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BRWINÓW l GMINA MICHAŁOWICE

Od 1 lutego 2022 zmiany w ofercie 
„WSPÓLNY BILET SAMORZĄDOWY”
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że oferta pozwalająca na 
przejazdy pociągami ośmiu przewoźników kolejowych, od dnia 01.02.2022 do-
stępna będzie w cenie 49 zł. Zmiana podyktowana jest m.in. wzrostem kosztów 
działalności spółek kolejowych.

W spólny Bilet Samorządowy jest biletem kolejowym ważnym przez 24 go-
dziny, uprawniającym do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami 
Kolei Dolnośląskich, Kolei Małopolskich, Kolei Mazowieckich, Kolei 

Śląskich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej oraz Arriva RP. Dzięki porozumieniu z przewoźnikami 
regionalnymi, pasażerowie od 2017 roku mogą podróżować po całej Polsce na 
jednym bilecie imiennym.

Podróżni mogą zakupić Wspólny Bilet Samorządowy np. w kasach bileto-
wych, u kierownika pociągu, przez Internet lub przez aplikacje mobilne, a tak-
że w biletomatach i innych punktach na terenie wybranych województw.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej WKD:
•	 https://www.wkd.com.pl/aktualnosci/2642-zmiany-w-ofercie-wspolny-bilet-samorzadowy
•	 https://www.wkd.com.pl/bilety/informacje-o-ofertach/1032-wspolny-bilet-samorzadowy

WKD – na podstawie komunikatu prasowego ZSPK

 
 

 
   

 
Numer KRS: 0000628522, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 NIP: 1132914306  REGON: 365002460 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Zmiany w ofercie „Wspólny Bilet Samorządowy” 
 

 

Oferta pozwalająca na przejazdy pociągami ośmiu przewoźników kolejowych,  

od 1 lutego br. dostępna będzie w cenie 49 zł. Zmiana podyktowana jest m.in. wzrostem 

kosztów działalności spółek kolejowych. 

 

Wspólny Bilet Samorządowy jest biletem kolejowym ważnym przez 24 godziny, 

uprawniającym do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich,  

Kolei Małopolskich, Kolei Mazowieckich, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz Arriva RP. Dzięki porozumieniu  

z przewoźnikami regionalnymi, pasażerowie od 2017 roku mogą podróżować po całej 

Polsce na jednym bilecie imiennym.  

 

 Podróżni mogą zakupić Wspólny Bilet Samorządowy np. w kasach biletowych,  

u kierownika pociągu, przez Internet lub przez aplikacje mobilne, a także w biletomatach  

i innych punktach na terenie wybranych województw. 

 
 

 

PORTRETY W MASECZKACH
Do połowy lutego w dworku Zagroda w Brwinowie oglądać 
można wystawę „Zamaskowani”, na którą składa się 15 
fotografii wykonanych w czasie pandemii przez Tomasza 
Truszkowskiego.

T owarzystwo Przyjaciół Brwinowa zaprasza na wysta-
wę zdjęć Tomasza Truszkowskiego, absolwenta LO 
w Brwinowie (matura ’92) oraz Wydziału Filmu i Fo-

tografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, 
nagradzanego za prace fotograficzne m.in. na Między-
narodowym Konkursie Fotografii Cyfrowej  Cyberfoto 
w 2012 r. Zdjęcia pokazywane w dworku Zagroda są 
portretami osób w maskach, które podczas trwającej od 
dwóch lat pandemii stały się już elementem codzienno-
ści. Maska kryje połowę twarzy, ukrywa mimikę i utrud-
nia rozpoznanie innych ludzi, a jednak fotografie poka-
zują, że ponad nią można też pokazać swoją osobowość 
oraz wyrazić wiele emocji spojrzeniem. 
– Pierwsze zdjęcia powstawały na początku lockdownu 
na warszawskim Ursynowie. W kwietniu 2020 r. stanęło 
w moim przyblokowym ogródku tło i krzesło, na które 
zapraszałem sąsiadów i znajomych. Goście wchodzili 
przez furtkę, ja wychodziłem na balkon i z zachowaniem 
bezpiecznej odległości rozmawialiśmy czasami krótką 
chwilę, czasami godzinami, a ja przy okazji fotogra-
fowałem, pozostawiając modelom całkowitą swobodę 
w pozowaniu. Efekt był na tyle satysfakcjonujący, że do 
pozowania udało mi się namówić również osoby znane. 
W ten sposób powstały niepozowanie portrety czasów 
pandemii. Obecnie w swoim zbiorze mam zdjęcia ponad 
osiemdziesięciu osób – opowiada Tomasz Truszkowski.  

Wystawę można oglądać w dworku Zagroda przy ul. Gro-
dziskiej 57 w Brwinowie od poniedziałku do piątku 
w godz. 9–15. Finisaż planowany jest wstępnie w poło
wie lutego, o ile nie pojawią się obostrzenia uniemożliwią-
ce takie spotkanie.

n  BRWINÓW n  Informacja Warszawskiej Kolei Dojazdowej

n  GMINA MICHAŁOWICE: Willa niczym zameczek została zabytkiem

Obiekt w stylu neogotyckim z 1900 roku 
doczekał się ochrony konserwatorskiej

Jak poinformował 20 stycznia br. Wojewódzki 
Mazowiecki Konserwator Zabytków, rejestr zabyt-
ków nieruchomych województwa mazowieckiego 
wzbogacił się o willę położoną przy ul. Leśnej 4 
w Pęcicach Małych.

– To indywidualnie zaprojektowane dzieło archi-
tektury o charakterze letniskowym z początku 
XX wieku. Budynek pomimo stosunkowo nie-

wielkiej skali nawiązuje formą do architektury 
rezydencjonalnej – tak określa obiekt prof. dr 
hab. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. 

Willa charakteryzuje się m.in.  rozbudowaną bry-
łą, wysokimi dwuspadowymi dachami oraz ze-
wnętrzną klatką schodową zlokalizowaną w wie-
ży zwieńczonej na górze spiczastym hełmem. 

Spacerowiczom w zakolu rzeki Utraty rzuca się 
w oczy elewacja wilii z cegły klinkierowej (cegła 
ma nawet zróżnicowaną kolorystykę) i dekoracje 
pod oknami. 

W środku zachowano oryginalny układ  
funkcjonalno-przestrzenny
Wewnątrz willi przetrwał do naszych czasów bo-
gaty wystrój. Do zdobniczych elementów należą 
sztukaterie, posadzki ceramiczne i drewniane, 
stolarka okienna z okiennicami. Uwagę zwracają 
także drzwi z historycznymi okuciami. Szcze-
gólną wartość mają ceramiczne piece o bogato 
dekorowanych kaflach, wyposażone w mosiężne 
drzwiczki.  
– Wysoki standard elementów wykończeniowych 
oraz bogactwo dekorujących je motywów orna-
mentalnych nadają budynkowi walor unikato-
wości oraz wyróżniają go na tle okolicznej zabu-
dowy letniskowej – podsumowuje prof. dr hab. 
Jakub Lewicki.

Niegdyś „Salisowo”
Pierwsze pisemne wzmianki dotyczące budynku 
pochodzą dopiero z lat 30. XX w. i odnoszą się 
do ówczesnego właściciela willi, Antoniego Sa-
lisa, założyciela popularnego w dwudziestoleciu 
międzywojennym zakładu gastronomicznego przy 
ul. Zgoda 4 w Warszawie. Salis najprawdopodob-
niej w latach 30. XX wieku zakupił nieruchomość 
w Pęcicach Małych. Majątek zwany był „Saliso-
wem”. 
Willa w Pęcicach Małych bez większych znisz-
czeń przetrwała II wojnę światową, do lat 60. 
XX wieku należała do spadkobierców Antoniego 
Salisa, a w 1966 roku nieruchomość sprzedano. 
Obecnie budynek wraz z posesją stanowi włas-
ność prywatną. 

Agnieszka Gorzkowska 
na podstawie informacji WMKZ
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NASZE ZDROWIE

OKOKLINIK
– nowoczesne centrum 
Okoklinik w Ursusie przy ul. W. Jagiełły 2 jest filią ogólnopolskich 
sieci klinik okulistycznych OKOKLINIK. Właścicielem jest dr n. med. 
MICHAŁ KAMIŃSKI. 

Dr  Michał Kamiński uruchomił filie 
i szkoły mikrochirurgii okulistycznej 
w Małopolsce Zachodniej – oddział 

w Chrzanowie, w woj. świętokrzyskim – od-
dział w Kielcach i Pińczowie, województwie 
opolskim – w Krapkowicach, w woj. lubuskim 
w Nowej Soli, w woj. mazowieckim – w War-
szawie, w woj. kujawsko-pomorskim – w Rypi-
nie. Otworzył również kliniki w miastach wo-
jewódzkich: w Warszawie, Lublinie, Kielcach. 
Obecnie OKOKLINIK posiada 11 centrów oku-
listycznych w całej Polsce, w tym trzy w War-
szawie. Jest jedną z największych sieci klinik 
okulistycznych w Polsce. 
W ciągu 14 lat, w OKOKLINIK wykonano po-
nad 60 000 operacji zaćmy, 2000 operacji witrek-
tomii i ponad 6000 operacji przeciwjaskrowych. 
W jedenastu poradniach na terenie Polski przyję-
to dziesiątki tysięcy pacjentów. 

OPERACJE OKULISTYCZNE  
– NA NFZ
Od sześciu lat dr M. Kamiński realizuje ambit-
ny projekt budowy własnych, wielometrażowych 
budynków z przeznaczeniem na niepubliczne 
szpitale. W tym roku oddaje do użytkowania 

niepubliczny szpital w Chrzanowie. Kolejny 
budynek – w Starych Babicach – jest w trakcie 
budowy. 
W ośrodkach OKOLINIK dr Kamińskiego są 
świadczone wszystkie rodzaje operacji okulistycz-
nych. Istnieje w nich zasada kompleksowego le-
czenia pacjenta. Atutem ośrodków jest wyspecja-
lizowana kadra, ciągle podnosząca kwalifikacje 
oraz najwyższej jakości sprzęt do operacji i diag-
nostyki. 
Podstawą funkcjonowania podmiotów dr Kamiń-
skiego są kontrakty z NFZ w zakresie lecznictwa 
szpitalnego, ambulatoryjnego oraz programu le-
kowego AMD – leczenia pacjentów ze zwyrod-
nieniem plamki związanej z wiekiem. Program 
lekowy AMD jest świadczony komercyjnie.

– Okoklinik posiada szeroką ofertę medyczną, 
jednak duży nacisk kładziemy na operację za-
ćmy, ponieważ jest to najczęstszy problem okuli-
styczny. Polskie społeczeństwo starzeje się, a jak 
wiadomo zaćma jest chorobą osób starszych – po-
nad połowa osób operowanych to 65-latkowie 

– mówi dr Michał Kamiński.

Zaćma to postępujące zmętnienie soczewki. Pa-
cjent zaczyna widzieć przez mgłę, co często okre-
śla jako widzenie przez brudną szybę. Pojawiają 
się trudności podczas czytania, oglądania telewizji 
czy prowadzenia samochodu. Często występują 
problemy z dobraniem okularów. W przypadku 
zaćmy, w miarę starzenia się, białka tworzące 
soczewkę oka ulegają przemianom. Soczewka 
twardnieje, staje się cięższa, żółta, nieprzepusz-
czalna dla promieni słonecznych, traci przejrzy-
stość i zdolność akomodacji, tj. zdolności widze-
nia przedmiotów z różnych odległości.
Jedyną metodą leczenia zaćmy jest zabieg ope-
racyjny. Zaćma wcześniej zdiagnozowana jest 
łatwiejsza do zoperowania. Z operacją zaćmy 
nie wolno zwlekać. Placówki OKOKLINIK 
mają zawarty kontrakt z NFZ na tego rodzaju 
zabiegi. Pacjenci nie czekają na operacje zaćmy. 
Zabiegi są wykonywane natychmiast, bez ko
lejek.
OKOKLINIK posiada uznane za najlepsze 
na świecie fakoemulsyfikatory – urządzenia 
do usuwania zaćm, firmy Alcon; Centuriony 
oraz Infinity. Chirurdzy okulistyczni pracu-
ją na mikroskopach Leica oraz firmy Topcon 
OMS 700 i OMS 800, umożliwiających do-
skonałą precyzję operacji. Operacje witrek-
tomii są świadczone na najbardziej zaawan-
sowanych technologicznie aparatach: Eva 
firmy DORC oraz Costellation firmy Alcon. 

W OKOKLINIK wdrożono procedury steryliza-
cji oparte na centralnych sterylizacjach.

OKOKLINIK – STOMATOLOGIA
Od dwóch lat uruchomiliśmy w ramach OKO-
KLINIK również kliniki stomatologiczne opar-
te na kontrakcie z NFZ. Nasi specjaliści doko-
nują w nich badań profilaktycznych jamy ustnej, 
takie jak skaling czy piaskowanie. Ponadto 
można wykonać u nas wszelkie zabiegi z chi-
rurgii stomatologicznej, protetyki i endodoncji 
– czyli mikroskopowego leczenia kanałowego. 
Nasi stomatolodzy zajmują się również stoma-
tologią estetyczną, czyli dbają o piękny uśmiech 
pacjenta. 

OKOKLINIK – REHABILITACJA 
PO COVID-19 I NIE TYLKO
Od 2020 roku pod skrzydłami Ogólnopolskiej 
Sieci Klinik Dr n. med. Michała Kamińskiego 
powstało Centrum Rehabilitacji dla dzieci i do-
rosłych, gdzie można skorzystać z profesjonal-
nej rehabilitacji leczniczej, która pomaga znacz-
nie wyeliminować powikłania pochorobowe, 
zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia. 

– Ozdrowieńcy po przechorowaniu COVID-19  
coraz częściej potrzebują długotrwałej rehabili-
tacji, by wrócić do formy sprzed choroby. War-
to podkreślić, że powikłania po koronawirusie 
to nie tylko problemy z oddychaniem. Smu-
tek, stres, brak motywacji czy zaburzenia snu 
– to inne – bardzo znaczące objawy „zespołu po-
covidowego”, z którymi zgłaszają się pacjenci 

– mówi mgr Kinga Harabin,  
kierownik oddziału rehabilitacji 

Ogólnopolskiej Sieci Klinik.

W Centrum Medycznym OKOKLINIK w War-
szawie znajduje się odział rehabilitacji, w którym 
każdy może skorzystać z rekonwalescencji po
covidowej. Program zakłada indywidualne podej-
ście do pacjenta i jego stanu zdrowia, skupienie się 
na leczeniu objawowym i rehabilitacji. Wykony-
wany z pacjentami plan, dostosowany do ich moż-
liwości, pomaga zwalczyć objawy po przebytym 
zakażeniu. 
W naszej klinice pod okiem specjalistów można 
skorzystać z treningów oddechowych i ergono-
micznych, co poprawia tolerancję wysiłkową 
i ogólną kondycję organizmu. W naszym progra-
mie znajdują się zabiegi z zakresu fizykoterapii, 
takie jak pole magnetyczne czy ultradźwięki, któ-
re działają przeciwbólowo i zmniejszają napięcie 
mięśni. Posiadamy również najnowszej generacji 
lasery czy lampy Sollux, których światło działa 
uśmierzająco na ból. 
Nasza oferta obejmuje także ćwiczenia relaksu-
jące oraz masaże, które pomogą pacjentom upo-
rać się ze stresem dnia codziennego. Te zabiegi 
obniżają napięcie i znacznie ułatwiają powrót do 
równowagi. 
Celem naszej placówki jest zapewnienie specja-
listycznej opieki oraz profesjonalnej rehabilitacji 
w ramach najwyższych standardów, w przyjaznym 
i nowoczesnym otoczeniu. Do naszej placówki za-
praszamy wszystkich, którzy chcą skorzystać z na-
szych usług. 

OKOKLINIK
WARSZAWA-URSUS 

02-495 Warszawa, ul. W. Jagiełły 2/2  

INFORMACJE: 798 899 099
Rejestracja: 22 290 00 99
e-mail: okoklinik.ursus@gmail.com 

Dr n. med.  
MICHAŁ KAMIŃSKI
Specjalista chorób oczu 
i zdrowia publicznego, chirurg 
okulistyczny, specjalizujący się 
w operacjach zaćmy, witrektomii 
i operacjach przeciw jaskrowych. 
Doświadczenie zdobywał w Polsce 
i za granicą. Przeprowadził 
tysiące skomplikowanych, 
wysokospecjalistycznych operacji.

W 2019 r. przeprowadził osobiście, rekor
dową liczbę operacji zaćm w Polsce! 
Stworzył własną szkołę mikrochirurgii 
okulistycznej. Twórca ogólnopolskiej sie
ci klinik okulistycznych OKOKLINIK i jej 
główny operator. W zakresie diagnostyki 
okulistycznej specjalizuje się w diagno
styce chorób oczu; badaniach angioOCT, 
UBM, USG, HRT, GDX, a także w zakresie 
zabiegów lasero terapii okulistycznej. 

Nowoczesne Centrum Okulistyczne Warszawa-Ursus 
przy ul. W. Jagiełły 2 jest filią ogólnopolskich sieci klinik dr Mi
chała Kamińskiego. Jest to najlepiej wyposażony ośrodek w Warszawie. Filia posiada najnowocześniejsze 
lasery angioOCT, UBM, USG, HRT, GDX, do leczenia wszystkich schorzeń okulistycznych, w tym za
ćmy, plamki żółtej, siatkówki czy jaskry. 
Od 14 lat funkcjonujemy na Bemowie przy ul. Orlich Gniazd 8/13 pod nazwą OKOMED. W marcu 
otwieramy koleją filię na ul. Powstańców Śląskich 65a.

  22 290 00 99

Warszawa-Ursus 
ul. W. Jagiełły 2
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PSYCHOLOGIA l WARTO PRZECZYTAĆ

KREATYWNOŚĆ 
– nie pozwól jej odejść
W ostatnim, jeszcze ubiegłorocznym Kąciku, przekonywaliśmy, że kreatyw-
ność jak najbardziej można w sobie wytrenować. Miniony rok zakończyli-
śmy zatem z wnioskiem, że każdy z nas jest zdolny do tworzenia nowych, 
wartościowych i oryginalnych koncepcji. Tym razem przyjrzymy się kilku 
konkretnym metodom, które tę naszą kreatywność mogą odpowiednio sty-
mulować. Wybierz tę, która będzie Ci najbliższa. A potem puść przysłowio-
we wodze fantazji i śmiało je praktykuj. 
Kolorowe kapelusze
Zacznijmy od klasyka. Studentom psy-
chologii i pedagogiki (choć wierzę, że 
nie tylko im) na pewno nie obca jest po-
stać Edwarda de Bono – lekarza i autora 
popularnych prac na temat stymulacji 
twórczości. Właśnie jedną z nich zasły-
nął najbardziej, a można ją podsumować 
frazą „sześciu kolorowych kapeluszy”. 
Metoda polega na tym, że gdy zakła-
damy na siebie dany kapelusz (zwykle 
podchodzi się do tego metaforycznie, 
ale osoby chętne jak najbardziej mogą 
zrobić użytek z własnej garderoby) to 
spoglądamy na dany problem z innej 
strony. Takich perspektyw jest sześć 
i pozwólcie mi je wszystkie wymienić. 
Mamy kapelusz obiektywny, koncentru-
jący się na „czystych” faktach. Następnie 
kapelusz krytyczny, ukierunkowany na 
poszukiwanie wad i słabości istniejących 
rozwiązań. Trzecia perspektywa jawi się 
jako emocjonalna, w której mamy za za-
danie kierować się uczuciami. Połowa za 
nami.

Myślenie lateralne
Kolejny to kapelusz konstruktywny, 
w którym dążymy do myślenia pozy-

tywnego i wskazywania tych dobrych 
stron. Aby dodać tej pespektywie nut-
kę wyzwania polecam dać ten kape-
lusz najbardziej pesymistycznej osobie 
w grupie. To by dopiero zmusiło do 
kreatywności! 
Piąty kapelusz określa się jako produk-
tywny – ma on na celu wytwarzać u jego 
posiadacza nowe pomysły, bez zastana-
wiania się nad ich jakością. 
I wreszcie szóste nakrycie – kontrolu-
jące – analizuje proces myślenia, pla-
nowania, strategię, następstwo faz, itp. 
Pewnie po nie sięgną najpierw te najbar-
dziej analityczne osoby. Zabawa polega 
na tym, aby spojrzeć na dany problem 
kolejno z tych wszystkich, bardzo róż-
nych perspektyw, aby zaatakować dany 
problem nie wprost. Taką strategię 
Edward de Bono określił fachowo jako 
myślenie lateralne, inaczej: oboczne. 
Czyli analizujemy sytuację niejako 
obok tych najbardziej ewidentnych roz-
wiązań. Technika ta ułatwia ominięcie 
przeszkód w myśleniu twórczym, takich 
jak np. zafiksowanie się tylko na jed-
nym punkcie widzenia. Pomaga w inte-
resujący sposób poprowadzić spotkanie 
biznesowe, szkolenie, prezentację czy 

dyskusję. Możesz ją wykorzystać tak-
że indywidualnie, rozważając jakiś 
ważny dla Ciebie problem (np. czy 
iść już teraz do przełożonego po 
podwyżkę?).

Metaforyzowanie
Kreatywność można stymu-
lować także poprzez metody, 
które pozwalam sobie okre-
ślić ogólnie jako „techniki ję-
zykowe”. Zalicza się do nich 
m.in. skojarzenia, rozumowanie 
dedukcyjne, jak i indukcyjne, 
abstrahowanie, transformacje czy 
metaforyzowanie. Ze względu na 
moją szczególną słabość do tej ostat-
niej, skupię się właśnie na niej. Me-
tafora przedstawia dane zagadnienie 
w bardziej obrazowy sposób. Występuje 
np. w takim zdaniu: „Przestępczość jest 
bestią, która pustoszy miasto”. Prawda, 
że jest bardziej obrazowo? Zamysł, żeby 
sporządzić analogię do czegoś innego 
łączy ją nieco z porównaniem – innym 
środkiem stylistycznym. Porównanie 
wprowadza jednak pewien dystans. 
Spójrz na zdanie: „Płacz jest jak kąpiel 
duszy”. Pokiwajmy wspólnie to bardzo 
kreatywne porównanie. Z kolei zapisa-
nie go z wykorzystaniem metafory mo-
głoby wyglądać tak: „Płacz jest kąpielą 
duszy”. W rezultacie otrzymujemy myśl 
zacznie głębszą, bardziej obrazową, 
jeszcze mocniej pobudzającą naszą wy-
obraźnię. 

Język ułatwia wgląd
Jeśli nie jesteś poetą to być może frapuje 
Cię właśnie wątpliwość, w jaki sposób 
możesz wykorzystać metaforyzowanie 
w swoim codziennym życiu. Uważam, 
że jest ono wartościowe dla nas wszyst-
kich. Jest znakomitym ćwiczeniem 

umysłowym. Zastanów się np. jak do-
kończyłbyś zdanie: „Tworzenie reklamy 
to…” z użyciem interesującej metafory. 
Pomysły, z jakimi się spotkałam to: „…
pieczenie ciasta”. Albo: „…lepienie 
z plasteliny”. Możliwych pomysłów jest 
tu nieskończona liczba. To, jaką meta-
forę zastosujemy, świadczy też trochę 
o nas. Jeśli zdanie z reklamą zakończy-
łeś bardziej w stylu: „...sadzenie chwa-
stów” to zapewne nie należysz do zwo-
lenników akurat tej metody promocji. 
Innymi słowy, język, po jaki sięgamy 
umożliwia nam wgląd w samych siebie, 
poznawanie nas samych, budowanie 
większej samoświadomości. Ukierun-
kowuje też nasz sposób patrzenia na 
świat. Dlatego praca nad własnym języ-
kiem jest – nie tylko w przypadku poe-
tów – tak szalenie ważna.  

Jak wygląda Bóg?
Sir Ken Robinson, pisarz, doradca i li-
der w dziedzinie rozwoju kreatywności, 
w 2006 roku wygłosił na konferencji 

TED wykład pod nazwą: „Czy szkoły 
zabijają kreatywność?”. Wystąpienie 

odnotowało jak dotychczas 72 milio-
ny odsłon (przyznam, że sama mam 
duży udział w nabiciu tej statysty-
ki). Robinson przytacza w nim hi-
storię o sześcioletniej dziewczyn-
ce, która na lekcji rysunku została 
zapytana przez nauczycielkę, co 
rysuje. Dziewczynka odpowie-
działa: „Rysuję Boga”. Na to za-
skoczona nauczycielka: „Ale nikt 

nie wie, jak wygląda Bóg”. I sześ-
ciolatka skomentowała: „To zaraz się 

dowiedzą”. Historia ta dobrze obrazuje 
kolejną polecaną metodę na stymulację 
kreatywności. Inspirujmy się dziećmi. 
Dzieci nie mają ograniczeń, blokad, 
utartych schematów, którymi posługują 
się dorośli. Ich wyobraźnia, pomysło-
wość i nieszablonowość są olbrzymie. 
Wystarczy chwilę z nimi porozmawiać, 
wejść w ich świat, żeby tę swoją dorosłą 
perspektywę nieco odblokować. Gdy 
zapytasz dziecka, kim chce być w przy-
szłości to odpowiedzi w stylu: „Astro-
nautą” czy „Robertem Lewandowskim” 
raczej nas nie zdziwią. Dzieci nie mają 
ograniczeń. Nie namawiam do tego, 
żeby przebranżawiać się na astronautę. 
Namawiam, aby pozwolić sobie czasem 
na perspektywę dziecka. A zapoznanie 
się z wystąpieniem Robinsona na TED-
zie rekomenduję jeszcze bardziej. Dla 
bardziej opornych dodam, że wykład 
tego poważanego profesora przypomina 
trochę stand up. I tym razem nie jest to 
metafora. 

Marlena Hess
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„TRAGEDIA  
NA PRZEŁĘCZY DIATŁOWA” 

ALICE LUGEN
Historia tragicznie zakończonej wyprawy dziewię
ciorga turystów na górę Otorten, znajdującą się na 
Uralu Północnym. Ekipa Igora Diatłowa, kierownika 
wyprawy, od którego nazwiska nazwano potem prze
łęcz będącą miejscem tragedii, zginęła w niewyjaśnio
nych okolicznościach. Wszystkie śledztwa dotyczące 
śmierci studentów oraz absolwentów Politechniki 
Uralskiej wraz ze starszym od nich tajemniczym człon
kiem wyprawy o nazwisku Zołotariow, zakończyły się 
niepomyślnie. 
Autorka książki, pisząca pod pseudonimem Alice Lu
gen, znakomicie oddaje atmosferę radzieckiej turystyki 
akademickiej, a także ówczesne problemy młodych lu
dzi, opierając się na aktach sprawy, prywatnych zapiskach ofiar 
z przełęczy, a także zeznań świadków tamtejszej rzeczywistości. 
Reportażystka nie opowiada się jednoznacznie po żadnej z hi
potez dotyczących śmierci członków wyprawy, opisuje jedynie 
proces zacierania śladów i ingerencji największych polityków 
radzieckich oraz manipulacje informacjami uzyskanymi podczas 
kolejnych dochodzeń, z których każde dzieliło około trzydziestu 
lat, co w miarę upływu czasu coraz bardziej uniemożliwiało dotar
cie do prawdy. Mimo licznych wypadków śmiertelnych na Uralu 
Północnym, w tym w okolicach Przełęczy Diatłowa, w żadną ze 
spraw tego typu nie zaangażowało się tyle osób, będących na 
najwyższych szczeblach władzy. Mocną stroną książki, która opo
wiada o nienowej już przecież historii, jest skrupulatność i upór 
autorki w dochodzeniu do prawdy oraz unikanie przez nią sensa
cji, w którą tak łatwo wpadło większość jej poprzedników.

„ZAPISKI Z DOMU WARIATÓW” 
CHRISTINE LAVANT

Historia młodej kobiety oparta jest na motywach autobiograficz
nych, dlatego też autorka nigdy nie zdecydowała się na opub
likowanie jej za życia. Te poddane literackiej obróbce wspo
mnienia ukazały się drukiem przeszło dekadę po jej śmierci. Po 
nieudanej próbie samobójczej główna bohaterka zgłosiła się do 
szpitala psychiatrycznego w Klagenfurcie, gdzie spędziła sześć 
tygodni. Było to cztery lata przed wybuchem drugiej wojny świa
towej, kiedy w tym samym szpitalu przeprowadzano ekstermina
cję osób chorych umysłowo i upośledzonych. 
Nieznane są dokładne przyczyny dla których Christine Lavant 
zniszczyła swój rękopis. Prawdopodobnie było to związane 
z uwikłaniem Austrii w nazizm oraz z możliwością rozpoznania 

się w książce niektórych osób, pracujących w opisa
nym szpitalu. 
Tekst ocalał dzięki zachowanemu przez tłumaczkę ma
nuskryptowi. W latach pięćdziesiątych przetłumaczo
ny przez nią fragment książki na język angielski po raz 
pierwszy ukazał się drukiem.

„KSIĄŻKA DLA PSA” 
MONIKA HANULAK, GRAŻKA LANGE

To kolejna książka o zwierzętach domowych Wydaw
nictwa Dwie Siostry adresowana do czytelników powy
żej czwartego roku życia. Autorkami tekstu i ilustracji 
jest ten sam duet, spod którego pióra wyszła „Książka 
dla kota”. Mądra, zabawna opowieść o przesympa
tycznych czworonogach, pozwala zarówno dzieciom 
jak i dorosłym zrozumieć świat psów. Autorki przedsta

wiają całą galerię tych rozumnych zwierząt, wymieniając chyba 
wszystkie typy ich zachowań i zwyczajów. Pies jest przyjacielem 
człowieka, ale rozumnego człowieka, który nie będzie traktował 
swojego czworonoga jak rzecz, tylko jak członka rodziny. 
Proste i zabawne scenki uczą nas właściwych reakcji wobec 
zwierząt oraz odpowiedniego, empatycznego postępowania 
z nimi. Opisane sytuacje ozdobione są atrakcyjnymi ilustracjami 
tworząc razem ujmujący obraz psioludzkiej relacji. 
Warto zasiąść do tej lektury z naszymi czworonogami, bo nie 
od dziś wiadomo, że większość właścicieli i tak z nimi rozmawia. 
Mało które zwierzę jest tak interaktywne jak pies, a więc jak za
chęcają do lektury pupile autorek: „Warto się wgryźć!”.

Poleca  Lucyna Dąbrowska
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WYWIAD

n �Dzień�dobry,�Panie�Starosto.�Mamy�początek�
roku.� Niedawno� pracowaliście� Państwo� nad�
budżetem� powiatu� na� 2022� rok.� Przyszedł�
czas� na� realizację� planów.� Ile� jest� pieniędzy�
i�jak�je�wykorzystacie?

– Mamy historycznie największy budżet in-
westycyjny w historii powiatu pruszkowskiego 
– ponad 66 mln zł! W porównaniu z rokiem 
2021 – obecny budżet stanowi wartość większą 
o ok. 28 mln zł. Wraz z wydatkami niewyga-
sającymi w wysokości ponad 17 mln zł, wiel-
kość wydatków majątkowych do zrealizowania 
w roku 2022 wynosi ponad 83 mln zł. Nato-
miast dochody zostały zaplanowane na pozio-
mie ponad 210 mln zł. 
Planujemy cztery duże inwestycje kubaturowe. 
Jesteśmy w trakcie wyboru generalnego wyko-
nawcy na przebudowę Liceum im. Tadeusza 
Kościuszki w Pruszkowie. Zakończenie pierw-
szego etapu budowy liceum przewidujemy do 
końca przyszłego roku, a zakończenie całej in-
westycji do końca 2024 roku. Łączny koszt tej 
wieloletniej przebudowy to ponad 50 mln zł!
Wkrótce, po wyborze generalnego wykonawcy 
ruszy kolejna, wyczekiwana inwestycja – budo-
wa pływalni z dwoma basenami przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy 
ul. Gomulińskiego w Pruszkowie. Duży basen 
będzie miał wymiary 25 m × 21 m, a drugi – do 
nauki pływania – 17 m × 5 m. 
W kategorii działań socjalnych naszym priory-
tetem jest budowa Powiatowego Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie. Jeszcze 
w tym kwartale zostanie ogłoszony przetarg 
na wybór wykonawcy. Planowany czas trwania 
robót inwestycyjnych – 2 lata. Natomiast w za-
kresie opieki zdrowotnej dobiegają końca pra-
ce budowalne nowo powstałego pawilonu „D” 
w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie. Powiat 
finansuje inwestycję. W tym roku zostanie za-
kupione wyposażenie dla pawilonu oraz do-
posażymy w aparaturę medyczną nowoczesny 
blok operacyjny na potrzeby oddziałów gineko-
logiczno-położniczego i chirurgii ogólnej.
Dodatkowo, trwa budowa Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Pruszko-
wie przy ul. Wapiennej, która rozpoczęła się 
w 2020 roku. Niebawem zakończymy pierw-
szy etap inwestycji, który obejmuje rozbiórkę 
części istniejących obiektów, budowę budynku 
tj. budynku głównego z częścią dydaktyczną, 
salą sportową wraz z umeblowaniem i wypo-

sażeniem pomieszczeń oraz niezbędną infra-
strukturą techniczną. Planowany termin zakoń-
czenia całej inwestycji – rok 2023.
Na wszystkie inwestycje kubaturowe udało 
nam się pozyskać znaczne kwoty dofinanso-
wania ze źródeł zewnętrznych.
Ponadto zaplanowanych zostało kilka bardzo 
ważnych inwestycji drogowych: m.in. rozbudo-
wa w Piastowie ul. Dworcowej oraz w Regu-
łach ul. Bodycha na odcinku od ul. Sienkiewi-
cza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do 
ul. Górnej. Natomiast w Pruszkowie ul. Sien-
kiewicza, z budową nowego odcinka ul. Sien-
kiewicza wraz z ul. Miry Zimińskiej-Sygie-
tyńskiej. Planujemy także rozbudowę dróg 
powiatowych nr 1509W i 4108W w Milęcinie 
(Gmina Brwinów), polegającą na budowie 
ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i dro-
gi powiatowej nr 4108W oraz rozbudowę drogi 
powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na 
rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą po-
wiatową nr 4108W, łączących powiat prusz-
kowski z grodziskim.

n  Jak�to�się�stało,�że�obecny�budżet�przedstawia�
się�tak�imponująco?

– Dzięki bardzo dobrej współpracy ze wszystki-
mi gminami i miastami z terenu powiatu prusz-
kowskiego, wspólnie realizujemy zaplanowane 
zadania z zakresu drogownictwa. Partycypacja 
w kosztach oscyluje na poziomie 20–40% war-
tości inwestycji.
Kluczowe inwestycje kubaturowe realizowane 
są przy współpracy z samorządem Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz Mazowieckim Urzę-
dem Wojewódzkim. Jednak największe dotacje 
otrzymujemy z budżetu państwa, z programów 
przeznaczonych dla samorządów na inwestycje.

n  O�ile�pamiętam,�były� jakieś�trudności�z�usta-
leniem�udziałów�sąsiadujących�ze�sobą�gmin�
w� budowie� skrzyżowania� ul.� Bodycha� (prze-
dłużenie�Dworcowej)� z� ulicą�Regulską�w�Ur-
susie.

– Ciąg ulic Dworcowej i Bodycha jest drogą 
powiatową przebiegającą przez miasto Piastów 
oraz gminę Michałowice. Natomiast samo 
skrzyżowanie z ul. Regulską częściowo znaj-
duje się w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Rozmowy nt. rozbudowy drogi oraz przebudo-
wy skrzyżowania pomiędzy zainteresowanymi 
samorządami trwają od kilku lat. Pierwotne 

rozmowy zakładały porozumienie 4-stronne 
–   powiat pruszkowski, miasto Piastów, gmina 
Michałowice i m.st. Warszawa.
Liderem projektu miał być powiat pruszkowski, 
natomiast gminy podpisały porozumienie o do-
finansowaniu. Każdy z nas zadeklarował finan-
sowanie w kwocie na poziomie ok. 3,5 mln zł 
na realizację tej inwestycji, w skład której 
wchodzi nie tylko jezdnia i chodniki, ale także 
przebudowa całej infrastruktury i budowa sieci 
wodociągowej. 
Pan Robert Soszyński Zastępca Prezyden-
ta m.st. Warszawy w 2020 roku zadeklaro-
wał wsparcie m.st. Warszawy w wysokości 
2,5 mln zł. Następnie otrzymaliśmy informację, 
że z powodu kłopotów finansowych spowodo-
wanych pandemią COVID-19, miasto nie widzi 
możliwości wsparcia tej inwestycji. W związ-
ku z tym Powiat zlecił zmianę projektu jedy-
nie w zakresie administracyjnym należącym 
do Powiatu Pruszkowskiego. Wobec powyż-
szego Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wystą-
pił do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie 
z propozycją budowy sygnalizacji świetlnej na 
ww. skrzyżowaniu w celu poprawy bezpieczeń-
stwa użytkowników drogi.

n �Czy� są� jakieś� inwestycje,� które� powinny� być�
realizowane�w�perspektywie�kolejnych�lat?

– Największym wyzwaniem dla nas są problemy 
komunikacyjne. Myślę, że rząd też to dostrzega 
próbując dobudować trzecią nitkę autostrady na 
odcinku Łódź–Warszawa, ale to są inwestycje, 
które przekraczają nasze kompetencje i nasze 
możliwości organizacyjno-finansowe. W tym 
roku planowane jest rozpoczęcie budowy „Pasz-
kowianki”, która powinna się zakończyć w cią-
gu 2 lat.

n �Trwająca� już� dwa� lata� pandemia� prawdo-
podobnie� wszystkim� samorządom� w� Polsce�
sprawia� wiele� nieprzewidzianych� trudności.�
Jak�to�wygląda�w�powiecie�pruszkowskim?

– W dobie rosnącej inflacji oraz pandemii 
problematyczna jest realizacja przez wyko-
nawców, którzy wygrywają przetargi, inwesty-
cji w umownym terminie. Firmy budowlane 
zwracają uwagę na rosnące koszty materiałów 
budowlanych i czasami również brak wykwali-
fikowanych pracowników, przez co zagrożona 
jest terminowa realizacja inwestycji. Rządowe 
tarcze antykryzysowe wprowadziły nowe zasa-

dy działania na rynku budowlanym. W uprosz-
czeniu, wykonawcy nie muszą przestrzegać 
terminów wykonania umówionych robót, jeżeli 
uzasadnią to powodami epidemii. Moim zda-
niem aspekt ten jest powszechnie nadużywany. 
Dodatkowo koszty realizacji zaplanowanych in-
westycji bę dą  znacznie wyż sze, na co wpływają  
m.in. wzrosty cen gazu i prą du. Te wszystkie 
czynniki nie nastrajają  optymistycznie.  

n �Czy� według� Pana� reformy� Polskiego� Ładu�
uzdrowią�tę�trudną�sytuację?

– O wszystkich skutkach wprowadzenia Pol-
skiego Ładu bę dziemy mogli rozmawiać  do-
piero za kilka miesię cy. W tym momencie Mi-
nisterstwo Finansów oszacowało, ż e dochody 
powiatu spadną , gdyż  wzroś nie kwota wolna 
od podatku. 
Rząd przewidział, że wpływy z PIT będą 
mniejsze o 13,5 mln zł i przyznał nam subwen-
cję wyrównawczą na pokrycie tej różnicy. Jed-
nak wyliczenia  planowano przy założeniu 3% 
inflacji. Mając na uwadze kryzys inflacyjny, 
z obawą patrzę na finanse samorządu.

n  Pan�jest�lekarzem,�był�Pan�dyrektorem�szpita-
la.� Jak� służba� zdrowia,� szpitale� są�przygoto-
wane�na�piątą�falę�pandemii?

– Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. W związ-
ku z przekształceniem Szpitala Kolejowego 
„Stocer” w Pruszkowie w szpital covidowy, 
szpital „Na Wrzesinie” przejął leczenie pacjen-
tów z chorobami internistycznymi i chirurgicz-
nymi. Wzrosła liczba pacjentów na izbie przyjęć 
potrzebujących pomocy doraźnej. 
Na zbliżającą się 5 falę pandemii personel za-
bezpieczył się przyjmując przynajmniej 2 daw-
ki szczepionki przeciwko COVID-19, dzięki 
czemu nie ma problemów kadrowych w ne-
wralgicznych oddziałach. Pacjenci oczekujący 
na przyjęcie do szpitala poddawani są testom 
na obecność wirusa SARS-CoV-2, dzięki cze-
mu zmniejsza się ryzyko powstawania ognisk 
zakażeń wśród pacjentów hospitalizowanych. 

n  Dziękuję� za� rozmowę� i� życzę� Panu� i� wszyst-
kim�pracownikom�służby�zdrowia�w�powiecie�
pruszkowskim�zdrowia,�nadludzkiej�siły� i�od-
porności.

Rozmawiał
Jacek Sulewski

REKORDOWY 
BUDŻET 
W HISTORII
POWIATU

Wywiad ze Starostą Pruszkowskim 
KRZYSZTOFEM RYMUZĄ
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URSUS l WŁOCHY l BEMOWO l NASZE ZDROWIE

n  ��Czy�grypa�może�mieć�wpływ�na�pogorszenie�słyszenia? 
Moi klienci często się żalą, że po przebytej grypie za-
częli gorzej słyszeć. Przyczyną takiego stanu mogą być 
powikłania pogrypowe objawiające się np. zapaleniem 
ucha środkowego. Mogą one doprowadzić również do 
niewydolności krążenia, pogrypowego zapalenia mięś-
nia sercowego, zapalenia płuc czy oskrzeli, a nawet za-
palenia opon mózgowo-rdzeniowych. 

n����Jak�rozpoznać�objawy�zapalenia�ucha�środkowego?�
Objawy zapalenia ucha środkowego są tak dokuczli-
we, że trudno ich nie rozpoznać. Dotkliwy ból ucha 
(spowodowany gromadzeniem się w uchu środkowym 
płynu, który napina błonę bębenkową), podwyższona 
temperatura, uczucie pełności w uchu i pogorszenie 
słyszenia (w takim przypadku może nawet dojść do 
pęknięcia błony bębenkowej i wydostania ropnej wy-
dzieliny do kanału słuchowego), a dodatkowo pojawia
jący się wyciek z ucha – to główne objawy zapalenia 
ucha środkowego. Takiej infekcji nie należy lekcewa-
żyć. Może to spowodować przewlekłe stany chorobowe 
ucha, częściową, a nawet całkowitą głuchotę!

n��Czy�da�się�uniknąć�powikłań�pogrypowych?�
Tak, należy aktywnie przeciwdziałać samej grypie. Le-
karze doradzają szczepienia. Są one szczególnie ważne 
dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w tym osób 
po 65 roku życia. Specjalnie dla nich organizowane są 
programy bezpłatnych szczepień (informacje na ten te-
mat są dostępne u lekarza pierwszego kontaktu). Takie 
szczepienie powinno odbyć się przed rozpoczęciem 
sezonu grypowego, czyli w okresie od września do li
stopada. Pamiętajmy również o regularnym myciu rąk 
i unikniu bliskiego kontaktu z osobami chorymi. 

n��Jak�odróżnić�grypę�od�„zwykłego”�przeziębienia?�
Główny Inspektorat Sanitarny opracował grafikę, która 
wyjaśnia główne różnice pomiędzy grypą a przezię

bieniem. Na jej podstawie można samemu dokonać 
wstępnej diagnozy. Grypa rozpoczyna się gwałtow
nie, zaś w przeziębieniu objawy nasilają się stopniowo. 
Dla grypy charakterystyczna jest wysoka tem peratura 
ciała (nawet 39oC), w przypadku przeziębienia wystę-
puje stan podgorączkowy (temperatura zazwyczaj nie 
przekracza 38oC) i towarzyszą mu ból gardła, chrypka 
oraz katar. Podczas zakażenia wirusem grypy ból 
gardła oraz katar występują rzadko, natomiast poja-
wia się suchy i męczący kaszel z towarzyszącym mu 
bólem klatki piersiowej, mięśni i głowy, a do tych 
objawów mogą dodatkowo dołączyć dreszcze. Gdy je-
steśmy przeziębieni kaszel jest mokry, zalegająca wy-
dzielina powoduje zatkanie nosa oraz często ból zatok. 

n��Co�robić,�jeśli�występujące�objawy�wskazują�na�grypę?�
Pierwsze objawy grypy należy leczyć w domu*) – zale-
cany jest odpoczynek i przyjmowanie dużej ilości pły-
nów. Nie nadużywajmy jednak dostępnych bez recepty 
środków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych! 
Jeśli objawy nasilają się, zdecydowanie należy zgłosić 
to lekarzowi, który zastosuje właściwą kurację. 

n��A�jeśli�wystąpi�dodatkowo�ból�ucha?�
Pierwsze oznaki bólu ucha trzeba zgłosić lekarzowi 
pierwszego kontaktu, który najczęściej zleci dodatkową 
diagnostykę i pokieruje nas do specjalisty otolaryngo-
loga. Jeśli po zakończeniu leczenia ból minął, ale nadal 
gorzej słyszymy – warto wykonać kontrolne badanie 
słuchu. Słuch można zbadać w gabinecie protetyki 
słuchu. Badanie jest bezbolesne, trwa kilka minut 
i często jest bezpłatne. Jego wynik pozwala określić, 
czy zmiany w słyszeniu są trwałe i wymagają rehabili-
tacji, czy też należy kontynuować leczenie farmakolo-
giczne. n

*)  W dobie pandemii COVID-19 łatwo jest pomylić objawy grypy z covi-
dowymi. Należy skontaktować się jak najszybciej z lekarzem, szczególnie 
jeśli nie poddaliśmy się żadnym szczepieniom.

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

Pogorszenie słuchu po przejściu grypy?

Większe środki na inwestycje dla dzielnic URSUS, WŁOCHY i BEMOWO
W toku prac nad budżetem Warszawy, w dniach 23–26 listopada 2021 r., 
odbyły się spotkania Komisji Budżetu i Finansów m.st. Warszawy, w której 
mam zaszczyt pracować, z burmistrzami osiemnastu dzielnic. W trakcje tych 
spotkań burmistrzowie zgłaszali wnioski o brakujące i dodatkowe środki bud
żetowe, których nie zawierały załączniki dzielnicowe do Budżetu Warszawy 
przedstawione do opiniowania dzielnicom w październiku 2021 r.

R ada Warszawy na sesji budżeto-
wej w dniu 16 grudnia 2021 roku 
pozytywnie rozpatrzyła wnioski 

Dzielnic Ursus, Włochy i Bemowo 
o dodatkowe środki na zadania inwe-
stycje w budżecie na 2022 rok oraz 
zwiększyła limity wydatków w latach 
następnych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Stołecznego War-
szawy na lata 2022–2050. 

Dzielnica URSUS otrzymała do-
datkowo 50 mln zł na budowę no-
wego domu kultury w latach 2022– 
–2025. Uzupełniono w budżecie braku-
jące środki na budowę szkoły i przed-
szkola przy ulicy Tadeusza Hennela 
o 13 mln zł (realizacja 2022–2024) oraz 
o 5 mln zł na budowę łącznika ulicy 
Tomcia Palucha z ulicą Sosnkowskiego 
(realizacja 2022––2023). 

Dzielnica WŁOCHY otrzymała długo 
oczekiwane środki na rozbudowę szko-

ły przy ulicy Przepiórki – w kwocie 28 
mln zł ( realizacja 2022–2024), braku-
jące środki na remont ulicy Szyszkowej 
– 9 mln zł ( 2022–2023) i 1,5 mln zł na 
budowę przedszkola przy ulicy Krako-
wiaków. 

Dzięki dodatkowym środkom dzielnica 
BEMOWO będzie mogła zrealizować 
następujące inwestycje: wybudować 
szkołę dla dzieci mieszkańców nowych 
osiedli na Chrzanowie za 52,5 mln zł, 
(realizacja 2023–2025), brakujący od-
cinek ulicy Piastów Śląskich (realiza-
cja 2022–2024), drogi na osiedlu WAT 
(realizacja 2002–2024), zmodernizować 
Amfiteatr i wybudować filię Centrum 
Kultury (2022–2024). Bemowo uzy-
skało ponadto dodatkowe środki w roku 
2022 na zadania „Budowa zespołu 
przedszkolno-żłobkowego przy ul. Co-
kołowej” – 5 763 131 zł; „Rozbudowa 
Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. 
Szobera 1/3” – 4 158 514 zł; „Budowa 

ul. Legendy (na odc. od ul. Powstań-
ców Śląskich do zjazdu na działkę nr 
12/7 z obrębu 6-11-13)” – 3 500 000 zł; 
„Budowa ul. Moździerzy” – 2 488 911 
zł; „Budowa ul. Waldorffa na odc. 
ul. Powązkowska – ul. Ks. Bolesława” 
– 1 555 645 zł;
 
Zarówno Ursus (treny po ZPC Ursus), 
jak Bemowo (Chrzanów) i Włochy 
(Pola Karolińskie) podlegają w ostat
nim czasie intensywnej zabudowie, 
dlatego niezbędna jest rozbudowa 
istniejących i budowa nowych szkół, 
przedszkoli i żłobków. Życzymy za-
rządom dzielnic, aby wszystkie inwesty-
cje udało się zakończyć w terminie dla 
wspólnego dobra mieszkańców.
Widząc tempo budowy nowych miesz-
kań, zdajemy sobie też sprawę, że będą 
konieczne kolejne inwestycje oświatowe 
na tych terenach.

METRO DO URSUSA 
Widzimy wszyscy jak szybko zabudo-
wują się tereny po byłych ZPC Ursus. 
Na porównywalnej powierzchni z Mia-
steczkiem Wilanów powstaje Miastecz-
ko Ursus, z tą różnicą, że w Ursusie 
zabudowa jest o wiele wyższa. Miesz-
kańcy nowych bloków w Miasteczku 
Ursus zaprezentowali swoje stanowi-

ska i postulaty w trakcie wysłuchania 
dotyczącego procedowanych planów 
zagospodarowania kilku niedużych 
powierzchni, których nie objął główny 
plan z roku 2014. W podsumowaniu 
dyskusji, zastępca dyrektora Biura Ar-
chitektury i Planowania Przestrzennego 
m.st. Warszawy (BAiPP) stwierdziła, że 
gdyby dziś projektowano plan zagospo-
darowania terenu po ZPC Ursus, zro-
bionoby to inaczej. Dla przypomnienia 
– składane przeze mnie do planu z 2014 
wnioski o niższe wskaźniki zabudowy, 
zaś wyższe wskaźniki zieleni i liczby 
miejsc parkingowych zostały w tamtym 
czasie przez BAiPP odrzucone.

Tymczasem Rada Warszawy odrzuciła 
na sesji budżetowej poprawkę klubu PiS 
w sprawie przeznaczenia środków na 
prace przygotowawcze związane z prze-
dłużaniem metra do Ursusa w roku 
2022. Urząd tłumaczy to faktem, iż 
„obecnie trwają prace nad nowym Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego m.st. 
Warszawy oraz w ramach opracowania 
„Studium rozwoju systemu metra 
w Warszawie – analiza docelowego 
układu sieci metra w Warszawie”. 
Analizy uwzględnią demograficzne, 
techniczne oraz ekonomiczne aspekty 

rozwoju metra w Warszawie. Dokumen-
ty te będą podstawą dla podejmowania 
dalszych prac w tym zakresie. 

Mam nadzieję, że wyniki tych analiz po-
twierdzą pilną potrzebę budowy metra 
do Ursusa i w roku 2023 zostaną rozpo-
częte prace przygotowawcze. Niemniej 
ważne będzie skomunikowanie Dzielni- będzie skomunikowanie Dzielni-skomunikowanie Dzielni-
cy Ursus i Włoch ze stacją Karolin przy 
Połczyńskiej (z chwilą jej powstania), 
jako rozwiązanie tymczasowe na czas 
budowy metra do Ursusa.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH  
BUDOWĄ METRA DO URSUSA  
do kontaktu: 

STANISŁAW  
DRATKIEWICZ
Radny Warszawy  
dla Dzielnic: Ursus,  
Włochy, Bemowo

Adres:	 	Biuro	Rady	m.st.	Warszawy,	 
Pałac	Kultury	i	Nauki,	Plac	Defilad	1

Telefon:  22 443 05 90 
e-mail:  sdratkiewicz@radny.um.warszawa.pl
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OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

WYMIANA 
KOTŁÓW 
GRZEWCZYCH
z dopłatą 
z budżetu gminy 
w 2022 r.
Realizacja kolejnej edycji Progra
mu ograniczenia niskiej emisji dla 
Gminy Ożarów Mazowiecki została 
zakończona. W 2021 r. nowe zesta
wy grzewcze zostały zamontowane 
w 106 gospodarstwach domowych. 
Od momentu powstania idei gmin
nego wsparcia działań mających 
realny wpływ na polepszenie stanu 
jakości powietrza (edycja 2017 r., 
edycja 2019 r., edycja 2020 r., edy
cja 2021 r.) udało się wymienić 430 
starych źródeł ciepła na nowoczes
ne i ekologiczne zestawy grzewcze. 

P rzypominamy, że zgodnie z uchwałą 
antysmogową od 2023 r. na terenie 
województwa mazowieckiego będzie 

obowiązywał zakaz używania tzw. kop-
ciuchów, dlatego również w tym roku 
zachęcamy do skorzystania z gminnej 
dotacji. Gminny Program jest działaniem 
wieloletnim, które cieszy się dużym za-
interesowaniem ze strony mieszkańców, 
zatem od 15 lutego 2022 r. (wtorek) od 
godz. 8:00 rozpocznie się kolejny nabór 
wniosków do realizacji w 2022 r.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
n Program dotyczy wymiany dotychczas 

użytkowanego starego źródła ciepła, 
które w wyniku realizacji programu 
zostanie trwale zlikwidowane (insta-
lacja pierwszego źródła ciepła np. 
w nowo wybudowanym obiekcie nie 
jest objęta wsparciem w ramach pro-
gramu),

n Dofinansowanie udzielane jest w for-
mie wsparcia rzeczowego, nie pienięż-
nej refundacji poniesionych przez 
mieszkańca kosztów samodzielnej 
wymiany kotła grzewczego,

n Zakup i montaż źródeł ciepła będzie 
realizowany przez gminę, za pośredni-
ctwem wyłonionego zgodnie z ustawą 
prawo zamówień publicznych Wyko-
nawcy, po wniesieniu przez Miesz-
kańca wkładu własnego oraz dosto-
sowaniu wewnętrznej instalacji do 
podłączenia nowego źródła ciepła,

n Program obejmuje wymianę źródeł 
ciepła na kondensacyjne kotły gazo-
we (jedno- lub dwufunkcyjne), w uza-
sadnionych przypadkach dopuszcza 
się możliwość instalacji kotłów na 
biomasę,

n Program nie dotyczy modernizacji 
źródeł ciepła w budynkach wyko-
rzystywanych sezonowo oraz takich, 
w których na potrzeby prowadzenia 
działalności gospodarczej wykorzysty-
wane jest więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej,

n Warunkiem uczestnictwa w programie 
jest złożenie kompletnej, poprawnie 
wypełnionej deklaracji oraz zakwalifi-
kowanie wniosku na listę podstawową 
naboru na 2022 rok. O wpisaniu na 
listę podstawową decyduje kolejność 
wpływu Deklaracji do Urzędu Miej-
skiego w Ożarowie Mazowieckim (za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 
bądź w formie papierowej) do wyczer-
pania alokacji.

Dokumentacja dotycząca naboru (regu-
lamin wraz z drukiem deklaracji uczest-
nictwa) dostępne są na stronie interneto-
wej ozarow-mazowiecki.pl w zakładce 
STREFA MIESZKAŃCA/WYMIANA 
KOTŁÓW GRZEWCZYCH. Wersja pa-
pierowa dostępna jest także w Urzędzie 
Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Kolejowej 2.

Deklaracje przyjmowane będą od dnia 
15 lutego 2022 r. od godz. 8:00 (dekla-
racje złożone/wysłane przed godz. 8:00 
pozostaną bez rozpatrzenia):
n w wersji elektronicznej (skan) prze-

słane na wskazany w deklaracji adres 
e-mail: rfz@ozarow-mazowiecki.pl.

LUB
n w wersji papierowej – w Urzędzie 

Miejskim przy ul. Kolejowej 2 w go-
dzinach pracy tj. środy 10:00–18:00, 
pozostałe dni tygodnia w godz. 8:00–
–16:00

Uprawnionymi do objęcia wsparciem 
są wszyscy mieszkańcy Gminy Ożarów 
Mazowiecki, którzy przy rozliczaniu po-
datku dochodowego od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bie-
lany wskazali w zeznaniu podatkowym 
Gminę Ożarów Mazowiecki jako miejsce 
zamieszkania. Rolnikom niepracującym 
i nieprowadzącym działalności gospo-
darczej przysługuje prawo do uzyskania 
wsparcia, pod warunkiem że są zameldo-
wani na stałe na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki.

Wszelkich informacji na temat Programu 
udzielają pracownicy Referatu Funduszy 
Zewnętrznych:
n kontakt telefoniczny: 

22 731 32 28 
(w środy 10:00–18:00, w pozostałe 
dni tygodnia w godz. 8:00–16:00),

n kontakt emailowy: 
rfz@ozarow-mazowiecki.pl 

Referat	Funduszy	Zewnętrznych

Gmina Ożarów Mazowiecki 
laureatem w Plebiscycie 
Lider Zmian 2023 #eFEktUE
W grudniu, podczas 11. Forum Rozwoju Mazowsza, Zastępca Burmi
strza Ożarowa Mazowieckiego Elżbieta JastrzębskaJóźwiak odebrała 
od Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka 
nagrodę dla zwycięzcy z subregionu warszawskiego zachodniego – Gmi
ny Ożarów Mazowiecki – za zrealizowany w latach 2016–2017 projekt 
pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicz
nej w Gminie Ożarów Mazowiecki”. 

Projekt swoim zakresem objął 
dwa obiekty: 
n Szkołę Podstawową Nr 1 

im. Janusza Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim,  

n Pływalnię Miejską – Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Ożarowie Mazowieckim.

i polegał na wykonaniu prac 
termomodernizacyjnych oraz 
zastosowaniu odnawialnych 
źródeł energii, które wpłynęły 
na obniżenie ilości zużywanej 
energii cieplnej i mocy cieplnej 
obiektów, obniżenie zapotrzebo-
wania na energię pierwotną oraz 
na redukcję emisji zanieczysz-
czeń gazowych i pyłowych do 
powietrza.
Podczas plebiscytu o nominacje 
rywalizowały ze sobą projekty 
z dofinansowaniem z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
2014–2020 z dziewięciu subregionów Mazowsza. O przyznaniu nominacji do Lidera 
Zmian 2023 decydowali internauci.

Dziękujemy za oddane głosy w Plebiscycie Lider Zmian 2023 #eFEktUE.
Elżbieta	Jastrzębska-	Jóźwiak

Zastępca	burmistrza	ds.	społecznych
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GMINA BRWINÓW

„Nasz wspólny głos jest brany pod uwagę”
W niedzielę i poniedziałek, 16 i 17 stycznia 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Mazowsze 
w Otrębusach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Unii Miasteczek Polskich. Do tego 
stowarzyszenia należą m.in. gminy: Brwinów, Michałowice, Ożarów Mazowiecki i Nadarzyn.

U nia Miasteczek Polskich (UMP) to Ogólnopol-
skie Dobrowolne Stowarzyszenie Miast i Gmin 
powstałe w 1991 roku. Misją Unii jest wspie

ranie idei samorządności lokalnej oraz rozwoju 
wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatel
skiego. W Polsce jest ponad 700 miast poniżej 
25 tys. mieszkańców. Jeżeli do mieszkańców mia-
steczek dołączymy również mieszkańców terenów 
wiejskich, które należą do gmin miejsko-wiejskich, 
to tworzy się wspólnota blisko 10 mln miesz
kańców Polski. Obecnie w skład UMP wchodzi 
48 gmin z całej Polski, w tym Gminy: Brwinów, 
Michałowice i Nadarzyn z Powiatu Pruszkowskie-
go i Gmina Ożarów Mazowiecki z Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. Do niedawna członkiem 
stowarzyszenia była też Podkowa Leśna z Powiatu 
Grodziskiego, a burmistrz Artur Tusiński pełnił 
funkcję Prezesa Zarządu.
Stowarzyszenie organizuje cyklicznie Forum 
Miasteczek Polskich. W kilkunastu panelach 
i spotkaniach uczestniczą ministrowie, posłowie, 
przedstawiciele banków, dużych firm, organizacji 
pozarządowych, biznesowych. Najbliższe zaplano-
wane jest na 21 i 22 września 2022 r. w Novotelu 
w Warszawie.

Obecnie Prezesem Zarządu UMP jest Burmistrz 
Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy.

Siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
opanowali samorządowcy
W niedzielę, 16 stycznia, delegaci i zaproszeni 
na walne zgromadzenie goście mieli możliwość 
obejrzenia Koncertu Noworocznego Państwowego 
Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 
Poniedziałek był przeznaczony na obrady i zwie-
dzanie Centrum Folkloru Polskiego. Wszystko, 
włącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem, 
odbywało się na terenie zabytkowego parku w Ka-
rolinie, należącego do Zespołu Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze”.

„Nasz wspólny głos jest brany pod uwagę”
Jak powiedział prezes Grzegorz Cichy: – Unia 
Miasteczek Polskich powstała w 1991 roku z ini-
cjatywy wójtów i burmistrzów. Obejmuje samo-
rządy z mniejszych miast – kilku, kilkunasto-
tysięcznych. Jesteśmy jedną z 6 ogólnopolskich 
korporacji i uczestniczymy w pracach Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Jesteśmy ustawowym ciałem do opiniowania, 

do konsultowania różnych aktów prawnych, 
do uczestnictwa w komisjach, zespołach, rów-
nież w komisjach senackich i sejmowych. Daje 
nam to przede wszystkim szybkość pozyskiwa-
nia informacji. Projekty rozporządzeń, ustaw 
są z nami konsultowane. My wcześniej niż inne 
samorządy wiemy, co jest planowane. Jesteśmy 
kilka kroków przed nimi. Jesteśmy istotnym 
głosem Polski powiatowej, lokalnej, która jest 
poza dużymi metropoliami, dużymi miastami. 
Te podmioty mogą się grupować w Związku 
Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich. Unia 
Miasteczek podejmuje też działania mające na 
celu wspieranie interesów małych miast w struk-
turach europejskich. Od dwóch lat jesteśmy na 
etapie odbudowywania i powiększania naszej 
pozycji. Naszym atutem jest to, że u nas jest wie-
lu wójtów, burmistrzów z długoletnim doświad-
czeniem, pełniących swoją funkcję nawet 30 lat. 
My bierzemy udział w zarządzaniu bezpośred-
nio. Nie wynajmujemy ekspertów, prawników, 
doradców. Nasi wójtowie, burmistrzowie biorą 
udział w komisjach i potem sami realizują prze-
pisy prawa na nas nakładane. Naszą siłą jest 
to, że bierzemy bezpośrednio udział w pracach 
legislacyjnych, a także to, że jesteśmy przedsta-
wicielami środowisk z wielu stron Polski. Nasz 
głos nie zawsze jest do końca wysłuchiwany, 
ale zawsze jest brany pod uwagę przy ostatecz-
nych decyzjach. Niedawno podjęliśmy razem ze 

Związkiem Gmin Wiejskich inicjatywę regulacji 
wynagrodzeń dla wójtów i burmistrzów i udało 
nam się to przeforsować.” 

Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński wypowiedział 
się dla „Mocnych Stron” na temat roli małego miasta 
w UMP i korzyści z tego płynących
– Brwinów jest jednym z założycieli Unii Mia-
steczek na początku lat dziewięćdziesiątych. 
Dzięki naszej organizacji głos małych miast, 
miasteczek oraz gmin wiejskich, które aspi-
rują do bycia miastami, jest lepiej słyszalny. 
Takich miast w Polsce jest ponad osiemset. Gło-
su Brwinowa czy innego małego miasteczka 
na poziomie kraju nikt nie słucha. Co innego, 
kiedy występuje reprezentacja. Nasze potrzeby 
są zupełnie inne niż dużych miast, stutysięcz-
nych i większych. Trzeba walczyć o swoje, 
żeby nie zapomniano o mieszkańcach małych 
miast i miasteczek. Poza tym UMP funkcjonuje 
w obiegu prawnym w taki sposób, że są z nią 
konsultowane i ona opiniuje różnego rodzaju 
przepisy prawne. Choćby ja jestem członkiem 
Komisji Administracji Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu. Nie jestem tam jako burmistrz 
Brwinowa, ale jako przedstawiciel UMP. Mam 
okazję trzymać rękę na pulsie, wiem o zmia-
nach prawnych, które są dopiero szykowane. 
Rządzący na poziomie ministerstwa często nie 
zdają sobie sprawy ze specyfiki małych miast, 
a my możemy zgłaszać nasze uwagi i postulaty 
przed uchwaleniem aktów prawnych. 
Przy każdej ustawie czy rozporządzeniu Unia 
przedstawia swoje stanowisko i część z tych opi-
nii jest brana pod uwagę. Aktualnie przygotowy-
wana jest ustawa referendalna, gdzie referenda 
będą ważne niezależnie od progu i liczby zgła-
szających. Ustawa w takiej postaci grozi tym, że 
w Polsce stale będą się odbywały referenda. Je-
śli przyjdzie 10% mieszkańców, którzy o czymś 
zadecydują, a mniej przyjdzie tych, którzy są 
przeciw, to referendum będzie wiążące. Łatwiej 
będzie odwołać radę, burmistrza, wójta. Będą 
zarządzane kolejne wybory i kolejne referendum 
w celu odwołania dopiero co wybranych. Teraz 
obowiązuje próg 30% osób głosujących w ostat-
nich wyborach przykładowego burmistrza i to 
jest dobry próg. Trwają też konsultacje w spra-
wie ustawy o OSP – niektóre gminy nie mają 
własnej straży pożarnej. 

Wystąpienie Krzysztofa Rymuzy
Gościnnie w początkowej części Zgromadzenia 
uczestniczył Starosta Powiatu Pruszkowskiego 
Krzysztof Rymuza, który jest również wicepreze-
sem Związku Powiatów Polskich (ZPP). W krót-
kim wystąpieniu Starosta zawarł bardzo interesu-

n  GMINA BRWINÓW. Walne Zgromadzenie Unii Miasteczek Polskich w Otrębusach
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jącą ocenę stanu samorządności w Polsce. Na 
początku podziękował burmistrzowi Kosińskiemu 
za umożliwienie obejrzenia wspaniałego koncertu 
zespołu „Mazowsze”, a następnie poinformował, 
że jako przedstawiciel ZPP uczestniczy w Ko-
misjach przy Ministerstwie Zdrowia i przy Mini-
sterstwie Pracy. Następnie Starosta zwrócił się do 
zebranych: 
– Bardzo ważne, że jesteście państwo organizacją 
samorządową. Niezwykle ważne jest działanie 
takich organizacji. Ja jestem samorządowcem 
od ponad 30 lat i przez cały ten czas wszystkie 
rządy, funkcjonujące w naszym kraju, działały 
w sposób zmierzający do ograniczania kompe-
tencji i funduszy samorządów. Najmocniejszym 
argumentem przeciw tym dążeniom jest two-
rzenie organizacji samorządowych, takich jak 
Związek Miast Polskich, Związek Miasteczek 
Polskich, Związek Powiatów Polskich. Współ-
praca tych organizacji daje szansę na to, że nas 
słychać. Na przykładzie powiatu mogę państwu 
powiedzieć, że początek reformy samorządowej 
to była sytuacja, w której funkcjonowała Powia-
towa Komenda Policji, Powiatowa Komenda Stra-
ży Pożarnej, Powiatowy Państwowy Inspektorat 
Sanitarny. I te wszystkie służby w jakimś mniej-
szym lub większym sensie podlegały powiatowi. 
Niestety, wraz z upływem czasu odbierano te 
kompetencje, odbierano środki, co spowodowa-
ło, że w tej chwili jesteśmy właściwie klientem 
w tych wszystkich służbach, nie jesteśmy w stanie 
na nie oddziaływać. Niestety, również ostatnie 
działania w zakresie edukacji sprawiają, że na-
sze oddziaływanie na edukację, którą dofinan-

sowujemy na wszystkich poziomach samorządu 
konkretnymi sumami, jest coraz mniejsze, i tak, 
jak powiedziałem, nie jest to tylko przypadłość 
ostatniego okresu. Powiat pruszkowski ma 170 
tys. mieszkańców w sześciu gminach, z których 
trzy należą do Unii Miasteczek Polskich, z czego 
jestem bardzo dumny. Powiem na przykładzie 
naszego powiatu, który jest najgęściej zaludnio-
nym powiatem w Polsce: Mamy w tym roku naj-
większy budżet inwestycyjny w historii. Dzięki 
współpracy z naszymi partnerami w gminach 
wiele inwestycji realizujemy wspólnie z samo-
rządami gminnymi, z samorządami wojewódz-
twa mazowieckiego, korzystamy również ze źró-
deł rządowych, natomiast bez tej współpracy nie 
byłoby możliwości dalszego rozwoju 
tych samorządów.

Kilka ciekawostek o gospodarzu Walnego 
Zgromadzenia – gminie Brwinów
Burmistrz Kosiński na prośbę Za-
rządu UMP zaprezentował delega-
tom Gminę Brwinów, jako głównego 
organizatora wydarzenia. Z uwagi na 
napięty program zjazdu przedstawił 
po kilku zdaniach ogólnych trzy cie-
kawostki, związane z historią gminy. 
– Miastem jesteśmy od 1950 roku. 
W naszej gminie znajdują się m.in. 
aż trzy muzea. W Karolinie, gdzie te-
raz jesteśmy, jest Muzeum Folkloru, 
w Otrębusach znane w całej Polsce 
Muzeum Motoryzacji, z którego wiele 
zabytkowych pojazdów jest wypoży-

czanych do filmów i innych wydarzeń oraz pry-
watne Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach 
profesora Mariana Pokropka. (...)
Mieszkańcem Brwinowa był znany aktor filmo-
wy i teatralny Wacław Kowalski, który najwięk-
szą popularność zyskał dzięki doskonałej kreacji 
Kazimierza Pawlaka w filmach „Sami swoi”, 
„Nie ma mocnych” oraz „Kochaj albo rzuć”, a tak-
że roli dozorcy Popiołka w serialu „Dom”. Wac-
ław Kowalski zmarł w 1990 r. w Brwinowie i tu 
został pochowany. 
Najwięcej znalezisk archeologicznych w Polsce 
– po świętokrzyskich dymarkach – z dziedziny 
wytapiania żelaza znajduje się właśnie w rejonie 
Brwinowa i w samym mieście. Badania wyka-

zały, że broń Hunów i Wandali 
sprzed ponad 1500 lat z okresu 
upadku Cesarstwa Rzymskiego 
znajdowana w Rzymie, wyku-
wana była z żelaza z rejonu dzi-
siejszego Brwinowa. 
Gmina Brwinów jest pierwszą 
gminą na Mazowszu z dostępem 
do morza. Położony nad Bałty-
kiem w województwie zachodnio-
pomorskim Trzebiatów jest naszą 
partnerską, zaprzyjaźnioną gmi-
ną. Kiedyś, pomagając im uzy-
skać środki unijne, pomogliśmy 
przy budowie nadmorskiej pro-
menady. Kilka lat później główne 
wejście, prowadzące nad morze 
w Mrzeżynie gm. Trzebiatów oni 
nazwali Aleją Brwinowską”. 

Po zakończeniu części niefor-
malnej, przystąpiono do oficjalnego otwarcia 
zgromadzenia i realizacji kolejnych punktów po-
rządku obrad, m.in. wysłuchania sprawozdania 
z ubiegłorocznej działalności UMP, podejmowa-
nia uchwał i omawiania spraw bieżących. 

Trzy gminy z naszego regionu reprezentowali: 
Brwinów – Burmistrz Arkadiusz Kosiński, 
Michałowice – Wójt Małgorzata Pachecka, 
Ożarów Mazowiecki – w imieniu burmistrza 
Ożarowa Pawła Kanclerza – sekretarz gminy Jo-
lanta Niegrzybowska.
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W Parku Czechowickim 
dla	przybyłych	na	licytacje	
uczestników	- mimo	bardzo	
wietrznej	i	śnieżnej	aury	

–	zaśpiewał	DAWID KWIATKOWSKI,	
na	którego	czekało	liczne	grono	fanek	

oraz obecnych na miejscu wolontariuszy 
i	darczyńców	wspierających	WOŚP.

oraz obecnych na miejscu wolontariuszy 

        WIELKIE
     GRANIE 
i ŚLIZGANIE 
   w URSUSIE
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PIASTÓW

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

w Wydziale Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego w Piastowie. 

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2)  wykształcenie wyższe (techniczne, administracyjne, prawni-

cze),
3)  staż pracy – min. 3 lata (doświadczenie w jednostkach, 

o których mowa w art. 2 ustawy o   pracownikach  samo-
rządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych 
lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze 
zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),

4)  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw obywatelskich,
6)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowi-

sku,
7)  dobra znajomość procedur administracyjnych, przepisów 

prawa w zakresie ustawy: o   zamówieniach publicznych, 
o drogach publicznych, o fi nansach publicznych, o publicz-
nym transporcie zbiorowym, o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami  itp.

2. Wymagania dodatkowe:
1)  wskazane doświadczenie w pracy w administracji,
2)  samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, 

umiejętność pracy w zespole,
3)  umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejęt-

ność szybkiego podejmowania decyzji,
4)  dobra znajomość obsługi komputera,
5)  prawo jazdy.

3. Zakres wykonywanych zadań:
1)  organizowanie komunikacji lokalnej (autobusowej i rowe-

rowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
2)  realizacja zadań wynikająca z zarządu drogami stanowią-

cymi własność Gminy, a w szczególności: 
 a)  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i właści-

wą gospodarką placów publicznych, 
 b)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwo-

leń na zajmowanie pasa drogowego w odniesieniu do 
dróg gminnych, w tym obejmujące wydawanie decyzji 
na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach 
publicznych:

  –  zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym dróg 
gminnych urządzeń     niezwiązanych z funkcjonowa-
niem dróg,

  –  zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym,
  –  zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urzą-

dzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z po-
trzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego,

  –  zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiek-
tów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarzą-
dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 
reklam,

  –  zezwoleń na lokalizację zjazdu z dróg gminnych do nie-
ruchomości położonych przy tych drogach,

  –  uzgadnianie przejazdów pojazdów nienormatywnych,
3)  współpraca z Zespołem ds. Inwestycji przy realizacji zadań 

wynikających z zarządu drogami stanowiącymi własność 
gminy, 

4)  wydawanie uzgodnień wynikających z art. 53 ust. 4, pkt 9 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu o zagospo-
darowaniu przestrzennym,

5)  uzgodnień projektów budowlanych dotyczących lokalizo-
wania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urzą-
dzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub  
potrzebami ruchu drogowego,

6)  wydawanie warunków budowy, rozbudowy oświetlenia 
ulicznego,

7)  wydawanie warunków budowy, rozbudowy odwodnienia 
ulicznego,

8)  wydawanie warunków budowy, przebudowy sygnalizacji 
ulicznej,

9)  wydawanie zgody na budowę sieci kanalizacyjnej lub wo-
dociągowej przez prywatnych inwestorów,

10)  wydawanie warunków przyłączania do sieci odwodnienia 
ulicznego i rowu Konotopa,

11)  uzgadnianie projektów remontu, budowy, przebudowy 
dróg,

12)  uzgadnianie projektów, koncepcji projektowanych dróg,

13)  uzgadnianie podziału działek przyległych do pasa drogo-
wego,

14)  prowadzenie spraw związanych z przejęciem dróg w trybie 
art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publicz-
ną – w zakresie udzielania informacji o stanie zagospodaro-
wania, zainwestowania, uzbrojenia, urządzania, utrzymania, 
modernizacji oraz władania zajętymi działkami wg stanu na 
dzień 1 stycznia 1999 roku,

15)  prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowania 
za grunty zajęte pod drogi publiczne w zakresie udzielania 
informacji o stanie zagospodarowania, zainwestowania, 
uzbrojenia, urządzania zajętych działek.

16)  udział w naradach koordynacyjnych  ws. ZUD (zdalny).

4. Warunki pracy:
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 11 Listopada 8 w Pia-
stowie, który nie jest dostosowany do poruszania się osób nie-
pełnosprawnych, z dysfunkcją kończyn dolnych.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z obsługą 
komputera i urządzeń biurowych w pomieszczeniu stałej pra-
cy, oświetlonej światłem naturalnym i sztucznym, przemiesz-
czaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz bezpośrednią 
obsługą klienta, rozmowami telefonicznymi. Brak specjalistycz-
nych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, 
niedosłyszącym lub głuchoniemym.

5. Wymagane dokumenty
1)  życiorys (CV),
2)  list motywacyjny,
3)  kwestionariusz osobowy,
4)  kserokopie świadectw pracy,
5)  dokumenty poświadczające wykształcenie,
6)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifi kacjach i 

umiejętnościach,
7)  oświadczenia:
 – o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 – o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 –  o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakre-

sie objętym procedurą naboru.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście 
w  zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stano-
wiska urzędnicze w Wydziale Utrzymania Miasta” w siedzibie 
Urzędu (Kancelaria)  w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na 
adres Urzędu: 05-820 Piastów,  ul. 11-go Listopada 2 – w ter-
minie do dnia 11 lutego 2022 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym termi-
nie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia na-
boru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie in-
ternetowej Piastowa (www.piastow.pl) – w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegó-
łowe cv (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawo-
dowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. 
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz.1781) 
oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządo-
wych ( j.t. Dz.U. z 2019 r., poz.1282)”
Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ust-
na) z wyłonionym kandydatem, pracodawca – Burmistrz Miasta 
Piastowa – zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 mie-
sięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna, że 
pracownik spełnia wymogi na określonym stanowisku może 
z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie 
Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-
nych był niższy niż 6%. 

Dodatkowe informacje i kwestionariusze do pobrania na: 
https://bip.piastow.pl/lista/20224 

n  PIASTÓW

Nowa siedziba Miejskiej 
Biblioteki Publicznej

W dniu 12 stycznia, po długich oczekiwaniach, nastąpiło otwarcie nowej placów
ki bibliotecznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. 
Wejście do biblioteki publicznej znajduje się od strony ul. 11 Listopada (naprze
ciwko przystanku P1 zatrzymującego się przy Poczcie Głównej). 

B iblioteka zajmuje powierzchnie 
dwóch pięter. Na pierwszym ulo-
kowane są nowości, audiobooki 

dla dorosłych, książki z serii Wielkie 
Litery, posiadające dużą, wyraźną 
czcionkę oraz beletrystyka i czaso-
pisma. Na drugim piętrze, do którego 
można dostać się za pomocą windy, 
znajdują się książki dla dzieci i mło-
dzieży oraz audiobooki przeznaczone 
dla nich, a także literatura popularno-
naukowa. Wyznaczony został również 
kącik dla najmłodszych z miękkim 
dywanem, pufami oraz stolikiem, 
w którym młodzi czytelnicy mogą 
spokojnie przejrzeć wybraną dla sie-
bie książkę wraz z rodzicami. 
W bibliotece odbywać się będą cy-
kliczne spotkania takie jak: Piastów 
Pisze Prozę dla osób interesujących 
się pisarstwem oraz Dyskusyjnego 
Klubu Książki, który w naszym mie-
ście działa już od ponad 10 lat. W pla-
nach są spotkania autorskie, lekcje 
biblioteczne, warsztaty dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz inne im-
prezy czytelniczo-kulturalne.
W nowej siedzibie czytelnicy mogą 
skorzystać z takich udogodnień jak 
wifi na miejscu, czytelnia, stanowiska 
komputerowe, drukarka i ksero oraz 

zagrać w gry planszowe. W całej pla-
cówce rozmieszczone są  fotele, pufy 
i krzesła, na których można wygodnie  
przysiąść. 
Biblioteka w swojej ofercie posiada 
również kody do platformy Empik 
Go. Dzięki nim czytelnik ma moż-
liwość przeczytania i przesłuchania 
kilku tysięcy e-booków, audiobooków 
i podcastów. Kody są dostępne każde-
go pierwszego dnia danego miesiąca 
w bibliotece przy ul. 11 Listopada 2A. 
Ich ilość jest ograniczona. 

Godziny otwarcia biblioteki 
przy ul. 11 Listopada 2A:
Poniedziałek:  11:00–18:00
Wtorek:  11:00–18:00
Środa:  10:00–16:00
Czwartek:  11:00–18:00
Piątek:  11:00–18:00
Ostatnia sobota 
w miesiącu: 9:00–14:00

Podane godzinny są tymczasowe, mogą 
ulec zmianie.

Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z nowej siedziby 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Piastowie!
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PIASTÓW

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2022

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA 
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 

– na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, 
opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2022 r. 
Podstawa prawna: art.13 ust.1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(j.t. Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.). 

Celem konkursu jest budowanie partnerstwa między 
Miastem Piastów a organizacjami pozarządowymi 
w  diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów lokalnych 
poprzez dofi nansowanie następujących zadań: 

1.  Organizacja imprez i programów profi laktycznych 
z  zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kiero
wanych do dzieci i młodzieży. Planowana kwota 
20.000 zł. 

2.  Całoroczna organizacja szkolenia dzieci i młodzie
ży w różnych dyscyplinach sportu oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym. Planowana kwota 
190.000 zł. 

3.  Organizacja   czasu wolnego dzieci i młodzieży 
w ramach akcji „Wakacje w mieście” w terminie 
1.07 – 31.08.2022 r. dla uczniów szkół podstawo
wych i średnich. Planowana kwota 12.000 zł. 

  Dopuszcza się organizację zajęć dla grup minimum 
30 osobowych, okres minimalny realizacji zadania 
14 dni. Przyznana kwota będzie proporcjonalna do 
okresu trwania zadania i liczby uczestników. 

4.  Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i mło
dzieży oraz upowszechniania kultury i tradycji 
narodowej. Planowana kwota 18.000 zł. 

5.  Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, 
walka z bezdomnością zwierząt oraz dokarmianie 
zwierząt  na terenie Miasta Piastowa (działalność 
całoroczna). Planowana kwota 10.000 zł. 

  Podstawą ubiegania się o dofi nansowanie jest zło-
żenie w kancelarii Urzędu Miasta Piastów ul. 11-Li-
stopada 2 w terminie do 18 lutego 2022 r. do godz. 
15.00 oferty wraz z załącznikami naformularzu 
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prze-
wodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicz-
nego z dnia 24 października 2018r. (Dz. U. z 2018 r. 
poz.2057). Ofertę należy złożyć w zaklejonej koper-
cie opisanej nazwą i numerem zadania. 

1.  Oferent ubiegający się o przyznanie środków publicz-
nych na realizację zleconego zadania zobowiązany 
jest przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczci-
wej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania 
w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Ofer-
ta musi obejmować zadanie zgodnie z ogłoszonym 
konkursem, winna być sporządzona z należytą sta-
rannością. 

2. Oferta powinna zawierać: 
 a)  termin realizacji zadania publicznego, przy czym 

zadanie może trwać najpóźniej do 31 grudnia 
2022 roku; 

 b) syntetyczny opis zadania; 
 c) plan i harmonogram działań; 
 d)  opis zakładanych rezultatów realizacji zadania ze 

wskazaniem mierników mierzalnych, policzal-
nych oraz sposób ich monitorowania ; 

 e) informację o wcześniejszej działalności oferenta; 
 f)  informację o posiadanych zasobach kadrowych , 

rzeczowych i fi nansowanych , które będą wyko-
rzystywane do realizacji zadania;

 g)  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji za-

dania oraz źródła ich fi nansowania
•  Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszo-

nych wydatków jest uznawane za zgodne jeżeli 
ich suma w danej kategorii kosztów nie zwięk-
szy się więcej niż o 10%.

•  Wymagany jest minimalny wkład własny stano-
wiący 10% kosztów całego zadania, przy czym 
może to być wkład fi nansowy, osobowy lub 
rzeczowy.

 h)  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatne-
go wykonania zadania; 

 i) wykaz załączników. 

3.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą 
być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofer-
tę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian 
w układzie wyznaczonym wzorem oferty. 

4.  Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygo-
towaniem i złożeniem oferty. 

5.   Oferty nieczytelne, niekompletne, niespełniające wy-
magań formalnych  lub złożone po terminie zostaną 
odrzucone i nie będą poddawane ocenie merytorycz-
nej. 

6.  W przypadku złożenia więcej ofert, dopuszcza się 
możliwość przedłożenia jednego kompletu załączni-
ków ze wskazaniem, przy której ofercie te załączniki 
się znajdują. 

7.  Wymagane załączniki:
 a)   aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji 

lub inne dokumenty potwierdzające status prawny 
oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 

 b)  sprawozdanie merytoryczne i fi nansowe (bilans, 
rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, 
informacja dodatkowa) za rok 2021 bądź w przy-
padku, gdy nie zostało ono dotychczas sporzą-
dzone za rok wcześniejszy. W przypadku krótszej 
działalności – za okres od dnia rejestracji do dnia 
złożenia oferty,

 c) kopia aktualnego statutu,
 d)  wykaz kadry, kwalifi kacje do pracy (kserokopie 

dokumentów o posiadanych kwalifi kacjach). 
 e)  w przypadku istnienia upoważnień do podpisy-

wania dokumentów winny być one dołączone do 
oferty. 

 f)  do oferty mogą być załączone inne rekomendacje 
lub opinie o oferencie lub projekcie. 

8.  W przypadku załączników składanych w formie kse-
rokopii, każda strona powinna być potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do 
reprezentacji oferenta.   

9.  Kryteria wyboru ofert: 
 a)  celowość realizacji zadania publicznego przez or-

ganizację pozarządową, 
 b)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, 
 c) planowany wkład fi nansowy, rzeczowy, osobowy,
 d)   sposób realizacji zadania w tym m.in. miejsce, 

baza i wyposażenie.
 e)   atrakcyjność /różnorodność programu pracy z 

dziećmi i młodzieżą (wycieczki, zajęcia sportowo 
-rekreacyjne, konkursy, zajęcia kulturalne, specja-
listyczny charakter zajęć),

 f)   kwalifi kacje kadry odpowiedzialnej za realizację 
zadania.

 g)   źródła fi nansowania zadania. 

10.  Miasto Piastów udzieliło dotacji na zadania realizo-
wane przez organizacje pozarządowe w roku 2020 
– 470.000 zł, a w roku 2021 – 303.000 zł w tym na 
zadanie: 

a)  Organizacja imprez i programów profi laktycznych 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kiero-
wanych do dzieci i młodzieży 

 – w roku 2020 – 20.000 zł,
 – w roku 2021 – 0.000 zł.  
b)  Całoroczna organizacja szkolenia dzieci i młodzie-

ży w różnych dyscyplinach sportu oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym, 

 – w roku 2020 – 300.000 zł, 
 – w roku 2021 – 201.000 zł. 
c)  Całoroczna organizacja opieki nad dziećmi i mło-

dzieżą z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez 
prowadzenie zajęć w Ognisku, 

 – w roku 2020 – 60.000 zł,
 – w roku 2021 – 56.000 zł. 
d)  Organizacja   czasu wolnego dzieci i młodzieży 

w ramach akcji „Wakacje w mieście”, 
 – w roku 2020 – 25.000 zł,
 – w roku 2021 – 15.000 zł. 
e)  Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i mło-

dzieży oraz upowszechniania kultury i tradycji 
narodowej, 

 – w roku 2020 – 40.000 zł,
 – w roku 2021 – 20.000 zł. 
f)  Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, 

walka z bezdomnością zwierząt oraz dokarmianie 
zwierząt  na terenie Miasta Piastowa /działalność 
całoroczna/, 

 – w roku 2020 – 25.000 zł,
 – w roku 2021– 11.000 zł. 

11.  Miasto Piastów w budżecie na 2022 roku za-
planowało   dotację na dofi nansowanie realizacji 
zadań przez organizacje pozarządowe w kwocie 
270.000 zł. 

12.  Posiedzenie komisji oceniającej złożone wnioski pla-
nowane jest na dzień 28 lutego 2022 roku.  Komisja 
po weryfi kacji wniosków pod względem formalnym 
dokona ich oceny merytorycznej stosując kryte-
ria  zawarte w puncie 9. 

13.  Wyniki otwartego konkursu ofert będą ogłoszone 
niezwłocznie po wyborze oferty na stronie interneto-
wej Miasta Piastowa (www.piastow.pl), w BIP oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piastowie. 

14.  Dodatkowych informacji udziela Samodziel-
ne Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych 
(tel. 22 770 52 16) lub orgpozarz@piastow.pl 

DO POBRANIA na https://www.piastow.pl/aktual-
nosci-specjalne-slider/otwarty-konkurs-ofert-dla-
-organizacji-pozarzadowych-2022#cnt:
 wzór oferty 2022
 wzór sprawozdania 2022

Zapraszamy wszystkie osoby, któ-
re chcą nauczyć się obsługiwać 
komputer, telefon oraz korzystać 
z Internetu na darmowy 16go
dzinny kurs komputerowy odby-
wający się w Miejskiej Bibliote
ce Publicznej w Piastowie przy 
ul. 11 Listopada 2A. 
Kurs odbywa się w ramach pro-
gramu Latarnik, który ma na celu 
podnosić kompetencje oraz zwal-
czać wykluczenie cyfrowe.

ZAPISY:  Dariusz Walachowski 
tel. 517-588-265

WYKŁADY i WARSZTATY 
dla seniorów – nowy semestr

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
Seniorów do udziału w wykładach 
oraz w warsztatach organizowa-
nych w ramach Piastowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

ZAPISY
do 11 lutego 2022 r.

Nowy semestr rozpoczynamy 16 lu-
tego 2022 r. wykładem pt.: KAR
NAWAŁ W WENECJI, który 
wygłosi Jarosław Filipek; ZAPISY 
– sekretariat MOK.

KURS dla wszystkich, którzy 
chcą nauczyć się obsługi 

komputera, telefonu 
oraz korzystania z Internetu
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PORADY PRAWNE l URSUS

WSPARCIE NA ROSNĄCE CENY 
OGRZEWANIA
Razem z moim narzeczonym mieszkamy 
w wynajętym domku jednorodzinnym. Bio
rąc pod uwagę, że oboje mamy niskie do
chody chcemy się starać o dodatek osło
nowy przyznawany z powodu wzrostu cen 
energii. Czy możemy dostać taki dodatek? 
Podobno można dostać więcej pieniędzy je
śli dom ogrzewany jest piecem na węgiel?
Głównym kryterium przyznawania dodatku 
osłonowego jest dochód  przypadający na człon-
ka rodziny. W gospodarstwach jednoosobowych 
przyznaje się go, gdy wysokość miesięcznego 
dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł. W przy-
padku gospodarstw wieloosobowych dodatek 
jest przyznawany, jeśli dochód na jedną osobę 
nie przekracza kwoty 1500 zł. Warto pamiętać, 
że przy wypłacie tego dodatku obowiązuje za-
sada „złotówka za złotówkę”. Jeśli więc osoba 
samotnie zamieszkująca zarabia o złotówkę 
więcej niż 2100 zł, to wciąż może dostać ten 
dodatek, tylko że właśnie o złotówkę mniej-
szy. Dodatku nie wypłaca się jednak, jeśli jego 
wysokość ustalona w ten sposób jest niższa niż 
20 zł. Dla Pani ważne są dwie inne informacje. 
Po pierwsze – dodatek należy się także tym, któ-
rzy mieszkają w wynajętych mieszkaniach. Nie 
ma wymogu bycia właścicielem czterech ścian, 
w których się mieszka. Po drugie – pod pojęciem 
gospodarstwa domowego rozumie się nie tylko 
osoby spokrewnione, ale także te, które pozosta-
ją ze sobą w faktycznym związku. Kluczowe jest 
to, by osoby te wspólnie ze sobą mieszkały i go-
spodarowały. Je też uznaje się za gospodarstwo 
domowe. A to oznacza, że osoby pozostające 
w nieformalnych związkach wciąż zachowują 
prawo do starania się o dodatek osłonowy. 
Może więc Pani ze swoim narzeczonym skła
dać wniosek do gminy o przyznanie wam 
tego świadczenia. Jeśli spełniacie wszystkie 
konieczne kryteria zostaniecie przez gminę po-
informowani, że to świadczenie zostanie wam 
wypłacone. Dopiero odmowa jego przyznania 
wymaga wydania przez urząd decyzji admini-
stracyjnej, która może być zaskarżona. W przy-
padku gospodarstwa domowego składającego 
z 2 do 3 osób można dostać rocznie 600 zł. Prze-
pisy przewidują zwiększony dodatek w wysoko-
ści 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego 
składającego się z 2 do 3 osób pod warunkiem, 
że głównym źródłem ogrzewania domu lub 
mieszkania jest kocioł na paliwo stałe, komi-
nek, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy itp. Jednak 
w takim przypadku warunkiem koniecznym do 
otrzymania wsparcia – o czym wiele osób sta-
rających się o dodatek zapomina – jest wpisanie 
takiego źródła ogrzewania do centralnej ewiden-
cji emisyjności budynków. Ktoś, kto nie dokonał 
wpisu do tej ewidencji może dostać dodatek je-
dynie w podstawowej wysokości.

TO SIĘ DO ALIMENTÓW NIE LICZY
Chcę zażądać od mojego byłego męża ali
mentów na rzecz naszych dzieci. Mąż twier
dzi, że dostanę je w groszowej wysokości, 
bo co miesiąc na moje konto wpływa spora 
kwota z 500 plus. Czy rzeczywiście fakt, że 
dostaję takie wsparcie ma wpływ ma wyso
kość alimentów?
Nie! Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd 
weźmie pod uwagę usprawiedliwione potrzeby 
uprawnionego (czyli dzieci) oraz sprawdzi, jakie 
są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowią-
zanego do alimentów, czyli w naszym przypad-
ku byłego męża. Kluczowe znaczenie dla sądu 
będą więc miały przedstawione przez Panią wy-
liczenia – ile kosztuje utrzymanie i wychowanie 
dzieci. Warto pamiętać, że bierze się pod uwagę 
nie tylko koszty utrzymania (rozumiane jako 
wyżywienie i ubranie dzieci), ale także koszty 
ich wychowania. Przez to pojęcie rozumie się 
np. potrzeby edukacyjne dzieci, w tym także 
te przekraczające uczęszczanie do publicznych 
szkół. W grę wchodzą więc np. koszty dodatko-
wej nauki języka obcego czy wydatki związane 
np. z edukacją muzyczną dzieci (uczęszczanie 
na kursy gry na instrumentach itp.). 
Polskie przepisy wprost mówią, że na zakres 
świadczenia alimentacyjnego nie wpływają nie-
które dochody osiągane przez rodzica zajmują-
cego się dziećmi. Do tej kategorii należy przede 
wszystkim świadczenie 500 plus. To, że Pani je 
otrzymuje i w jakiej wysokości – nie powinno 
więc być brane pod uwagę przez sąd. Do tej ka-
tegorii zalicza się także np. świadczenia z pomo-
cy społecznej.

WZROSŁY KARY ZA BRAK OC
Ponieważ ze względów oszczędnościowych 
przestałam jeździć swoim autem, zapo
mniałam zapłacić za nie OC. Podobno od 
nowego roku wzrosły za to kary.
Tak. Wysokość kar za brak ważnej polisy od 
obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej (OC) 
posiadaczy samochodów powiązana jest z wy-
sokością obowiązującego w danym roku mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ 
w 2022 r. wzrosło ono do 3010 zł wzrosły też 
karne opłaty za brak OC. 
W tej chwili w przypadku aut osobowych wyno-
szą one aż 6020 zł. Jest to jednak stawka mak-
symalna stosowana, gdy opóźnienie w płatności 
OC przekracza 14 dni. Jeśli spóźniła się Pani 
nie więcej niż o 3 dni będzie to kosztowało 20% 
pełnej stawki. Dłuższe spóźnienie wynoszące od 
4 do 14 dni oznacza karę w wysokości 50% peł-
nej stawki.

Artur Borkowski
prawnik,	od	wielu	lat	skutecznie	rozwiązuje	prawne	
problemy	związane	z	domem,	rodziną	i	fi	nansami

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!... 

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

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

W ostatnim dniu 2021 roku w Ośrodku Kultu
ry „Arsus” miała miejsce kameralna uroczy
stość z okazji 65lecia istnienia organizacji 
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznaw
cze Oddział w Ursusie. 

P lanowane były bardziej okazałe obchody wraz 
z okolicznościową wystawą bogatych zbio-
rów PTTK, pandemia jednak zweryfikowała 

te plany. 
Na wniosek wieloletniego Prezesa Oddziału 
PTTK w Ursusie i Wiceprezesa Mazowieckiego 
Forum  PTTK Janusza Ptasińskiego, Marszałek 

Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 
przyznał medale PRO-MAZOVIA zasłużonym 
działaczom PTTK: Bogusławowi Łopuszyń
skiemu – Dyrektorowi OK „Arsus” i Piotrowi 
Szałkowskiemu – kierownikowi Galerii „Ad-
-Hoc” – za wieloletni wkład w rozwój PTTK 
i działalność społeczną, a czterem innym osobom 
dyplomy uznania za działalność na rzecz PTTK 
i województwa mazowieckiego. 
Dyplomy otrzymali: Agnieszka Gorzkowska 
– opiekująca się Izbą Tożsamości Ursusa, redak-
torka Mocnych Stron, animatorka kultury; Boże
na Iwaniukowicz – przewodnicząca Dzielnico-
wej Komisji Dialogu Społecznego, animatorka 

i społecznik, Stefan Sobczak 
– działacz społeczny i Jacek 
Sulewski – redaktor naczel-
ny dwutygodnika „Mocne 
Strony”, działacz społeczny. 
Odznaczenia i dyplomy wrę-
czył w imieniu marszałka 
Janusz Ptasiński, który po 
części oficjalnej opowiedział 
nagrodzonym skróconą hi-
storię swojego życia, ale to 
już inna, fascynująca i pełna 
przygód opowieść, do której 
postaramy się wrócić na na-
szych łamach.

Bożena Iwaniukowicz
Jacek Sulewski 

Marszałek Województwa Mazowieckiego 
uhonorował zasłużonych dla PTTK i województwa
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URSUS l REKLAMA

Chcesz mieć większą grupę 
potencjalnych klientów? 

REKLAMA to dobry pomysł!
 NAPISZ DO NAS:   reklama@mocnestrony.com.pl
 ZADZWOŃ:    509 559 506   |   602 666 134

Szczególny dzień w Ośrodku Kultury „Arsus” 
Na scenie Ośrodka Kultury Arsus jednego dnia – 17 grudnia 2021 r., odbyły się dwa ważne – chociaż o różnym 
charakterze – wydarzenia kulturalne.

MEDAL DLA ARTYSTY

17 grudnia 2021 r. w sali widowiskowej 
OK „Arsus” znany ursuski artysta 
LESZEK NADSTAWNY otrzymał 
z rąk zastępcy burmistrza Dzielnicy 
Ursus Kazimierza Sternika i dyrektora 
ośrodka kultury Bogusława Łopuszyń-
skiego medal „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”, przyznany przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
To wyjątkowe odznaczenie zostało 
przyznane na wniosek dyrektora Ło-

puszyńskiego z uwagi na ogrom za-
sług artysty na przestrzeni przeszło 
pół wieku dla kultury materialnej 
i pamięci o naszej historii, ale rów-
nież na przypadającą w 2021 roku 
80. rocznicę urodzin artysty i 60-le-
cie jego pracy artystycznej. 

Bardzo miłym gestem było połącze-
nie uroczystości z przedświątecz-
nym koncertem.

LESZEK
NADSTAWNY

urodził się w 1941 r. 
w Cyganówce k/Wilgi. 

Wychował się i młodzień-
cze lata spędził w Prusz-
kowie. 
W 1976 r. zamieszkał 
w Ursusie, gdzie założył 
i do dziś prowadzi autorską pracownię 
plastyczną. Ukończył Liceum Ogólnokształ-
cące im. T. Zana w Pruszkowie, następnie 
studium nauczycielskie na kierunku pla-
styka. Pracował kolejno w kilku szkołach 
podstawowych i liceach w Pruszkowie i Ur-
susie. W 1976 r. uzyskał dyplom magistra 
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu w pracowni 
prof. Stanisława Borysowskiego.
Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku zainte-
resował się i zajął intensywnie malarstwem, 
próbując różnych technik malarskich i gra-
ficznych. Przez całe życie nieustająco rozwija 
swój warsztat malarski, nie stroniąc od innych 
dziedzin sztuk wizualnych – grafika, rzeźba, 
tkactwo i inne.
Brał udział w licznych wystawach indywidual-
nych i zbiorowych, m.in. w Warszawie, Kato-
wicach, Lublinie, Sokołowie, Płocku, Gnieźnie, 
Kamieniu Pomorskim, Szczecinie.
Aktywnie uczestniczył w plenerach malar-
skich i działaniach plastycznych, m.in. projekt 
i realizacja mozaik i polichromii w Lublinie 
na Osiedlu Hansena podczas Lubelskich 
Spotkań Plastycznych (wysoka ocena jury 
w 1977 r.)
W 1979 r. rozpoczął współpracę z architek-
tami z Pracowni Architektonicznej przy ZM 
„Ursus”. Owocem tej współpracy są m. in.: 
pomnik „Czerwiec 1976” (współautor z arch. 
T. Grzywaczem), Projekty tablic upamiętnia-
jących historyczne wydarzenia na terenie 
ZM „Ursus” i Ursusa – m.in. tablica pamięci 
filii obozu przejściowego Dulag 121 przy ul. 
Traktorzystów, projekt rzeźb plenerowych do 
fontanny, liczne projekty elewacji budynków, 
m. in. renowacja kapliczki z XVIII w. przy ul. 
Dzieci Warszawy w Ursusie i renowacja Pała-
cyku króla St. Poniatowskiego przy ul. Żela-
znej w Warszawie.
W latach 70. i 80. XX w. projektuje i re-
alizuje liczne projekty przestrzenne i wysta-
wiennicze, m.in. dla Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa w Pruszkowie.
W latach 1980–1981 wiele projektów dla 
„Solidarności” – plakaty, ulotki. Plakat „Czer-
wiec 1979” (obecnie w zbiorach Europejskie-
go Centrum Solidarności w Gdańsku).
Od połowy lat dziewięćdziesiątych skupił się 
tyko na malarstwie (cztery indywidualne wy-
stawy w Warszawie).

„SZUKAM STAJENKI” – KONCERT PIEŚNI I PASTORAŁEK 
JACKA KACZMARSKIEGO
W piątkowy wieczór po uroczystości 
odznaczenia Leszka Nadstawnego, 
odbył się piękny koncert „Szukam 
stajenki” w wykonaniu Zuzy Wiśniew-
skiej i Jakuba Zuckermana, którzy uzu-
pełnili swój klimatyczny występ ko-
mentarzami i ciekawymi informacjami 
dla widzów. Artystom przy fortepianie 
towarzyszył  Kuba Mędrzycki. Na pro-
gram złożyły się pieśni i pastorałki, do 
których teksty napisał Jacek Kaczmar-
ski, a Zbigniew Łapiński skomponował 
muzykę. W utworach tych twórcy wy-
korzystali nie tylko polskie motywy, 
ale również ukraińskie, żydowskie, wę-
gierskie, a nawet arabskie. Teksty nie-
których utworów były długie i ciężkie, 

wymagające myślenia, ale ze sceny 
zabrzmiały również słowa proste 
i od razu chwytające za serce. Jak 
powiedzieli wykonawcy koncertu 
to nie do końca jest program o na-
rodzeniu Jezusa. Najistotniejszym 
przesłaniem, które płynie z tych 
pieśni i pastorałek jest przesłanie 
miłości. 
Koncert, świetnie przyjęty przez 
licznie zgromadzoną publiczność, 
zorganizowała Alina Małachowska, 
która w 2018 r. również otrzymała 
medal „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”.

Tekst	i	zdjęcia
Jacek Sulewski
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KALENDARZ KULTURALNY

LUTY 2022
  kulturalny CO   GDZIE   KIEDY? ?

URSUS
OŚRODEK KULTURY 

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

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE” 
02.02.2022 r. (środa), godz. 11.00 - 12.30
FILM – „MISIEK W NOWYM JORKU” – INDIE/IRLANDIA / ani
macja /familijny / b.o. / komedia – 90 minut (dubbing) 

09.02.2022 r. (środa), godzina 11.00 – 12.30
FILM – JAK URATOWAĆ MAMĘ” – POLSKA /animacja / b.o. 
/ 90 minut

7.02 (poniedziałek), godz. 16.00 
WARSZTATY POETYCKIE w Klubie Literackim „Metafo-
ra”.  Przygotowanie i omówienie nowego almanachu poe
zji i prozy. Prowadzenie Anna Rykowska WSTĘP WOLNY.

11.02 (piątek), godz. 19.00, sala widowiskowa
PREMIERA spektaklu pt. „Dzień z życia Lucjana, Lusi 
i mamusi” w wykonaniu artystów Teatru „Scena Przyfa
bryczna”. Reż. Joanna Godlewska. WSTĘP WOLNY.

13.02 (niedziela), godz. 12:30, sala widowiskowa
BAJKA DLA DZIECI (3–8 lat) pt. „Zimowa niespodzianka” 
w wykonaniu artystów Teatru „Koliberek”.
    BILETY 20 ZŁ
16.02 (środa), godz. 17.00, sala kameralna
Wieczór autorski poetów Klubu Literackiego „Metafora” 
z udziałem Andrzeja Marka Dębkowskiego i Marianny Go
dawy. Muzyka i śpiew – Joanna i Janusz Potempscy. Pro
wadzi Anna Rykowska. WSTĘP WOLNY.

18.02 (piątek), godz. 18:00, sala widowiskowa
KONCERT WALENTYNKOWY pt. „ONE AND MY” w wy
konaniu aktorskim Stanisława Górki i akompaniamencie 
gwiazdorskim Jerzego Derfla. BILETY 20 ZŁ
Znakomita farsa o relacjach męskodamskich, skrząca się angiel
skim humorem i przeplatana szlagierami o miłości.

25.02 (piątek), godz. 19.00, sala widowiskowa
Spektakl rozrywkowy pt. „WINDĄ DO NIEBA CZYLI 
CZWORO PO CZTERDZIESTCE” Występują: Małgorzata 
Lewińska, Jacek Kawalec, Izabela Bukowska, Dariusz Kor
dek, Sylwia Gliwa i inni. Reż. Dariusz Tomaszkiewicz
    WSTĘP 70 ZŁ

28.02 (poniedz.), godz. 11.00, sala widowiskowa
Spektakl lalkowy pt. „BUZIAKI MAMUSI” w ramach pro
jektu „Twarze teatru” dofinansowanego ze środków Biura 
Edukacji m.st. Warszawy.  WSTĘP WOLNY.
Opowiada o zającach próbujących odzyskać skradzioną im czaro
dziejską kapustę oraz o potędze matczynej miłości. Po spektaklu 
warsztaty. 
Dla grup zorganizowanych ze szkół oraz osób indywidualnych.

WSZYSTKIE IMPREZY I ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE 
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO 
PANDEMII COVID19. W PLACÓWCE NALEŻY PRZEBYWAĆ 
W MASECZCE ZASŁANIAJĄCEJ USTA I NOS, OBOWIĄZUJE 

DEZYNFEKCJA RĄK I ZACHOWANIE DYSTANSU 
SPOŁECZNEGO.

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

www.kolorowa.arsus.pl
05.02 (sobota), godz. 15:00
„Dobry zwierzak, czyli słów kilka na temat zoopsycholo-
gii” spotkanie w MAL „Po gadzinach” z zoopsychologiem, 
behawiorystą Markiem  M. Kowalewskim WSTĘP WOLNY

06.02 (niedziela), godz. 12:30
„Ale frajda! Zimowisko” – spektakl teatralny dla dzieci 
z cyklu  Niedzielne Spotkania z Teatrem w wykonaniu Tea
tru „Bajaderka” WSTĘP 10 ZŁ

12.02 (sobota), godz. 18:00
„Spijam z twoich ust – Monika Urlik akustycznie” – kon
cert rozrywkowy. Monika Urlik  wokal, Konrad Skowroński  
gitara, Justyna OsieckaPieron  wiolonczela WSTĘP 20 ZŁ

16.02 (środa), godz. 18.00 
„POWIEW MIŁOŚCI”  koncert w wykonaniu zespołu ope
retkowego „Belcanto” WSTĘP WOLNY

19.02 (sobota) godz. 12.30
„PODRÓŻE MAŁE I DUŻE” – program muzyczny dla dzieci

WSTĘP 10 ZŁ26.02 (sobota) godz. 18:00
„EKSPERYMENT” – spektakl teatralny w reżyserii Grze
gorza Reszki, w  wykonaniu aktorów Kompanii Teatralnej 
Mamro, z cyklu Teatr w Kolorowej WSTĘP 20 ZŁ

od 19.02 do 31.03
WYSTAWA MALARSTWA Grupy Plastycznej Walor z MOK 
w Piastowie  wystawa czynna  od 19 lutego do 31 marca 2022

DOM KULTURY 
„PORTIERNIA” 

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

www.portiernia.arsus.pl
03, 10, 17, 24.02.2022, godz. 16:00
TANIEC W KRĘGU (dla dorosłych)  WSTĘP WOLNY

31.01.2022–04.02.2022 
AKCJA: „ZIMA W MIEŚCIE”

W DK PORTIERNIA 
dla dzieci 7–12 lat 

(zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe w okresie: 
wstęp wolny, obowiązują zapisy telefoniczne)

• Zajęcia cyrkowe (31.01.2022, godz. 10:00);
• Zajęcia w pracowni foto „Eksperymenty fotoche-

miczne” (31.01.2022 ,godz. 12:00);
• Warsztaty plastyczne „Zimowy witrażyk” 

(02.02.2022 i 04.02.2022, godz. 10:00);
• Zajęcia przyrodnicze „Zwierzęta i ich domy” 

(1.02.2022, godz. 11:00);
• Zajęcia przyrodnicze „Ciekawostki o dzikich zwie-

rzętach” (03.02.2022, godz. 11:00);
• Zajęcia z Izbą Tożsamości Ursusa „Zima i sporty 

zimowe dawniej i dziś” 
(02.02.2022 i 04.02.2022, godz. 10:00);

• Otwarty tenis stołowy 
(03.02.2022, 04.02.2022, godz. 10:00–16:00)

01–28.02.2022 
WYSTAWA MALARSTWA Romana Jakackiego 
 WSTĘP WOLNY
14.02.2022, godz. 18:00 
WIELOKULTUROWOŚĆ W URSUSIE. Hiszpania – tury-
styka i flamenco. Walory turystyczne przedstawi Joanna 
Zwoleńska. Koncert w wykonaniu mistrzyni pieśni sefardyj
skich Anny Riveiro. Pokaz taneczny w wykonaniu tancerzy 
ze Studia Flamenco Joanny i Marka Krajewskich; 

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona
Wejściówki do odbioru od 04.02.2022

18.02.2022, godz. 18:00
TRENING UWALNIANIA EMOCJI; Spotkanie z Beatą Soko
łowską (psycholog, dietetyk, terapeutka, coach świadomo
ści) WSTĘP 20 zł, przedsprzedaż przez serwis biletyna.pl
23.02.2022, godz. 18:00
FINISAŻ WYSTAWY Romana Jakackiego WSTĘP WOLNY
25.02.2022, godz. 19:00
STAND-UP PRZY FORTEPIANIE „OD BACHA DO AC/DC” 
w wykonaniu Adama Snopka. 

WSTĘP 30 zł, bilety do nabycia w serwisie biletyna.pl
01–28.02.10.2022, godz. 09:00–20:00
Indywidualne zwiedzanie zmodernizowanej wystawy 
Izby Tożsamości Ursusa  [grupy zorganizowane pro
simy o wcześniejszy kontakt z Opiekunem ekspozycji 
agnieszka.gorzkowska@arsus.pl*] WSTĘP WOLNY
*  wystawa zlokalizowana na I piętrze budynku. Brak windy i podjazdu

WYDARZENIA MAL: 
04.02.2022, godz. 17:00
WARSZTATY RĘKODZIEŁA „Barokowy anioł na desecz-
ce” (warsztat dla dorosłych);  WSTĘP WOLNY, liczba miejsc 
ograniczona, konieczne zapisy na email: dk.portiernia@arsus.pl

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

www.mis.arsus.pl
01–25.02.22
WYSTAWA autorska grafik Andrzeja Maląga. 
01.02.22, godz. 18.30 
WERNISAŻ WYSTAWY grafik Andrzeja Maląga.

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona 

01.02–28.02.22 
WYSTAWA ORNAMENTÓW pt. „Never” Alony Zozulii.
15.02.22, godz. 16.00 
„WALENTYNKI NA WESOŁO” – wieczorek towarzyski 
w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona 

17.02.22, godz. 17.00 
„ELEMENTY TERAPII TAŃCEM I RUCHEM ORAZ ANA-
LIZY RUCHU” – warsztaty realizowane przez Fundację 
Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM 
finansowane przez m.st. Warszawa.

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona 

20.02.22, godz. 12.30 
Niedzielne południe z teatrem – bajka dla dzieci „KSIĘŻ-
NICZKA NA ZIARNKU GROCHU”.  WSTĘP 10 ZŁ

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

na miejscu płatność wyłącznie gotówką 
Baśń „O księżniczce na ziarnku grochu” pozwala przenieść się 
w świat zapomnianych arystokratycznych rytuałów. Dzieci spotyka
ją Królewską Rodzinę i poznają zasady dworskiego ceremoniału. 
Dzięki wyobraźni wraz z rodzicami i aktorkami odkrywają bajkę. 
Dzieci współtworzą wraz z aktorkami poszczególne sceny, nadając 
im kształt i wyraz artystyczny oraz uczą się poprzez sztukę teatralną. 
Twórcy i wykonawcy spektaklu: autorski pomysł, reżyseria i wykona
nie: Ania Polarusz, autorskie piosenki i wykonanie: Dominika Buczek
Klimczuk, kompozytor i wykonanie muzyki: Krzysztof Kowalewski. 

22.02.22, godz. 18.00 
„AKORDEONOWE MELODIE” – występ akordeonisty 
Włodzimierza Przygoda z cyklu „Moje Pasje”.

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona 

24.02.22, godz. 16.00 
„SŁODKI I UŚMIECHNIĘTY TŁUSTY CZWARTEK” – bie
siada  przy pączku, herbacie i muzyce w DK „Miś”.

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona 

26.02.22, godz. 16.00
„KARNAWAŁOWE OSTATKI” – towarzyski wieczorek ta
neczny w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona 

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE” 
01.02.22 
godz. 10.00–12.00 grupa zorganizowana 
godz. 12.30–14.30  zgłoszenia indywidualne 

(max.8 osób, 712lat).
KLUB MAJSTERKUJĄCEGO PRZYRODNIKA  (Instruktor  
Piotr Białek). Przyjrzymy się ptakom i temu jak sobie radzą 
w mroźne dni. Na początek krótki spacer ornitologiczny 
dookoła DK Miś. Porozmawiamy o zasadach dokarmia
nia i zbudujemy elegancki karmnik z materiałów, które są 
w każdym domu. Poznamy ciekawy gatunek, który przylatu
je do nas na zimę jak do ciepłych krajów. 

01 i 03.02.22, godz. 10.00–11.00 
Spektakl teatralny dla dzieci „Zając i stonoga, pełna 
przygód droga”  (opieka – Krzysztof Majkowski). Przedsta
wienie w wykonaniu Funkcjonariuszy Wydziału Profilaktyki 
Straży Miejskiej m.st Warszawy.

(zgłoszenia indywidualne i grupowe, max. 50 osób, 6–10 lat). 

03 i 10.02.22, godz. 10.30–12.00 
WARSZTATY ORIGAMI  (Instruktor  Martin Imrich). Papie
rowe fantazje. Zostań mistrzem origami!

(zgłoszenia indywidualne, max. 10 osób, 712 lat).

31.01.22 i 02.02.22,  godz. 10.30–12.00 
WARSZTATY PRZY SZTALUGACH (Instruktor – Karolina 
Kurzak). Tworzenie pejzażu zimowego techniką farb akry
lowych poprzedzone wykonaniem własnego szkicu na 
płótnie malarskim – podstawa szkicu, perspektywy, nauka 
mieszania kolorów.

04.02.22  
godz. 10.00–11.30  (711 lat);
godz. 12.00–13.30 (1216 lat)
ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY (opieka – 
Krzysztof Majkowski). Ćwiczenia praktyczne z wykorzysta
niem fantoma oraz defibrylatora.

(zgłoszenia indywidualne, max. 10 osób).

11.02.22 
godz. 10.00–12.00 grupa zorganizowana
godz. 12.30–14.30  zgłoszenia indywidualne (max. 10 osób, 

712lat).
PLASTYKA NA WESOŁO (Instruktor – Karolina Kurzak).  

07 i 09.02.22, godz. 10.30–12.30 
CERAMIKA OD PODSTAW (Instruktorzy – Karolina Kurzak; 
Martin Imrich). Tworzenie własnych dzieł z gliny, od projek
tu szkicowanego na kartce, przez wylepienie, pomalowa
nie oraz wypalenie.

(zgłoszenia indywidualne, max. 10 osób, 715 lat)

08.02.22, godz. 10.30–12.00 
WARSZTATY WOKALNE (Instruktor – Anna Kałużna)

(zgłoszenia indywidualne, max. 10 osób, od 8 roku życia)

08–09.02.22, godz. 11.00–12.00 
WARSZTATY TANECZNE (Instruktor – Anna Zalewska).

zgłoszenia indywidualne, max. 10 osób, 712 lat) 

W związku z COVID19 została ograniczona liczba uczestników. Pod
czas zajęć obowiązują procedury zachowania bezpieczeństwa i za
sad funkcjonowania Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy w trakcie epidemii COVID19 dla użytkowników Ośrodka. 
Wszystkie zajęcia w ramach akcji „ZIMA W MIEŚCIE” są bezpłatne 
oraz obowiązują zapisy telefoniczne najmniej na tydzień przed rozpo
częciem zajęć.
Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii, wydarzenia zapla
nowane z udziałem publiczności odbywać się będą w reżimie sanitar
nym. Uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk, zasłanianie nosa i ust 
oraz zachowanie bezpiecznych odległości. Organizator zastrzega 
sobie prawo do odwołania zaplanowanych wydarzeń, zmiany ich ter
minu lub przeniesienia ich w przestrzeń wirtualną.

PRUSZKÓW
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY   
im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”
PRUSZKÓW, ul. Bohaterów Warszawy 4, 
 tel.: (22) 728 39 40 
 www.mok-kamyk.pl          

Do 04.02.2022
(piątek)

WYSTAWA 
„PRZEMYSŁOWY 
PRUSZKÓW” 
autorstwa Wioletty 
Prusinowskiej 

MIEJSCE: 
Foyer I piętro
Młoda artystka i student
ka Akademii Pedagogiki 
Specjalnej na kierunku 
Edukacja Artystyczna. 
W Pruszkowie mieszka 
od urodzenia i to właśnie 
tutaj stawiała pierwsze 
kroki w swoim rozwo
ju artystycznym. Teraz 
pragnie przedstawić serię prac pt. „Przemysłowy Pruszków”. Jest 
to cykl ośmiu obrazów wykonanych farbami akrylowymi na płótnach. 
Malunki te przedstawiają przemysłową część rodzinnego miasta au
torki, które są przefiltrowane przez jej wyobraźnię i doświadczenia 
związane z tym miejscem. Możemy podziwiać na nich współczesną 
infrastrukturę przemysłową Pruszkowa, gdzie nie brakuje również 
elementów charakterystycznych dla dawnych fabryk.

WSTĘP BEZPŁATNY

20.02.2022 (niedziela), godz. 12:00
Poranek Teatralny dla dzieci (od 4 roku życia) – „DETEK-
TYW SZKIEŁKO NA TROPIE” – w wykonaniu Teatru Itakza
gramy

MIEJSCE: 
Sala 

Widowiskowa 
CDK

Detektyw Szkieł
ko to utytułowany 
tropiciel przestęp
ców, poszukiwacz 
zaginionych przed
miotów i osób 
oraz rozwiązywacz 
naj t rudnie jszych 
nawet zagadek. 
Jednakże nawet on 
potrzebuje czasem 
pomocy w śledztwie 
– pomocy młodych, 
bystrych i szybkich 
umysłów, które 
potrafią połączyć 
najbardziej niepo
wiązane ze sobą 
fakty! Tym razem zajmiemy się zaginięciem... czego lub kogo, o tym 
zadecyduje Publiczność. Zbierzemy od Was przyniesione przez 
Was przedmioty, które będą mieć wielkie znaczenie dla śledztwa, 
a potem wspólnie pomożemy Detektywowi Szkiełku rozwiązać ko
lejną sprawę w jego karierze.
To spektakl dla każdego, w kim drzemie żyłka detektywa – niezależ
nie od wieku! Nie może Was zabraknąć!

 SPRZEDAŻ BILETÓW (10 ZŁ OD OSOBY) 
od 7 lutego 2022 od godz. 09:00 

na stronie internetowej www.mokkamyk.pl/bilety



Mocne Strony    |    3 LUTEGO 2022 R.    |    NR 1(119)/2022  (ROK VII) 15dzielnica URSUS m.st. Warszawy  |  dzielnica WŁOCHY m.st. Warszawy  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina BRWINÓW  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  | gmina BŁONIE  |  gmina STARE BABICE

KALENDARZ KULTURALNY l REKLAMA

n 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, email: j.sulewski@mocnestrony.com.pl, tel.: 602 666 134  
| Sekretarz redakcji: Anna Stefańska-Sulewska, email: redakcja@mocnestrony.com.pl  
|  Zespół: Agnieszka Gorzkowska (redaktor), email: a.gorzkowska@mocnestrony.com.pl, Wojciech Grzesik (redaktor), 

e–mail: w.grzesik@mocnestrony.com.pl; Marlena Hess (redaktor), email: 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 

Uwaga: brak reklam przed seansami!

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W DUCHNICACH 

zawiadamia o 

PRZETARGU, 
którego przedmiotem będzie nabycie odrębnego prawa do lokalu miesz-
kalnego o pow. użytkowej 47,70 m/kw nr 11 położonego w budynku przy 
ul. Tuwima 8a w Duchnicach. 

Data przetargu została wyznaczony na dzień 18 lutego 2022 r. Wszel-
kie szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu, warunków 
udziału oraz zasad jego organizacji, można uzyskać pod numerem tele-
fonu 603 512 981.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OŻARÓW”  
z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki

ogłasza 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na niżej wyszczególnione roboty remontowo-budowlane budynków i obiek-
tów będących w zasobach SM „Ożarów”, tj.:

„Kompleksowy remont balkonów w budynkach mieszkalnych wie-
lorodzinnych przy ul. Obrońców Warszawy: 10, 12, 14, 19, 21, 25 
wraz z wymianą balustrad i ułożeniem płytek” (liczba balkonów: 168)

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni w terminie do 18.02.2022 r. do go-
dziny 13.00:
l po dokonaniu wizji lokalnych oraz obmiarów obiektów zgodnie z przedmio-

tem zamówień, 
l na podstawie posiadanej przez Spółdzielnię dokumentacji technicznej 

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

(SIWZ) zgodnych z przedmiotem zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi 21.02.2022 r. w biurze Spółdzielni o godzinie 9.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu bez podania 
przyczyn.

Osoba do kontaktu ze strony inwestora:
AGNIESZKA KOPRZAK 
• tel. 22 722 11 80
• e-mail: inwestycje@smozarow.pl

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

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

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

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

INNE

OGŁOSZENIA DROBNE

UWAGA, NOWY ADRES!

SKLEP ZDROWA ŻYWNOŚĆ
w Ożarowie Mazowieckim

przeniesiony z ul. Kolejowej 1
na ul. Poznańską 201 A

OŻARÓW MAZOWIECKI

  w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165   

www.dkusmiech.ozarow-mazowiecki.pl
KONTAKT:  tel. 22 722 14 45  |  e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu  |  https://www.facebook.com/dkusmiech

AKCJA „FERIE Z UŚMIECHEM” 2022
 I tydzień ferii

FILIA BRONISZE
ul. Przyparkowa 15, Bronisze

31 stycznia (poniedziałek) –  
– 4 lutego (piątek) 2022
 
Trzy bloki tematyczne dla dzieci w wieku 712 lat:
• 9:30 – 11:00 Artystyczne ferie przy sztalu

gach. Zajęcia plastyczne.
• 11:30 – 12:30 Ferie z Uśmiechem – Roztań

czona Zima. Zajęcia taneczne.
• 12:45 – 14:45 Robimy teatr kreatywny. 

Zajęcia teatralne.
W przerwach wietrzymy sale, dezynfekujemy po
wierzchnie, dzieci w osobnym pomieszczeniu mogą 
zjeść śniadanie (prosimy o własne przekąski, napoje), 
a także obuwie na zmianę. Do tańca najlepiej sprawdzą 
się: tenisówki, trampki lub skarpety antypoślizgowe.
Zajęcia plastyczne zakończymy wystawą prac. Zajęcia 
taneczne – krótkim pokazem, układem choreograficz
nym. Natomiast zajęcia teatralne – spektaklem, jeśli bę
dzie taka możliwość, to z udziałem publiczności.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ilość miejsc ogra
niczona. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 
510 284 791.

FILIA JÓZEFÓW
ul. Fabryczna 15, Płochocin

31 stycznia (poniedziałek) –  
– 4 lutego (piątek) 2022

31 stycznia 
• 10:00 –11:00 Warsztaty taneczne dla dzieci 

611 lat
• 12:15 – 13:45 Artystyczne ferie przy sztalu

gach, I gr. 68 lat
• 14:00 – 15:30 Artystyczne ferie przy sztalu

gach, II gr. 912 lat
1 lutego 
• 10:00 – 11:00 Warsztaty taneczne dla 

dzieci 611 lat

• 12:15 – 13:45 Artystyczne ferie przy sztalu
gach, I gr. 68 lat

• 14:00 – 15:30 Artystyczne ferie przy sztalu
gach, II gr. 912 lat

2 lutego 
• godz. 10:00 -11:00 Warsztaty taneczne dla 

dzieci 611 lat
• 12:15 – 13:45 Artystyczne ferie przy sztalu

gach, I gr 68 lat
• 14:00 – 15:30 Artystyczne ferie przy sztalu

gach, II gr. 912 lat
3 lutego 
• 10:00 -11:00 Warsztaty taneczne dla dzieci 

611 lat
• 12:15 – 13:45 Artystyczne ferie przy sztalu

gach, I gr. 68 lat
• 14:00 – 15:30 Artystyczne ferie przy sztalu

gach, II gr. 912 lat
4 lutego 
• 10:00 – 11:00 Warsztaty taneczne dla 

dzieci 611 lat
• 12:15 – 13:45 Artystyczne ferie przy sztalu

gach, I gr. 68 lat
• 14:00 – 15:30 Artystyczne ferie przy sztalu

gach, II gr. 912 lat
 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograni
czona. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY pod numerem telefonu: 
22 722 50 08.

II tydzień ferii

OŻARÓW MAZ.
ul. Poznańska 165, Ożarów Mazowiecki

7 lutego (poniedziałek) –  
– 10/11 lutego (czwartek/piątek) 2022
 
7–11 lutego 2022
ZAJĘCIA Z NAUKI SZYCIA (s. 109)
• I gr. 9:30–11:00 (9–11 lat)
• II gr. 11:30–13:00 (12–15 lat)
Warsztaty z udziałem pani Marii Żołądek, która 

prowadzi zajęcia stałe z nauki szycia organizo
wane przez Dom Kultury „Uśmiech”. Organiza
tor zapewni uczestnikom niezbędne materiały.

7–10 lutego 2022
WARSZTATY Z NAUKI GRY NA GITARZE (s.110)
• godz.: 9:00–11:30

czas trwania: 30 min.
wiek uczestników: 5+

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli sprawdzić 
swoje umiejętności i predyspozycje pod okiem p. Artu
ra Kurana.

7–11 lutego 2022
WARSZTATY „SPOTKANIE Z BAJKĄ” (s. 108)
• godz. 9.45–10.45 (6–8 lat)
Dzieci staną się autorami i ilustratorami własnych ksią
żeczek 

7–11 lutego 2022
WARSZTATY „TWÓRCY KOMIKSÓW” (s. 108)
• godz. 11.15–12.15 (9–11 lat)
Dzieci stworzą własną fabułę i narysują krótką formę 
komiksu.

7–11 lutego 2022
WARSZTATY „BYĆ JAK GAUDI, CZYLI TWÓR-
CĄ MOZAIKI” (s. 108)
• godz. 13.15-14.15 (12–15 lat)
Dzieci zaprojektują wazon lub dekorację, którą ozdobią 
techniką mozaiki.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograni
czona. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY pod numerem telefonu: 
22 722 14 45.  
 

II tydzień ferii

W CENTRUM INICJATYW 
SPOŁECZNYCH 

ul. Poznańska 292, Ożarów Mazowiecki

7 lutego (poniedziałek) –  
– 10 lutego (czwartek) 2022
• 10:00 -11:30 – ROBOTYKA (7–12 lat)
Podczas warsztatów dziewczynki i chłopcy projektują, 
programują i konstruują roboty. 
Zajęcia odbywają się w formie warsztatów, na które skła
dają się cztery zasadnicze części – prezentacja multime
dialna, konstruowanie, programowanie i zabawa.
Oprócz doskonałej zabawy oferujemy dużą dawkę wie
dzy, nowe znajomości, naukę współpracy i abstrakcyjne
go myślenia.

• 12:00-13:30 –  NAUKA GRY NA GITARZE 
(7–12 lat)

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograni
czona. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY pod numerem telefonu: 
22 292 61 61.

CHCESZ 
ZAMÓWIĆ 
REKLAMĘ?

NAPISZ: 
reklama@mocnestrony.com.pl

ZADZWOŃ: 

509 559 506
602 666 134

W czasie ferii Atrium Reduta zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym na warsztaty 
edukacyjne i gamingowe z zakresu esportu. Wydarzenie zaplanowano w dniach 3–5.02 
oraz 10–12.02 w Strefie Gracza xkom. 
Dodatkowo od 3 do 12 lutego w Atrium Reduta powstanie specjalna BEZPŁATNA prze-
strzeń do gier i zajęć kreatywnych dla każdego.

⬇ Na te zajęcia OBOWIĄZUJĄ ZAPISY za pośredni
ctwem strony www.atrium-reduta.pl/ferie/ 

W salonie xkom w Strefie Gracza, od czwartku do so-
boty, w godzinach 14:00–17:00, każdego tygodnia 
ferii będą się odbywały zajęcia edukacyjne i gamin-
gowe. Uczestnicy bloku edukacyjnego dowiedzą się 
jak znaczące dla esportu jest zdrowie i dobre samopo
czucie oraz właściwa postawa ciała, która wyeliminuje 
w przyszłości ewentualne kontuzje. Podczas warsztatów 
uzyskają także informacje jak podczas gry doskonalić 
pracę zespołową, rozwijać umiejętności przywódcze czy 
identyfikować mocne strony.
W ramach bloku gamingowego każdy z uczestników 
otrzyma profesjonalną wiedzę na temat prezentowanej 
gry (czwartek – FIFA 20, piątek – Rocket League oraz 
sobota – Minecraft). Trener prowadzący warsztaty omó

wi teorię gier, nauczy myślenia 
logicznego i strategicznego. 
Każdy będzie mógł pod okiem 
specjalisty poznać nowe ele
menty gry czy otrzymać odpo
wiedzi na pytania, które go nur
towały podczas grania. 

⬇  Wstęp do całej tej strefy jest wolny,  
NIE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY.

W dniach 3–12.02, w godzinach od 11:00 do 17:00, 
na poziomie +1, w pobliżu placu zabaw WOW dla 
wszystkich młodych gości Atrium Reduta zostanie uru
chomiona dodatkowa, bezpłatna przestrzeń do gier 
i pracy kreatywnej. Starsi i młodsi miłośnicy rozgrywek 
będą mogli zasiąść w strefie konsolowej, gdzie zagrają  

w LEGO, Minecraft czy Smerfy. W strefie PC z kolei 
mogą liczyć na kultowego Minecrafta oraz Roblox. Cze
kają na nich również stanowiska do gry w Fortnite i Valo-
rant oraz zabawa i trening z Nintendo. A zwolennicy gry 
zespołowej będą mogli się sprawdzić uczestnicząc w or
ganizowanych w strefie turniejach. Dla tych, którym bliżej 
do nowinek technologicznych oraz zajęć kreatywnych Re
duta również przygotowała atrakcje. W strefie będzie moż
na oddać się rysowaniu na tabletach graficznych lub 
udać się w fascynujący świat wirtualnej rzeczywistości. 

ZOSTAJESZ W MIEŚCIE NA FERIE?
SPĘDŹ JE W ATRIUM REDUTA!www.atrium-reduta.pl

INFORMACJE O TRENERACH PROWADZĄCYCH WARSZTATY:

TRENER EDUKACYJNY: Urszula ‹Xirreth› Klimczak 
jest analitykiem zachowań esportowych i trenerem wy
dajności, ale też fanką gier online. W swojej pracy sku
pia się na rozwijaniu zdolności umysłowych zawodników 
i wydobywaniu ich pełnego potencjału. Wspiera zarów
no zawodników, jak i menedżerów. Wyposaża graczy  

w techniki radzenia sobie z presją, której doświadczają, 
aby pomóc im wzmocnić pewność siebie i przezwycię
żyć stres. Pomaga również menedżerom w sprawnym 
zarządzaniu zespołem. Uczy ich, jak na co dzień praco
wać z zawodnikami i jak ich motywować do osiągania 
najlepszych wyników.

TRENER GAMINGOWY: Adrian „Henry” Ryba to 
gracz/trener oraz analityk esportu. Był streamerem G2 
Esports czy AVEZ. Doradzał znanej drużynie Emeritos 
Banditos w analizowaniu spotkań oraz przeciwników. 
Może się pochwalić tytułami w znanych grach, takich jak: 
CounterStrike: Global Offensive, Zula czy też Valorant. 
Autor książki „Jak zostałem esportowcem”.

Tu może być 
także Twoje ogłoszenie
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URSUS OWSKA
LIGA SIATKÓWKI 
SEZON 2022

Szanowni miłośnicy piłki siatkowej!
Jest mi niezmiernie miło poinformować 

o rozpoczęciu zapisów do nowej edycji ULS 2022. 
Zapisy przyjmujemy wyłącznie mailowo pod adresem: ligasiatkowkiursus@gmail.com

W tym roku udział w rozgrywkach niestety będzie 
płatny, a opłata za całą ligę wynosić będzie 
250 zł. Nie będzie natomiast pobierana kaucja od 
drużyn.
Wprowadzenie opłaty podyktowane jest gwałtow-
nym wzrostem cen energii elektrycznej oraz gazu, 
a co za tym idzie bardzo dużą podwyżką cen wynaj-
mu hal sportowych, z których korzysta liga. 

Tegoroczną ligę planujemy 
rozpocząć w weekend 
19–20 lutego 2022.  

Zaznaczam, że nie wszystkie drużyny rozegrają 
w ten weekend swoje pierwsze mecze. 
Na pewno rozpocznie granie liga eliminacyjna.

Tu też jest kolejna zmiana – w związku z wprowadze-
niem opłaty, jak również z zeszłorocznym regulami-
nem, w eliminacjach nie wezmą udziału tylko 
te zespoły, które:
n występowały w Męskiej Ekstraklasie oraz
n zajęły 4 pierwsze miejsca w męskiej pierw-

szej lidze (tu oczywiście uwzględnione zostaną 
zasady spadków i awansów po zakończeniu ze-
szłorocznej edycji) .

Pozostałe zespoły, które zgłoszą chęć udziału 
w lidze, wezmą udział w ligach eliminacyj-
nych, z których trafią – w zależności od zajętego 
miejsca – do określonej ligi już w fazie zasadniczej 
rozgrywek. 

Zespoły występujące w pierwszej lidze od miejsc 
5 do 12 w zeszłorocznej edycji – zostaną rozsta-
wione w grupach eliminacyjnych.  

W zależności od liczby zgłoszonych zespołów, wy-
startują następujące ligi: 

 n Ekstraklasa, I Liga, II Liga, III Liga – rozgrywki 
męskie oraz 

 n I Liga Kobiet i II Liga Kobiet.

Udział w poszczególnych ligach określony jest 
w regulaminie, który przesłany zostanie w e-mailu 
zwrotnym po dokonaniu zgłoszenia.

Wszystkie zgłoszenia drużyn 
przyjmowane są do 6 lutego 2022 r. 

do godziny 22.00 
jedynie drogą e-mailową!!!! 

W zgłoszeniu proszę zamieścić wyłącznie 
następujące informacje: 

 n nazwa drużyny (proszę również zaznaczyć czy 
męska czy damska), 

 n imię i nazwisko kapitana/trenera/kierownika 
drużyny oraz 

 n numer kontaktowy
Skład drużyny proszę zamieścić tylko na karcie 
zgłoszeniowej (w załączeniu – w otrzymanym 
e-mailu zwrotnym) i dostarczyć do opiekuna ligi 
w dniu pierwszego meczu !!! 
Każda drużyna po wysłaniu zgłoszenia otrzyma 
potwierdzenie jego przyjęcia oraz niezbędne 
dokumenty.
Po dokonaniu zgłoszenia, w mailu zwrotnym prze-
kazany zostanie Państwu numer konta, na który 
w ciągu 3 dni, należy dokonać opłaty za 
udział w lidze. W przypadku nieopłacenia udziału, 
zespół nie będzie uwzględniony w harmonogramie 
spotkań.
Rozgrywki sędziują wyłącznie doświadczeni sę-
dziowie z WSMWZPS  !!!!!
Mecze będą się odbywać na terenie szkół: 
n Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Orłów 

Piastowskich 47 – w każdą sobotę i niedzielę 
oraz 

n Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Keniga 20 
– w każdą niedzielę (w przypadku dużej liczby zgło-
szeń mecze I, II i III Ligi męskiej będą się rozgrywać 
w soboty po godzinie 14.00)

Każdy zespół zobowiązany jest do posiadania swo-
ich piłek do rozgrzewki!!!!!!! 
Organizator zapewnia wyłącznie piłki meczowe!!!

W przypadku pojawienia się wątpliwo-
ści – proszę o kontakt e-mailowy:    

ligasiatkowkiursus@gmail.com
 

KOORDYNATOR ROZGRYWEK
Maciej Karczewski

Tel.: +48 662 288 536

KINOURSUS www.arsus.pl
facebook.com/kinoursus

BIAŁY 
POTOK

l  Polska  l  l.15  
l  komedia

5.02.  
godz. 16.00, 18.00

6.02.  
godz. 16.00, 18.00

KONIEC ŚWIATA 
CZYLI KOGEL 

MOGEL 4
Polska  l  l.15  l  

komedia

12.02.  
godz. 16.00, 18.00

13.02.  
godz. 16.00, 18.00

SING 2
l  USA  l  b/o  

l  animacja  
l  komedia/musical

l  dubbing

19.02.  
godz. 15.00, 17.00

20.02.  
godz. 15.00, 17.00

GIEREK

l  Polska  l  l.15  l  
biograficzny

26.02. 
godz. 16.00, 18.30

27.02. 
godz. 16.00, 18.30

LUTY 2022

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.

Przed nami świetna okazja do zapoznania się z tajemnicami wikingów. W ciągu siedmiu spotkań online 
i czterech odsłon warsztatowych zajęć stacjonarnych przemierzymy świat z wikińskimi żeglarzami, przyj-
rzymy się ich strojom, wierzeniom, kuchni i technikom walki. 

C ykl spotkań rodzinnych rozpoczął 
się 22 stycznia, zajęcia, zarówno 
online, jak i stacjonarne, zawsze 

rozpoczynają się o godz. 11.00, a żeby 
w nich uczestniczyć należy się zapi-
sać, wysyłając e-mail z datą spotka-
nia w tytule wiadomości na adres: 
lekcjeonline.mshm@gmail.com 
lub telefonicznie: 882 467 823.
UWAGA! W przypadku zajęć online 
zgłoszenia przyjmujemy najwcześniej 
na dwa tygodnie przed spotkaniem, 
najpóźniej – godzinę przed. 

WSTĘP WOLNY

TERMINY I OPISY 
POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ
 

SPOTKANIA ONLINE

22 STYCZNIA
Przodkowie wikingów

• Dla młodzieży i dorosłych

Co możemy powiedzieć o ludach za
mieszkujących Skandynawię przed 
wikingami? Jak wyglądała kultura ich 
przodków w epoce brązu i epoce 
żelaza? I w jaki sposób wikińskie ple
miona z ciemnej i zimnej północy zdo
minowały Europę na blisko 300 lat?

5 LUTEGO
Wikińscy wojownicy
• Dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Gdy wódz zadął w wojenny róg, wo
jownicy wikińscy chwytali za broń i ru
szali do walki. Ale jakiego używali przy 
tym oręża? W jaki sposób się nim po
sługiwali? Czy naprawdę zdobili swo
je hełmy rogami? I dlaczego wikiński 
wojownik musiał umrzeć w walce, by 
dostać się do Valhali?

19 LUTEGO
Wikingowie – eksploratorzy 
i podróżnicy

• Dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Wikińscy żeglarze docierali do najod
leglejszych zakątków świata, pokonu
jąc morskie i oceaniczne przestrze
nie, a w razie potrzeby również rzeki, 
którymi zapuszczali się setki kilome
trów w głąb lądu.

Około 1000 roku Leif Szczęśliwy, 
płynąc z Islandii na Grenlandię trafił 
na sztorm. Jego łódź, zdana na łaskę 
wiatru i fal, podryfowała na zachód, aż 
do krainy, którą nazwał Vinland.
Jak dużo wiemy o tych pierwszych Eu
ropejczykach w Ameryce? Gdzie się 
osiedlili i jak wyglądało ich spotkanie 
z Indianami?

5 MARCA
Styl i moda wikingów

• Dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Średniowiecze kojarzy się często 
z szarymi, ponurymi i mało interesują
cymi ubraniami. Ale nic z tego! Moda 
wikingów była różnorodna i kolorowa. 
W co dokładnie się ubierano? Jak 
przyozdabiano stroje? Z jakich wyko
nywano je surowców?
Wszystkie tajemnice wikińskiej mody 
poznamy podczas zajęć.

19 MARCA
W wiosce wikingów

• Dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Zwykle wyobrażamy sobie wikingów 
jako brutalnych najeźdźców plądru
jących europejskie miasta. A jednak 
byli oni także troskliwymi gospodarza
mi, posiadaczami zagród i domostw.
Pytanie – jak taki wikiński dom wy
glądał? Z jakich materiałów mógł być 
wzniesiony?
Wszystkiego dowiemy się, zasiada
jąc do wikińskiej uczty. Przy okazji 
dowiemy się, co jedzono i popijano 
w czasach wikingów, w czym przygo
towywano potrawy i jakich używano 
przypraw.

2 KWIETNIA
Wikingowie w Polsce?

• Dla młodzieży i dorosłych

Wikingowie zapuszczali się napraw
dę daleko. Nic więc dziwnego, że 
bywali także na terenach dzisiejszej 
Polski. Śladami tych wizyt są pozosta
wione tu przedmioty, które zabierali 
ze sobą na wyprawy, ale i groby, któ
rych charakter i wyposażenie sugeru
ją, że pochowane w nich osoby mogły 
być wikingami. W jakim celu odwie
dzali te ziemie? I czy mieli wpływ na 

życie zamieszkujących je ludzi?

23 KWIETNIA
W świecie nordyckich bogów

• Dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Skandynawska mitologia jest nie
zwykle bogata. Ale najbardziej popu
larne opowieści to: mit o Baldurze, 
synu Odyna, bogu piękna i dobra, 
podstępnie zabitym przez Lokiego, 
oraz o Ragnaroku, końcu świata, po 
którym Baldur ma zmartwychwstać 
i zapanować nad światem. 
Miedzy innymi tych właśnie opowie
ści wysłuchamy w wykonaniu praw
dziwego szamana.
 

SPOTKANIA STACJONARNE 
W MUZEUM

 
•  4 lutego
•  6 lutego
• 11 lutego
• 12 lutego

POPŁYŃ Z WIKINGAMI 
– warsztaty stolarsko-artystyczne

• Dla dzieci 6–12 lat

Wikińskie statki były szybkie i zwrotne. 
Umożliwiały żeglowanie zarówno po 
morzach, jak i po rzekach. W dodatku 
służyły nie tylko jako środek transpor
tu, ale i do innych celów… 
Jak wyglądało wikińskie szkutnictwo 
(czyli sztuka budowania łodzi)? Jakie 
możemy wyróżnić rodzaje okrętów, jak 
je ozdabiano i ilu ludzi można było za
brać na pokład? 
Na wszystkie pytania odpowiemy so
bie podczas zajęć. 
Zajęcia z elementami stolarstwa. 
Metoda String art to rysowanie za 
pomocą gwoździ i sznurka. Zajęcia 
praktyczne poprzedzone będą krótkim 
wykładem, po którym uczestnicy wyko
nają łodzie wikingów.

Ze względu na obostrzenia na zajęcia 
stacjonarne możemy zapisać ogra-
niczoną liczbę chętnych.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są 
do przestrzegania zasad sanitarno
epidemiologicznych obowiązujących 
na terenie muzeum.

Na wezwanie Odyna. T AJEMNICE WIKINGÓW

ODBYŁOSIĘ


