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Cлава Україні!

Drodzy Czytelnicy!
Sytuacja za naszą granicą budzi nie tylko niepokój, ból, 
przerażenie, ale i nasze najgłębsze oburzenie i sprzeciw. 
Wojna to słowo kojarzące się, szczególnie ludziom młodym, 
z tematem poruszanym na lekcjach historii, mówiącym 
o krwawych wydarzeniach na świecie i w Polsce – z mi-
lionami ofi ar I i II wojny światowej – a także z opowieści 
naszych babć, dziadków, rodziców. Tylko nieliczni jeszcze 
żyjący doświadczyli jej będąc dziećmi, nastolatkami. NI-
GDY WIĘCEJ – zawsze pada z ich ust. 

D ziś,	kiedy	piszę	te	słowa,	mija	5	dzień,	gdy	tuż	za	naszą	
granicą	 miała	 miejsce	 nieprawdopodobna,	 niewyobra-
żalna	 w	 XXI	 wieku,	 zbrojna	 napaść	 Rosji	 na	 Ukrainę	

–	 wywołana	 przez	 pozbawionego	 empatii,	 owładniętego	
żądzą	 władzy	 absolutnej	 szaleńca,	 za	 nic	 mającego	 życie	
ludzkie.	 Ta	 dynamicznie	 postępująca,	 bezlitosna	 agresja,	
dotykająca	 bezbronną	 cywilną	 ludność,	 pochłonęła	 już	
wiele	śmiertelnych	ofiar,	wśród	nich	są	dzieci.	Ofiarami	są	
jednak	wszyscy,	którzy	musieli	opuścić	swoje	domy,	rodzi-
ny	 pozostałe	 na	 Ukrainie	 przeżywające	 dramaty	 rozstania	
z	mężem,	bratem,	ojcem	oraz	zwykli	ukraińscy	mężczyźni	
w	 wieku	 18–60	 lat,	 wyższą	 koniecznością	 zmobilizowani	
do	walki	w	obronie	Ojczyzny	i	bohaterstwa.
W naszych stronach widać przejawy szczególnej solidar-
ności z Ukrainą. To	 spontaniczne	 organizowanie	 zbiórek	
wśród	 mieszkańców	 wszystkich	 gmin	 Powiatu	 Pruszkow-
skiego,	 Powiatu	 Warszawskiego	 Zachodniego,	 warszaw-
skich	dzielnic,	to	racjonalna,	celowa	pomoc	rzeczowa	trafia-
jąca	do	pozostałej	na	terenie	Ukrainy	ludności	i	dzielnych,	
broniących	 Ojczyzny	 mężczyzn,	 napływające	 ze	 strony	
mieszkańców	deklaracje	przyjmowania	uciekinierów	–	ma-
tek	 z	 dziećmi,	 osób	 starszych,	 wyznaczanie	 konkretnych	
miejsc	czasowego	pobytu	dla	większych	grup	emigrantów.	
Zaangażowani	są	wszyscy.	Dotyka	 to	nas	wszystkich.	Do-
tyka	pracujących	w	Polsce,	przeżywających	obecnie	szcze-
gólnie	silnie	dramat	rozstania	z	rodziną	obywateli	Ukrainy.	
Najważniejsze,	żeby	ich	rodziny	przeżyły.	Kto	może,	komu	
się	uda	dotrzeć	do	granicy	–	przyjeżdża.
Bieżące wydanie „Mocnych Stron” jest szczególne,	skie-
rowane	 do	 aktywnie	 zaangażowanych	 w	 pomoc,	 do	 oby-
wateli	Ukrainy	–	ku	pokrzepieniu,	że	 ich	 los	nie	 jest	nam	
obojętny,	do	nas	wszystkich,	którzy	wsparcie	mogą	okazać	
także	drobnym	gestem,	drobną	niebiesko-żółtą	demonstra-
cją	solidarności	z	dzielną	Ukrainą	i	jej	mieszkańcami.	
Chwała Ukrainie! Cлава Україні!
  Anna Stefańska-Sulewska
  wydawca dwutygodnika „Mocne Strony”
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Dla ukraińskich dzieci – GMINA BŁONIE  
Zenon Reszka – Burmistrz Gminy Błonie opublikował 25 lutego 2022 r. na swojej stronie fb specjalny 
komunikat (w dwóch językach – polskim i ukraińskim) skierowany zarówno do mieszkańców gminy, 
jak i szczególnych grup zawodowych, w którym zwraca się o szczególną, określoną pomoc.

KOMUNIKAT nr 2 BURMISTRZA BŁONIA
z dnia 25 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo,

Na terenie naszej gminy pracuje wielu Ukraiń-
ców. Przypuszczamy, że z powodu ataku Rosji 
na Ukrainę i trwającej wojny, w najbliższych 
dniach zaczną docierać do nas ich rodziny. 
Spodziewamy się sporej grupy dzieci w róż-
nym wieku.

W związku z tym Dyrektorzy szkół są w goto-
wości przyjąć dzieci w wieku szkolnym i za-
pewnić im opiekę i nauczanie. W przypadku 
dzieci w wieku przedszkolnym, konieczne bę-
dzie utworzenie grup przedszkolnych z opie-
kunami ukraińskimi, by zapewnić maluchom 
poczucie bezpieczeństwa i komunikację w ję-
zyku ojczystym.

Poradnia psychologiczno–pedagogiczna przy-
gotowuje się do udzielenia wsparcia potrzebują-
cym. W tej chwili trwają poszukiwania specja-
listów z Ukrainy lub ze znajomością języka.

Ośrodek Pomocy Społecznej sprawdza moż-
liwości skorzystania z rządowych programów 
i funduszy w zakresie wsparcia uchodźców.

W związku z deklaracjami od mieszkańców 
naszej gminy, prosimy wszystkich chcących 
udostępnić lokale mieszkaniowe uchodź-
com z Ukrainy, o przekazywanie takich infor-
macji pocztą elektroniczną na adres:  

dariusz.urban@um.blonie.pl

Pracownik Urzędu Miejskiego skontaktuje się 
z zainteresowanymi, w celu omówienia szcze-
gółów.

Prosimy również o zgłaszanie się do Urzędu 
Miejskiego w Błoniu osób ze znajomością ję-
zyka ukraińskiego z przygotowaniem peda-
gogicznym i psychologicznym. Szczególnie 
mile widziane ukraińskie przedszkolanki i psy-
cholożki posiadające doświadczenie w pracy 
z dziećmi. Kontakt w tej sprawie: 600 007 142 
lub e-mail: przemyslaw.kubicki@um.blonie.pl.

  Zenon Reszka
  Burmistrz Błonia

Na oficjalnej stronie www powiatu 
pruszkowskiego w Aktualnościach 
czytamy:
W obliczu dramatycznych wyda-
rzeń zza wschodniej granicy, Zarząd 
Powiatu Pruszkowskiego wyraża 
głęboką solidarność ze wszystkimi 
obywatelami Ukrainy.
– Jesteśmy zdecydowani zapewnić 
realne wsparcie w niesieniu pomo-
cy naszym ukraińskim sąsiadom. 
W godzinach przedpołudniowych, 
wraz z Zarządem, odbyłem krótką 
rozmowę telefoniczną z władzami 
Hostomelu na Ukrainie w obwodzie 
kijowskim. Zostaliśmy poproszeni 
o zapewnienie opieki dla grupy ok. 
100 dzieci – mówi Krzysztof Rymu-
za Starosta Pruszkowski. – Podczas 
spotkania kryzysowego Zarządu 
z wszystkimi włodarzami gmin 
z terenu powiatu pruszkowskiego 

w sprawie pomocy mieszkańcom 
Ukrainy, omówione zostały różne 
formy wsparcia. Otrzymaliśmy de-
klarację współpracy od wszystkich 
włodarzy – dodaje Starosta Prusz-
kowski.

Obecnie samorządy są w trakcie 
organizowania miejsc noclegowych 
oraz zbierane są informacje na te-
mat zapotrzebowania na różnego 
rodzaju produkty dla uchodźców 
z Ukrainy.

Dodatkowo na terenie powiatu 
pruszkowskiego organizowane są 
różne formy pomocy m.in. zbiór-
ki funduszy i najpotrzebniejszych 
rzeczy. Chęć pomocy wyraził rów-
nież koncern kosmetyczny, które-
go fabryka znajduje się w naszym 
powiecie. Z inicjatywą wyszedł 
także samorząd uczniowski Lice-
um Ogólnokształcącego im. T. Koś-

ciuszki w Pruszkowie, który zorga-
nizuje zbiórkę najpotrzebniejszych 
rzeczy takich jak: opatrunki, koce, 
środki higieniczne.

Zachęcamy mieszkańców 
powiatu pruszkowskiego 

do czynnego włączania się 
w tę akcję.

Solidarność z Ukrainą – POWIAT PRUSZKOWSKI

Pomoc dla Ukrainy – GMINA BRWINÓW
Na głównej stronie gminy Brwinów https://www.brwinow.pl znajdujemy 
szczegółową informację fundacji działającej już 15 lat na Wschodzie (w tym 
na Ukrainie), która organizuje obecnie akcję pomocy. 
Rosja rozpoczęła zbrojną interwen-
cję na Ukrainie. Z różnych stron 
płyną deklaracje wsparcia. Akcję 
pomocy organizuje m.in. Fundacja 
Wolność i Demokracja.
Fundacja Wolność i Demokracja jest 
organizacją, która od 15 lat działa 
na Wschodzie, w tym na Ukrainie. 
W 2014 r. po inwazji na terytoria 
ukraińskich obwodów ługańskiego 
i donieckiego Fundacja koordyno-
wała ewakuację Polaków z Donbasu. 

Wieloletnie kontakty Fundacji na 
Ukrainie, znajomość polskich środo-
wisk i organizacji społecznych, pa-
rafii rzymskokatolickich i polskich 
działaczy lokalnych we wszystkich 
obwodach oraz ponad 200 zrea-
lizowanych tam projektów (m.in. 
„Nie jesteś sam – program wsparcia 
polskich seniorów na Ukrainie”) są 
gwarantem, że pomoc finansowa 
udzielana na Ukrainie dotrze do po-
trzebujących. 

Pomóc mogą instytucje i osoby in-
dywidualne, np. poprzez wpłaty 
na zakup żywności, opału, agrega-
tów prądotwórczych, zestawów do 
uzdatniania wody, butli gazowych, 
lekarstw, środków opatrunkowych, 
konserw, żywności o wydłużonej 
przydatności do spożycia, koców, 
śpiworów itp.

Konto Fundacji na wpłaty na pomoc 
dla potrzebujących na Ukrainie:

mBank 24 1140 1010 0000 5060 
3200 1020.

Oferty pomocy można zgłaszać do 
biura koordynacyjno-informacyj-
nego: 

ukrainapomoc@wid.org.pl

Pomoc uchodźcom z Ukrainy 
– GMINA MICHAŁOWICE
Na głównej stronie Urzędu Gminy Michałowice przyciąga uwagę flaga Ukra-
iny z solidarnościowym hasłem: ми з вами. Cлава Україні! Wyżej 
– przekierowanie do ważnej informacji wójt gminy – Małgorzaty Pacheckiej. 

Informacja małgorzaty 
PacheckIej, wójt gmIny 

mIchałowIce dotycząca form 
Pomocy uchodźcom z ukraIny, jakIe 

może wcIelIć w życIe nasza gmIna.

jak gmIna może Pomóc uchodźcom?  
Cudzoziemcy, którzy otrzymają 
miejsce zamieszkania na terenie na-
szej gminy i będą mieli zakończoną 
procedurę legalizacyjną (czyli uzy-
skają status uchodźcy),  jeśli znaj-
dują się w trudnej sytuacji życiowej, 
będą mogli korzystać ze świadczeń 
pieniężnych i niepieniężnych na 
takich samych zasadach jak nasi 
mieszkańcy.
Będzie możliwa pomoc w postaci:
•	zasiłków celowych na zaspokojenie 

niezbędnej potrzeb, np. pokrycie 
części lub całości kosztów zaku-
pu np. żywności, leków i leczenia, 
opału, odzieży, lub okresowych

•	pracy socjalnej
•	poradnictwa specjalistycznego, 

w tym psychologicznego
•	posiłku lub zasiłku na zakup żyw-

ności i posiłku w ramach programu 
„Posiłek w domu i szkole”

•	usług opiekuńczych
Cały katalog realizowanych usług 
i świadczeń realizowany przez GOPS 
jest dostępny także dla cudzoziem-
ców, o ile spełnione będą zasady 
określone w ustawie o pomocy spo-
łecznej.
Trudnością w dostępie mogą być 
bariery językowe, dlatego szukamy 

osób, które chciałyby współpracować 
jako tłumacze (w miarę potrzeby).
Samorządy są mentalnie gotowe 
do udzielenia szerokiej i aktywnej 
pomocy osobom pokrzywdzonym 
w wyniku napaści Rosji na Ukrainę. 
Potrzebna jest jednak korekta pra-
wa, ponieważ obecnie korzystamy 
z przepisów, które przytoczyłam 
powyżej. Korporacje samorządowe 
(związki gmin, miast itp.) pracują 
nad propozycją takich zmian. Liczy-
my na ich szybkie wprowadzenie, 
co umożliwi realizację szerszej po-
mocy.

uchodźcy z hostomela
Na teren powiatu pruszkowskiego 
być może przyjedzie grupa dzieci 
z Hostomela w obwodzie Kijowskim, 
miasta partnerskiego gminy Nada-
rzyn. W Hostomelu toczą się walki 
o lotnisko.
Nasza gmina, podobnie jak pozosta-
łe gminy powiatu, udzieli niezbędnej 
pomocy. Zdajemy siebie też sprawę, 
że może to być pomoc długoczaso-
wa. Nie wiemy jeszcze na czym bę-
dzie polegała, bo wszystko dzieje się 
bardzo szybko i dynamika zdarzeń 
jest duża.
Działania koordynuje Powiat Prusz-
kowski i wicestarosta Agnieszka 
Kuźmińska.

Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice

NIE dla wojny! – POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Wszędzie są widoczne oznaki solidarności z Ukrainą. Na swoim Facebooku Powiat War-
szawski Zachodni umieścił hasła: NIE dla wojny! oraz Myślami jesteśmy z Ukrainą i spo-
łecznością ukraińską. #StandWithUkraine. Na fotografiach sprzed siedziby starostwa 
powiatowego widać flagę Ukrainy obok polskiej i unijnej. 
W kolejnym wpisie pokierował na rządową 
stronę: https://www.gov.pl/web/udsc/ukra-
ina. Opublikowane na fb starostwa plakaty 
w 4 językach: polskim, ukraińskim, angiel-
skim i rosyjskim informują osoby przekra-

czające granicę polską na każdym z ośmiu 
przejść granicznych o pierwszej pomocy 
w Polsce, na którą mogą liczyć tuż po prze-
kroczeniu granicy: szczegółowej informacji, 
posiłkach, pobliskich noclegach itp. 
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GMINA BŁONIE

Gmina BŁONIE informuje

KIERMASZ WIELKANOCNY
NA BŁOŃSKIM RYNKU

Centrum Kultury w Błoniu organizuje coroczny 
– wielkanocny kiermasz świąteczny. 

W tym roku proponujemy Państwu nową formułę wydarzenia, tegoroczny kier-
masz wielkanocny odbędzie się na miejskim rynku przed błońskim Ratuszem

10 KWIETNIA, W GODZ. 10.00–16.00. 
W trakcie trwania kiermaszu odbędą się występy artystyczne na scenie, przedstawie-
nie teatralne dla najmłodszych, warsztaty pisankarskie, oraz szereg innych atrakcji.
Organizatorzy zapraszają Wystawców oferujących produkty związane 
z okresem wielkanocnym, w tym z tradycyjnymi regionalnymi przysmakami oraz 
zdrową żywnością (wędlinami, serami, pieczywem, ciastami, słodyczami, przetwora-
mi), a także wytwórców rękodzieła ludowego i artystycznego – również tematycznie 
związanego z okresem wielkanocnym (pisanki, palmy, ceramika, szkło, wiklina, wyro-
by lniane, dekoracje stołu itp.) do uczestnictwa w wydarzeniu.
Każdy z Wystawców we własnym zakresie zabezpiecza dla siebie namiot oraz jego 
wyposażenie.

UDZIAŁ W KIERMASZU JEST BEZPŁATNY. 

Na stronie Centrum Kultury (www.centrumkultury.com.pl) 
można pobrać Kartę zgłoszenia i Regulamin.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy składać drogą e-mailową na adres: sekre-
tariat@centrumkultury.com.pl lub i.sobkowicz@centrumkultury.com.pl lub faxem: 
22/752 63 16 do dnia 11.03.2022 r.
Organizator, zastrzega sobie (bez podania przyczyny) prawo wyboru wystawców 
oraz rozplanowania rozmieszczenia poszczególnych stoisk wystawienniczych.
Wystawcy zostaną powiadomieni o wynikach wyboru do dnia 18 marca 2022 r. dro-
gą e-mailową. Szczegółowe informacje – tel. 22 752 63 00

Wyjazd na 
Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 

AGROTECH do Kielc 

Informujemy, że 

18 marca (piątek) 2022 r.

Doradztwo Rolnicze organizuje wyjazd 
na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 

do Kielc. 

Wszystkie chętne osoby prosimy o zgłaszanie się 
do Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

tel.: 22 721 10 20 lub 606 497 254

Zofi a Rutkowska
Kierownik Doradztwa Rolniczego

ZAPROSZENIE
Doradztwo Rolnicze wraz z Urzędem Miejskim w Błoniu 

zapraszają 

Panie z terenów wiejskich gminy Błonie 
na Olimpiadę wiedzy z zakresu gospodarstwa 

wiejskiego, ekologii i ochrony środowiska, 
która odbędzie się

8 marca 2022 roku (wtorek)
o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Centrum Kultury w Błoniu (II p.)

 Zofi a Rutkowska Zenon Reszka
 Kierownik Doradztwa Rolniczego Burmistrz Błonia 
 Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Za błońskim ratuszem zmiany. Rozpoczęły się prace zwiazane z budową 
Centrum Administracji. 

N a	 początku	 lutego	 wyburzone	
zostały	 „prowizoryczne”	 budyn-
ki	 gospodarcze	 i	 garaże.	 Ale	 jak	

wiemy	 z	 życia	 prowizorki	 są	 naj-
trwalsze.	 Te	 za	 ratuszem	 przetrwały	
kilkadziesiąt	 lat.	 Według	 opowieści	
najstarszych	pracowników,	zwłaszcza	
wspomnień	 pana	 Stanisława	 Sułka,	
uprzednio	w	tych	budynkach	jeszcze	
w	latach	60-tych	ub.	wieku	była	m.in.	
stajnia	 dla	 miejskiego	 konia.	 Koń	
był	„na	etacie	Ratusza”.	W	budynku	
obok	 garażu	 było	 składowane	 siano,	
obrok	 i	 inny	 pokarm.	 Na	 dziedziń-
cu	 rezydowała	 furmanka.	 Furmanka	
służyła	 wówczas	 dla	 ekipy	 pracow-
ników	 remontowo-porządkowych	 do	
transportu	m.in.	piasku,	płyt	chodni-
kowych	 itp.	 materiałów	 do	 naprawy	
dróg	 i	 chodników	 na	 terenie	 miasta.	
Koniem	 pociągowym	 maści	 czarnej	
powoził	 długo	 pan	 Walendziak	 zwa-
ny	 przez	 błoniaków	 „Kancikiem”.	
Mieszkał	 on	 z	 rodziną	 naprzeciwko	
ratusza	nad	budynkiem	Piekarni	„Za-
czek”.

Trwają	 też	 prace	 przygotowujące	 do	
przebudowy	kamienicę	przy	ul.	Sien-
kiewicza,	 w	 której	 będzie	 ulokowana	
część	 wydziałów	 Urzędu	 Miejskiego.	
Usunięto	nienadające	się	okna	i	drzwi	
wraz	 z	 ościeżnicami,	 zabezpieczono	
stropy,	 uporządkowano	piwnice.	Pod-
czas	tych	prac	Wykonawca	natknął	się	
na	niespodziewane	znalezisko.	W	po-
nadstuletniej	 kamienicy	 należącej	 do	
gminy	w	piwnicy	pod	schodami	odko-
pano	niekompletny	szkielet	człowieka.
Na	 miejscu	 czynności	 przeprowadzi-
ła	 miejscowa	 policja	 i	 prokuratura.	
Nadzór	 nad	 pracami	 budowlanymi	
sprawuje	archeolog	z	Muzeum	Ziemi	
Błońskiej.	 Jego	zdaniem	(a	 także	po-
licji)	 odnalezione	 szczątki	 pochodzą	
z	 zamierzchłych	 czasów,	 najpewniej	
z	przełomu	XVII	i	XVIII	wieku.	Pod-
czas	 prac	 odkopano	 również	 liczne	
artefakty	 z	 przeszłości:	 m.in.	 liczne	
łuski	 pocisków,	 ceramikę.	 Po	 kilku	
dniach	podczas	prac	archeologicznych	
na	dziedzińcu	znaleziono	czaszkę	i	ko-
lejne	kości.	Czy	należy	ona	do	„czło-

wieka	z	kamienicy”?	Jakie	jeszcze	ta-
jemnice	 kryje	 dziedziniec	 błońskiego	
ratusza?	 Będziemy	 informować	 Pań-
stwa	na	bieżąco.
Jednocześnie	przypominamy	kierow-
com,	że	w	związku	z	trwającą	budo-
wą	 wprowadzono	 zakaz	 zatrzymy-
wania	 pojazdów	 na	 ul.	 Sienkiewicza	
w	 Błoniu	 na	 odcinku	 od	 ul.	 Piłsud-
skiego	do	Rynku.

UM Błonie

WIOSENNE WYWOZY GABARYTÓW
W gminie Błonie trwa wiosenny wywóz 

odpadów wielkogabarytowych. 

TERMINY NAJBLIŻSZYCH WYWOZÓW:

07.03.2022 r.
Nowa Górna, Górna Wieś, Wawrzyszew, Pass, Rochaliki, Wola Łuszczewska, 
Nowy Łuszczewek, Stary Łuszczewek, Cholewy, Bieniewo Parcela, Bramki (prawa 
strona w kierunku Sochaczewa), Piorunów (prawa strona w kierunku Sochacze-
wa), Nowa Wieś (prawa strona w kierunku Sochaczewa)

14.03.2022 r.
Mokra, Przeskok, Mikołaja z Błonia, Fabryczna, Faszczycka, Pogodna, Kwiatów 
Polnych, Uśmiech, Słoneczna, Moniuszki, Składowa, Piłsudskiego, Harcerska, Gra-
żyny, Kolejowa, Konopnickiej, Krasickiego, Orzeszkowej, Parkowa, Przybysza, Sło-
wackiego, Żeromskiego, Grodziska (do przejazdu), Projektowana, Stare Faszczyce 
(do parku + płytówka przy torach)

ZUK Błonie

www.blonie.pl

Tajemnice ratuszowego dziedzińca
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Pomoc dla Ukrainy – GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
W związku z zatrważającą sytuacją na Ukrainie i ucieczką z zagrożonych terenów głównie rodzin 
z dziećmi – w piątek 25 lutego na stronie WWW oraz FB Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim 
Burmistrz Gminy Ożarów Mazowiecki zwrócił się listem otwartym do Mieszkańców gminy o racjo-
nalną pomoc dla potrzebujących wsparcia mieszkańcom pozostałym na terenie ogarniętej wojną 
Ukrainy, dziękując za już zadeklarowaną przez wielu pomoc humanitarną. 

Szanowni Państwo,
Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę, wolne 
i suwerenne europejskie państwo, jest wyda-
rzeniem wstrząsającym i wykraczającym poza 
cywilizowane formy rozstrzygania międzyna-
rodowych sporów. Za naszą wschodnią grani-
cą toczą się ciężkie walki, giną ludzie, a całe 
rodziny zmuszone są opuścić swoje domy 
i mieszkania… Ci ludzie istnieją naprawdę, nie 
są tylko migawkami z serwisów informacyj-
nych. Bombardowanie i ostrzeliwanie celów 
cywilnych jest bestialstwem i okrucieństwem.

W tak trudnych chwilach narodowi ukraiń-
skiemu należy się wsparcie i opieka. Bardzo 
dziękujemy tym wszystkim mieszkańcom na-
szej Gminy, którzy od wczoraj deklarują dale-
ko idącą pomoc humanitarną dla uchodźców. 
Jednocześnie informuję, że jestem w osobi-
stym kontakcie z przedstawicielami ukraiń-
skiej diaspory w naszej gminie. Od rana trwają 
rozmowy o racjonalnym i sprawnym udziela-
niu niezbędnego wsparcia.

Niniejszym informuję, że podjąłem decyzję 
o wyrażeniu zgody na przyjęcie ok. 50-osobo-
wej, zweryfikowanej grupy matek z dziećmi 
i umieszczeniu ich w przygotowanych i umó-
wionych miejscach pobytu. Proces ten będzie 
odbywał się sukcesywnie w zależności od 
rozwoju sytuacji. O podjętych działaniach po-
informowałem Pana Konstantego Radziwiłła, 
Wojewodę Mazowieckiego oraz Pana Andrzeja 
Cichala Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Informuję również, że od soboty 26 lutego 
2022 r. w godz. 9.00–20.00 w siedzibie OSP 

w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Straża-
ckiej 1 trwać będzie zbiórka niezbędnych środ-
ków opatrunkowych wchodzących w skład 
podstawowego wyposażenia apteczki, w tym 
m.in.: kompresy sterylne, opaski elastyczne, 
plastry samoprzylepne, opatrunki sterylne, 
opatrunki indywidualne (np. typu izraelskiego 
TRAUMA), opatrunki wentylowe, opaski uci-
skowe (nie mylić ze stazą), bandaże w różnych 
rozmiarach, bandaże elastyczne, dużych roz-
miarów gazy sterylne, gaziki sterylne, chusty 
opatrunkowe, opatrunki/bandaże hydrożelo-
we na oparzenia, plastry na oparzenia, plastry 
gojące rany, kompresy chłodzące, bandaże 
(osłony) na oko, woda utleniona, płyny dezyn-
fekcyjne, rękawiczki nitrylowe jednorazowe, 
siatka opatrunkowa (Codofix) różne rozmiary, 
koce termiczne, rurki nosowo-gardłowe, no-
życzki ratownicze itp. 

Nie zbieramy leków, wszystkie artykuły mu-
szą posiadać ważną datę przydatności.

Zebrane środki opatrunkowe będą przekaza-
ne dla potrzebujących wsparcia mieszkańców 
Ukrainy.

Jednocześnie informuję, że chęć indywi-
dualnej pomocy w postaci zakwaterowania 
rodzin ukraińskich można zgłaszać do Peł-
nomocnika ds. zarządzania kryzysowego 
w Gminie Ożarów Mazowiecki Pana Jana Lal,  
tel. 601 602 182, e-mail: j.lal@ozarow-mazo-
wiecki.pl

 Andrzej Cichal  Paweł Kanclerz 
 Przewodniczący  Burmistrz 
 Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego

Na swojej stronie internetowej (https://stare-babice.pl), w związku z agresją 
Rosji na Ukrainę, Gmina Stare Babice 25 lutego br. zamieściła ważny wpis 
skierowany do mieszkańców:  
Drodzy mieszkańcy,
w tym trudnym czasie solidaryzuje-
my się z Narodem Ukraińskim, stojąc 
na stanowisku, że ma on pełne i nie-
zbywalne prawo do niepodległości, 
integralności terytorialnej, a także do 
samostanowienia o swoich sojuszach 
i kierunkach rozwoju.
W obliczu dramatu Ukrainy oraz jej 
mieszkańców starajmy się całym ser-
cem wyrazić nasze wsparcie.
Wsparcie materialne w postaci zbiór-
ki odzieży, koców, śpiworów lub żyw-
ności w tej chwili nie jest przez nas 
prowadzone, ale jeżeli to się zmieni – 
niezwłocznie o tym Państwa poinfor-
mujemy (od red.: już kolejnego dnia 
zorganizowano zbiórkę).
Chęć przyjęcia obywateli Ukrainy 
do swojego domu, oraz innej po-
mocy prosimy zgłaszać pod nr. tel.  
(22) 752-83-85, (22) 722-90-11 lub 
pod adresem gops@stare-babice.pl.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej będą Państwa infor-
mowali o dalszych krokach.

Jak jeszcze można pomóc naszym 
sąsiadom z Ukrainy? – m.in. wspiera-
jąc zbiórki, które są przeznaczane na 
najpilniejsze w danej chwili potrzeby, 
jak żywność, środki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe czy higieniczne.

Poniżej lista organizacji prowadzą-
cych działania pomocowe:
Polska Akcja Humanitarna (PAH): 
https://www.pah.org.pl/wplac/ 
?form=ukraina 
wpłaty na pomoc bezpośrednią włą-
czając w to żywność i inne formy 
wsparcia dla ludzi, którzy muszą 
uciekać ze swoich domów na konto: 
02 2490 0005 0000 4600 8316 8772
Caritas Polska: 
https://caritas.pl/ukraina/ 
wpłaty na najpilniejsze potrzeby, 
żywność, środki higieniczne i zapew-
nienie podstawowej pomocy mate-
rialnej konto: 77 1160 2202 0000 0000 
3436 4384 z dopiskiem UKRAINA lub 
SMS o treści „UKRAINA” pod numer 
72052 (koszt to 2,46 zł z VAT)

Polskie Centrum Pomocy Między-
narodowej (PCPM): https://pcpm.
org.pl/ukraina lub wpłaty na konto 
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 
z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”. 
Środki zostaną przeznaczone na po-
moc humanitarną, ewakuację ludno-
ści oraz wsparcie psychologiczne dla 
dzieci.

Polski Czerwony Krzyż (PCK): 
Wpłaty na zakup żywności, materia-
łów opatrunkowych oraz zabezpie-
czenie pozostałych priorytetowych 
potrzeb. Konto: 16 1160 2202 0000 
0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRA-
INA” oraz na stronie https://pck.pl/
wspieraj-nas/

Polska Misja Medyczna / Polish Me-
dical Mission: Wpłaty na zapewnie-
nie szybkiego wsparcia medycznego 
i zakup niezbędnych środków me-
dycznych i przekazane lokalnej or-
ganizacji pomocowej – Czerwonemu 
Krzyżowi w Słowiańsku w obwodzie 
donieckim. 
h t t p s : / / p m m . o r g . p l / c h c e -
-pomoc#ukraina lub przelew na 
konto: 62 1240 2294 1111 0000 3718 
5444 z dopiskiem UKRAINA

UNICEF Poland: Zbiórka na zapew-
nienie dzieciom m.in. bezpiecznych 
schronień i wsparcia psychologicz-
nego, opieki medycznej, czystej 
wody i środków higienicznych: 
https://unicef.pl/chce-pomoc/na-
sze-akcje/pomoc-dla-ukrainy

Kolejne wpisy na stronie gminy to: 
•	 adresy stron www i konkretne miej-

sca udzielania informacji obywate-
lom Ukrainy przez Pracowników 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego oraz 

•	 informacja Wójta Gminy Stare Ba-
bice o zorganizowanej w weekend 
(26–27 lutego) zbiórce dla uchodź-
ców z Ukrainy w OSP Borzęcin 
Duży przy ul. Warszawskiej 828 
i w OSP Stare Babice przy ul. Wie-
ruchowskiej 5. 

Na poniedziałek 28 lutego zapla-
nowano rozszerzone posiedzenie 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego oraz kontakt z Wojewodą 
w zakresie zakwaterowania uchodź-
ców przybywających z Ukrainy. 
Gmina zgłosiła gotowość do zorga-
nizowania miejsca tymczasowego 
pobytu dla tych osób.      (red)

Solidarna z Ukrainą – GMINA STARE BABICE 

NA ZDJĘCIU: Na jednej ze ścian Urzędu Gminy umieszczone hasło – SOLIDARNI Z UKRAINĄ,  
obok na maszcie – flaga Ukrainy obok polskiej flagi – symbol solidarności.

Źródło: https://stare-babice.pl/gmina-stare-babice-solidarna-z-ukraina/ 
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GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA 
,,METROPOLIA WARSZAWA”
21 stycznia br. Gmina Ożarów Mazowiecki została członkiem Stowarzyszenia 
„Metropolia Warszawa”, które zostało utworzone w celu integracji gmin i po-
wiatów, wspierania idei samorządu terytorialnego oraz ochrony wspólnych 
interesów członków Stowarzyszenia. 

C złonkostwo	w	Stowarzyszeniu	„Me-
tropolia	 Warszawa”	 oznacza	 przy-
należność	do	jednej	z	największych	

organizacji	metropolitalnych	w	Polsce,	
która	 prowadzi	 szerokie	 działania	 na	
rzecz	pozyskania	 jak	największej	puli	
środków	z	funduszy	Unii	Europejskiej	
dla	członków	metropolii	warszawskiej.

Współpraca	w	ramach	Stowarzyszenia	
umożliwia	rozwiązywanie	problemów,	
z	 którymi	 trudno	 jest	 samorządom	
mierzyć	 się	 indywidualnie.	 Obszary	
tej	współpracy	 to	m.in.	 transport	pub-
liczny,	 gospodarka	 odpadami,	 eduka-

cja,	 ochrona	 powietrza	 i	 adaptacja	 do	
zmian	klimatu.	Udział	w	stowarzysze-
niu	pozwala	na	wymianę	doświadczeń	
i	podejmowanie	wspólnych	stanowisk,	
dzięki	 którym	 głos	 wypracowany	 na	
forum	 metropolitalnym	 zostanie	 do-
strzeżony	na	poziomie	krajowym	i	eu-
ropejskim.	Ponadto	umożliwia	uczest-
nictwo	 w	 podejmowaniu	 wspólnych	
inicjatyw	 mających	 na	 celu	 przeciw-
działanie	zmianom	w	prawie	niosącym	
negatywne	skutki	dla	jednostek	samo-
rządu	terytorialnego.	
Do	 Stowarzyszenia	 aktualnie	 należy	
65	jednostek	samorządu	terytorialnego,	

w	tym	z	terenu	powiatu	warszawskiego	
zachodniego	 gminy:	 Błonie,	 Izabelin,	
Łomianki,	 Stare	 Babice,	 Leszno	 oraz	
Powiat	Warszawski	Zachodni.

Mamy	 nadzieję,	 że	 dzięki	 przynależ-
ności	do	stowarzyszenia,	nasza	gmina	
będzie	miała	 realny	wpływ	na	kształ-
towanie	 polityki	 metropolitalnej	 oraz	
zwiększenie	 puli	 środków	 pochodzą-
cych	z	funduszy	UE,	a	co	za	tym	idzie	
podniesienia	 jakości	 życia	 naszych	
mieszkańców.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca burmistrza  

WYMIANA 
KOTŁÓW 
GRZEWCZYCH
Z DOPŁATĄ 
Z BUDŻETU GMINY 
W 2022 R. 
15 lutego br. rozpoczął się nabór 
wniosków do udziału w Programie 
ograniczenia niskiej emisji dla Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki – edycja 
2022, dzięki któremu mieszkańcy 
będą mieli możliwość, przy wsparciu 
fi nansowym z budżetu gminy, wymie-
nić stare źródła ciepła na nowoczes-
ne i ekologiczne zestawy grzewcze.
Dokumentacja	dotycząca	naboru	(re-
gulamin	 wraz	 z	 drukiem	 deklaracji	
uczestnictwa)	jest	dostępna	na	stronie	
internetowej	 ozarow-mazowiecki.pl	
zakładka	STREFA	MIESZKAŃCA/
WYMIANA	 KOTŁÓW	 GRZEW-
CZYCH.	 Wersja	 papierowa	 dostęp-
na	 jest	 także	 w	 Urzędzie	 Miejskim	
w	 Ożarowie	 Mazowieckim	 przy	
ul.	Kolejowej	2.

PRZYPOMINAMY, że zgod-
nie z uchwałą antysmogową od 
2023 r. na terenie województwa mazowieckiego będzie 
obowiązywał zakaz używania tzw. kopciuchów, dlatego 
do składania Deklaracji zachęcamy w szczególności 
osoby, które posiadają nieekologiczne kotły na paliwa 
stałe (węgiel, ekogroszek, drewno) – na ich wymianę są 

jeszcze wolne miejsca na liście podstawowej Programu, 
które gwarantują otrzymanie wsparcia w wysokości 
do 5 000 zł jeszcze w tym roku.

Agnieszka Kĳ ewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

AKCJA 
„ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ” 
– WYBRANE PROJEKTY

1. Bezpieczna Gmina z OSP Ożarów 
Mazowiecki (OSP, Ożarów Mazowiecki, ul. 
Strażacka 1)
Zakup drabiny mechanicznej (autodrabiny) 
o wysięgu około 30 m wraz ze zwiększonym 
koszem ratowniczym na podwoziu samochodu 
ciężarowego.

2. Tężnia solankowa w Parku Ołta-
rzewskim (Park Ołtarzewski)

3. Oświetlenie terenu Szkoły Podsta-
wowej oraz boiska w Święcicach (Świę-
cice, ul. Poznańska 541)

4. Naturalna strefa zabaw i relaksu 
na Skwerze im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego (Ożarów Mazowiecki, skrzyżo-
wanie ul. Poznańskiej i ul. Poniatowskiego)
Ekologiczny plac zabaw, „zielona” przestrzeń 
do odpoczynku dla mieszkańców.

5. Skatepark (teren przy Szkole Podstawo-
wej w Płochocinie)

6. Miasteczko rowerowe (teren przy 
Szkole Podstawowej w Płochocinie)

7. Modernizacja placu zabaw dla dzie-
ci (Ożarów Mazowiecki, skrzyżowanie ul. Po-
niatowskiego i ul. Księstwa Warszawskiego)

8. Modernizacja obiektu sportowego, 
w tym boiska klubu piłkarskiego UKS 
Ołtarzew (projekt gminy)

9. Modernizacja obiektu sportowego, 
w tym boiska klubu piłkarskiego FC 
Płochocin (projekt gminy)

ZAGŁOSUJ NA JEDEN 
WYBRANY PROJEKT!

Głosowanie  trwa 
od 23.02.2022 r. do 7.03.2022 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:
• online przez interaktywny formularz  

https://ozarow-mazowiecki.pl/zglos_
swoj_pomysl-glosowanie/

• w formie tradycyjnej poprzez wypełnienie 
i wrzucenie do urny karty do głosowania 
dostępnej w Urzędzie Miejskim przy ul. Ko-
lejowej 2 (parter) – należy mieć ze sobą 
dokument potwierdzający tożsamość

KTO I JAK MOŻE GŁOSOWAĆ
Głosować mogą osoby pełnoletnie, zamiesz-
kałe na terenie gminy. Każda osoba upraw-
niona do głosowania może zagłosować 
tylko jeden raz na jeden wybrany projekt 
z listy (bez możliwości modyfikowania i zmia-
ny oddanego głosu).
Przy głosowaniu należy podać imię i nazwi-
sko oraz nr PESEL.
Uprawnienie do głosowania ustala się na 
podstawie:
a)  bazy danych osób zameldowanych na po-

byt stały lub czasowy w gminie Ożarów 
Mazowiecki;

b)  w przypadku osób nie posiadających mel-
dunku na terenie gminy, na podstawie wpi-
su do rejestru wyborców.

Głosując na Twoim zdaniem najlepszy pro-
jekt współdecydujesz o tym, w jaki sposób 
zostaną rozdysponowane środki jakie otrzy-
mała gmina w ramach nagrody w konkursie 
„Rosnąca odporność” i wybierasz te pomysły, 
które zostaną zrealizowane. Masz wpływ na 
to, jak zmieni się Twoje otoczenie.
Zrealizowane zostaną pomysły, które otrzy-
mają największą liczbę głosów i ich łączna 
wartość nie przekroczy 1 miliona złotych.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
Wyniki głosowania opublikujemy na stronie 

internetowej oraz profilu na Facebook’u 
15 marca 2022 r.

W przypadku wpływu bardzo dużej liczby 
głosów i konieczności ich weryfikacji termin 
ogłoszenia wyników może zostać przesunięty. 
O zmianie zostaną Państwo poinformowani 
również na stronie internetowej.
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NASZE ZDROWIE l URSUS

3 marca – Światowy Dzień Słuchu

Niedosłuch staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) około 466 milionów ludzi boryka się z problemami związanymi ze słuchem. 
n �Jak�bardzo�powszechnym�zjawiskiem�stał�się�
niedosłuch?  

Społeczeństwa	europejskie	dość	szybko	starzeją	
się,	a	to	sprawia,	że	wzrasta	odsetek	osób	z	tzw.	
głuchotą	 starczą	 (presbyacusis),	 a	 więc	 niedo-
słuchem	wieku	podeszłego.	Już	co	trzecia	osoba	
powyżej	65.	roku	życia	ma	kłopoty	ze	słuchem.	
Bezpośrednią	przyczyną	niedosłuchu	wieku	po-
deszłego	są	nieodwracalne	uszkodzenia	komórek	
słuchowych.	 Takiego	 niedosłuchu	 nie	 można	
wyleczyć,	ale	można skutecznie opóźniać jego 
rozwój.	 Dodatkowo	 na	 pogorszenie	 słyszenia	
wpływają	 zaburzenia	 krążenia,	 cukrzyca,	 no-
wotwory,	 stosowanie	 niektórych	 leków,	 a	 także	
wszechobecny	 hałas.	 Niedosłuch to zjawisko 
złożone.	Ważne	jest	nie	tylko	fizjologiczne	nie-
słyszenie,	 ale	 przede	 wszystkim	 jego	 społecz-
ne	 i	 psychologiczne	 skutki.	 Kluczowe	 jest	 jego	
wczesne wykrycie i szybkie podjęcie działań 
rehabilitacyjnych.

n �Jakie�są�najbardziej�typowe�objawy�niedosłu-
chu?�

O	swoim	niedosłuchu	dowiadujemy	się	od	innych.	
To	 najbliższe	 otoczenie	 najszybciej	 zauważa	 na-
sze	 problemy	 słuchowe.	 W	 pierwszej	 kolejności	
pojawiają	 się	 trudności	 ze	 zrozumieniem	 mowy.	
Często prosimy o powtórzenie. Przekręcamy 
wyrazy. Odpowiadamy	 nieadekwatnie	 do	 zada-
wanych	pytań.	Domownicy	zwracają	nam	uwagę,	

że	zbyt	głośno	oglądamy	telewizję	i	„krzyczymy”,	
a	nie	mówimy.	My	sami	mamy	wrażenie,	że	sły-
szymy	„jak	przez	watę”.	Słowa	„zlewają	się”.	Sły-
szymy,	a	nie	rozumiemy.	Najgorsze,	że	ciągły	stres	
i	 zakłopotanie	 wywołane	 obawą,	 że	 czegoś	 nie	
usłyszymy	prowadzą	do	wycofania	się	i	rezygnacji	
z	 kontaktów	 z	 otoczeniem.	 W	 konsekwencji	 za-
mykamy	się	w	sobie,	a	nawet	izolujemy,	co	może	
doprowadzić	do	depresji.	 Jeśli	niedosłuch	pogłę-
bi	 się,	 może	 zagrażać	 naszemu	 bezpieczeństwu,	
a	 nawet	 życiu.	 Osoba	 z	 głębszym	 niedosłuchem	
może	np.:	nie	usłyszeć	nadjeżdżającego	samocho-
du	i	ulec	wypadkowi	lub	też	nie	usłyszeć,	że	ktoś	
włamuje	się	do	domu.		

n  Co� zrobić,� gdy� zaobserwujemy� u� siebie� lub�
swoich�bliskich�objawy�niedosłuchu?

Przede wszystkim zbadać słuch.	Osoby	po	65.	
roku	życia	powinny	wykonywać	badanie	słuchu	
przynajmniej	 raz	 w	 roku.	 Jest	 ono	 najczęściej	
bezpłatne,	więc	warto	skorzystać	już	dziś.	

n  A�jeśli�zdiagnozowany�zostanie�niedosłuch?
Wtedy	warto	zaopatrzyć	się	w	aparaty	słuchowe.	
Można	je	bezpłatnie	przetestować	i	sprawdzić,	czy	
spełniają	 nasze	 oczekiwania,	 zanim	 podejmiemy	
decyzję	o	zakupie.	Warto	skonsultować	się	z	pro-
tetykiem	słuchu	i	zadbać	o	dobre	słyszenie.	Dobre	
słyszenie	zdecydowanie	poprawia	komfort	życia.	

n		

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

Akcja Straży Miejskiej w Ursusie. KTO KRADNIE KRATKI ŚCIEKOWE?

Był 9 czerwca 2021 roku. Pracownicy miejscy kosili trawę wzdłuż ulicy 
Wiosny Ludów. Przy skrzyżowaniu z ulicą Achera po skoszeniu bardzo gęstej 
i wysokiej trawy, zwieszającej się w kierunku jezdni, ukazała się dziura po że-
laznej kratce ściekowej. Głęboka, niebezpieczna. Tą ulicą przemieszczają się 
rowerzyści, spacerują ludzie z psami, bywa, że bawią się tu dzieci (szczegól-
nie w weekendy), jeżdżą też autobusy miejskie linii 207 do stacji PKP Ursus.

Szybka i skuteczna interwencja 
Straży Miejskiej
O	sytuacji	 poinformowana	została	 sto-
łeczna	Straż	Miejska.	Wkrótce	na	miej-
scu	pojawił	się	stacjonujący	w	Ursusie	
patrol	Straży.	Funkcjonariusze	prowizo-
rycznie	oznaczyli	 taśmą	niebezpieczne	
miejsce,	 a	 zawiadomieni	 przez	 nich	
pracownicy	 Wydziału	 Infrastruktury	
Urzędu	Dzielnicy	Warszawa-Ursus,	zaj-
mującego	się	m.in.	utrzymaniem	dróg,	
już	 następnego	 dnia	 doprowadzili	 do	
wstawienia	nowej	kratki.	Zarówno	oni,	
jak	i	okoliczni	mieszkańcy	są	przekona-
ni,	 że	wyrywanie	 takich	 ciężkich,	me-

talowych	elementów	jest	dziełem	miej-
scowych	 zbieraczy	 złomu,	 najczęściej	
rekrutujących	się	spośród	bezdomnych.	
Wielu	z	nich	jako	środka	transportu	do	
punktu	 skupu	 używa	 wózków	 na	 za-
kupy,	 będących	 wcześniej	 własnością	
marketów,	co	można	 stwierdzić	po	 fir-
mowych	 napisach.	 Oczywiste	 jest,	 że	
wózki	 są	 kradzione	 sprzed	 marketów,	
ale	Policja	twierdzi,	że	nie	może	podjąć	
żadnych	 działań,	 jeżeli	 właściciel	 nie	
zgłosi	 kradzieży.	 Skup	 złomu	 znajduje	
się	przy	ul.	Achera	ok.	100	metrów	od	
tego	miejsca.	

Zamontowanie skradzionej kratki 
ściekowej i naprawa zapadniętej drogi 
czeka na wiosnę?
Niestety,	 minęło	 pół	 roku	 i	 niezna-
ni	 sprawcy	 ponownie	 uznali,	 że	 nowa	
kratka	 im	 jest	bardziej	potrzebna.	Tym	
razem	dziura	została	zabezpieczona	ka-
wałkami	 betonu	 i	 ostrzegawczą	 taśmą.	

To	 miejsce	 wy-
maga	 konkretnej	
naprawy,	 również	
nawierzchni	 i	kra-
wężnika,	a	opisana	
sytuacja	nie	zmie-
nia	 się	 od	 wielu	
tygodni,	 w	 związ-
ku	z	czym	uczęsz-
czany,	 również	
przez	 autobusy	
miejskie,	 odcinek	

drogi	jest	znacznie	zwężony.	Po	drugiej	
stronie	ulicy	parkują	samochody.	W	wy-
niku	 naszego	 telefonicznego	 zapytania	
do	 Wydziału	 Infrastruktury	 (24	 lutego	
2022	r.)	dowiedzieliśmy	się,	że	miejsce	
po	 wyrwanej	 kratce	 zostało	 zabezpie-
czone	w	wyniku	działań	odpowiedniego	
referatu,	a	ponieważ	potrzebna	 jest	na-
prawa	jezdni	i	krawężnika	w	tym	miej-
scu,	„czekamy	na	lepszą	pogodę”.	

Jak przeciwdziałać nielegalnemu 
procederowi?
Zbieracze	 złomu	 sprzedadzą	 wszystko.	
Przeciwdziałanie	 kradzieży	 elementów	
metalowych	i	żeliwnych	z	dróg,	budów,	
a	nawet	prywatnych	posesji	jest	trudne,	
ponieważ	 sprawcy	 niespecjalnie	 boją	
się	 odpowiedzialności	 karnej.	 Nawet	
doprowadzenie	 do	 wyroku	 sądowego,	
co	zdarza	się	bardzo	rzadko,	kończy	się	
najczęściej	nakazem	wyrównania	straty	
finansowej	pokrzywdzonemu.	Przestęp-

cy	nie	mają	żadnego	majątku	i	najczęś-
ciej	stałego	miejsca	zamieszkania,	więc	
ignorują	 takie	 wyroki	 (znane	 są	 nam	
dwa	konkretne	przypadki	w	tej	okolicy).	
Dużym	ograniczeniem	jest	zakaz	kupo-
wania	 od	 złodziei	 elementów	 wskazu-
jących	 na	 pochodzenie	 z	 nielegalnych	
źródeł,	 co	 również	 jest	 przestępstwem,	
ujętym	w	kodeksie	karnym.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
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GMINA BRWINÓW l REKLAMA
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Warszawa Ursus
ul. Traktorzystów 14

(przy stacji PKP Ursus)

Tel. 721-214-743

NAPRAWA 
OBUWIA

www.ursusweterynarz.pl

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

STRONIE

02-495 WARSZAWA-URSUS, UL. RYNKOWA 5

TEL.: 22 245 31 07 | 604 157 775

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

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA 🗨UWAGA! 

Daj się 
poznać

Czytelnikom
„Mocnych Stron”!

DOBRY SPOSÓB

TO REKLAMA

ZADZWOŃ: 

509 559 506

602 666 134

Zamawianie reklam drogą e-mailową:

reklama@mocnestrony.com.pl

Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

Brwinów korzysta z Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza
„Harcerskie rondo”, „Po drodze z zielenią” czy „Zwolnij  i jedź bezpiecz-
nie” to projekty, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców i sympa-
tyków gminy Brwinów w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego.  

W 2020	 r.	 mieszkańcy	 Mazowsza	
po	raz	pierwszy	mogli	zdecydo-
wać	 o	 wydatkowaniu	 części	 bu-

dżetu	 województwa	 mazowieckiego	
na	projekty	 i	 inicjatywy	 inwestycyjne	
zgłaszane	 	 przez	 mieszkańców.	 Bur-
mistrz	Arkadiusz	Kosiński	zgłosił	jako	
mieszkaniec	Brwinowa	projekt	„Har-
cerskie rondo – zagospodarowanie 
terenu wokół ronda Ignacego Ko-

zielewskiego, współtwórcy polskiego 
harcerstwa i słów hymnu »Wszyst-
ko, co nasze«”.	Dzięki	głosom	miesz-
kańców	i	miłośników	gminy	Brwinów	
przy	 rondzie	 została	 umieszczona	
w	styczniu	rzeźba	plenerowa	przedsta-
wiająca	Kozielewskiego	jako	harcerza	
siedzącego	na	kłodzie.	Jej	wykonawcą	
jest	prof.	Karol	Badyna,	którego	prace	
można	podziwiać	nie	tylko	w	Europie,	

lecz	 także	w	Ameryce	Północnej	czy	
Azji.
Rondo	Kozielewskiego	stało	się	kolej-
ną	 wizytówką	 miasta,	 a	 mieszkańcy,	
goście	i	turyści	gminy	Brwinów	mogą	
przysiąść	 na	 ławeczce	 i	 zrobić	 sobie	
pamiątkowe	zdjęcie	z	Ignacym	Kozie-
lewskim.

W	 tym	 roku	 będzie	 realizowany	 pro-
jekt „Po drodze z zielenią – zagospo-
darowanie zieleni wzdłuż ul. Pszcze-
lińskiej w Brwinowie i Otrębusach”.	
Poza	posadzeniem	pnączy,	bylin	i	traw	
zostaną	również	ustawione	ławki	i	ko-
sze	na	śmieci.	Będą	one	spójne	ze	sty-
listyką	istniejącego	zagospodarowania	
przestrzeni	 publicznej	 w	 Brwinowie,	
a	 także	 będą	 nawiązywały	 tematyką	
do	 historii	 ul.	 Pszczelińskiej.	 Dzię-
ki	 temu	 ulica	 Pszczelińska	 stanie	 się	

jeszcze	 piękniejsza	 i	 atrakcyjniejsza	
zarówno	 dla	 mieszkańców,	 jak	 i	 dla	
gości	odwiedzających	Brwinów.	

Bezpieczeństwo	 rowerzystów,	 pie-
szych	 i	 kierowców	 poprawi	 budowa 
radarowych wyświetlaczy prędko-
ści na drogach wojewódzkich	m.in.	
Biskupic,	 Brwinowa,	 Domaniewa,	
Kań,	 Nadarzyna	 i	 Otrębus.	 W	 tym	
roku	 w	 ramach	 projektu	 „Zwolnij	
i	jedź	bezpiecznie”	montaż	urządzeń	
planowany	 jest	 w	 newralgicznych	
miejscach	 –	 tam,	 gdzie	 najczęściej	
poruszają	 się	 piesi	 (w	 tym	 dzieci),	
w	 pobliżu	 miejsc	 użyteczności	 pub-
licznej	(szkół,	OSP,	zakładów	pracy)	
oraz	 przy	 ulicach,	 gdzie	 obowiązuje	
ograniczenie	prędkości	ruchu.	

Budżet	 Obywatelski	 Mazowsza	 to	
wyjątkowa	 okazja	 do	 bezpośrednie-

go	współdecydowania	o	wydatkowa-
niu	części	budżetu	województwa.	To	
możliwość	 realnego	wpływu	na	 roz-
wój	swojej	okolicy.	

UG Brwinów
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ

FALA UCHODŹCÓW – MORZE POMOCY
Co kilka minut  w miejsca pomocy podjeżdżają samochody z darami. Pod szkoły, na parkingi, pod prywatne domy i mieszkania. 
Co chwilę w mediach społecznościowych pojawiają się oferty: „Jadę na granicę”. „Poszukuję mieszkania dla ukraińskiej rodziny”. 
„Organizujemy zbiórkę dla ukraińskich żołnierzy”. „Jako adwokat pomagam pro bono osobom z Ukrainy”. „Jeżeli ktoś potrzebuje 
wypisania recept lub pierwszej pomocy dla uchodźców, w Brwinowie powstał punkt, gdzie pracuje farmaceutka Ukrainka – służy po-
mocą, tłumaczeniem”. „Lwów. Wolne miejsca w autokarze do Polski, telefon (…). Proszę udostępniać”. W oknach w naszym regionie 
pojawiają się ukraińskie flagi. Weekend mimo wszystko przyniósł wiele nadziei i gestów solidarności na ogromną skalę.

DULAG 121. To, co najbardziej potęguje widok, to zdjęcia wystawy stałej przedstawiające 
uchodźców z Warszawy po upadku Powstania. Sceny odżyły. Pod nimi właśnie stoją pudła 

i worki. Znów dla uchodźców. Znów podczas wojny.

RONDO PRAW KOBIET. Wolontariuszki z Pruszkowa  
odbierają i ładują dary

Muzeum Dulag 121, Pruszków
Dyrektor	 Muzeum	 Małgorzata	 Boja-
nowska	 wraz	 z	 wolontariuszką	 kleją	
kartony.	Sobotnia	zbiórka	trwa	dopie-
ro	 od	 trzech	 godzin,	 a	 już	 dary	 leżą	
od	 samego	 wejścia.	 Żywność,	 leki,	
chemia.	 Pan	 właśnie	 trzyma	 kołdry	
i	pyta,	gdzie	położyć.		Stoi	nawet	dzie-
cięcy	 wózek.	W	workach	 spakowane	

są	 ubrania.	 Buty.	 To,	 co	 najbardziej	
potęguje	 widok,	 to	 zdjęcia	 wystawy	
stałej	 przedstawiające	 uchodźców	
z	 Warszawy	 po	 upadku	 Powstania.	
Sceny	 odżyły.	 Pod	 nimi	 właśnie	 sto-
ją	 pudła	 i	 worki.	 Znów	 dla	 uchodź-
ców.	Znów	podczas	wojny.	–	Zbiórkę 
planujemy do najbliższego piątku, 
4 marca, w godzinach otwarcia Mu-
zeum. W czwartek, 3 marca, zostanie-

my nawet do 19:00. W poniedziałek 
większość rzeczy pojedzie na granicę. 
(…) W Józefowie jedna osoba przyjęła 
do siebie kilkanaście kobiet z małymi 
dziećmi. Przyjadą do nas po brakują-
ce rzeczy. W Pruszkowie również są 
osoby przyjmujące Ukraińców i im 
również będziemy oddawać dary. Od-
zew na zbiórkę jest ogromny. Bardzo 
wszystkim dziękujemy. 

Rondo Praw Kobiet, Pruszków
Co	chwilę	trzaskają	drzwi	podjeżdża-
jących	aut.	Całe	rodziny	niosą	poda-
runki.	Na	placu	stoją	dwie	osobówki	
z	 otwartymi	 bagażnikami,	 już	 pra-
wie	pełne.	 	Trzy	energiczne	kobiety	

–	mieszkanki	Pruszkowa	–	od	15:00	
odbierają	dary.	–	Nie jesteśmy żadną 
organizacją. Zbiórka w tym miejscu 
była naszym pomysłem. Przyjeż-
dząją osoby z okolic. Przez kilka-
dziesiąt minut odjechało stąd już 10 

w pełni załadowanych samochodów 
do Liceum Ogólnokształcącego im. 
T. Kościuszki w Pruszkowie, miejsca, 
gdzie dary będą segregowane, pako-
wane i dalej przekazywane. Myślały-
śmy, że to będzie kilka paczek...

DULAG121. Pan właśnie przyniósł kołdry i pyta, gdzie położyćDULAG121. Dary przynoszone są do muzeum co kilka minut

LO IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE. Dary zajmują całe alejki pomiędzy szafkami 
w szatni i korytarz tuż przy wejściu. Wszystkie będą przewożone pod Sejm.

RONDO PRAW KOBIET.  
Dary przywożą całe rodziny

Liceum Ogólnokształcące  
im. T. Kościuszki, Pruszków
– Jak tego jest dużo! W poniedziałek 
chyba będzie problem z wpuszczeniem 
tu uczniów	–	myśli	głośno	jedna	z	pra-
cownic	liceum.	
Dary	 zajmują	 całe	 alejki	 pomiędzy	
szafkami	w	szatni	 i	korytarz	 tuż	przy	
wejściu.	 Ktoś	 przyniósł	 nawet	 odku-
rzacz.	W	morzu	toreb	stoi	worek	pełen	
kubków	termicznych.	Pakunki	na	bie-

żąco	są	sortowane	przez	kilku	uczniów.	
–	 Nie możemy oddać potrzebującym 
bałaganu. Dary będą transportowane 
do Warszawy przy Sejmie RP. Będzie-
my zbierać i pomagać, póki będzie 
taka potrzeba! Dziś będziemy tu sie-
dzieć tak długo, aż zrobimy miejsce 
na rzeczy, które ludzie będą przynosić 
jutro. Bardzo liczymy na pruszkowski 
Sztab Kryzysowy, który musi nas wes-
przeć większymi samochodami. Chyba 
tirami.
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Warsztat przy ul. Poznańskiej 141,  
OŻARÓW MAZOWIECKI
Przed	 budynkiem	 stoi	 kilka	 do-
stawczych	 samochodów.	W	 jednym	
same	 kartony,	 które	 podarowała	
jedna	 z	 firm.	 Drugi	 częściowo	 za-
ładowany.	 Ekipa	 kilku	 osób	 opróż-
nia	samochód,	który	właśnie	wrócił	
z	darami	od	ludzi	z	okolicy.		
–	 Jak najszybciej będziemy sta-
rać się posortować dary, podpisać 
kartony, by jeszcze dziś wieczorem 
(niedziela) następny samochód 
mógł zawieźć ładunek na granicę	
–	 tłumaczy	 właściciel	 firmy	 trans-
portowej.	Na	co	dzień	współpracuje	
z	Ukraińcami,	ich	losy	są	dla	niego	
bliskie.	
–	 Poza tym, że ludzie sami nam 
przywożą potrzebne rzeczy, to my 
także jeździmy i zbieramy, jak tylko 
dostajemy namiary.	
W	 środku	 duża	 powierzchnia	 war-
sztatu	usłana	 jest	darami	–	 to	efekt	
zaledwie	 dwóch	 dni	 zbiórki,	 która	
potrwa	tu	tyle,	ile	będzie	trzeba.

Dworzec Zachodni, WARSZAWA
W	 podziemiach	 wokół	 tablicy	 in-
formującej	 o	 punkcie	 pomocy	 dla	
uchodźców	 z	 Ukrainy	 stoi	 zapako-
wana	 żywność	 oraz	 napoje.	 Wokół	
zbiera	się	coraz	więcej	wolontariuszy	
i	ratowników	medycznych.	Jest	nawet	
kilkuletni	 chłopczyk	 z	 choinką	 liza-

ków,	które	chce	rozdać	małym	Ukra-
ińcom.	 Wolontariusze	 powoli	 biorą	
prowiant	i	wchodzą	na	górę,	gdzie	za	
chwilę	ma	podjechać	pociąg	z	ratują-

cymi	się	przed	wojną.	Gdy	podróżni	
wysiadają	z	wagonów,	okazuje	się,	że	
uchodźców	jest	kilku	–	reszta	wysiad-
ła	wcześniej.	Częstują	się	jedzeniem,	

są	pytani	o	potrzeby	i	kiero-
wani	 w	 odpowiednie	 miej-
sca.	 W	 poczekalni	 dworca	
dwójka	wolontariuszy	z	 jed-
nej	 z	 wyższych	 uczelni	 pyta	
każdego	 pasażera,	 czy	 jest	
z	Ukrainy	i	 jakie	ma	potrze-
by.	 Jedna	 z	 kobiet	 zaczyna	
płakać	z	bezradności	 i	przez	
kilkanaście	 minut	 rozmawia	
z	 wolontariuszką,	 zapisuje	
potrzebne	informacje.	W	po-
bliżu	na	pociąg	oczekuje	cała	
ukraińska	 rodzina,	 w	 tym	
mama	 z	 zaledwie	 dwumie-
sięcznym	maleństwem,	 swo-
imi	rodzicami	i	starszym	dru-

gim	dzieckiem.	Oni	akurat	mają	gdzie	
jechać	–	do	znajomych	do	Wrocławia.	

Domek jednorodzinny, 
MICHAŁOWICE
Pani	Nadia,	jak	tylko	wróciła	z	pracy,	
po	południu	w	sobotę	ogłosiła	w	Inter-
necie,	żeby	przynosić	do	jej	domu	dary	
dla	 ukraińskich	 żołnierzy.	 Bandaże,	
wodę	 utlenioną,	 gazę	 medyczną	 itp.		
–	No bo co oni zabrali ze sobą do woj-
ska? Plecak i nic więcej –	zauważa.	Ale	
sąsiad	już	przyniósł	kołdrę,	konserwy,	
proszek	do	prania.	Koleżanka	spodnie,	
kurtkę.	 –	 Sama chciałam dać ogórki 
i inne przetwory, które robiłam na 
zimę, ale to nie może się zbić. Szkoda. 
Więc kupiłam konserwy, zupki, cu-
kier. Do apteki pójdę w poniedziałek.		
W	przerwie	Pani	Nadia	idzie	po	karton	
z	 medycznymi	 artykułami,	 które	 na-
szykowała	sanitariuszka.	Nadia	pierw-
szy	 raz	 do	 Polski	 przyjechała	 18	 lat	
temu	i	tu	została.	Siostra	jej	męża	wciąż	
jest	na	Ukrainie	w	Tarnopolu	z	całą	ro-
dziną.	 	–	Powiedziała, że nie zostawi 
męża. Tym bardziej, że jego matka jest 
chora – tam żyje od urodzenia i nigdzie 
nie wyjedzie. Została tam jeszcze moja 
babcia. A siostra właśnie dzwoniła, że 
nad Tarnopolem latały samoloty, ktoś 
strzelał na starym lotnisku, ale też nie 
wiadomo, czy z  tymi strzałami to nie 
fake. Naszych dużo zabierają do Char-
kowa do wojska. Właśnie dziś mojego 
męża kolega zginął. Wie pani, mi łzy 
teraz napływają, bo nie wiedziałam, 
że wy tak nam bardzo pomożecie. Je-
steśmy wdzięczni. Ja wczoraj w pra-
cy popłakałam się. Są ludzie, którzy 
mnie nie lubią, wyzywają, ale dużo 
więcej pomaga.	
Gdy	 wychodzę,	 mama	 Pani	 Nadii	
dowozi	kolejne	rzeczy,	a	przed	godz.	
22:00	 paczki	 mają	 być	 już	 odebrane	
i	 dowiezione	 do	 Ząbek.	 Stamtąd	 2	
razy	w	tygodniu	będą	dostarczane	do	
granicy.	 Wychodząc,	 słyszę	 jeszcze	
od	Ukrainek:	–	Proszę powiedzieć od 
nas, że dziękujemy wam bardzo za 
pomoc. Całej Polsce.

Tekst i zdjęcia Agnieszka Gorzkowska
DWORZEC ZACHODNI. Ratownicy i wolontariusze czekają ze zgromadzonym 

prowiantem i napojami na pociąg, którym mają przyjechać uchodźcy

DWORZEC ZACHODNI.  
Zrozpaczona Ukrainka uzyskuje 
pomoc od wolontariuszy z jednej 
z warszawskich uczelni

DWORZEC ZACHODNI. Wolontariuszki 
w oczekiwaniu na uchodźców

DWORZEC ZACHODNI. Cała rodzina z Ukrainy  
czeka ze skromnym bagażem na pociąg do Wrocławia

OŻARÓW MAZOWIECKI. W warsztacie pracownicy segregują dary i opisują kartony

OŻARÓW MAZOWIECKI.  
Kartony podarowane przez jedną z firm 

bardzo usprawniają porządkowanie darów

MICHAŁOWICE.  
Właśnie dostarczono karton artykułów 
medycznych dla ukraińskich żołnierzy

MICHAŁOWICE.  
Pani Nadia z córką pokazują dary 

dla żołnierzy z Ukrainy



 NR 3(121)/2022  (ROK VII)    |    3 MARCA 2022 R.    |    Mocne Strony10 dzielnica 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

SOLIDARNI Z UKRAINĄ l BRWINÓW l POMOC PRAWNA

EMERYT ROZLICZA SWOJE 
PODATKI
Niedawno przeszłam na emeryturę. Jest 
ona moim jedynym źródłem utrzymania. 
Pierwszy raz dostałam z ZUS PIT-11A. 
I nie bardzo wiem co dalej. Tym bardziej, 
że chciałabym wesprzeć lokalną funda-
cję zajmującą się opieką nad zwierzęta-
mi. Co mam zrobić?
Emeryci,	 którzy	 dostali	 z	 Zakładu	
Ubezpieczeń	 Społecznych	 PIT-11A	
mają	do	wyboru	dwie	drogi	postępo-
wania.	Mogą	do	2	maja	2022	r.,	kiedy	
to	mija	termin	na	ostateczne	złożenie	
rocznego	 zeznania	 podatkowego	 od	
osób	 opłacających	 podatek	 docho-
dowy	od	osób	fizycznych	(PIT),	 	nie	
robić	 nic.	 Obowiązuje	 wtedy	 reguła,	
że	 urząd	 skarbowy	 automatycznie	
zaakceptuje	 zeznanie	podatkowe	wy-
generowane	przez	internetowy	system	
Twój	e-PIT.	Takie	rozwiązanie	–	poza	
tym,	że	oszczędza	czas	i	wysiłek	za-
interesowanego	 –	 ma	 jeszcze	 jedną	
zaletę.	Automatycznie	zaakceptowane	
albo	 złożone	 elektronicznie	 zezna-
nia	 podatkowe	 korzystają	 z	 szybkiej	
ścieżki	 zwrotu	 nadpłaty	 podatkowej.	
W	 przypadku	 zeznań	 papierowych	
na	 zwrot	 gotówki	 można	 czekać	 na-
wet	3	miesiące.	Nadpłaty	wynikające	
z	elektronicznie	przekazanych	zeznań	
są	zwracane	maksymalnie	w	ciągu	45	
dni.	Oczywiście	zakładamy,	że	urząd	
skarbowy	 zna	 konto	 bankowe	 osoby	
ubiegającej	 się	 zwrot	 nadpłaty.	 Jeśli	
go	 nie	 zna	 należy	 samodzielnie	 wy-
pełnić	 zeznanie	 podatkowe	 i	 wpisać	
do	 niego	 numer	 rachunku,	 albo	 wy-
pełnić	 formularz	 ZAP-3	 i	 tam	 poin-
formować	fiskusa	o	posiadanym	przez	
nas	koncie.	
Co	do	przekazania	1%	darowizny	na	
rzecz	organizacji	pożytku	publicznego	
(zakładamy,	 że	 fundacja,	 którą	 chce	
wesprzeć	nasza	czytelniczka	należy	do	
tej	kategorii),	to	również	emeryt	może	
to	zrobić	na	dwa	sposoby.	Albo	samo-
dzielnie	wypełni	roczne	zeznanie	po-
datkowe	i	wskaże	w	nim	beneficjenta	
wpłaty,	albo	nie	wypełniając	zeznania	
podatkowego	 (zostawiając	 takie	 jakie	
jest	w	usłudze	Twój	e-PIT)	dodatkowo	
wypełni	PIT-OP	i	w	nim	wskaże,	jaką	
organizację	pożytku	publicznego	chce	
wesprzeć	 swoimi	 pieniędzmi.	 Trochę	
inaczej	 wygląda	 sytuacja	 tych	 osób,	
które	 w	 zeszłym	 roku	 wsparły	 jakąś	
organizację	i	w	tym	roku	zależy	im,	by	
dostała	ona	pieniądze.	Jeśli	podatnicy	
tacy	otrzymali	PIT-11A	z	ZUS,	to	też	
nic	 nie	 muszą	 robić.	 Aplikacja	 Twój	
e-	PIT	sama	przekaże	pieniądze	komu	
trzeba	 przy	 założeniu,	 że	 emeryt	 nie	
zrobi	nic	i	poczeka	do	2	maja	2022	r.	
Warto	pamiętać,	że	korzystanie	z	moż-
liwości	 aplikacji	 Twój	 e-PIT	 dotyczy	
tylko	 tych	 dochodów,	 które	 zostały	
do	tego	systemu	zgłoszone.	Jeśli	więc	
emeryt	prowadzi	np.	dodatkowo	włas-

ną	działalność	gospodarczą,	musi	sam	
wypełnić	 swoje	 roczne	 zeznanie	 po-
datkowe	uwzględniając	w	nim	docho-
dy	 z	 emerytury	 i	 te,	 które	 pochodzą	
z	prowadzenia	własnej	firmy.

PRYWATNE WYJŚCIE Z PRACY
Ze względu na awarię w domu musiałam 
na godzinkę wyjść z pracy. Niestety, do-
prowadziło to do scysji z moim szefem, 
który nie chciał mnie wypuścić z fi rmy. 
Czy w przypadku wyjść prywatnych mu-
szę zawsze mieć na nie wyraźną zgodę 
mojego pracodawcy?
Tak!	 Kodeks	 pracy	 stanowi,	 że	 pra-
codawca	 nie	 ma	 obowiązku	 udzielać	
zgody	 na	 wyjście	 pracownika	 z	 pra-
cy	w	celu	załatwienia	spraw	prywat-
nych.	Pracodawca	musi	się	więc	na	to	
zgodzić.	 	 Brak	 takiej	 zgody	 oznacza	
więc,	 że	 pracownik	 nie	 może	 opuś-
cić	 swojego	 miejsca	 pracy.	 Zasady	
korzystania	 z	 takich	 wyjść	 często	 są	
uregulowane	np.	w	regulaminach	pra-
cy	 (oczywiście	 jeśli	 pracodawca	 ma	
obowiązek	 je	 tworzyć,	w	małych	fir-
mach	 obowiązują	 raczej	 wypracowa-
ne	 wcześniej	 w	 tym	 względzie	 zwy-
czaje).	 Istnieją	 jednak	 pewne	 reguły	
narzucone	 przez	 prawo	 pracy,	 a	 re-
gulujące	niektóre	kwestie	korzystania	
z	 wyjść	 w	 sprawach	 prywatnych.	
Przede	 wszystkim	 za	 czas	 spędzony	
poza	 firmą	 się	 nie	 płaci	 –	 chyba,	 że	
pracownik	ten	czas	odpracował.	W	ta-
kim	 przypadku	 należy	 mu	 się	 takie	
samo	 wynagrodzenie	 jak	 za	 zwykłą	
pracę.	Pracy	 takiej	nie	uznaje	się	 też	
za	nadliczbową.	Jest	to	możliwe	w	sy-
tuacji,	gdy	pracownik	jeszcze	tego	sa-
mego	dnia	odpracował	to,	co	musiał.	
Jeśli	 jednak	w	wyniku	odpracowania	
wyjścia	w	sprawach	prywatnych	doj-
dzie	do	przekroczenia	dobowej	normy	
czasu	pracy	osoby,	która	z	tej	możli-
wości	 korzystała,	 to	 mamy	 u	 niej	 do	
czynienia	z	nadgodzinami.

DLA KOGO ULGA PRORODZINNA?
W wyroku rozwodowym sąd przyznał mi 
opiekę nad dzieckiem Czy to oznacza, że 
w całości mogę wykorzystać rozliczając 
roczny PIT ulgę prorodzinną?
Tak.	 Jest	 to	możliwe	przy	założeniu,	
że	samotnie	wychowuje	pani	dziecko	
i	razem	z	nim	mieszka.	Musi	ono	po-
zostawać	 na	 utrzymaniu	 podatnika	
i	 to	 podatnik	 musi	 sprawować	 nad	
nim	faktyczną	opiekę	rodzicielską	co	
oznacza,	 że	 podejmuje	 wszelkie	 de-
cyzje	 dotyczące	 życia	 i	 wychowania	
dziecka.	W	innych	przypadkach	ulgę	
prorodzinną	 rodzice	 dzielą	 między	
sobą	po	połowie.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje 

prawne problemy związane z domem, 
rodziną i fi nansami

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA

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. Pyta-
nie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. Odpowiedź wyłącznie na łamach.

Przetarg na budowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej 
do osiedla Słoneczne w Kaniach 
Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę sieci wodociągowo-kana-
lizacyjnej w Kaniach. Przyszła inwestycja umożliwi mieszkańcom zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z osiedla. Jest 
fi rma chętna do realizacji tego zadania.

W budżecie	gminy	w	roku	bieżącym	
przeznaczono	ponad	9	mln	zł	na	
gospodarkę	wodno-ściekową.

Planowana	inwestycja	w	Kaniach	doty-
czy	 osiedla	 Słoneczne	 położonego	 na	
skraju	 sołectwa	 Kanie,	 bezpośrednio	
graniczącego	 z	 gminą	 Nadarzyn	 i	 Mi-
chałowice.	
Projekt	 obejmuje	 odcinek	 od	 ul.	 Leś-
nej	 do	 ul.	 Maciejkowej	 położonej	

w	 płd.-zach.	 części	 osiedla.	 Długość	
sieci	 wodociągowej	 będzie	 wynosi-
ła	 ok.	 800	 mb,	 a	 kanalizacyjnej	 ok.	
650	 mb.	 Poprowadzona	 przez	 tereny	
prywatne	 stanowiące	 łąki/pastwiska	
należące	do	Szkoły	Jazdy	Konnej	PA-
TATAJ	 oraz	 Stowarzyszenia	 Jeździe-
ckiego	SZARŻA,	będzie	omijała	tere-
ny	leśne.	Pod	dnem	rzeki	Zimna	Woda	
będzie	 wykonane	 przejście	 metodą	

przewiertu	 sterowanego,	 bez	 narusze-
nia	koryta	rzeki.	Po	stronie	wschodniej	
sieć	 zostanie	 poprowadzona	 równole-
gle	 do	 istniejącej	 napowietrznej	 linii	
energetycznej.	 Prace	 budowlane	 będą	
wykonywane	przy	wykorzystaniu	me-
tody	bezwykopowej.	Niezbędne	wyko-
py	otwarte	powstaną	tylko	w	miejscach	
załamań	 trasy	 i	 montowania	 uzbroje-
nia	 sieci	 w	 hydranty,	 odpowietrzenia,	
zasuwy	 itp.	 Taki	 przebieg	 gwarantuje	
brak	zbędnej	 ingerencji	w	środowisko	
naturalne	–	inwestycja	nie	wpłynie	ne-
gatywnie	na	środowisko.	

Aktualnie	 osiedle	 jest	 podłączone	 do	
sieci	wodociągowej	w	Nadarzynie.	Po-
siada	 własną	 kanalizację,	 ale	 nie	 jest	
podłączone	 do	 sieci	 odprowadzającej	
ścieki	z	terenu	zabudowy	mieszkanio-
wej	–	indywidualna	oczyszczalnia	ście-
ków	wraz	z	obiektami	towarzyszącymi	
położona	 jest	 na	 terenie	 osiedla	 przy	
ul.	Maciejkowej.	

W	przetargu	wzięła	udział	 jedna	firma	
–	obecnie	 trwa	analiza	złożonej	oferty.	
Inwestycja	powinna	zostać	zrealizowana	
w	ciągu	czterech	miesięcy	od	dnia	za-
warcia	umowy	z	wykonawcą.	Przedsię-
wzięcie	będzie	realizowane	przy	udziale	
pomocy	 finansowej	 na	 operacje	 typu	
„Gospodarka	 wodno-ściekowa”	 w	 ra-
mach	podziałania	„Wsparcie	inwestycji	
związanych	z	tworzeniem,	ulepszaniem	
lub	 rozbudową	 wszystkich	 rodzajów	
małej	 infrastruktury,	 w	 tym	 inwestycji	
w	 energię	 odnawialną	 i	 oszczędzanie	
energii”	objętego	Programem	Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014–2020.	
Na	 realizację	 zadania	 zostało	 przy-
znane	 dofinansowanie	 w	 wysokości	
561	542,00	zł.	

UG Brwinów

n  BRWINÓW

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO INFORMUJE

BEZPŁATNE PRZEJAZDY pociągami 
dla obywateli Ukrainy

Безкоштовний проїзд потягом 
для громадян України

Obywatele Ukrainy mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w klasie 2 pociągami 
PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC w komunikacji krajowej. Przejazd 
odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. 
Bezpłatne przejazdy wprowadzają także inni przewoźnicy. 

(...)

O wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy poinformowali 
m.in. następujący przewoźnicy z naszego regionu:

Koleje Mazowieckie. Od 26 lutego do 25 marca 2022 obywatele Ukrainy mogą 
bezpłatnie jeździć pociągami „Kolei Mazowieckich – KM”. Wystarczy okazać pasz-
port Ukrainy albo ewentualnie inny dokument potwierdzający ukraińskie oby-
watelstwo;

SKM Warszawa. Osoby legitymujące się ukraińskim dokumentem tożsamości 
mogą podróżować za darmo komunikacja miejską Warszawskiego Transportu 
Publicznego (w tym pociągami SKM Warszawa);

Warszawska Kolej Dojazdowa. Do dnia 25.03.2022 dla obywateli Ukrainy wpro-
wadzone zostały nieodpłatne i nieograniczone przejazdy pociągami WKD. Pod-
czas przejazdu pociągiem WKD wystarczy okazać paszport Ukrainy albo ewentu-
alnie inny dokument potwierdzający obywatelstwo Ukrainy.

Na podstawie informacji zawartych na stronie: 
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18518,Bezplatne-przejazdy-pociagami-dla-obywateli-Ukrainy.html

STOLICA POMAGA 
UKRAIŃSKIM UCHODŹCOM 
Czynne są punkty informacyjne, zbiera-
na jest pomoc i oferty miejsc noclego-
wych. Wolontariusze kierują do miejsc, 
gdzie uciekinierzy znajdą opiekę. Dla 
uchodźców komunikacja miejska jest 
za darmo (...).
Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy 
Rafała Trzaskowskiego osoby legity-
mujące się ukraińskim dokumentem 
tożsamości mogą podróżować ko-
munikacja miejską Warszawskiego 
Transportu Miejskiego za darmo.

Na podstawie informacji zawartych na stronie: 
https://www.wtp.waw.pl/newsy/2022/02/26/

warszawa-dla-uchodzcow-z-ukrainy/

DARMOWE PRZEJAZDY DLA OBYWATELI UKRAINY
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PIASTÓW

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Solidarność z bohaterskim
Narodem Ukrainy
„Związek	 Miast	 Polskich	 i	 353	 mia-
sta	 w	 nim	 zrzeszone	 wyrażają	 pełną	
solidarność	 z	 bohaterskim	 Narodem	
Ukrainy,	 który	 został	 dziś	 rano	 be-
stialsko	 zaatakowany	 przez	 Rosję.	
Wraz	z	władzami	państwowymi	potę-
piamy	tę	haniebną	agresje	przeciwko	
Waszemu	krajowi,	poprzedzoną	kam-

panią	 kłamstw	 i	 oszczerstw.	 Agresja	
ta	nie	pozostaje	bez	odpowiedzi	mię-
dzynarodowej	i	rząd	polski,	wraz	Unią	
Europejską	i	Stanami	Zjednoczonymi	
reagują	na	bieżąco.”
Poniżej	 pełna	 treść	 listu	 Związku	
Miast	 Polskich,	 w	 którego	 skład	
wchodzi	także	nasze	Miasto.

Piastów dla Ukrainy 
– zbiórka
Drodzy mieszkańcy, stanęliśmy w obliczu wydarzeń, 
których chyba nikt z nas się nie spodziewał. Zapewne 
wszyscy czujemy strach i smutek. W takich chwilach 
najlepiej przekuć te emocje w działanie. Takie, by real-
nie zostawiać świat lepszym. 

P ocząwszy	od	niedzieli	27	lutego	w	godz.	18:00	a	20:00	
w	 budynku	 Hufca	 Piastów	 (Bohaterów	 Wolności	 25)	
codziennie można przekazać dary,	 które	 dołączone	

zostaną	 do	 zbiórki	 koordynowanej	 przez	 Liceum	 Koś-
ciuszki	w	Pruszkowie
https://kosciuch-pruszkow.edupage.org/news/#132 

ZBIERAMY: BANDAŻE 	l	 OPATRUNKI l ŚRODKI 
PIERWSZEJ POMOCY l KOCE l ŚPIWORY l ŚRODKI 
PIELĘGNACYJNE I CZYSTOŚCI l WODĘ W BUTEL-
KACH l ŻYWNOŚĆ PUSZKOWANĄ. Hufi ec ZHP Piastów 

Rusza doręczanie decyzji podatkowych 2022
Uprzejmie	informujemy,	że	jak	co	roku	
Burmistrz	 Miasta	 Piastowa	 jako	 organ	
podatkowy	 organizuje	 doręczanie	 de-
cyzji	wymiarowych	przez	pracowników	
Urzędu	Miejskiego	w	Piastowie.	
Akcja doręczania decyzji podatko-
wych na rok 2022 rozpocznie się 
24 lutego bieżącego roku i potrwa do 
27 marca włącznie. Nie	do	wszystkich	
jednak	 dotrą	 pracownicy	 Urzędu,	 dla-
tego	część	decyzji	zostanie	wysłana	za	
pośrednictwem	Poczty	Polskiej.
Uprawnione osoby będą doręczać 
decyzje od poniedziałku do niedzieli 
w godzinach 9:00 – 20:00	do	Państwa	
domu	 na	 wskazany	 przy	 składaniu	 in-
formacji	podatkowej	adres	do	korespon-
dencji	 zgodnie	 z	 aktualnie	 obowiązu-

jącymi	 zasadami	 bezpieczeństwa	 oraz	
dystansu	 społecznego	 wprowadzonych	
przez	Ministerstwo	Zdrowia	i	Główne-
go	 Inspektora	 Sanitarnego.	 Na	 prośbę	
podatnika	 pracownik	 urzędu,	 który	
dostarcza	 przesyłkę,	 zobowiązany	 jest	
okazać	upoważnienie.
Wszystkie	 osoby,	 które	 będą	 odbierać	
decyzje	proszone	są	o	złożenie	czytel-
nego	podpisu	na	potwierdzeniu	odbioru	
listu.
Zobowiązanie	 podatkowe	 należy	 uiś-
cić	na	przypisany	indywidualny	numer	
konta,	wskazany	w	decyzji	podatkowej	
w	 banku,	 na	 poczcie	 lub	 za	 pośredni-
ctwem	bankowości	elektronicznej.	Kasa	
w	Urzędzie	jest	nieczynna.

Naczelnik Wydziału Finansowego
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WŁOCHY l URSUS l WARTO PRZECZYTAĆ
📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖

📖📖

📖
📖

📖
„EUROPA. STOP. 

WSCHODNIA. STOP” 
red. MAŁGORZATA NOCUŃ, PIOTR BRZEZICKI

Zbiór najlepszych reportaży Nowej Europy Wschodniej, autorstwa 
dwudziestu jeden reportażystów, którzy odwiedzili i opisali republiki ra-
dzieckie i obecne republiki Federacji Rosyjskiej. Teksty pochodzą z lat 
2008-2012 i dotyczą problemów państw Europy Wschodniej z tego 
okresu. Znajdziemy tu reportaże m. in. na temat wojny w Osetii Połu-
dniowej i Abchazji między siłami zbrojnym Gruzji a tamtejszymi sepa-
ratystami i wojskiem rosyjskim. Poznamy problem homofobii i ruchów 
neofaszystowskich w Rosji, dyskryminacji kobiet na Ukrainie, kryzysu 
gospodarczego w Nytwie, mieście które żyło z produkcji łyżek, a w któ-
rym obecnie znajduje się jedyne w Europie Muzeum Łyżek. Z dzisiej-
szej perspektywy, po napaści Rosji na Ukrainę, nieco inaczej patrzymy 
na skomplikowane konflikty etniczne krajów byłego bloku wschodnie-
go. Totalitaryzm kremlowskich władz zdaje się nie mieć końca, propa-
ganda jest wiecznie żywa, nawet w dobie powszechnego dostępu do 
informacji. Polecam tę niezwykłą książkę, dostępną zapewne z każdej 
szanującej się bibliotece, szczególnie teraz, w czasie narastającego 
konfliktu za wschodnią granicą.

✻ ✻ ✻

„SEMPRE SUSAN. WSPOMNIENIE 
O SUSAN SONTAG” 

SIGRID NUNEZ
Ten wyśmienity memuar napisany przez byłą partnerkę Davida Rieffa, 
syna Susan Sontag jest doskonałym uzupełnieniem biografii wybit-
nej amerykańskiej eseistki. Sigrid Nunez przywołuje w swojej książ-
ce osobiste wspomnienia związane z ich relacją. Rzeczywistość jest 
tu poddana subiektywnej ocenie, podobnie jak i odbiór samej Susan 
Sontag przez autorkę. W tekście można jednak bez trudu rozpoznać 
silną osobowość amerykańskiej intelektualistki, jej charakter i tempe-
rament, o którym wspominają niemal wszystkie osoby z jej otoczenia, 
które zechciały podzielić się ze światem wspomnieniem o wspólnej za-
żyłości.  Sigrid Nunez pisze zabawnie i zaskakująco lekko, mimo że nie 
unika trudnych tematów, takich jak choroba czy przedwczesna śmierć 
eseistki. Polecam wszystkim sympatykom Susan Sontag.

✻ ✻ ✻

„CO TO ZA KULECZKA?” 

IGA ŚCIBEK, PRZEMYSŁAW ŚCIBEK
Urocza książeczka Wydawnictwa Dwie Siostry na temat samoakcep-
tacji. W czasach, w których dominuje kult młodości i szczupłej, wy-
sportowanej sylwetki, trudno być zadowolonym z siebie – media bom-
bardują nas bowiem wciąż nowymi, niedościgłymi wzorami piękna. 
Na taką propagandę szczególnie podatne są dzieci, które patrzą na 
otaczający ich świat bezkrytycznie i przyjmują wszystkie informacje za 
pewnik. Presja otoczenia i wyimaginowane, wykreowane przez media 
kryteria wyglądu stają się zmorą dla wielu małoletnich osób, szczegól-
nie w okresie dojrzewania, kiedy wchodzą w interakcję z rówieśnikami 
i rośnie w nich tendencja do porównywania się i rywalizacji. „Co to za 
kuleczka” pomaga spojrzeć na siebie innymi oczami, z czułością, a nie 
szkolno-rówieśniczą i medialną presją związaną z byciem ideałem. Ide-
ały nie istnieją, są tylko ich wyobrażenia oraz ludzie, którzy krytykując 
wygląd innych leczą swoje własne kompleksy. Nie jest łatwo przekazać 
taką wiedzę dziecku, dlatego tak ważne są lektury uczące samoakcep-
tacji i zdrowego podejścia do samego siebie.

Poleca  Lucyna Dąbrowska

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

„AD-HOC” 
przy Ośrodku Kultury „Arsus” w Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy, ul. Traktorzystów 14

ZAPRASZA 

NA WYSTAWĘ MALARSTWA 
Jarosława Filipka

pt.  DOTKNĄĆ 
PEJZAŻU

Zarówno krajobraz jak i obrazy (pej-
zaże), odbieramy zmysłem wzroku. 
Artysta w cyklu „Dotknąć pejzażu” 
odchodzi od konwencji malarstwa 
pejzażowego i namawia nas do inne-
go sposobu percepcji. 
Idea wystawy zawarta jest w  wielo-
znaczności słowa „dotknąć”. 

Tworząc obiekty o bogatej, wyjąt-
kowej, reliefowej strukturze, za-
chęca obserwatora do używania 
zmysłu dotyku. Sam dotyka pejzażu 
na wiele sposobów. Studiuje jego 
zmienność. Faktury tworzą cienie, 
powierzchnie pokryte farbami meta-
licznymi – opalizują, fluorescencyjny-
mi – świecą, lakierami o wysokim po-
ziomie odbijania światła – błyszczą,  

matowymi – sugerują atłasowość. 
Obiekty zmieniają się gdy zbliżamy 
się do nich, zmieniamy perspekty-
wę patrzenia. Tworzy to iluzję czasu 
– pejzaże stają się tak dynamiczne 
jak oglądane w naturze krajobrazy.

JAROSŁAW FILIPEK
Studiował architekturę na Politechnice 
Warszawskiej i na University of Detroit 
w USA, ukończył Warszawską Akade-
mię Sztuk Pięknych. Malarstwa uczył się 
w pracowniach Andrzeja Bieńkowskiego 
oraz Jacka Sempolińskiego. 
Mieszka i tworzy w Izabelinie w Puszczy 
Kampinoskiej oraz w andaluzyjskim Jerez 
de la Frontera. Prace swoje prezentował 
podczas Luxem bourg Art Week w Luk-
semburgu, na Salon d'art Carrousel du 
Louvre w Paryżu oraz Salon international 
d'art contemporain w Antwerpii i Tuluzie. 
W dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indy-
widualnych w Polsce, Szwecji, Hiszpanii 
i Francji.

Kulturalna Zerówka na Śląskiej
Od jesieni ub.r. dzieci z przedszkolnej zerówki z Przedszkola nr 71 przy ul. Śląskiej 
brały udział w projekcie edukacyjnym „Otwarci na kulturę”.  Projekt, realizowany 
przez Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem 
Wielkim – Operą Narodową i fi rmą iSpot miał za zadanie przygotowanie uczniów 
i wychowanków Warszawy do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

P rzedszkolaki	 brały	 udział	 w	 szere-
gu	zajęć	i	warsztatów	edukacyjnych	
poświęconych	teatrowi.	

Poznawały świat teatru i terminy 
z nim związane.	Dowiedziały	się	 jak	
powstaje	 sztuka	 teatralna,	 jak	 tworzy	

się	 kostiumy	 i	 rekwizyty,	 czy	 też	 jak	
należy	zachowywać	się	podczas	spek-
taklu.	 Wreszcie,	 same	 miały możli-
wość zadebiutować w roli aktorów, 
scenografów i animatorów teatral-
nych.

Młodzi	 artyści	 wzięli	 również	 udział	
w	 konkursie	 „Do	 stołu	 podano	 –	 Te-
atr	 na	 widelcu”,	 w	 ramach	 którego	
sami przygotowali i wystawili przed-
stawienie teatralne pt. „Królewna 
Śmieszka i ekoludki”.	Sztuka	ta	przy-
bliża	najmłodszym	temat	ekologii,	zaś	
większość	 inscenizacji	 i	 rekwizytów	
powstała	przy	wykorzystaniu	materia-
łów	uzyskanych	z	 recyklingu.	Występ	
udał	się	znakomicie.	
Pozostaje	 mieć	 nadzieję,	 że	 teatralne	
zainteresowania	dzieci	mogą	przerodzić	
się	w	prawdziwą	pasję	i	pomysł	na	przy-
szłą	pracę.	 							Weronika Bilińska

Tworząc obiekty o bogatej, wyjąt-

n  WŁOCHY

WYSTAWA CZYNNA 

OD 5 MARCA 
DO 10 KWIETNIA 2022 R.
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PSYCHOLOGIA

CZY WŁADZA ZMIENIA 
CZŁOWIEKA?
Miało być o czymś innym. Czymś lekkim, codziennym, 
przyjemnym. Nie będzie. Nie może być. Żaden lekki temat 
nie wydaje się obecnie stosowny, odpowiedni do poruszenia. 24-go lutego 
2022 roku zmieniła się na dobre nasza nowożytna historia. Atak zbrojny 
Rosji na Ukrainę, który się wówczas rozpoczął, wywołał szerokie spek-
trum negatywnych emocji u nas wszystkich. Wywołał przerażenie. Autor 
trwającej inwazji, Władimir Putin zbiera zewsząd najróżniejsze określenia 
– zbrodniarz, psychopata, morderca, szaleniec. A może jest to po prostu 
człowiek, którego przyćmił nadmiar władzy? Zainspirowani bieżącymi wy-
darzeniami, przyjrzymy się psychologicznym aspektom władzy.   

CZYM JEST WŁADZA?
Władza	to	asymetryczna	kontrola	nad	
cenionymi	zasobami	w	relacjach	spo-
łecznych	 (tak	 przekonują	 twórcy	 tej	
definicji,	 Joe	 Magee	 i	 Adam	 Galin-
ski).	Istotą	władzy	jest	zatem	kontrola	
zasobów.	 Mogą	 to	 być	 zasoby	 mate-
rialne,	 ale	 nie	 tylko	 –	 to	 także	 dobra	
takie	jak	uznanie	i	aprobata	społeczna,	
kontrola	 i	 możliwość	 podejmowania	
decyzji,	opieka,	wsparcie,	informacja.	
Po	drugie,	władza	jest	z	natury	asyme-
tryczna.	Gdyby	wszyscy	mieli	 jedna-
kową	kontrolę	nad	zasobami,	nikt	nie	
miałby	 władzy	 nad	 pozostałymi.	 Po	
trzecie,	 władza	 istnieje	 tylko	 w	 rela-
cjach	 społecznych.	 Aby	 można	 było	
o	 niej	 mówić,	 musimy	 mieć	 do	 czy-
nienia	co	najmniej	z	dwiema	osobami	
i	 musi	 zachodzić	 między	 nimi	 jakieś	
współoddziaływanie	 (interakcja).	
Przykładowo	 literacki	Robinson	Cru-
soe	 nie	 miał	 żadnej	 władzy	 na	 swej	
bezludnej	 wyspie,	 choć	 kontrolował	
wszystkie	jej	zasoby.	Istotą	władzy	jest	
zatem	 to,	 że	 ma	 charakter	 relacyjny.	
Niemożliwy	jest	ani	władca	bez	pod-
danych,	ani	poddani	bez	władcy.	

CECHY WŁADZY
Władza	ma	trzy	istotne,	definiujące	ją	
właściwości.	Po	pierwsze,	jak	już	zo-
stało	to	wyjaśnione	powyżej,	jest	rela-
cyjna,	czyli	 istnieje	 tylko	w	relacjach	
społecznych.	Wiąże	się	z	tym	jej	druga	
cecha,	 a	 jest	 nią	 komplementarność.	
Władca	 i	 poddani	 nawzajem	 się	 de-
finiują.	Większą	kontrolę	władcy	nad	
cenionymi	 zasobami	 dopełnia	 mniej-
sza	 kontrola	 przysługująca	 podwład-
nym.	Wiele	badań	dowodzi,	że	konse-
kwencją	zajmowania	wysokiej	pozycji	
w	hierarchii	władzy	 jest	wzrost	 efek-
tywności	 funkcjonowania	 umysłowe-
go.	 Co	 ciekawe,	 u	 osób	 zajmujących	
pozycję	podporządkowaną	pojawia	się	
komplementarny	spadek	efektywności	
umysłowej.	W	kontrowersyjny	sposób	
przerysowują	to	słowa	cara	Rosji	Pio-
tra	 Wielkiego: „podwładny powinien 
przed obliczem władzy mieć wygląd 
lichy i durnowaty, tak by swoim poj-
mowaniem sprawy nie peszyć przeło-
żonego”	 (nawiasem	 mówiąc,	 car	 ten	
był	 wyjątkowo	 brutalnym	 despotą).	
Słowa	 oczywiście	 oburzające,	 nato-
miast	 oddają	 sedno	 sprawy.	 Komple-
mentarność	 pozycji	 władzy	 prowadzi	
do	 jej	 trzeciej	 właściwości,	 czyli	 sa-
mowzmacniania.	 Im	 częściej	 osoby	

o	 wysokiej	 pozycji	 podejmują	 udane	
próby	wpływania	na	innych,	tym	bar-
dziej	przyporządkowują	sobie	swoich	
podwładnych.	I	tym	bardziej	podejmu-
ją	kolejne,	znów	skuteczne	próby.	

KALIGULA I KENNEDY
Liczne	 przykłady	 historyczne	 sugeru-
ją,	że	władza	zmienia	ludzi.	Psycholog	
Bogdan	 Wojciszke	 podaje	 kilka	 inte-
resujących	 anegdot.	 Cesarz	 Kaligula	
przekonany,	 że	 jest	 bogiem,	 nie	 tylko	
dopuszczał	się	licznych	morderstw,	ale	
nawet	mianował	 swojego	konia	 rzym-
skim	senatorem,	aby	nie	wozić	swojego	
boskiego	 ciała	 na	 zwyczajnym	 zwie-
rzaku.	Z	kolei	powszechnie	podziwia-
ny	John	F.	Kennedy,	bohater	wojenny,	
przykładny	 mąż	 i	 ojciec	 rodziny,	 gdy	
został	prezydentem	Stanów	Zjednoczo-
nych,	 zaczął	 codziennie	 sypiać	 z	 kil-
koma	 kobietami,	 przyprowadzanymi	
przez	 jego	 doradców.	 Lista	 ekscesów	
ludzi	 sprawujących	władzę	w	 różnych	
miejscach	 i	 czasach	 jest	 potężna,	 bo-
gata	w	wiele	takich	anegdot.	Pozostaje	
jednak	pytanie	–	czy	faktycznie	władza	
zmienia	ludzi,	czy	to	raczej	szczególny	
rodzaj	ludzi	(już	zdeprawowanych)	gar-
nie	się	do	władzy?	Próbuje	na	nie	od-
powiedzieć	masa	eksperymentów	psy-
chologicznych.	Wyłania	się	z	nich	przy	
tym	bardziej	precyzyjny	obraz	władzy.	
Aby	go	lepiej	zrozumieć,	warto	przyj-
rzeć	 się	 konsekwencjom	 sprawowania	
władzy	 –	 afektywnym,	 poznawczym	
i	behawioralnym.	

LEPSZE SAMOPOCZUCIE I SAMOOCENA
Pierwszą	rozpatrywaną	kategorią	będą	
afektywne	 konsekwencje	 władzy.	 Lu-
dzie	 u	 władzy	 pozostają	 w	 lepszym	
stanie	 emocjonalnym	 niż	 osoby	 pod-
dane.	 Władcy	 są	 bardziej	 zadowole-
ni	 (szczególnie	 z	 siebie),	 szczęśliwsi	
i	 bardziej	 optymistyczni.	 Koreluje	 to	
także	 ze	 skłonnością	 do	 przeżywania	
rozbawienia,	 pragnienia,	 entuzjazmu	
i	 satysfakcji.	 Widać	 to	 dobrze	 nawet	
na	 przykładzie	 dzieci.	 Dzieci,	 które	
są	popularne	wśród	rówieśników	mają	
mniejszą	 skłonność	 do	 przeżywania	
smutku	i	poczucia	winy,	a	większą	do	
dobrego	 nastroju.	 Eksperymenty	 ba-
dające	władzę	pokazują,	że	wystarczy	
zaledwie	iluzoryczne	poczucie	władzy	
i	 to	 przez	 krótki	 czas	 (np.	 30	 minut),	
aby	 u	 badanego	 nastąpił	 wzrost	 nie	
tylko	 dobrego	 nastroju,	 ale	 nawet	 sa-
mooceny.	

STEREOTYPIZACJA
Druga	kategoria	to	poznawcze	konse-
kwencje	 władzy.	 Zalicza	 się	 do	 nich	
obserwację,	 że	 osoby	 u	 władzy	 są	
bardziej	skłonne	do	powierzchownego	
i	 stereotypowego	 myślenia	 o	 swoich	
podwładnych	niż	odwrotnie.	Z	 jednej	
strony	 wydaje	 się	 to	 zupełnie	 zrozu-
miałe	 –	 nawet	 gdyby	 władca	 chciał	
myśleć	w	zindywidualizowany	sposób	
o	każdym	ze	swoich	poddanych,	to	nie	
jest	w	stanie	tego	zrobić	z	powodu	ich	
dużej	liczby.	Siłą	rzeczy	popada	więc	
w	stereotypy,	wymagające	mniej	wy-
siłku	i	zasobów	umysłowych	w	trakcie	
formułowania	ocen.	Inne	wyjaśnienie	
głosi	 jednak,	 że	 szefowie	 zwyczajnie	
chcą	 myśleć	 o	 podwładnych	 w	 ste-
reotypowy	sposób,	gdyż	to	utwierdza	
ich	w	prawomocności	własnej	władzy.	
Czyli	w	wierze,	iż	sami	na	władzę	za-
sługują	 i	 to	 w	 większym	 stopniu	 niż	
ich	 podwładni.	 Celem	 tej	 stereotypi-
zacji	jest	zatem	utrzymanie	istniejącej	
hierarchii	władzy.	

MYŚLENIE ABSTRAKCYJNE
Inną	poznawczą	konsekwencją	władzy	
jest	większa	skłonność	do	abstrakcyj-
nego	 myślenia	 u	 osób	 sprawujących	
władzę.	 Wynika	 to	 z	 takiej	 logiki:	
władza	 rodzi	 dystans,	 a	 to	 właśnie	
z	dużego	dystansu	patrzymy	na	spra-
wy	 w	 bardziej	 abstrakcyjny	 sposób.	
Abstrakcyjne	 myślenie	 otwiera	 więk-
sze	 możliwości	 działania	 i	 kontroli	
nad	 biegiem	 wydarzeń.	 Kiedy	 myśli-
my	o	krześle	konkretnie,	jako	o	krześle	
właśnie,	wszystko,	co	możemy	zrobić	
to	na	nim	usiąść.	Gdy	jednak	myślimy	
o	krześle	jako	o	meblu	czy	przedmio-
cie	z	drewna,	możemy	znaleźć	znacz-
nie	 więcej	 jego	 zastosowań,	 np.	 jako	
półkę	na	książki	czy	drabinę	do	wkrę-
cania	 żarówki.	 Co	 ciekawe,	 działa	 to	
też	w	drugą	stronę	–	już	samo	myśle-
nie	 w	 bardziej	 abstrakcyjny	 sposób	

wpływa	na	większe	poczucie	władzy.	
Abstrakcyjne	myślenie	sprawia,	że	lu-
dzie	u	władzy	mają	większą	skłonność	
do	dostrzegania	całego	lasu,	a	nie	tyl-
ko	pojedynczych	drzew.	

NASILENIE TEGO, CO W NAS TKWI
U	 osób	 sprawujących	 władzę	 obser-
wuje	się	większą	skłonność	nie	 tylko	
do	zachowań	ryzykownych,	ale	w	ogó-
le	jakichkolwiek.	To	trzecia,	behawio-
ralna	kategoria	konsekwencji	władzy.	
Władza	 nasila	 dominujące	 w	 danej	
chwili	działania,	niezależnie	od	 tego,	
jakie	dokładnie	one	są.	Nasila	dowol-
ną,	 już	 istniejącą	motywację	do	dzia-
łania,	 ponieważ	 posiadanie	 władzy	
jest	 silnie	 skojarzone	 ze	 zdolnością	
i	motywacją	do	osiągania	celów.	Jed-
nak	 konkluzja,	 że	 władza	 wydobywa	
z	człowieka	to,	co	w	nim	i	tak	tkwiło,	
rodzi	problemy	polegające	na	tym,	że	
w	 większości	 ludzi	 tkwią	 sprzeczne	
tendencje.	Każdy	z	nas	ma	skłonność	
np.	 do	 postępowania	 zarówno	 egoi-
stycznego,	jak	i	prospołecznego,	choć	
nie	w	tym	samym	momencie.	Wydaje	
się	 jednak,	 że	 tendencje	 egoistyczne	
–	 szczególnie	 impulsywne	 –	 przewa-
żają	u	większości	z	nas	stąd	 też	wła-
dza	przyczynia	się	do	zachowań	aspo-
łecznych	w	większym	stopniu	niż	do	
zachowań	społecznie	pożądanych.	

ŁAMANIE NORM
I	 jeszcze	 jedna	 konsekwencja	 beha-
wioralna	 –	 władcy	 częściej	 niż	 pod-
dani	 dopuszczają	 się	 łamania	 norm.	
Szefowie	 częściej	 niż	 pracownicy	
przerywają	innym,	mówią	poza	kolej-
ką,	 wrzeszczą	 na	 innych,	 wyzywają,	
obwiniają	 o	 własne	 niedopatrzenia.	
Liczni	 politycy	 zajmujący	 najwyż-
sze	 stanowiska	 w	 różnych	 państwach	
dopuszczają	 się	 seksualnego	 mole-
stowania	 podwładnych,	 nepotyzmu,	
defraudacji,	kradzieży,	używania	kart	

kredytowych	 do	 pokrywania	 prywat-
nych	wydatków,	 itd.	Osoby	u	władzy	
stają	 się	 mniej	 podatne	 na	 ogólne	
normy	 społeczne,	 jak	 i	 na	 pragnie-
nia	 i	 punkt	 widzenia	 innych	 ludzi.	
W	szczególności	stają	się	mniej	skłon-
ne	do	empatii	 i	przyjmowania	cudzej	
perspektywy.	Automatycznie	zakłada-
ją	one,	że	inni	podzielają	ich	wiedzę,	
a	zatem	i	poglądy.	Słuchając	zwierzeń	
o	 nieszczęściach	 innego	 człowieka	
ludzie	 o	 wysokim	 poczuciu	 władzy	
przejawiają	mniejszy	stres	oraz	reagu-
ją	słabszym	współczuciem.	Wszystko	
to	 wynika	 oczywiście	 nie	 z	 tego,	 że	
władza	 odbiera	 zdolność	 rozumienia	
innych,	 lecz	 z	 tego,	 że	 odbiera	 ona	
motywację	 do	 takich	 przedsięwzięć.	
Mówiąc	 wprost,	 mniej	 nam	 się	 chce	
być	dobrymi.	

TAK, ZMIENIA
Po	 tych	 wszystkich	 dywagacjach	 ty-
tułowe	 pytanie	 tego	 artykułu	 może	
mieć	 tylko	 jedną	 odpowiedź.	 Tak,	
władza	zmienia	szereg	aspektów	ludz-
kiego	 funkcjonowania.	 Nasila	 to,	 co	
w	 człowieku	 tkwiło,	 ukierunkowuje	
go	 w	 stronę	 większej	 stereotypizacji,	
abstrakcyjnego	myślenia,	podejmowa-
nia	ryzyka	czy	łamania	norm.	U	każ-
dego	będzie	to	przebiegać	inaczej.	Ale	
w	 mniejszym	 lub	 większym	 stopniu	
poczucie	 władzy	 wpłynie	 na	 każde-
go	 z	 nas.	 Niektórych	 doprowadzi	 do	
szaleńczych	zbrodni.	Tak,	słusznie	po-
myśleliście	o	Putinie.	Jesteśmy	dalecy	
od	dokonywania	diagnozy	jego	osobo-
wości.	Jednak	z	całą	pewnością	prze-
jawiane	przez	niego	(i	bez	wątpienia,	
panujące	 nad	 nim)	 poczucie	 władzy	
jest	 jedną	 z	 przyczyn	 obecnych,	 dra-
matycznych	wydarzeń	na	wschodzie.		

Marlena Hess
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• Bodgan Wojciszke, Psychologia władzy [w:] Na-
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KALENDARZ KULTURALNY

MARZEC 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

03.03, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
„GRY I GIERKI” – program autorski Iwony Buczkowskiej. 
Codzienne sprawy dojrzałej kobiety (miłość, zdrada i nie 
tylko…) przedstawione w monologach i piosenkach. Akom-
paniament (fortepian) – Johannes Kleinwächter.  
 WSTĘP WOLNY

04.03, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Spektakl pt. „Miłość i polityka” wg. Pierre Sauvil’a w wy-
konaniu artystów Teatru Bez Nazwy. Reż. Ernestyna Win-
nicka. WSTĘP WOLNY

05.03, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż wystawy malarstwa Jarosława Filipka. Wystawa 
czynna do 10 kwietnia br. WSTĘP WOLNY

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

10.03, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Występ kabaretu „Pół serio” w programie „Dla dziewczy-
ny i chłopaka”. Reż. Wanda Stańczak „Dusia”.  
 WSTĘP WOLNY

11.03, godz. 20.30 (sala widowiskowa)
Program Kabaretu PARANIENORMALNI pt. „Bez znieczu-
lenia” BILETY: 80, 70, 60 ZŁ

13.03, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3–8 lat) pt. „KOT W BUTACH” w wykona-
niu artystów Teatru „Jumaja”. BILETY: 15 ZŁ

15.03, godz. 9.00 – 15.00 (sala kameralna)
Eliminacje edycji dzielnicowej 45. Konkursu Recytator-
skiego „WARSZAWSKA SYRENKA” WSTĘP WOLNY

16.03, godz. 9.00 – 15.00 (sala widowiskowa)
Eliminacje edycji dzielnicowej 45. Konkursu Recytator-
skiego „WARSZAWSKA SYRENKA” WSTĘP WOLNY

16.03, godz. 11.00 (sala widowiskowa)
Spektakl edukacyjny pt. „W to mi graj” (dla uczniów klas 
0–3) w wykonaniu Teatru Szafa Kultury.  
 WSTĘP WOLNY

17.03, godz. 17.00 (sala kameralna)
10. Światowy dzień Poezji „MOJE MIASTO”. Finał Konkur-
su Literackiego „Rzeki…”. Prezentacja Laureatów. 
 WSTĘP WOLNY

23.03, godz. 12.00 (sala widowiskowa)
Uroczysty Koncert Laureatów 45.edycji dzielnicowej Ma-
zowieckiego Konkursu Recytatorskiego „WARSZAWSKA 
SYRENKA”. Recytacje nagrodzonych uczestników. Prowa-
dzenie Bożena Iwaniukowicz. WSTĘP WOLNY

23.03, godz. 17.00 (sala kameralna)
Wieczór promocji książki „Metafora Współczesności” 
z udziałem Izabeli Zubko. Prowadzenie Anna Rykowska. 
 WSTĘP WOLNY

30.03, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Koncert pt.  FOLKOWA WARSZAWA” (folk warszawski 
i pop-country) w wykonaniu zespołu „NASZA PACZKA” 
 BILETY: 30 ZŁ

31.03, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
II FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO. Org. Dzielnicowa 
Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursus.  
 WSTĘP WOLNY

WSZYSTKIE IMPREZY I ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
ODNOSZĄCYMI SIĘ DO PANDEMII COVID-19. 

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
01.03– 31.03
WYSTAWA MALARSTWA Grupy Plastycznej Walor z MOK 
w Piastowie 

09.03 (środa) godz. 18.00 
„Świat kobiety” – koncert w wykonaniu zespołu operetko-
wego „Belcanto” WSTĘP WOLNY

18.03 (piątek) godz. 18:00
„S-plotki. Kobiece spotkanie z makramą” spotkanie 
w MAL „Po gadzinach”, prowadzenie- Magdalena Fitał
 WSTĘP WOLNY

obowiązują zapisy: dom.kultury.kolorowa@arsus.pl

20.03 (niedziela) godz. 12:30
„Jazz – co to za muzyka?!” program muzyczny dla dzieci w 
wykonaniu artystów Agencji Artystycznej Pro Arte  
 WSTĘP 10 ZŁ

20.03 (niedziela) godz. 16:30
„Świat budzi się do życia” koncert muzyki kameralnej z cy-
klu „Filharmonia po sąsiedzku”, w wykonaniu fUSION dUO 
w składzie Maja Helbert- flet, Malwina Misiak- akordeon. 
Koncert połączony z wernisażem wystawy fotografii „21 kar-
tek z kajeciku…” Eugeniusza Helberta.   
 WSTĘP WOLNY

23.03 (środa) godz. 18:00
„Żołnierze niezłomni. Podziemna Armia powraca” kon-
cert w wykonaniu Leszka Czajkowskiego, Pawła Piekar-
czyka WSTĘP WOLNY

26.03 (sobota) godz. 18:00
„Don Gil” spektakl teatralny w wykonaniu Teatru The M. A. S. 
K., w ramach cyklu Teatr w Kolorowej WSTĘP 20 ZŁ

27.03 (niedziela) godz. 12:30
„Wiślana opowieść” spektakl teatralny dla dzieci z cyklu 
Niedzielne Spotkania z Teatrem w wykonaniu Teatru Lalek 
Igraszka WSTĘP 15 ZŁ

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, 31.03.2022 
Taniec w kręgu (zajęcia dla dorosłych); (wstęp wolny);

01–31.03.2022 
Wystawa malarstwa: Hakob Mikayelyan „Damy serca Ta-
deusza Kościuszki” WSTĘP WOLNY

06.03.2022 godz. 12:30
Teatrzyk dla dzieci. Pan Teatrzyk „Słonik Bimbo wypływa 
w rejs” (dla dzieci 3+) BILETY: 15 ZŁ 

prze dsprzedaż: biletyna.pl lub w miarę wolnych miejsc 
w placówce w dniu wydarzenia (płatność gotówką);

08.03.2022, godz. 18:00 (Sala widowiskowa OK Arsus)
„Ty jedyna zostań ze mną” Koncert operowy z okazji Dnia 
Kobiet w wykonaniu Witolda Matulki i Doroty Laskowie-
ckiej-Urban z akompaniamentem Mariusza Rutkowskiego 

WSTĘP WOLNY
odbiór wejściówek w DK Portiernia od 24.02.2022

16.03.2022, godz. 18:00
Wielokulturowość w Ursusie. WENEZUELA. Prelekcja 
„Wenezuela – moja miłość” oraz recital w wykonaniu Be-
atriz Blanco BILETY: 20 ZŁ 

przedsprzedaż: biletyna.pl lub w placówce DK Portiernia 
od marca (płatność gotówką);

23.03.2022, godz. 18:00
Finisaż wystawy malarstwa: Hakob Mikayelyan „Damy 
serca Tadeusza Kościuszki”. O wystawie z perspektywy hi-
storycznej i artystycznej opowie Prezes Fundacji Kościusz-
kowskiej dr Leszek Marek Krześniak WSTĘP WOLNY

24.03.2022 godz. 11:00
Klub Podróżnika. Wycieczka do Muzeum Etnograficz-
nego – zwiedzanie Wystawy Nikifora; wstęp na wystawę 
bezpłatny, dojazd we własnym zakresie. 

Zbiórka przed DK Portiernia o godz. 11:00

25.03.2022, godz. 19:00
„Pandemonium albo na pomoc Pompei” Literacko-mu-
zyczne spotkanie artystyczne. Narracja: Dariusz Jakubow-
ski, oprawa muzyczna: Katarzyna Thomas (sopran), Piotr 
Szafraniec (akompaniament) BILETY: 20 ZŁ 

Przedsprzedaż: biletyna.pl lub w placówce DK Portiernia 
od marca (płatność gotówką)

poniedziałek–piątek, godz. 9:00–20:00*
Indywidualne zwiedzanie ekspozycji stałej Izby Tożsamo-
ści Ursusa**; poniedziałek–piątek, godz. 09:00–20:00 
zwiedzających z grupą zorganizowaną prosimy o wcześ-
niejszy kontakt z Opiekunem ekspozycji:
agnieszka.gorzkowska@arsus.pl WSTĘP WOLNY 
  *  Wystawa dostępna z wyłączeniem dni, w których w Sali odbywają 

się wydarzenia lub zajęcia cykliczne
**  Wystawa zlokalizowana na I piętrze budynku. Brak windy i pod-

jazdu.

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
01–30.03.22  
„Nagłówki” wystawa fotografii Grzegorza Wąsika i Piotra 
Białka. Na wspólnej wystawie fotografii chcieliśmy poka-
zać jak duży wpływ na odbiór pracy ma zaproponowany 
tytuł. Wraz z krótkim opisem, z pozoru zwykłe zdjęcie, na-
biera wagi oraz odsłania przestrzeń do interpretacji.

03.03.22, godz. 17:30–18:30 
Warsztaty tworzenia podarunków na Dzień Kobiet dla 
dzieci w wieku 7–10 lat. 

WSTĘP WOLNY 
liczba miejsc ograniczona; obowiązują zapisy na warsztaty 

(22 667 92 18) do 28.02.22 r. 

08.03.22, godz. 18:00  
„Barwy kobiecości” – koncert zespołu „BossaLova” z oka-
zji Dnia Kobiet. W programie piosenki po polsku i portu-
galsku m.in.: Mocidade – Pod Papugami, Apelo – Samba 
Przed Rozstaniem, Samba De Uma Nota So – Samba Na 
Jedną Nutę, Chove Chuva, Garota de Ipanema i wiele 
innych. Zapraszamy w muzyczną podróż po magicznych 
zakątkach Brazylii. WSTĘP 20 ZŁ

10.03.22, godz. 18:00 
Wernisaż wystawy fotografii Grzegorza Wąsika i Piotra 
Białka.  WSTĘP WOLNY

 liczba miejsc ograniczona  
15.03.22, godz. 18:00 
„12 kroków do zachowania zdrowia” – szkolenie profilak-
tyczne poprowadzi Marta Bednarek z „Fundacji Rak’n’Roll. 
Wygraj życie!”. Spotkanie ma na celu podpowiedzieć, 
w jaki sposób każdy z nas może chronić się przed choro-
bami nowotworowymi, a tym samym zadbać o to, co jest 
najcenniejsze – nasze zdrowie.  WSTĘP WOLNY

liczba miejsc ograniczona 
16.03.22, godz. 10:00 
Spotkanie dla dzieci na temat: „Jestem przyjacielem 
zwierząt”. Prawa zwierząt, postępowanie wobec zwierząt 
wolnożyjących, obowiązki właścicieli zwierząt. Spotkanie 
realizowane z Wydziałem Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. 
Warszawy.

20.03.22, godz. 12.30 
Niedzielne południe z teatrem – bajka dla dzieci „Kos-
miczne przygody”. Wyruszamy rakietą w kosmos (przy 
starcie: pary, efekty świetlne i dźwiękowe). Lądujemy na 
dwóch planetach. Od spotkanych tam postaci (ufo-ptak, 
robot) dowiadujemy się, że Ziemia jest coraz bardziej zanie-
czyszczona. Co zrobić, żeby to zmienić? WSTĘP 15 zł 

21.03.22, godz. 18:45–19:30 
Pierwszy dzień wiosny w Misiu – gry i zabawy ruchowe dla 
dzieci uczestniczących w zajęciach w DK „Miś”.
 WSTĘP WOLNY; liczba miejsc ograniczona

22.03.22, godz. 18:00
„Gimnastyka usprawniająca” - warsztaty integracyjno - roz-
wojowe realizowane przez Fundację Pomocy Psychologicz-
nej i Edukacji Społecznej RAZEM w ramach projektu „Ra-
zem po zdrowe nawyki” finansowane przez m. st. Warszawa
 WSTĘP WOLNY; liczba miejsc ograniczona

24.03.22, godz. 10:30
Warsztaty dla młodzieży na temat: „Komunikacja bez 
przemocy”. Kształtowanie umiejętności komunikowania 
się z innymi zgodnie z normami społecznymi, konstruk-
tywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach agresji i prze-
mocy rówieśniczej poprzez ćwiczenie wybranych umiejęt-
ności społecznych. Spotkanie realizowane z Wydziałem 
Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

29.03.22, godz. 18:00
Z cyklu „Moje Pasje” – pokaz filmu „Cztery Pory Roku”- 
prezentacja twórczości poety – Romana Krauze.

WSTĘP WOLNY; liczba osób ograniczona – obowiązują 
wejściówki do odbioru w DK „Miś” od 14.03.2022 r.

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

06.03.2022 (niedziela), godz. 16:00
Koncert zespołu „Retrospektakl”
MIEJSCE: Sala Audytoryjna MOK
W utworach Restrospektaklu 
słuchać inspiracje muzyką 
etniczną (m.in. folklor polski, 
bałkański, muzyka klezmer-
ska), jazzem, popem, muzyką 
poetycką. Zespół jednak nie 
trzyma się sztywno żadnego 
z gatunków kreując własne 
brzmienie. Dla muzyków istot-
ne jest, aby każda piosenka 
tworzyła osobny, pełen atmo-
sfery i emocji świat, w którym 
narracja muzyczna dopełnia 
się z tekstem literackim.
Skład: Maria Holka – śpiew, 
fortepian, akordeon, flet, 
gitara; Aleksander Baszuna 
– śpiew, saksofon, gitara, for-
tepian, klarnet, mandolina
Wejściówki dostępne od 21 lutego od godz. 09:00 na stronie 
www.mok-kamyk.pl/bilety

20.03.2022 (niedziela), godz. 12:00
Poranek Teatralny dla dzieci
„W 7 dni dookoła bajek” – w wykonaniu Teatru TAK
Miejsce: Sala Widowiskowa CDK
Rzecz ma się o Smoku 
Smokowskim, niestrasznym 
zwierzaku, choć strasznym 
niejadku, którego rozgniewa-
na mama wysyła w podróż po 
świecie bajek.
W spektaklu wykorzystano 
fragmenty wierszy Jana Brze-
chwy: Smok, Leń, Żuk, Kaczka 
Dziwaczka, Czerwony Kap-
turek, Katar, Tańcowała igła 
z nitką.

10 ZŁ OD OSOBY
Sprzedaż biletów od 7 marca 

2022 od godz. 09:00 na 
stronie internetowej 

www.mok-kamyk.pl/bilety

26.03.2022 (sobota), godz. 18:00
Nakręceni na Film! Pruszkowskie Spotkania Filmowe
„Aida” (2020)
Reżyseria:  Jasmila Žbanić; 
Gatunek:  Dramat
Produkcja:  Austria / Francja 
/ Holandia / Niemcy / 
Norwegia / Polska / Turcja 
/ Rumunia / Afganistan / 
Bośnia i Hercegowina
MIEJSCE: Sala Audytoryjna 
MOK „Kamyk” – ul. Bohate-
rów Warszawy 4 | Pruszków
Pokazy finansowane z budże-
tu Miasta Pruszkowa.
OPIS: Do Srebrenicy wkra-
czają oddziały serbskie. Pra-
cująca dla ONZ tłumaczka 
Aida próbuje ocalić swoją 
rodzinę.       WSTĘP WOLNY
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ZAMAWIANIE 
ogłoszeń drobnych 

tekstowych
(tekst w ramce)

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

UWAGA! W zależności od liczby 
znaków wyróżniamy 3 wielkości 
modułów ogłoszeń drobnych 
tekstowych. 

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

INNE

UWAGA, NOWY ADRES!

SKLEP ZDROWA 
ŻYWNOŚĆ

w Ożarowie Mazowieckim

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

PRZYJMĘ DO PRACY 
KOBIETY

Sprzątanie biur i salonu 
samochodowego ul. Poznańska 

(Warszawa Mory)
ZGŁOSZENIA 

pod nr tel. 732 771 222

DAM PRACĘ

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ LEŚNĄ 
2,1 ha – las 70-letni. 

Część działki stanowią grunty 
rolne oraz nieużytki zielone pod 

ewentualną zabudowę.
ADRES: Kuklówka Zarzeczna

(tu malował Chełmoński) 
gm. Radziejowice. 

DOJAZD: droga asfaltowa 
z mediami. Działka graniczy 

z rzeką Pisią Tuczną. 

Kontakt tel. 602 314 218

WARTO WIEDZIEĆ...

Dzień Kobiet w Polsce 
– DAWNIEJ I OBECNIE

W Polsce święto było popularne w okresie PRL. Z oka-
zji tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sekto-
rów życia gospodarczego zgodnie z opinią Władysława 
Gomułki, że „nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której 
kobiety nie odgrywałyby ważnej roli”. W zakładach 
pracy czy szkołach był obchodzony obowiązko-
wo. Była to okazja do uzupełniania braków w zaopatrze-
niu, dlatego wręczano paniom takie dobra mate-
rialne jak rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa. 
Dzień ten, podobnie jak inne uroczystości: Dzień Czynu 
Partyjnego, Dzień Hutnika, Dzień Drukarza, Dzień Pra-
cownika Przemysłu Spożywczego – według niektórych 
istniał po to, aby obywatele nie zapomnieli o „przywią-
zaniu do Państwa Ludowego, miłości do wielkich idei 
pokoju i socjalizmu”. Świadczą o tym chociażby tytuły 
ówczesnych artykułów: „Kobiety w szeregach ORMO 
podejmują zobowiązania dla uczczenia swego święta”, 
„Tysiące kobiet stają w szeregach przodowników pra-
cy”, „Kobiety uczczą swoje święto wzmożonym współ-
zawodnictwem pracy”. W latach 70. do popularnych 
podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo ofiarowywa-
no goździki i rajstopy, a później tulipany.
Obecnie corocznie odbywają się organizowane przez 
feministki manify, czyli demonstracje połączone z hap-
peningiem na rzecz równego traktowania kobiet i męż-
czyzn. Prezentami są najczęściej kwiaty lub słodycze.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Kobiet

8 MARCA
Dzień Kobiet

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję klasie VIII C Szkoły 
Podstawowej nr 381 oraz Pani Marcie 

Wylot wychowawcy  klasy za  przygotowanie 
wspaniałego przedstawienia o charakterze 

słowno-muzycznym na uroczystość 
odsłonięcia muralu z poetą Krzysztofem 
Kamilem Baczyńskim na murach Szkoły 

Podstawowej nr 381 w Warszawie.
Dziękuję również wszystkim Rodzicom  

za wsparcie, obecność i poświęcony czas. 

Renata Wysokińska-Bakker
dyrektor SP nr 381 w Warszawie
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URSUS

Dzień Myśli Braterskiej w Ursusie
Dzień Myśli Braterskiej został ustanowiony w 1926 roku na IV Międzyna-
rodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w Stanach Zjednoczonych 
na dzień 22 lutego – dzień podwójnych urodzin – założyciela skautingu 
gen. lorda Roberta Baden-Powella i jego żony lady Olave Baden-Powell, 
Naczelnej Skautki Świata. Do dzisiaj skauci i harcerze na całym świecie 
tego dnia składają sobie życzenia i wzajemne podziękowania. 

23 lutego	 2022	 r.	 instruktorzy	 Filii	
Muzeum	 Harcerstwa	 w	 Warsza-
wie	 Ursus-Włochy	 zorganizowali	

wyjątkową	uroczystość	z	udziałem	spe-
cjalnych	gości	w	Domu	Kultury	„Kolo-
rowa”	w	Ursusie.
Spotkanie	 prowadziła	 Kierownik	 Filii	
hm.	Hanna	Murawska	(pomysłodawczy-
ni	i	animatorka	wraz	z	phm.	Andrzejem	
Pokrzywą	 większości	 działań).	 Rozpo-
częła	od	serdecznego	powitania	wszyst-
kich,	którzy	przyjęli	zaproszenie.	A	byli	
to:	Burmistrz	Dzielnicy	Warszawa-Ursus	
Bogdan	 Olesiński,	 zastępca	 burmistrza	
Wiesław	Krzemień,	hm.	Grzegorz	Woź-
niak	 –	 Naczelnik	 Związku	 Harcerstwa	
Polskiego	 (ZHP),	 phm.	 Paweł	 Bezak	
dyrektor	 Muzeum	 Harcerstwa,	 hm.	 Pa-
weł	 Chempiński	 –	 Komendant	 Hufca	
Warszawa	Ursus-Włochy,	Bogusław	Ło-
puszyński	 –	 Dyrektor	 Ośrodka	 Kultury	
„Arsus”,	 Elżbieta	 Zdanowska-Cozac	 –	
kierownik	 Domu	 Kultury	 „Kolorowa”,	
red.	 Jerzy	 Domżalski	 –	 historyk,	 autor	
książek	 o	 Ursusie,	 red.	 nacz.	 „Mocne	
Strony”	 –	 Jacek	 Sulewski,	 	 przedstawi-
ciele	 Kręgu	 Seniorów	 Starszyzny	 Har-
cerskiej	wraz	ze	swoimi	komendantami	
–	Jerzym	Pieńkoszem	i	Leszkiem	Orze-
chowskim,	prezes	Towarzystwa	Uniwer-
sytetu	Trzeciego	Wieku	Grażyna	Elsner-
-Mielniczek.	 Na	 koniec	 druhna	 Hanna	
przywitała	dużą	grupę	niewymienionych	
imiennie:	–	Nasi harcerze i następcy, tzw. 
Bąble – klub turystyczny, trwający od 
1975 roku oraz wszystkich pozostałych 
przybyłych, którzy zechcą nas dzisiaj 
tutaj wspierać i zobaczyć trochę historii 
skautingu.

Pierwszy obóz skautowy na świecie 
odbył się z inicjatywy Roberta Baden-
-Powella w 1907 roku na brytyjskiej 
wyspie Brownsea. 
Ruch skautek – dziewcząt został 
założony w 1909. Robert Baden-Powell 
uważał, że ruch skautek powinien być 
prowadzony przez kobiety i dlatego 
w 1910 poprosił o pomoc swoją 
siostrę Agnes Baden-Powell.
W 1912 r. ożenił się z Olave St. Clair 
Soames, która dołączyła do pracy 
z jego siostrą Agnes.       

Do	zapalenia	ogniska	prowadząca	zapro-
siła	 phm.	 Wojciecha	 Świerczewskiego,	
hm.	 Grzegorza	 Woźniaka	 i	 burmistrza	
Bogdana	Olesińskiego.	Na	strażnika	og-
nia	wyznaczyła	phm.	Świerczewskiego.	
Obecni	na	sali	druhowie	i	goście	zaśpie-

wali	 „Płonie	 ognisko	 i	 szumią	 knieje”	
–	piosenkę	tradycyjnie	od	stu	lat	śpiewa-
ną	przy	ogniskach.	
Następnie	na	ekranie	został	wyświetlony	
film	wyprodukowany	przez	wolontariu-
szy	 filii	 Muzeum	 Harcerstwa.	 14	 zna-
czących	cytatów	wielkich	postaci	histo-
rycznych,	 związanych	 z	 harcerstwem,	
czytała	pani	z	UTW.	Phm.	Andrzej	Po-
krzywa	 w	 trakcie	 wyświetlania	 wtrącał	
krótkie	 ciekawostki	 o	 prezentowanych	
postaciach,	 skautingu	 i	 harcerstwie.	 Na	
zakończenie	filmu	odśpiewano	piosenkę	
„W	nadwiślańskim	grodzie”.

Cytaty na życie nie tylko harcerskie
A	oto	wybrane	cytaty	z	filmu:	„Harcer-
stwo	 jest	organizacją	nastawioną	nie	na	
żądanie	od	społeczeństwa,	ale	na	dawa-
nie	społeczeństwu	i	służenie	mu”,	„Naj-
trudniej	 być	 porządnym	 człowiekiem,	
gdy	 nikt	 tego	 nie	 widzi”,	 „Prawdziwy	
autorytet	tworzy	tylko	osobisty	przykład,	
prawdziwość	 czynów,	 odpowiedzial-
ność,	 porządek	 i	 konsekwencja”,	 „Nie	
dlatego	przestajemy	się	bawić,	bo	się	sta-
rzejemy,	 lecz	dlatego	się	starzejemy,	bo	
przestajemy	się	bawić”.

Plakietki dla przyjaciół
Po	 prezentacji	 każdej	 postaci	 strażnik	
ogniska,	 które	 było	 co	 prawda	 zasilane	
gazem,	zapalał	kolejne	światełko	wokół	
głównego	 ognia.	 –	 Nasze ognisko naj-
pierw miało jedno światło, a potem do-
szło jeszcze czternaście. Wy też ponieście 
i stwórzcie nowe ogniska	–	powiedziała	

druhna	 Murawska.	 Potem	 poprosiła	
druha	Dyrektora	Muzeum	Pawła	Beza-
ka	 o	 wręczenie	 pamiątkowych	 plakie-
tek	 „naszym	 przyjaciołom”.	 Zaprosiła	
na	 środek:	 Elżbietę	 Zdanowską-Cozac	
–	 szefową	 tego	 domu,	 Grażynę	 Elsner-
-Mielniczek	–	szefową	Trzeciego	Wieku,	
gospodarza	 naszego	 terenu	 Burmistrza	
Olesińskiego,	 	 Wiesława	 Krzemienia,	
jego	 zastępcę	 i	 naszego	 przyjaciela,	
Bogdana	 Łopuszyńskiego	 Dyrektora	
OK	 „Arsus”,	 druha	 Jerzego	 Pieńkosza	
–	 szefa	 seniorów	 Włochy,	 druha	 Orze-
chowskiego	–	szefa	seniorów	Ursus,	red.	
Jerzego	 Domżalskiego	 i	 red.	 Jacka	 Su-
lewskiego.	

Z pokolenia na pokolenie
Po	 tej	 miłej	 uroczystości	 przemówił	
naczelnik	ZHP:	–	Mamy czas szczegól-
ny. Właściwie od 2 lat nie powinniśmy 
mówić „dzień dobry”, tylko „dzień zdro-
wy”. Nasze codzienne wyzwanie to nie 
dać się i być mocnym, dzielnym, wspie-
rać się. Dzisiaj czasy są wyzwaniem dla 
młodych ludzi, są rzucani na głęboką 
wodę. Oprócz nauki, zabawy, wycho-
wania oni myślą też o swojej przyszło-
ści. W tym środowisku są dziadkowie, 
rodzice, dzieci, wnuki. Nie wszędzie tak 
jest. Ta wielopokoleniowość w nas moc-
no tkwi. (...) Nie można mówić – skoń-
czyłem pełnić	 funkcję czy pojawiły mi 

się siwe włosy i już idę do Kręgu Senio-
ra. Instruktorka czy instruktor w każdej 
chwili musi być otwarty na wyzwania, 
nie tylko te na szczeblu najwyższym, ale 
na wsparcie na szczeblu podstawowym, 
wtedy gdy szkoła, dom kultury, czy ko-
mendant albo komendantka hufca się 
do was zwraca i prosi o pomoc. Nasza 
instruktorska, harcerska służba to brat-
nia dłoń, bratnia pomoc.(...) Ursus jest 
w Warszawie, ale mogę powiedzieć, że 
leży daleko od Warszawy, bo macie tu-
taj swoją małą ojczyznę, swoją tradycję, 
historię, także harcerską. Ja takie klima-
ty uwielbiam, bo to jest sól harcerstwa. 
Chcę niektórym z Was podziękować 
w sposób szczególny. Na wniosek władz 
Muzeum Harcerstwa, Kręgu Instruktor-
skiego Seniorów i Starszyzny Przewod-
niczący Związku Harcerstwa Polskiego 
przyznał Krzyże za Zasługi dla ZHP. 
Jest to odznaczenie bardzo szczególne, 
wzorowane na Krzyżu Virtuti Militari, 
przyznawane przez Kapitułę na wnio-
sek społeczności instruktorów, harcerek, 
harcerzy i w całej swojej historii przez 
wiele lat jest bardzo szanowanym od-
znaczeniem, znajdującym się w kata-
logu odznaczeń państwowych i resorto-
wych na bardzo poczesnym miejscu.	

Odznaczeni
Krzyżem	za	Zasługi	dla	ZHP	odznacze-
ni	 zostali:	 dh	 phm.	 Zbigniew	 Walerian	
Mścisławski,	 dh	 phm.	 Andrzej	 Pokrzy-
wa,	 dh	 phm.	 Hanna	 Maria	 Murawska.	
Przypinając	 Krzyż	 druhnie	 Murawskiej	
Naczelnik	Woźniak	obiecał,	że	na	każde	
zaproszenie,	 jeżeli	 tylko	 czas	 pozwoli,	
będzie	 do	 jej	 dyspozycji.	 Odznaczona	
zapowiedziała,	że	trzyma	za	słowo	i	do-
dała	–	Druha	i	Pana	burmistrza	zaproszę	
na	 górę,	 przedstawię	 naszą	 wystawę	
i	pokażę	nasze	wielkie	lokum	(niewielki	
pokoik	 po	 sufit	 zapełniony	 pamiątkami	
i	dokumentami	–	przyp.red).
Zabrał	 też	 głos	 Burmistrz	 Olesiński:	

– Szanowne druhny 
i druhowie, sądzę, 
że każdy ma za 
sobą harcerski epi-
zod. Moja przygoda 
skończyła się wraz 
ze szkołą średnią.  
Postrzegam harcer-
stwo jako niesamo-
witą życiową przy-
godę, kształtowanie 
charakterów, przy-
jaźnie, poznawa-
nie świata. Bardzo 
serdecznie dziękuję 
za Waszą wielolet-
nią pracę wolon-
tariacką na rzecz 
naszych młodych 

mieszkańców, za wszystko, co robicie. 
Gratuluję wielkiego wyróżnienia i proszę 
o jeszcze, bo bez Was życie w Ursusie by-
łoby uboższe.
Wiceburmistrz	Krzemień	odbierając	sta-
tuetkę	powiedział	m.in.:	 –	Przyjmuję to 
nie jako zobowiązanie dla mnie, ale jako 
wielką przyjemność, bo nasza praca to 
przede wszystkim służba. Będziemy też 
myśleć o większym pomieszczeniu dla 
Was. Widzę i podziwiam z jakim zaan-
gażowaniem pracują wolontariusze.

Wam się zawsze chce 
Jak	 zaznaczył	 Komendant	 hufca	 Paweł	
Chempiński:	 –	 Niedawno okazało się, 
że 10% seniorów w całej organizacji jest 
u nas w hufcu. Ja mam jedną taką myśl 
zawsze, jak się spotykam z seniorami, 
żeby taka była nasza młodzież, któ-
ra ma teraz bardzo trudne wyzwania. 
W czasie pandemii daliśmy radę. Jestem 
zadowolony, że drużynowi nie porzucili 
swoich funkcji, ale oni nie mają jednej 
rzeczy, którą macie Wy, seniorzy – Wam 
się zawsze chce i zawsze jesteście gotowi 
do służby. Młodzi muszą się tego od Was 
uczyć. Mam nadzieję, że pandemia już 
odchodzi i pozwoli nam utrzymać tę wie-
lopokoleniowość. Zapraszamy seniorów 
na majowy złaz hufca.

Patrzmy na Julię i idźmy za nią
Druhna	 Hania	 zaprezentowała	 jeszcze	
wolontariuszy,	 pracujących	 na	 rzecz	
muzeum	i	nie	tylko	–	dh	„Dzidek”	–	hm	
Zdzisław	 Izydorczak,	 	 phm	 Wojtek	
Świerczewski,	 phm	 Krzysztof	 Pietkie-
wicz,	 serce	 i	 motor	 phm	 Andrzej	 Po-
krzywa.	 Nieobecny	 był	 hm	 Kazimierz	
Sulicki.	 –	 Łączy nas nie tylko wolon-
tariat, ale ponad 50-letnia przyjaźń. 
A Krzysio Pietkiewicz to był małym 
chłopcem kiedy ja tu byłam instrukto-
rem. Zawsze mówię, że po to jest rodzi-
na mundurowa, żeby rozwiązać każdą 
przeszkodę i pomagać sobie na tyle, 
na ile tylko możemy. I to jest 
najpiękniejsze w naszym 
życiu” –	 zaznaczyła	
i	 zwróciła	 uwagę,	 że	
najstarsza stażem jest 
tutaj druhna Julia, 
która od czasu służby 
w Szarych Szeregach 
nie przerwała działania 
ani na chwilę. To jest światło 
naszego harcerstwa. Patrzmy na Julię 
i idźmy za nią.
Klimatyczną	 i	 wzruszającą	 uroczystość	
zakończył	harcerski	krąg	i	piosenka	„Już	
do	odwrotu	głos	trąbki	wzywa...”.
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