w sprawie zmian GEZ, zatem wyłączenie obiektu 
dawnego Kina Ursus nie wymagało pisemnego 
uzasadnienia powyższych stanowisk. Obiekt zo-
stał wyłączony zarządzeniem Prezydenta m.st. 
Warszawy nr 3967/20123 z dnia 5 marca 2013 r. 
w sprawie zmian w ewidencji zabytków Miasta 
Stołecznego Warszawy. Wówczas urzędującym 
Prezydentem Warszawy była Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, której podpis figuruje pod ww. 
zarządzeniem. Furtka do wyburzenia „Arsusa” 
została wtedy szeroko otwarta...

Ponad połowa powierzchni Warszawy – 
bez miejscowych planów zagospodarowania**

Wpis do rejestru to prawna forma ochrony, 
którą zajmuje się Wojewódzki Konserwator 
Zabytków. Proces odbywa się na drodze po-
stępowania administracyjnego, które wszczyna 
urząd Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. 
W przypadku wpisywania obiektów do GEZ 
nie toczy się procedura administracyjna. Wpis 
następuje po porozumieniu Stołecznego i Mazo-
wieckiego Konserwatora Zabytków – przez tego 
ostatniego decyzja musi być zaakceptowana. 
Obiekt otrzymuje kartę adresową i zostaje ujęty 
w GEZ. Ujęcie obiektu w GEZ skutkuje obo-
wiązkiem uzgadniania z urzędem konserwa-
torskim dla takiego obiektu decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 
o warunkach zabudowy, (art. 53 i 60 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym), jak również pozwo-
lenia na budowę lub rozbiórkę (art. 39 ust. 3 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.). 
Powyższych uzgodnień dokonuje właściwy or-
gan administracji budowlanej. Jak przypomina 
mgr inż. arch. Wojciech Szygendowski, były 
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków: 
– Podstawę prawną ochrony konserwatorskiej 
obiektów figurujących w GEZ czynią dopiero: 
zapisy ustalające ochronę w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego lub 
zapisy ustalające ochronę w decyzjach o wa-
runkach zabudowy bądź decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
Bez odpowiednich zapisów ewidencje same 
w sobie praktycznie nic nie chronią, a „uaktyw-
niają” je dopiero treści w wymienionych wyżej 
dokumentach***. Niestety, „Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego terenów 
poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Pia-
stowskich – część I” uchwalony został przez 
Radę Warszawy dopiero 3 lipca 2014 roku. Na 
nic zdałyby się uwagi w trakcie prac nad planem 

zagospodarowania co do pozostawienia budynku 
OK „Arsus”, ponieważ…  rok wcześniej „Ar-
sus” został wykreślony z GEZ.

Historyczna Rola „Arsusa”  
w dziejach dzielnicy i nie tylko

„Arsus” stanowi spuściznę po byłej fabryce 
„URSUS” – jest unikalnym w Warszawie 
obiektem, który pełnił rolę Zakładowego Domu 
Kultury. Ma już ponad 70 lat. Niestety, nie jest 
własnością m.st Warszawy, lecz dewelopera. 
Do 31 grudnia 2022 r. „Arsus” będzie jeszcze 
funkcjonował w budynku przy ul. Traktorzy-
stów 14. O tym decyduje umowa ze spółką de-
weloperską CPD S.A. Potem budynek przejmie 
właściciel. Dlatego w korespondencji  z Ma-
zowieckim oraz Stołecznym Biurem Konser-
watora Zabytków podkreślaliśmy ważność ich 
decyzji w kwestii ocalenia „Arsusa”. Rolę, 
jaką odegrała ta placówka, szeroko opisała także 
Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen” 
we wniosku do Biura Stołecznego Konserwato-
ra. Ze sceną „Arsusa” współpracował Bardini, 
Kofta. To właśnie tu karierę rozpoczęli: Alicja 
Majewska, Maanam, Perfect, Jacek Borkowski. 
Tu miały miejsce światowe występy Joan Baez, 
a wcześniej spotkania opozycji demokratycznej.

Zmiany prawne niekoniecznie 
przyspieszą wpis

Miejmy nadzieję, że procedura wpisu do 
GEZ będzie przebiegała szybciej, niż do tej 
pory. Z naszych źródeł dowiedzieliśmy się, że 
obiekty do wpisu Biuro Stołecznego Konserwa-
tora Zabytków może od pewnego czasu ustalać 
z Wojewódzkim Konserwatorem indywidu-
alnie, a nie czekać na ich wspólne spotkanie 
i omawiać jednocześnie kilkadziesiąt obiektów. 
Sprawę wpisu do GEZ może jedynie kompliko-
wać i opóźniać zmiana Rozporządzenia w spra-
wie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, 
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 
oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych 
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z pra-
wem****. Nowela stanowi m.in. nowe obowiązki: 
o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku 
do gminnej ewidencji zabytków, o włączeniu 
tej karty, o sporządzeniu nowej karty adresowej 
zabytku, o zamiarze wyłączenia karty adre-
sowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków 
lub o wyłączeniu tej karty wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie 
właściciela lub posiadacza zabytku albo nie-
ruchomości. Pamiętajmy także, że dopiero po 
wpisie do GEZ obiekt może być wpisany do 
chronionego prawnie rejestru zabytków nie-
ruchomych. Prowadzenie robót budowlanych 
w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę nie 
wy łącza kompetencji organu konserwator-
skiego do wydania decyzji (na podstawie art. 
45 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami; Dz.U. Nr 
162, poz. 1568 ze zm.), gdy zabytek nierucho-
my został wpisany do rejestru zabytków po wy-
daniu decyzji o pozwoleniu na prowadzenie 
przy tej nieruchomości robót budow lanych. 
Z datą wpisania nieruchomości do rejestru 
zabytków, na inwestorze spoczywa bowiem 
obowiązek uzyskania pozwolenia konserwa-
torskiego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 
tej ustawy (wyrok NSA z dnia 18 października 
2016 r., II OSK 3/15). Agnieszka Gorzkowska

* W rozdziale II pkt.6 czytamy, że jednym z celów działań Stowa-
rzyszenia jest „Ochrona dorobku artystycznego Chóru Canate Deo 
oraz zabytków kultury znajdujących się na terenie dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy”.
** Statystyka planów miejscowych – stan na 31 grudnia 2020 r.
*** Fragment artykułu opublikowanego w numerze 4 czasopisma 
Doradca Rynku Nieruchomości 2017.  
**** Rozporządzenie MKiDN z dnia 10 września 2019 r., 
Dz.U.2019.1886. Rozporządzenie jest odpowiedzią na wystąpienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich, w których sugerował on niezgodność 
z Konstytucją poprzez pozbawienie właściciela nieruchomości możli-
wości ochrony przed ograniczeniem jego własności.

Współpraca LVI LO
z Wydziałem Elektrycznym 
Politechniki Warszawskiej

Nowy kierunek na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Warszawskiej

ELEKTROMOBILNOŚĆ 
prekursor kierunku 

dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski  
– prof. uczelni

Zastępca  
Dyrektora ds. Nauki

Instytut Sterowania  
i Elektroniki Przemysłowej
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Dofi nansowanie demontażu, 
odbioru, transportu i utylizacji 
wyrobów zawierających azbest
Zachęcamy mieszkańców Gminy 
Ożarów Mazowiecki do skorzy-
stania z dofi nansowania usługi 
demontażu, odbioru (w przypadku 
wyrobów wcześniej zdeponowa-
nych), transportu i utylizacji wy-
robów zawierających azbest. Ich 
demontaż, transport i utylizacja są w 100% refundowane osobom 
fi zycznym oraz jednostkom użyteczności publicznej. Gmina nie po-
krywa kosztów położenia nowego dachu.

W związku z powyższym prosimy 
mieszkańców – zainteresowanych 
usunięciem pokryć dachowych 

wykonanych z wyrobów zawierają-
cych azbest lub odbiorem już zdjętych 
– o składanie wniosków w Urzędzie 
Miejskim w Ożarowie Mazowie-
ckim (osobiście, drogą pocztową lub 
elektroniczną – dla osób posiadają-
cych podpis elektroniczny). 

Formularz wniosku można otrzymać 
w Wydziale Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa, ul. Kolejowa 2, 05-850 
Ożarów Mazowiecki; lub ściągnąć 
ze strony www.ozarow-mazowiecki.
esog.pl, zakładka – azbest.

Wnioski będą rozpatrywane według 
kolejności ich wpływu do wyczerpa-
nia środków na bieżący rok. Wszelkie 
informacje na ten temat można uzy-
skać pod nr tel. 22 731 32 64.

Wydział	Ochrony	
Środowiska	i	Rolnictwa

Nasza przyszłość według Lema
Zapewne dziś Stanisław Lem westchnąłby gorzko się uśmiechając i po-
wiedział nie bez satysfakcji: wiedziałem! A nie pisałem?! Pandemia 
wymusiła na nas refl eksję (zresztą nie jedną), między innymi nad tym 
dokąd zmierza nasz świat, a my wraz z nim. 

W Bibliotece Publicznej 
w Ożarowie postano-
wiliśmy spróbować 

poszukać odpowiedzi na to 
i na inne pytania związane 
z przyszłością z pomocą 
Wojciecha Orlińskiego, któ-
ry nie tylko napisał książkę 
o Lemie („Stanisław Lem. 
Życie nie z tej ziemi”), ale 
jest również znawcą Inter-
netu, pop kultury i literatury 
science fiction oraz od wie-
lu lat z ciekawością przy-
gląda się zmieniającemu się 
światu i daje temu wyraz 
w swoich licznych publika-
cjach – prasowych, a także 
książkowych. 
Ostatnio zmienił zawód 
(dziennikarza na nauczycie-
la), co też oddaje społeczno-
-kulturowe przeobrażenia, 
chociażby w kontekście tego, 
jakie zawody się kończą, 
a jakie mają przyszłość.

Wojciech Orliński odpowiedział nam 
na główne pytanie spotkania: Czy 
Lem przewidział pandemię? A także 
na to: czy wyobraźnia pisarza oraz 
jego intuicja mogą nam podsuwać 
rozwiązania problemów, które szy-
kuje dla nas niedaleka przyszłość? 
Liczymy, że tak, biorąc pod uwagę ile 
współczesnych zjawisk i konkretnych 
rzeczy Lem przewidział. Podajemy 
ich skróconą listę: smartfon jako mały, 
przenośny  telewizor umożliwiający 
natychmiastowy dostęp do danych 
z Biblioteki Trionów, pendrive pod na-
zwą trionu, druk 3D („Obłok Magella-
na” z 1955 r.), Internet („Astronauci” 
z 1951 r., „Obłok Magellana” z 1955 r., 
„Dialogi” z 1957 r.), tablet pod nazwą 
optonu oraz audiobook pod nazwą 
lektonu („Powrót z gwiazd” z 1961 r.), 
VR, czyli rzeczywistość wirtualną pod 
nazwą fantomatyki („Summa techno-
logiae” z 1964 r.), fake newsy („Głos 
Pana” z 1968 r.),  a także transhuma-
nizm („Czy Pan Istnieje, Mr. Jones?” 
opowiadanie z 1955 r.).

Zapraszamy na www.biblioteka.oza-
row-mazowiecki.pl do obejrzenia na-
grania ze spotkania i śledzenia (mimo 
pandemii) kolejnych wydarzeń kultu-
ralnych Biblioteki. 

Biblioteka	Publiczna	
w	Ożarowie	Mazowieckim	

Od zeszłego roku trwa przebu-
dowa ulicy Partyzantów w Oża-
rowie Mazowieckim. 

P rojekt przebudowy zakłada wykona-
nie kanalizacji deszczowej, wybu-
dowanie ciągu pieszo-rowerowego 

po południowej stronie ulicy, budowę 
częściowych chodników po północnej 
stronie, przebudowę sieci energetycz-
nej, budowę kanału technologicznego 
oraz przebudowę urządzeń kolidujących 
z inwestycją i dwukierunkowej jezdni 
o szerokości 5,5 m.
Budowa kanalizacji deszczowej jest 
w bardzo wysokim stopniu zaawanso-
wana, mimo że prace prowadzone są 

w niekorzystnych warunkach geologicz-
no-hydrologicznych. Z około 660 mb 
kanału głównego, do wykonania pozo-
stało około 100 mb. Wybudowany już 
został kanał technologiczny, a od około 
tygodnia trwa obsadzanie krawężników 
i obrzeży dla budowy ciągu pieszo-ro-
werowego po południowej stronie ulicy. 
Kompleksowa przebudowa zawsze 
wiąże się ze znacznymi utrudnieniami, 
szczególnie przy ulicy, która jest jedy-
nym połączeniem z drogami, będącymi 
głównymi ciągami komunikacyjnymi 
dla tej części miasta. Należy zauważyć, 
że mimo prowadzonych prac, ruch na 
ulicy jest ciągle utrzymywany, chociaż 
nie bez problemów. 
Budowany w obecnej chwili ciąg 
pieszo-rowerowy, po wykonaniu tzw. 
„podbudowy” rozwiąże obecny prob-
lem z poruszaniem się wzdłuż ul. Party-

zantów, umożliwiając przejście „suchą 
stopą” przez teren budowy. Wszystkich 
zaniepokojonych informuję, że słupy 
oświetleniowe pozostające obecnie 
w ciągu pieszo-rowerowym będą usu-
nięte i instalacja częściowo zostanie 
„skablowana”. Zatem obawy co do bez-
piecznego i funkcjonalnego korzystania 
z powstającej infrastruktury są przed-
wczesne.
W związku ze zbliżającą się wiosną 
oraz towarzyszącą zwykle tej porze roku 
deszczową aurą, należy niestety spo-
dziewać się występowania błota i innych 
niedogodności podczas trwania prze-
budowy. Zapewniamy, że dokładamy 
wszelkich starań, żeby budowa była jak 
najmniej uciążliwa dla mieszkańców. 

Paweł	Kanclerz
Burmistrz	Ożarowa	Mazowieckiego

PRZEBUDOWA ULICY PARTYZANTÓW W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 
Jak idą prace?
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WYWIAD

MACIEJ RAYZACHER: 	Pani	Poseł,	wiem,	
że nie	przechodzi	Pani	obojętnie	obok	ludz-
kich	 spraw.	 Niezależnie	 czy	 jest	 to	młoda	
osoba	 borykająca	 się	 z	 niezawinionym	
zadłużeniem,	 czy	 grupa	 kupców	 walczą-
ca	 o	 miejsca	 pracy,	 czy	 pomoc	 w	 czasie	
pandemii.	 Czy	 udaje	 się	 Pani	 to	wszystko	
załatwić?

JOANNA FABISIAK Poseł na Sejm RP: 
– Wszystkiego nigdy się nie uda, ale 
wiele jest spraw, które się załatwi, jeśli 
się o to wytrwale i cierpliwie zabiega. 
Wspomniałeś o ogromnie ważnym 
problemie – zadłużeniu. Mieszkanie 
zadłużone, a najgorzej jeśli nie z włas-
nej winy. Do mojego biura poselskie-
go zgłosiła się np. dziewczyna, której 
mieszkanie zadłużyli rodzice, a teraz 
ona ma spłacać sumy ogromne, rzędu 
200–300 tysięcy. Na skutek wielokrot-
nych interwencji, które podejmowałam 
przez 2 lata, udało się doprowadzić 
do tego, że Warszawa podjęła uchwa-
łę, która umożliwia konkretną pomoc 
osobom z zadłużeniem czynszowym. 
Jeśli udowodni się, że rodzice zadłużali 
mieszkanie, kiedy to była dziewczynka 
niepełnoletnia, to za okres niepełnolet-
ności nie obciąża się jej tym długiem. 
Pozostały można rozłożyć na raty, a na-
wet w pewnej części umorzyć. To jest 
wielka rzecz. 
Na samym początku pandemii zgłosi-
li się do mnie seniorzy, alarmując, że 
brakuje maseczek. I wtedy udało się, ze 
wspaniałymi warszawskimi rzemieślni-
kami z Cechu Krawców i wspaniałym 
Panem Tadeuszem Kierepką. Ja kupi-
łam materiał, Pan Tadeusz szył i dzięki 
temu rozdaliśmy Warszawiakom tysiąc 
maseczek, które trafiły przede wszyst-
kim do seniorów, osób potrzebujących. 

MR:	 	Muszę	zapytać	o	kupców.	Na	Ocho-
cie,	 gdzie	 mieszkam,	 to	 przede	 wszystkim	
sprawa	 kupców	wysiedlonych	 z	 bazaru	 na	
Banacha.

JF:  – A na Bielanach udało się obronić 
kupców. Na Żeromskiego działały 3 pa-
wilony, bardzo ważne dla mieszkańców, 
bo nigdzie w okolicy nie ma sklepu wa-
rzywnego. Umowy kupców się kończy-
ły i miały nie zostać przedłużone. Moja 
interwencja pomogła zorganizować 
społeczność, wywalczyć przedłużenie 
umów i zapewnić dalsze funkcjonowa-
nie sklepów. 

MR:		Jakiego	rodzaju	sprawy	są	zgłaszane	
do	Pani	biura	poselskiego?
JF:  – W czasie pracy nad nowelizacją 
ustawy o szkolnictwie wyższym częsty-
mi gośćmi byli przedstawiciele świata 
nauki reprezentujący instytuty naukowe, 
Polską Akademię Nauk i wyższe uczel-
nie. Przedstawiali propozycje poprawek 
do ustawy, a ja po wspólnej dyskusji 
zgłaszałam je podczas prac Komisji 
Edukacji Nauki i Młodzieży. 
Wsłuchuję się w potrzeby rodziców 
i młodzieży. Moja ostatnia interwencja 
dotyczyła zmiany kalendarza rekrutacji 
do szkół ponadpodstawowych. Udało 
się doprowadzić do tego, że rekrutacja 
kończy się już w lipcu, a nie jak w ze-
szłym roku dopiero w połowie sierpnia. 
Dzięki temu uczniowie i ich rodziny 
będą mogli w sierpniu odpocząć, zyska-
ją spokój i komfort psychiczny.

MR:			Sprawy	rodzinne	to	temat,	który	zaj-
muje	dużo	czasu	w	Pani	działalności	posel-
skiej.	

JF:  – O pomoc proszą szczególnie 
kobiety w przypadku dramatów rodzin-
nych, w sytuacjach przemocowych. Od 
20 lat, odkąd jestem posłem, pomagam 
kobietom. Mniej zajmuję się hasłami, 
a więcej konkretami, np. gdy przycho-
dzi matka w ciąży, która nie wie, gdzie 
następnego dnia będzie spała – i wtedy 
trzeba ten problem rozwiązać. 

MR:	 	Wiem,	że	od	ćwierć	wieku	prowadzi	
Pani	wolontarystycznie	Fundację	„Świat	na	
Tak”.	Czym	ona	się	zajmuje?

JF:  – Celem Fundacji jest wzmacnia-
nie pozytywnych postaw i działań mło-
dzieży. Nasz program wychowawczy 
opiera się na zaangażowaniu młodych 
ludzi w wolontariat. Wierzymy, że każ-
dy z nas chce zostawić świat trochę lep-
szym niż go zastał. Wiemy również, że 
tam gdzie jest wolontariat, nie ma miej-
sca na przemoc rówieśniczą i agresję.
Program wychowawczy Fundacji re-
alizowany jest w szkolnych „Klubach 
Ośmiu”, które zrzeszają ok. 5 tysięcy 
młodych ludzi w całej Polsce. Nasi 
wolontariusze pracują także w czasie 
pandemii. Wspierają osoby, które nie 
mogą lub boją się wychodzić z domu, 

szczególnie seniorów, osoby chore 
i niepełnosprawne. 
„Kluby Ośmiu” powstały jako pokło-
sie Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, 
który był na początku całej inicjatywy. 
Nagradzamy w nim nastoletnich wo-
lontariuszy – młodzież, która spieszy 
z pomocą ludziom, zwierzętom i całe-
mu środowisku naturalnemu, chroniąc 
je przed zniszczeniem. Konkurs zapo-
czątkowany został w 1993 r. w Warsza-
wie, ale okazał się bardzo potrzebny, 
więc szybko stał się konkursem ogól-
nopolskim. Mimo upływu lat co roku 
nie brakuje nam wspaniałej młodzieży, 
która może służyć za wzór swoim ró-
wieśnikom. 

MR:			A	inne	działania?

JF:  – Misją Fundacji jest wszech-
stronna pomoc młodzieży. Pomagamy 
młodym ludziom w pokonywaniu trud-
ności życiowych i w usamodzielnieniu 
się. Dlatego już od ponad 20 lat prowa-
dzimy bezpłatne korepetycje, w czasie 
pandemii także on-line. Przez wiele lat 
prowadziliśmy Młodzieżową Agencję 
Informacyjną, wydawaliśmy poradni-
ki, np. jak przygotować się do pracy 
zawodowej, jak jej szukać. Od czasu, 
gdy do Polski zaczęli przyjeżdżać repa-
trianci i osoby z Kartą Polaka, dla tej 
młodzieży prowadzimy naukę języka 
polskiego. 

MR:	 	 Wiem,	 że	 Fundacja	 organizuje	 co	
roku	bal	karnawałowy	dla	młodzieży	niepeł-
nosprawnej.	Czy	może	Pani	o	nim	opowie-
dzieć?

JF:  – Bardzo ważnym obszarem dzia-
łań Fundacji jest wspieranie młodzieży 
niepełnosprawnej. Dlatego już od 23 lat 
organizujemy Integracyjny Bal Kar-
nawałowy, co roku uczestniczy w nim 
kilkaset osób. Tegoroczna edycja była 
wyjątkowa, bo ze względu na pandemię 
odbyła się on-line. Nie zabrakło jednak 
żadnej z atrakcji, która towarzyszy balo-
wi na żywo. 
Od kilkunastu lat organizujemy także 
charytatywny marszobieg dla młodzie-
ży niepełnosprawnej, który odbywa się 
w malowniczej scenerii okolic Łazienek 
Królewskich. Tę piękną i bardzo lubianą 

przez młodych ludzi tradycję przerwała 
dopiero pandemia. 

MR:		Czy	Fundacja	działa	też	na	rzecz	mło-
dzieży	polskiej	mieszkającej	za	granicą?

JF:  – Tak. Od 12 lat organizujemy 
Konkurs „Być Polakiem”, by umacniać 
tożsamość narodową i więź młodzieży 

polonijnej z krajem pochodzenia. Od 
początku trwania konkursu z całego 
świata napłynęło łącznie 7200 prac pi-
semnych, plastycznych i multimedial-
nych przygotowanych przez młodych 
ludzi, którzy choć żyją poza granicami 
kraju, mają Polskę w sercu.

n

„ MNIEJ ZAJMUJĘ SIĘ HASŁAMI, 
A WIĘCEJ KONKRETAMI”
– rozmowa z Posłem na Sejm RP JOANNĄ FABISIAK

Wolontariusze Fundacji „Świat na Tak”

Integracyjny Bal Karnawałowy dla Młodzieży Niepełnosprawnej i Wolontariuszy

Poseł Joanna Fabisiak wśród najmłodszych uczestników Konkursu „Być Polakiem"
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Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę budynku biblioteki 
przy ul. Grodziskiej w Brwinowie. 

D o zadań wykonawcy będzie należa-
ła m.in. budowa budynku bibliote-
ki wraz z infrastrukturą techniczną 

i zagospodarowaniem terenu, budowa 

zjazdu publicznego, przebudowa za-
toki postojowej w pasie ulicy Gro-
dziskiej oraz wyposażenie budynku. 
Wjazd do nowego budynku biblioteki 

będzie zlokalizowany przy ul. Grodzi-
skiej między budynkami o numerach 
8 oraz 10. 
Nowa biblioteka będzie budynkiem 
energooszczędnym. Projekt wykona-
ła pracownia Architektura Pasywna 
Pyszczek i Stelmach sp. j. z Krakowa, 
która zaprojektowała również pasyw-
ną halę sportową przy ul. Moczyd-
łowskiego 2 w Brwinowie.

Parametry techniczne i zagospodarowanie
Powierzchnia całkowita budynku 
zaprojektowanego przez pracow-

nię Architektura Pasywna Pyszczek 
i Stelmach sp.j. z Krakowa wynosi 
1023,32 m2; powierzchnia zabudowy 
– 586,59 m2; kubatura – 3096,39 m3; 
długość – 19,75 m; szerokość – 33,25 m; 
wysokość – 6,04 m. Powierzchnia par-
teru będzie liczyć 505,52 m2. 

Budynek będzie dwukondygnacyjny. 
Według projektu na parterze znajdą się:

 n czytelnia prasy i czytelnia ogólna, 
 n oddział dla dorosłych oraz dla dzieci 

i młodzieży, 
 n sala wielofunkcyjna ze schowkiem, 

 n toalety ogólnodostępne, w tym to-
aleta dostosowana do użytku przez 
osoby z niepełnosprawnościami,

 n pokoje administracyjne,
 n pomieszczenie socjalne. 

Piętro to miejsce, w którym zaplanowa-
no pomieszczenia techniczne i wenty-
latornię. 

Na realizację zadania wybrany w prze-
targu wykonawca będzie miał 14 mie-
sięcy od podpisania umowy. 

UG	Brwinów

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA 
– już w 2022 roku

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

„NIEWIDZIALNI” 
ROY JACOBSEN

Pierwsza	 część	 trylogii	 norweskiego	
pisarza	 Roya	 Jacobsena	 zapowiada	 się	
błogo	 i	 spokojnie.	 Życie	 kilkuosobowej	
rodziny	zamieszkującej	małą	wyspę	regu-
lowane	 jest	porami	 roku	oraz	warunkami	
atmosferycznymi.	 Chłodny	 opis	 postaci	
reprezentujących	 trzy	 pokolenia,	 Ma-
rii,	 jej	 męża	 Hansa,	 ich	 córki	 Ingrid	 oraz	
dziadka	 Martina,	 jest	 celowym	 środkiem,	
wysuwającym	 na	 pierwszy	 plan	 naturę.	
To	 ona	 jest	 głównym	 bohaterem	 tej	 po-
wieści,	wyznaczającym	jej	rytm.	Wszystko	
jest	 jej	 podporządkowane,	 a	 poszczegól-
ni	 członkowie	 rodziny	 Barrøy	 starają	 się	
jedynie	 przetrwać	 w	 trudnych	 okolicznoś-
ciach	 przyrody,	 w	 których	 przyszło	 im	 żyć.	
Ich	codzienne	zmagania	z	surowym	klimatem	
i	ciężkimi	warunkami,	powtarzalność	i	prosto-
ta	 czynności	 są	 bardzo	 przejmujące.	 Natura	
bowiem,	 wbrew	 pozorom,	 nie	 jest	 taka	 prze-
widywalna,	a	człowiek	i	jego	chęć	przetrwania	
potrafi	 zaskakiwać	 bardziej,	 niż	 moglibyśmy	
podejrzewać.	 Zwykła	 koegzystencja	 rodziny	
Barrøy	 z	 każdą	 następną	 stroną	 tekstu	 oka-
zuje	się	być	coraz	bardziej	przykuwająca	uwa-
gę.	„Niewidzialnych”	można	interpretować	na	
rozmaite	 sposoby,	 jako	 alegorię	 na	 zamknię-
tą	 społeczność,	 całkowicie	 podporządko-
waną	 przyrodzie,	 jako	 powieść	 historyczną	

o	codziennym	życiu	w	dawnej	Norwegii,	 jako	
książkę	psychologiczną	o	żałobie,	czy	choćby	
jako	obraz	symbiozy	człowieka	z	naturą.	Możli-
wości	interpretacyjnych	jest	bardzo	wiele,	ale	
największą	zaletą	tej	historii	jest	to,	że	trudno	
się	od	niej	oderwać.

„LAS, POLE, DWA SOBOLE” 
JOANNA STOGA

Autorka	 jest	 przede	 wszystkim	 fotografką,	
jednak	 od	 pewnego	 czasu,	 z	 dużym	 powo-
dzeniem,	 pisze	 również	 książki.	 Specjalizuje	

się	 w	 krótkich	 formach,	 jej	 poprzednie	 opo-
wiadania	możemy	znaleźć	w	pismach	„Śląsk”	
i	„Biały	Kruk”.	Książka	„Las,	pole,	dwa	sobole”	
ukazała	się	nakładem	Wydawnictwa	Sequoja	
w	 2020	 roku.	 Ten	 lakoniczny	 dwugłos,	 córki	
i	matki,	opowiada	o	stracie,	widzianej	z	dwóch	
zupełnie	różnych	punktów	widzenia.	Perspek-
tywa	córki	jest	pełna	goryczy,	smutku	i	niemoż-
ności	pogodzenia	się	z	odejściem	najbliższej	
osoby.	 Głos	 matki	 stanowi	 przeciwwagę,	 dla	
rozpaczy	 jej	 dorosłego	 dziecka.	 Książka	 jest	
bardzo	ciekawą	miniaturą	 literacką,	 napisaną	
ładnym	 językiem.	 Niektórym	 może	 przynieść	
ukojenie	w	żałobie	lub	po	prostu	w	niej	towa-

rzyszyć,	 a	 sytuacja	 straty,	 jak	 wiado-
mo,	nie	omija	niestety	nikogo.

„AMADEUSZ FOCZKA 
(ALE Z GŁOWĄ BOBRA)” 
MARIA STERNICKA-URBANKE

Jedna	z	najnowszych	książek	dla	dzieci	
wydanych	przez	kultowe	Wydawnictwo	
Dwie	Siostry,	z	ilustracjami	Justyny	So-
kołowskiej.	Tytułowy	Amadeusz	Foczka	
nie	wie	kim	jest.	Ma	głowę	bobra,	a	resz-
tę	ciała	foki.	To	rodzi	pewien	dysonans	
poznawczy	 w	 jego	 życiu,	 z	 którym	 za-
pewne	 mierzyć	 się	 musi	 także	 nieletni	
czytelnik	 podczas	 lektury.	 A	 żeby	 było	

ciekawiej	 Amadeusz	 Foczka	 jest	 fryzjerem,	
do	 którego	 przychodzi	 cała	 plejada	 dziwnych	
postaci.	 Jego	 zakład	 fryzjerski	 odwiedza	 na	
przykład	 gepardzica	 z	 głową	 żółwicy,	 która	
szybko	się	porusza,	za	to	bardzo	wolno	mówi.	
Przyznam,	że	książka	jest	naprawdę	zaskakują-
ca,	mądra	i	zabawna,	a	jej	przekaz	nieoceniony,	
nie	ważne	bowiem	 jak	wyglądamy,	ważne	kim	
jesteśmy	 i	 kim	 się	 czujemy.	 Książeczka	 adre-
sowana	jest	do	dzieci	powyżej	czwartego	roku	
życia,	a	na	jej	końcu	znajduje	się	bardzo	ładny	
wierszyk.	 Pozycja	 obowiązkowa	 na	 dziecięcej	
półce.

Poleca  Lucyna Dąbrowska
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pewne	 mierzyć	 się	 musi	 także	 nieletni	
czytelnik	 podczas	 lektury.	 A	 żeby	 było	

ciekawiej	 Amadeusz	 Foczka	 jest	 fryzjerem,	
ciach	 przyrody,	 w	 których	 przyszło	 im	 żyć.	 o	codziennym	życiu	w	dawnej	Norwegii,	 jako	
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URSUS

W numerze 2/2021 „Mocnych 
Stron” z 18 lutego br. pojawiło 
się zaproszenie na wernisaż 
wystawy malarstwa Jerzego 
Graczyka – malarza i rzeźbiarza, 
artysty – samouka, od urodzenia 
związanego z Ursusem. 
O autorze i jego twórczości 
pisaliśmy już na naszych łamach 
(9/2020). Wernisaż zaplanowano 
na 25 lutego w DK Kolorowa 
w Ursusie.
Rok wstecz
Minął rok od potwierdzenia pierwsze-
go przypadku koronawirusa w Polsce 
i pierwszego lockdownu. Byliśmy 
„zamknięci”. Stopniowe odmrażanie, 
powrót do aktywności i kontaktów spo-
łecznych, organizowane imprezy (choć 
na zmienionych, dostosowanych do 
sytuacji, warunkach) sportowe, kultu-
ralne i rozrywkowe z udziałem publicz-
ności, otwarcie obiektów sportowych, 
kin, teatrów, muzeów, galerii – zaczęło 
się pod koniec maja. Potem było lato, 
złota polska jesień i wraz z nastaniem 
szarugi jesiennej ponownie wszystkie 
te aktywności zostały wstrzymane. 
Powód – znacznie więcej przypadków 
zachorowań na koronawirusa. Monito-
rowanie sytuacji, stosowanie się oby-
wateli do obostrzeń i wymagań z nimi 
związanych, spadek i stabilizacja pozio-
mu zachorowań – umożliwiły ponowny 
powolny powrót. Od 1 lutego br. otwar-
to sklepy w galeriach handlowych oraz 
muzea i galerie sztuki – mogły funk-

cjonować, ale w ścisłym reżimie sani-
tarnym. Dzięki temu znowu mogą być 
m.in. organizowane, w formie stacjo-
narnej, wystawy poświęcone różnorod-
nej twórczości artystycznej. Przykładem 
wystawa malarstwa Jerzego Graczyka 
w Domu Kultury „Kolorowa”. 

Galeria wirtualna
To, że wystawy stacjonarne nie były 
organizowane – nie znaczyło, że twór-
cy nie mogli prezentować swoich prac. 
Mamy zdalną pracę, zdalnie działają 
szkoły i uczelnie, spotkania i konferen-
cje on-line, są i galerie wirtualne – po-
wstałe, bo nie można było organizować 
wydarzeń kulturalnych, więc w części 
przerzucono je do internetu. Ta, w DK 
Kolorowa, prezentuje prace artystów 
malarzy, którzy wystawiali już pra-
ce w tutejszej galerii „Kolorowa” jak 

Michalina Czurakowska, Małgorzata 
Kapłan, Franciszek Maśluszczak czy 
Jerzy Plucha, tych, którzy wystaw tu-
taj jeszcze nie mieli, jak Magdalena 
Jędrzejczyk, czy podopieczni Funda-
cji Kolorowy Świat (wystawa zbio-
rowa – „Kolor jest wyzwoleniem”, 
gdzie autorami prac są dzieci z Móz-
gowym Porażeniem Dziecięcym) oraz 
nie wystawiali, ale są z tym miejscem 
związani, jak Jerzy Graczyk, który 
niedawno przeniósł do DK Kolorowa 
swoją pracownię. – Jak tu przyszedłem, 
pojawiła się propozycja zrobienia wy-
stawy. Pierwotnie miała być w galerii 
wirtualnej (13 prac), do obejrzenia 
tylko w internecie, od stycznia. Obra-
zy zostały powieszone, minął tydzień 
czasu i dzwoni do mnie p. Kinga Strze-
lecka z DK Kolorowa z pytaniem, czy 
nie zgodziłbym się na wywiad do filmu. 

Pojawił się pomysł na cykl krótkich fil-
mów „5 minut z artystą” – ten ze mną 
miał być pierwszy. Spotkaliśmy się, po-
rozmawialiśmy, nakręcono, a tydzień 
temu – zorganizowano wernisaż…” 
(od autora: rozmawialiśmy 4 marca). 
Prace pokazywane w galerii wirtualnej 
można oglądać na stronie: https://ko-
lorowa.arsus.pl/wydarzenia/wirtualna-
-galeria.

Wystawa obrazów
Jerzy Graczyk zajmuje się prze-
de wszystkim malarstwem olejnym, 
akwarelami, akrylami, płaskorzeźbą 
i kompozycjami rzeźbiarsko–malarski-
mi w drewnie (ensamble). Na począt-
ku swojej drogi artystycznej malował 
przede wszystkim krajobrazy, kwiaty 
i martwą naturę. – Z czasem zmienia-
ła mi się nie tematyka, ale kolorystyka 
i styl malowania. Zacząłem malować 
w sposób coraz bardziej uproszczony, 
abstrakcyjnie. Nie używam półcieni, 
dla mnie kolor musi być kolorem. Teraz 
maluję farbami akrylowymi – szybciej 
wysychają i szybciej jest widoczny efekt 
malowania. Ale używam także farby 
olejnej, po nałożeniu ma inny wygląd, 
inna fakturę.
Na wystawie można obejrzeć obrazy 
malowane akrylami, część to prace ubie-
głoroczne – artysta mówi o nich „obrazy 
z kwarantanny”, a część – starsze.

Kolor
Te najnowsze obrazy, wbrew czasom, są 
bardzo kolorowe. – Bardzo lubię kolor 
– daje mi ogromną ilość energii do two-
rzenia. Zaczęło się od kolorowych form 
na białym tle. Malowałem koło i zaczy-
nałem dodawać figury geometryczne. 
Nie używam szablonów. Potem kolory 
– mam w tej chwili ok. 30 i nadal roz-
szerzam paletę malarską. Postanowiłem 
nie robić ram do obrazów, tylko zrobić 
ramę z koloru czarnego, a środek ko-
lorowy –taki wirujący. Próby zrobiłem 
na papierze – akwarelami. Te obrazy są 
całkiem inne niż akwarele, chodziło mi 
tylko o rozmieszczenie kolorów. Podpi-
sywałem je z czterech stron. Można je 
dowolnie obracać i patrzeć jak na nowy 
obraz – mówi artysta. 

Pandemia
Te ubiegłoroczne prace nazywa „obra-
zami z kwarantanny”, choć na tako-
wej nie musiał być. – Zanim zamknęli 
wszystko przez koronawirusa, dzień 
wcześniej poszedłem do biblioteki i wy-

pożyczyłem wszystkie książki Andrze-
ja Stasiuka, jakie były – 5 tytułów, do 
tego Manueli Gretkowskiej i Olgi To-
karczuk – „Podróż ludzi Księgi” prze-
czytałem 2 razy... Wychodziłem tylko 
do sklepu – niedaleko mam „Żabkę”, 
gdzie wszystko mogę kupić. Kontakty 
z rodziną? – Dzwoniliśmy do siebie co-
dziennie, co 2–3 dni łączyliśmy się przez 
Skype’a. Mam charakter mojej mamy, 
czyli nie nudzę się nigdy ze sobą i nie 
nudzę się nigdy w domu. Znajdę sobie 
tysiące robót, potrafię się zająć sobą. 
Nie każdy tak ma. Gdyby nie pandemia 
– to tych obrazów bym nie namalował. 
Mimo tych wszystkich komunikatów, że 
nie można wychodzić, że ludzie umiera-
ją – u mnie jest coś kolorowego w tym 
wszystkim. Rok 2020 był przełomowy 
w moim życiu… – wspomina pan Jerzy.

Wernisaż
Wystawa w DK Kolorowa będzie pre-
zentowana do końca marca, można ją 
oglądać indywidualnie, w obostrzeniach 
sanitarnych. Osoby, które chciałyby 
obejrzeć obrazy, najlepiej żeby wcześ-
niej skontaktowały się telefonicznie, 
gdyż na Sali Imprez, gdzie wiszą prace, 
odbywają się czasami jakieś zajęcia, 
i przyjście w trakcie ich trwania może 
być kłopotliwe. Wszystkim chętnym 
pracownicy domu kultury otworzą salę 
i umożliwią obejrzenie wystawy. Udało 
się nawet zorganizować wernisaż, choć 
nie był taki, jak zazwyczaj – bez dużej 
liczby gości, poczęstunku. Ze względów 
zrozumiałych organizatorzy nie za bar-
dzo mogli sobie pozwolić na taką bar-
dzo otwartą publiczną imprezę. Grono 
było kameralne. Podczas wernisażu zo-
stał m.in. zaprezentowany pierwszy film 
z cyklu „5 minut z artystą”, o którym 
wspomniał pan Jerzy. 

Zobaczyć z bliska
– Nigdy nie wstydziłem się, ani nie ba-
łem pokazywać swoich prac. Różnie się 
ludziom podobają, jedne bardziej, inne 
mniej. Sprawia mi przyjemność, jeśli 
ktoś je zobaczy. Zawsze lubiłem chodzić 
po muzeach, galeriach, na koncerty, 
zobaczyć coś realnie, dotknąć z bliska, 
poczuć. Jeśli oglądam coś w telewizji, to 
wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczy-
wistości. Maluję nadal. – mówi Jerzy 
Graczyk.
Odwiedzający wystawę mogą wpisać 
się do księgi pamiątkowej.

Tekst	i	zdjęcia	Wojciech Grzesik

Jerzy Graczyk – wystawa malarstwa 
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

 Spisz się, bo liczysz się dla Polski!

1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze 
badanie polskiej statystyki publicznej, czyli 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest, jacy 
jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane 
spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości 
naszego kraju, województwa i gminy, dlatego 
tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas. 
Spisy powszechne są przeprowadzane na całym 
świecie, a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie 
dzięki spisom władze państwowe, regionalne 
i lokalne mają dostęp do informacji i danych 
niezbędnych do podejmowania działań na rzecz 
społeczeństwa. Spisy ludności mają długą tradycję 
– w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcia są 
realizowane od ponad 200 lat!

Uczcĳ  100–lecie pierwszego spisu Niepodległej!
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które 
przypominało współczesny spis powszechny, 
była „Lustracja dymów i podanie ludności” 
przeprowadzona w 1789 r. na podstawie decyzji 
Sejmu Czteroletniego. Jak można domyślić się 
z nazwy, liczono wtedy mieszkańców i „dymy”, 
czyli domy wyposażone w komin. 
Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis 
powszechny ludności odbył się w Polsce już 
po odzyskaniu niepodległości. Dla odradzającej 
się Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu było 
jednym z priorytetów, ale ze względu na niezwykle 
trudną sytuację młodego państwa udało się go 
zorganizować dopiero w 1921 roku. 
„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że 
odrodzoną Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln 
osób. Etniczni Polacy stanowili niecałe 70% 
ludności, najliczebniejszą mniejszością narodową 
byli Ukraińcy (15%). 
Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań odbędzie się zatem równo w stulecie 
pierwszego spisu powszechnego odrodzonej Polski.

SPISAĆ MUSI SIĘ KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi 
spisowemu podlegają: 
n Polacy mieszkający w Polsce mający miej-

sce zamieszkania (rozumiane jako miejsce 
zameldowania stałego lub czasowego, bądź 
jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) 
w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszcze-
niach niebędących mieszkaniami lub obiek-
tach zbiorowego zakwaterowania,

n cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe 
oraz przebywający w Polsce czasowo (bez 
względu na to czy są zameldowani, czy nie) 
w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszcze-
niach niebędących mieszkaniami lub obiek-
tach zbiorowego zakwaterowania,

n Polacy, którzy przebywają czasowo za gra-
nicą (bez względu na okres przebywania), 
którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego 
w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za 
granicę,

n osoby bezdomne bez dachu nad głową – 
obywatele polscy i cudzoziemcy,

n mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego za-
kwaterowania oraz zamieszkane pomieszcze-
nia niebędące mieszkaniami.

W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich 
imieniu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. 

DLACZEGO SPIS JEST TAK WAŻNY?
Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm 
Czteroletni, jak i w momencie odradzania niepod-
ległej Polski, wynikały z przeświadczenia, że wie-
dza o ludności, jej strukturze i zróżnicowaniu, jest 
niezbędna dla sprawnego zarządzania państwem. 
Dziś jest podobnie – prowadzenie jakichkolwiek 
skutecznych działań w przestrzeni publicznej wy-
maga wiedzy i danych statystycznych.
Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. 
Na tyle często, by dane spisowe były aktualne, ale 
jednocześnie możliwie rzadko, by minimalizować 
koszty i ograniczać konieczność angażowania cza-
su i uwagi mieszkańców . 
Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć 
do planowania i podejmowania działań we wszyst-
kich najważniejszych dla kraju sferach: w polityce 
rodzinnej, mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej 
a nawet transportowej. 

PRZYKŁAD? W trakcie spisu powszechnego bę-
dziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania 
oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu staty-
stycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy 
na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. 
To z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać po-
trzeby transportowe mieszkańców i organizować 
połączenia w regionie. 

Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu 
poznamy dokładnie przede wszystkim sytuację 
demograficzną polskiego społeczeństwa i naszej 
gminy, a także przyjrzymy się najważniejszym 
wyzwaniom związanym z tym tematem: z jednej 
strony urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś coraz 
intensywniejszemu starzeniu się naszego społe-
czeństwa. Spis to również jedyne badanie dające 
pełny obraz poziomu wykształcenia wszystkich 
mieszkańców, niepełnosprawności, wyznania czy 
narodowości.

NAJLEPIEJ PRZEZ INTERNET 
– W DOMU LUB W URZĘDZIE
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021 będzie pierwszym w historii polskich spisów 
ludności, w którym PODSTAWOWĄ I OBO-
WIĄZKOWĄ metodą będzie samospis interneto-
wy. W ten sposób statystyka publiczna wychodzi 
naprzeciw społecznym oczekiwaniom dotyczącym 
możliwości elektronicznego załatwiania spraw 
urzędowych. 

Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wy-
godnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze 
dnia, a nawet nocy. Aplikacja spisowa będzie 
dostępna na stronie internetowej: 
https://spis.gov.pl/ 
od 1 kwietnia do końca spisu.  

Osoby, które nie mają w domu komputera i Interne-
tu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. 
W każdej gminie w Polsce będzie funkcjonować 
miejsce do samospisu internetowego, będzie też 
można liczyć na wsparcie wyznaczonego pracow-
nika Urzędu. Ze względu na ograniczenia epide-
miczne, warto wcześniej zadzwonić do Urzędu 
Gminy/Miasta i zapytać o możliwość spisania się.

RACHMISTRZ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE
Z osobami, które nie spiszą się przez Internet 
skontaktuje się rachmistrz spisowy. W sumie na 

terenie województwa mazowieckiego będzie ich 
2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. Osoby bę-
dące rachmistrzami przeszły specjalne szkolenie 
zakończone egzaminem. Musiały też złożyć przy-
sięgę zachowania tajemnicy statystycznej – nie 
wolno im pod żadnym pozorem ujawniać i prze-
kazywać informacji uzyskanych podczas wywia-
dów spisowych.
Praca rachmistrzów spisowych będzie się odby-
wać na dwa sposoby: poprzez wywiad bezpośredni 
i telefoniczny. Forma prowadzonych wywiadów 
będzie zależeć od sytuacji epidemicznej oraz pre-
ferencji rachmistrzów. 
W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza 
warto skontaktować się z infolinią spisową pod nu-
merem 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca). 
WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rach-
mistrz spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę 
i nie możemy już poprosić o możliwość samo-
dzielnego spisania się przez Internet. Dlatego 
warto jak najszybciej skorzystać z aplikacji spiso-
wej i wypełnić obowiązek spisowy w dogodnym 
dla siebie momencie.

NIE BĘDZIE SPRAWDZANY MAJĄTEK 
ANI TELEWIZORY
W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane 
ŻADNE informacje dotyczące majątku, oszczęd-
ności czy posiadanych kosztowności. Również 
w części formularza dotyczącej zasobów mieszka-
niowych NIE BĘDZIE pytań o wartość nierucho-
mości. 
Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE 
zawarte w formularzu spisowym. Nie ma zatem np. 
prawa sprawdzać, czy mamy w domu odbiornik 
radiowy lub telewizyjny i czy opłacamy za niego 
abonament. 
Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości 
i woli mieć samodzielną kontrolę nad treścią odpo-
wiedzi w formularzu spisowym, powinien wybrać 
aplikację spisową i jak najszybciej ją wypełnić. 
Mieszkańców województwa mazowieckiego za-
chęcamy do śledzenia strony internetowej Urzędu 
Statystycznego w Warszawie – będą na nich cze-
kać ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami 
do wygrania!

Więcej informacji znajduje się na stronie 
https://spis.gov.pl 

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obo-
wiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! 
Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się 
z rachmistrzem – główną i obowiązkową meto-
dą będzie samospis internetowy. Będzie więc 
można spisać się wygodnie i bezpiecznie 
w domu.
Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwiet-
nia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. 
Wprowadzane podczas spisu dane będą odpo-
wiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie 
dla upoważnionych pracowników statystyki 
publicznej. 
Informacje o konkretnych osobach nie będą ni-
komu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica 

statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. 
Do publicznej wiadomości zostaną przekaza-
ne jedynie wartości zagregowane mówiące np. 
o średniej wielkości gospodarstwa domowego 
w danej gminie. 
Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w spo-
sób kompleksowy zbiera się informacje o rodzi-
nach, migracjach, niepełnosprawności, wykształ-
ceniu czy warunkach mieszkaniowych.
Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat. 

Więcej informacji znajduje się na stronie 
https://spis.gov.pl 

Infolinia spisowa: 
22 279 99 99 (dostępna od 15 marca)

 Już za dwa 
tygodnie 

– SPIS 
POWSZECHNY!
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URSUS

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski 
wizytuje kompleks sportowy i plac zabaw „Hasanka”      
W 2016 roku mieszkańcy, architekci i przedstawiciele Urzędu Dzielnicy w trakcie konsultacji 
społecznych i warsztatów wypracowali koncepcję rewitalizacji Centrum Lokalnego „Niedź-
wiadek” – obszaru obejmującego park Hassów, pływalnię „Albatros”, targowisko „Centrum 
Handlowe – Spółka Kupców Ursus”, plac zabaw „Hasanka” oraz terenu wzdłuż torów PKP. 
Wprowadzone zmiany mają sprawić, że serce Niedźwiadka stanie się nowoczesną, przyja-
zną przestrzenią, gdzie skupia się codzienna aktywność mieszkańców.

U rsus został wybrany do realizacji pilotażowe-
go programu Warszawskich Centrów Lokal-
nych, spośród 500 nadesłanych propozycji, 

jako jedna z 10 lokalizacji. Dzielnica otrzyma-
ła z budżetu m.st. Warszawy środki na realiza-
cję całego zadania na kwotę ponad 12 mln zł. 
W pierwszym etapie modernizacji został podda-
ny plac zabaw „Hasanka”. Drugi etap objął bu-
dowę strefy sportu z kompleksem boisk, zaple-
czem sanitarnym i parkingiem wzdłuż ul. Orląt 
Lwowskich.

WICEPREZYDENT W URSUSIE
Teren kompleksu 1 marca 2021 r. odwiedził 
Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. 
Warszawy. Po obiekcie oprowadzał go burmistrz 
Bogdan Olesiński wraz z zastępcami Wiesła-

wem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem, 
oraz pracownikami i naczelnikami wydziałów 
infrastruktury i ochrony środowiska.
Michał Olszewski w trakcie konferencji praso-
wej na terenie kompleksu powiedział, że: – Po-
wierzanie zadań do realizacji Dzielnicy Ursus 
to wielka przyjemność. Władze dzielnicy zawsze 
dbają, żeby to były projekty wysokojakościowe, 
czego dowodem jest Nagroda Architektoniczna 
Prezydenta m.st. Warszawy, jaką w ostatniej edy-
cji konkursu dostały władze dzielnicy (W kon-
kursie „Najlepsze inwestycje i wydarzenia z 2019 
roku” – Nagrodę Architektoniczną Prezydenta 
m.st. Warszawy za pierwsze miejsce w kategorii 
„Najlepsza przestrzeń publiczna” oraz nagrodę 
specjalną za rozwiązania proekologiczne i za 
dostępność przyznano EKOparkowi w Ursusie 

przy ul. Kazimierza Gierdziejewskiego – przyp. 
red.). Tak też jest z Centrum Lokalnym Ursus 
Niedźwiadek. Ideą centrów lokalnych jest to, 
żeby były to tereny, które służą mieszkańcom 
oraz pozwalają na spędzenie czasu i wzajemną 
integrację. Warszawa jest tworem policentrycz-
nym i posiada wiele lokalnych skupisk, miejsc 
– magnesów, które są na terenie całego nasze-
go miasta. W każdym z tych miejsc zawsze jest 
coś do poprawienia, do uzupełnienia. To miejsce 
długo czekało na zmianę. W przypadku Centrum 
Lokalnego Ursus Niedźwiadek mieliśmy od razu 
zdiagnozowaną konieczność doposażenia tego 
całego kompleksu, centrum, które już się lekko 
wykształtowało istniejącą infrastrukturą rekrea-
cyjną – i dzisiaj mamy II etap – kompleks boisk 
z infrastrukturą sportową i położoną obok częś-
cią parkową. 
– Wspólnie z dzielnicą będziemy realizować ko-
lejne etapy, żeby poprawić jakość życia miesz-
kańców Niedźwiadka – dodał na koniec. 

Burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński podzięko-
wał wiceprezydentowi Olszewskiemu, który 
pilotował cały program powstawania centrów 

lokalnych. Podziękował również pracownikom 
Wydziału Infrastruktury i Wydziału Ochro-
ny Środowiska, bo dzięki ich zaangażowaniu 
powstały te 2 etapy i będą powstawały kolejne 
inwestycje na terenie dzielnicy. Wymienił też 
firmy zaangażowane w budowę oraz wyraził 
zadowolenie i wdzięczność za efekt ich pracy: 
– Cieszymy się, że zrealizowaliśmy założenia pro-
jektu Centrum Lokalne „Niedźwiadek” – mimo 
trudności wywołanych pandemią. Osiedle zyska-
ło funkcjonalną przestrzeń codziennej aktywno-
ści mieszkańców, miejsce spotkań, a także nową 
przestrzeń sportowo-rekreacyjną, co jest ważne 
dla naszego zdrowia po długim okresie przymu-
sowej bezczynności. 
Wiceburmistrz Krzemień po podziękowaniach 
dla wiceprezydenta dodał: – Do końca kaden-
cji zostało jeszcze 2,5 roku i wiele w tym czasie 
można zrobić. Planów, dotyczących zarówno 
Ekoparku jak i Centrum mamy wiele. Prosimy 
o wsparcie w uzyskaniu środków, a na pewno po-
staramy się, żeby Pan Prezydent dalej był z nas 
dumny i zadowolony.
W podobnym tonie wypowiedział się wicebur-
mistrz Sternik.

NA SPORTOWO
Agnieszka Wall, rzecznik prasowy dzielnicy, 
zaproponowała, żeby na pamiątkę otwarcia Cen-
trum Lokalnego Pan Prezydent podpisał wraz 
z Zarządem Dzielnicy pamiątkową piłkę. Ta pił-
ka zostanie przekazana na aukcję charytatywną, 

n  URSUS. Otwarcie Centrum Lokalnego Niedźwiadek w Ursusie po drugim etapie budowy
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PARKING POD SAMYM  BALKONEM
Jeden z deweloperów chce zbudować 
koło mojego bloku osiedle domów. Pod 
tymi domami ma powstać spory parking 
przeznaczony dla aut nowych miesz-
kańców. Niepokoją mnie plotki, zgodnie 
z którymi parking ten ma się znaleźć 
dokładnie pod moim balkonem. Czy są 
przepisy, które określają w jakiej odle-
głości może się on znajdować?
Tak! Polskie przepisy wyraźnie określają 
w jakiej odległości od budynków miesz-
kalnych mają się znajdować stanowiska 
postojowe (omawiane poniżej reguły do-
tyczą także zadaszonych oraz otwartych 
garaży wielopoziomowych).  I tak muszą 
one wynosić w przypadku samochodów 
osobowych 7 metrów jeśli mamy do czy-
nienia z małym parkingiem dla maksymal-
nie 10 aut. Większy – taki przeznaczony od 
11 do 60 samochodów – musi się znajdo-
wać już 10 metrów od budynku. Najwięk-
sze parkingi – przeznaczone dla więcej 
niż 60 pojazdów – muszą być oddalone od 
budynków o 20 metrów. Jeśli mają na nich 
stać inne pojazdy niż samochody osobo-
we odległości się zwiększają i wynoszą 
odpowiednio: 10 metrów dla parkingu do 
4 stanowisk postojowych, i 20 metrów dla 
parkingów dla większej liczby aut. Dodat-
kowo należy pamiętać, że przepisy nakazują 
też przy wyznaczaniu parkingów pamiętać 
nie tylko o ich odległości od budynków, ale 
także o ich odległości od granicy działki, na 
której domy te stoją. Jeśli mamy do czynie-
nia z parkingiem dla maksymalnie 10 aut 
musi się on znajdować minimum 3 metry 
do granicy działki. Większe parkingi – takie 
od 11 do 60 stanowisk postojowych powin-
ny być umiejscowione co najmniej 6 metrów 
od granicy działki. W przypadku aut innych 
niż osobowe te odległości wynoszą odpo-
wiednio: 6 metrów od granicy działki dla 
parkingów do 4 stanowisk i 16 metrów dla 
parkingów większych. 
Teoretycznie od tych reguł są wyjątki. Je-
den z nich przewiduje, że parking może 
być w mniejszej odległości niż 7 metrów od 
budynku jeśli jest to niezadaszony parking 
składający się z jednego albo dwóch miejsc 
postojowych, ale tylko wtedy gdy dotyczy 
to samochodów osobowych przypadających 
na jeden lokal mieszkalny w budynku jed-
norodzinnym pod warunkiem, że parking 
ten zlokalizowany jest przy tym budynku. 
Mając na uwadze powyższe ograniczenia 
radzimy upewnić się czy deweloper spełnia 
je wszystkie. Jeśli nie – należy o tym zawia-
domić odpowiednie organy.

PROCEDURA WYMELDOWANIA
Jestem inwalidą i mieszkam z bratem 
w mieszkaniu należącym do gminy. Ze 
względu na stan zdrowia przebywam od 

10 miesięcy w zakładzie opieki leczniczej, 
ale mam zamiar po leczeniu wrócić do 
domu. Obawiam się, że brat do tego cza-
su wymelduje mnie z lokalu. Czy może to 
zrobić? I czy odpowiada on za leki jakie 
zażywam? Niektóre z nich zawierają mor-
fi nę i brat obawia się – moim zdaniem nie-
słusznie – że będzie odpowiadał prawnie 
jeśli coś mi się stanie pod wpływem tych 
medykamentów.
Istnieje procedura pozwalającą na wymel-
dowanie z mieszkania, ale naszym zdaniem 
w Pańskim przypadku będzie ona niesku-
teczna. Nie mniej jednak Pański brat może 
próbować z niej skorzystać, choć najpraw-
dopodobniej z bardzo mizernym skutkiem. 
Ustawa o ewidencji ludności przewiduje, że 
organ gminy może wydać z urzędu albo na 
wniosek właściciela lub podmiotu dysponu-
jącego tytułem prawnym do lokalu decyzję 
o wymeldowaniu obywatela polskiego, który 
opuścił miejsce stałego pobytu i nie dopełnił 
obowiązku meldunkowego. 
Do zastosowania tego przepisu potrzebne jest 
więc spełnienie łącznie dwóch warunków. Po 
pierwsze wniosek o wymeldowanie powinna 
złożyć uprawniona do tego osoba. Może to 
być właściciel – ani Pan, ani tym bardziej 
Pański brat nimi nie jesteście, bo zajmujecie 
lokal należący do gminy i to jej przysługują 
uprawnienia właścicielskie. Może to być też 
ktoś inny niż właściciel czyli osoba posiada-
jąca tytuł prawny do lokalu – tutaj pozostaje 
do wyjaśnienia czy Pański brat jest najemcą 
lokalu, czy też nie. Fakt, że ma meldunek 
w tym lokalu nie czyni go jeszcze najem-
cą. Nawet jeśli założymy, że brat dysponuje 
tytułem prawnym do lokalu i może złożyć 
wniosek o wymeldowanie, to będzie musiał 
przekonać gminę, że sam Pan opuścił miejsce 
swego stałego pobytu potwierdzone odpo-
wiednim meldunkiem. I że uczynił Pan to na 
stałe i dobrowolnie. Naszym zdaniem nie ma 
na to żadnych szans. Wszystko dzięki temu, 
że organ administracji prowadzi w takim 
przypadku postępowanie administracyjne 
i sprawdza czy lokator dobrowolnie opuścił 
miejsce swego pobytu. 
W Pańskim przypadku nie mamy do czynie-
nia z opuszczeniem lokalu na stałe. Znalazł 
się Pan poza nim okresowo, to znaczy na czas 
podjęcia leczenia. Dla wymeldowania liczy 
się tylko to, czy ma Pan zamiar opuścić swo-
je miejsce pobytu na stałe czy nie. Ponieważ 
nie ma Pan takiego zamiaru – przymusowe 
wymeldowanie nie może mieć zastosowania. 
A jeśli chodzi o kontrolę nad zażywanymi 
przez Pana lekami stwierdzić należy, że brat 
nie ma żadnego prawa by w to ingerować.

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!

FINANSE

PRAWNA
... 

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

Kompleks boisk działa 7 dni w tygodniu, 
od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do 22.00, 

w soboty i niedziele od godz. 10.00 do 22.00. 

W tych godzinach gospodarz obiektu będzie wypożyczał sprzęt 
sportowy – piłki do gry (piłka nożna, koszykówka, siatkówka), 
pachołki, znaczniki, rakiety do badmintona, itp. 
Obiekt jest wyposażony w apteczkę i stanowisko do dezynfekcji 
rąk. Wypożyczany sprzęt sportowy będzie dezynfekowany po 
każdym użyciu. Na terenie kompleksu dostępne są szatnie z za-
mykanymi szafkami, toalety (w tym toaleta dla osób z niepełno-
sprawnościami) oraz prysznice. 

Przypominamy, że od 15 do 28 marca obowiązują 
nowe obostrzenia, związane z epidemią i obiekty sportowe 

i kulturalne są nieczynne. 

prawdopodobnie na Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy.
Następnie wiceprezydent i bur-
mistrzowie z zapałem przystą-
pili do testowania boiska do pił-
ki nożnej, a Michał Olszewski 
nawet stanął na bramce. Wice-
prezydent wykazał się najlepszą 
formą fizyczną, a burmistrzowie 
– celnością strzałów. Ich kondy-
cja byłaby bardziej zauważalna, 
gdyby nie ubranie, dostosowane 
raczej do zimowej aury. 

JANEK – RZECZNIKIEM 
MŁODZIEŻY
Spotkanie zakończyło się zwie-
dzaniem całego terenu sporto-
wego i placu zabaw Hasanka, z którego atrakcji, m.in. 
ze skate parku, w tym czasie korzystały dzieci i mło-
dzież. W pewnym momencie do grupy zwiedzających 
podjechał na hulajnodze chłopiec, jak się później oka-
zało, Janek ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. I Dywi-
zji Kościuszkowskiej w Ursusie. Janek zadał kilka 
pytań wiceburmistrzowi Sternikowi oraz przedstawił 
swoje i kolegów postulaty i uwagi. Zapytał m.in., 
czy na obiektach będzie oświetlenie po zmroku 

i zwrócił uwagę 
na niedoskonało-
ści wygładzenia. 
Upewniał się, czy 
Pan burmistrz na 
pewno zajmie się 
tymi sprawami. 

Otrzymał zapewnienie, że jego uwagi zostały zapisa-
ne i odpowiednie służby się tym zajmą. W sprawie 
oświetlenia dowiedział się, że w przeciągu 1,5 mie-
siąca o godz. 20.00, a nawet później – będzie jeszcze 
widno. Wystąpienie Janka początkowo zaskoczyło 
zebranych, jednak jego zdecydowanie i śmiałość 
zyskały aprobatę wszystkich obecnych, włącznie 
z wiceprezydentem. Być może w przyszłości stanie 
się działaczem samorządowym, a może nawet burmi-
strzem Ursusa, kto wie?
Wizyta Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Mi-
chała Olszewskiego odbyła się w miłej, sportowej  
atmosferze, jak na obiekt sportowo-rekreacyjny 
przystało. 

Tekst	i	zdjęcia 
Jacek Sulewski
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PANDEMIA 
a wypalenie zawodowe
Badania dowodzą, że pandemia COVID-19 znacząco i wysoce negatywnie 
wpływa na jakość i standardy pracy we wszystkich grupach zawodowych. 
Szczególnie niekorzystny wpływ odnotowuje się wśród pracowników 
służby zdrowia. Jednym z negatywnych skutków jest większe prawdopo-
dobieństwo wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego. Czym on jest 
i dlaczego nie wolno go bagatelizować?
Syndrom wypalenia zawodowego
Według Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) wypalenie zawodowe nie 
jest chorobą, ale na pewno czynnikiem 
istotnie wpływającym na stan zdrowia. 
Jest to syndrom wynikający z chronicz-
nego stresu w miejscu pracy, który nie 
jest w żaden sposób odreagowywany. 
Posługując się językiem psychologów, 
jest to zaburzona relacja pomiędzy 
jednostką a jej pracą. WHO podkreśla, 
że wypalenie zawodowe powinno być 
odnoszone wyłącznie do zjawisk wy-
stępujących w kontekście zawodowym 
i nie powinno być wykorzystywane do 
opisywania doświadczeń w innych ob-
szarach życia. Zajmująca się tym syn-
dromem badaczka Christina Maslach 
wskazuje na jego trzy wymiary. Są 
nimi: wyczerpanie emocjonalne, de-
personalizacja oraz obniżone poczucie 
dokonań osobistych.

Wyczerpanie emocjonalne
Pierwszym wymiarem jest wyczer-
panie emocjonalne, czyli odczu-
wanie przygnębienia, bezradności, 
beznadziejności, rozczarowania, znie-
chęcenia, a także pewnej „pustki emo-
cjonalnej”. Jest to więc utrata energii 
psychicznej, ale także utrata sił fizycz-
nych. Może się to objawiać fizycznie 
pod postacią chronicznego zmęczenia, 
osłabienia, napięcia w obrębie szyi 
i ramion, bólami placów, zaburzeniami 
snu czy podatnością na infekcje. 

Depersonalizacja
Nieco zagadkowo brzmiące pojęcie 
depersonalizacji odnosi się do naszej 
reakcji wobec innych. Osoba z syndro-
mem wypalenia zawodowego traktuje 
innych negatywnie, bezdusznie, przed-
miotowo. Jest drażliwa, niechętna, ni-
czym niezainteresowana. Przejawia za-
chowania cyniczne, często dystansuje 
się od ludzi, nie okazuje empatii, troski 
ani współczucia. Należy podkreślić, że 
jest to postawa mocno zdystansowana 
nie tylko wobec ludzi, ale względem 
środowiska pracy w ogóle. 

Poczucie braku osiągnięć
Jako trzeci wymiar Christina Maslach 
wskazuje obniżone poczucie dokonań 
osobistych. Ma ono miejsce wówczas, 

gdy negatywnie oceniamy własną pra-
cę i jej efekty, nie czujemy się kompe-
tentni. Obawiamy się trudnych sytua-
cji, bo kieruje nami przekonanie, że na 
pewno sobie z nimi nie poradzimy. Do 
tego spadają nam efektywność i wydaj-
ność pracy, często zauważa się także 
wzmożoną konfliktowość. 

Grupy ryzyka
Syndrom wypalenia zawodowego po-
jawia się najczęściej u osób wykonują-
cych zawody społeczne i usługowe takie 
jak nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, 
położna, ratownik medyczny, terapeu-
ta, pracownik socjalny czy policjant. 
Wszystkie te profesje łączy bliski kon-
takt interpersonalny, jaki wymagany jest 
w ich codziennej pracy. Rodzaj wyko-
nywanego zawodu to nie jedyne kryte-
rium. Na syndrom ten narażone są także 
osoby ambitne, mocno zaangażowane 
w realizację swoich zadań zawodowych, 
przywiązujące dużą wagę do zajmowa-
nego stanowiska, np. kadra kierownicza 
czy menedżerowie. Istotne jest też kry-
terium wiekowe. Osoby znajdujące się 
w decydującym momencie swojej karie-
ry zawodowej (czyli pracujące ok. 3–7 
lat w zawodzie) oraz osoby po 50-tym 
roku życia także powinny być bardziej 
czujne w zakresie tego zagadnienia.  

Czynniki chroniące
Wymienione w powyższym akapicie 
osoby nie powinny jednak załamywać 
ze smutkiem rąk – istnieją czynniki 
zwiększające odporność na wypalenie 
zawodowe. Należą do nich odpowiednie 
cechy osobowości, takie jak: ekstrawer-
sja, sumienność, ugodowość, stabilność 
emocjonalna czy otwartość na doświad-
czenia. Kolejna istotna sprawa to tzw. 
pozytywny kapitał psychologiczny 
– optymizm, poczucie sprawstwa, na-
dzieja i odporność psychiczna. Trzeci 
element skutecznie przeciwdziałający 
wypaleniu zawodowemu to inteligencja 
emocjonalna.  

Fazy
Oczywiście syndrom ten nie pojawia się 
w jeden dzień. Na początku jest stadium 
ostrzegawcze. Pracownik odczuwa 
przygnębienie, irytację, częściej choru-
je, ma bóle głowy i kłopoty ze snem. Na 

tym etapie jest jeszcze ła-
two o odwrócenie skutków 
wypalenia – służą temu 
odpoczynek czy hobby. Je-
śli syndrom ten utrzymuje 
się przez dłuższy czas to 

można zaobserwować spadek wydajno-
ści i efektywności pracy, wybuchy iry-
tacji czy pogardliwą postawę wobec in-
nych. Jako środki zaradcze wskazuje się 
na tym etapie na konieczność dłuższego 
urlopu czy pomoc ze strony przyjaciół 
lub rodziny. Trzecie stadium odznacza 
się chronicznością tego syndromu. Na-
stępuje w nim pełny rozwój objawów 
wypalenia zawodowego: objawy fizycz-
ne, psychiczne i psychosomatyczne. 
Cierpi też najbliższe otoczenie – rodzina 
i przyjaciele. Na tym etapie wymagana 
jest już profesjonalna pomoc. 

Wpływ pandemii
Oprócz wymienionych powyżej czyn-
ników także trwająca pandemia CO-
VID-19 dokłada swoją istotną cegiełkę 
do większego narażania nas na wypa-
lenie zawodowe. Badania dowodzą, że 
pandemia COVID-19 wpływa na spo-
soby radzenia sobie ze stresem zawodo-
wym i wywołuje wzmożone obowiązki 
w miejscu pracy. Pracownicy służby 
zdrowia są grupą szczególnie zagro-
żoną wirusem COVID-19 i potencjal-
nym przekazaniem wirusa otoczeniu 
– współpracownikom, pacjentom, rodzi-
nie. Do tego dochodzą stale zmieniają-
ce się procedury w miejscu pracy oraz 
ograniczony dostęp do sprzętu ochrony 
osobistej. Pracownicy często odczuwają 
nadmierne obciążenie psychofizyczne 
związane z opieką nad pacjentem w sta-
nie krytycznym. Co więcej, systemowe 
rozwiązania organizacyjno-prawne 
w ochronie zdrowia są mocno niesta-
bilne. Warto wspomnieć także o niedo-
borach kadrowych i ryzyku ogranicze-
nia działalności medycznej w związku 
z brakiem wykwalifikowanej kadry. 

Koszty społeczne
Następstwa wypalenia zawodowego 
dotyczą nie tylko doświadczającej jej 
jednostki. Badacze podkreślają płynące 
z niego wysokie koszty społeczne takie 
jak np. absencje chorobowe. Wymagają 
one od pracodawcy poniesienia wyna-
grodzenia chorobowego, wypłacenia 
nadgodzin, przydzielenia zastępstw. 

Odejście dotychczasowego pracownika 
(z powodu wypalanie zawodowego) to 
koszty kolejnych rekrutacji i adaptacji 
nowych pracowników. Z punktu wi-
dzenia samych pacjentów najbardziej 
niepożądany jest spadek świadczonych 
usług medycznych. Zmęczony pracow-
nik stanowi także większe ryzyko po-
pełnienia błędów. 

Udawanie uczuć
Jedną z częstych strategii u osób do-
świadczających wypalenia zawodowego 
jest udawanie emocji. W sytuacji trud-
nej i problematycznej zamiast zachować 
się w zgodzie z sobą decydujemy się 
przemilczeć irytację, powstrzymać cy-
niczny komentarz i udawać, że wszyst-
kie jest dobrze. Nie jest to jednak dobre 
rozwiązanie. Na dłuższą metę takie 
udawanie emocji powoduje gorsze sa-
mopoczucie fizyczne i psychiczne pra-
cowników. Współwystępuje ono także 
z niższym zaangażowaniem się w pra-
cę – jak pokazują statystyki pracowni-
cy z większym nasileniem ukrywania 
emocji częściej korzystają ze zwolnień 
lekarskich. I jeszcze jedna ważna zależ-
ność – ukrywanie emocji idzie w parze 
z wyższym nasileniem wypalenia zawo-
dowego. Co więc robić?

Miejsce pracy
Przede wszystkim nie wolno bagateli-
zować zauważanych objawów. Osoba, 
u której występuje zespół wypalenia 
zawodowego nie jest w stanie sprostać 
wymogom w pracy – zwyczajnie prze-
kraczają one jej możliwości adapta-
cyjne. Wiele w tym temacie powinno 
zostać zrobione ze strony pracodawcy: 
np. ograniczenie sprzecznych wymagań 
w pracy, usprawnienie przepływu in-
formacji, dbanie o jasność roli pracow-
ników, dostarczanie jasnych instrukcji. 
Stanowisko pracy powinno być dosto-
sowane do zadań, możliwości i potrzeb 
pracowników. Ewentualne rotacje w ze-
spole należy realizować zgodnie z pla-
nem (np. informując o nich wcześniej 
pracowników), opierając się przy tym 
na wzajemnym zaufaniu, bezpośrednim 
kontakcie i współpracy. Ważne są także 
systematyczne szkolenia podnoszące 
kwalifikacje pracowników.

Działania samodzielnie
Z punktu widzenia pracownika nie moż-
na liczyć oczywiście tylko na działania 
ze strony pracodawcy. Musimy sami 
o siebie zadbać! Częstymi strategiami, 
absolutnie niepolecanymi, są nieste-
ty sięganie po alkohol czy substancje 
psychoaktywne oraz odreagowywanie 
w życiu rodzinnym. One nigdy nie roz-
wiążą naszych problemów. Od czego 
należy więc zacząć? Konieczna jest 
wczesna identyfikacja problemu, nie-
ukrywanie go. Należy ustalić priorytety, 
np. wyznaczając konkretny cel zawo-
dowy i prywatny. Istotne jest zadbanie 

o czas z najbliższymi i wsparcie z ich 
strony, ale także o czas tylko dla samego 
siebie, np. przy realizowaniu własnych 
przyjemności, hobby. Zamiast ucieczko-
wo-unikowych strategii radzenia sobie 
ze stresem lepiej wybrać styl skoncen-
trowany na zadaniu. 

Regeneracja vs. bezczynność
Postawmy też na regenerujący odpo-
czynek. Uwaga – nie należy go mylić 
z bezczynnością! Bezczynność to tylko 
ograniczenie aktywności umysłowej i fi-
zycznej. Natomiast regeneracja odnawia 
zasoby naszej energii, odciąża zmysły 
wykorzystywane w codziennej pracy, 
przywraca organizmowi równowagę 
psychiczną i fizyczną. Długotrwały brak 
odpoczynku może przyczyniać się do 
wystąpienia wypalenia zawodowego. 
Ważny jest też odpowiedni rodzaj wy-
poczynku. Badacze spieszą z sugestią, 
że osoby pracujące umysłowo powinny 
stawiać na aktywny odpoczynek. Z kolei 
pracownicy „siłowi” na urlopie powinni 
„zmęczyć” przede wszystkim umysł, 
np. czytając książki. Pamiętajmy też, że 
oglądanie telewizji nie regeneruje. Tele-
wizja dostarcza zbyt dużo bodźców słu-
chowych i wzrokowych, z kolei często 
prezentowane w niej informacje nega-
tywne źle wpływają na nasze samopo-
czucie. Na koniec komunikat oczywisty, 
a jednak konieczny, szczególnie dla 
wszystkich pracoholików: czasu wol-
nego nie powinno się przeznaczać na 
pracę. Wypalenie zawodowe to realny 
problem, znacznie bardziej powszechny 
w czasach trwającej pandemii. Przeciw-
działajmy mu jak najskuteczniej i jak 
najszybciej.

Marlena Hess
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PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

DZIEWIĘĆ PRZYKAZAŃ 
JAK ZAPOBIEGAĆ  

WYPALENIU ZAWODOWEMU  
(wg M. Kosowicz)

1. Ustal swoje priorytety 
życiowe.

2. Odzyskaj kontrolę nad 
rozkładem dnia.

3. Naucz się umiejętnie 
odmawiać.

4. Rób przerwy.
5. Zadbaj o ciało.
6. Otaczaj się ludźmi 

o pogodnym usposobieniu. 
7. Naucz się komunikować.
8. Pracuj nad dojrzałością 

emocjonalną. 
9. Dbaj o życie osobiste. 
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87-LATKA UWIERZYŁA 
OSZUSTOM I STRACIŁA  
28 000 ZŁOTYCH

Policjanci po raz kolejny przestrze-
gają przed oszustami wyłudzającymi 
od starszych osób pieniądze metodą 
na „policjanta”. Przestępcy są często 
zatrzymywani dzięki pomocy osób, 
które mają świadomość tego, że mogą 
zostać oszukane. Niestety wciąż jeste-
śmy informowani o kolejnych pokrzyw-
dzonych. Kiedy starsza osoba odbiera 
telefon od rzekomego „policjanta” 
z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszu-
stów, często przekazuje przestępcom 
oszczędności całego życia. 
Na terenie warszawskiej Ochoty do-
szło do takiego zdarzenia. Na numer 
stacjonarny 87-latki zadzwonił męż-
czyzna podający się za policjanta. 
Oszust wmówił pokrzywdzonej, że 
jej wnuczka ma poważne kłopoty 
i tylko pieniądze mogą ją uratować. 
87-latka chcąc jej pomóc przygoto-
wała 28 000 złotych. Dalej, zgodnie 
z poleceniami oszusta, pokrzywdzo-
na przekazała pieniądze mężczyźnie, 
który przyszedł do jej mieszkania.
Aktualnie prowadzone są czynności 
w celu zatrzymania i ukarania spraw-
ców tego przestępstwa. Jednocześnie 
funkcjonariusze sprawdzają, czy na 
terenie dzielnicy nie doszło do innych 
prób oszustw tą metodą. Dlatego 
też prosimy o informowanie funk-
cjonariuszy o wszelkich próbach 
wyłudzenia pieniędzy w podobny 
sposób – nr tel. 112, 997, 47 723 93 
50, 47 723 93 51.
Pamiętajmy, że zasada „ograniczo-
nego zaufania” do nieznajomych 
obowiązuje nie tylko dzieci. Doro-
śli często o niej zapominają, stając 
się ofiarami własnej łatwowierności 
i braku rozwagi. Niespodziewane 
telefony osób podających się za po-
licjantów, od dawno niewidzianych 
wnuków, siostrzenic czy kuzynów 
nie muszą zakończyć się naszą finan-
sową porażką, jeżeli będziemy prze-
strzegać podstawowych zasad:
Policjant nigdy nie zadzwoni z infor-
macją o prowadzonej akcji.
Policja nigdy nie poprosi Cię o prze-
kazanie komuś pieniędzy, przelaniu 
ich na konto lub pozostawienie w ja-
kimś miejscu!

Komenda Stołeczna Policji uru-
chomiła SPECJALNĄ LINIĘ TE-
LEFONICZNĄ dla tych osób, któ-
re podejrzewają, że mógł do nich 
zatelefonować oszust podający 
się za „wnuczka”, „krewnego” 
lub „policjanta – funkcjonariusza 
CBŚP”.

Na Państwa sygnały policjanci 
czekają przez całą dobę  

pod nr telefonu

47 72 33 222
Opracował	Tadeusz Kotus
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Pilea w Piastowie
8 marca do Piastowa przybył E-bus, pierwszy polski zeroemisyjny 
autobus miejski z innowacyjnym rozwiązaniem baterii elektrycznych 
umieszczonych w podwoziu, wyprodukowany przez spółkę Agencja 
Rozwoju Przemysłu (ARP) E-Vehicles. Tak rozpoczął się promocyjny 
rajd autobusu dookoła Polski.  Pilea, bo taką nazwę wybrano dla tego 
pojazdu w wyniku konkursu, odwiedzi do Wielkanocy kilkanaście miast 
na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce.

M ieszkańcy Piastowa mieli możli-
wość odbycia kilku przejażdżek 
elektrobusem po mieście.

W pierwszy kurs wyruszyli m.in.: bur-
mistrz Piastowa, przedstawiciele ARP 
E-Vehicles, mieszkańcy i reprezentan-
ci mediów. Autobus zatrzymywał się 
na mijanych przystankach, a burmistrz 
zapraszał oczekujących pasażerów, któ-
rym odpowiadał kierunek jazdy. Z oka-
zji Dnia Kobiet wszystkie pasażerki 
otrzymywały kwiatki. Wrażenia z jazdy 
były bardzo dobre. Poruszaliśmy się 
niemal bezszelestnie, wygodne, szero-
kie siedzenia, nie odczuwaliśmy poko-
nywanych nierówności.

Autobus wykonany jest w prawie 
60% z polskich komponentów. Dzię-
ki silnikowi elektrycznemu jest cichy 
i ekologiczny, a także przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych, wy-
posażony w rampę i układ przyklęku. 
Posiada na wyposażeniu hybrydowy sy-
stem ogrzewania (spalinowo-elektrycz-
ny), klimatyzację, elektroniczne tablice 

kierunkowe, monitoring wizyjny, dar-
mowe Wi-Fi i ładowarki do telefonów.
Wielofazowy silnik synchroniczny pro-
dukcji kanadyjskiej z magnesami trwa-
łymi gwarantuje większą sprawność 
i przeciążalność silnika, lepsze osiągi 
pojazdu oraz zwiększenie zasięgu na 

jednym ładowaniu. Zastosowanie inno-
wacyjnych baterii do szybkiego ładowa-
nia typu LTO (Lithium Titanium Oxide) 
gwarantuje szybkie ładowanie w 15 mi-
nut do 90% ich pojemności. Opcjonal-
nie zainstalowanie baterii NMC pozwa-
la na ładowanie stacjonarne i zasięg do 
300 km.
ARP E-Vehicles posiada w ofercie 
autobusy miejskie i podmiejskie 
oraz w specjalnej wersji do przewozu 
dzieci (zwane potocznie Gimbusami), 
wszystkie w wariantach o długości 8,6 
oraz 10,0 metrów. Należy zaznaczyć, że 
autobus w wersji 10-metrowej może za-
brać na pokład do 85 pasażerów, co jest 
porównywalne, a w niektórych przy-
padkach nawet przekracza możliwości 
autobusu 12-metrowego innych produ-
centów.
Władze Piastowa są zainteresowa-
ne nabyciem autobusów o długości 
8,6 m. Grzegorz Szuplewski, burmistrz 
Miasta Piastowa podkreślił, że: – Trans-
port jest ekologiczny, nie powoduje za-
nieczyszczeń, a w Piastowie walczymy 
z zanieczyszczeniem powietrza. Chcemy 
promować transport publiczny, żeby 
ograniczyć ruch samochodowy. Mamy 
do obsłużenia jedną linię miejską, z któ-
rej mieszkańcy korzystają nieodpłatnie. 
Powinny nam wystarczyć dwa autobu-
sy. Piastów jest miastem bardzo mocno 
zurbanizowanym, o gęstej zabudowie. 
Są tu wąskie ulice, gdzie duże miejskie 
autobusy napotykałyby problemy, szcze-
gólnie przy pokonywaniu zakrętów. Ak-
tualnie miejską linię P-1 obsługują małe 
busy, które wystarczają na potrzeby 
komunikacyjne mieszkańców, ale nie są 

to pojazdy elektryczne. Być może 
Prezydent Pruszkowa, z którym 
mamy podpisany list intencyjny, 
dotyczący rozwoju obsługi auto-
busowej miedzy obu miastami, 
będzie zainteresowany wspólnym 
zainwestowaniem w autobusy 
elektryczne.
Grzegorz Sapiński, dyrektor ds. 
współpracy z jednostkami sa-
morządu terytorialnego przed-
stawił argumenty zachęcające do 
kupna ich autobusów: – Jesteśmy 
dumni, że u nas powstał elektro-
bus, który nazywa się PILEA. 
W 2019 r. na największych tar-
gach autobusowych w Brukseli 
został wyróżniony jako najbar-
dziej innowacyjny produkt. Jeste-
śmy dumni, że nasz elektrobus był 
od początku przygotowywany jako 
autobus elektryczny, a nie, jak 

większość takich projektów, adaptowany 
z pojazdów na paliwo konwencjonalne. 
Dzięki umieszczeniu baterii w podłodze 
cała konstrukcja jest lżejsza. W innych 
autobusach 1,5–2 tony ważące baterie 
umieszczone są na dachu. U nas bate-
rie lepiej dociążają auto, które dzięki 
temu jest łatwiejsze w prowadzeniu, 
bardziej stabilne, szczególnie na zakrę-
tach i może zabrać więcej pasażerów. 
Elektrobus ma 8,6 m długości, zabiera 
65 pasażerów, w tym 23 na miejscach 
siedzących. Jedno ładowanie, które 
trwa 6 godzin, umożliwia przejechanie 
ok. 140 km. Ładowarka znajduje się 
na pokładzie, nie jest więc potrzebna 
dodatkowa infrastruktura (zewnętrzne 
stacje ładowania). Dzięki temu zakup 
naszych autobusów może być dofinan-
sowany (przez NFOŚ) w wysokości na-
wet 80–85% ceny zakupu.

Tekst	i	zdjęcia	
Jacek Sulewski

 

PILEA to nazwa polskiego 
e-busa wybrana w wyniku kon-
kursu. Jej genezą jest łacińska 
nazwa zielonej rośliny donicz-
kowej, która potocznie nazywa-
na jest pieniążkiem. Niektórym 
roślinom domowym nadaje się 
wręcz magiczne właściwości, tak 
jest również i w tym przypadku. 
Popularny pieniążek odpowie-
dzialny jest za oszczędność i po-
wodzenie finansowe. PILEA jest 
więc taka jak autobus ARP E-V, 
kompaktowa, zielona, przyjazna 
dla środowiska i oszczędna. 
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