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Rola i znaczenie Rady Seniorów
Od 2015 roku funkcjonuje w Ursusie Rada Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Co to 
za twór, czym się zajmuje, jakie ma możliwości? Postaramy się przybliżyć czytelnikom ten 
potrzebny i mający wiele zasług organ.

P ierwsza Rada Seniorów została wybrana przez 
mieszkańców dzielnicy w maju 2015 r. Jej 
przewodniczącym został  Bolesław Staniszew-

ski. Rada II kadencji rozpoczęła działalność we 
wrześniu 2018 r. Przewodniczącym został wybrany 
Krzysztof Szczerba. Ponieważ okres pandemii zna-
cząco zakłócił działalność Rady – w 2020 i w 2021 
roku odbyły się tylko po 3 posiedzenia – została 
przyjęta uchwała o przedłużeniu kadencji Rady 
o 1 rok. W skład obecnej Rady wchodzą: Barbara 
Banaszek (przedstawiciel Rady Seniorów do Rady 
Warszawy), Jerzy Domżalski (Sekretarz Rady 
i jednocześnie przedstawiciel Zarządu Dzielnicy), 
Alina Florczak, Marianna Jaguścik (przedstawiciel 
Rady Seniorów w Radzie Dzielnicy), Maria Jeśka, 
Tadeusz Kaczmarek, Maciej Linke, Wanda Sawi-
cka, Paweł Smereczyński, Bolesław Staniszewski, 
Krzysztof Szczerba (Przewodniczący). 

W skład Rady Seniorów wchodzi nie więcej niż 
15 osób, w tym 12 przedstawicieli mieszkań-
ców dzielnicy. Co trzy lata odbywają się wybory, 
w których mogą brać udział wszystkie osoby, za-
mieszkujące dzielnicę Ursus, mające ukończone 
60 lat, wyróżniające się działalnością na rzecz osób 
starszych i popierane przez co najmniej 15 miesz-
kańców. Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej 
powołania. Rada jest organem opiniującym i opi-
niotwórczym dla Rady Dzielnicy. Nie ma upraw-
nień uchwałodawczych, ale może kierować wnio-

ski do Rady i Zarządu Dzielnicy. Praca w Radzie 
ma charakter społeczny.

Ze Statutu Rady Seniorów 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§1 
1. Celem Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy, zwanej dalej „Radą” jest reprezen-
towanie seniorów zamieszkałych na terenie 
Dzielnicy. 
2.  Do zadań Rady należy w szczególności: 
1)   monitorowanie polityki senioralnej na po-

ziomie Dzielnicy; 
2)  pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i ini-

cjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach 
dotyczących seniorów zamieszkałych na 
terenie Dzielnicy; 

3) współpraca z Warszawską Radą Seniorów; 
4)  tworzenie warunków aktywnego uczest-

nictwa seniorów w życiu społecznym oraz 
wspieranie i pobudzenie środowisk senio-
ralnych na rzecz podejmowania wspólnych 
inicjatyw lokalnych; 

5)  przyjmowanie zgłoszeń o problemach 
i oczekiwaniach seniorów. (...)

Obserwowałem dwie ostatnie sesje Rady Seniorów 
i – w celu przybliżenia konkretnych działań i trybu 
pracy Rady – przedstawiam z nich relacje.

SESJA RADY SENIORÓW – 20 WRZEŚNIA 2021
W sesji 20 września oprócz radnych uczestni-
czyli: Burmistrz Olesiński i zastępca Burmistrza 
Wiesław Krzemień oraz Dyrektor OK Arsus, 
Bogusław Łopuszyński.  Na początek burmistrzo-
wie przedstawili (robią to na każdej sesji) relację 
z działań Zarządu Dzielnicy w ostatnim okresie.
Następnie radni zgłaszali swoje i mieszkańców-
-seniorów postulaty i uwagi, na które na bieżąco 
reagowali burmistrzowie.

Postulaty Radnych
Była mowa m.in. o przywróceniu filii Banku 
PKO BP na Niedźwiadku przy ul. Wojciechow-
skiego 39, o potrzebie przebudowy ul. Regulskiej, 
o zbudowaniu chodnika po stronie zachodniej od 

ul. Bieńczaka do ul. Piastowskiej, o przejściach 
dla pieszych, o problemie całego Ursusa – przy 
dużych opadach studzienki nie nadążają przyj-
mować wody, przebudowie zalewanego przejścia 
pod dworcem PKP; wymieniano konkretne miej-
sca, w których po opadach zbiera się woda. 
Radny Staniszewski kolejny już raz zgłosił sprawę 
szpecącego od wielu lat okolicę prywatnego bu-
dynku po warzywniaku przy ul. Komunardów oraz 
stwarzające zagrożenie drzewa nad tunelem obok 
dawnej modelarni ZM Ursus i przy budynku daw-
nej poczty na wprost dworca. 
Pojawiły się zgłoszenia od mieszkańców w spra-
wie postawienia większej liczby ławek w dzielnicy 
oraz umieszczenia przy tężni solankowej tabliczki 
zawierającej opis oddziaływania tężni na zdrowie.

Dalszy ciąg na str. 12 ➧
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URSUS l  NASZE STRONY

CZTERNASTKA 
tylko dla żyjącego 
emeryta czy rencisty
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne 
przysługuje tylko tym świadczeniobiorcom, 
którzy żyli w chwili odbioru świadczenia. Gdy 
świadczenie nie zostało jeszcze przekazane 
uprawnionemu, rodzina nie otrzyma go w po-
staci świadczenia niezrealizowanego.

N iezrealizowane świadczenie to takie, do które-
go zmarła osoba była uprawniona przed śmier-
cią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej 

wypłacone. Jeżeli więc np. członek naszej rodziny 
zmarł w listopadzie, a ZUS nie wypłacił przysłu-
gującego mu za ten miesiąc  emerytury, ponieważ 
otrzymał informację o zgonie tej osoby, to niezrea-
lizowane świadczenie za listopad urząd może wy-
płacić uprawnionym członkom rodziny tej osoby. 
Dzieje się to na ich wniosek.
Wypłata świadczenia niezrealizowanego odnosi 
się jednak wyłącznie do świadczenia podstawo-

wego, takiego jak emerytura czy renta. Inaczej 
jest w przypadku dodatkowych świadczeń, które 
wypłacane są w postaci trzynastej czy czternastej 
emerytury. Wg przepisów te świadczenia niestety 
nie należą się najbliższej rodzinie zmarłego. 
Łączny koszt wypłaty czternastych emerytur to jest 
ponad 11 mld zł. To dodatkowe świadczenie otrzy-
ma w sumie ponad 9 mln osób, w tym prawie 8 
mln w pełnej wysokości.
Czternasta emerytura jest przyznawana z urzę-
du, nie trzeba składać żadnego wniosku. Trafi 
ona do uprawionych wraz z wypłatą świadczenia 
za listopad. 
Tzw. czternastka w 2021 r. to kwota najniższej 
emerytury, czyli 1250,88 zł brutto. Przysługuje 
osobom, które na dzień 31 października 2021 r. 
będą miały prawo do jednego ze świadczeń dłu-
goterminowych wymienionych w ustawie, m.in. 
emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia 
przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają 
osoby, których prawo do tych świadczeń będzie 
zawieszone.
Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają 
te osoby, których świadczenie podstawowe nie 
przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają 
czternastkę pomniejszoną o kwotę przekroczenia. 
Ustala się wówczas różnicę między kwotą 1250,88 

zł, a kwotą o jaką świadczenie przekracza 2900 zł. 
Świadczenie jest opodatkowane i oskładkowane na 
ogólnych zasadach, a także nie będą z niego doko-
nywane potrącenia i egzekucje.
Czternasta emerytura podlega opodatkowaniu 
i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, nieza-
leżnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze 
świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym 
z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatko-
wego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą 
dokonywane potrącenia i egzekucje.

WNIOSEK  
o „Dobry start” tylko 
do końca listopada 
Na złożenie wniosku o wypłatę szkolnej wy-
prawki w ramach programu „Dobry start” 
pozostało tylko kilka dni – przypomina Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmu-
je się obsługą świadczeń. Weryfikacja wnio-
sków oraz wypłata świadczenia odbywa się 
niemal w 100 proc. automatycznie.

O d 1 lipca do 30 listopada można składać 
wnioski o wyprawkę szkolną w wysokości 
300 zł z programu „Dobry Start”. W tym 

roku wniosek o świadczenie można złożyć 
wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą 
portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) 

ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu 
Emp@tia.
Według najnowszych danych ZUS wypłacił w Polsce 
już blisko 1,3 mld zł na 4,3 mln dzieci w ramach pro-
gramu „Dobry Start”. W województwie mazowie-
ckim świadczenia objęły 639,5 tys. dzieci. Na wypłaty 
wyprawki przekazano w regionie już 190,6 mln zł.
– ZUS od samego początku bardzo sprawnie obsłu-
guje to nowe zadanie. Zainteresowanie programem 
+Dobry start+ jest bardzo duże. Przyjmowanie i ob-
sługa wniosków działa bez zakłóceń – mówi profe-
sor Gertruda Uścińska, prezes ZUS. – Zdecydowana 
większość wniosków została obsłużonych przez auto-
mat. Pozwoliło to na odciążenie pracowników. Więk-
szość osób złożyła już wniosek – dodaje prezes ZUS.
Świadczenie z programu „Dobry Start” przysłu-
guje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż 
do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat 
w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.
Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie 
z programu „Dobry Start” (także przez bankowość 
elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszyst-
kie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi 
na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szcze-
gółowe informacje o świadczeniu). Na portalu PUE 
ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS 
w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do 
uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja 
o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca 
przyznania świadczenia).
Świadczenie z programu „Dobry Start” jest wy-
płacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Piotr Olewiński
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS  

województwa mazowieckiego

informuje:
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Nowe rondo w Bieniewicach!
Zakończono już prace przy budowie ronda 
w Bieniewicach (gm. Błonie). Inwestycja prze-
szła procedurę odbiorową. Rondo powstało 
na skrzyżowaniu ulic Błońskiej i Strażackiej. 
Inwestycja zdecydowanie poprawi bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego w tym rejonie. Koszt re-
alizacji tego zadania wraz z przebudową 300 m 
odcinka ul. Strażackiej wynosi ponad 2 mln zł 
i zostanie pokryty ze środków Powiatu 
WZ i Gm. Błonie. 

Kładka i rondo na ul. Niepokalanowskiej
W tym roku powstanie także drugie rondo 
na drogach powiatowych. Powiat uzyskał 
dofinansowanie z Subwencji Ogólnej Bu-
dżetu Państwa na rozbudowę fragmentu 
ul. Niepokalanowskiej wraz z budową 
ronda i kładki przez rzekę Utratę w Pod-
kampinosie gm. Kampinos. 
Przyznano 3 047 078 zł, to jest ok. 50% 
kosztów zadania. Wartość całej inwesty-
cji obejmującej obydwa zadania wynosi 

5,7 mln zł zgodnie z zawartymi umowami obej-
mującymi roboty budowlane i nadzór inwestor-
ski. Inwestycję sfinansują Powiat Warszawski 
Zachodni i Gmina Kampinos.
Obecnie wykonywane są przebudowy kolidują-
cych sieci teletechnicznych, za kilka dni powsta-
nie płyta nośna kładki. Zakończenie prac przy 
tej inwestycji przewiduje się pod koniec br.

MŁ

Drogi powiatowe
Szanowni Państwo, 
p ostanowiliśmy o publikowaniu dla wszystkich zainte-
resowanych tematyką geodezyjną i okołogeodezyjną, 
cyklicznych treści, z których możecie Państwo – miesz-
kańcy obszaru naszego powiatu, podmioty prowadzące na 
nim jakąkolwiek działalność, ale także podmioty spoza 
tego obszaru – robić użytek wedle Waszych potrzeb i upo-
dobań. Będziemy tu:

 n dostarczać wiedzy, co i jak można „załatwić” w komór-
kach geodezyjnych Starostwa;

 n radzić, jak zdobyć informacje dotyczące przestrzeni;
 n informować o obowiązkach posiadaczy nieruchomości 

i inwestorów wynikających z ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne;

 n w nieskomplikowany sposób wyjaśniać niektóre za-
gmatwane dla „zwykłego śmiertelnika” meandry dzia-
łania geodety;

 n informować co może, a co musi zrobić urzędnik zajmu-
jący się sprawami geodezyjnymi w Starostwie;

 n wyjaśniać co to jest granica, co to jest działka, co to jest 
nieruchomość, co to jest budynek, i z jakimi problema-
mi natury geodezyjnej może zetknąć się posiadacz;

 n nauczać o różnych rodzajach map i radzić, jak je czytać;
 n pisać o sieciach uzbrojenia terenu (tych podziemnych, 

naziemnych i nadziemnych), ale i o przyłączach róż-
nych mediów do budynków;

 n zaznajamiać o źródłach wiedzy dotyczących cen nieru-
chomości;

 n wyjaśniać skąd się bierze informacja o klasie przydat-
ności rolniczej gleby, czy można ją zmieniać i w jaki 
sposób;

 n publikować aktualności o tematyce geodezyjnej z ob-
szaru Powiatu

i dostarczać wiedzy zapewne jeszcze na wiele innych te-
matów zbliżonych, które można by było wymieniać na 
długiej liście. Postaramy się mówić o nich w sposób lek-
ki, uproszczony, może nie wchodząc w szczegóły. Proszę 
więc, aby traktować publikowane tu teksty jako źródło 
wiedzy, ale nie bezwzględnej, gdyż czasem drobny 
szczegół może przesądzić o konieczności innego trak-
towania danej sprawy.

Takie działanie nie jest naszym obowiązkiem, wynikają-
cym z konkretnego prawa nałożonego na administrację 
publiczną. Wszelkie obowiązki informacyjne wypełniamy 
poprzez publikację treści w oficjalnych serwisach i porta-
lach powiatowych oraz na tablicach ogłoszeń. Działanie 
to wynika raczej z poczucia służebnej misji admini-
stracji w stosunku do podmiotów zainteresowanych 
jej działalnością. Zależy nam również na tym, żebyście 
Państwo poczuli się pewniej w tej sferze, w sferze geo-
dezji, co przyniesie korzyści Wam, ale i pracownikom 
administracji, gdyż świadomość naszych interesantów 
jest dla nas dużym ułatwieniem w pracy.

Zapytacie mnie, czy urzędnik pije kawę. Odpowiem 
– tak, oczywiście, większość z nas pije kawę w pracy – ja 
nawet od kawy zaczynam każdy dzień przeglądając ko-
respondencję. Niektórzy urzędnicy piją jedynie herbatę. 
Ale jeśli zapytacie mnie, czy urzędnik w pracy głównie 
to pije kawę, odpowiem, że zdarza się, że nie znajduję już 
czasu na wypicie drugiej kawy, choć chciałbym. Czasem 
wracam też z kanapką do domu, choć każdemu urzęd-
nikowi przysługuje półgodzinna przerwa. I tak mamy 
wszyscy pracujący w starościanej geodezji, gdyż przede 
wszystkim jesteśmy dla Was. Mamy też z tyłu głowy 
maksymę, powtarzaną często przez Starostę, piastujące-
go tę funkcję nieprzerwanie od niespełna 20 lat – Bądźcie 
na „tak”.

Nie wiem, jak Wasze doświadczenia (tych starszych 
z Państwa), ale moim zdaniem, administracja publiczna 
od czasu zmiany ustrojowej zmieniła się nie do poznania. 
Z pozycji władczej i skorumpowanej, przeistoczyła się 

w służebną i przejrzystą. Ja wiem, że mogą być zastrzeże-
nia, że każdy chciałby szybciej, że czasami trzeba odejść 
„z kwitkiem”. Pamiętajcie jednak, że urzędnik nie tyl-
ko pełni rolę służebną, ale musi podporządkować się 
przede wszystkim przepisom obowiązującego prawa. 
A czasem żądania, czy oczekiwania zainteresowanych, 
wykraczają poza te przepisy. Czasem, żeby zająć stano-
wisko, trzeba przebadać stertę dokumentów archiwalnych 
lub ocenić możliwość załatwienia niestandardowej sprawy 
po zapoznaniu się z rzadko wykorzystywanym przepisem 
prawa, orzecznictwem sądów i kontakcie z prawnikiem. 

Jesteśmy „tylko” ludźmi. Nie mamy wiedzy pełnej, choć 
zazwyczaj wiemy więcej na tematy przez nas prowadzo-
ne, niż nasi interesanci. Mamy też dni słabsze, choć nie 
powinniśmy takich mieć... Jak każdy człowiek. Poma-
gamy. Bywają sytuacje, że przychodzi do nas interesant 
i nie potrafi określić po co przyszedł. Wychodzi zazwyczaj 
zadowolony... I nie wraca! Bywają sytuacje, że przychodzi 
do nas interesant „nabuzowany” z założenia. Wychodzi, 
zostawiając pozytywną laurkę w pojemniku na ankiety 
badające satysfakcję interesariuszy. Niestety, kiedyś się 
nie dało. Interesanta wyprowadziła straż miejska. Jesteśmy 
bowiem narażeni na kontakt z różnymi ludźmi – niezrów-
noważonymi również.

Pomimo, że dla niektórych z Was jest to oczywiste, roz-
szyfruję tu pewne skróty, dziś tak chętnie wykorzystywane 
przez prawie wszystkich, i którymi później będę się cza-
sem posługiwać:

 n PWZ – Powiat Warszawski Zachodni – nasz podmiot 
osobowości prawnej. Dla mniej wtajemniczonych wy-
jaśnię, że powiat warszawski zachodni pisany małymi 
literami oznacza raczej obszar do którego się odnosimy 
(jednostkę podziału terytorialnego Kraju). Gdy odno-
simy się do samorządowego podmiotu prawa, którego 
ciałem najważniejszym jest Rada Powiatu, powinniśmy 
używać liter dużych – Powiat Warszawski Zachodni.

 n SPWZ – skrót od Starostwo Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego – to urząd powołany do tego, aby Rada Po-
wiatu i Zarząd Powiatu (Starosta, Wicestarosta, Człon-
kowie Zarządu), mogli sprawnie realizować zadania 
Powiatu jako samorządu, ale i zadania Skarbu Państwa 
scedowane na Starostę.

 n BIP – Biuletyn Informacji Publicznej – strona inter-
netowa, do prowadzenia której zobligowany jest każdy 
podmiot administracji publicznej. Zawiera ona między 
innymi informacje, które wynikają z obowiązku publi-
kacji, takie jak: Statut Powiatu, regulamin organizacyjny 
Starostwa, informacje o Radzie Powiatu, oświadczenia 
majątkowe, informacje o zamówieniach publicznych 
i rekrutacji, itp.

 n PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej – komórka funkcjonująca 
w każdym powiecie, czy mieście na prawach powiatu, 
zajmująca się sprawami geodezyjnymi, a w szczególno-
ści obsługą geodetów, archiwizacją opracowań geode-
zyjnych i prowadzeniem baz danych geodezyjnych.

W następnym przekazie opowiem, czym się zajmujemy 
w geodezji starościanej. 

Chcąc zapoznać się wstępnie i samodzielnie z naszą or-
ganizacją, zakresem działania, aktualnościami, czy mapą 
prezentującą dane przestrzenne z obszaru Powiatu, za chę-
cam do odwiedzenia stron www.pwz.pl (BIP, jak załatwić 
sprawę, regulamin organizacyjny) 
oraz www.podgik.pwz.pl (aktual-
ności, portale geodezyjne).

Przyjazna służba geodezyjna w Starostwie

DARIUSZ PRĘGOWSKI 
– Geodeta Powiatowy
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PSYCHOLOGIA l GMINA BRWINÓW

KREATYWNOŚĆ – czy można 
ją wytrenować?
Kreatywność kojarzy się z byciem artystą, który zarabia 
na życie, tworząc lub wymyślając różne rzeczy. Kojarzy 
się też zazwyczaj z okresem dzieciństwa, kiedy to zwykły patyk potrafił 
stanowić podstawę do super zabawy – jeśli tylko spojrzało się na niego 
w bardziej kreatywny sposób. Rzadko natomiast kreatywność jest przy-
pisywana dorosłości. Wydaje się, że każdy z nas z biegiem życia gdzieś 
zatraca w sobie tę cechę i stopniowo staje się coraz mniej kreatywny. Dla-
czego tak się dzieje? Czy można temu zaradzić?

Definicja
Niedobrze, że tak się dzieje – że za-
tracamy w sobie kreatywność – bo 
okazuje się, że w dorosłym życiu tak-
że byłaby to całkiem przydatna cecha. 
Mogłaby przynosić nam dużą wartość 
choćby w sferze zawodowej – dzięki 
niej radzilibyśmy sobie lepiej w prowa-
dzonych przez nas projektach, w zleca-
nych nam zadaniach, w problemach, 
które wymagają rozwiązania. 
Kreatywność to wartość sama w sobie. 
Jej bardziej precyzyjna definicja głosi, 
że jest to zdolność człowieka do two-
rzenia nowych rozwiązań, a także ory-
ginalnych i wartościowych koncepcji. 
Jest procesem umysłowym. Często sta-
wia się w jej towarzystwie takie pojęcia 
jak pomysłowość czy innowacyjność. 
Tymczasem nie zawsze są to synoni-
my. W kreatywności bardziej podkreśla 
się to, że jest to czynność umysłowa. 
W innowacyjności zaś nacisk kładzie 
się bardziej na działanie. Jeden z bada-
czy ujął to w następujący sposób: „Lu-

dzie kreatywni tworzą pomysły, a inno-
wacyjni wdrażają je w życie.” Ciekawą 
definicję sporządził także Albert Ein-
stein: „Kreatywność to inteligencja, 
która dobrze bawi”. W skrócie, szkoda 
z niej rezygnować.

Co ją zabija?
Powodów, dla którego z biegiem życia 
coraz mniej korzystamy w życiu z kre-
atywności jest na pewno kilka. Moje 
własne zdanie jest takie, że często wy-
daje nam się zwyczajnie niepotrzebna, 
a przynajmniej nie aż tak potrzebna, 
jak inne obszary naszego życia. Nie 
sprzyja jej rutyna, czyli wykonywa-
nie pewnych zadań ciągle w taki sam 
sposób. Nie sprzyjają jej schematy 
poznawcze, jakich nabywamy w trak-
cie życia. Schematy te to takie skróty 
myślowe, które pomagają ludziom 
uporządkować wiedzę o świecie i zro-
zumieć nowe informacje. Na ogół są 
przydatne, bo pomagają nam prze-
twarzać dużą ilość informacji. Z dru-

giej strony zawężają nasze myślenie, 
doprowadzając np. do powstawania 
stereotypów. Zawężanie myślenia to 
przeciwieństwo bycia kreatywnym. 
Kreatywności nie sprzyjają także stres 
(a stanowi on niemal nieodłączny ele-
ment współczesnych czasów), krytyka 
czy jakakolwiek presja – czasu czy 
ludzi. 
Wymienione elementy wręcz brzmią 
negatywnie, nic dziwnego, że ich 
wpływ jest dla nas niekorzystny. Nie 
zawsze jednak są one takie oczy-
wiste. Przykładowo – umiejętność 
skupienia się na czymś to general-
nie dobra i pożądana rzecz. Pomaga 
dobrze i szybko się z czymś uporać, 
ograniczając błędy do minimum. 
Z drugiej strony towarzyszy jej często 
tzw. myślenie tunelowe, czyli pewne 
zawężenie naszej rzeczywistości. Przy-
bliża nas ono do celu, ale równocześnie 
oddala od postawy kreatywnej. 

Co stymuluje kreatywność?
Znamy już przeszkody w byciu krea-
tywnym – co zatem może jej sprzyjać? 
Jak ją można stymulować? Oczywiście 
opcji jest cała masa. Na pewno warto 
poznawać nowych ludzi – każdy czło-
wiek może stanowić dla nas źródło 
wartościowych inspiracji. Polecane 
są wszelkie sposoby wychodzenia ze 
wspomnianej wcześniej rutyny poprzez 
np. zmianę miejsca, w którym przeby-
wamy. Dlatego wyjazd podczas urlopu 
bywa tak potrzebny z uwagi choćby 
na samą zmianę otoczenia. Z urlopem 
wiąże się także następna istotna sprawa, 
czyli odpoczynek. Świeży i wypoczęty 
umysł zdecydowanie lepiej radzi sobie 
z kreatywnością. 

Nie bez znaczenia są także pewne 
różnice osobowościowe. Jeden czło-
wiek funkcjonuje lepiej tuż przed 
deadline’m, gdy nagromadzi mu się 
naraz dużo rzeczy, gdy kolokwialnie 
mówiąc, „pali się pod nim ogień”. Inny 
natomiast w takich warunkach poczuje 
się przytłoczony i niemal sparaliżowa-

ny. Dlatego tak ważna jest samoświa-
domość i dobra znajomość własnych 
preferencji. 

Wewnętrzne dziecko
Kreatywność jest przypisywana bar-
dzo często dzieciom. Każdy z nas był 
kiedyś dzieckiem, każdy z nas był więc 
kiedyś kreatywny. To nie jest tak, że 
zupełnie zatraciliśmy w sobie tę zdol-
ność. Wciąż drzemią w nas pokłady 
kreatywności, które tylko czekają na 
odpowiednie warunki, zapotrzebowa-
nie i naszą właściwą postawę, by móc 
choć trochę zaistnieć. 
Jesteśmy dorośli, ale… wciąż mamy 
w sobie to wewnętrzne dziecko. Innymi 
słowy, wciąż przejawiamy różne zacho-

wania, słusznie kojarzone z etapem by-
cia dziecka – gdy np. obrażamy się bez 
powodu, śmiejemy się na głos, uczy-
my się czegoś nowego, pozwalamy, 
by emocje przejęły nad nami kontrolę. 
Nasze wewnętrzne dziecko ujawnia się 
także, gdy pozwalamy sobie bardziej na 
zabawę i nawet pewną lekkomyślność, 
gdy rezygnujemy z bycia wyłącznie 
racjonalnym i poważnym. Warto sobie 
pozwalać na takie momenty. Na bycie 
znów choć przez chwilę dzieckiem. 

Szukanie źródeł
Warto nie bać się próbować i te-
stować nowych rozwiązań. Często 
boimy się różnych niepowodzeń – 
one blokują nas przed działaniem. 

Tymczasem zapominamy, że nawet 
w sytuacjach niepowodzenia można 
się nauczyć czegoś wartościowego. 
Niektórzy twierdzą wręcz, że wyłącz-
nie w takich sytuacjach się uczymy. 
Każdy bodziec może być dla nas źród-
łem kreatywności. Są to twierdzenia 
prawdziwe, jednak… dość ogólne. 
Tymczasem istnieje wiele metod sty-
mulujących kreatywność, które mo-
żemy z powodzeniem stosować w na-
szym dorosłym życiu. Metody takie jak 
np. słynna burza mózgów wymyślo-
na przez Alexa Osborna. Ma ona na 
celu stymulować w praktykujących ją 
uczestnikach kreatywność. Tymcza-
sem, paradoksalnie, gdy metoda ta jest 
źle prowadzona, może nam ją zabijać. 
Warto więc nie tylko znać te metody 
i świadomie je stosować, ale także robić 
to dobrze. W następnym „Kąciku” spo-
rządzimy przegląd takich szczególnie 
rekomendowanych metod.

Marlena Hess

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
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Obchody Święta Niepodległości 
w Brwinowie
11 listopada została odprawiona Msza w intencji Ojczyzny w kościele 
parafialnym pw. św. Floriana w Brwinowie. Oficjalne uroczystości miały 
miejsce przed pomnikiem Niepodległości. W obchody zaangażowali się 
także najmłodsi – przedszkolaki z Żółwina. 

W śród gości była m.in. posłanka na 
Sejm RP Kinga Gajewska, która 
zabrała głos – obok wiceprzewod-

niczącego Rady Miejskiej w Brwinowie 
Zbigniewa Bartosika i burmistrza Arka-
diusza Kosińskiego. Delegacje władz 
samorządowych, instytucji i organizacji 
pozarządowych złożyły kwiaty.

Czym skorupka za młodu nasiąknie...
W obchody zaangażowało się rów-
nież przedszkole w Żółwinie, którego 
kadra pomaga najmłodszym zrozumieć 
m.in. pojęcie patriotyzmu. 
Monika Smułka – nauczycielka przed-
szkola w Żółwinie: 
„Wchodząc w skład Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Żółwinie, którego 
szkoła wybrała jako patrona dzień 11 li-
stopada, chcieliśmy dorównać naszym 
szkolnym kolegom i od początku dzia-
łalności przedszkola zaangażować się 
w promowanie patriotyzmu. Ochoczo 
przystąpiliśmy do Międzynarodowego 
Projektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza 

Polska Cała” – tak, żeby nasze działa-
nia nie były tylko zrywem związanym 
ze świętami narodowymi, ale również 
przemyślanymi działaniami zachęcają-
cymi do całorocznej pracy – zarówno 
w przedszkolu, jak i w domu.
Przed listopadowym Narodowym Świę-
tem Niepodległości, nauczycielki podję-
ły w grupach szereg działań związanych 
z zapoznaniem dzieci z symbolami na-
rodowymi, ale również najbliższym oto-
czeniem, czyli ,,małą ojczyzną”. Dzieci 
wykonywały prace plastyczne, oglądały 
prezentacje (również multimedialne), 
słuchały bajek i legend, poznawały kra-
jobrazy i mapę Polski. Panie z grupy 
,,Lisków” – Paulina Owczarek i Monika 
Smułka – zorganizowały rodzinny kon-
kurs plastyczno-patriotyczny ,,Symbole 
narodowe”, którego celem było utrwala-
nie zdobytej wiedzy dotyczącej symboli 
Polski (flagi, godła, mapy, kokardy na-
rodowej). Każda grupa wiekowa mogła 
wykonać ze swoimi rodzinami pracę na 
inny temat. Komisja składająca się z pra-

cowników przedszkola, wybrała I miej-
sce w każdej grupie przedszkolnej, jed-
nak tak naprawdę działania wszystkich 
uczestników zostały docenione. (...) 
Uwieńczeniem działań podjętych od 
września do listopada był występ dwóch 
najstarszych grup – ,,Motylków” i ,,Só-
wek”, które pod przewodnictwem swo-
ich Beaty Dobrzyńskiej, Teresy Muza-
lewskiej, Pauliny Redlickiej i Barbary 
Zapert przygotowały przy akompania-
mencie p. Ewy Lebek wzruszający 
montaż słowno-muzyczny upamiętnia-
jący odzyskanie niepodległości.”

UG Brwinów

n  GMINA BRWINÓW
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Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

Wkrótce ofi cjalnie rozpocznie swoją 
działalność Gminne Centrum Inte-
gracji Mieszkańców (GCIM) zlokali-
zowane w samym centrum Brwino-
wa, na targowisku miejskim.

W śród pawilonów stojących przy 
pasażu prowadzącym od Rynku 
w stronę ul. Armii Krajowej wy-

różnia się jeden – wolno stojący. Gmi-
na Brwinów postanowiła przeznaczyć 
go na cele społeczne. Niewielki, ale 

przytulny lokal, umeblowany i wypo-
sażony w podstawowe sprzęty biurowe, 
stwarza możliwość zorganizowania 
szkolenia lub warsztatu, spotkania gru-
py wsparcia czy koła zainteresowań. 
Będzie funkcjonować jako Gminne 
Centrum Integracji Mieszkańców. 
Mogą z niego korzystać mieszkańcy 

gminy Brwinów, Milanówka i Podko-
wy Leśnej, którzy mają pomysł, a nie 
mają go gdzie zrealizować. 
GCIM może być udostępnione 
stowarzyszeniom, grupom czy po-
jedynczym osobom bez ponoszenia 
przez nich kosztów za wynajem i eks-
ploatację, ale jest jeden warunek: 

prowadzone tam zajęcia muszą być 
nieodpłatne dla mieszkańców, czyli 
prowadzona działalność ma być całko-
wicie niekomercyjna. 

Funkcję administratora GCIM pełni 
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Brwinowie (ŚOPS). 
– Serdecznie zapraszamy do korzy-
stania z tego miejsca i używania go 
do realizowania własnych projektów 
i pomysłów – mówi dyrektor ŚOPS 
Joanna Dzierzba. 

Koordynatorem GCIM jest pracow-
nik socjalny ŚOPS Dorota Piasecka 
i to do niej należy przesłać e-mail 
w sprawie udostępnienia GCIM. Za-
pytanie o termin powinno zawierać 
dane kontaktowe nadawcy oraz krótki 
opis projektu/zamierzenia, które mia-
łoby być realizowane w GCIM. Adres 
e-mail: d.piasecka@brwinow.pl lub 
ops@brwinow.pl.

UG Brwinów

Gminne Centrum Integracji Mieszkańców

CHCESZ ABY INNI SKORZYSTALI Z USŁUG TWOJEJ FIRMY? 

REKLAMA to dobry pomysł!
NAPISZ: reklama@mocnestrony.com.pl   ZADZWOŃ: 509 559 506  l  602 666 134
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WARTO PRZECZYTAĆ l OŻARÓW MAZOWIECKI

ZADBAJ O SWÓJ KAWAŁEK NIEBA 
– PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. W naszym kra-
ju każdego dnia z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem umiera ponad 
100 osób. Takie dane przerażają, ale przede wszystkim powinny nas skłonić do podjęcia wszel-
kich możliwych działań na rzecz poprawy sytuacji. Chroniąc powietrze, chronimy też zdrowie 
i życie nasze oraz naszych bliskich. 

C zyste powietrze to mniej przypadków nowo-
tworów, poważnych schorzeń płuc, alergii, 
problemów z sercem spowodowanych jego 

niedokrwieniem, zaburzeń pracy wątroby i wielu 
innych. Myśląc o smogu, z reguły myślimy o zanie-
czyszczeniach powodowanych przez transport lub 
przemysł, ale pamiętajmy, że w dużej mierze smog 
„produkujemy” sami, ogrzewając domy paliwami 
stałymi i starymi piecami lub kotłami, popularnie 
zwanymi „kopciuchami”, tworząc tzw. niską emisję. 
Na tę „produkcję” nie tylko mamy wpływ, ale mo-
żemy, a nawet powinniśmy, zrobić wszystko, aby ją 
minimalizować. 
Ogrzewając dom „kopciuchem” i spalając w nim 
odpady, trujemy przede wszystkim siebie, nasze 
dzieci oraz sąsiadów. Niszczymy środowisko w któ-
rym żyjemy. Trudno nie wspomnieć o stronie finan-
sowej. Nieefektywne, stare urządzenia grzewcze 
sprawiają, że ogrzanie domu sporo kosztuje. Koszty 
ogrzewania już są wysokie i zapewne będą rosnąć. 
Obniżenie rachunków za nie ucieszyłoby każdego 
z nas. Każde działanie służące podniesieniu efek-
tywności energetycznej budynku mieszkalnego 
łączy w sobie te wszystkie aspekty. Wpływa pozy-
tywnie na środowisko, zdrowie i domowy budżet.
Takie działania promuje i dofinansowuje program 
„Czyste Powietrze” realizowany przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Jest to kompleksowy program, którego celem 
jest poprawa jakości powietrza, tym samym zmniej-
szenie emisji szkodliwych substancji i gazów cie-
plarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz 
poprawę efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 

Program jest skierowany do właścicieli oraz 
współwłaścicieli domów jednorodzinnych i obej-
muje dwie grupy beneficjentów:
n  uprawnionych do podstawowego poziomu dofi-

nansowania – osoby, których roczny dochód nie 
przekracza 100 000 PLN,

n  uprawnionych do podwyższonego poziomu do-
finansowania – osoby, których przeciętny mie-
sięczny dochód na 1 osobę nie przekracza 1564 
PLN (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 
2189 PLN (w gospodarstwie jednoosobowym). 

Dofinasowanie jest udzielane w formie dotacji 
lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę 
kredytu bankowego (kredyt „Czyste Powietrze”). 
Dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” 
obejmuje 3 podstawowe warianty przedsięwzięć.

n  PIERWSZY WARIANT obejmuje demontaż nie-
efektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, 
jego wymianę na pompę ciepła, a także m.in. 
demontaż, zakup i montaż nowej instalacji cen-
tralnego ogrzewania lub c.w.u., mikroinstalacji 
fotowoltaicznej, ocieplenie budynku, wymiana 
okien, drzwi zewnętrznych oraz przygotowanie 
niezbędnej dokumentacji. 

n  WARIANT DRUGI to również demontaż starego 
kotła lub pieca, wymiana go lub zakup i montaż 
kotłowni gazowej, nowej instalacji grzewczej lub 
c.w.u. (w tym kolektory słoneczne). W wariancie 
tym również możemy otrzymać dofinansowanie 
np. do zakupu i montażu wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła, ocieplenia ścian budyn-
ku na, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

n  TRZECI WARIANT przedsięwzięć proekologicz-
nych koncentruje się na ociepleniu przegród 
budowlanych, zakupie i montażu okien, drzwi 
zewnętrznych/garażowych, wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła. 

Wysokość maksymalnej kwoty dotacji jest uza-
leżniona od rodzaju planowanej i przeprowa-
dzonej inwestycji. Beneficjenci uprawnieni do 
podstawowego poziomu dofinansowania mogą uzy-
skać maksymalnie do 30 000 PLN, a osoby objęte 
podwyższonym poziomem dotacji do 37 000 PLN. 
Umowy o dotację w ramach programu „Czyste 
Powietrze” można podpisywać do 31 grudnia 
2027 roku. Nabór wniosków jest prowadzony w try-
bie ciągłym. Składa się je korzystając z Portalu Be-
neficjenta lub przez serwis gov.pl. 
Aby ułatwić osobom zainteresowanym dostęp do 
informacji o Programie oraz wspomóc ich w pro-
cesie przygotowania i składania wniosków o dofi-
nansowanie, w naszej Gminie funkcjonuje punkt 
konsultacyjno-informacyjny. 

Zapraszamy do kontaktu.

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖

📖

📖

📖

📖 📖

📖
„LISTY, LISTY, LISTY” 
CZESŁAW JANCZARSKI

Wydawnictwo Dwie siostry wznowiło serię „Książeczki z Misiowej Półeczki”, która 
ukazywała się od lat sześćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych, ciesząc się 
ogromnym powodzeniem. Każdy z nas pamięta z dzieciństwa zabawę w dom, sklep, 
pocztę czy lekarza. „Listy, listy, listy” trochę do tego nawiązują. To interaktywna ksią-
żeczka dla malucha, z elementami do  wycinania i wyklejania. Być może dzięki tej 
stylowo zilustrowanej pozycji znajdziecie wspólny język do rozmowy i zabawy ze swo-
imi pociechami. Mimo upływu czasu upodobania dziecięce tak bardzo się nie zmie-
niają. Dzieci potrafią szybciej się znudzić nową, kosztowną zabawką, którą dostali od 
rodziców, niż starym pudełkiem po butach, którego nie zdążyliśmy jeszcze wynieść 
na śmietnik. Książeczka rozwija też w małoletnim czytelniku potrzebę nawiązywania 
kontaktu z otoczeniem, umiejętności komunikacyjne oraz chęć podtrzymywania zna-
jomości drogą korespondencyjną, co w świecie migotliwej efemeryczności nie jest 
takie częste. Pisanie listów pogłębia relacje, pozwala nam spojrzeć na nie z dystansu, 
motywuje do refleksji. W świecie Internetu brzmi to trochę archaicznie, ale warto po-
kazać dziecku i wyjaśnić istotę pisania listów, bo różni się ona od komunikacji elektro-
nicznej diametralnie.

„DEMONY SEKSU” 

KRZYSZTOF TOMASIK

Książka ocenzurowana kiedyś w miejscowej bibliotece ma celowo prowokacyjną 
okładkę. Przedstawione w niej biografie polskich celebrytek lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych nawiązują do ich nieco krzykliwego, jak na tamte czasy wizerunku. 
Bohaterki książki tj.: Ewa Sałacka, Marzena Trybała czy Maria Probosz prezentują 
demoniczny, ultrakobiecy i wyzwolony seksualnie typ kobiety. Aktorki utorowały dro-
gę kolejnym artystkom, które mimo patriarchalnej kultury i pruderyjnego społeczeń-
stwa miały odwagę odtwarzać role pracownic seksualnych, alkoholiczek oraz innych 
kobiecych postaci wykluczanych przez drobnomieszczańskie środowiska. Niektóre 
z bohaterek Tomasika już nie żyją, w mediach i popkulturze nadal jednak pozostał 
kult kobiety femme fatale. Zmieniają się tylko twarze, a instrumentalne, wizerunkowe 
traktowanie kobiet przez media lifestylowe pozostało. Być może losy kolorowych pta-
ków szarego PRL-u przybliżą nam nieco mechanizmy działania czwartej władzy, jej 
wpływu na postawy i zachowania społeczne, a tym samym na poziom i jakość naszego 
codziennego życia.

„DAWNI MISTRZOWIE” 
THOMAS BERNHARD

Kolejny majstersztyk nieżyjącego już autora, uważanego za jednego z najwybitniej-
szych twórców niemieckojęzycznych. W Polsce książka ukazała się w 2005 i 2010 
roku (niestety do tej pory nie było wznowienia), w Austrii –  w 1985. W powieści Bern-
harda akcja pełni funkcję drugorzędną, a na pierwszy plan wysuwa się zjadliwy i za-
piekły monolog osiemdziesięciodwuletniego wdowca, Regera, na temat życia i sztuki. 
Inspiracją i pretekstem do jego wywodów staje się obraz Siwobrodego mężczyzny 
Tintoretta w Kunsthistorisches Muzeum, regularnie odwiedzanego przez bohatera. 
Niewygodne i krytyczne opinie, często obrazoburcze i szydercze, trafiają w sedno, 
dając wiele przyjemności z lektury, która w swym krytycyzmie nie oszczędza ani ty-
tułowych mistrzów dzieł sztuki, ani ich odbiorców. Wszystkie opisane przez Regera 
postacie są siebie warte, różni je tylko status. Ta książka to porywający strumień świa-
domości – czyta się jednym tchem. 

Poleca  Lucyna Dąbrowska
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

OŻARÓW MAZOWIECKI 
– najlepszym miejscem do życia
W rankingu „Gmina dobra do życia” serwisu samorządowego 
Polskiej Agencji Prasowej gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 
pierwsze miejsce zarówno w kategorii: strefy podmiejskie 
miast na prawach powiatu jak i w ujęciu ogólnopolskim. 

4 listopada 2021 r. podczas 
uroczystej gali wyróżnienie 
w imieniu samorządu gminne-

go odebrała Elżbieta Jastrzębska-
-Jóźwiak – Zastępca Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego.
Ranking został opracowany przez 
prof. dr. hab. Przemysława Śle-
szyńskiego z Instytutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospodaro-
wania Polskiej Akademii Nauk 
(PAN). 

CO DECYDOWAŁO O WYNIKACH?
Zestawienie obejmujące wszyst-
kie 2477 polskich gmin oparto na 
48 wskaźnikach, wyliczonych na podstawie danych publikowanych 
przez instytucje publiczne, m.in. Główny Urząd Statystyczny.  
Uwzględniono m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność 
migracyjno-osadniczą, jakość oświaty na ich terenie, dostęp do opie-
ki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się po-
nadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze 
kulturalnej i dostępowi do Internetu.
W ujęciu ogólnopolskim (bez podziału na kategorie) czołówkę rankin-
gu zdominowały gminy położone w aglomeracji warszawskiej. 10 na 20 
pierwszych gmin w zestawieniu znajduje się w pobliżu stolicy.
Średni wynik punktowy gmin podmiejskich to 53,9; gmina Ożarów 
Mazowiecki uzyskała 69,08 punktów.
Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin 
Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Pol-
skich.

Szczegółowe informacje: 
https://samorzad.pap.pl/kategoria/gmina-dobra-do-zycia/o-rankingu

Foto: Marcin Kmieciński/PAP

11 listopada 2021 roku gmina Oża-
rów Mazowiecki uroczyście obchodziła 
Święto Niepodległości. Uroczystości 
rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny, 
potem było uroczyste składanie kwiatów, 
pokaz musztry konnej i władania bronią. 
Część ofi cjalną uświetniły również kon-
certy pieśni patriotycznych, które wspól-
nie z artystami śpiewali mieszkańcy.

O bchody upamiętniające 103 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Oj-

czyzny w kościele parafialnym pw. NMP 
Królowej Apostołów w Ołtarzewie, w której 
uczestniczyli przedstawiciele władz samo-
rządowych gminy, poczty sztandarowe m.in. 
Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleże-
rów Mazowieckich im. płk J. Kozietulskiego 
oraz mieszkańcy.  
Po uroczystościach w kościele, w ra mach 
„Kawaleryjskiego Pikniku Niepodległości” 
mieszkańcy wraz z oddziałem konnym szwo-
leżerów uro czyście przeszli na teren boiska 
przy Parku Ołtarzewskim, gdzie odbył się 
pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego – musz-
try konnej i władania bronią białą. Licznie 
zgromadzeni mieszkańcy gromkimi brawami 
oklaskiwali popisy wyszkolenia szwadronu. 
Po zakończeniu pokazów wszyscy zostali 
zaproszeni na grochówkę i zajęcia edukacyj-
ne, podczas których prezentowano wystawę 
pamiątek, mundurów i wyposażenia kawale-
ryjskiego. Wydarzenie odbyło się w ramach 
projektu „Ogólnopolski Kawaleryjski Piknik 
Niepodległości”.
„Wolna i Niepodległa...” to tytuł koncertu 
jaki odbył się w Centrum Kulturalno-Kon-
ferencyjnym Scena Ołtarzew w godzinach 

popołudniowych. Wystąpił Klasyczny Kwin-
tet Dęty oraz soliści Katarzyna Pawłowska 
i Krzysztof Ciupiński-Świątek. Koncert 
składał się z utworów i pieśni patriotycznych 
takich jak: „Przybyli ułani pod okienko”, 
„Ułani, ułani” , „Jeszcze jeden mazur dzi-
siaj”, a także z pieśni patriotycznych z okresu 
II wojny światowej oraz Powstania Warszaw-
skiego po współczesne piosenki patriotyczne 
m.in.: „Rozkwitały pąki białych róż” czy 
„Serce w plecaku”.
Drugim miejscem, gdzie tego dnia odbywały 
się uroczystości patriotyczne były Bronisze. 
To tutaj 190 lat temu miała miejsce jedna 
z ostatnich bitew Powstania Listopadowego, 
o czym przypomina mogiła powstańcza oraz 
krzyż. Przedstawiciele władz samorządo-
wych, organizacji kombatantów oraz miesz-
kańcy oddali hołd poległym żołnierzom skła-
dając kwiaty i zapalając znicze. Wydarzenie 
odbyło się w asyście pocztu sztandarowego, 
dowódcy oraz warty Szwadronu Honoro-

wego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich 
im. płk J. Kozietulskiego. Udział kawale-
rzystów zrobił na zebranych duże wrażenie 
i pokazał, jak można pięknie kultywować 
tradycje kawaleryjskie i przekazywać historię 
następnym pokoleniom.

Następnie odbył się koncert patriotyczny 
pt. „Nasza Niepodległa...”, podczas którego 
wystąpili Małgorzata Urbaniak i Robert Cie-
śla, artystom towarzyszył pianista Mirosław 
Feldgebel. Uczestnicy mogli wspólnie z ar-
tystami zaśpiewać takie pieśni, jak: „Pieśń 
wojenna”, „Marsz I Brygady”, „Czerwone 
maki”, „Sanitariuszka Małgorzatka” czy 
„Póki Polska żyje w Nas”.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za 
wspólne świętowanie 103 rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

  Foto: Krzysztof Jabłoński, Małgorzata 
Wojciechowska, Paweł Krupa

OBCHODY 11 LISTOPADA W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
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GMINA  MICHAŁOWICE  JEDNĄ  Z  NAJLEPSZYCH  DO  ŻYCIA  GMIN  W  POLSCE!
Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

Jak zadbać o słuch w czasie pandemii?

n   Jak zadbać o słuch w czasie pandemii? 
Naszymi pacjentami są głównie osoby starsze, 
a więc znajdujące się w grupie podwyższonego 
ryzyka zakażenia koronawirusem COVID-19. Na 
szczęście nowoczesna technologia pozwala nam 
na zdalną diagnostykę słuchu i zdalne dopasowa-
nie aparatów słuchowych.     

n    Co to oznacza w praktyce? 
Oznacza to, że można zbadać słuch i dopasować 
aparaty słuchowe nie wychodząc z domu. Kon-
sultacja odbywa się poprzez wideo przy użyciu 
telefonu komórkowego. W trakcie takiej zdalnej 
wizyty korzystamy nie tylko z połączenia telefo-
nicznego, ale i również internetowego oraz bez-
przewodowej łączności bluetooth. Brzmi skompli-
kowanie, ale w rzeczywistości wystarczy odebrać 
telefon od protetyka słuchu. Właściwie nic nie 
trzeba robić. Całym procesem badania i progra-
mowania aparatów steruje protetyk słuchu. 

n   Jak przebiega zdalna wizyta?
Podczas zdalnej konsultacji możemy sprawdzić 
stan ucha, ustalić poziom słyszenia i zaprogra-
mować aparaty słuchowe. Przy pomocy wideo-
skopu, czyli małej kamery możemy zaobser-
wować, jak wygląda od środka ucho i przewód 
słuchowy. W ten sposób sprawdzamy czy prze-
wód słuchowy nie jest zablokowany woskowiną, 
czy ucho nie wymaga leczenia. Badanie słuchu 
przeprowadzamy poprzez aparaty słuchowe. Są 
one połączone z telefonem komórkowym za po-
mocą bluetooth. W trakcie badania pełnią funkcję 

słuchawek, przez które dostarczane są dźwięki do 
ucha osoby badanej. Do badania słuchu i progra-
mowania aparatów słuchowych wykorzystujemy 
specjalną aplikację. Dzięki niej możemy dokład-
nie dostroić aparaty do wyniku badania słuchu. 
Wizyta w warunkach domowych możliwa jest 
dzięki zestawowi do zdalnego dopasowania, 
który wysyłany jest na adres domowy. Dzięki 
wizycie online możemy ustalić stopień niedosłu-
chu, a następnie przetestować aparaty słuchowe 
w swoim własnym otoczeniu.

n   Jakie jeszcze możliwości stwarza wykorzystanie 
bezprzewodowej technologii w aparatach słucho-
wych?

Żyjemy w ciągłym pędzie, a nasi bliscy potrze-
bują kontaktu z nami. Niedosłuch w znacznym 
stopniu utrudnia ten kontakt. Rozwiązaniem 
okazała się technologia bluetooth. Dzięki bez-
przewodowemu połączeniu pomiędzy aparatami 
słuchowymi a telefonami komórkowymi odbiór 
dźwięków z telefonu przez osobę niedosłyszącą 
jest znacznie lepszy. Poza tym aparaty słuchowe 
mogą być połączone z innymi urządzeniami, taki-
mi jak laptop, tablet, TV, czy radio. To ogromny 
komfort, bo dźwięk dostarczany jest bezpośred-
nio z urządzenia do aparatów słuchowych bez 
żadnych zakłóceń. Analogicznie współczesna 
technologia umożliwia pozostawanie w stałym 
kontakcie z protetykiem słuchu bez konieczności 
wychodzenia z domu. To gwarantuje poczucie 
bezpieczeństwa. 

 n

KTO DOSTANIE ZASIŁEK POGRZEBOWY
Zmarł mój przyszywany wuj. Nie byliśmy rodzi-
ną, ale moi rodzice przyjaźnili się z nim od tak 
dawna, że traktowałam go jak członka rodziny. 
Wuj był samotny i nie ma rodziny, więc to na 
mnie spadły koszty jego pogrzebu. Czy mogę 
domagać się od ZUS wypłaty zasiłku pogrze-
bowego?
Tak! Wbrew powszechnemu przekonaniu zasi-
łek pogrzebowy wypłacany przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych (ZUS) należy się nie tylko 
rodzinie zmarłego, ale także osobie obcej, pod 
warunkiem wszakże, że to ona ponosi kosz-
ty pogrzebu. Osoba ta ma 12 miesięcy liczone 
od śmierci zmarłego na to, żeby złożyć w ZUS 
dokumenty potwierdzające ten fakt. Jeśli nie 
wyrobi się w tym terminie, roszczenie o wy-
płatę zasiłku przedawnia się. Ten termin można 
wydłużyć do 12 miesięcy od dnia pogrzebu, ale 
tylko w przypadku, gdy nastąpiły niezależne 
przyczyny usprawiedliwiające takie opóźnienie. 
Wydłużenie terminu stosuje się także w przy-
padku późniejszego odnalezienia ciała albo 
identyfikacji zmarłej osoby. W takim przypadku 
ZUS-owi dostarcza się dokumenty potwierdza-
jące przyczynę opóźnienia. Wysokość zasiłku 
pogrzebowego jest taka sama dla wszystkich 

i wynosi ona tyle, ile kotował pogrzeb – mak-
symalnie nie więcej jednak niż 4000 zł. Tyle 
dostanie zarówno najbliższa rodzina, jak i obca 
osoba pokrywająca koszty pogrzebu. Jeśli ta-
kich osób jest kilka, mogą one podzielić się za-
siłkiem proporcjonalnie do poniesionych przez 
siebie kosztów. 

SZYBKA I BARDZO TANIA SEPARACJA
Razem z mężem doszliśmy do wniosku, że 
chcemy się rozstać. Na razie myślimy o sepa-
racji. Ponieważ to przemyślana decyzja, nie 
ma między nami żadnych sporów. Chcemy 
po prostu szybko, bez kłopotu i jak najtaniej 
załatwić sprawę. Czy jest na to jakiś sposób?
Tak! Przewlekły i kosztowny proces przed są-
dem to nie jedyny sposób na przeprowadzenie 
separacji. Kodeks postępowania cywilnego 
przewiduje możliwość jej orzeczenia w bez-
problemowy i szybki sposób, jeśli tylko mał-
żonkowie wystąpią do sądu ze zgodnym wnio-
skiem o orzeczenie separacji. Takie rozwiązanie 
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy małżonko-
wie pragnący się rozstać nie mają wspólnych 
małoletnich dzieci. Jeśli tak jest, to ich sprawę 
sąd może rozstrzygnąć w trybie nieproceso-
wym. Właściwy do tego jest sąd okręgowy 

właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania 
zainteresowanych stron – o ile oczywiście choć 
jedna z nich wciąż ma miejsce zamieszkania 
w tym okręgu, albo przynajmniej jest to dla niej 
miejsce zwykłego pobytu. Poza nieposiadaniem 
wspólnych małoletnich dzieci warunkiem ko-
niecznym do rozpoczęcia postępowania w taki 
sposób jest zgodny wniosek obojga małżonków. 
To bardzo ważne, bo jeśli z takim wnioskiem 
wystąpi tylko jedno z nich, sąd i tak będzie mu-
siał przeprowadzić sprawę w zwykłym trybie, 
a to oznacza normalny proces – łącznie z ko-
lejnymi posiedzeniami, przesłuchaniami stron 
i świadków itp. Dlaczego polecamy naszej Czy-
telniczce takie rozwiązanie? Przede wszystkim 
dlatego, że jest ono dużo szybsze niż normalna 
procedura przeprowadzania separacji. Przede 
wszystkim dlatego, że w przypadku zgodne-
go wniosku małżonków sąd nie orzeka, który 
z nich jest winien rozkładu pożycia małżeńskie-
go. W praktyce oznacza to przyjęcie założenia, 
że żadna ze stron nie ponosi za to winy. To bar-
dzo mocno upraszcza procedurę. Zamiast wy-
słuchiwać świadków i zbierać dowody na winę 
któregokolwiek z małżonków, sąd może ograni-
czyć się jedynie do ich wysłuchania. W takim 
przypadku separacja może zostać orzeczona 
od razu na pierwszej rozprawie. Tym bardziej, 
że w tym trybie sąd nie musi orzec ani o wła-
dzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi 
dziećmi stron, ani o  alimentach. Sąd może za 
to rozstrzygnąć, w jaki sposób i w jakim zakre-
sie małżonkowie będą korzystać ze wspólnego 
mieszkania – przy założeniu oczywiście, że 
w trakcie separacji będą oni zamieszkiwać pod 

jednym dachem. Drugi powód, dla którego po-
lecamy to rozwiązanie, to ograniczone koszty 
prowadzenia postępowania tego typu. Zamiast 
600 zł pobieranych przez sąd za typowy proces 
orzekający separację, zgodny wniosek małżon-
ków o jej przeprowadzenie oznacza opłatę stałą 
w wysokości 100 zł.

PRZERWANIE URLOPU OJCOWSKIEGO
Opiekuję się swoim wnuczkiem, bo jego ro-
dzice wyjechali na stałe za granicę. Równo-
cześnie pracuję na etacie. Czy w związku z za-
mknięciem przedszkola mogę, tak jak rodzice, 
dostać normalny zasiłek opiekuńczy?

Niestety nie. Zasiłek opiekuńczy przysługuje 
tylko w przypadku dziecka własnego ubezpie-
czonego lub jego małżonka, albo w przypadku 
dziecka przysposobionego, przyjętego na wy-
chowanie i utrzymanie. W konsekwencji świad-
czenie to mogą otrzymać rodzice, a nie dziadko-
wie malucha, któremu zamknięto przedszkole. 
W praktyce babcia mogłaby dostać zasiłek opie-
kuńczy jedynie w przypadku skierowania dzie-
cka na kwarantannę. W takiej sytuacji świad-
czenie przysługuje także w przypadku opieki 
nad – innym niż dziecko – członkiem rodziny, 
a do tej kategorii polskie przepisy  zaliczają rów-
nież wnuków.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

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

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!... 

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 
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Spektakl „DZIECI POWSTANIA ’44”
Muzeum Dulag 121 wspólnie ze Starostą Pruszkowskim Krzysztofem Ry-
muzą zapraszają na niezwykłe widowisko musicalowe, które przeniesie wi-
dza w świat dzieci, których dzieciństwo zastało naznaczone traumą wojny 
i Powstania Warszawskiego. Spektakl „Dzieci Powstania’44” w reżyserii 
Joanny Woszczyńskiej odbędzie się 29 listopada o godz. 18:30 w Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszkowie.  

Spektakl stworzony z serca i z wielkim 
sercem tańczony przez dzieci inspi-
rowany jest prawdziwymi historiami 

i wspomnieniami z Powstania Warszaw-
skiego. To kontrowersyjne przedstawie-
nie wojny widzianej oczami dziecka oraz 
współczesnej trzynastoletniej dziewczyn-
ki ukazane za pomocą tańca współczes-
nego i piosenek walczącej Warszawy. 
Sceny spektaklu zmieniają się jak w ka-
lejdoskopie obrazując całe spektrum dra-
matu młodych ludzi i towarzyszących im 
emocji.
Obsadę spektaklu stanowi kilkudziesięcio-
osobowa grupa utalentowanych tancerzy, 
aktorów i wokalistów Alternatywnego 
Teatru Tańca LUZ w wieku 7–18 lat, któ-
rzy doskonale wcielają się w rolę małych 
bohaterów z Powstania. Autorka spekta-
klu Joanna Woszczyńska scenariusz swój 
oparła na prawdziwych wspomnieniach 
dzieci z książki – Jerzego Mireckiego 
„Dzieci ’44”, „Asiunia” – Joanny Papuziń-
skiej oraz „Kamienie też czasem płaczą” – 
Bogumiła Janusza Żórawskiego. 

Nagrody i wyróżnienia dl spektaklu „Dzieci 
Powstania’44”
1. Wydarzenie Kulturalne Roku 2014 w Regio-
nie w Plebiscycie TOP REGIONU 2014 organi-
zowanym przez Katolickie Radio Podlasie oraz 
portal internetowy Podlasie24.pl.
2. Kulturalne Wydarzenie Roku 2014 w plebis-
cycie miesięcznika Kultura Siedlecka.
3. Etiuda „Dzieci Powstania ’44” kat. mini for-
macje modern dzieci do lat 11 zdobyła tytuł Mi-
strza Polski 2014 oraz Mistrza Świata 2014 r.
4. Etiuda „Pomnik” kat. mini formacje modern 
dzieci do lat 11 zdobyła tytuł Mistrza Świata 
2015 oraz Złoty Puchar Świata 2015 r. 
5. Duet ze spektaklu - „Dzieci i wojna”, Ewa 
Stecewicz i Marcelina Karolewska zdobył tytuł 
Mistrza Polski 2015 r.
6. „Obudzone wspomnienia” – kat. juniorzy do 
lat 15 zdobyły 1. miejsce na Międzynarodowym 
Festiwalu Dance Week - Mikołajki 2015 r. Za 
choreografię wszystkich etiud w spektaklu od-
powiedzialna była Joanna Woszczyńska.

Premiera spektaklu Dzieci Powstania’44 Alter-
natywnego Teatru Tańca LUZ odbyła się 14 li-
stopada 2014 roku w Siedlcach w sali widowi-
skowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Siedlcach. 

WSTĘP NA SPEKTAKL JEST BEZPŁATNY.
Wejście za okazaniem zaproszenia, 
które można odebrać od 22 listopada 
w siedzibie Muzeum Dulag 121, CKiS 
w Pruszkowie oraz pobrać ze strony 
internetowej Muzeum dulag121.pl

Przedstawienie wystawione już było ponad 150 
razy w Siedlcach, w Warszawie, w Sokołowie 
Podlaskim, w Białej Podlaskiej, w Wilnie na Li-
twie a fragmenty również dla Polonii w Mona-
chium oraz podczas Pucharu świata w Pradze. 
Dzieci Powstania’44, to ponad 60 minutowa 
wspaniała, wzruszająca historyczna podróż. 

PARTNERZY: Miasto Pruszków, Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszkowie

PATRONAT HONOROWY: Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Dzieci 
Powstania Warszawskiego 1944. 

SCENARIUSZ, REŻYSERIA, CHOREOGRAFIA: 
Joanna Woszczyńska 

PRZYGOTOWANIE WOKALNE: Edyta Wójcik 

ARANŻACJA MUZYCZNA: 
Jakub Kowalik, Marek Matwiejczyk 

OŚWIETLENIE: Artur Wytrykus, Kamil Wielgór

MONTAŻ FILMÓW I ZDJĘĆ, ANIMACJE: 
Andrzej Kułak, Sebastian Gumiński

Wszelkie informacje dotyczące 
organizacji spektaklu można uzyskać 
kontaktując się z Muzeum Dulag 121:
• tel.: 22 758 86 63
• e-mail: dulag@dulag121.pl

www.dulag121.pl

GMINA MICHAŁOWICE

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

Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

G mina Michałowice zajęła 2 miejs ce w Polsce 
wśród wszystkich gmin i 2 miejsce wśród 
gmin wiejskich o charakterze podmiejskim.

– Dziękuję za to wyróżnienie i za przygotowanie 
tego rankingu panu profesorowi Śleszyńskiemu. 
Cieszę się, że uwzględniono w nim wskaźniki waż-
ne dla naszych mieszkańców, takie jak te dotyczące 
środowiska naturalnego czy uwarunkowań spo-
łecznych. Po tym etapie, kiedy budowaliśmy wodo-
ciągi, zaczynamy skupiać się na aktywności i in-

frastrukturze społecznej. To świadczy o tym, że tak 
buduje się dobrostan. Bardzo dziękuję urzędnikom, 
samorządowcom i mieszkańcom, bo nie ukrywaj-
my, że pracowaliśmy na ten wynik wspólnie przez 
ostatnie 30 lat! – mówiła Małgorzata Pachecka, 
wójt gminy Michałowice podczas ceremonii wrę-
czenia nagród.

Ranking powstał dzięki badaniom jakości życia 
w każdej z 2477 gmin w Polsce. Opracowany zo-
stał pod kierunkiem prof. Przemysława Śleszyń-
skiego z Polskiej Akademii Nauk. Praca nieza-
leżnych naukowców daje gwarancję odpowiednio 
dobranych wskaźników i wysokiego poziomu 
merytorycznego badania.

– Kluczem do badania jakości życia jest różnorod-
ność naszych potrzeb – wyjaśniał prof. Śleszyński 
podczas ceremonii wręczenia nagród. – Próbowa-
liśmy odzwierciedlić potrzeby jak najszerszej i naj-
większej grupy społecznej. Przyjęliśmy 48 wskaźni-
ków i wybraliśmy je w autorski sposób, patrząc na 
kwestie ważne dla rodziny z dziećmi, która miesz-
ka w niedalekim sąsiedztwie dziadków-seniorów 
– mówił naukowiec.
Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźni-
ków niezwykle istotne są te, na które niebagatel-
ny wpływ mają działania samorządu lokalnego; 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to 
w końcu podstawowe zadanie własne gminy. Ran-
king uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-

-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę 
wodociągową, dostęp do środowiska naturalnego 
(zieleni), dostępność opieki zdrowotnej czy jakość 
edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak sze-
rokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych 
danych środowiskowych.
Ogłoszenie wyników rankingu oraz wręczenie na-
gród wyróżnionym samorządom odbyło się 4 listo-
pada br. w siedzibie serwisu Samorządowego PAP.
Patronat nad Rankingiem objęły Związek Miast 
Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Mia-
steczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich. 

Gmina Michałowice znów w pierwszej 10. 
najlepszych samorządów według Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej”
Od 17 lat redakcja dziennika Rzeczpospolita ocenia 
dokonania lokalnych władz w Polsce, wybiera te 
samorządy, które najlepiej dbają o odpowiedzialne 
gospodarowanie istniejącymi zasobami w celu bu-
dowania trwałego rozwoju w obszarze ekonomicz-
nym, społecznym i środowiskowym.
W Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” gmi-
na Michałowice zajęła 10. miejsce w rankingu na 
1523 gminy wiejskie. To ogromne wyróżnienie 
i motywacja do dalszego rozwoju.
Zestawienie Ranking Samorządów jest przygoto-
wywane odrębnie dla miast na prawach powiatu, 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin 
wiejskich. W rankingu nie jest uwzględniane mia-
sto stołeczne Warszawa, ze względu na swój sta-
tus.      

UG Michałowice

Gmina Michałowice jest drugim miejscem w Pol-
sce z najlepszą jakością życia – według presti-
żowego rankingu Serwisu Samorządowego PAP 
„Gmina dobra do życia”.

GMINA  MICHAŁOWICE  JEDNĄ  Z  NAJLEPSZYCH  DO  ŻYCIA  GMIN  W  POLSCE!

Na zdjęciu:  Laureaci rankingu „Gmina dobra dla życia” w siedzibie PAP w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8, 
w środku Małgorzata Pachecka

Na zdjęciu:  Wójt Małgorzata Pachecka w otoczeniu radnych gminy Michałowice i przedstawicieli NGO 
w Urzędzie Gminy Michałowice
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PIASTÓW

T ego dnia o godz. 16.00 została otwarta 
wystawa „Czas bohaterów. Piastów 
w walce o Niepodległą 1939–1945” 

zorganizowana przez Mazowiecką Wspól-
notę Samorządową przy dofinansowaniu 
ze środków z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego. 

W głównych uroczystościach, które miały 
miejsce przy pomniku Bohaterów Ruchu 
Oporu o godz. 17.00, wzięły udział władze 
miasta Piastowa, m.in. Burmistrz Grzegorz 

Szuplewski, a także Krzysztof Rymuza 
– Starosta Pruszkowski oraz Konrad Ry-
tel – Prezes Mazowieckiej Wspólnoty Sa-
morządowej, radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. 
Na obchody stawiły się poczty sztandarowe 
piastowskich szkół średnich i podstawo-
wych oraz Hufca ZHP Piastów im. prof. 
hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”. 
Liczną grupą przybyli przedstawiciele 
miejscowych organizacji, klubów politycz-
nych oraz mieszkańcy Piastowa. 

Po wygłoszeniu apelu i przemówieniach 
odbyło się uroczyste złożenie wieńców 
i kwiatów przez poszczególne delegacje 
pod pomnikiem poświęconym poległym 
w walce z hitlerowskim okupantem w la-
tach 1939– 1945. Zapalono znicze. 
Dzień później 11 listopada o godzinie 10.00 
w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej 
została odprawiona Msza Święta w intencji 
Ojczyzny.

Tekst i zdjęcia Adrian Kaczkowski
Więcej zdjęć na https://mocnestrony.com.pl
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Ostatni w tym roku 
bieg z cyklu Grand 
Prix Piastowskich 
Biegów Historycz-
nych odbył się 7 li-
stopada. Biegacze 
mieli do pokonania 
dystans 5 km uli-
cami Piastowa.

Najszybciej na metę dotarły panie:
1.  Anna Ślusarczyk
2.  Olga Miszczak
3.  Anna Grygierczyk

Spośród mężczyzn najlepsi okazali się:
1.  Damian Falandysz
2.  Dariusz Przewoźny
3.  Arkadiusz Pajdosz

Podsumowane zostały 
również wyniki wszyst-
kich biegów w ramach 
grand prix 2021 r.

Na podium stanęły panie:
1.  Agnieszka Brogowicz Stępniewska
2.  Anna Ślusarczyk
3.  Małgorzata Rędzińska

oraz panowie:
1.  Dariusz Przewoźny
2.  Arkadiusz Pajdosz
3.  Arkadiusz Roziński

Zwycięzcom gratulujemy!

GRAND PRIX PIASTOWSKICH 
BIEGÓW HISTORYCZNYCH 2021

GRAND PRIX 
PIASTOWSKICH

BIEGÓW 
HISTORYCZNYCH

2021

GRAND PRIX 
PIASTOWSKICH

BIEGÓW 
HISTORYCZNYCH

2021

Piastów wyróżniony w raporcie 
Polskiego
Alarmu Smogowego
Polski Alarm Smogowy oraz „Gazeta Stołeczna” posta-
nowili sprawdzić, która podwarszawska gmina skutecz-
nie likwiduje „kopciuchy”. Do 39 gmin okalających War-
szawę wysłano pytania o liczbę zlikwidowanych kotłów 
na węgiel. Wyniki tej sondy nie napawają optymizmem, 
lecz Piastów stanął na wysokości zadania i zajął pierw-
sze miejsce co do ilości wymienionych kopciuchów.

W ynik ten otrzymaliśmy dzię-
ki mieszkańcom, którzy 
chcą dbać o środowisko 

w swoim mieście oraz gminne-
mu programowi „STOP SMOG”, 
dzięki któremu mieszkańcy mogą 
uzyskać dofinansowanie na wy-
mianę nieefektywnego źródła 
ciepła na nowoczesne i ekolo-
giczne. 

Kwota dofinansowania może 
wynieść nawet do 4 tys. złotych, 
co zachęca mieszkańców do 
działania o walkę z zanieczysz-
czonym powietrzem. Chcieliśmy 
podziękować mieszkańcom 
za ich zaangażowanie o walkę 
z zanieczyszczonym powietrzem 
oraz zachęcić tych, którzy się 
jeszcze wahają – do skorzysta-
nia z programu oraz o wspólną 

walkę z zanieczyszczonym po-
wietrzem. 

Ponadto Piastów dzięki miesz-
kańcom i działaniom władz 
został opisywany na stronach in-
ternetowych takich jak: 
• https://tvn24.pl/tvnwarszawa/

najnowsze/mazowsze-zolwie-

-tempo-wymiany-kopciuchow-
-w-warszawskim-obwarzan-
ku-5476822

oraz
• https://www.eska.pl/warszawa/

fatalny-raport-polskiego-alar-
mu-smogowego-nadal-nie-bra-
kuje-kopciuchow-aa-hDdb-
-fwGe-4eSF.html

Miasto w 2019 roku podpisało 
porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na otwarcie 
punktu konsultacyjno-infor-
macyjnego programu „Czyste 
Powietrze”. W punkcie można 
się dowiedzieć o możliwości do-
finansowania na przeprowadze-
nie głębokiej termomodernizacji 
nieruchomości oraz o gminnym 
programie „STOP SMOG”. 

Szczegółowe informacje o pro-
gramach można uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim przy ul. 11 listopa-
da 8, kl. B. pok. 3, pod numerem 
telefonu 22 770 52 43 lub drogą 
elektroniczną na adres e-mail: 
stopsmog@piastow.pl

PIASTÓW
26,79%
usuniętych 

„kopciuchów”
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URSUS l REKLAMA

Wrócił temat windy w bibliotece przy ul. Keniga 
na Niedźwiadku i naprawy zabytkowego muru 
z tablicą pamiątkową przy ul. Traktorzystów, który 
niszczeje od kilku lat.
Przewodniczący Krzysztof Szczerba przypomniał, 
że Rada wysłała pismo do premiera Morawieckie-
go w sprawie odzyskania kolekcji eksponatów po 
ZM Ursus, co kiedyś obiecał. W odpowiedzi Grze-
gorz Zberek z Biura Prezesa Rady Ministrów od-
pisał, że nasze pismo zostało skierowane do Agaty 
Kowalczyk – dyrektora Biura Ministra Aktywów 
Państwowych, w związku ze sprawowaniem przez 
Ministerstwo nadzoru właścicielskiego nad Pol-
skim Holdingiem Obronnym. Jeszcze nie otrzyma-
liśmy wiążącej odpowiedzi. 
Została też wysłana do wicemarszałek Sejmu Mał-
gorzaty Kidawy-Błońskiej (mieszkanki Gołąbek 
od urodzenia) prośba o pomoc w sprawie budowy 
bezpiecznego przejścia przez linię kolejową z Go-
łąbek na cmentarz parafialny.
W związku z zapoczątkowaniem przez stronę rzą-
dową działań w kierunku utworzenia w Ursusie 
Muzeum na bazie kolekcji eksponatów po Zakła-
dach Mechanicznych Ursus, Przewodniczący zgło-
sił uwagę o konieczności włączenia zbiorów Izby 
Tożsamości Ursusa w skład muzeum i zagwaran-
towanie nazwania placówki „Muzeum Ursusa”, 
z uwagi na nierozerwalną historię miejscowości 
z fabryką.
Burmistrz poparł tę ideę, o co zresztą starało się od 
lat wiele organizacji i stowarzyszeń ursuskich, i do-
dał, że trzeba przeprowadzić na ten temat debatę, 
zapytać radę i mieszkańców.
Rozmawiano o niepokojącym zjawisku zaprzesta-
nia przez znaczną część społeczeństwa przestrze-
gania obostrzeń antycovidowych – maseczki, dy-
stans i dezynfekcja rąk.
Przy omawianiu ogólnej sytuacji seniorów w Ur-
susie przypomniano, że w dzielnicy mieszka sza-
cunkowo ok. 15 tys. osób w wieku emerytalnym. 
To prawie 1/4 całej społeczności, a w klubach 
seniora jest niecałe tysiąc miejsc. Padły wnioski 
o lepszą komunikację między organizacjami 
o działaniach Klubów Seniora i Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Burmistrz Olesiński udzielił odpowiedzi 
i skomentował wnioski radnych 
Burmistrz poinformował m.in., że ul. Regulska jest 
bardzo trudnym tematem, ponieważ, jak i wiele 
innych dróg na terenie dzielnicy, nie jest własnoś-
cią Ursusa. Jest drogą powiatową, a dodatkowo 

jej część przebiega na terenie Gminy 
Michałowice. Powiat Pruszkowski wy-
remontuje ulicę Bodycha do ul. Regul-
skiej. Zarząd Dróg Miejskich negocju-
je ze Starostwem Pruszkowskim, kto 
sfinansuje budowę skrzyżowania. 
W sprawie przywrócenia filii Banku 
zostało wysłane pismo – jeszcze nie 
ma odpowiedzi.
Nie jest jeszcze ustalone, czyją włas-
nością jest mur przy ul. Traktorzystów.
Skończył się termin pozwolenia na użytkowanie 
miejsca pod warzywniak przy ul. Komunardów. 
Właściciel nie wystąpił o przedłużenie, a przedtem, 
mimo, że go nie użytkował, cały czas płacił. Teraz 
przed nami postępowanie administracyjne. Jeżeli 
by nie zaskutkowało, pozostaje droga sądowa.
Właścicielem budynku, w którym mieści się bi-
blioteka „Niedźwiadek” jest spółdzielnia Miesz-
kaniowa. Rozmawiamy w sprawie budowy windy 
z Prezesem Spółdzielni.
Zarząd Dzielnicy przygotowuje projekt odwodnie-
nia, (przebudowy) instalacji wodno-kanalizacyjnej 
części Starego Ursusa.

KOLEJNA SESJA RADY SENIORÓW  
– 15 LISTOPADA 2021
Zarówno porządek sesji, jak i udział burmistrzów 
i dyrektora Łopuszyńskiego nie zmieniły się.
Burmistrz Olesiński na wstępie ogłosił, że Urząd 
Dzielnicy od 15 listopada przechodzi na pracę zdal-
ną, jednak na razie będzie zachowana pełna praca 
Wydziału Obsługi Mieszkańców, żeby dostępność 
do urzędu dla mieszkańców nie była ograniczona. 
Ze względu na rosnącą liczbę przypadków wśród 
urzędników, część z nich została skierowana do 
pracy zdalnej, żeby mogła, w przypadku rozsze-
rzania się tej choroby, zastąpić tych, którzy będą na 
kwarantannie bądź w izolacji.
Trwają przygotowania do uchwalenia budżetu na 
przyszły rok. 

Sprawy załatwione, nowe informacje, interwencje
Poinformował również, że Prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej obiecał realizację budowy windy 
dla biblioteki w 2022 roku.
Burmistrz Krzemień zrelacjonował sytuację pod-
legającej mu oświaty.  Radni dowiedzieli się, że 
są zdziesiątkowane poszczególne oddziały, część 
odbywa naukę zdalnie. Najpoważniejsza sytu-
acja wystąpiła w SP nr 11, gdzie wszystkie od-

działy od IV do VIII były na nauczaniu zdalnym, 
w liceum w pewnym momencie było na zdalnym 
osiem oddziałów, poszczególne oddziały również 
w przedszkolach. W całej Polsce jest coraz wyż-
sza zachorowalność, rośnie też liczba przypadków 
śmiertelnych. My też apelujemy o szczepienie się. 
Ci którzy są zaszczepieni, przechodzą chorobę 
lekko i bardzo rzadko są hospitalizowani.
Radni pytali, czy w tym roku będą jeszcze sprząta-
ne liście i dowiedzieli się, że przetarg na tę usługę 
jest na ukończeniu. 
Było kilka interwencji szczegółowych, np., że sos-
na na rogu ulic Probusa i Kadłubka zagraża bezpie-
czeństwu, czy że trzeba poobcinać gałęzie drzew 
wychodzące na ulicę z zaniedbanej, opuszczonej 
działki. Pytano, czy parking przy ul. Apartamen-
towej, który był wydzierżawiony pod boisko dla 
szkoły niepublicznej będzie przywrócony jako par-
king dla mieszkańców.  
Wiele spraw burmistrzowie przyjmowali do zała-
twienia lub odpowiadali na zadawane pytania.

Kontynuacja tematów z poprzedniej sesji
Kontynuowany był temat skrzyżowania w związku 
z remontem ul. Bodycha przez powiat pruszkow-
ski. Burmistrz Olesiński poinformował, że urząd 
interweniował w ZDM i, u byłego już, wiceprezy-
denta Soszyńskiego, alarmując że to będzie kata-
strofa dla Ursusa. Od ul. Bodycha Regulska jest uli-
cą powiatową na terenie Gminy Michałowice. Jeśli 
tamtędy zostanie puszczony ruch bez przebudowy 
skrzyżowania, to będzie katastrofa komunikacyjna. 
Jeszcze nie zapadły żadne decyzje. Trwają trudne 
rozmowy między ZDM i Starostwem Pruszkow-
skim.
Sporo czasu zajęła i rozbudziła emocje dyskusja na 
temat umiejscowienia przyszłego Muzeum Ursusa. 
W ostatnim czasie kolekcja po muzeum zakła-
dowym ZM Ursus została notarialnie przejęta 
przez Narodowe Muzeum Techniki od Polskiego 
Holdingu Obronnego. Dyrektor Muzeum Techni-
ki, Mirosław Zientarzewski uważa, że zdecydowa-
nie najlepszym miejscem na Muzeum Ursusa jest 
Budynek Odlewni Aluminium – własność firmy 
„Asmet” państwa Sajnagów. Jest to ostatni zabytko-
wy budynek na terenie byłej fabryki nie zniszczony 
przez deweloperów. Niestety właściciele nie chcą 
z nikim na ten temat rozmawiać. Burmistrz Olesiń-
ski zauważył: – Strona ministerialno-rządowa pod-
jęła decyzję, że sama ten problem rozwiąże. Do nas 
nikt nie występował z prośbą o pośrednictwo, po-
moc, rozmowy, o nawiązanie kontaktu. Informacje 
uzupełnił wiceburmistrz Krzemień, uczestniczący, 
wraz z wiceburmistrzem Kazimierzem Sternikiem 
w spotkaniu w sprawie muzeum. – Odbyło się spot-
kanie z inicjatywy Marszałek Małgorzaty Gosiew-
skiej. Na tym spotkaniu usłyszeliśmy, że eksponaty 
zostaną czasowo wywiezione do Chlewisk, do filii 
Narodowego Muzeum Techniki, ponieważ grunt, 
na którym znajduje się kolekcja wykupiła firma 
PANATTONI. Powstanie tam duża hala magazy-
nowo-biurowa i w tej hali będzie wydzielona część, 
w której zostaną umieszczone te eksponaty. Gosiew-
ska powiedziała, że ma ustalenia z premierem Mo-
rawieckim i wicepremierem Sasinem, że eksponaty 
muszą być w Ursusie. Taka deklaracja padła. Ja 
w ciągu kilku lat rozmawiałem na ten temat z 4 pre-

zesami holdingu i nie 
udało się załatwić prze-
kazania czy odkupienia. 
Trzymamy za ten projekt 
kciuki.
Burmistrz Olesiński po-
dał dobrą wiadomość na 
temat objętego ochroną 
konserwatorską budyn-
ku po modelarni przy 
ul. Cierlickiej. Kolejny 
właściciel prowadzi roz-
mowy z konserwatorem 
zabytków i zapewne mo-

delarnia zostanie zrewitalizowana. Ma być nadbu-
dowane jedno piętro.
Powiedział też, że trwają prace nad planami miej-
scowego zagospodarowania i uzupełniane są też 
„dziury” nie objęte planami. To dotyczy także od-
lewni aluminium, która również jest objęta ochroną 
konserwatorską. 

Kolejne sprawy do załatwienia
Kolejnym tematem, wywołanym przez radnego 
Domżalskiego, była sprawa zapełnionego cmen-
tarza na Solipcach.  Burmistrz Olesiński szcze-
gółowo poinformował o planach rozszerzenia 
cmentarza. W sprawę włączony jest ks. dziekan 
Sajnóg z Parafii św. Józefa, SANEPID, Wojewoda 
Mazowiecki, dzielnica Włochy, Rada Warszawy. 

Dni Seniora w dzielnicy Ursus
Dyrektor Łopuszyński omówił przebieg tegorocz-
nych XXX Dni Seniora. Krzysztof Szczerba prze-
czytał pismo od wiceprzewodniczącego warszaw-
skiej Rady Seniorów Wojciecha Kożuchowskiego 
do Dyrektora OK „Arsus” z gratulacjami i wyra-
zami uznania dla Dyrektora i pracowników OK 
„Arsus” i DK „Miś” z Klubem Seniora „Wesoła 
Chata”, Klubem Seniora „Promyk” i Towarzystwa 
UTW za zorganizowanie bogatej w wydarzenia 
Gali XXX Dni Seniora Dzielnicy Ursus.

Sukcesy
Rada otrzymała odpowiedź od Marszałek Kida-
wy-Błońskiej, że sprawa przejścia przy ul. Zielonej 
Gęsi do cmentarza  jest jej znana i poczyniła od-
powiednie kroki w celu poprawy bezpieczeństwa.
Rada Seniorów zgłosiła do konkursu „Miejsca 
Przyjazne Seniorom” ursuskie biblioteki. Sku-
tecznie. Certyfikaty od Warszawskiej Rady Senio-
rów oraz Urzędu m.st. Warszawy zostały przyzna-
ne:  Bibliotece Publicznej im. Władysława Jana 
Grabskiego Oddział „Czechowice”, Filii „Gołąb-
ki” oraz Filii „Niedźwiadek”.
Rada Seniorów na ubiegłorocznej sesji (16 czerw-
ca 2020 r.) przygotowała pismo do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie objęcia stałą 
opieką medyczną w domu osób powyżej 70 roku 
życia. Prezydent Andrzej Duda wyraził popar-
cie dla wszelkich inicjatyw oddolnych i przekazał 
pismo do rozpatrzenia przez powołane do takich 
spraw Ministerstwo Zdrowia, które w odpowiedzi 
napisało, że teraz nie ma możliwości ze względu 
na pandemię, ale „wrócą do tematu”. 

T ą drogą zachęcam starszych mieszkańców Ur-
susa (do których też się zaliczam) do współpra-
cy z dzielnicową Radą Seniorów w kwestii po-

trzeb, nowych inicjatyw i w innych wymagających 
pomocy lub interwencji władz sprawach, w któ-
rych załatwianiu – jak mówi podpunkt 5) Statutu 
Rady Seniorów (patrz: str. 1) – pośredniczy Rada. 
Powinni Państwo też pamiętać, że już w przyszłym 
roku powinny się odbyć kolejne wybory na rad-
nych do Dzielnicowej Rady Seniorów III kadencji. 
W naszym interesie jest liczne uczestnictwo w wy-
borach Rady przyjaznej seniorom i dbającej o ich 
sprawy. 

Tekst i zdjęcia  
Jacek Sulewski

Dalszy ciąg
ze str. 1 ➧ Rola i znaczenie Rady Seniorów
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PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA 🗨UWAGA! 

5 listopada 2021 roku 
w Ośrodku Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Warszawa Ursus 
odbyła się Gala Laureatów 
XIX edycji Konkursu 
Piosenkarskiego „Tulipanada”. 

T ulipanada to prestiżowy kon-
kurs, w którym mogą brać udział 
uczestnicy z całego Mazowsza. 

Narodził się 19 lat temu w Domu Kul-
tury „Kolorowa”. Na pomysł tego wy-
darzenia wpadł Janusz Łukaszewicz, 
pracownik domu kultury, a nazwę wy-
myśliła ówczesna Naczelnik Wydziału 
Kultury Dzielnicy Ursus, Aleksan-
dra Magierecka. Pan Janusz do czasu 
odejścia na emeryturę organizował, 
a w ostatnich latach również prowadził 
„Tulipanadę”. Z biegiem lat zasięg co-
rocznej imprezy rozciągnął się na dużą 
część Mazowsza i stał się jedną z wizy-
tówek dzielnicy.

UCZESTNICY
Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 
132 uczestników, którzy zostali podzie-
leni na kategorie wiekowe i muzyczne. 
Wyłoniono 37 laureatów i wyróżnio-
nych. Niestety, prawdopodobnie po raz 
pierwszy w historii konkursu, nie zgłosił 
się nikt z mieszkańców Ursusa (!). Być 
może wpłynęła na to pandemia, ale na 
udział dzieci i młodzieży duży wpływ 
mają nauczyciele muzyki ze szkół oraz 
prowadzący zespoły i chóry. 

JURY I ORGANIZATORZY
W dwuetapowych eliminacjach, uczest-
ników, którzy przeszli do drugiego eta-
pu przesłuchało i oceniło profesjonalne 
jury, w którego składzie znaleźli się wy-
kładowcy warszawskich szkół muzycz-
nych: dr Małgorzata Kustosz-Piątosa – 
przewodnicząca, dr Krzysztof Matuszak 
i Wojciech Zieliński. Już nie pierwszy 
raz podjęli się oni bardzo trudnego za-
dania wyłonienia zwycięzców tegorocz-
nej Tulipanady. Wśród kryteriów oceny 
były m.in.: precyzja intonacji, dykcja 
i interpretacja, wrażenia artystyczno-
-estetyczne oraz dobór repertuaru 
z uwzględnieniem wieku wykonawcy.
Organizatorem przeglądu był Dom Kul-
tury „Kolorowa” Ośrodka Kultury „Ar-
sus”; koordynatorem konkursu – Anna 
Zgutka, instruktor DK „Kolorowa”.

GALA
Galę poprowadzili profesjonalnie i z 
wdziękiem Kinga Strzelecka z DK „Ko-
lorowa” oraz aktor i reżyser Bartosz 
Pietrzyk.

I CZĘŚĆ – Nagrody dla najlepszych
Na ten wyjątkowy wieczór przybyli 
m.in.: Wiesław Krzemień – Zastępca 
Burmistrza Dzielnicy Ursus i Katarzyna 
Świtalska – Naczelnik Wydziału Kultu-
ry Urzędu Dzielnicy, którzy razem z Bo-
gu sławem Łopuszyńskim – Dyrektorem 
Ośrodka Kultury „Arsus” i Elżbietą Zda-
nowską-Cozac – Kierownikiem Domu 
Kultury „Kolorowa” wręczali nagrody 
laureatom. Mimo ograniczeń sanitar-
nych, ogromna widownia zapełniła się 
aż do dozwolonej granicy. 
Ten piątkowy wieczór rozpoczęło od-
czytanie listy laureatów oraz wręczenie 
dyplomów i pięknych statuetek tulipana, 
w zależności od zajętego miejsca – zło-
tych, srebrnych lub brązowych. 

GRAND PRIX Burmistrza Dzielni-
cy Ursus m.st. Warszawy za piękną 
interpretację głosową i ruchową 
zdobyła NINA KWAPISIEWICZ. 
Zaśpiewała utwór „W czasie deszczu 
dzieci się nudzą” Jeremiego Przybory 
i Jerzego Wasowskiego.

n W KATEGORII WIEKOWEJ 
6–7 LAT
Kategoria soliści – wokaliści 
I miejsce zajęła Julia Kędzierska, 
II miejsce Daniel Bogdan – obo-
je z Mruczankowego Przedszkola 
z Warszawy, a III miejsce Marcelina 
Duda z Vocalmania Studium Wo-
kalne Marceliny Woźnej z Otwocka. 
Kategoria zespoły 
III miejsce – Zespół Mruczankowe-
go Przedszkola.

n W KATEGORII WIEKOWEJ 
8–10 LAT 
Kategoria soliści – wokaliści 
I miejsce – Amelia Nondenburg, 
Powiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury Otwock

 n  W KATEGORII WIEKOWEJ 
11–14 LAT 
Kategoria soliści – wokaliści 
I miejsce – Marta Lewandowska, 
Gminny Ośrodek Kultury Zakro-
czym
Kategoria muzyczne zespoły 
wokalne
I miejsce – Zespół wokalny Melo-
man, DK Włochy

 
n W KATEGORII WIEKOWEJ 

15–17 LAT 
Kategoria soliści – wokaliści 
I miejsce – Aleksandra Sędzielew-
ska, Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
„70”, Warszawa
Kategoria muzyczna zespoły 
wokalne  
I miejsce – Zespół Sounds Good, 
Dom Kultury Włochy
Kategoria muzyczna chóralna
II miejsce – Grodziski Chór Bo-
gorya 

n W KATEGORII WIEKOWEJ 
OD 18 LAT 
Kategoria soliści – wokaliści 
I miejsce – Basia Majewska, zgło-
szenie indywidualne

Podaliśmy jedynie 1 miejsca w ka-
tegorii wiekowej od 8 lat i wyżej. 
Wszystkich zainteresowanych dal-
szymi miejscami z wszystkich ka-
tegorii odsyłamy na stronę WWW 
DK „Kolorowa”:
https://www.kolorowa.arsus.pl/
konkursy/15486

II CZĘŚĆ – Występy laureatów
W drugiej części wieczoru wystę-
powali laureaci. Widać i słychać 
było ogromne emocje zarówno 
uczestników jak i zebranej publicz-
ności. Niektóre występy były na 
poziomie ogólnopolskich festiwali 
i naprawdę wzbudzały zachwyt.
Zakres wiekowy artystów zaczynał 
się od przedszkola, a kończył na ka-
tegorii 18+. Miejmy nadzieję, że za 
rok zaczniemy zapominać o pande-
mii i jubileuszowy konkurs zgroma-
dzi o wiele więcej uczestników.

Tekst i zdjęcia
 Jacek Sulewski

 XIX edycja konkursu piosenkarskiego Tulipanada

GALA LAUREATÓW
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GRUDZIEŃ 2021
  kulturalny CO   GDZIE   KIEDY? ?

URSUS
OŚRODEK KULTURY 

„ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, 
SPRZEDAŻ BILETÓW OK. „Arsus” w dniach: 
– pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 
– wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00, 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478-36-26
lub na portalu WWW.BILETYNA.PL (zamówienia indywidu-
alne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. przy 
Urzędzie Dzielnicy Ursus                      www.arsus.pl

03.12, (galeria „Ad-Hoc”)
Otwarcie zbiorowej wystawy malarstwa pt. „STAJEN-
KA ARTYSTYCZNA”. Wystawa czynna w dniach 03–
30.12.2021 r. WSTĘP WOLNY

07.12, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie  w Klubie Literackim „Metafora”. Pro-
wadzi Anna Rykowska. WSTĘP WOLNY

12.12, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3–8 lat) pt. „W pracowni świętego Mi-
kołaja” w wykonaniu aktorów Agencji Art. „Prym-Art.” (do-
finansowanie Urzędu Dzielnicy Ursus – Wydział Kultury) 
w ramach cyklu Niedzielne Spotkania z teatrem. 

WSTĘP WOLNY 
(wejściówki do pobrania w kasie OK „Arsus” lub www.biletyna.pl)

Stare legendy i podania mówią o tym, że pracownia Świętego 
Mikołaja mieści się na biegunie północnym, pracują w niej Elfy, 
a Mikołaj w swoim zaprzęgu posiada renifera z czerwonym nosem 
błyszczącym, jak dojrzała wisienka na lukrowanym torcie. Są też 
takie opowieści, w których autorzy zgodnie twierdzą, że Mikołaj 
mieszka w Laponii. A my odkryliśmy sekret pracowni Świętego Mi-
kołaja.. Otóż okazało się, że stary, magiczny kredens po dwunastu 
uderzeniach zegara ożywa i zamienia się w miejsce, w którym pro-
dukuje się najwspanialsze prezenty dla wszystkich dzieci... Muzycz-
ny spektakl pełen dynamicznych piosenek, zabawnych perypetii, 
nietuzinkowych dialogów oraz wartko tocząca się akcja. 

16.12, godz. 16.00 (sala kameralna)
Program literacko-muzyczny pt. „Wieczór przedwigilijny – 
wigilia poetycka”. Organizator – Stowarzyszenie Autorów 
Polskich. WSTĘP WOLNY

16.12, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Występ kabaretu „Pół serio” w programie świątecznym. 
Reż. Wanda Stańczak. WSTĘP WOLNY

17.12, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert pt. „SZUKAJMY STAJENKI” – najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa Ło-
pińskiego w wykonaniu Zuzanny Wiśniewskiej, Jakuba Zu-
ckermana (śpiew) oraz Jakuba Mędrzyckiego (fortepian).
 WSTĘP WOLNY

WSZYSTKIE IMPREZY I ZAJĘCIA  ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE 
Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA 

SANITARNEGO.

DOM KULTURY 
„PORTIERNIA” 

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

www.portiernia.arsus.pl
 

02, 09, 16, 30.12.2021, godz. 16:00
Taniec w kręgu (dla dorosłych):  WSTĘP WOLNY

01.12.–31.12.2021 
Wystawa malarstwa: „Zimowe pejzaże”; Grażyna Kostaw-
ska, Alicja Swoboda WSTĘP WOLNY

02.12.2021, godz. 13:00
Spotkanie dla Seniorów z hjd. Ulą Kowalczuk „Konizmy”;

WSTĘP WOLNY/liczba osób ograniczona;

03.12.2021, godz. 18:00
Warsztaty psychologiczno-artystyczne z Anią Rusowicz; 
wstęp wolny/liczba miejsc ograniczona/ konieczne zapisy 
na adres: dk.portiernia@arsus.pl;

05.12.2021, godz. 12:30
Teatrzyk dla dzieci. Teatr Wariacja: spektakl pt. „Mikołajki” 

BILETY: 10 ZŁ 
przedsprzedaż w serwisie biletyna.pl lub w miarę wolnych miejsc 

w dniu wydarzenia w placówce DK Portiernia

05.12.2021 
Finał konkursu mikołajkowego: Napisz list do Świętego 
Mikołaja „Moje tegoroczne działania na rzecz ochrony 
środowiska”, współorganizowanego z Urzędem Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy oraz Biblioteką Publiczną im. W. 
Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy;

08.12.2021, godz. 17:00 
Wernisaż wystawy malarstwa „Zimowe pejzaże” Grażyny 
Kostawskiej i Alicji Swobody WSTĘP WOLNY

10.12.2021 godz. 18:00
„Koncert piosenek z tysiąca i jednej bajki” w wykonaniu 
Grupy Musicalowej Phantasia pod kier. Magdaleny Dydo

 WSTĘP WOLNY/liczba miejsc ograniczona. 
Obowiązują  wejściówki do odbioru od 1.12.2021

15.12.2021 godz. 18:00
Wielokulturowość w Ursusie. PERU. Prelekcja Elżbiety 
Wichrowskej-Janikowskiej „Peru oczami przewodnika” 
oraz koncert pieśni peruwiańskich w wykonaniu Huancho 
Lima - Aymara

WSTĘP WOLNY/liczba miejsc ograniczona.
Wejściówki do odbioru od 1.12.2021

17.12.2021, godz. 18:00
ŚWIĄTECZNY KONCERT kwartetu smyczkowego Bril-
liant String Quartet

WSTĘP WOLNY/liczba miejsc ograniczona
Wejściówki do odbioru w DK Portiernia od 1.12.2021

01–30.12.2021, godz. 09:00–20:00 
Indywidualne zwiedzanie zmodernizowanej wystawy 
Izby Tożsamości Ursusa  [grupy zorganizowane pro-
simy o wcześniejszy kontakt z Opiekunem ekspozycji 
agnieszka.gorzkowska@arsus.pl*] WSTĘP WOLNY
*  wystawa zlokalizowana na I piętrze budynku. Brak windy i pod-

jazdu

WYDARZENIA MAL: 

10.12.2021, godz. 17:00
Warsztaty rękodzieła „Świat w kuli. Ozdoba bożonaro-
dzeniowa” (warsztat dla dorosłych);  WSTĘP WOLNY

liczba miejsc ograniczona, konieczne zapisy od 01.12.2021  na 
e-mail: dk.portiernia@arsus.pl;

17.12.2021, godz. 17:00–19:00
Rodzinne warsztaty świąteczne; Instruktor: Renata Przy-
bysz  WSTĘP WOLNY 

liczba miejsc ograniczona (uwaga! TYLKO 8 rodzin. Prosimy, 
aby z dziećmi przyszedł tylko jeden opiekun), konieczne zapisy 

od 01.12.2021  na e-mail: dk.portiernia@arsus.pl

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

www.kolorowa.arsus.pl

XIX MAZOWIECKI KONKURS 
RECYTATORSKI JEDNEGO POETY. 

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI  URSZULI KOZIOŁ

3.12, godz. 17:00
•  Wieczór Laureatów z udziałem gościa specjalne-

go – poetki URSZULI KOZIOŁ

04.12 (sobota) godz. 18:00
„Kantata na cztery skrzydła” spektakl teatralny w wykona-
niu „TEATRU NIE Z TEJ KULISY”  WSTĘP WOLNY

05.12 (niedziela) godz. 12:30 
„Świąteczny zegar Mikołaja” - spektakl teatralny dla dzieci 
z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem, w wykonaniu arty-
stów „Sceny Elffów” WSTĘP 10 ZŁ

05.12 (niedziela) godz. 13:30-16:00 
Jarmark bożenarodzeniowy oraz kiermasz kartek świą-
tecznych na rzecz Fundacji Kocia Łapka WSTĘP WOLNY

11.12 (sobota) godz. 18:00 
„Przeboje muzyki filmowej i świątecznej” – Koncert (NIE)
POWAŻNY  w wykonaniu „The Time Quartet”
Występ jest realizacją projektu Budżetu Obywatelskiego.
 WSTĘP WOLNY

12.12 (niedziela)  12:30 
„Chochlik i magia Świąt Bożego Narodzenia”  spektakl 
muzyczny  dla dzieci, w którym zabrzmią świąteczne pio-
senki i kolędy WSTĘP 10 ZŁ

Wystawa czynna do 31.12:
„Vedic Art – kreatywność odzyskana” – wystawa malar-
stwa Magdaleny Fitał 

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

www.mis.arsus.pl
01–31.12.2021
Wystawa obrazów Pawła Kowala. 
Autor pisze o sobie: Na wystawie zaprezentuję obrazy o tematyce 
pejzażowej. Obrazy powstały między 2017 a 2021 rokiem. Ukoń-
czyłem Studium Sztuk Plastycznych i Technik Wizualnych. Tworzę 
od około 19 roku życia. Malarstwo jest dla mnie również terapią jak 
i hobby – maluję akrylami i olejami

02.12.2021 godz. 18:00
Wernisaż wystawy Pawła Kowala; 

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona

04.12.21 godz. 18:00
„Podstawy kaligrafii” – warsztaty integracyjno-rozwojowe 
realizowane przez Fundację Pomocy Psychologicznej          
i Edukacji Społecznej RAZEM w ramach projektu „Razem 
po zdrowe nawyki” finansowanego przez m.st. Warszawa; 

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona 

05.12.21 godz. 12:30 
Niedzielne spotkanie z teatrem dla dzieci „Wizyta Świę-
tego Mikołaja”. 
W białym, bo zimowym mieście na niebie dwa aniołki Gapcia i Gap-
cio przygotowują świat ludzi na przyjście św. Mikołaja. Pojawiają się 
w snach dzieci i podpowiadają im do uszka jak trzeba się przygoto-
wać do wizyty św. Mikołaja. Gapcia dostaje w nagrodę gwiazdę wi-
gilijną , którą w tym roku sama może zaświecić na niebie. Niestety 
Gapcio niszczy gwiazdę i tylko dzieci mogą ją naprawić. Mali widzo-
wie śpiewają kolędy, dzięki czemu gwiazda wigilijna powraca na 
niebo. Dowiadują się co symbolizują ramiona gwiazdy i czy aniołki 
także dostają prezenty od św. Mikołaja. A jakie to prezenty? To już 
musicie zobaczyć sami… WSTĘP 10 ZŁ

bilety do nabycia w serwisie biletyna.pl 
lub w miarę wolnych miejsc w placówce w dniu wydarzenia 

07.12.21 godz. 16:00  
„Dzień Świętego Mikołaja” – spotkanie pełne humoru 
i niespodzianek w Klubie Seniora „Wesoła Chata”

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona

09.12.21 godz. 10:00 i 14:00 
WARSZTATY OBSŁUGI SMARTFONÓW DLA SENIORÓW. 
Na warsztatach seniorzy uczą się jak odpowiednio skon-
figurować swój smartfon, aby odpowiadał ich potrzebom, 
w jaki sposób łączyć się z siecią internetową oraz gdzie 
szukać i jak instalować aplikacje. Poznają funkcje pisa-
nia głosem, która dla osób starszych stanowi szczególne 
ułatwienie.  Zyskają więcej informacji o aplikacjach płat-
niczych, czy czytnikach kodów kreskowych. Dzięki war-
sztatom będą potrafili skorzystać z Google Maps czy Jak-
dojade.pl, używać tłumacza Google i innych przydatnych 
aplikacji 

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona 

09.12.21 godz. 18:00
„Ograniczenia z jakimi borykają się niepełnosprawni 
i jak możemy im pomóc”. Spotkanie z Janem Siedleckim 
– Prezesem Bemowskiego Stowarzyszenia Niepełno-
sprawnych, ich rodzin oraz opiekunów „Nie jesteśmy sami” 
– z racji 29. Międzynarodowego Dnia Osób  z Niepełno-
sprawnościami 

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona  

14.12.21 godz. 18:00 
„Pewna ręka w wieku senioralnym” ćwiczenia z kaligra-
fii realizowane przez Fundację Pomocy Psychologicznej        
i Edukacji Społecznej RAZEM w ramach projektu „Razem 
po zdrowe nawyki” finansowanego przez m.st. Warszawa

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona 

16.12.2021 godz. 17:30
Warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych dla 
dzieci w wieku 6–8 lat. Podczas warsztatów uczestnicy 
będą tworzyć własne ozdoby na okno w postaci świątecz-
nych witraży

WSTĘP WOLNY, limit miejsc  – obowiązują zapisy 

17.12.2021 godz. 17:30
Warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych dla 
dzieci w wieku 9–11 lat. Podczas warsztatów uczestnicy 
będą tworzyć własne ozdoby na okno w postaci świątecz-
nych witraży

WSTĘP WOLNY, limit miejsc  – obowiązują zapisy 

18.12.21 godz. 15:00
„Cicha Noc …” – koncert świąteczny oraz spotkanie opłat-
kowe członków Klubu Seniora i zaproszonych gości

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona 

31.12.21 godz. 19:00
„Bal Sylwestrowy i powitanie Nowego Roku” – spotkanie 
towarzyskie dla członków Klubu Seniora „Wesoła Chata”

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona 
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KINO
URSUS www.arsus.pl

facebook.com/kinoursus

GRUDZIEŃ 2021
04.12. godz. 15.00, 18.00
05.12. godz. 15.00, 18.00

DIUNA
USA l.12-science-fiction

11.12. godz. 16.00, 18.15
12.12. godz. 16.00, 18.15

BO WE MNIE JEST SEKS
Polska l.15-biograficzny-obyczajowy

18.12. godz. 15.00, 17.00
19.12. godz. 15.00, 17.00

RON USTERKA
USA b/o-animacja/dubbing

Kasa czynna pół godziny przed pierwszym sean-
sem. Bilety w cenie 12 zł i 15 zł. Bilety można kupić 
również przez internet na stronie OK Arsus, Bile-
tyna.pl  oraz na facebooku kina Ursus w zakładce 
„Bilety”. PARKING dla zmotoryzowanych widzów.

PRZYJMĘ DO PRACY 
KOBIETY

Sprzątanie biur i salonu 
samochodowego ul. Poznańska 

(Warszawa Mory)
ZGŁOSZENIA  

pod nr tel. 732 771 222

DAM PRACĘ

OGŁOSZENIE  
DROBNE TEKSTOWE
można zamówić drogą 
e-mailową pisząc na adres:  
reklama@mocnestrony.com.pl
UWAGA! W zależności od liczby  
znaków wyróżniamy 3 wielkości 
modułów ogłoszeń drobnych 
tekstowych. 

 1 moduł 
 (47 mm × 30 mm) –  30 zł netto

 2 moduły 
 (47 mm × 60 mm)  –  50 zł netto

 3 moduły 
 (47 mm × 90 mm)  –  70 zł netto

OGŁOSZENIA DROBNE

Jeszcze w LISTOPADZIE
„Nazywam się Bond, James Bond” 
po krótkiej przerwie wracamy 
filmem

NIE CZAS 
UMIERAĆ
Seanse w weekend 
27–28 LISTOPADA 
Godziny seansów 16.00 i 19.00. 

Bilety na biletyna.pl, arsus.pl oraz w kasie kina 
pół godziny przed seansem. 
Bez reklam, tanie bilety. 

Kto nie zdążył obejrzeć,  
zapraszamy do KINA URSUS

KINO
URSUS www.arsus.pl

facebook.com/kinoursus

Uwaga: brak reklam przed seansami!
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REKLAMA

Stwórz 
świąteczną 
atmosferę 

z Patio
Chcesz stworzyć magiczną, świą-
teczną atmosferę w swoim domu? 
W Patio znajdziesz wspaniałe deko-
racje i akcesoria, z którymi przywo-
łasz klimat świąt!

Ś więta zbliżają się wielkimi krokami, to najwyższy czas, 
by pomyśleć o prezentach i świątecznych dekoracjach! 
Może w tym roku przygotujesz je samodzielnie? W Patio 

znajdziesz produkty i akcesoria, które mogą Ci to ułatwić. Po-
staw na święta DIY!

Rustykalny, a może minimalistyczny skandynawski styl? De-
cyzja należy do Ciebie! Dopasuj ozdoby do swojego charakte-
ru i wnętrza. Piękną i prostą do stworzenia dekoracją może być 
zielony stroik, który położysz na wigilijnym stole lub powiesisz 
na drzwiach wejściowych. Wystarczy kilka świerkowych gałązek, 

szyszek, owoców jarzębiny lub ognika, wstążki i mocny sznurek 
lub klej na gorąco. 

Wśród świątecznych ozdób nie może zabraknąć lampek cho-
inkowych. To one tworzą niezwykły przytulny klimat, z którym 
kojarzą nam się mroźne grudniowe wieczory. W ofercie Patio znaj-
dziesz ledowe kurtyny świetlne sterowane pilotem – nie ograni-
czaj się tylko do świątecznego drzewka! Połącz je z własnoręcznie 
stworzonymi zielonymi girlandami.  
Za pomocą lampek możesz też stworzyć oryginalne ozdoby, które 
dodadzą wnętrzu charakteru. Umieść różnokolorowe lampki led 

w pustych butelkach i ustaw je na parapecie. Lampki ledowe są 
wytrzymałe i nie nagrzewają się, masz więc gwarancję, że Two-
je ozdoby będą zachwycać dłużej. 

Daj się ponieść wyobraźni 
i stwórz magiczne święta... 

po swojemu!
 

Nowy sklep Patio znajduje się w Piastowie
przy ul. Warszawskiej 3a (Przy Kauflandzie).

CHCESZ ZAMÓWIĆ REKLAMĘ?
NAPISZ: reklama@mocnestrony.com.pl   

ZADZWOŃ:  509 559 506  l  602 666 134

KOMIS ANTYKWARYCZNY
l  PROFESJONALNA

WYCENA BRYLANTÓW
i BIŻUTERII 
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
l RENOWACJA BIŻUTERII
l PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS
ul.  Wiosny Ludów 79a

(przy stacji PKP)
Godziny otwarcia:

pon.–pt.: 10.00–18.00
sob.: 10.00–13.00

Tel.: 22 667 94 74

REKOMENDOWANY 
PRZEZ:
l  Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców 
Jubi   lerskich Warszawa 

l  Polskie Towarzystwo
Gemologiczne Wrocław

PRZYNALEŻNOŚĆ: Cech Złotników, 
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

Gawrońscy

KOMIS ANTYKWARYCZNY

ZŁOTNICTWA
Magdalena i WojciechJubiler

lll

ZŁOTO


