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WARTO PRZECZYTAĆ � URSUS

CZAS 
NA TWÓJ 
POMYSŁ!
Od początku grudnia można zgłaszać projekty w dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego, które będą reali-
zowane w 2023 roku. W ten sposób mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część funduszy miasta. 
1 grudnia ruszyła kolejna tura składania wniosków. 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK 
Pomysły mogą dotyczyć zmian na 
poziomie dzielnicowym lub ogól-
nomiejskim. Zgłoszenia wniosków 
przyjmowane są na dwa sposoby. Me-
todą elektroniczną przez stronę www.
bo.um.warszawa.pl lub tradycyjnie, 
w formie papierowej. Formularz papie-
rowy dostępny jest w Wydziale Obsługi 
Mieszkańców, okienko „Informacja” 
i tam też składa się wypełnione wnio-
ski. Można również wydrukować go ze 
strony twojbudzet.um.warszawa.pl. Do 
wniosku należy dołączyć 20 podpisów 
mieszkańców dzielnicy – w przypadku 
projektu dzielnicowego i 40 podpisów 
mieszkańców Warszawy – w przypadku 
projektu ogólnomiejskiego. 
Pomysły na budżet obywatelski są 
różnorodne, ale powinny mieścić się 
w katalogu zadań gminy. Mogą zatem 
dotyczyć infrastruktury, ochrony środo-
wiska, kultury, sportu, oświaty, bezpie-
czeństwa, spraw społecznych. 

ILE WYDAMY PIENIĘDZY 
Łączna kwota na budżet obywatelski na 
rok 2023 to 101 130 815 zł. Wysokość 
kwoty regulują zapisy ustawy o samo-
rządzie gminnym. Zapis przeznacza 
na budżet obywatelski minimum 0,5% 
wydatków gminy. Dla Ursusa kwota 
wyniesie 2 427 140 zł, w tym wartość 
maksymalna dla jednego projektu to 
485 428 zł. 

WAŻNE TERMINY 
Wnioski zgłaszamy do 25 stycznia 
2022 roku. Następnie do 4 maja potrwa 
ich ocena merytoryczna. Jeśli koniecz-
ne są zmiany, urzędnicy kontaktują się 
z projektodawcą i wspólnie ustalają 
ostateczny kształt projektu. Od nega-
tywnej oceny zawsze można się odwo-
łać, jednak zdecydowana większość 
pomysłów jest oceniana pozytywnie. 
Od 15 do 30 czerwca 2022 roku trwać 
będzie głosowanie. 13 lipca 2022 roku 
dowiemy się, które projekty uzyskały 
najwięcej głosów, co jest jednoznacz-
ne z ich realizacją przez urząd w 2023 
roku. 

ZMIANY DZIĘKI BUDŻETOWI 
Na przestrzeni lat w Ursusie powstało 
wiele potrzebnych realizacji: tężnia so-
lankowa, zadaszenie trybuny na stadio-
nie OSiR, skatepark, boiska sportowe, 
zakupy dla bibliotek i domów kultury, 
nasadzenia zieleni, bezpłatne szkolenia 
i warsztaty. To tylko niektóre przykła-
dy projektów zrealizowanych z budżetu 
obywatelskiego. Warto zgłaszać po-
mysły i głosować. W ten sposób mamy 

rzeczywisty wpływ na miejsce, gdzie 
mieszkamy.

DYŻURY KONSULTACYJNE 
Potrzebujesz pomocy przy napisaniu 
wniosku? Zgłoś się na dyżur konsulta-

cyjny. Pracownicy i dzielnicowy koor-
dynator budżetu obywatelskiego odpo-
wiedzą na wszystkie pytania. 
Niżej przedstawiamy szczegółowy ter-
minarz dużurów konsultacyjnych.⬇

  DYŻURY KONSULTACYJNE
POMOC W PRZYGOTOWANIU PROJEKTÓW 

DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
DYŻUR KONSULTACYJNY: 

5 stycznia 2022 r. (środa), godz. 18.00–20.00, 
Urząd Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 nr 1, sala 100, I piętro.

DYŻURY TELEFONICZNO-MAILOWE
GRUDZIEŃ 2021
Koordynator ds. budżetu 
obywatelskiego: PIOTR PEŁKA
poniedziałki: 16.00 – 17.00
• tel. 22 443 61 13
• ppelka@um.warszawa.pl

Wydział Infrastruktury
Projekty drogowe - wtorki 10:00-11:00
DOROTA DOLINA 
ddolina@um.warszawa.pl 
tel. 22 443 61 95
– projekty dotyczące dróg i chodników.
Projekty kubaturowe 
- wtorki 10.00-11.00
MICHAŁ SALAK 
msalak@um.warszawa.pl 
tel. 22 443 61 52
–  projekty dotyczące budynków, placów 

zabaw, boisk.

Wydział Ochrony Środowiska
wtorki 10:00-11:00
MAGDALENA CZAPSKA-SZYMUL 
mczapska@um.warszawa.pl 
tel. 22 443 61 56
–  projekty dotyczące zieleni, parków, 

skwerów.

Wydział Oświaty i Wychowania
poniedziałki 10.00-11.00
ANNA WUDARCZYK 
awudarczyk@um.warszawa.pl 
tel. 443 61 49
–  projekty dotyczące oświaty, warsztaty, 

szkolenia, zajęcia.

Wydział Sportu i Rekreacji
wtorki 10.00-11.00
GRZEGORZ WYSZOMIERSKI 
gwyszomierski@um.warszawa.pl 
tel. 22 443 61 73
–  projekty dotyczące sportu, treningi, 

zawody.

Wydział Kultury
poniedziałki 10.00 – 11.00
KATARZYNA ŚWITALSKA 
kswitalska@um.warszawa.pl 
tel. 22 443 61 43
ELŻBIETA KOWALEWSKA
e.kowalewska@um.warszawa.pl 
tel. 22 443 60 64
–  projekty dotyczące wydarzeń kulturalnych

STYCZEŃ 2022
Koordynator ds. budżetu 
obywatelskiego: PIOTR PEŁKA
poniedziałki: 16.00 – 18.00
• tel. 22 443 61 13
• ppelka@um.warszawa.pl

Wydział Infrastruktury
Projekty drogowe - wtorki 10:00-12:00
DOROTA DOLINA 
ddolina@um.warszawa.pl 
tel. 22 443 61 95
– projekty dotyczące dróg i chodników.
Projekty kubaturowe 
- wtorki 10.00-12.00
MICHAŁ SALAK 
msalak@um.warszawa.pl 
tel. 22 443 61 52
–  projekty dotyczące budynków, placów 

zabaw, boisk.

Wydział Ochrony Środowiska
wtorki 10:00-12:00
MAGDALENA CZAPSKA-SZYMUL 
mczapska@um.warszawa.pl 
tel. 22 443 61 56
–  projekty dotyczące zieleni, parków, 

skwerów.

Wydział Oświaty i Wychowania
poniedziałki 10.00-12.00
ANNA WUDARCZYK 
awudarczyk@um.warszawa.pl 
tel. 443 61 49
–  projekty dotyczące oświaty, warsztaty, 

szkolenia, zajęcia.

Wydział Sportu i Rekreacji
wtorki 10.00-12.00
GRZEGORZ WYSZOMIERSKI 
gwyszomierski@um.warszawa.pl 
tel. 22 443 61 73
–  projekty dotyczące sportu, treningi, 

zawody.

Wydział Kultury
poniedziałki 10.00 – 12.00
KATARZYNA ŚWITALSKA 
kswitalska@um.warszawa.pl 
tel. 22 443 61 43
ELŻBIETA KOWALEWSKA 
e.kowalewska@um.warszawa.pl 
tel. 22 443 60 64
–  projekty dotyczące wydarzeń kulturalnych

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖

„KSIĄŻKA DLA KOTA” 
MONIKA HANULAK, GRAŻKA LANGE

Książka ukazała się w grudniu nakładem wydawnictwa Dwie Siostry, 
budząc niemałe emocje. To jedna z pierwszych pozycji dla dzieci, która 
w ciekawy i profesjonalny sposób opowiada o naszych czworonogach, 
obalając wszelkie mity na ich temat. Dzieło dwóch wybitnych ilustratorek 
zaskakuje pomysłowością i humorem. Począwszy od zaskakującego tytu-
łu, po niezwykłe ilustracje wykonane „z pazurem”, stopniowo odkrywamy 
tajniki z życia kotów. Cenna wiedza z zakresu psychologii zwierząt ukaza-
na jest tu w przystępny sposób, a graficzne środki wyrazu tylko ją podkre-
ślają. Autorki dzięki opisanym przez siebie scenkom dochodzą do sedna 
zarówno kociej natury jak i niełatwej czasem relacji kota z człowiekiem. 
Ta niezwykła lektura, przyjemna i ciekawa, zawiera więcej niezbędnych 
informacji o naszych czworonogach niż niejeden poradnik dla dorosłych 
kociarzy. Świetny prezent pod choinkę dla małoletnich sympatyków tych 
osobliwych i przeuroczych zwierząt.

„TAWERNA W MAŁYM PORCIE” 
JOLA CZEMIEL

Powieść ma budowę szkatułkową – raz towarzyszymy młodej pisarce 
o pseudonimie Joann Gotti, podczas jej pracy nad książką, kolejnym ra-
zem natomiast jesteśmy świadkami scen z życia młodej pary, Manueli 
i Alejandra. W pewnym momencie oba światy się przenikają, dopełniając 
się nawzajem. Akcja pierwszego z nich ma miejsce we współczesnym 
Sopocie, zaś opowieść o kubańskim małżeństwie dzieje się w dziewięt-
nastowiecznej tawernie.
Autorka „Protektora” postarała się o stworzenie atmosfery zgodnej z du-
chem czasu przedstawionych historii. W pewnym momencie zatapiamy 
się w nich – fikcja miesza się z rzeczywistością. To wzajemne przenikanie 
się dwóch odrębnych czasoprzestrzeni nie może pozostać bez wpływu 
na przebieg akcji powieści. Bohaterowie przechodzą wewnętrzną meta-
morfozę niemal paralelnie. Czasy się zmieniają, zachowania, zwyczaje, 
wszystko płynie, ale ludzie wciąż mają te same problemy – bez względu 
na epokę, w której żyją, tak samo doświadczają straty, miłości, zaurocze-
nia i radości. Klimatyczna lektura na spokojny wieczór.

„DYSKRYMINACJA. POWIEDZ STOP!” 
EMMA STRACK

Wydawnictwo ADAMADA przedstawia nam książkę, która w prosty 
i przystępny sposób opowiada czym jest dyskryminacja i jak jej zapo-
biegać. To ważna pozycja, ponieważ mimo że jest XXI wiek i informacje 
o prawach człowieka są dostępne, to nadal często możemy spotkać się 
z ich jawnym łamaniem, a dyskryminacja stosowana jest nawet w prze-
strzeni publicznej. Książka ta ukazuje przyczyny i skutki takiego stanu rze-
czy, uwrażliwia na różnorodność poprzez przykłady z różnych zakątków 
świata. W trakcie lektury poznajemy też aktywistki i aktywistów dzięki, 
którym udało się coś zmienić na lepsze. Dzięki tej książce ich bohater-
skie działania zostały utrwalone i rozpowszechnione wśród czytelników. 
Przytoczone tu historie stanowią zachętę, żeby się nie poddawać, lecz 
walczyć o swoje prawa do końca. Sądzę, że o wielu przywołanych tu 
prześladowaniach nie słyszeli wcześniej nawet i dorośli czytelnicy. Lek-
tura jest bardzo potrzebna, oddaje bowiem sprawiedliwość ofiarom i ot-
wiera szeroko oczy wielu pokoleniom czytelników na krzywdę drugiego 
człowieka. Polecam jako wspólną, międzypokoleniową lekturę, historia 
bowiem lubi się powtarzać.

Poleca  Lucyna Dąbrowska
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 Witold Malarowski Jan Żychliński
 Przewodniczący Rady  Starosta
 Powiatu Warszawskiego Zachodniego Warszawski Zachodni

„Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”

EWANGELIA WG ŚW. ŁUKASZA 2, 14

NNNNiech magiczna noc Wigilĳ nego Wieczoru
wniesie w nasze serca spokój i radość,

a Nowy Rok 2022 przyniesie nowe nadzieje, 
marzenia i szanse na ich spełnienie.

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

oraz

Szczęśliwego Nowego Roku
Mieszkańcom Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

życzą

BOŻE NARODZENIE 2021

Przy wigilijnym stole, 
łamiąc opłatek święty,
pomnij, że dzień ten radosny 
w miłości jest poczęty.

JAN KASPROWICZ

Życzę, 
by Tajemnica Bożego Narodzenia 
ubogaciła wszystkich łaską z wysoka, napełniła 
pokojem i radością, nauczyła kochać Boga i ludzi. 
Niech swoim blaskiem oświeca wszystkie dni 
Nowego 2022 Roku, niech przyniesie zdrowie 
i będzie czasem spełnienia dobrych zamierzeń.

Z modlitwą i błogosławieństwem

KS.PRAŁAT ZBIGNIEW SAJNÓG
DZIEKAN URSUSKI

BOŻE NARODZENIE 2021
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URSUS �  ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

KINO
URSUS www.arsus.pl

facebook.com/kinoursus

STYCZEŃ 2022

08–09.01.  godz. 15.00, 18.00
DOM GUCCI

USA � l. 15 � biograficzny/dramat

22–23.01.  godz. 15.00, 17.15
NĘDZARZ I MADAME

Polska � l. 12 � biograficzny

26.01.  godz. 17.00
LAST VEGAS
USA � l. 15 � komedia

29–30.01.  godz. 15.00, 17.00
NASZE MAGICZNE 

ENCANTO
USA b.o. � familijny/przygodowy � dubbing

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

Uwaga: brak reklam przed seansami!

KINO 
RETRO 
WSTĘP WOLNY

W Domu Kultury „Kolorowa” 
znajduje się wyjątkowe miej-
sce. Przytulne, otwarte na ludzi, 
przyjazne. Jest nim MAL (Miej-
sce Aktywności Lokalnej) „Po 
godzinach”.  Jest  to przestrzeń, 
którą mieszkańcy naszej oraz 
sąsiednich dzielnic mogą zago-
spodarować swoimi pomysłami 
i inicjatywami.  

W MAL można się spotykać 
na przysłowiową kawę czy 
herbatę, realizować wspól-

ne działania, dzielić się wiedzą 
i doświadczeniem, robić coś dla 
innych – bezinteresownie, bez-
kosztowo, dla samej przyjemności 
i radości przebywania z ludźmi. 
Głównym celem MAL jest ak-
tywizacja, wspieranie integracji 
społecznej i pielęgnowanie więzi między-
ludzkich.
MAL „Po godzinach” dostępny jest zarówno 
dla dorosłych jak i młodzieży, dla osób indy-
widulanych oraz grup. 
Dotychczas w naszym MAL zrealizowaliśmy 
kilka ciekawych i niezwykle różnorodnych 
inicjatyw takich jak: wykłady poświęcone 
nieinwazyjnym metodom zachowania piękna, 
warsztaty szybkiego czytania oraz technik za-
pamiętywania czy spotkania na temat malar-

stwa intuicyjnego i metody Vedic Art. Co ty-
dzień nasz MAL gości u siebie Babiec – Krąg 
Kobiet, który jest miejscem bliskich, inspiru-
jących spotkań dla Pań. W Kręgu Kobiet sta-
wiamy na otwartość, uważność na drugiego 
człowieka i pozwalamy zaistnieć empatii. 
Ponadto w naszym MAL kilka razy w tygo-
dniu można skorzystać z stołu do ping ponga.
MAL „Po godzinach” ma już kilka interesu-
jących pomysłów na kolejny rok, ale chętnie 
uzupełni je o wniesione przez Państwa inicja-

tywy. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych pasji, 
fascynuje nas różnorodność, a siłą napędową 
naszego działania jest drugi człowiek. Zatem 
zachęcamy Państwa do odwiedzin i korzysta-
nia z naszej przestrzeni. 

Kinga Strzelecka

Szczegóły związane z MAL 
znajdują się na www.kolorowa.arsus.pl 
w zakładce MAL, są również 
dostępne u koordynatorki MAL 
– Kingi Strzeleckiej, tel. 22 867 63 95. 

MAL „PO GODZINACH” W DOMU KULTURY KOLOROWA

MICHAŁOWICE

MAL „PO GODZINACH” W DOMU KULTURY KOLOROWA
NR 21–22(117–118)/2021  (ROK VI)    

URSUS

MAL „PO GODZINACH” W DOMU KULTURY KOLOROWA
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MAL „PO GODZINACH” W DOMU KULTURY KOLOROWA
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ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA � PRUSZKÓW

3 grudnia 2021r. o godzinie 18 roz-
począł się 59 Rajd Barbórka, który 
prowadził przez ulice Pruszkowa, 

w tym przez dach galerii Nowa Stacja. 
Kultowa impreza po raz pierwszy za-
witała na ulicę Pruszkowa i z pewnoś-
cią zapisze się na kartach historii tego 
miasta. Uroczysty start rajdu odbył się 
przed dworcem PKP. Po starcie zawod-
nicy przejechali przez szczyt parkingu 

centrum handlowego, po czym kiero-
wali się wzdłuż ulicy Sienkiewicza, 
Juliana Gomulińskiego, Działkową, 
Południową, oraz Bryły. Meta wyścigu 
zlokalizowana była na wysokości Miej-
 skiego Zakładu Oczyszczania. Na trasie 
wyścigu utworzono liczne strefy kibica, 
gdzie wstęp był darmowy. W południe 
tego samego dnia na parkingu Centrum 
Kultury i Sportu otworzono park tech-

niczny, gdzie można było doglądać 
przygotowań zawodników do rajdu, 
oraz zobaczyć samochody rajdowe.

Tekst i zdjęcia 
Adrian Kaczkowski

Samochody na start! 
RAJD BARBÓRKA ulicami Pruszkowa

❆

❆

❆

❆ Święta Bożego Narodzenia 
są czasem szczególnym. 

W rodzinnym gronie czekamy na Tego, 
który jest największym Darem i najhojniej 

obdarowuje, bo Miłością. W tym czasie 
zasiadamy z najbliższymi do uroczystej kolacji,

łamiemy się opłatkiem, składamy sobie 
życzenia, śpiewamy kolędy i obdarowujemy 

upominkami. Modlimy się i wspominamy 
drogich bliskich, którzy odeszli.

Drodzy mieszkańcy Ursusa, 
życzę, by Boża Dziecina obdarzała 

wszelkimi łaskami i umacniała wiarę. 
Niech Narodzenie Chrystusa będzie dla Was 

czasem jedności, miłości i nadziei 
na dobrą przyszłość.

Małgorzata 
Gosiewska
WICEMARSZAŁEK 
SEJMU RP

Spokojnych 
i rodzinnych
Świąt Bożego 
Narodzenia!
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Starostwo Powiatu 
Warszawskiego 
Zachodniego 
liderem cyfryzacji 
na Mazowszu
Z przyjemnością informujemy, że Starostwo 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego zajęło 
I miejsce i uzyskało tytuł Samorządowego Lide-
ra Cyfryzacji w V edycji konkursu dla jednostek 
samorządowych z obszaru województwa mazo-
wieckiego prowadzonym przez Marszałka Woje-
wództwa – Adama Struzika.

T en zaszczytny tytuł został przyznany za zgłoszone 
wdrożenie „Serwis internetowy Służby Geode-
zyjnej i Kartograficznej Powiatu Warszawskie-

go Zachodniego”. Celem konkursu było wyróżnie-
nie instytucji, które mogą pochwalić się wybitnymi 
projektami i osiągnięciami w dziedzinie usług te-
leinformatycznych realizowanych na Mazowszu, 
w tym:
� wyłonienie Samorządowego lidera cyfryzacji – in-

stytucji, która – według Komisji Konkursowej – ma 
największe zasługi w rozwijaniu cyfryzacji w obsza-
rze województwa mazowieckiego;

� ukazanie działań z zakresu cyfryzacji, które przy-
czyniły się do zwiększenia komfortu życia miesz-
kańców, np. poprzez automatyzację wybranych 
czynności, usprawnienie administracji, zapewnienie 
zwiększonego dostępu do usług, itp.;

� zaprezentowanie innowacyjnych i autorskich pomy-
słów, unikalnych dla danej instytucji, lub nowator-
skiego wykorzystania już dostępnych technologii.

Serwis internetowy Służby Geodezyjnej naszego 
Powiatu jest na bieżąco aktualizowany. Zawiera 
naj istotniejsze bieżące informacje dotyczące działań 
realizowanych w komórkach geodezyjnych, umożliwia 
zapoznanie się i pobranie instrukcji i formularzy, prze-
kierowanie do przestrzennych danych otwartych. Jed-
nak największą wartością serwisu są tematyczne Por-
tale, przeznaczone dla różnych kręgów interesariuszy: 
obywateli, inwestorów, przedsiębiorców, geodetów, 
projektantów, rzeczoznawców majątkowych, przed-
stawicieli instytucji zarządzających sieciami mediów, 
jak również urzędników z innych urzędów. Dla części 
usług wdrożono pomysł o nazwie „Cyborg urzędnika”, 
polegający na zastąpieniu żywej osoby (urzędnika) 
programem komputerowym, który wykonuje pracę 
generowania, przygotowania i wysłania zamówionych 
dokumentów i materiałów geodezyjnych w sposób 
automatyczny, a więc pracownik urzędu już nie musi 
samodzielnie wykonywać tych czynności.

Powyższe rozwiązania były możliwe do zastosowania 
dzięki trwającej od wielu lat pracy komórek pracow-
ników realizujących zadania ze sfery geodezji i karto-
grafii w naszym Starostwie nad cyfryzacją materiałów 
i danych geodezyjnych, a także poszukiwaniem przez 
nich przestrzeni do wdrażania pomysłów, z jednej stro-
ny – upraszczających pracę, ale co najważniejsze – za-
pewniających interesariuszom dostęp do aktualnych 
danych i sprawną realizację ich potrzeb przez 24 go-
dziny na dobę.           PWZ

Nowy wizerunek 
Starostwa PWZ 
Zakończyły się już prace w kompleksie budynków 
i bezpośrednim otoczeniu Starostwa Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazo-
wieckim. Zrealizowano projekt termomoderniza-
cji budynków wraz z montażem odnawialnych 
źródeł energii. 

P owiat Warszawski Zachodni, jako nowa jednostka sa-
morządu terytorialnego, powstał w wyniku reformy 
administracyjnej Polski 1 stycznia 1999 roku. Został 

stworzony z siedmiu gmin o podobnej wspólnocie inte-
resów i drogach rozwoju. Od początku swojego istnienia 
musiał mierzyć się z  utworzeniem powiatowych struktur, 
działając nawet bez własnej siedziby.  
– Początki działalności powiatu były bardzo trud-
ne – wspomina Starosta Warszawski Zachodni Jan 
Żychliński. – Pierwsza nasza siedziba znajdowała się 
w wynajmowanym budynku w Warszawie, a zatem poza 
terenem powiatu. Było to bardzo uciążliwe dla wszyst-
kich. Kiedy doszło do likwidacji Fabryki Kabli w Oża-
rowie Mazowieckim, co było dramatem dla wielu osób 
zatrudnionych w tym zasłużonym dla Ożarowa Maz. 
zakładzie, pojawiła się szansa na pozyskanie własnej sie-
dziby dla powiatu. Kupiliśmy dawny biurowiec Fabryki 
Kabli, razem z 3-hektarową działką, za kwotę 6 mln zł. 
W rozliczeniu transakcji przekazaliśmy działkę przy 
ul. Moździerzy w Warszawie, wycenioną wówczas na 
2 mln zł. W rezultacie nieruchomość ta kosztowała nas 
4 mln zł, a płatności zostały rozłożone na raty. Jesteśmy tu 

już 17 lat i muszę stwierdzić, że pozyskanie tego budynku 
było punktem zwrotnym w historii naszego powiatu.

Nowoczesny budynek, jak na tamte czasy, wy-
magał jednak wielu adaptacji i przystosowań 
pod potrzeby urzędu. Dotyczyło to zarówno jego 
wnętrza jak i otoczenia.

– Proces modernizacji dzisiejszej siedziby starostwa 
rozłożony był na lata. Przyjęte rozwiązania są wielką za-
sługą Pani Teresy Cieplechowicz (zmarłej w br.), która 
w proces adaptacji budynku włożyła całą swoją wiedzę 
inżynierską i wiele serca. Jej pomysłem było m.in. prze-
budowanie dawnej stołówki zakładowej pod potrzeby 
Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie. Zmieniło się także otoczenie Starostwa, powstały 
parkingi i boisko tartanowe dla ZS nr 1 im. Tony'ego 
Halika. Ostatnia modernizacja była przedsięwzięciem 
kompleksowym, na dużą skalę. Wykonano nie tylko 
konieczną rozbudowę gmachu. Budynek zyskał także 
nową, ozdobną elewację, zaprojektowaną przez miesz-

kańca powiatu –  artystę grafika Dymitra Miłowanowa. 
Na elewacji zastosowano elementy graficzne odwołują-
ce się do fauny i flory Kampinoskiego Parku Narodowe-
go, który zajmuje ponad 30% terenów powiatu. Powiat 
Warszawski Zachodni od początku swojej działalności 
kształtuje własną tożsamość, a Starostwo jest jego wi-
zytówką, dlatego też sprawa estetyki budynku i jego 
otoczenia jest dla nas bardzo ważną sprawą. Wiadomo 
przecież, że w ładnym otoczeniu i w dobrym standar-
dzie dużo lepiej się pracuje i przez to bardziej efektyw-
nie można realizować wszystkie zagadnienia dotyczące 
mieszkańców powiatu.

Zagadnienia techniczne związane z projektem 
„Termomodernizacja budynków Starostwa Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z mon-
tażem OZE” wyjaśnia Czytelnikom Ewelina De-
gowska – Naczelnik Wydziału Inwestycji PWZ.

– Dzięki termomodernizacji obiektu nastąpiło znaczne 
obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Zastosowaliśmy 

najnowsze technologie izolacji termicz-
nej stropodachu, elewacji wentylowanej 
i ścian kurtynowych. Wymieniliśmy 
także część ścian na przeszklone fasady 
kurtynowe. Główne wejście do budynku 
starostwa zostało podniesione i podkre-
ślone nową fasadą szklaną, a inne wejścia 
uzyskały nowe zadaszenia. Na dachu bu-
dynku Starostwa i Zespołu Szkół nr 1 za-
montowano panele fotowoltaiczne o łącz-
nej mocy 43,6 kW, zapewniające roczne 
pokrycie zapotrzebowania na energię 
elektryczną w zakresie oświetlenia. 
Zmieniło się również bezpośrednie oto-

czenie budynku. W ramach niwelowania barier architek-
tonicznych zlikwidowano schody, wybudowano podjazdy 
dla osób niepełnosprawnych, a w wejściu „C” zamon-
towano windę, która połączyła niedostępne do tej pory 
przestrzenie wyższych pięter Starostwa. Przed głównym 
wejściem pojawiła się strefa odpoczynku dla osób reali-
zujących swoje sprawy w urzędzie. Wśród zieleni zain-
stalowaliśmy małą, zdobiącą tę strefę, fontannę. Wartość 
wszystkich robót wykonanych w kompleksie budynków 
i w jego otoczeniu wyniosła ponad 9 mln zł.

Projekt „Termomodernizacja budynków Staro  stwa
Powiatu Warszawskiego Zachodniegow Ożarowie
Mazowieckim wraz z montażem OZE” był współ- 
finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej IV
„Przejście na gospodarkę nisko emisyjną”, Dzia- 
łania 4.2 Efektywność Energetyczna Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowie-
ckiego na lata 2014–2020.
 PWZ

Dobiegł końca projekt „Włącz życie”, którego or-
ganizatorem jest Powiat Warszawski Zachodni 
i Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu. 
30 listopada odbyło się ostatnie zaplanowane 
szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.  

W projekcie wzięło udział 6 szkół ponadpodstawo-
wych z terenu powiatu warszawskiego zachod-
niego. Przeszkolono 240 uczniów, którzy otrzy-

mali certyfikaty potwierdzające przebyte szkolenie.  

Tematyka zajęć prowadzonych przez ratowników me-
dycznych z Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycz-
nego PWZ w Błoniu obejmowała:
� złote 5 min. w pierwszej pomocy, czyli walka z cza-

sem w ratownictwie,
� bezpieczeństwo ratownika,

� przepisy prawa a pierwsza pomoc,
� wzywanie pomocy,
� poszkodowany nieprzytomny,
� nagłe zatrzymanie krążenia (ćwiczenia praktyczne 

na nowoczesnych fantomach),
� urazy (ćwiczenia praktyczne z apteczkami),
� stany nagłe,
� zakrztuszenia (ćwiczenia praktyczne).

Planowany na grudzień finał projektu, czyli MIĘDZY-
SZKOLNE ZAWODY W UDZIELANIU PIERWSZEJ 
POMOCY „WŁĄCZ ŻYCIE”, ze względu na obecną 
sytuację epidemiczną zostaną przeprowadzone w przy-
szłym roku w dogodnym terminie. Dziękujemy wszyst-
kim za udział i – mamy nadzieję – do zobaczenia 
w kolejnej edycji. 
              PWZ

Projekt „Włącz życie” – na fi niszu
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URSUS � GMINA MICHAŁOWICE

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

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Michałowice

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania 
na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 

ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 

tzw. uchwały krajobrazowej.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), 
w związku z uchwałą Rady Gminy Michałowice nr X/116/2019 z dnia 5 sierpnia 
2019 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad 
i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architek-
tury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabary-
tów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia 
zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane, tzw. uchwały krajobrazowej.

Projekt uchwały dostępny będzie w dniach od 8 grudnia 2021 r. do 14 stycz-
nia 2022 r. w (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowi-
ce w Regułach przy Alei Powstańców Warszawy 1 (w Sali Obsługi na parterze):
• od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00–15.30, 
• w piątki w godzinach 9.00–13.30 oraz 
• na stronie internetowej gminy Michałowice 

https://bip.michalowice.pl/urzad-gminy/aktualnosci.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały odbę-
dzie się 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) w Sali Multimedialnej (pok. nr 10 
na parterze) – początek o godz. 16.00. Dyskusja publiczna odbędzie się 
z uwzględnieniem aktualnych wymogów sanitarnych wynikających z epidemii 
COVID-19. Dopuszcza się zmianę formuły spotkania otwartego na dyskusję 
online, o czym zostaną poinformowani mieszkańcy za pośrednictwem odręb-
nego obwieszczenia, publikowanego na https://bip.michalowice.pl/.

Każdy zainteresowany może składać uwagi do projektu uchwały. Uwagi wraz 
z podpisaną klauzulą, dotyczącą przetwarzania danych osobowych, można 
składać do Wójta Gminy Michałowice: 
• w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), 
• pocztą na adres: 05-816 Michałowice – Reguły, Aleja Powstańców War-

szawy 1 lub 
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

– na adres: sekretariat@michalowice.pl lub 
–  na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na plat-

formie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. 

Uwagi mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 
2022 r. Liczy się data wpływu uwagi do urzędu. Uwagi złożone po terminie 
nie będą rozpatrywane. Składający uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo 
nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę.

Informacja: 
1.  Administratorem podanych w uwagach danych osobowych jest Wójt Gminy 

Michałowice z siedzibą Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1 – Urząd 
Gminy 05-816 Michałowice i są one podawane w celu składania uwag do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.  Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz § 12 pkt 4 w związku 
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierp-
nia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164 poz. 1587), tzn. dane 
osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej po-
wierzonej administratorowi z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

3.  Planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich 
wymogów wynikających z aktualnych (na dzień dyskusji) obostrzeń i ogra-
niczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii 
COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy 
jej uczestnik powinien mieć zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać 
odległość od pozostałych uczestników min. 1,5 m oraz przed wejściem 
do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny przy wejściu 
do budynku Urzędu Gminy).

 Wójt Gminy Michałowice
 Małgorzata Pachecka
 (–)

Prowadzona przez radnego Ursusa Łukasza Nejmana Fundacja Serce Warszawy 
wspólnie ze stołecznym Klubem WKT MERA od sierpnia br. zorganizowała serię 
turniejów tenisowych, w ramach programu Tenis 10, dedykowanych najmłodszym 
tenisistom. Głównym celem jaki przyświecał przedsięwzięciu była promocja i popu-
laryzacja wśród dzieci i młodzieży zdrowej rywalizacji oraz podniesienie poziomu ak-
tywności fi zycznej młodych warszawiaków. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, 
aby rozgrywki tenisowe przysporzyły uczestnikom wielu atrakcji i niezapomnianych 
wspomnień. Jednym z nich z pewnością była obecność Agnieszki i Uli Radwańskich, 
znanych polskich tenisistek, które 4 grudnia 2021 r. wzięły udział w uroczystym za-
kończeniu sezonu. W trakcie wydarzenia mali zawodnicy mieli możliwość otrzyma-
nia autografu, czy też zrobienia wspólnego zdjęcia z gwiazdami.  

W ydarzenie upłynęło w bardzo mi-
łej atmosferze, a jego motywem 
przewodnim były zbliżające się 

mikołajki. Oczywiście, z tej okazji 
nie zabrakło atrakcji, które w połącze-
niu z przepysznym poczęstunkiem dla 
wszystkich uczestników, zapewniły wy-
jątkowo przyjemny nastrój, konieczny 
do udanego świętowania. 
Jedną z niespodzianek był występ 
św. Mikołaja, który nie tylko wręczył 
świąteczne upominki, ale też dodawał 
uczestnikom otuchy w zmaganiach teni-
sowych, natomiast w przerwach między 
rozgrywkami, można było uwiecznić 
emocjonalny moment w tzw. fotobud-
ce. Na zwycięzców poszczególnych 
kategorii czekały atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Fundację Serce War-
szawy. 
Program Tenis 10, w ramach którego 
odbywały się turnieje jest adresowany 
do dzieci w wieku 6–10 lat. Jego ideą 
jest zaprezentowanie tenisa jako atrak-
cyjnej i łatwej do nauczenia dyscypliny 

sportowej, dzięki odpowiednio dostoso-
wanemu sprzętowi:

 � miękkim i wolniejszym piłkom,
 � mniejszym i lżejszym rakietom,
 � niższym siatkom, 
 � pomniejszonym kortom.

Dzięki nowej metodyce tenis stał się ła-
twy do nauczenia, przyjemny i koloro-
wy. Stanowi przede wszystkim nieprze-
ciętną i satysfakcjonującą formę zabawy 
dla wszystkich dzieci.

Jak mówi nam prezes Fundacji 
Łukasz Nejman: – Myślę, że był to 
wyjątkowo owocny czas zarówno dla 
uczestników, jak i dla nas, samych or-
ganizatorów… Możliwość obserwacji 
z bliska zdrowej rywalizacji oraz du-
żego zaangażowania w grę dzieciaków 
daje szalenie dużą satysfakcję. Ogrom-
nie się cieszę ze współpracy z klubem 
WKT Mera. Jestem przekonany, że 
wspólnie zapewniliśmy świetne wa-
runki do gry, wartościowe nagrody 

przyciągające graczy, dobrą oprawę 
w postaci atrakcji oraz patronat gwiazd 
tenisa budujący prestiż rozgrywek. 
Szczególnie chciałbym podziękować 
w tym miejscu Fundacji Orlen, która 
udzieliła nam dużego wsparcia finan-
sowego do zrealizowania tych celów. 
Mam nadzieję, że to nie koniec naszych 
wspólnych działań i w przyszłym roku 
będziemy kontynuować projekt.

Dzięki wspieranym przez Fundację 
Łukasza Nejmana wydarzeniom spor-
towym młodzi sportowcy w okresie 
jesiennej szarugi mieli niepowtarzalną 
możliwość wzbogacać swoje umiejęt-
ności, a także aktywnie spędzać czas 
wśród rówieśników i otwierać się na 
nowe znajomości, które w dobie po-
wszechnej cyfryzacji stają się coraz 
mniej oczywistym aspektem życia 
młodego pokolenia.             �

DZIECI ZAGRAŁY POD OKIEM 
AGNIESZKI RADWAŃSKIEJ

Uroczysty fi nał sezonu tenisowego 
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

Tegoroczne mikołajki były niezwykłe. Gminę odwiedzili MotoMikołaje, odbyły się miko-
łajkowy turniej tenisa stołowego, festyn Magia Świąt i świąteczny kiermasz rękodzieła. 
Na  uczestników czekało wiele świątecznych niespodzianek. Wszystkie wydarzenia miały 
miejsce w niedzielę, 5 grudnia, tuż przed Mikołajkami.
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ. Zainaugurował je XVI 
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o puchar 
Wójt Gminy Michałowice. Turniej rozegrano na hali 
sportowej w Komorowie. Rywalizacja była emocjo-
nująca, a każdy pojedynek niezwykle zacięty. Po 
kilkugodzinnych zmaganiach  wyłoniono zwycięz-
ców w czterech kategoriach: kat. Młodzik – I miej-
sce wywalczył Kuba Kłobukowski; w kat. „Junior”: 
I miejsce zajął Mikołaj Dziurzyński; w kat. „Open 

Amator” najlepszy okazał się  Kuba Myśliwiec, zaś 
w ostatniej kategorii „Open Pro” –  I miejsce wy-
walczył Artur Kasprzak. Wszyscy zwycięzcy każdej 
kategorii otrzymali pamiątkowe puchary oraz atrak-
cyjne nagrody.

MOTO-MIKOŁAJE. Większość dzieci z gminy Micha-
łowice z pewnością nie mogła doczekać się spotka-
nia z Mikołajem. Do 11 przystanków rozlokowanych 

na terenie gminy Michałowice przybyli MotoMi-
kołaje na motorach. Choć dzień był dosyć chłodny, 
dzieci i dorośli mieszkańcy powitali ich gorąco. 
MotoMikołaje wręczyli najmłodszym mieszkań-
com słodycze, a na nich czekał poczęstunek przy-
gotowany przez mieszkanki – panie z Koła Kobiet 
Kreatywnych Suchy Las i Koła Gospodyń Wiejskich 
„Pęciczanki”.

MAGIA ŚWIĄT. W Komorowie, na pl. Marii i Józefa 
Markowiczów, odbyła się impreza plenerowa „Magia 
Świąt” wprowadzająca w radosny, zimowy nastrój. 
Były m.in. warsztaty tworzenia stroików i wspólne 
śpiewanie świątecznych piosenek. Wydarzenie zor-
ganizowali Zarząd Osiedla Komorów i Koło Gospo-
dyń Wiejskich – Dziewczyny z Komorowa.

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ. W samo południe, czyli 
o godz. 12.00 rozpoczął się kiermasz świąteczny 

przed budynkiem Urzędu Gminy Michałowice. Lo-
kalni rzemieślnicy i rękodzielnicy wystawili swoje 
stoiska. Mieszkańcy, którzy przybyli na kiermasz 
mogli zaopatrzyć się w świąteczne upominki. Orygi-
nalne prezenty z pewnością ucieszą obdarowanych. 
Kiermasz był również okazją do rodzinnej aktywno-
ści i zabawy m.in. na warsztatach ozdób świątecz-
nych i licznych konkursach. Była także świąteczna 
fotobudka, a także możliwość wspólnego zdjęcia 
z Mikołajem i jego śnieżynkami.

Mikołajki w gminie Michałowice były emocjonują-
ce. – To był dobry dzień. Oby takich jak najwięcej. 
Na pewno w przyszłości będziemy chcieli powtórzyć 
świąteczny kiermasz i wszystkie atrakcje – mówi 
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice. 
– Wszystkim, którzy sprawili, że ten dzień był taki 
wyjątkowy, gorąco dziękuję – dodaje.  

UG Michałowice

Gmina Michałowice jest najlepszą gmi-
ną wiejską województwa mazowieckiego 
w rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej im. Prof. Jerzego Regulskiego 
oraz  Głównego Urzędu Statystycznego! 
Nasza  gmina została również Liderem 
powiatu pruszkowskiego tego rankingu!

R anking Gmin Województwa Mazowieckiego 
powstał w celu wyłonienia a przede wszyst-
kim promowania gmin wyróżniających się pod 

względem rozwoju społeczno-gospodarczego.
W klasyfikacji ocenie poddane były wszystkie 
gminy województwa mazowieckiego oprócz miast 
na prawach powiatu. Formuła rankingu pozwala 
na porównywanie poziomu gmin o podobnym po-
tencjale.

Metodologię oceny rankingu oparto na 16 wskaźni-
kach wybranych pod kątem potencjału społeczno-
-gospodarczego danej gminy.
– Jak z 16 wskaźników uzyskać ten ostateczny, który 
w najlepszy sposób weryfikuje gminy? Porównujemy 
jednostki do siebie podobne, obliczając wskaźnik 
syntetyczny, który pozwala w sposób najbardziej 
obiektywny wskazać końcowe m iejsce w rankin-
gu – tłumaczyła Agnieszka Ajdyn, zastępca dyrek-
tora Urzędu Statystycznego w Warszawie.

P odczas gali, która odbyła się 7 grudnia w War-
szawie, organizatorzy wręczyli nagrody 
przedstawicielom najlepszych gmin. W imie-

niu gminy Michałowice statuetkę odebrała Mał-
gorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice.
– Tempo rozwoju Mazowsza wyznacza Warszawa, 
ale dzięki formule rankingu my możemy porówny-
wać się z gminami podobnymi do nas. Dzięki takim 
wydarzeniom widzimy naszą sprawczość – nasze 
działania przyczyniają się do wzrostu poziomu ży-
cia mieszkańców w całej gminie. Takie nagrody są 
bardzo ważne zarówno dla samorządowców, jak 
i dla zwykłych mieszkańców naszych gmin – stwier-
dziła Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michało-
wice. – Cieszę się z przyznanej nagrody, a jeszcze 
bardziej z tego, że mieszkamy w gminie o dobrej ja-
kości życia – dodała.

Tak obiecujący wynik gminy Michałowice daje 
ogromną satysfakcję i motywuje do dalszego dzia-
łania.

UG Michałowice

GMINA MICHAŁOWICE NAJLEPSZĄ GMINĄ WIEJSKĄ NA MAZOWSZU!

Gmina Michałowice zdobyła I miejsce 
w I edycji Rankingu Gmin 

Województwa Mazowieckiego 2021 
w kategorii GMINY WIEJSKIE.
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URSUS � ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

W grudniowym, świątecznym klimacie – przy świecach, w jednej z kameralnych sal Domu Kultury 
„Portiernia” –  związani z zawodami artystycznymi młodzi ludzie otrzymali miły prezent: darmowe 
warsztaty psychologiczno-artystyczne z Anią Rusowicz. Być może tematyka będzie przez artystkę kon-
tynuowana przy następnych spotkaniach.

A nia Rusowicz jest dziś najbardziej kojarzona 
ze światem muzyki. Jest córką Ady Rusowicz 
i Wojciecha Kordy – małżeństwa gwiazd pol-

skiego bigbitu. Nie tylko w jej śpiewie, ale także 
w brzmieniu jej zespołu słychać nawiązania do lat 
60. Jej twórczość rozbrzmiewa polskim bigbitem, 
a także psychodelicznym bluesrockiem. 

Warto przypomnieć, że w 2012 roku za debiu-
tancką płytę „Mój big-bit” Rusowicz zebrała aż 
cztery Fryderyki. Artystka jest poza sceną rów-
nież dyplomowanym psychologiem z wieloletnim 
doświadczeniem i praktyką sceniczną. Stworzyła 
psychologię sceny stosowanej u osób związanych 
ze sztuką. 

– Nim zaczęłam śpiewać na dobre, chciałam być 
psychologiem. Psychologia była i jest moją wiel-
ką pasją. A muzyka dała mi wspaniały grunt 
do tego, by przekuwać doświadczenie – mówiła 
na początku warsztatów do kilkunastu dorosłych 
Uczestników. Wśród nich byli m.in.: coach zdro-
wia i twórczyni ceramiki, artystka malująca na 
jedwabiu, informatyk i zarazem pasjonat gry na 
basie i śpiewu, paleontolog i tłumacz z pasją do 
śpiewu i dubbingu, projektantka szyjąca kostiumy 
sceniczne (także śpiewająca), analityczka biznesu 
rozwijająca głos, studentka psychologii od lat ćwi-
cząca śpiew, miłośniczka burleski i członkini grupy 
tanecznej, śpiewająca operowo absolwentka łódz-
kiej Akademii Muzycznej, graficzka komputerowa 

tworząca grafiki i ilustracje, dwie członkinie ama-
torskiego zespołu – samouki grające na różnych in-
strumentach. Połowę uczestników stanowiła Grupa 
Musicalowa „Phantasia” wraz z prowadzącą. Nie-
które osoby, przez sytuację pandemiczną, próbują 
wyjść z kryzysu i na nowo chcą łączyć cele zawo-
dowe ze swoimi pasjami.

METODA PSYCHOLOGII SCENY
Temat psychologii sceny jest obszerny. To inno-
wacyjne, analityczne i motywacyjne podejście 
w budowaniu własnej kariery oparte na rozumieniu 
świata własnych emocji, które są także nieodzow-
nym elementem publicznych wystąpień. Metoda 
zakłada, że na rozwój osobowości artysty, poza 
uzdolnieniami, mają wpływ takie czynniki jak: 
wzorce z dzieciństwa, konflikty wewnętrzne, nie-
świadome mechanizmy, a także trudne doświad-
czenia, choćby te związane z krytyką. Potrafią 
utknąć w pamięci i blokować rozwój  artystyczny. 

Wieloletnie doświadczenie sceniczne uświado-
miło Ani, że tak naprawdę to, co warunkuje nasz 
sukces na scenie, to nasze emocje i życie we-
wnętrzne. Czasem są istotniejsze niż sam talent. 
Każda osoba zasługuje na wsparcie, a zwłaszcza 
– wrażliwe dusze. Art coaching, stres to tylko 
niektóre z elementów. Dlatego Ania Rusowicz za-
proponowała kilka aktywnych ćwiczeń. 
Uczestnicy „wracali” do przeszłości, nawet do 
życia płodowego. Poznali uwarunkowania powsta-
wania osobowości i talentów. Wspólnie próbowali 
znaleźć ograniczenia w rozwoju pasji. Wiele gło-
sów było zgodnych co do tego, że kreatywność 
i pasja są często niszczone przez system edukacji 
i nieodpowiednich nauczycieli.  
– System polega na walce ze słabościami i rywa-
lizacji, a nie wspieraniu talentów. To pochłania 
całą naszą energię – przekonywała prowadząca. 
Uczestnicy rysowali także swoje pierwotne talenty. 
Każdy rysunek był szczegółowo omawiany – ku 
zaskoczeniu, można było wyczytać z nich wiele 
o osobowości i problemach danej osoby. Ania Ru-
sowicz polecała także literaturę pomagającą kształ-
tować swoje talenty.
Uczestnicy otrzymali wsparcie w podejmowa-
niu decyzji dotyczących przyszłości. Można było 
dowartościować się, poczuć własną sprawczość. 
Kilka osób nawet uroniło łzy przy analizie psycho-
logicznej i końcowym ćwiczeniu przed lustrami. 
Nie zapominajmy, że to właśnie kultura i sztuka są 
wciąż nieodzownym elementem rozwoju osobiste-
go i społecznego. Nie warto rezygnować ze swoich 
pasji związanych z tymi obszarami. 
Po warsztatach kilka osób miało okazję do osobis-
tych rozmów z Anią oraz wspólnych zdjęć. 
                 Agnieszka Gorzkowska

Fot. Aleksander Brych                

�  URSUS. Za nami warsztaty psychologiczno-artystyczne ze znaną wokalistką, kompozytorką, producentką

tworząca grafiki i ilustracje, dwie członkinie ama-

ANIA
RUSOWICZ: „ Talenty mamy przez całe życie”
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

W 2022 ROKU 
MIESZKAŃCY 

GMINY OŻARÓW 
MAZOWIECKI ZAPŁACĄ 

MNIEJ ZA ODPADY!
11 października br. w odpowiedzi na postę-
powanie w trybie przetargu nieograniczone-
go na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie gminy Ożarów Ma-
zowiecki wpłynęło pięć ofert. 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez 
Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o. 
z siedzibą: Aleja Krakowska 110/114, 00-971 War-
szawa, za kwotę 19 365 194,88 zł. Kontrakt będzie 
obowiązywała przez kolejne dwa lata.  

W związku z powyższym po przeanalizowaniu moż-
liwych do poniesienia kosztów systemu gospodarki 
odpadami oraz wyników przetargu na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów z terenu gminy Ożarów 
Mazowiecki oszacowaliśmy, że jest możliwość na 
obniżenie dotychczasowej stawki  opłaty z 33 zł na 
31 zł. Należy podkreślić, że głównym czynnikiem 
mającym wpływ na wysokość stawki opłaty ma ilość 
wytwarzanych odpadów przez mieszkańców oraz 
jakość segregacji odpadów.  

W związku z tym pamiętajmy, że każdy z nas ma 
wpływ na jej wysokość, dlatego też dokonujmy prze-
myślanych zakupów oraz prawidłowo segregujmy 
odpady, aby było ich jak najmniej, co pozwoli na 
utrzymanie powyższej stawki na tym poziomie, bez 
dokonywania podwyżek. 

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła pierwsze miejsce w kategorii gmin miej-
sko-wiejskich w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego organizowanym 
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Staty-
stycznym w Warszawie. Wyniki ogłoszono 7 grudnia br.

C elem rankingu jest wyłonienie i pro-
mowanie gmin wyróżniających się pod 
względem rozwoju społeczno-gospo-

darczego. Jako narzędzie do porównania 
poszczególnych jednostek samorządowych 
służyły analizy statystyczne na podstawie 
danych  GUS. 
Pozycja w rankingu uzależniona jest 
m.in. od: 

 � średniorocznych dochodów własnych 
budżetu gminy na 1 mieszkańca w la-
tach 2018–2020, 

 � wydatków majątkowych inwestycyj-
nych budżetu gminy na 1 mieszkańca 
w latach 2018–2020, 

 � wskaźników zadłużenia budżetu gminy 
w latach 2018–2020, 

 � wydatków bieżących budżetu gminy 
na administrację publiczną na 1 miesz-
kańca w 2020 r., 

 � środków pozyskanych na finansowanie 
programów i projektów unijnych sta-
nowiących dochód budżetu gminy na 
1 mieszkańca w latach 2018–2020, 

 � liczby podmiotów gospodarczych na 
1000 mieszkańców w wieku produk-
cyjnym w 2020 r., 

 � wyników egzaminów ósmoklasistów 
w roku szkolnym 2020/2021, 

 � salda migracji, 

 � wydatków na kulturę i ochronę dzie-
dzictwa narodowego, 

 � środków przekazanych organizacjom 
pozarządowym,  

 � wydatków budżetu gminy na ochronę 
powietrza atmosferycznego i klimatu,  

 � odsetka korzystających z sieci kanali-
zacyjnej, 

 � wydatków na oświatę, wychowanie.

– Kolejny ranking organizowany przez 
niezależne instytucje badawcze, który 
potwierdza wiodącą rolę gminy Ożarów 
Mazowiecki w środowisku samorządo-
wym województwa mazowieckiego i ca-
łego kraju – tak odebranie statuetki podsu-
mował Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego.

Ranking został objęty honorowym patro-
natem Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego oraz Krajowej Reprezentacji 
Samorządowych Kolegiów Odwoław-
czych.

 Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca burmistrza ds. społecznych

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI 
NAJLEPSZA NA MAZOWSZU

W związku z powyższym po przeanalizowaniu moż-

STAWKI OPŁAT 
ZA ODPADY KOMUNALNE 

obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

ODPADY 
SEGREGOWANE

31 ZŁ
OSOBA



OŚWIATA    

�   ŻŁOBEK PRZY UL. HENRYKA POBOŻNEGO
Budynek jest już gotowy. Placówka pomieści 125 dzieci. 
Do dyspozycji podopiecznych będą przestronne sale, sala 
gimnastyczna, własna kuchnia, obszerny taras wraz z placem 
zabaw oraz teren zieleni. Dzielnica przekazała placówkę do 
Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Żłobek zacznie działać 
na początku 2022 roku. Informacje dotyczące rekrutacji na 
stronie: nabor.pcss.pl. 

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 7,27 mln zł

�   ŻŁOBEK PRZY UL. DZIECI WARSZAWY 
– W BUDOWIE

Żłobek przeznaczony jest dla 175 podopiecznych. W przy-
szłym roku planujemy jego otwarcie.
Konstrukcja i budowa obiektu spełnia wymagania architek-
tury przyjaznej środowisku. Drewniany szkielet ścian w po-
łączeniu z płytami gipsowo-włókninowymi zapewni wysoki 
komfort użytkowania – zwłaszcza dzieciom i alergikom. Pla-
cówka będzie także korzystać z odnawialnych źródeł ener-
gii – paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła – które pokryją 
częściowo zapotrzebowanie żłobka na ciepłą wodę i ener-
gię elektryczną. Na terenie zewnętrznym żłobka znajdzie 
się plac zabaw wraz z terenem zieleni, na którym powstaną 
ogrody deszczowe. To forma rabaty, która znacznie lepiej niż 
trawnik magazynuje i filtruje wodę opadową. 

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 11,63 mln zł

�   SZKOŁA I PRZEDSZKOLE 
PRZY UL. T. HENNELA – PROJEKT

Przedszkole, którego budowa ruszy jako pierwsza, przezna-
czone będzie dla 150 dzieci. W tej wyróżniającej się placów-
ce znajdą się m.in. sala do zajęć sensorycznych, wielofunk-

cyjny hol oraz ciekawie zaprojektowany teren zieleni wraz 
z trzema placami zabaw.  
Szkoła zapewni miejsca ponad 700 uczniom. Oprócz budyn-
ku szkoły powstanie hala sportowa z boiskami do piłki ręcz-
nej, koszykówki i siatkówki, a także trybuny mieszczące około 
150 widzów. Dodatkowo w szkole znajdzie się osobna sala 
gimnastyczna dla uczniów klas 1–3. Na terenie zewnętrznym 
do dyspozycji uczniów będą bieżnie, boisko do piłki nożnej, 
boiska wielofunkcyjne i plac zabaw. 
Obie placówki skorzystają z energii odnawialnej w postaci 
paneli fotowoltaicznych zapewniających energię elektrycz-
ną, kolektorów słonecznych dających ciepło grzewcze oraz 
pompy ciepła służącej do ogrzewania, klimatyzacji i zaopa-
trzenia w ciepłą wodę użytkową. Zakończono prace projek-
towe obiektów. Wnioski o pozwolenie na budowę są już 
złożone. W pierwszym półroczu 2022 roku ogłoszone będą 
przetargi na budowę. Oddanie przedszkola do użytku zapla-
nowane jest na rok 2023, a szkoły – 2025.  

�   REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Dodatkowo pozyskane fundusze, na łączną kwotę ponad 
1,8 mln zł, przeznaczono na remonty w szkołach nr 11, 2, 
383, 4, liceum i przedszkolach nr 343 oraz 200. 
Największe prace były przeprowadzane m.in. w budynku 
Przedszkola nr 343 przy ul. Warszawskiej, które zyskało od-
nowioną elewację wraz z dekoracją nawiązującą do nazwy 
placówki. Prace objęły m.in. czyszczenie i zabezpieczenie 
ścian, wyrównanie ubytków i malowanie. Duże zmiany zaszły 
także w małej sali gimnastycznej mieszczącej się w skrzydle 
SP nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich. W obiekcie wzmocnio-
no konstrukcję ścian, które zostały docieplone, wymieniono 
okna, drzwi, grzejniki i wykładzinę podłogową, pomalowano 
salę. Z kolei w SP nr 11 przy ul. M. Keniga gruntowny remont 
przeszedł  dach nad główną częścią placówki.

Żłobek przy ul. Henryka Pobożnego

Żłobek przy ul. Dzieci Warszawy – w budowie

Tężnia solankowa „Mały Ciechocinek”

W tym roku dzielnica zainwestowała w rozbudowę infrastruktury ponad 20 mln 
złotych. Najwięcej  pochłonęły wydatki na  budowę placówek oświatowych 
oraz zadania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych. Poniżej prezen-
tujemy wybrane inwestycje upływającego roku. Niektóre z nich mają cha-

rakter wieloletni i realizowane będą także w przyszłym roku oraz kolejnych latach.

PODSUMOWANIE  INWESTYCJI  2021 
W DZIELNICY URSUS    M.ST. WARSZAWY

Szanowni Państwo, 
konsekwentnie realizujemy 
kluczowe dla dzielnicy in-
westycje. Skutki pandemii 
oraz spowolnienie gospodar-
cze zweryfikowały niektóre 
z naszych planów, powodując 

wydłużenie terminów ich realizacji. W 2021 roku 
byliśmy zmuszeni przeznaczyć na infrastruktu-
rę kwotę mniejszą niż w ubiegłych latach. Dlate-
go staraliśmy się, jak najefektywniej wykorzystać 
środki, którymi dysponowała dzielnica. W sumie 
na inwestycje wydaliśmy ponad 20 mln zł. W cią-
gu roku pozyskaliśmy także dodatkowe fundusze, 
które przeznaczyliśmy m.in. na remonty placówek 
oświatowych.

Mimo trudności możemy z optymizmem patrzeć 
w przyszłość. Planujemy kolejne duże zadania, 
z naszego punku widzenia niezbędne dla dzielni-
cy, m.in. budowę nowoczesnego centrum kultury, 
którego projektowanie już rozpoczęliśmy. 

Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować 
mieszkańcom za zaangażowanie w sprawy Ursu-
sa, zwłaszcza za udane pomysły zgłaszane do bu-
dżetu obywatelskiego, które realnie wpływają na 
poprawę jakości życia w dzielnicy.

BOGDAN OLESIŃSKI
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy



PODSUMOWANIE  INWESTYCJI  2021 
W DZIELNICY URSUS    M.ST. WARSZAWY

OCHRONA ŚRODOWISKA

�   POŻEGNANIE Z „KOPCIUCHEM”
W ramach walki ze smogiem kolejny budynek komunalny pozy-
skał dofinansowanie na budowę kotłowni gazowej, instalacji cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z przebudową instalacji 
gazowej. Remont poprawił nie tylko bezpieczeństwo mieszkań-
ców kamienicy przy ul. Regulskiej 18, ale i komfort użytkowania 
obiektu – objął izolację fundamentów, wykonanie drenażu i opas-
ki wokół budynku, remont balkonów, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, remont dachu wraz z ociepleniem poddasza oraz 
malowanie  elewacji. 

KOSZT MODERNIZACJI: 582 tys. zł

�   OCHRONA PRZECIW PODTOPIENIOM URSUSA 
I OKOLIC

W październiku tego roku zakończyła się wieloletnia przebudowa 
rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego. Inwestycję tę 
dzielnica Ursus prowadziła wspólnie z samorządami: pruszkow-
skim, michałowickim i piastowskim. Modernizacja zapewni lepszą 
ochronę przeciw podtopieniom i skuteczne zagospodarowanie 
wód opadowych m.in. części terenów południowego Ursusa.   

REALIZACJA W LATACH: 2014–2021
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 17,36 mln zł 

SPORT I REKREACJA

�   „MAŁY CIECHOCINEK”
Przy ulicy Zagłoby stanęła tężnia solankowa. Przyjemnie zaaranżo-
wany skwer jest miejscem integracji i odpoczynku dla mieszkańców. 
Solankę sprowadzaną z Ciechocinka można wdychać spacerując 
wokół wiaty lub siedząc wśród zieleni. To realizacja budżetu obywa-
telskiego. 

WARTOŚĆ INWESTYCJI:  312 tys. zł 

�   PLAC ZABAW Z BEZPIECZNĄ NAWIERZCHNIĄ
Popularny plac zabaw przy SP nr 383 przy ul. Warszawskiej w ca-
łości pokryła miękka i bezpieczna dla dzieci powierzchnia. Około 
700 m2 poliuretanowej pianki uzupełniło dotychczasowe braki w na-
wierzchni. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywa-
telskiego. 

KOSZT MODERNIZACJI: 162 tys. zł 

�  MIEJSCE DLA UCZNIÓW I MIESZKAŃCÓW
Na terenie zewnętrznym SP nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich stanęła 
altana. Pod jej dachem zmieściły się stoły i ławy dla około 30 osób. 
Korzystają z niej uczniowie szkoły, a po zajęciach edukacyjnych wszy-
scy mieszkańcy. Altana jest realizacją budżetu obywatelskiego. 

KOSZT INWESTYCJI:  45 tys. zł 

�   PŁYWALNIA
Remont rozsuwanego dachu pływalni „Albatros” przy ul. Orląt 
Lwowskich polegał na demontażu i wymianie pokrycia oraz na 
czyszczeniu i zabezpieczeniu wszystkich stalowych elementów 
konstrukcji. 

WKŁAD DZIELNICY W WYKONANIE REMONTU: 403 tys. zł 

Szanowni Państwo, 

zrealizowaliśmy kolejny etap 
zmian architektonicznych w ra-
mach tworzenia Centrum Lokalne-
go „Niedźwiadek”. Moderni zacji 
poddaliśmy otoczenie pawilonów 

handlowych, ale na tym nie koniec. W kolejnych 
latach zamierzamy przebudować fragment Par-
ku Hassów, gdzie znajduje się scena. W rezulta-
cie w sercu Niedźwiadka powstaje nowoczesna 
i przyjazna przestrzeń codziennej aktywności 
mieszkańców.

Oprócz nowych przedsięwzięć dzielnica musi 
inwestować w już istniejącą tkankę miejską, 
ponieważ zmieniają się oczekiwania i styl ży-
cia mieszkańców. Realizujemy te wyzwania 
poprzez modernizacje budynków, ale także 
poprzez przebudowę już istniejącej przestrzeni 
miejskiej, jak to ma miejsce w ramach centrum 
lokalnego.

KAZIMIERZ STERNIK
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

DOŚWIETLENIE ULIC I REMONTY CHODNIKÓW
Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa pieszych dotyczą przede 
wszystkim modernizacji oświetlenia i naprawy nawierzchni chodni-
ków. W dzielnicy przybyło nowych latarń, ale także energooszczęd-
nych opraw na dotychczasowych słupach oświetleniowych. 
Ledowe latarnie do końca roku staną przy drodze do szkół pod-
stawowych nr 383 i nr 11  przy ulicach Warszawskiej i M. Keniga 
oraz przed wejściem do Przedszkola nr 219, także przy ul. M. Ke-
niga. W tych miejscach doświetlone będą również przejścia dla 
pieszych. Dodatkowo przy szkole nr 383 zostanie wyremontowa-
ny chodnik. Prace modernizacyjne to efekt zwycięskich projek-
tów budżetu obywatelskiego. 

Dzięki wymianie okablowania i opraw oświetleniowych znacznie 
poprawiła się także jakość światła w hali sportowej szkoły nr 381 
przy ul. M. Drzymały. Remont zwiększył wygodę korzystania z hali, 
a jednocześnie obniżył koszty jej użytkowania. 
Dobiegają końca prace nad wymianą oświetlenia i dostawianiem 
nowych latarń przy ulicach M. Keniga i Skoroszewskiej. Remont 
pierwszej z nich przebiega w tym roku na odcinku między ul. Za-
głoby i ul. Warszawską. 
Podobną modernizację przechodzi fragment ul. Skoroszewskiej 
między ul. Prystora a ul. J. Chełmońskiego. 
Z końcem grudnia cztery przejścia dla pieszych – na skrzyżowa-
niu z J. Chełmońskiego, a także przejście przy Skoroszewskiej 12 
– zyskają nowe latarnie. 
Zakończono remont przy ul. Zagłoby. Pasaż przy fontannach ma 
nowe latarnie i oprawy z energooszczędnymi lampami. 
W tym roku wymienione zostały także płyty chodnikowe na całej 
długości ulic  W. J. Grabskiego i H. Opieńskiego. 

KOSZT REMONTÓW: 1,01 mln zł 

�   TERENY PAWILONÓW HANDLOWYCH 
– CL „NIEDŹWIADEK”

Do końca grudnia zakończy się III etap inwestycji związany 
z budową Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”. Obszar handlowy 
przy ulicy Orląt Lwowskich zyska nową nawierzchnię i parkowe, 
energooszczędne oświetlenie. Przybędzie też zieleni w postaci 
drzew, krzewów i traw ozdobnych. Staną przy nich ławki i stojaki 
rowerowe. 

WARTOŚĆ INWESTYCJI (III etapu):  637 tys. zł  

Ochrona przeciw podtopieniom Ursusa i okolic. Rów U1

Altana przy SP nr 2 
– miejsce wypoczynku dla uczniów i mieszkańców

Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią przy SP nr 383

Szanowni Państwo, 

w tegorocznym podsumowaniu 
inwestycyjnym warto podkre-
ślić zakończenie prac nad prze-
budową i modernizacją rowu 
odwadniającego U1 wraz z bu-

dową zbiornika retencyjnego. To skomplikowane 
przedsięwzięcie, w którego realizację zaangażo-
wane były cztery samorządy, zabezpieczy miesz-
kańców południowego Ursusa przed groźbą pod-
topień. W czasach, gdy coraz częściej występują 
gwałtowane zjawiska pogodowe, jest to moim 
zdaniem jedna z najważniejszych inwestycji, 
jakie skutecznie przeprowadziliśmy w ostatnich 
latach.

W tym roku powstała oczekiwana tężnia solan-
kowa, której pomysł budowy w ramach budżetu 
obywatelskiego zgłosili sami mieszkańcy. Inwe-
stycja ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem,  
zyskała nawet nazwę – „Mały Ciechocinek”.

WIESŁAW KRZEMIEŃ
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Hala sportowa SP nr 381
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NASZE ZDROWIE � ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

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

Jak zadbać o słuch w czasie pandemii?

�   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 dopasowanie 
aparatów słuchowych.     
�    Co to oznacza w praktyce? 
Oznacza to, że można zbadać słuch i dopasować 
aparaty słuchowe nie wychodząc z domu. Konsul-
tacja odbywa się poprzez wideo przy użyciu tele-
fonu komórkowego. W trakcie takiej zdalnej wizyty 
korzystamy nie tylko z połączenia telefonicznego, 
ale i również internetowego oraz bezprzewodowej 
łączności bluetooth. Brzmi skomplikowanie, ale 
w rzeczywistości wystarczy odebrać telefon od pro-
tetyka słuchu. Właściwie nic nie trzeba robić. Całym 
procesem badania i programowania aparatów steruje 
protetyk słuchu. 
�   Jak przebiega zdalna wizyta?
Podczas zdalnej konsultacji możemy sprawdzić stan 
ucha, ustalić poziom słyszenia i zaprogramować 
aparaty słuchowe. Przy pomocy wideoskopu, czyli 
małej kamery możemy zaobserwować, jak wygląda 
od środka ucho i przewód słuchowy. W ten sposób 
sprawdzamy czy przewód słuchowy nie jest zablo-
kowany woskowiną, czy ucho nie wymaga leczenia. 
Badanie słuchu przeprowadzamy poprzez aparaty 
słuchowe. Są one połączone z telefonem komórko-

wym za pomocą bluetooth. W trakcie badania peł-
nią funkcję słuchawek, przez które dostarczane są 
dźwięki do ucha osoby badanej. Do badania słuchu 
i programowania aparatów słuchowych wykorzystu-
jemy specjalną aplikację. Dzięki niej możemy do-
kładnie dostroić aparaty do wyniku badania słuchu. 
Wizyta w warunkach domowych możliwa jest dzię-
ki zestawowi do zdalnego dopasowania, który wy-
syłany jest na adres domowy. Dzięki wizycie on-
line możemy ustalić stopień niedosłuchu, a następnie 
przetestować aparaty słuchowe w swoim własnym 
otoczeniu.
�   Jakie jeszcze możliwości stwarza wykorzystanie bez-

przewodowej technologii w aparatach słuchowych?
Żyjemy w ciągłym pędzie, a nasi bliscy potrzebują 
kontaktu z nami. Niedosłuch w znacznym stopniu 
utrudnia ten kontakt. Rozwiązaniem okazała się 
technologia bluetooth. Dzięki bezprzewodowemu 
połączeniu pomiędzy aparatami słuchowymi a te-
lefonami komórkowymi odbiór dźwięków z telefo-
nu przez osobę niedosłyszącą jest znacznie lepszy. 
Poza tym aparaty słuchowe mogą być połączone 
z innymi urządzeniami, takimi jak laptop, tablet, TV, 
czy radio. To ogromny komfort, bo dźwięk dostar-
czany jest bezpośrednio z urządzenia do aparatów 
słuchowych bez żadnych zakłóceń. Analogicznie 
współczesna technologia umożliwia pozostawanie 
w stałym kontakcie z protetykiem słuchu bez ko-
nieczności wychodzenia z domu. To gwarantuje po-
czucie bezpieczeństwa.                 �

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Będziemy razem. 
Warto, aby każdy z nas mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu w pełni. 

Zadbajmy o naszych bliskich i podarujmy im dobre słyszenie. 
Najlepsze życzenia rodzinnych spotkań przy Wigilijnym stole 

składa  
Zespół Modelowania Słuchu
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ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Jak zadbać o słuch w czasie pandemii?

„Gdyby cztery lata temu zapytano ją, czym jest dla niej WIGILIA, to 
bez wahania odpowiedziałaby, że wzruszającym dostojeństwem 
i magią bycia razem.

DOSTOJEŃSTWEM?
Bo świat spowalnia, łagodnieje, staje się bardziej czuły, cichną 
spory i wszystkich jednoczy ta sama Sprawa.

MAGIĄ?
Bo to chyba jedyny dzień w roku, gdy ludzie wierzą, że pojawia 
się kolejna szansa na wszystko. Bo tego dnia powstają mosty, 
aby ludzie mogli być razem. Blisko siebie. Najbliżej. Pojawia się 
nagle coś w rodzaju tajemnego, zrozumiałego dla wszystkich 
kodu, który, sprawia, że wszyscy razem stanowią jakąś całość. 
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna. 
Nawet jeśli ta magia i to dostojeństwo trwają tylko kilka godzin, 
dla niektórych są to jedyne godziny w roku, gdy ktoś ich przytula, 
dotyka, słucha, stara się zrozumieć i nie litując się nad nimi, 
okazuje im, że są ważni.”

Janusz Leon Wiśniewski 

„Gdy człowiek traci nadzieję, gdy żyje tylko dzięki sile woli, 
dobrze jest trafić na kogoś, kto wskaże mu droge do znalezie-
nia swojego brakującego grosika.
SWIĘTY MIKOŁAJ ISTNIEJE NAPRAWDĘ, choć nie zawsze ma 
długą, białą brodę, czerwone ubranie i zaprzęg reniferów. 
Jest w każdym z nas.“

Maja Porczyńska 

Chwała na wysokości Bogu!Chwała na wysokości Bogu!

Drodzy Państwo, życzę, by nadchodzące 

ŚWIĘTA
BOŻEGO NARODZENIA
były czasem rodzinnego ciepła, radości 

i odpoczynku. Nowy Rok niech przyniesie 
pomyślność, zdrowie i pokój.

JOANNA FABISIAK
POSEŁ NA SEJM RP
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NOWE PARKINGI ROWEROWE PRZY BRWINOWSKIEJ DWÓJCE 
Już od kilku tygodni na terenie ZSO w Brwinowie uczniowie szkoły mogą bezpiecznie i wy-
godnie parkować swoje rowery w kolejnych nowo  postawionych dwóch wiatach parkingo-
wych. Inwestycja została sfi nansowana z budżetu gminy. U czniowie brwinowskiej Szkoły Podstawowej 

nr 2 przy ul. Żwirowej jeszcze do niedawna 
mogli parkować swoje rowery pod niewielką 

i mało wygodną wiatą rowerową. Od kilku tygodni 
sytuacja uległa diametralnej zmianie. Nowoczesny 
zadaszony parking dla rowerów nie tylko cieszy 
swoim schludnym wyglądem, ale jest też bardziej 
funkcjonalny. 
Dwie nowe wiaty rowerowe stoją pomiędzy budyn-
kiem SP nr 2 a boiskiem od ul. Sportowej. Zajmują 
łącznie powierzchnię prawie 49 m2, tym samym 
umożliwiając zaparkowanie aż 36 rowerów. Wraz 
z realizacją tej inwestycji uporządkowano pobli-
ski teren, na którym – o czym warto wspomnieć 
– od 2019 r. stoi stacja naprawy rowerów. 

Brwinów stawia na inwestycje służące rowerzy-
stom. Budowane sukcesywnie od lat ścieżki i drogi 
rowerowe pomagają przemieszczać się bezpiecz-
nie dzieciom do szkoły i służą mieszkańcom w ce-
lach rekreacyjnych. Postawione w wielu miejscach 
w gminie stacje naprawy rowerów także spełniają 
swoją rolę, a nowe wygodne i funkcjonalne par-
kingi rowerowe postawione przy kilku gminnych 
szkołach zachęcają do korzystania ze zdrowej dla 
nas i dla środowiska formy transportu.

Budowa wiat rowerowych przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Brwinowie została zrealizowana w ra-
mach zadania pn. „Budowa wiat rowerowych na 
terenie ZSO w Brwinowie – Etap II”, „Moderni-
zacja placówek oświatowych”. Inwestycja koszto-
wała 211 044,42 zł i wykonała ją w terminie firma 
Krzysztof Rogalski Firma Remontowo-Budowla-
na-ROGAL z Komorowa. 

UG Brwinów

Brwinów na 5!
W opublikowanym niedawno Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego gmina Brwinów zajęła 5. miejsce.

T en niewątpliwy sukces Brwinowa i wyso-
kie miejsce wśród 642 gmin wiejsko-miej-
skich wskazuje na stosowanie sprawnych 

mechanizmów zarządzania gminą. Klasyfika-
cja została opracowana na podstawie analizy 
sytuacji finansowej poszczególnych samorzą-
dów za rok 2020. Głównym celem rankingu 
było pokazanie kondycji finansowej samorzą-
dów w ubiegłym pandemicznym roku.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorial-
nego w Polsce to opracowanie kompleksowe, 
apolityczne i obiektywne. Ekonomiści zbadali 
sposób gospodarowania pieniędzmi przez jed-
nostki samorządu terytorialnego, korzystając 
z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie 
samorządy składają do Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej. 

W rankingu został uwzględniony podział samo-
rządu na pięć kategorii: 
� gminy wiejskie, 
� gminy miejsko-wiejskie, 
� gminy miejskie, 
� miasta na prawach powiatu i 
� powiaty ziemskie. 

W tegorocznej edycji pod uwagę były brane 
m.in. udział dochodów własnych w dochodach 
ogółem jednostek samorządu terytorialnego, 

wielkość wydatków inwestycyjnych czy udział 
środków europejskich w wydatkach. Dodatko-
wo uwzględniono koszty poniesione przez jed-
nostki na walkę z COVID-19 w 2020 r. 

Ubiegły rok był dla gmin, miast i powiatów 
rokiem pełnym nowych wyzwań. Były one 
związane z nieplanowanymi wydatkami oraz 
zmianami związanymi z organizacją pra-
cy urzędów czy placówek oświatowych ze 
względu na epidemię COVID-19. Taka dyna-
miczna sytuacja miała niewątpliwie wpływ 
na stan finansów jednostek samorządowych. 
Tym bardziej cieszy wysoka pozycja gminy 
Brwinów w klasyfikacji. 
Wyniki rankingu są interesujące nie tylko dla 
samorządowców, którzy powinni wymieniać 
się wiedzą i promować dobre praktyki. Są 
też źródłem wiedzy dla przedsiębiorców po-
szukujących terenów, gdzie inwestycje będą 
dobrze wspierane przez lokalne władze, oraz 
dla mieszkańców, którzy mogą w ten sposób 
sprawdzić, jak lokalne władze gospodarują 
publicznymi pieniędzmi.

Ranking przygotowała Katedra Finansów Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co 
daje gwarancję jego wysokiego poziomu mery-
torycznego.

UG Brwinów

Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje
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PIASTÓW

W Urzędzie Miasta w Piastowie 2 grudnia odbyła się skromna, ale ważna dla miasta uro-
czystość. Burmistrz Grzegorz Szuplewski ze Skarbnikiem urzędu Grażyną Wójcik podpisali 
umowę na dofi nansowanie projektu pt. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na 
terenie miasta Piastowa” z Wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Arturem Michalskim. 

W uroczystości zawarcia umowy uczestniczyli 
również Zdzisław Brzeziński – pełnomocnik 
ds. strategii i rozwoju Miasta Piastowa, były 

wieloletni burmistrz Piastowa, obecnie członek Za-
rządu i radny Powiatu Pruszkowskiego oraz Kon-
rad Rytel – pełnomocnik ds. realizacji inwestycji 
Miasta Piastowa, prezes Mazowieckiej Wspólnoty 
Samorządowej, radny Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego.
Miasto Piastów otrzyma na działania w zakresie 
zagospodarowania wód opadowych i kształtowa-
nia zieleni miejskiej dofinansowanie w wysokości 
3 919 tys. zł, które zostało pozyskane ze środków 
programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klima-
tu”, pochodzących z Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. 
Funduszy Norweskich, uzupełnionych o dopłatę 
z budżetu państwa. Całkowita wartość Projektu 
to 4 610 593,24 zł, a dofinansowanie pokryje 
85% kosztów kwalifikowalnych.

Celem Projektu jest zmniejszenie 
wrażliwości miasta na postępujące zmiany 
klimatu, zapobieganie tym zmianom oraz 
przystosowanie się do ich skutków.

Projekt realizowany będzie w wspólnie z Partne-
rem polskim – Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zie-

lone” i Partnerem zagranicznym – Norwegian As-
sociation for Green Infrastructure. Członkowie obu 
organizacji to specjaliści, eksperci i wykładowcy, 
którzy będą stanowić wsparcie w zakresie wyboru 
optymalnych rozwiązań, dotyczących reagowania 
na zmiany klimatu w mieście. Realizacja Projektu 
zaplanowana jest na lata 2022–2023.
Jak zaznaczył Prezes Michalski, środki zostaną 
wypłacone po zrealizowaniu przez miasto zgłoszo-
nego projektu. NFOŚiGW nigdy nie stosuje zalicz-
kowania dla ułatwienia realizacji projektów.

Piastów w ostatnich latach prowadził 
wiele działań w kierunku ochrony 
środowiska, poprawy jakości 
powietrza i jakości życia mieszkańców, 
m.in. rewitalizację terenów zielonych.

Burmistrz Szuplewski poinformował o zamiarze 
zazielenienia przestrzeni, utworzenia skwerów 
zielonych, terenów rekreacyjnych, utworzenia zie-
lonych dachów, zielonych ścian, zieleńców miej-
skich, zielonych przystanków, farm owocowo-wa-
rzywnych, ogrodów deszczowych, renaturalizacji 
rowu w parku przy Miejskim Ośrodku Kultury, po-
sadowieniu mikroturbin wiatrowych na zielonych 
dachach, likwidacji zasklepień gruntu, utworzenia 
zielonych pergoli nad chodnikami. Komponent 

inwestycyjny zostanie uzupełniony przez działa-
nia edukacyjno-informacyjne, które mają na celu 
podniesienie świadomości społecznej w zakresie 
zmian klimatu i zapobiegania tym zmianom.
W uzgodnieniu z kolejarzami planowane jest ob-
sadzenie peronów na stacji kolejowej. W mieście 
powstanie ok. 10 zielonych przystanków. Będą to 
miejsca służące codziennym potrzebom miesz-
kańców, w tym przypadku podróżnym, będą też 
silnym akcentem zielonym w mieście. 
W planach jest również wybudowanie tzw. ogro-
dów deszczowych, czyli mikroinstalacji, służących 
do zbierania wody opadowej. Nie będą to zwykłe 
zbiorniki przetrzymujące nadmiar wody opadowej 
przez krótki czas, ale staną się stałym, dekoracyj-
nym elementem wkomponowanym w zieloną prze-
strzeń miasta. 

Oswojenie ekranów wygłuszających
– Jako pierwsi w naszym mikroregionie wzięliśmy 
się za to, żeby załatwić sprawę związaną z ekra-
nami wygłuszającymi. W formie, w jakiej kiedyś 
zostały zbudowane, nie wyglądają dobrze, a my 
nie mieliśmy na to wpływu. W drastyczny, agre-
sywny sposób przecinają przestrzeń publiczną, od-
gradzają mieszkańców od miasta. Pierwszy krok 
poczyniliśmy jeszcze przed przystąpieniem do kon-
kursu. Wystąpiliśmy do PLK o wstępną akceptację 
rozwiązania, w którym my zadbamy o zazielenie-
nie konstrukcji,  którymi są ekrany wygłuszające, 
a nie są to piękne elementy. Może się uda to po-
prawić właśnie dzięki temu rozwiązaniu. Chcemy 
w formie zielonych ścian zbudować strukturę dla 
roślinności pnącej, która będzie na pewno este-

tyczniejsza, a przede wszystkim pożyteczna. Część 
środków przyznanych przez NFOŚiGW chcemy wy-
korzystać do tego celu – powiedział Burmistrz.
– Chcemy przekonać mieszkańców do zasadno-
ści działań, które podejmujemy. Farmy owocowo-
-warzywne, które powstaną w trzech szkołach 
podstawowych wchodzą w tę ścieżkę edukacyjną. 
Pojawią się tam drobne farmy, które będą uczyły 
naszych młodych mieszkańców innego patrzenia 
na środowisko, na zmiany klimatyczne, żeby 
odpowiedzialnie kształtować pewne postawy. To 
będzie dawka wiedzy, która na pewno będzie po-
żyteczna. Planujemy też ogrody deszczowe, zielone 
ściany, być może zielone dachy, jeżeli taka możli-
wość się pojawi. 
Mieszkańcy pamiętają,  jak pięknie jeszcze kilka 
lat temu piastowski dworzec wyróżniał się wśród 
pozostałych dworców na trasie dawnej kolei war-
szawsko – wiedeńskiej. Na peronie rosły wspaniałe 
akacje, tworzące w gorące dni przyjemny cień dla 
oczekujących pasażerów.

Za dwa lata Piastów się zazieleni
W przyszłym roku będą przygotowywane projekty 
wykonawcze, wystąpienia o potrzebne pozwolenia, 
rozpoczęcie inwestycji. W połowie roku zapewne 
odbędzie się pierwsza konferencja, organizowana 
wspólnie z Partnerami: Związkiem Norweskim 
dla Zielonej Infrastruktury z Oslo i Dachami Zie-
lonymi z Polski, z którymi Piastów ma podpisa-
ne umowy. Zakończenie działań inwestycyjnych 
i edukacyjnych w ramach projektu jest przewidzia-
ne na koniec 2023 roku. Oczywiście Rada i Zarząd 
Miasta niezależnie od realizacji projektu będą 
prowadzić rozpoczęte już wcześniej działania an-
tysmogowe i inne, mające na celu poprawę klimatu 
i warunków życia w mieście.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

4-milionowa dotacja na ZIELONY PIASTÓW

OŻARÓW MAZOWIECKI   dzielnica   dzielnica MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica 
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

STANOWISKO
RADY MIEJSKIEJ I BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA

z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Bono Rei Publicae suprema lex!

W obliczu sytuacji zagrożenia wschodniej granicy Rzeczypospolitej Pol-
skiej  Rada Miejska i Burmistrz Miasta Piastowa wyrażają podziękowa-
nie za ofiarną służbę żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej, 
Wojska Polskiego, Policji i innych służb mundurowych. Pragniemy za-
pewnić o naszej solidarności i wsparciu dla działań podejmowanych dla 
dobra naszej Ojczyzny, a  w szczególności jej obrony przed agresją ze 
strony autorytarnych władz białoruskich. Wszystkim, którzy ucierpieli, 
broniąc naszej granicy, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Stanowczo potępiamy wszelkie działania podejmowane przez reżim 
Aleksandra Łukaszenki w celu zagrożenia suwerenności Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Instrumentalne wykorzystanie w tym celu  dramatów 
ludzi, którzy opuszczają swoje ojczyzny, cynicznie łudzeni mirażem 
poprawy swojego losu,  budzi najwyższy sprzeciw moralny. Działania 
podejmowane przez białoruskiego dyktatora wymagają zdecydowanego 
i jednoznacznego potępienia przez  społeczność cywilizowanego świata 
oraz nałożenia skutecznych sankcji gospodarczych i politycznych. 

W pełni solidaryzujemy się z mieszkańcami regionów i miejscowo-
ści położonych wzdłuż granicy polsko-białoruskiej, którzy odczuwają 
dziś realne zagrożenie z powodu zaistniałej sytuacji. Żywimy głęboką 
nadzieję, że w możliwie krótkim czasie nastąpi powrót do tak bardzo 
oczekiwanego poczucia bezpieczeństwa. Skuteczna obrona naszej gra-
nicy, której wszyscy jesteśmy świadkami, daje ku temu najważniejszą 
gwarancję.

Wśród ofiar agresywnych działań wymierzonych przeciwko Polsce są 
osoby, które bez własnej winy znalazły się w sytuacji zagrożenia życia 
i zdrowia. Będąc po polskiej stronie granicy, znajdują niezbędną pomoc 
ze strony naszych służb mundurowych oraz organizacji charytatyw-
nych i wolontariuszy. 

Sytuacja tak bardzo trudna dla wszystkich wymaga zgodnej postawy 
wsparcia dla ofiarnych obrońców naszej granicy i pomocy bliźniemu 
w potrzebie. 

Dziękujemy za to świadectwo polskiego patriotyzmu i solidarności!                        

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Piastowie

/-/

Agata Korczak

Burmistrz Miasta 
Piastowa

/-/

Grzegorz Szuplewski

W PIASTOWIE ZAPANOWAŁ PRAWDZIWIE 
BOŻONARODZENIOWY KLIMAT
W różnych miejscach miasta pojawiły 
się świąteczne iluminacje. W parku przy 
ulicy 11 Listopada stanęła bogato ude-
korowana lampkami choinka, najpięk-
niej prezentująca się wieczorem. Wzrok 
przyciąga również tężnia solankowa. 
Chętnie odwiedzana przez okolicznych 
mieszkańców w gorące letnie dni – te-
raz zaznacza swoją obecność oświetlając 
teren jarzącymi się lampkami szczelnie 
pokrywającymi jej dach. 
Te i inne rozsiane po mieście (np. na pia-
stowskich latarniach) rozmigotane deko-
racje przygotowała lokalna firma, znana 
z produkcji świątecznych iluminacji, 
zdobiących prawie całą Warszawę, m.in. 
w Wilanowie czy przed Zamkiem Kró-
lewskim w Warszawie. 

MIŁOŚNICY SPORTÓW ZIMOWYCH 
– PRZYBYWAJCIE! 
Działa już, otwarta 4 grudnia 2021 r., 
PIASTOWSKA ŚLIZGAWKA. W tym 
roku aura sprzyja – niska temperatura 
pozwala na nieprzerwane funkcjonowa-
nie lodowiska. Ślizgawka jest dostępna 
dla wszystkich nieodpłatnie. Kto nie 
ma własnych łyżew – niech nie popada 
w rozpacz, można je wypożyczyć za 
5 złotych. Koszt ostrzenia  – 15 zł. 
Lodowisko działa w godzinach 10:00––
21:00 z przerwą techniczną od 14:00 do 
15.00. Potem można jeździć non stop 
jeszcze przez 5 godzin.
Na miejscu dostępny jest miły instruktor, 
który pomoże w nauce jazdy na łyżwach 
wszystkim zainteresowanym.

(AK)
Fot. Adrian Kaczkowski

ZAMKNIĘCIE KOLEJNEGO ODCINKA 
UL. BOHATERÓW WOLNOŚCI W PIASTOWIE
Szanowni Państwo, informujemy że w poniedziałek, 13 grudnia 
2021 r., zamknięty został odcinek ul. Bohaterów Wolności w Piasto-
wie od ul. Piłsudskiego do ul. Ogińskiego. Powodem zamknięcia 
jest budowa kolektora ściekowego C-Bis, który będzie stanowił od-
ciążenie istniejącego kolektora, odprowadzającego ścieki z rejonu 
Pasma Pruszkowskiego.

Inwestycję realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, natomiast 
wykonawcą robót jest � rma: POLAQUA Sp. z o.o. 
Planowo utrudnienia potrwają do 13 stycznia 2022 r. 

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowym 
związane z realizacją powyższej inwestycji.

Świąteczno-zimowy Piastów
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WIECZÓR LAUREATÓW XIX MAZOWIECKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO JEDNEGO POETY

MAZOWIECKI URSUSMAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS

WIERSZ – dar, który trudno wytłumaczyć
3 grudnia br. o godz. 17:00 w Domu Kultury „Kolorowa” odbył się XIX 
Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety. Głównymi bohaterami 
tego wydarzenia była poetka, pisarka i redaktorka Urszula Kozioł oraz 
laureaci konkursu recytujący jej twórczość. Podczas spotkania dużo dys-
kutowano także o samej poezji – czy to poeta ją tworzy czy niejako ona 
rządzi swoim twórcą? Było bardzo ciekawie. 

Czym jest poezja?
– Cieszę się, że mogłam tu przyjechać 
i spotkać się z osobami, które naprawdę 
lubią wiersze. Które wiedzą, czym jest 
wiersz – tymi słowami poetka, Urszula 
Kozioł, rozpoczęła wieczór. Wyjaśniła 
przy tym, jak sama postrzega i rozumie 
poezję. – Wiersz jest jakimś niewytłu-
maczalnym darem, którego nie da się 
wysiedzieć przy biurku. Tak można wy-

siedzieć np. skomplikowane kryminały. 
Z wierszem się tak nie da. Przychodzi, 
kiedy chce, odchodzi, kiedy chce, cały 
ten proces jest wielką tajemnicą. Czło-
wiek dostaje nagle sygnał, często nie-
koniecznie w dogodnej dla siebie porze. 
Przychodzi nagle nakaz, żeby go napi-
sać, nagle człowiek – poeta – staje się 
takim kopistą. Musi przełożyć na język 
to, co ktoś mu dyktuje. I trzeba zapisać 

to właśnie w tym momencie, gdy jest to 
dyktowane. Jeśli nie zapisze się go od 
razu, to następnego dnia będzie to inny 
wiersz. Zawsze też jest to cudzy wiersz, 
nie wiem kto jest autorem tego wiersza 
– wyjaśniła.

Miłośnicy poezji
Osób, które naprawdę lubią wiersze, 
było na gali bardzo dużo. Salę wypeł-
niali licznie zgromadzeni laureaci prze-
glądu, ale także – jeszcze liczniejsi – 
pozostali miłośnicy poezji. Wśród nich 
było wielu wybitnych gości z Dzielnicy 
Ursus: Kazimierz Sternik – zastępca 
burmistrza Dzielnicy Ursus, Katarzyna 
Świtalska – naczelnik Wydziału Kul-
tury Dzielnicy Ursus, Bogusław Łopu-
szyński – dyrektor „Arsusa”, Elżbieta 

Zdanowska-Cozac – kierownik DK 
„Kolorowa” oraz Lidia Romanowska – 
zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej 
im. W.J. Grabskiego w Ursusie. Podczas 
gali byli obecni także jurorzy konkursu, 
którzy wzięli na siebie trud wyłonienia 
zwycięzców. Jurorami byli nimi: Justy-
na Ścibor, Katarzyna Natarowska i Bar-
tosz Pietrzyk. Sama uroczystość zosta-
ła poprowadzona przez Annę Zgutkę 
z Domu Kultury „Kolorowa”. 

Uwznioślenie
– Zawsze, od niepamiętnych czasów 
zdumiewała mnie ta moc słowa. Spra-
wia ona, że świat sam staje się stwór-
cy. I zaczyna się dzięki niemu coś dziać 
– mówiła dalej Urszula Kozioł, dzieląc 
się swoimi przemyśleniami na temat 

poezji. – Wiadomo skądinąd, że słowo 
nie tylko znaczy, ale także dźwięczy. 
Czasem się o tym zapomina. A już sta-
rożytni zwracali na to uwagę. Uważali, 
że trzeba się temu przyglądać, zrozu-
mieć, na czym to polega. Np. Arysto-
teles wybrał się specjalnie do Egiptu, 
żeby zbadać problemy akustyki. Staro-
żytni uważali, że bardzo ważne jest to 
brzmienie. Że wiersze należy mówić 
głośno, jak najgłośniej. Aż przekroczy 
się częstotliwość dźwięku, aż nastąpi 
wibracja. Wtedy zachodzi to uwznio-
ślenie, wejście w tę najwyższą formę, 
która rządzi wszelkimi zjawiskami, 
także m.in. słowem. To wibracja, która 
człowieka uwzniośla. Następuje w niej 
zetknięcie się ze sobą sfery duchowej 
i zmysłowej, tworzą one jedność. Coś 
takiego zachodzi np. w tańcu – takie 
ekstatyczne, metafizyczne przeżycie. 
Odpowiednia recytacja z właściwą in-
tonacją, brzmieniem i głośnością to 
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elementy, o które bardzo zadbali wystę-
pujący tego wieczoru na scenie laureaci 
konkursu.

Recytacje
Zwycięzcy mieli do zaprezentowa-
nia po dwa wiersze, natomiast osoby 
wyróżnione – po jednym. XIX edycja 
Przeglądu zaowocowała w pełni ko-
biecym podium. Znalazły się na nim 
Kateryna Demkiv (utwory: „Nie spoj-
rzymy prawdzie w oczy”, „Więc mnie 
opuszczasz”), Rozalia Robaczkiewicz 
(„Mały traktat o wierszu”, „Na powrót 
ruskiego gawrona”) i Hanna Wąsowska 
(„Świąteczne nieporządki”, „Przepis na 
danie mięsne”). Pełną listę laureatów 
(w tym osób wyróżnionych) zamiesz-
czamy w tabeli na końcu. Powiedzieć, 
że recytacje uczestników były bardzo 
dobre to zdecydowanie za mało. Każda 
z występujących osób potrafiła wspa-
niale wczuć się w rolę podmiotu lirycz-
nego i przenieść zgormadzoną na salę 
widownię w magiczny, poetycki świat 
– w ten wycinek rzeczywistości tak uj-
mująco zobrazowany w każdym wier-
szu. Były one przejmujące, wnikliwe, 
wzruszające - wywołujące zresztą całą 
masę emocji. Nagle wszyscy doskonale 
zrozumieli, co poetka miała na myśli, 
mówiąc: „uwznioślenie”. 

Kontekst wierszy
Wiele wierszy można było posłuchać 
także w wykonaniu samej Urszuli Ko-
zioł. Poetka czytała je, osadzając je 
mocno w kontekście społeczno-poli-
tycznym, w jakim powstawały. Wspo-
minała m.in. o czasach powstawania 

Solidarności i rozdarciu pokoleniowym 
w 1968 roku. Przybliżała, z czego czer-
pała natchnienie przy każdym z nich. 
Dzieliła się przy tym swoimi refleksja-
mi, prezentując wnikliwe spojrzenie na 
rzeczywistość. Niektóre z utworów zo-
stały napisane w latach 50-tych ubiegłe-
go wieku – jednak czynnik czasu zupeł-
nie nic ich nie nadwyrężył. – To, co jest 
piękne w poezji to jednoczenie sfery psy-
chiki i duchowości ze sferą cielesności. 
Zjednoczenie się ciała i ducha. Zaczaro-
wuje nas to, wciąga nas w jakieś przeży-
cie – zaznaczyła poetka. Podkreśliła tak-
że, że w jej odczuciu wiersz niejako sam 
się pisze. – Z naszego alfabetu, z ogra-
niczonej liczby liter, potrafiono napisać 
tyle utworów, książek, bibliotek. To jest 
niebywale – dodała.  

O recytatorskiej inicjatywie
Jeszcze kilka słów 
o samym konkursie. XIX 
Mazowiecki Przegląd 
Recytatorski Jednego 
Poety trwał od paździer-
nika do grudnia br. To 
konkurs szczególny, bo 
najczęściej angażują się 
w niego przedstawicie-
le młodego pokolenia. 
Każda edycja przeglądu 
jest poświęcona inne-
mu twórcy. Dotychczas 
byli nimi m.in. Tadeusz 
Różewicz, Czesław Mi-
łosz, Zbigniew Herbert, 
Wisława Szymborska, 
Marcin Świetlicki, Ewa 
Lipska czy Adam Za-

gajewski. Zasady samego konkursu 
recytatorskiego są jasne. Mogą wziąć 
w nim udział zarówno młodzież, jak 
i dorośli, koniecznie z województwa 
mazowieckiego. Czekają ich wówczas 
dwa etapy eliminacji. Konkurs kończy 
się zwykle uroczystą galą wręczenia 
nagród laureatom. Organizatorzy kon-

kursu podkreślają, że jego założeniem 
jest przybliżenie i rozszerzenie wiedzy 
o danym poecie – jego stylu, sylwetce 
artystycznej i twórczości. Postawienie 
na recytację ma na celu większe zaan-
gażowanie uczestników, niejako tak-
że zainspirowanie ich do działalności 
artystycznej. Każda edycja przeglądu 

okazuje się wielkim sukcesem – świad-
czy o tym choćby liczba uczestników. 
Od początku trwania Przeglądu wzię-
ło w nim udział ok. 1500 uczestników. 
Także XIX edycja Przeglądu z całą pew-
nością może zostać podsumowana jako 
wielki sukces. 

Tekst i zdjęcia  Marlena Hess

URSZULA KOZIOŁ (ur. 1931) – poetka, autorka powie-
ści i dramatów, redaktor „Odry”, opublikowała kilkanaście książek 
(również dla dzieci), tom poezji „Wielka pauza” (1996), wybór felie-
tonów „Osobnego sny i przypowieści” (1997), wiersze „W płynnym 
stanie” oraz obszerny wybór wierszy w złotej serii PIW. Jedna z naj-
wybitniejszych polskich poetek współczesnych. Laureatka nagród 
m.in. Kościelskich (Genewa 1969), w ostatnim czasie PEN Clubu 
(1998) Śląskiej Nagrody Kulturalnej Kraju Dolnej Saksonii (Hanower 
1998), nagrody Eichendor� a (Wangen 2002) i „Silesiusa” za cało-
kształt twórczości (2012). 
W roku 2003 otrzymała doktorat honorowy Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Mieszka we Wrocławiu. Jej wiersze były tłumaczone m.in. na 
angielski, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski, serbski, hiszpański, 
niderlandzki.

� � � �  NAGRODY  � � � �
 KATERYNA DEMKIV  –  Liceum Ogó lnokształcą ce im. 

Stanisława Lema w Stanisławowie 
Pierwszym

 ROZALIA ROBAKIEWICZ  –  Liceum Ogó lnokształcą ce 
im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

 HANNA WĄ SOWSKA  – zgłoszenie indywidualne

� � � �   WYRÓ Ż NIENIA  � � � �
 WIKTORIA BĘ BEN  – zgłoszenie indywidualne
 ANNA CYL  –  Liceum Ogólnokształcące 

im. majora Henryka Sucharskiego 
w Sierpcu

 MARCIN GROCHOWSKI  –  Zespó ł Szkó ł Licealnych 
i Technicznych nr 1 w Warszawie

 PAULINA KRÓ L  –  Liceum Ogó lnokształcą ce 
im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

 MAJA RUTKOWSKA  – zgłoszenie indywidualne
 MELANIA WARDZIŃ SKA  –  LXIII LO im. Lajosa Kossutha 

w Warszawie
 MAJA ZAWADZAK  –  56 Liceum Ogó lnokształcą ce 

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 
w Warszawie

SERDEC ZNIE GRATULUJEMY!
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Fot. Ireneusz Barski



 NR 21–22(117–118)/2021  (ROK VI)    |    16 GRUDNIA 2021 R.    |    Mocne Strony20 dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW

KULTURA �  GMINA MICHAŁOWICE

W sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice przy Alei Powstańców 1 
w Regułach 26 listopada odbył się wernisaż wystawy „Mazovia Art 2021”. 
Swoje prace zaprezentowali uzdolnieni artyści młodego pokolenia z siedmiu 
gmin Zachodniego Mazowsza: Błonia, Brwinowa, Leszna, Michałowic, Mila-
nówka, Nadarzyna i Podkowy Leśnej.

W ystawę zorganizowały Stowarzysze-
nie Gmin Zachodniego Mazowsza 
„Mazovia” oraz Gmina Michałowice, 

która jednocześnie była gospodarzem spotka-
nia. Wernisaż otworzyli Małgorzata Pachecka, 
wójt gminy Michałowice i Jerzy Wysocki, pre-
zes stowarzyszenia „Mazovia”, a zarazem Za-
stępca Burmistrza Gminy Brwinów.
– Do udziału w wystawie zaprosiliśmy twór-
ców, którzy dopiero wkraczają w świat sztuki, 
poszukując indywidualnej drogi artystycznej. 
Dla tych młodych, często debiutujących arty-
stów, możliwość prezentacji prac przed szeroką 
publicznością stanowi ważny moment w roz-
woju kariery zawodowej. Dlatego Mazovia 
Art jest wyjątkowo cenną inicjatywą,  która 
wspiera artystów w realizacji ich życiowej misji 
– powiedziała Małgorzata Pachecka. – Bardzo 
się cieszę, że wernisaż i wystawa  organizowa-
ne są  u nas, w gminie Michałowice, dzięki 
czemu mieszkańcy mogą poznać młodych 
twórców i ich prace, wrażliwość, emocje, a cza-
sem także bunt artystyczny – dodała.

Zaczęło się w 2004 roku
Jerzy Wysocki, prezes Stowarzyszenia Gmin 
Zachodniego Mazowsza „Mazovia” krótko 
nakreślił historię Stowarzyszenia i opowie-
dział o zamierzeniach na przyszłość.
– Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazow-
sza Mazovia działa od 17 lat i zrzesza sie-
dem  bardzo różnych pod wieloma względami 
gmin: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowi-
ce, Milanówek, Nadarzyn i Podkowę Leśną. 
Zastanawialiśmy się, co nas może scemento-
wać. Wstępnie łączyło nas to, że współpraco-
waliśmy z gminami włoskimi z regionu Lacio 
koło Rzymu, ale nie mogło to być podstawą do 
wspólnej działalności. Postawiliśmy na sport. 
Zaczęliśmy organizować zawody dla dzieci 
i młodzieży z naszych gmin i robimy to do tej 
pory. W 2012 roku ofertę programową rozsze-

rzyliśmy o projekt pod nazwą Taneczny Festi-
wal Przedszkolaków. Dwa lata temu postano-
wiliśmy zająć się również innymi obszarami. 
Zastanawialiśmy się nad kulturą. Tak zrodził 
się pomysł, żeby dalej szukać pozytywnych 
rzeczy w kulturze i nazwaliśmy go „Mazovia 
Art”. Chcemy, żeby organizowane w ramach 
tego projektu wydarzenia miały charakter 
funkcjonalno-użytkowy. To promocja młodych 
artystów z gmin członkowskich, którzy mogą 
się sami pokazać i pokazać swoją twórczość. 
To pierwsze założenie chcemy realizować da-
lej. Chcemy sprowokować do bliższych wza-
jemnych kontaktów ludzi od kultury z naszych 
gmin. Czy to z ośrodków kultury, czy tak jak 
w przypadku Michałowic – w ramach struk-
tury urzędu. Trzecie postanowienie jest takie, 
żeby o Mazovii Art było słychać w rozmaitych 
dyscyplinach kultury i sztuki, żeby organizo-
wane były różne wydarzenia w kolejnych gmi-
nach członkowskich.

Siedmioro wspaniałych
Swoje prace zaprezentowali młodzi artyści 
specjalizujący się w różnych technikach pla-
stycznych, m.in. w malarstwie, grafice war-
sztatowej, rysunku, fotografii, scenografii, 
stylizacji, reprezentujący gminy współtwo-
rzące Stowarzyszenie „Mazovia”: Natalia 
Bochyńska (Leszno), Magdalena Izabela 
Majewska (Nadarzyn), Krzysztof Mierzejew-
ski (Błonie), Natalia Oskiera (Brwinów), 
Aleksandra Ostrowska (Michałowice), Piotr 
Stachurski (Podkowa Leśna) i Robert Zybrant 
(Milanówek). Wystawę można (i warto – 
red.) oglądać do 15 stycznia 2022 roku w sali 
multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice 
w godzinach pracy. 
Kuratorem wystawy jest Dominika Małgow-
ska, która prowadziła spotkanie, przybliżając 
sylwetki artystów, natomiast koordynatorem 
przedsięwzięcia był, również obecny na werni-

sażu, artysta plastyk Mariusz Koszuta. Patro-
nat honorowy nad wydarzeniem objęli:  Zenon 
Reszka – burmistrz Błonia, Arkadiusz Ko-
siński – burmistrz gminy Brwinów, Grzegorz 
Banaszkiewicz – wójt gminy Leszno , Piotr 
Remiszewski – burmistrz Milanówka, Dariusz 
Zwoliński – wójt gminy Nadarzyn oraz Artur 
Tusiński – burmistrz Podkowy Leśnej. 

To trzeba zobaczyć
Ekspozycja zrobiła na licznie przybyłej pub-
liczności duże wrażenie. Chociaż autorzy 
prac nie mają długiego stażu w „uprawianiu” 
sztuki, wiele prac nie odbiegało poziomem od 
dzieł wystawianych w znanych galeriach. Pre-
zentowały doskonały warsztat. U odbiorców 
wyzwalały emocje i poruszały wyobraźnię. 
Obrazy, grafiki, rysunki i prace łączące różne 
techniki plastyczne były bardzo różnorodne 
i pokazywały, że ich twórcy szukają, a niektó-
rzy już znaleźli swoją drogę artystyczną i po-
przez sztukę wyrażają swoje emocje, duszę, 
bunt, w twórczy sposób interpretują rzeczywi-
stość.
Gmina Michałowice kolejny już raz potwier-
dziła, że dla władz i wielu mieszkańców kul-
tura i sztuka nie są tylko nazwą wydziału, czy 
pozycją w rocznej statystyce pracy urzędu, ale 
przekłada się na konkretne przemyślane dzia-
łania prowadzące do propagowania tej, jakże 
ważnej dziedziny życia. Nie zapomina się rów-
nież o edukacji  i „oswajaniu” ze sztuką mło-
dzieży.

Występy wokalne
Wernisaż uatrakcyjnił występ finalistów kon-
kursu muzycznego im. Wojciecha Młynarskie-
go „Zanim zaczynał tu Wojtek Młynarski”, 
uczniów i absolwentów zespołu szkół w Ko-
morowie.
Do wydarzenia dołączyło Stowarzyszenie 
„Komorowianie”, które zorganizowało pro-
fesjonalny cykl warsztatów dla młodych wo-
kalistów, przygotowujący ich do występów. 

MAZOVIA
ART 
w gminie
MICHAŁOWICE
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Koncert rozpoczęła Hanna Langner 
z klasy 3a SP utworem „Lubię wrony”, 
kolejno wystąpiły: Marysia Marciniak 
z klasy 5d SP – „Jeszcze w zielone 
gramy”, Julia Andrusiuk z klasy 7b SP 
– „Wszystko przede mną”, Julia Żół-
towska z klasy 7b SP – „Lubię wracać 
tam, gdzie byłem”, Agata Sowińska 

(absolwentka szkoły w Komorowie) – 
„Taka piosenka, taka ballada” i Anna 
Szczegodzińska z klasy 3b LO – „Jesz-
cze w zielone gramy”.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
Więcej zdjęć z wernisażu oraz występów 

wokalnych na mocnestrony.com.pl

Warto wspomnieć, że wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością wernisaż 
wystawy „Mazovia Art 2021” byli m.in.:  burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski, zastępca wójta  
gminy Nadarzyn Janusz Rajkowski, sekretarz Miasta Podkowa Leśna Małgorzata Smysło i Artur 
Niedziński koordynator sportu, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Anna Sobczak, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznie Emilia Frydrych, dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury Kamila Michalska, dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury Aneta Majak, dyrektor Cen-
trum Kultury w Podkowie Leśnej Mariusz Płoszaj-Mazurek, dyrektor  Stowarzyszenia „Mazovia” 
Wojciech Wlazło, dyrektor CSiR w Błoniu Włodzimierz Leduchowski, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Brwinów Zbigniew Bartosik, przewodniczący Rady Gminy Leszno Michał Dominiak, wice-
dyrektor szkoły w Komorowie Sławomir Rymuza.

URSUS PRZYWITAŁ
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
W niedzielę, 5 grudnia, w przed-
dzień tradycyjnych mikołajek, wy-
czekiwany przez dzieci Święty Mi-
kołaj przyjechał zaprzężoną w dwa 
rącze konie bryczką do Ursusa.

W tym roku Mikołaj wizyty u dzieci zaczął od 
dzielnicy Ursus. Odwiedził Bibliotekę Pub-
liczną oddział „Czechowice” przy ul. Plutonu 

Torpedy, filię „Skorosze” przy ul. Dzieci Warszawy, 
Dom Kultury „Portiernia” przy ul Traktorzystów i Dom 
Kultury „Miś” przy ul. Zagłoby. We wszystkich placów-
kach bezpośrednio przed jego przyjazdem odbyły się 
spektakle dla dzieci, tematycznie związane z mikołaj-
kami i świętami. Wszędzie czekały przejęte dzieci z ro-
dzicami. Towarzyszyli im: Burmistrz Dzielnicy Ursus 
Bogdan Olesiński (w DK „Miś”), Zastępca Burmistrza 
Wiesław Krzemień (w bibliotece „Skorosze”) i Zastęp-
ca Burmistrza Kazimierz Sternik (w DK „Portiernia” 
i w bibliotece „Czechowice”). 
Przy okazji odwiedzin burmistrzów w poszczególnych 
placówkach dyrektor Biblioteki  Publicznej w Ursusie 
Agnieszka Proszowska przeprowadzała z nimi rozmo-
wy, które były na żywo transmitowane. Słuchacze do-
wiedzieli się, jak panowie wspominają swoje święta 
z dzieciństwa, jakie są różnice między świętami w pol-
skich rodzinach teraz i pół wieku temu. Burmistrzowie byli 
pytani o rolę książek w ich życiu, opowiadali też o sytuacji 
w dzielnicy w sferach ekologii, sportu, opieki nad ludźmi 
samotnymi, chorymi. 

W tym roku biblioteka we współpracy z domami kultu-
ry „Portiernia” i „Miś” przygotowała dla dzieci konkurs 
ekologiczny „MOJE TEGOROCZNE DZIAŁANIA NA RZECZ 
OCHRONY ŚRODOWISKA”. Dzieci pisały do św. Mikołaja 
listy z opisami swoich dokonań, a jurorzy typowali zwy-
cięzców. Mikołaj po przyjeździe do kolejnych placówek 
rozdawał prezenty uczestnikom i zwycięzcom konkursu, 
a także innym dzieciom, a zdobywca pierwszego miejsca 
jechał mikołajową bryczką razem z rodzicem do następ-
nego miejsca, gdzie również czekały dzieci.

Mikołaj miał wielki brzuch, białą brodę i widać było, że 
lubi dzieci. Zadawał im różne zagadki, częstował cukier-
kami, pozwalał na wspólne zdjęcia. Cukierki rozdawali też 
burmistrzowie, panie z bibliotek i pomocnicy św. Mikołaja. 
Zdarzało się, że najmłodsze ursusiaki bały się podejść do 
wielkiego, ubranego na czerwono, w wielkich czarnych bu-
tach, Mikołaja, ale dzięki wsparciu mamy, taty, rodzeństwa, 
przeważnie spotkanie kończyło się po przyjacielsku.
Nie zawiódł oczywiście, znany od dawna, szczególnie by-
walcom biblioteki „Niedźwiadek” przy ul. Keniga, Miś Ta-
dek. Witał Mikołaja, rozmawiał z dziećmi i piechotą, szyb-
ciej niż mikołajowy powóz, docierał na miejsce kolejnego 
spotkania.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

WSZYSTKIE ZDJĘCIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM ZOBACZ NA ➡ WWW.MOCNESTRONY.COM.PL



 NR 21–22(117–118)/2021  (ROK VI)    |    16 GRUDNIA 2021 R.    |    Mocne Strony22 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

REKLAMA

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

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

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

e–mail: w.grzesik@mocnestrony.com.pl; Marlena Hess (redaktor), e-mail: m.hess@mocnestrony.com.pl; 
Lucyna Dąbrowska (redaktor); Artur Borkowski (prawnik); Małgorzata Osińska (dyrektor artystyczny); 
Agnieszka Zuchowicz (www); Współpraca: Mariusz Latek, Adrian Kaczkowski

| Biuro reklamy i marketingu: reklama@mocnestrony.com.pl, tel.: 509 559 506 
| Druk: AGORA 

👡
👟

👟
👞

👠
👠👢👡

👟
👟

👞
👠

👠

👠👡👟

Warszawa Ursus
ul. Traktorzystów 18
(obok DK „Portiernia”)

Tel. 721-214-743
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oraz 
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www.ursusweterynarz.pl

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

STRONIE

02-495 WARSZAWA-URSUS, UL. RYNKOWA 5

TEL.: 22 245 31 07 | 604 157 775

GODZINY OTWARCIA:
pon.–pt. 11.00–19.00 sobota 10.00–14.00

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA 🗨UWAGA! 

PRZYJMĘ DO PRACY 
KOBIETY

Sprzątanie biur i salonu 
samochodowego ul. Poznańska 

(Warszawa Mory)
ZGŁOSZENIA 

pod nr tel. 732 771 222




