
100-lecie traktora URSUS 1922–2022
Zbliża się wielkie wydarzenie. Na niedzielę, 12 czerwca 2022 r., z okazji setnej rocznicy zbudo-
wania w fabryce Ursus pierwszego traktora zaplanowany jest Ogólnopolski Zlot Traktorów.

20 września 2020 roku odbył się pierwszy 
zlot zabytkowych traktorów marki Ur-
sus na terenie targowiska przy ul. Gier-

dziejewskiego. Stało się tak dzięki głosowaniu 
mieszkańców na projekt budżetu obywatelskiego. 
Mimo, że był to czas ograniczeń, spowodowanych 
pandemią i nie najlepszej informacji o wydarzeniu 
(zajmowała się tym firma zewnętrzna), przez cały 
dzień miejsce zlotu odwiedziło ponad 1500 osób. 
Odbyły się też 2 przejazdy traktorów ulicami Ur-
susa. Taka frekwencja świadczyła o ogromnym 
zainteresowaniu tematem. 

Zakłady Mechaniczne Ursus od 1947 do 2011 
roku wyprodukowały blisko 2 miliony traktorów. 
W szczytowym okresie było zatrudnionych bli-
sko 20 tys. pracowników. 
Fabryka powstała w 1893 r., a pierwszy traktor 
(ciągówkę) wyprodukowano w 1922 
roku. To była kolebka polskiego 
przemysłu maszynowego. 
W latach 1930–1939 zakłady 
„Ursus” zajmowały się pro-
dukcją na rzecz wojska. Pro-
dukowano w nich czołgi, 
samochody (w tym pancer-
ne), autobusy, motocykle 
Sokół, silniki stacjonarne. 
Niestety, kiedy po ogłosze-
niu upadłości w 2003 roku 
i ostatecznym przeniesieniu 
produkcji traktorów do Lublina 
w 2011 roku, tereny pofabryczne 

wykupili w większości deweloperzy – nastąpiła 
dewastacja i wyburzenie wspaniałych zabytków, 
nawet tych z lat dwudziestych XX wieku. 
Kilka ostatnich, ocalonych, jest obecnie wpisanych 
do rejestru zabytków, ale co będzie dalej? Na tere-
nie dawnej fabryki działa kilkunastu deweloperów 
i powstają w błyskawicznym tempie nowe osiedla 
mieszkaniowe. Od wielu lat lokalne (i nie tylko) 
organizacje społeczne, kulturalne, seniorskie, a na-
wet kolejni włodarze walczą o ocalenie pamięci dla 
przyszłych pokoleń, bo jest to przecież dziedzictwo 
narodowe. Społeczność dzielnicy marzy o Powsta-
niu Muzeum Ursusa z prawdziwego zdarzenia.

O rganizacji tegorocznego zlotu podjął się Ośro-
dek Kultury „Arsus” i PTTK Oddział „Ursus” 
ze wsparciem Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus 

m.st. Warszawy. Chęć wzięcia udziału  w zlocie 
w miejscu narodzin wszystkich ciąg-

ników Ursus zgłosiły dziesiątki 
właścicieli zabytkowych trak-

torów z całej Polski. Trwają 

jeszcze starania o zebranie fundu-
szy – na organizację, zwrot kosztów 
paliwa, noclegi – od potencjalnych 
sponsorów, którzy widzą sens w za-
chowaniu pamięci o fabryce, która 
zmechanizowała polskie rolnictwo.

Narodowe Muzeum Techniki 
nadzieją na Muzeum Ursusa
Swoje stoisko na zlocie zapowie-
działo Narodowe Muzeum Techniki (NMT), od 
niedawna będące właścicielem pozostałej po fa-
bryce ZM Ursus kolekcji pamiątkowych ekspona-
tów, które kiedyś tworzyły podstawę Zakładowego 
Muzeum ZM URSUS, powstałego we wrześniu 
1969 r. w budynku obecnego Ośrodka Kultury 
„Arsus”. Dyrektor NMT Mirosław Zientarzewski 

zapowiedział na 12 czerwca wielką niespodzian-
kę (!) ...
W jednym z kolejnych wydań „Mocnych Stron” 
będziemy kontynuować temat zlotu i muzeum.

Jacek Sulewski
redaktor naczelny dwutygodnika „Mocne Strony”
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Projekt – Stefan Sobczak. 
Na znaczku – grafika trakto-
ra (ciągówki z 1922 r.) autor-
stwa Moniki Filipiuk-Obałek.
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Fragment wypowiedzi Mirosława Zientarzewskiego – Dyrektora Narodowego 
Muzeum Techniki (cały wywiad w „Mocnych Stronach” nr 15/2021 z 9 września 2021 r.)
– Ursus stracił już wystarczająco dużo ze swojego dziedzictwa przemysłowego, np. 
budynek odlewni żeliwa, z którego pozostała wyłącznie frontowa ściana. Na szczęś-
cie dla tego miejsca decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
zabudowania przedwojennych zakładów zostały wpisane do rejestru zabytków (...).
– To właśnie Ursus powinien być takim miejscem w Polsce, w którym odbywają 
się najważniejsze zloty traktorów. Powinny się tam dziać takie rzeczy, a przyszłe 
muzeum powinno prowadzić normalną edukację, pokazywać historię tego miej-
sca, uwrażliwiać młodych ludzi na szeroko rozumianą technikę. Przecież gdyby 
teraz w Ursusie zapytało się osoby, które już dłuższy czas tu mieszkają, to wszyscy 
rodzinnie są związani z technicznym dziedzictwem tego miejsca, mieszkańcy nowych 
osiedli, przez fakt wyboru miejsca zamieszkania stają się jego częścią. W interesie 
wszystkich jest, żeby kolekcja była eksponowana.
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URSUS

ZMIANY TRAS 
LINII AUTOBUSOWYCH 
W DZIELNICY URSUS
W związku ze zbliżającym się terminem otwarcia 
nowych stacji metra ZTM przygotował propozycje 
usprawnienia układu komunikacyjnego. W marcu 
i kwietniu br. zorganizowano spotkania z mieszkań-
cami poszczególnych dzielnic, którzy na bieżąco 
dzielili się uwagami z przedstawicielami ZTM na te-
mat nowej organizacji przebiegu wielu linii autobu-
sowych. Z kilku z nich korzystają również na co dzień 
mieszkańcy dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Są to 
linie: 177, 178, 197, 207, 220 oraz 716.

J akie nowe trasy autobusów Warszawskiego Trans-
portu Publicznego (WTP) zaproponował ZTM po 
otwarciu dwóch nowych stacji metra linii M2 na Woli 

i Bemowie? Jak pasażerowie dojadą do trzech nowych 
stacji metra na Targówku? Z jaką częstotliwością będą 
jeździły autobusy? 
O szczegółach dowiemy się wchodząc na stronę ZTM:
www.ztm.waw.pl/konsultacje/nowe-stacje-konsultacje-spo-
leczne-zmian-w-komunikacji/
Tam też można znaleźć wszystkie informacje na temat no-
wych i będących w budowie stacji metra.

DZIELNICA URSUS
Konsultacje wciąż trwają. Do tej pory odbyło się kil-
ka spotkań online oraz otwartych – w formie dyskusji 
– również w dzielnicy Ursus, o których informował urząd 
dzielnicy na swojej oficjalnej stronie www oraz FB. Część 
zainteresowanych mieszkańców poznała propozycje ZTM 
i mogła na bieżąco wyrazić na ich temat swoje zdanie. 
Nie wszyscy są z tych zmian zadowoleni, co można za-
obserwować czytając m.in. wpisy na forach społecz-
nościowych, gdzie mieszkańcy dzielą się między sobą 
negatywnymi opiniami odnoszącymi się do nowych tras 
konkretnych linii autobusowych. 
Nic dziwnego, to właśnie mieszkańcom przemieszczają-
cym się sprawdzonymi od lat trasami do pracy, odprowa-
dzającym swoje dzieci do szkół i przedszkoli zmiany mogą 
zdezorganizować życie. 
Konsultacje służą temu, aby zweryfikować propozycje 
ZTM i dopasować je do potrzeb większości. 
Pasażerowie – mieszkańcy Ursusa (i nie tylko) do 7 maja 
br. mogą jeszcze wyrazić swoje zdanie i wnieść uwagi 
dotyczące proponowanych zmian. Każdy głos się liczy. 
Im większa liczba mieszkańców poda konkretne powody 
niekorzystnej według nich organizacji nowych tras po-
szczególnych linii autobusowych, tym skuteczniej będzie 
można je opracować wg ich zastrzeżeń.

Do 7 maja jest czas na przeanalizowanie zmian 
i wysyłanie uwag na adres: konsultacje@ztm.waw.pl 
lub wypełnienie ankiety dostępnej pod wskazanym 
przez ZTM adresem: bit.ly/metro2-ankieta2022 

W czerwcu ZTM przedstawi wypracowane z mieszkańcami 
propozycje zmian w WTP, które będzie wdrażał po urucho-
mieniu nowych odcinków metra.

n  URSUS. Trwają konsultacje – do 7 maja br. mieszkańcy dzielnicy mogą jeszcze składać wnioski i uwagi dotyczące proponowanych przez ZTM zmian tras linii autobusowych

LINIA 177
Zarząd ZTM proponuje nową trasę linii łączącą nowe osiedla miesz-
kaniowe na terenie dawnej fabryki ciągników w Ursusie oraz osied-
la Ursus–Niedźwiadek i osiedla Zielona Italia z Jelonkami oraz linią 
metra M2 na stacji Bemowo. W południowej części Ursusa linia 
177 zostałaby zastąpiona przez linię 207 na nowej trasie.
177: URSUS–NIEDŹWIADEK – Orląt Lwowskich – M. Keniga – Orłów 
Piastowskich – Czerwona Droga – Posag 7 Panien – Szamoty – Trakto-
rzystów – al. 4 Czerwca 1989 r. – Lazurowa – Człuchowska – Powstań-
ców Śląskich – Górczewska – OS. GÓRCZEWSKA

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 10/15/15

 

LINIA 178
Trasa linii zostałaby skrócona do pętli Skorosze, na pozostałym odcin-
ku rolę tej linii przejmą autobusy linii 207 na nowej trasie.
178: KONWIKTORSKA / RONDO DASZYŃSKIEGO – Prosta – M. Ka-
sprzaka – al. Prymasa Tysiąclecia – Aleje Jerozolimskie – Popularna  
– Bolesława Chrobrego – Ryżowa – A. Prystora – Skoroszewska – 
SKOROSZE

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 10(30)/15(30)/15–30

LINIA 197
Trasa zostałaby skrócona do pętli Cmentarz Wolski. Na dalszym od-
cinku trasy do Ursusa zastąpi ją 716.
197: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta – Podleśna – Marymoncka – 
al. Zjednoczenia – S. Żeromskiego – W. Perzyńskiego – gen. K. S. Rud-
nickiego – Obrońców Tobruku – Księcia Bolesława – Księcia Janusza 
– Obozowa – (powrót : Newelska) – E. Ciołka – Górczewska – Jana 
Olbrachta – Redutowa – Wolska – Fort Wola – CM. WOLSKI

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 10/15/15

 

LINIA 207
Zarząd ZTM proponuje przekształcenie linii w całotygodniową linię 
lokalną łączącą ursuskie osiedla w południowej części dzielnicy ze 
stacją kolejową Warszawa Ursus (w tym zastąpienie linii 177 na 
Skoroszach i ulicy M. Spisaka, linii 178 na M. Spisaka oraz skróce-
nie dojazdu do przystanku kolejowego z osiedla Regulska).
207: PKP URSUS – Wiosny Ludów – Opieńskiego – Kościuszki – Dzie-
ci Warszawy (powrót:  Dzieci Warszawy – Wiosny Ludów) – Dzieci 
Warszawy – Ryżowa – A. Prystora – Skoroszewska – Starodęby – Ale-
je Jerozolimskie – S. Bodycha (powrót:  M. Spisaka – Aleje Jerozolim-
skie) – M. Spisaka – PKP Ursus – Regulska – REGULSKA

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 15/20/20 

LINIA 220
Korekta trasy (skierowanie autobusów przez ulicę Wrocławską 
i Żołnierzy Wyklętych) i zwiększenie częstotliwości kursowania aby 
poprawić połączenia Okęcia, Ursusa i Nowych Włoch ze Starym 
i Nowym Bemowem.
220: P+R AL. KRAKOWSKA – al. Krakowska – Szyszkowa – Środ-
kowa – Ryżowa – A. Prystora – Skoroszewska – Dzieci Warszawy 
– Poczty Gdańskiej – al. 4 Czerwca 1989 r. – Lazurowa – Kaliskiego 
– Radiowa – Wrocławska – Żołnierzy Wyklętych – Piastów Śląskich 
– Powstańców Śląskich – NOWE BEMOWO

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 15/20/20

 

LINIA 716
Przejęcie obsługi części trasy linii 197.
716: PIASTÓW (OGIŃSKIEGO) – Sowińskiego – Wojska Polskiego 
– Warszawska – Władysława Jagiełły – Lalki – K. Gierdziejewskie-
go – Połczyńska – Wolska – Fort Wola – CM. WOLSKI

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 20/30/30

Opracowanie  UD Ursus
Żródło: https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/nowe-stacje-konsultacje-

spoleczne-zmian-w-komunikacji/

PROPOZYCJA NOWYCH TRAS LINII AUTOBUSOWYCH, Z KTÓRYCH KORZYSTAJĄ MIESZKAŃCY DZIELNICY URSUS
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POWIAT PRUSZKOWSKI

www.powiat.pruszkow.pl

Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Pruszkowie otwarty na potrzeby 
pacjentów onkologicznych
Szpital Powiatowy na Wrzesinie znalazł się na liście placówek medycz-
nych, które oferują swoim pacjentom nowatorską usługę implantacji 
portów naczyniowych. 

T o bardzo ważna informacja dla pa-
cjentów onkologicznych (z terenu 
powiatu pruszkowskiego i powiatów 

ościennych) wymagających długo-
trwałego żywienia jelitowego. 

Dzięki współpracy z zespołem lekar-
sko-pielęgniarskim medycznej firmy 
ANESTE z zespołem medycznym szpi-
tala pruszkowskiego utworzono Pion 
Zabiegowy Implantacji Portów Naczy-
niowych wraz ze Specjalistyczną Po-
radnią Opieki Okołoportowej. 
Implantacja portów jest to unikalna, 
nowoczesna i kompleksowa forma le-
czenia (obejmuje zabiegi, konsultacje, 
opiekę nad pacjentem z portem naczy-
niowym, wsparcie dla rodzin pacjen-
tów), refundowana przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (NFZ). 

Port naczyniowy ma wiele więcej zalet 
w porównaniu ze standardowymi krót-
koterminowymi dostępami dożylnymi:

■n zmniejsza liczbę wkłuć dożylnych 
zapewniając komfort pacjentowi,

■n minimalizuje ryzyko powikłań miej-
scowych przy podaży leków prze-
ciwnowotworowych,

■n nie ogranicza normalnej aktywności 
życiowej,

■n zapewnia możliwość pobierania 
krwi na badania,

■n skraca czas pobytu w szpitalu pod-
czas kolejnych kursów chemiotera-
pii,

■n umożliwia zastosowanie terapii 
onkologicznej w warunkach domo-
wych,

■n może być używany przez wiele mie-
sięcy lub nawet lat.

Więcej informacji i kontakt 
ze specjalistami znajduje się 

pod linkiem: 

www.portynaczyniowe.pl 

Wysoka jakość opieki okołoporodowej 
w Szpitalu Powiatowym
Bardzo dobra wiadomość dla przyszłych rodziców: Samodzielny Publicz-
ny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie rozpoczął współ-
pracę z doświadczonym zespołem lekarsko-pielęgniarskim ANESTE.

P oród bez bólu od zawsze jest prio-
rytetem Szpitala Powiatowego. Już 
na etapie przygotowania do porodu 

rodzice mają możliwość uczestnicze-
nia w zajęciach powiatowej szkoły 
rodzenia. 
W ramach nauki prowadzone są wykła-
dy edukacyjne, ćwiczenia usprawniające 
oraz zajęcia praktyczne. W czasie prelek-
cji pacjentki dowiadują się o fizycznych 
zmianach zachodzących w ciele kobiety 
podczas trwania ciąży oraz o zmianach 
w psychice. 
Omawiane są elementy psychologii pre-
natalnej, fizjologii porodu i połogu. Spot-
kania obejmują też bardzo wartościowe 
warsztaty z psychologiem i fizjoterapeutą. 
Zajęcia prowadzi wykwalifikowany per-
sonel, który bardzo duży nacisk kładzie 

na naukę stosowania różnych metod ła-
godzenia bólu w czasie porodu. Szpital 
na Wrzesinie gwarantuje jednocześnie 
wszystkim rodzącym możliwość zastoso-
wania znieczulenia farmakologicznego.
Wsparcie i ulgę w bólu pacjentkom SPZ-
ZOZ zapewnia wykwalifikowany zespół 
lekarzy anestezjologów ANE STE rów-
nież w okresie okołoporodowym, aby mo-
gły w pełni cieszyć się z narodzin nowego 
członka rodziny.

KONTAKT DO POWIATOWEJ 
SZKOŁY RODZENIA:  

ZAPISY –  tel. 694 626 944, 
w godz. 8.00–14.30. 

Do szkoły rodzenia można się zgłosić 
od 15 tygodnia ciąży, a zajęcia 
rozpoczynamy w 26 tygodniu ciąży. 
Zapraszamy przyszłych rodziców!

PORT NACZYNIOWY  to wszczepiony 
pod skórę długoterminowy i stały do-
stęp do żyły głównej górnej. Składa 
się z komory wyposażonej w samo-
uszczelniającą się membranę i połą-
czonego z nią cewnika. Port naczynio-
wy jest nowoczesnym i bezpiecznym 
rozwiązaniem.

Powiat Pruszkowski zajął 2 miej-
sce wśród 314 powiatów ziem-
skich! W porównaniu do roku 2020 
– awansowaliśmy o kolejne 2 pozy-
cje, a do 2019 – aż o 7! 

T ak wysoka pozycja wskazuje, że po-
wiat pruszkowski posiada wysoką 
samodzielność finansową. Podejmo-

wane przez Zarząd i Radnych Powiatu 
Pruszkowskiego trafne decyzje finan-
sowe skutkują powiększeniem majątku 

jednostki, co wpływa na zwiększenie 
możliwości działań inwestycyjnych. 
Realizowanie inwestycji powiatowych 
wiąże się z kolei z podniesieniem atrak-
cyjności dla potencjalnych inwestorów, 
a także ma wpływ na rozwój społeczny 
i kulturalny. Całokształt tych działań 
przekłada się bezpośrednio na zwięk-
szenie dobrostanu mieszkańców powiatu 
pruszkowskiego. Drugie miejsce w ran-
kingu  jest dla Zarządu Powiatu Prusz-
kowskiego ogromnym wyróżnieniem 
i potwierdzeniem jakości pracy i kompe-

tentnych działań Zarządu, Radnych Po-
wiatu Pruszkowskiego oraz urzędników 
samorządowych. 
Ocena kondycji finansowej do Rankingu 
Finansowego Samorządu Terytorialnego 
w Polsce za 2021 rok została przygotowa-
na przez Katedrę Finansów Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. Na tak 
wysokie miejsce powiatu pruszkowskie-
go wpływ miało szereg wskaźników:
n  WSKAŹNIK 1. Udział dochodów 

własnych w dochodach ogółem.
Wskaźnik pokazuje, jaką część docho-
dów budżetu ogółem stanowią dochody 
własne. Relacja ta nazywana jest wskaź-
nikiem samodzielności finansowej i trak-
towana jest jako podstawowy miernik 
oceny tej samodzielności. Poziom wskaź-
nika informuje o możliwości prowadze-
nia polityki dochodowej. 
n  WSKAŹNIK 2. Relacja nadwyżki 

operacyjnej do dochodów ogółem.
Według interpretacji Ministerstwa Finan-
sów dodatnia wartość wyniku bieżącego 
(różnica między dochodami bieżącymi 
a wydatkami bieżącymi) określana jest 
jako nadwyżka operacyjna na spłaty 
zobowiązań oraz do finansowania wy-
datków o charakterze inwestycyjnym. 
Interpretując dane liczbowe ustalone na 
podstawie tego wskaźnika należy mieć 
na względzie, że im wyższa jego wartość, 

tym większe są możliwości danej jedno-
stki w zakresie działań inwestycyjnych.
n  WSKAŹNIK 3. Udział wydatków in-

westycyjnych w wydatkach ogółem.
Im wyższa relacja, tym dana jednostka 
wykazuje się większą działalnością in-
westycyjną, ukierunkowaną na rozbudo-
wanie nie tylko infrastruktury technicz-
nej, ale także infrastruktury społecznej. 
Wysoka wartość wskaźnika oznacza 
także, iż podejmowane decyzje finan-
sowe sprzyjają powiększaniu majątku 
danej jednostki, zwłaszcza trwałego. Co 
więcej, wysoki udział wydatków inwe-
stycyjnych w wydatkach ogółem może 
także oznaczać zwiększoną atrakcyjność 
jednostki z punktu widzenia potencjal-
nych inwestorów. Jednostka staje się rów-
nież odpowiednim miejscem na różnego 
rodzaju przejawy działalności kulturalnej 
i społecznej. 
n  WSKAŹNIK 4. Obciążenie wydatków 

bieżących wydatkami na wynagrodze-
nia i pochodne od wynagrodzeń.

Relacja ta wskazuje, jaką część wydat-
ków bieżących jednostki samorządu tery-
torialnego stanowią wynagrodzenia i po-
chodne od wynagrodzeń. Wysoki udział 
wydatków na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń negatywnie wpływa na 
zarządzania finansami jednostki samo-
rządu terytorialnego. 

n  WSKAŹNIK 5. Udział środków euro-
pejskich w wydatkach ogółem – bez 
poręczeń. 

Środki europejskie stanowią jedno z do-
datkowych, a przy tym bardzo istotnych, 
źródeł finansowania działalności jednostek 
samorządu terytorialnego. Ich pojawie-
nie się w systemie zasilania finansowego 
wpływa na zwiększenie potencjału inwe-
stycyjnego, przez co traktowane są one 
jako istotny czynnik rozwoju lokalnego. 
Generalnie, im większy wolumen środków 
pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej, tym większe możliwości rozwojowe.
n  WSKAŹNIK 6. Relacja zobowiązań 

do dochodów ogółem. 
Relacja ta obrazuje udział zobowiązań 
ogółem jednostki samorządu terytorial-
nego w dochodach ogółem, czyli poziom 
zadłużenia jednostki. 
n  WSKAŹNIK 7. Udział podatku do-

chodowego od osób fizycznych w do-
chodach bieżących. 

Udziały we wpływach z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych – zgod-
nie z ustawą o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego (art. 3) – traktowane 
są jako dochody własne, a ich wysokość 
jest zróżnicowana w zależności od szczeb-
la organizacyjnego. 

Źródło i więcej informacji 
– na stronie: https://bit.ly/3rGyifx

 Medal Okolicznościowy 
„Zasłużony dla Powiatu 
Pruszkowskiego”
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego do-
strzega ogromną wartość pracy i zaan-
gażowania wszystkich, którzy tworzą 
lokalną społeczność i kształtują pozy-
tywny wizerunek Powiatu Pruszkow-
skiego. Z chęci docenienia i potrzeby 
uhonorowania tych, którzy wpływają na 
rozwój naszego powiatu podjęto inicja-
tywę wznowienia przyznawania Medalu 
Okolicznościowego „Zasłużony dla Po-
wiatu Pruszkowskiego”. Zapraszamy do 
zgłaszania kandydatur! 

JAK I DO KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski składa się w kancelarii Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. 
Drzymały 30 (parter) w godzinach pracy 
urzędu lub poprzez platformę ePUAP, do 
30 kwietnia danego roku.
Pozostałe informacje i szczegóły znajdują 
się na stronie powiatu pruszkowskiego: 
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-
-pruszkowski. 

Powiat pruszkowski na 2 miejscu 
w Polsce w Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego 2021! 
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STARE BABICE l BRWINÓW

n  STARE BABICE. Jest szansa na realizację budowy drogi 

8 kwietnia 2022 r. na ofi cjalnej stronie www Gminy Stare Babice pojawił się wpis dający nadzieję na realizację  
budowy drogi udrażniającej dojazd do Warszawy (m.st. Warszawa dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów 
Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew) i rozładowanie korków – problemu, o którego rozwiąza-
nie od blisko 12 lat starają się kolejni włodarze poszczególnych gmin znajdującychsię na trasie Sochaczew–War-
szawa. Jest to niewątpliwie dobra informacja dla mieszkańców kilku gmin powiatu warszawskiego zachodniego.

Nic nie jest szczególnie trudne do 
zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na 
etapy – mawiał Henry Ford. To może 
być właśnie recepta na sfi nalizowa-
nie Warszawskiej – BIS. 

O d blisko 12 lat kolejni włodarze 
gmin położonych pomiędzy War-
szawą a Sochaczewem zabiegali

o budowę nowego połączenia komuni-
kacyjnego z Warszawą, tzw. Warszaw-
skiej – BIS. Szerokiej drogi, z wydzie-
lonym bus – pasem, mającej rozładować 
korki. Dzisiaj, rozpoczęcie tej inwestycji 
przestaje być mrzonką. Pod warunkiem, 
że samorządy będą stały za nią murem.

I nicjatywa budowy drogi, która udroż-
ni dojazd do Warszawy pojawiła się 
w 2010 roku. Powstało Studium wy-

konalności projektu „Obsługa komuni-
kacyjna pasma zachodniego wojewódz-
twa mazowieckiego w korytarzu: m.st. 
Warszawa dzielnica Bemowo – Stare 
Babice – Ożarów Mazowiecki – Lesz-
no – Błonie – Kampinos – Sochaczew”, 
z pięcioma wariantami realizacji.  Pod 
koniec 2018 roku Sejmik Województwa 
Mazowieckiego przyjął nowy „Plan za-
gospodarowania przestrzennego woje-
wództwa mazowieckiego”. Dokument 
ten wyznaczył m.in. najważniejsze kie-
runki rozwoju regionu, również w za-
kresie rozwoju systemów komunikacji. 
Pomimo, iż przedsięwzięcie to, jako 
droga o znaczeniu regionalnym zostało 
włączone  do projektu planu zagospo-
darowania przestrzennego wojewódz-
twa mazowieckiego, to ostatecznie 
w uchwalonym planie nie zostało uję-
te.  (Uchwała nr 22/18 Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego).

Jak wiadomo droga ta miała odciążyć 
ul. Warszawską, zapewniając przy tym 
możliwość zbudowania trasy przezna-
czonej na szybki i efektywny środek 
transportu publicznego. Grunty pod 
ten ciąg komunikacyjny są od wielu lat 
zarezerwowane w dokumentach pla-
nistycznych Gminy Stare Babice oraz 
gmin, przez które jest planowana. Mimo 
iż przedstawiciele Gminy Stare Babice 
wraz z włodarzami gmin sąsiednich sta-
rali się o utrzymanie tzw. Warszawskiej-
-BIS, kierując w trakcie procedury pla-
nistycznej stosowne wnioski postulujące 
utrzymanie jej w nowym Planie, Zarząd 
Województwa Mazowieckiego zdecy-
dował się nie uwzględniać ich i odstąpić 
od realizacji alternatywy dla obecnej 
drogi wojewódzkiej nr 580. Rozstrzyg-
nięcie Zarządu Województwa Mazowie-
ckiego nie dało szans na nową jakość 
w transporcie w gminie Stare Babice, 
dlatego Wójt Gminy Sławomir Sumka 
już  w 2019 roku rozpoczął działanie 
na własną rękę, szukając porozumienia 
m.in. z władzami m. st. Warszawy i są-
siednimi gminami.

W   2019 roku Wójt Gminy Stare Ba-
bice skierował na sesję rady gmi-
ny uchwałę w sprawie wyrażenia 

apelu o wsparcie budowy i rozbudowy 
systemu drogowego w zakresie in-
westycji kluczowych dla właściwego 
funkcjonowania gminy Stare Babi-
ce – apel do organów administracji 
publicznej powiatowej i wojewódzkiej 
(uchwała Rady Gminy Stare Babice 
nr XIV/145/2019 z dnia 28.11.2019 r.).
Apel ten w szczególności dotyczył za-
inicjowania procesu budowy drogi tzw. 
Warszawskiej-BIS wraz z powiązaniem 
jej z drogą krajową S8. Działanie to 

poskutkowało wyraźnym wsparciem 
ze strony administracji rządowej, po-
nieważ projekt realizacji połączenia 
komunikacyjnego pomiędzy Warszawą 
a Sochaczewem został zgłoszony przez 
Marszałka Województwa Mazowieckie-
go do Krajowego Programu Odbudowy. 
Wójt Gminy Stare Babice poparł kon-
cepcję nowego śladu komunikacyjnego 
jako lekkiego tramwaju lub kolei. Ko-
lejnym etapem jest akceptacja projektu 
przez Komisję Europejską i przyznanie 
dotacji na ten cel. Zgodnie z zapowie-
dziami rządu wspomniany projekt Unii 
Europejskiej ma zostać uruchomiony 
w ciągu dwóch miesięcy.
W zakresie gruntów pod planową drogę 
część rezerwy terenowej jest w rękach 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa, co też będzie miało znaczący 
wpływ na koszty tej inwestycji. 

Wójt Gminy Stare Babice uznał, że 
warto pochylić się nad podjęciem 
inicjatywy związanej z zaprojek-
towaniem i być może późniejszym 
wybudowaniem tej drogi własnymi 
siłami samorządów zainteresowa-
nych powstaniem tej trasy. Dlatego 
w marcu 2022 roku, wspólnie z Pa-
nem Pawłem Kanclerzem, Burmi-
strzem Gminy Ożarów Mazowiecki 
i Panem Grzegorzem Banaszkie-
wiczem, Wójtem Gminy Leszno, 
zwrócił się do Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego z prośbą 
o wyrażenie zgody na współpracę 
z samorządami gmin: Stare Babice, 
Ożarów Mazowiecki i Leszno, w za-
kresie wspólnych działań zmierza-
jących do budowy tej drogi.

Skan pisma skierowanego do Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Adama Struzika – treść 
dostępna na stronie www: stare-babice.pl/
warszawska-bis/ 

C ieszy fakt, że sprawa budowy War-
szawskiej – BIS i wniosku do Mar-
szałka Województwa Mazowieckie-

go, o którym podczas sesji rady gminy 
mówił wójt, wzbudziły tak duże zainte-
resowanie wśród Mieszkańców, stąd na-
sza publikacja z informacją w tej sprawie.
Trzeba to po prostu robić etapami – jak 
mawiał Ford. Najpierw sojusznicy, po-
tem finansowanie, na końcu realizacja. 
Wiele wskazuje na to, że dwa z trzech 
etapów są na ukończeniu.

Źródło: stare-babice.pl/warszawska-bis/

WARSZAWSKA – BIS

n  BRWINÓW. Zdrowa rywalizacja dla aktywnych

ROWEROWY MAJ 
PONOWNIE 
W GMINIE BRWINÓW
Rowerowy Maj to największa kam-
pania w Polsce promująca zdrowy 
tryb życia i zrównoważoną mobil-
ność wśród uczniów szkół podsta-
wowych. W tym roku na terenie 
gminy Brwinów w kampanii biorą 
udział cztery szkoły podstawowe.

R owerowy Maj w ubiegłym roku 
cieszył się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów brwinow-

skiej Jedynki i Dwójki. W tym roku 
dołączyli do nich także uczniowie ze  
Szkoły Podstawowej w Otrębusach 
oraz Szkoły Podstawowej w Żółwinie.

We wszystkich placówkach biorących 
udział w kampanii działają już nauczy-
ciele – koordynatorzy szkolni, którzy 
poprzez wychowawców klas przekazu-
ją informacje dla rodziców, zachęcając 
ich do wspierania kampanii. Decyzję 

o dołączeniu do rowerowej rywaliza-
cji trzeba podjąć najpóźniej do końca 
kwietnia – wówczas zostaną zamknięte 
listy uczestników.

Zasady od zeszłego roku nie zmieni-
ły się: każdy uczeń, który od 4 do 
31 maja dotrze na lekcje w sposób 
aktywny  – na rowerze, hulajnodze, 
rolkach czy deskorolce  – zbiera 
punkty dla siebie, swojej klasy i szko-
ły. Będą to naklejki do rowerowego 
dzienniczka i na wspólny plakat kla-
sowy. Dla najaktywniejszych uczest-
ników i klas z największą frekwencją 
przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Kampania Rowerowy Maj potrwa 
do 31 maja. Zapraszamy do wspól-
nej zabawy.

UG Brwinów

n  STARE BABICE. Zazieleni się w gminie

PIERWSZA DOSTAWA DRZEW 
DO PRZEPROWADZENIA 
WIOSENNEJ AKCJI NASADZEŃ W GMINIE
Bardzo dobrej jakości, kilkukrotnie szkółkowany materiał roślinny, wzboga-
ci niebawem tereny rekreacyjne, rejony placów zabaw, park gminny i pasy 
zieleni drogowej.

W śród drzew są dęby szypułkowe 
i błotne, klony polne i czerwone, 
lipy drobnolistne, jabłonie ozdob-

ne w odmianach Mokum i Evereste, 
platany klonolistne, wierzby płaczące, 
olsze szare i czarne, buki kolumnowe, 
wiśnie piłkowane Kanzan oraz jarzęby 

pospolite i szwedzkie. Drzewa są obję-
te 3-letnią opieką gwarancyjną wyko-
nawcy, który zapewnia w tym czasie 
pełną pielęgnację, podlewanie drzew 
oraz ich wymianę na koszt własny 
w przypadku obumarcia lub widocz-
nych oznak zamierania.

Źródło:  stare-babice.pl/pierwsza-dostawa-drzew-do-przeprowadzenia-
wiosennej-akcji-nasadzen-w-gminie/

PIERWSZA DOSTAWA DRZEW 

WIOSENNEJ AKCJI NASADZEŃ W GMINIE
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POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

www.pwz.plPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Kampinos    l    Leszno    l    Izabelin    l    Łomianki    l    Błonie    l    Stare Babice    l    Ożarów Mazowiecki

DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI 
DRÓG POWIATOWYCH
Powiat Warszawski Zachodni uzyskał 
dofinansowanie w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg dla 
2 zadań inwestycyjnych w gminie 
Błonie: przyznano ponad 1,6 mln zł 
do rozbudowy ul. Błońskiej (drogi nr 
4107W) w Bieniewicach oraz blisko 
2 mln zł do rozbudowy ul. Strażackiej 
(drogi nr 4104W) w Dębówce. 

Rozbudowa ul. Błońskiej na od-
cinku ok. 750 m kosztować będzie 
ok. 3 mln zł. W ramach prac przewi-
dziano m.in.: wzmocnienie konstruk-
cji nawierzchni jezdni, wymianę chod-
nika i budowę zjazdów na posesje, 
wykonanie kanalizacji deszczowej, 
budowę ścieżki rowerowej, usunię-
cie kolizji z istniejącą infrastrukturą 
i nowe oznakowanie drogi. 

Ulica Strażacka modernizowana bę-
dzie na odcinku o długości. ok. 1,1 km, 
koszt tej inwestycji to ok. 4,2 mln zł. 
W ramach prac planuje się wykona-
nie nowej konstrukcji nawierzchni 
jezdni, budowę odwodnienia, przebu-
dowę przepustu, wykonanie chodnika 
wraz ze zjazdami na przyległe posesje 
i nowe oznakowanie drogi.

Inwestycje będą współfinansowane 
przez Powiat WZ i Gminę Błonie. 
Przetargi wyłaniające wykonaw-
ców tych zadań zostaną ogłoszone 
w najbliższym czasie. 
Przyznane dofinansowanie świadczy 
o efektywności pracy Zarządu Po-
wiatu i Zarządu Dróg Powiatowych, 
jest ono niezwykle potrzebne, ob-
serwujemy bowiem stały wzrost cen 
materiałów budowlanych i robocizny, 
co powoduje że wykonanie wielu 
z zaplanowanych wcześniej inwesty-

cji będzie wymagało dodatkowych 
środków finansowych. 

KŁADKA W PODKAMPINOSIE 
NA FINISZU
Informowaliśmy Czytelników pod ko-
niec ub.r. o uzyskaniu przez Powiat 
dofinansowania z Subwencji Ogólnej 
Budżetu Państwa na rozbudowę frag-
mentu ul. Niepokalanowskiej wraz 
z budową ronda i kładki przez rzekę 
Utratę w Podkampinosie (gm. Kam-
pinos). Przyznano wówczas ponad 
3 mln zł, to jest ok. 50% kosztów in-
westycji. Wartość całej inwestycji, 
obejmującej obydwa zadania, wyno-
si 5,7 mln zł i będzie sfinansowana 
– oprócz pozyskanych środków ze-
wnętrznych – przez Powiat Warszaw-
ski Zachodni i Gminę Kampinos.
Trwają czynności związane z odbio-
rem końcowym kładki w Podkampi-
nosie. W toku są prace przy budowie 
ronda i rozbudowie fragmentu ul. Nie-
pokalanowskiej. Zakończono prace 
przy budowie kanalizacji deszczowej, 
częściowo wykonano nawierzchnię 
chodnika i konstrukcję zatok autobu-
sowych.

INWESTYCJA W KONOTOPIE 
I JAWCZYCACH WYMAGA WIĘKSZYCH 
NAKŁADÓW
Otwarto przetarg na wykonanie rozbu-
dowy układu drogowego – ulic: Raj-
dowej, Piastowskiej i Piwnej w miej-
scowościach Konotopa i Jawczyce 
(gm. Ożarów Maz.). Najkorzystniej-
sza z ofert określiła koszt wykonania 
inwestycji na ponad 8,2 mln zł. Prze-
kracza ona środki w budżecie powia-
tu (6 mln zł) zaplanowane na ten cel. 
W związku z tym na najbliższej sesji 
Rady Powiatu planuje się zwiększenie 
poziomu środków finansowych prze-
znaczonych na powyższą inwestycję. 

W jej kosztach będzie partycypowa-
ła firma Panattoni (50%), pozostałą 
część pokryją Powiat Warszawski Za-
chodni i Gmina Ożarów Mazowiecki. 

WZNOWIENIE PRAC NA DRODZE 
CZARNÓW–GAWARTOWA WOLA 
Wprowadzono nowego wykonaw-
cę rozbudowy drogi na odcinku 
Czarnów–Gawartowa Wola (gm. 
Leszno), o długości ok. 2,3 km. 
Zarząd Dróg Powiatowych odstą-
pił od umowy z poprzednią firmą. 
Aktualnie nowy wykonawca in-
westycji wykonuje prace przygoto-
wawcze: wycinkę drzew i wprowa-
dzenie czasowej organizacji ruchu. 
W przyszłym tygodniu planowane 
jest rozpoczęcie prac przy budowie 
kanalizacji deszczowej. 
Koszt inwestycji to ok. 6,2 mln zł, 
termin jej zakończenia zaplanowano 
na koniec lipca br.

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ 
NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH!
W tegorocznym budżecie zapla-
nowano fundusze na poprawę 
bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych. Inwestycje tego typu 
przewidziano: w Błoniu przy ul. 
Poniatowskiego, w Izabelinie i La-
skach przy ul. 3 Maja, w Łomian-
kach przy ul. Wiślanej i Długiej, 
w Kaputach przy ul. Sochaczew-
skiej, w Wiktorowie przy ul. To-
polowej, w Kampinosie przy ul. 
Niepokalanowskiej i w Starych 
Babicach przy ul. Sienkiewicza. 
Na zadania te przewidziano łącznie 
środki w wysokości ok. 1,8 mln zł. 
Na przejściach dla pieszych wyko-
nane będą różnorodne inwestycje 
uzależnione od specyfiki terenu, 
m.in.: doświetlenie przejść, azyle 
dla pieszych, poprawa oznakowa-

nia poziomego, sygnalizacja świetlna. 
Na wykonanie niektórych inwestycji 
zawarto już umowy z wykonawcami. 
Ruszyły prace związane z poprawą 
bezpieczeństwa na ul. 3 Maja w La-

skach (droga nr 4130W) – wykonana 
będzie tam sygnalizacja świetlna w re-
jonie przedszkola. Zakończenie prac 
w Laskach zaplanowano na koniec 
czerwca br.           MŁ

INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM
Kładka w Podkampinosie Prace na ul. Niepokalanowskiej 
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WARTO PRZECZYTAĆ l GMINA MICHAŁOWICE

📖📖

📖
📖

📖
„ŚWIATY RÓWNOLEGŁE. 

CZEGO UCZĄ NAS PŁASKOZIEMCY, 
HOMEOPACI I RÓŻDŻKARZE” 

ŁUKASZ LAMŻA
Przyznam, że gdyby nie pandemia COVID-19, to chyba nigdy nie sięgnę-
łabym po tę książkę, bowiem temat absurdalnych teorii spiskowych wy-
dawał mi się wcześniej bardzo odległy i  nie znałam nikogo, kto wierzyłby 
w coś niezgodnego z nauką. Po raz pierwszy zetknęłam się bezpośrednio 
z postawą antyszczepionkowców, tzw. „foliarzy” i płaskoziemców dopiero 
podczas epidemii koronawirusa. Reportaż Łukasza Lamży to przegląd naj-
bardziej popularnych i absurdalnych teorii spiskowych, które znalazły swo-
ich licznych zwolenników na całym świecie. Trochę to śmieszne, ale i tro-
chę straszne, bo okazuje się, że raz rozpowszechniony „fake”, choćby był 
wielokrotnie zakwestionowany przez naukę i racjonalne myślenie, zawsze 
znajdzie swoich zwolenników, którzy po prostu wyprą się podstaw nauki, 
byle tylko utrzymać się w przekonaniu o słuszności zasłyszanej tezy. Wśród 
entuzjastów irydologii, homeopatii, wróżbiarstwa czy innego pseudolecze-
nia znajdują się cyniczni naciągacze, żyjący z naiwności, braku krytycznego 
myślenia oraz nierzadko – w przypadku pacjentów – po prostu desperacji, 
która skłania wiele osób do szukania wyjścia poza sferą racjonalności. Au-
tor nie dokonał tu zbyt głębokiej analizy problemu, ale przybliżył nam jego 
skalę i przedstawił to, o czym wolelibyśmy nie wiedzieć, ale z czym możemy 
się spotkać w codziennym życiu. Zwłaszcza w trakcie pandemii COVID-19.

„DOBRA NASZA! POLSKA 
– PRZEWODNIK DLA DZIECI” 

MAŁGORZATA RUSZKOWSKA
Już w maju premierę będzie miała piękna nowa książeczka Wydawnictwa 
Dwie Siostry, z ilustracjami Klaudii Kozińskiej. Czytelnicy, dzięki tej lekturze, 
mogą się przekonać do zwiedzania Polski i nauczyć w jaki sposób pozytyw-
nie zaprezentować ją innym. Lektura pomaga przekuć negatywne bodźce 
w coś dobrego, wydobyć piękno z czegoś brzydkiego czy zwyczajnego. 
Okazuje się, że nie ma rzeczy niemożliwych – wszystko zależy od nasta-
wienia. Nie trzeba jechać za granicę, by zobaczyć większość legendarnych 
miejsc czy dzikich zwierząt. W Polsce można przeżyć prawdziwą przygodę 
i miło spędzić czas z całą paletą wrażeń. Mocną stroną tekstu jest też fakt, 
że autorka jest bardzo przekonana do walorów swojego kraju, a jak wia-
domo takie przekonania często są „zaraźliwe”. Książka skierowana jest do 
dzieci powyżej ósmego roku życia. Znajdą w niej one nie tylko zachętę do 
podróży po Polsce, lecz także praktyczne informacje krajoznawcze. Dzięki 
atmosferze tajemnicy, zaskakującym ciekawostkom i zwrotom akcji nawet 
niewyrobieni czytelnicy nie będą mogli oderwać się od tej lektury.

„TROCHĘ SIĘ ZGUBIŁAM” 
CHRIS HAUGHTON

Ta niewielka książeczka dla czytelników od pierwszego roku życia wzwyż, 
to światowy bestseller z serii Chris Haughton dla najmłodszych. W Polsce 
pozycja ta ukazała się nakładem Wydawnictwa Dwie Siostry, a znajdujące 
się w niej ilustracje są dziełem samego autora tekstu. Fabuła jest urzekają-
co prosta, opowiada o małej sówce, która wypadła z gniazda i szuka swojej 
mamy. Po drodze ma oczywiście różne przygody, ale takie na miarę niewiele 
ponad rocznego czytelnika, który najbardziej lubi oglądać obrazki. W tej 
wydanej w twardej oprawie książeczce to właśnie ilustracje, obok tekstu, 
odgrywają najważniejszą rolę. Książka była wielokrotnie nagradzana, m.in. 
w Holandii i we Francji, została przetłumaczona na 27 języków. Jej uniwer-
salny wymiar, prosta fabuła i przemawiająca forma przyjęła się wśród dzieci 
z wielu krajów na całym świecie.

Poleca  Lucyna Dąbrowska

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖

Kapryśna aura ewidentnie chcia-
ła zepsuć to święto. Ale jej się nie 
udało. W niedzielę 10 kwietnia 
pogodoodporny peleton rozpoczął 
w Michałowicach nowy, 18. już sezon 
Cisowianka Mazovia MTB Marathon. 

D oprawdy, pogoda robiła wszystko, co 
w jej mocy, aby uniemożliwić czer-
panie przyjemności z długo oczeki-

wanego rozpoczęcia sezonu. Smagała 
kolarzy lodowatym wichrem. Chlastała 
chłodem napięte mięśnie, wprawiając 
je w drganie. Groźnie kłębiącymi się 
ciemnogranatowymi chmurami wywo-
ływała dekoncentrację i niepewność: 
lunie czy nie lunie, lunie czy nie lunie…
Ale trafiła kosa na kamień. To, co prze-
ciętnego kolarza mogłoby zniechęcić 
do wyruszenia na trasę, to zawodnicz-
ki i zawodników spod znaku czerwo-
nej „M” tylko motywowało do jeszcze 
większego wysiłku. Dlatego w rowe-
rowym miasteczku Mazovii, ładnie 
wkomponowanego obok Urzędu Gminy 
w Michałowicach, nastroje były i entu-
zjastyczne, i bojowe. Entuzjastyczne, 
bo społeczność Mazovii wreszcie spot-
kała się po międzysezonowej przerwie. 
Przybijanie piątek, wspólne selfies czy 
wyciągnięte w górę kciuki były po-
wszechnym obrazkiem. Bojowe, bo do 
pokonania była przecież nie tylko nieła-
twa trasa. Czoła stawić trzeba było także 
humorzastej pogodzie.

Trzeba też docenić 18-letnie doświad-
czenie Cezarego Zamany. On kaprysy 
pogody przewidział wcześniej i spraw-
nie na dzień przed maratonem tak zmo-
dyfikował trasę, by rozpędzeni kolarze 
nie wpadli w zastawione przez nią pu-
łapki. Dzięki korekcie dystansów, jazda 
w niedzielę dawała mnóstwo radości 
i pozwalała na iście sportową rywa-

lizację. Taką, w której o ostatecznym 
zwycięstwie decydują przede wszyst-
kim umiejętności, a nie chimeryczna 
aura. Dużo dobrego zrobiło też staranne 
oznakowanie tras, do którego wykorzy-
stano m.in. nowe, bardziej widoczne 
znaki kierunkowe.

Na najdłuższym i najtrudniejszym dy-
stansie Pro triumfowała Litwinka Greta 
Karasiovait (Torpado Factory) z czasem 
01:42:40, druga była Magdalena Basz-
ta (Bettermaker Gang Bike, 01:55:03), 
a trzecia – Patrycja Duma (Team PKO 
Bank Polski, 02:15:37). Wśród panów 
bezkonkurencyjny był Wojciech Dąb-
kowski (Logwin Poland), który na metę 
wpadł z czasem 01:36:08. Drugi był 
Michał Lewandowczi (Vinci Wheels, 
01:39:25), a trzeci – Paweł Pomaski 
(SCGR Bike Team, 01:40:01). Na dy-
stansie Fit wśród pań pierwsza była 
Maria Orszulak (GKK OPTY Mazow-
sze), która na metę dojechała z czasem 
00:50:38. Druga była Magdalena Bie-
lecka (Zerwani z Łańcucha, 00:51:17), 
a trzecia – Amelia Ciurzyńska (Mazow-
sze Teresin, 00:51:31). Wśród mężczyzn 
na tym dystansie zwycięstwo wywal-
czył Kacper Koziołkiewicz. Na pokona-
nie trasy potrzebował on 00:43:16, zale-
dwie o sekundę mniej od drugiego na 

mecie Michała Dropiewskiego (Velmar 
Blachy Pruszyński). Na podium zmieś-
cił się też Bartłomiej Pilsyk (Nutrend 
Team, 00:44:14).

– Zabawa była przednia i sądząc po 
minach zawodników, nikt chyba nie 
żałował, że tę niedzielę spędził z nami, 
z Mazovią – podsumowuje Cezary Za-
mana, dyrektor sportowy Cisowianka 
Mazovia MTB Marathon. – Nie czas 
jednak na przesadne świętowanie 
sukcesu, myślami jesteśmy już przy 
kolejnym maratonie. A ten odbędzie 
się w Puławach, w sławnych na całą 
Europę przepięknych wąwozach Kazi-
mierskiego Parku Krajobrazowego – za-
prasza kolarski mistrz Polski. Zapisy 
na Puławy Cisowianka Mazovia MTB 
Marathon już trwają (https://sts-live.pl/
zamanagroup/Event/Details/229).

Współorganizatorem zawodów Mi-
chałowice Cisowianka Mazovia MTB 
Marathon był Urząd Gminy w Mi-
chałowicach. Patronat nad maratonem 
objęła wójt Michałowic Małgorzata 
Pachecka. Zawody dofinansowane 
z budżetu Gminy Michałowice w ra-
mach dotacji dla organizacji pozarzą-
dowych.

Przemysław Zieliński

n  MICHAŁOWICE. Cisowianka Mazovia MTB Marathon

HULANKI WIATRU, SWAWOLE POGODY I MOC MAZOVII
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PORADY PRAWNE l REKLAMA

JAK SIĘ LICZY 
WYNAGRODZENIE URLOPOWE?
Zatrudniłam się w nowej firmie. Pierw-
szy raz poszłam w niej na urlop wypo-
czynkowy. Po jego zakończeniu zauwa-
żyłam sporo niższą wypłatę na koncie. 
Jak ustala się wynagrodzenie za czas 
urlopu? Co się w nim uwzględnia?
Pracownikowi, który korzysta z urlo-
pu wypoczynkowego należy się wy-
nagrodzenie urlopowe. Powinno 
odpowiadać temu wynagrodzeniu, 
jakie zatrudniony dostaje w czasie, 
w którym pracuje. Ta zasada jest 
jednak prosta do zastosowania tylko 
wtedy, gdy pracownik otrzymuje wy-
nagrodzenie w stałej wysokości, tzn. 
otrzymuje tylko pensję i nic więcej. 
Sprawy komplikują się, gdy mamy 
do czynienia z wynagrodzeniem 
złożonym z wielu składników, np. 
takim, na które składają się różnego 
rodzaju premie, nagrody itp. Kłopot 

polega na tym, że nie wszystkie te 
elementy są brane pod uwagę przy 
ustalaniu wynagrodzenia za czasu 
urlopu wypoczynkowego. Prawdopo-
dobnie tak właśnie stało się z nasza 
czytelniczką. 
Jej wynagrodzenie składa się zapew-
ne z co najmniej kilku elementów 
poza samą pensją. Najwyraźniej nie-
które z tych elementów nie zostały 
wzięte pod uwagę przy ustalaniu 
wynagrodzenia urlopowego, stąd 
wyraźnie mniejsza kwota na koncie 
czytelniczki. 
Co do zasady przy ustalaniu wypłaty 
za czas urlopu nie bierze się pod uwa-
gę przede wszystkim jednorazowych 
albo nieperiodycznych wypłat za 
spełnienie określonego zadani bądź 
za określone osiągnięcie. Pod tym 
nieco enigmatycznym zapisem kryją 
się nagrody. Chodzi jednak o te, któ-
re przyznawane są rzadko i nie mają 
stałego charakteru oraz szefostwo 
przyznaje je uznaniowo, co oznacza, 

że ich obowiązek wypłaty nie wynika 
np. z wewnętrznych aktów prawnych 
firmy w rodzaju regulaminu wyna-
gradzania. 
Do wynagrodzenia urlopowego nie 
dolicza się także wypłat za czas goto-
wości do pracy oraz za czas niezawi-
nionego przez pracownika przestoju. 
Nie bierze się również pod uwagę na-
gród jubileuszowych oraz wypłat za 
czas usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy. Nie liczy się także wynagro-
dzenia za czas niezdolności do pracy 
wskutek choroby lub odosobnienia 
w związku z chorobą zakaźną. 
Na wysokość wynagrodzenia urlo-
powego nie wpływa też kwota wy-
równania wynagrodzenia za pracę do 
wysokości minimalnej wypłaty okre-
ślonej przepisami. Nie wlicza się tak-
że nagród z zakładowego funduszu 
nagród, dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego i należności z tytułu udziału 
w zysku lub nadwyżce budżetowej. 
Do wynagrodzenia urlopowego nie 
należą także odprawy emerytalne, 
rentowe i inne pieniężne oraz wy-
płaty i odszkodowania przysługujące 
w razie rozwiązania stosunku pracy. 
Tych wypłat nie bierze się pod uwa-
gę ustalając wynagrodzenia urlopo-
we, ale tylko tych. A to oznacza, że 
wszystkie inne świadczenia powin-
ny już być w tym wynagrodzeniu 
uwzględnione.

SPOSOBY WYPŁATY 
KAPITAŁU RODZINNEGO
Jesteśmy wielodzietną rodziną i w 
związku z tym mamy prawo do kapi-
tału opiekuńczego na drugie i trzecie 
dziecko w naszej rodzinie. Podobno 
wcale nie muszę dostawać go po 500 
zł miesięcznie, ale mogę zażądać, żeby 
wypłacono mi to świadczenie po 1000 
zł miesięcznie.

To prawda. Rodzinny kapitał opie-
kuńczy to świadczenie w wysokości 
12 000 zł na drugie i każde następ-
ne dziecko. To uprawniony do tego 
świadczenia rodzic decyduje, w jakiej 
postaci otrzyma te pieniądze. Może je 
pobierać po 500 zł przez 24 miesiące, 
albo może domagać się, by wypłaca-
no ten kapitał w wysokości 1000 zł 
przez 12 miesięcy. Przepisy dopusz-
czają, żeby uprawniony, w czasie 
otrzymywania tego świadczenia, je-
den raz zmienił swoją decyzję i wy-
brał inny sposób wypłaty kapitału. 
Warto pamiętać, że łączna wysokość 
kapitału opiekuńczego zostanie obni-
żona o 500 zł, jeśli wniosek o kapitał 
zostanie złożony po upływie ostat-
niego dnia miesiąca, w którym dzie-
cko ukończyło 13 miesiąc życia albo 
po upływie 13 dnia miesiąca liczo-
nego od dnia, w którym wystąpiono 
do sądu opiekuńczego z wnioskiem 

o wszczęcie postępowania w sprawie 
przysposobienia dziecka.

KARA ZA BRAK 
SZCZEPIENIA PSA
Moja córeczka przygarnęła psa, które-
go znalazła koło śmietnika. Czy mamy 
obowiązek zaszczepić tego zwierzaka 
przeciwko wściekliźnie?
Tak! Polskie prawo stanowi, że psy 
powyżej 3 miesiąca życia podlegają 
obowiązkowemu szczepieniu ochron-
nemu przeciwko wściekliźnie. Ten, 
do kogo pies należy ma obowiązek 
wykonać szczepienie w terminie 
30 dni od dnia ukończenia przez psa 
3 miesiąca życia. Dodatkowo zwie-
rzak powinien dostawać zastrzyki nie 
rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia 
ostatniego szczepienia. Zaczepione 
psy wpisuje się do rejestru prowadzo-
nego przez weterynarzy. Po zastrzyku 
psiaki dostają zaświadczenie, że zo-
stały zaszczepione, albo robi się od-
powiedni wpis w paszporcie psa. Jeśli 
Pani tego nie dopilnuje, grozi Pani za 
to grzywna.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje 

prawne problemy związane z domem, 
rodziną i finansami

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.
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URSUS l STARE BABICE

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

n  �Czy�to�prawda,�że�nowoczesne�aparaty�słucho-
we�nie�potrzebują�baterii?�

– Może niezupełnie tak. Każdy aparat słuchowy, 
wymaga źródła zasilania, by móc działać. Jednak 
najnowsze modele mają wbudowany akumulator, 
który zastępuje jednorazowe baterie. To spora 
oszczędność finansowa i wygoda dla użytkow-
nika. Nie trzeba przejmować się koniecznością 
ciągłej wymiany baterii i noszenia przy sobie 
zapasu. Przy okazji jest to rozwiązanie „eko”, 
czyli przyjazne dla środowiska. 

n   Jak�ładuje�się�aparaty�słuchowe?�

– Ładowanie aparatów jest bardzo proste i wy-
godne. Pozostawiamy aparaty słuchowe w spe-
cjalnej ładowarce indukcyjnej na noc, a po na-
ładowaniu możemy je użytkować przez cały 
dzień. W rzeczywistości wystarczą 3 godziny 
ładowania, by aparaty słuchowe mogły działać 
przez 24 godziny bez dodatkowego ładowania. 
Co ciekawe, ładowarka również wyposażona jest 
w akumulator, który automatycznie ładuje się po 
podłączeniu do kontaktu lub do laptopa i maga-
zynuje energię. W ten sposób, za każdym razem, 
gdy ładujemy aparaty słuchowe nie musimy pod-
łączać ładowarki do źródła zasilania. Powiedz-
my, że taka ładowarka działa, jak powerbank 
dla aparatów słuchowych. Zapewnia nawet trzy 
pełne cykle ładowania. Jest to bardzo praktycz-
ne rozwiązanie. Dzięki niemu, możemy ładować 
aparaty słuchowe w dowolnym czasie i miejscu, 
np.: w trakcie podróży czy spaceru.

n   Skąd�wiemy,�że�ładowarka�i�aparaty�słuchowe�
są�naładowane?�

– Stan naładowania ładowarki i aparatów sygna-
lizują wbudowane w etui ledowe diody. Diody 
mienią się różnymi kolorami. W ten sposób moż-
na odróżnić, czy ładowarka lub aparaty słuchowe 
jeszcze się ładują, czy już są naładowane. 

n   Jak�wygląda�taka�ładowarka?�

– Ładowarka ma formę małego, eleganckiego 
etui, które można schować do kieszeni i mieć za-
wsze przy sobie. Znajdujące się w etui indukcyj-
ne komory ładujące zapewniają bezpieczeństwo 
i łatwość użytkowania.

n   Dlaczego�warto�mieć�ładowalny�aparat?

– Obecna technologia pozwala na bezprzewo-
dową łączność aparatów słuchowych z różnymi 
urządzeniami audio, telefonami komórkowymi, 
czy też dodatkowymi systemami wspomagają-
cymi słyszenie, jak np.: mikrofony zewnętrzne. 
Dzięki bezprzewodowej łączności, rozmowa tele-
foniczna może być przetransferowana bezpośred-
nio do aparatów słuchowych. Przesyłanie sygnału 
w taki sposób wymaga jednak sporo energii. Stąd 
użytkując aparaty słuchowe na baterie, musimy 
liczyć się z ich relatywnie szybszym zużyciem 
i częstszą wymianą. 

Z ładowalnymi aparatami jest prościej i ekono-
miczniej. Wystarczy naładować akumulatory.

ŁADOWALNE APARATY SŁUCHOWE

n  STARE BABICE

Urząd Gminy Stare Babice poszukuje wo-
lontariuszy do pomocy w obsłudze obywa-
teli z Ukrainy, w szczególności przy wypeł-
nianiu wniosków i udzielaniu informacji 
– od poniedziałku do czwartku, w godzi-

nach 8.00–16.00, a w piątki w godzinach 
8.00–15.00.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: 
pomagamukrainie.urzad@stare-babice.pl

Źródło: stare-babice.pl/pomoc-ukrainie/

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY
n  URSUS

URSUS 
OTWIERA 
PUNKTY NAUKI 
ZDALNEJ DLA 
UCHODŹCÓW 
W Ursusie powstały   trzy ogólno-
dostępne miejsca, w których dzieci 
i młodzież mogą uczestniczyć  w lek-
cjach online w ukraińskim syste-
mie edukacji. Punkty mieszczą się 
w filiach biblioteki publicznej i dzia-
łają w godzinach otwarcia placówek. 
W sumie dzielnica przygotowała 
20  stanowisk wyposażonych w lap-
topy z ukraińską klawiaturą, które 
przekazał stołeczny ratusz. 

P unkty działają w filiach bibliote-
ki ursuskiej. Pierwszą z lokalizacji 
w Oddziale „Czechowice” wizyto-

wał burmistrz Bogdan Olesiński wraz 
z zastępcą Wiesławem Krzemieniem. 
Przygotowano w niej dziewięć miejsc 
do nauki. W filii „Niedźwiadek” czekać 
będzie sześć  stanowisk, a w filii  „Sko-
rosze” kolejnych pięć. Aby skorzystać 

z laptopów, wystarczy przyjść do pla-
cówki i wypełnić kwestionariusz. Warto 
mieć ze sobą słuchawki. Punkty dzia-
łają od poniedziałku do soboty w go-
dzinach pracy placówek. Jeśli zajdzie 
taka potrzeba, godziny funkcjonowania 
punktów mogą zostać dostosowane do 
potrzeb użytkowników. 

KONTAKT DO PLACÓWEK:
■n Oddział „Czechowice”  

przy ul. Plutonu AK „Torpedy” 47, 
tel. 22 882 43 00

■n Filia „Niedźwiadek”  
przy ul. M. Keniga,  
tel. 22 667 09 56

■n Filia „Skorosze” przy ul. Dzieci 
Warszawy 27a, tel. 22 823 46 00

Więcej informacji na: bpursus.waw.pl.

OŚWIADCZENIE O NAUCE ZDALNEJ
Rodzice uczniów ukraińskich, któ-
rzy podjęli w Polsce naukę w zdalnej 
szkole ukraińskiej zobowiązani są do 
złożenia w urzędzie dzielnicy oświad-
czenia o kontynuacji nauki w tym syste-
mie. Druk oświadczenia można pobrać 
ze strony: ursus.um.warszawa.pl lub 
w urzędzie w okienku nr 6.  

UD Ursus
Fot. Waldemar Sokołowski

Na zdjęciu od lewej: dyrektor biblioteki Agnieszka Proszowska, burmistrz Bogdan Olesiński, zastępca burmistrza 
Wiesław Krzemień i zastępca dyrektora Lidia Romanowska.
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GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz i Skarbnik Gminy Małgorzata Pio-
trowska 15 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim podpisali umowę o dofi nansowa-
nie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”. W ramach realizacji przedsięwzięcia gruntow-
nej termomodernizacji zostaną poddane: budynek Szkoły Podstawowej im. Szarych Sze-
regów w Płochocinie oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy 
w Ożarowie Mazowieckim, w którym obecnie funkcjonuje przedszkole.

P race termomodernizacyjne swoim 
zakresem obejmą m.in. ocieplenie 
ścian zewnętrznych i dachu, moderni-

zację instalacji wewnętrznych, wymianę 
oświetlenia oraz montaż Odnawialnych 
Źródeł Energii. Realizacja części prac 
budowlanych wchodzących w zakres rze-
czowy projektu została już zakończona, 
jednakże wykonanie pełnego zakresu ter-
momodernizacji planowane jest do końca 
2023 r.
Wartość projektu szacuje się na ponad 
6 mln złotych, z dofinansowaniem w kwo-
cie niespełna 4 mln zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014––2020. Otrzyma-
ne dofinansowanie jest efektem decyzji 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

oraz reakcji Unii Europejskiej, która od 
lat wspiera inwestycje mające na celu 
przejście na gospodarkę niskoemisyjną 
i efektywne wykorzystanie zasobów natu-
ralnych. W dobie pandemii koronawirusa 
wyzwanie to jeszcze bardziej przybrało 
na sile. Fundusze pochodzą z tzw. inicja-
tywy REACT-EU będącej odpowiedzią 
Europy na skutki pandemii COVID-19.
Realizacja projektu, poza polepszeniem 
komfortu korzystania z obiektów dla 
uczniów oraz pracowników, wpłynie po-
zytywnie na zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków oraz zmniejsze-
nie emisji szkodliwych gazów i pyłów do 
atmosfery.

Agnieszka Kĳ ewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

Gmina Ożarów Mazowiecki podjęła się realizacji programu wsparcia uczniów zdolnych, charakteryzujących się 
wyjątkowymi talentami i wyróżniającymi się osiągnięciami naukowymi, twórczymi i społecznymi. Przygotowano 
szereg inicjatyw, mających na celu wspieranie i promowanie tych młodych utalentowanych osób.

G mina realizuje wiele zadań ma-
jących na celu wspieranie edu-
kacji dzieci i młodzieży oraz 

wyrównywanie szans edukacyj-
nych, takich jak koła zainteresowań, 
zajęcia wyrównawcze, rewalida-
cyjne oraz szeroko zakrojoną po-
moc psychologiczno-pedagogiczną 
w ramach kształcenia specjalnego 
i realizacji specjalnych potrzeb edu-
kacyjnych dzieci i młodzieży.

Pomysł na zbudowanie systemu 
wsparcia ucznia zdolnego powstał 
podczas pilotażowego programu 
usług doradczych dla samorządów, 
w którym Gmina Ożarów Mazo-
wiecki brała udział w 2019 r. przy 
współpracy z Ośrodkiem Rozwoju 
Edukacji w Warszawie. Podjęto się 
wtedy realizacji nowatorskiego pro-
gramu wsparcia uczniów zdolnych, 
opracowano harmonogram działań 
rozwojowych i powołany został mię-
dzyszkolny zespół koordynatorów, 
którego prace nadzorowane były 
przez Biuro Oświaty Gminy Oża-
rów Mazowiecki. Czas pandemii 
koronawirusa został wykorzystany 
na prace koncepcyjne i przygoto-
wawcze w efekcie, których powstał 
system wsparcia uczniów zdolnych, 
który składa się z sześciu głównych 
inicjatyw. 

1.  Praca z uczniem zdolnym w szkołach 
i przedszkolach

W poszczególnych placówkach 
funkcjonują arkusze diagnostyczne 
i plany pracy z uczniem zdolnym, 
na bazie których wyłaniani są ucz-
niowie ze zdolnościami, następnie 
nauczyciele i pedagodzy mogą 
rozpocząć z nimi pracę.  W pla-
cówkach przeprowadzono Dni Ta-
lentów. 

2.  Lokalny Program Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży

Program ten adresowany do wszyst-
kich uczniów obejmuje stypendia 
„Uczeń Roku” i konkurs Ożarowski 
Grant Edukacyjny. Stypendium przy-
znawane jest, za wybitne osiągnięcia 
naukowe, twórcze lub społeczne oraz 
aktywność i zaangażowanie społecz-
ne Stypendium przyznawane jest 
trzem kandydatom, którzy uzyskali 
najwyższą liczbę punktów: I miej-
sce – w 5000 zł, II miejsce – 3000 zł, 
III miejsce – 2000 zł. 
Ożarowski Grant Edukacyjny 
stanowi formę wsparcia finanso-

wego dla najlepszych inicjatyw 
edukacyjnych wyróżniających się 
innowacyjnością, adresowanych 
do dzieci i młodzieży obejmują-
cych różnorodne formy aktywno-
ści i metody pracy, m.in. festiwa-
le, przeglądy, turnieje, konkursy, 
warsztaty itp. 

3.  Program stypendialny
Program stypendialny za wyniki 
w nauce i wyniki sportowe  z jed-
nolitymi zasadami we  wszystkich 
publicznych szkołach podstawo-
wych. Podwyższone zostały śred-
nie ocen, za które przyznawane są 
stypendia oraz kwoty stypendiów, 
które obecnie wynoszą od 120 zł 
do 240 zł za semestr, za osiągnięcia 
sportowe – 120 zł za semestr. 

4.  List gratulacyjny Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego

List gratulacyjny Burmistrza Oża-
rowa Mazowieckiego skierowany 
do rodziców wybitnie uzdolnio-
nych uczniów, których średnia 
ocen będzie przekraczała 5,5 lub 
którzy wyróżniają się innymi wy-
bitnymi osiągnięciami. Ma on na 
celu wyrażenie uznania za osiąg-
nięcia dziecka oraz docenienie 
rodziców za trud włożony w wy-
chowanie.  

5.  Nagroda „Nauczyciel Roku”
Nagroda „Nauczyciel Roku” prze-
widziana od 2022 r. będzie sta-
nowiła wyraz uznania i podzię-
kowania za pracę na rzecz szkoły 
i uczniów. 

6.  Szkolenia dla nauczycieli
W ramach programu przewidzia-
no szereg szkoleń dla nauczycieli 
w zakresu pracy z uczniem zdol-
nym w ramach doskonalenia za-
wodowego. 

Nadrzędnym celem całej inicja-
tywy jest dobro i rozwój dzieci 
uzdolnionych. Program wsparcia 
uczniów zdolnych jest innowacyj-
nym przedsięwzięciem w Gminie 
Ożarów Mazowiecki, który opiera 
się na realizacji powyżej wskaza-
nych inicjatyw skierowanych na 
rozwój i promocję talentów ucz-
niów, jak również wsparcie nauczy-
cieli i pedagogów.  Przewidziane 
działania to zarówno fundamen-
talna codzienna praca z uczniami, 
jak również nagrody i wydarzenia 
w celu wyróżnienia i wypromo-
wania talentów w Gminie Ożarów 
Mazowiecki. 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Umowa na dofi nansowanie 
termomodernizacji placówek 
oświatowych podpisana

Program wsparcia ucznia zdolnego 
w Gminie Ożarów Mazowiecki
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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
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pon.–pt. 11.00–19.00 sobota 10.00–14.00
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PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

JAK 
ROZPOZNAĆ 
PSYCHOPATĘ?
W ostatnim Kąci-
ku przyglądaliśmy 
się psychopatom. 
Dokonaliśmy prze-
glądu charaktery-
stycznych dla nich cech, rozważaliśmy, 
na ile ma na nich wpływ sposób wy-
chowania, rozpatrywaliśmy psychopa-
tię w kontekście choroby psychicznej. 
Sięgnęliśmy także po niepokojące sta-
tystyki, zgodnie z którymi psychopaci 
stanowią aż 3 proc. społeczeństwa. 
Oznacza to, że każdy z nas może spot-
kać w swoim życiu psychopatę. Ty tak-
że. Co wtedy zrobisz?

NIEBEZPIECZNY WDZIĘK
Większość z nas myśli, że mając do czy-
nienia z psychopatą można z łatwością 
go rozpoznać. To w końcu – w naszych 
wyobrażeniach – jawnie zły człowiek. 
A jest to niesłuszny wniosek. Psychopa-
ci bywają dowcipni i elokwentni. Często 
są zabawnymi i zajmującymi rozmów-
cami, zdolnymi do błyskawicznej, in-
teligentnej riposty. Umieją opowiadać 

przekonujące historie, które ukazują ich 
w korzystnym świetle. Potrafią dobrze 
się zaprezentować, bywają sympatycz-
ni i pełni uroku. Ten wdzięk jest u nich 
jednak wyłącznie powierzchowny. To 
właśnie on czyni psychopatów tak nie-
słychanie niebezpiecznymi. To właśnie 
z jego powodu są oni w stanie tak bar-
dzo się do nas zbliżyć. 
Czy jednak mamy być ostrożni i nie-
ufni wobec każdej napotkanej osoby? 
A może dla własnego bezpieczeństwa 
lepiej się z nikim nie wiązać? To oczy-
wiście nie jest rozwiązanie. Nie można 
tak żyć. Powinniśmy jednak wyrobić 
w sobie czujność na pewne cechy typo-
we dla psychopatii. Zauważenie ich po-
winno zapalić nam w głowie czerwoną 
lampkę. Jakie to cechy?

EGOCENTRYZM
Psychopaci charakteryzują się nar-
cystycznym, grubo przesadzonym 
poczuciem własnej wartości oraz 
zdumiewającym egocentryzmem i rosz-
czeniowością. Postrzegają siebie jako 
centrum wszechświata, istoty wyższe, 
którym wolno żyć zgodnie z własny-
mi regułami. Cechują ich wygórowane 
mniemanie o sobie i zarozumiałość. 
Uwielbiają poczucie władzy i sprawo-
wanie kontroli. Rzadko odczuwają za-
kłopotanie z powodu swoich prawnych, 
finansowych lub osobistych problemów. 
Uważają je za tymczasowe kompli-
kacje, wywołane brakiem szczęścia, 
nielojalnością przyjaciół lub niespra-
wiedliwością i nieudolnym systemem. 
Słowem – zawsze jakimś czynnikiem 
zewnętrznym. Sądzą, że ich zdolności 
pozwolą im być kimkolwiek zechcą. 
Badacze prowadzący rozmowy z psy-
chopatami przebywającymi w więzieniu 
zauważają ich zachwyt nad popełniony-
mi przez nich przestępstwami – opo-
wiadają o nich ze szczegółami i dumą. 
Czy zauważymy ten egocentryzm już 
na pierwszym spotkaniu z psychopatą? 
Niekoniecznie – pamiętajmy, że znako-
micie się maskują. W końcu jednak ich 
przesadne poczucie własnej wartości 
wyjdzie na pierwszy plan, choćby na 
chwilę.

BRAK WYRZUTÓW SUMIENIA
Psychopaci wykazują się szokującą 
obojętnością wobec destrukcyjnego 
wpływu, jaki ich działania wywierają 
na innych. Mówią o tym nieraz zu-
pełnie otwarcie: nie poczuwają się do 
winy, nie żałują wywołanego przez 
siebie bólu i zniszczeń i nie widzą 
powodu, dla którego mieliby się tym 
wszystkim przejmować. Robert D. 
Hare, światowy autorytet w dziedzinie 

badań nad psychopatią, w swojej słyn-
nej książce „Psychopaci są wśród nas” 
przytacza taką wypowiedź więźnia 
na temat zamordowanej przez niego 
osoby: Facet powinien mieć pretensje 
tylko do siebie. Wyraźnie było widać, 
że jestem w kiepskim nastroju. Po co 
mnie wkurzał? Zresztą wcale nie cier-
piał. Pchnięcie nożem w tętnicę to 
najlżejsza śmierć. Brak wyrzutów su-
mienia i poczucia winy łączy się u psy-
chopatów z niezwykłą zdolnością do 
usprawiedliwiania swoich postępków 
oraz ignorowania odpowiedzialności 
za działania. 

BRAK EMPATII
Wiele cech, które wykazują psychopa-
ci – zwłaszcza ich egocentryzm, brak 
wyrzutów sumienia, płytkość uczucio-
wa i skłonność do oszukiwania – ści-
śle łączy się z absolutnym brakiem 
empatii. Psychopaci nie potrafią wejść 
w skórę kogoś innego. Cudze uczucia 
ich zupełnie nie interesują. Postrzegają 
innych niemal jak przedmioty, którymi 

można się posłużyć dla własnej satys-
fakcji. Ich ulubionym celem są ludzie 
słabi i bezradni, którzy aż się proszą, 
żeby ich wykorzystać. Warto podkre-
ślić, że brak empatii może być niekiedy 
obserwowany u normalnych osób, ta-
kich jak lekarze – im służy to w lepszej 
zawodowej efektywności. Psychopa-
tów odróżnia od nich ogólny brak em-
patii. Są obojętni wobec praw i cierpień 
zarówno obcych ludzi, jak i rodziny. 
Niekiedy można odnieść wrażenie, że 
bardziej troszczą się oni o przedmioty, 
jak np. samochód, niż o wewnętrzny 
świat swoich bliskich. 

SKŁONNOŚĆ DO OSZUKIWANIA 
I MANIPULACJI
Kłamstwa, oszukiwanie i manipulacja 
są zdolnościami wrodzonymi u psy-
chopatów. Co ciekawe, przyłapanie ich 
na oszustwie, rzadko kiedy kończy się 
reakcją zawstydzenia czy zakłopotania. 
W takiej sytuacji psychopata po prostu 
zmienia opowiadaną przez siebie hi-
storię albo próbuje przekształcić fakty 
w taki sposób, aby ją potwierdzały. 
Psychopaci wydają się dumni ze swo-
jej umiejętności łgania. Niektóre z ich 
przedsięwzięć są skomplikowane i sta-
rannie zaplanowane. Inne zaś opierają 
się na bardzo prostym pomyśle, np. 
równoczesnym związku z kilkoma ko-
bietami lub przekonywaniu członków 
rodziny i przyjaciół, że pilnie potrze-
ba im pieniędzy na „wykaraskanie się 
z kłopotów”. Bez względu na rodzaj 
pomysłu, plany zawsze są realizowane 
z chłodną pewnością siebie i tupetem. 

PŁYTKOŚĆ UCZUĆ
Psychopatów charakteryzuje także 
ubóstwo emocjonalne, które ograni-
cza zakres i głębię ich doznań uczu-
ciowych. Czasem przypisują sobie 
silne emocje, ale nie są one zbieżne 
z ich stanami afektywnymi. Na przy-
kład utożsamiają miłość z pobudze-
niem seksualnym, smutek z frustracją, 
a gniew z poirytowaniem. Wyraźny 
brak afektu i głębi emocjonalnej bada-
cze zajmujący się psychopatią podsu-
mowują w taki sposób: psychopata zna 

słowa, ale nie zna melodii. Ich uczucia 
są płytkie, nie wykraczają poza emocje 
pierwotne, co oznacza, że prawdziwie 
przejawiają tylko prymitywne reakcje 
na najbardziej naglące ich potrzeby. 
Eksperymenty z użyciem biomedycz-
nych urządzeń rejestrujących wyka-
zały, że u psychopatów nie występują 
fizjologiczne reakcje kojarzone na ogół 
z doznawaniem strachu. Jest to o tyle 
istotne, że normalnych ludzi strach po-
wstrzymuje przed pewnymi działania-
mi. Psychopaci nie mają zatem takiej 
blokady. 

BĄDŹMY CZUJNI!
Oczywiście wiedza o wymienionych 
cechach psychopaty nie stanowi żad-
nej gwarancji, że się przed nim uchro-
nimy. Cechy te mogą być dobrze ma-
skowane, często nawet przez wiele lat. 
Psychopaci nie odczuwają głębokich 
emocji czy poczucia winy, jednak 
mogą skutecznie udawać, że je w sobie 
mają. Ich oszustwa wobec nas mogą 
przez długi czas być umiejętnie ukry-
wane. Jeśli jednak zauważymy coś 
niepokojącego, powróćmy do tej listy. 
Przyjrzyjmy się uważnie i krytycznie 
zachowaniom, które nas zaniepokoiły. 
Zbadajmy temat głębiej.  
Myślę, iż wniosek, że taka analiza 
może uratować nam życie, nie będzie 
przesadny. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• Robert D. Hare, Psychopaci są wśród nas, Kraków 

2006.

GABINET 
PSYCHOTERAPII

Warszawa Ursus
tel. 517 223 533

growhappy.pl
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GMINA BŁONIE

www.blonie.plGmina BŁONIE informuje

Zadanie fi nansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Celowe-
go – Funduszu Solidarnościowego 
w ramach Programu Ministra Ro-
dziny i Polityki Społecznej.

G łównym celem Programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” 
jest wprowadzenie usługi asystenta 

jako formy ogólnodostępnego wspar-
cia dla:
n■ dzieci do 16 roku życia z orzecze-

niem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samo-
dzielnej egzystencji oraz konieczno-
ści stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji;

n■ osób niepełnosprawnych posiada-
jących orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności wydane na podstawie 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych albo orzeczenie równo-
ważne do wyżej wymienionego.

W ramach Programu zaplanowano:
n■ udział 11 osób z niepełnosprawnoś-

ciami wymagających wysokiego po-

ziomu wsparcia oraz 1 osoby niepeł-
nosprawnej posiadającej orzeczenie 
o umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności,

n■ zatrudnienie 6 asystentów osobis-
tych osoby niepełnosprawnej,

n■ 4380 godzin usług asystenta: dla 
12 osób z niepełnosprawnościami, 
w tym  4140 godzin dla osób niepeł-
nosprawnych w stopniu znacznym 
i 240 godzin dla osoby niepełno-
sprawnej w stopniu umiarkowanym.

Uczestnicy Programu będą mieli 
możliwość skorzystania z pomocy 
asystenta między innymi przy:
n■ wyjściu, powrocie i dojeździe 

do wskazanych przez uczestnika 
miejsc,

n■ czynnym uczestnictwie w wyda-
rzeniach społecznych, kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych,

n■ wykonywaniu codziennych czynno-
ści,

n■ załatwianiu spraw urzędowych,
n■ nawiązaniu kontaktu/współpracy 

z różnego rodzaju organizacjami.

Realizacja Programu została zaplano-
wana od 1 stycznia 2022 r. do 31 grud-
nia 2022 r.  

Całkowita wartość Programu: 
206 326,00 zł. 

Dofinansowanie: 205 326,00 zł.

Szczegółowych informacji  dla osób zain-
teresowanych udziela koordynator zadania 
– Agnieszka Kurach, 
• tel. 669-051-570 (poniedziałek–piątek, 

w godz. 12.00–16.00), 
• e-mail: agnieszka.kurach@um.blonie.pl

Z radością informujemy, że w tym roku, po długiej 
covidowej przerwie, Urząd Miejski wraz z Centrum Kultury 
w Błoniu ponownie organizuje wiosenny piknik EKO-
BŁONIE, który skupia się wokół hasła głównego. W tym 
roku brzmi ono: PSZCZOŁY – NASZE ZŁOTO.

Jak podczas każdej edycji, tak i w tym roku organizujemy 
konkurs plastyczny związany z tematyką Pikniku.

Zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych 
z terenu gminy Błonie do udziału w konkursie 

„Bzzzzz... czyli pszczoły
i inne zapylacze”.  

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie na 
www.blonie.pl i w sekretariatach szkół. 
Najważniejsze terminy:
n■ termin dostarczenia prac do szkół: 6 maja 2022 r.;
n■ ekspozycja prac konkursowych i ogłoszenie Laureatów: 

14 maja 2022 r. podczas pikniku EKO-BŁONIE na Rynku.
Zachęcamy uczniów do udziału i liczymy na równie pozy-
tywny odzew jak w ubiegłych latach.

Zamknięcie ul. Wiejskiej 
i Szkolnej od 22 kwietnia
Informujemy, że od dnia 22 kwietnia 
rozpoczęła się przebudowa ul. Wiej-
skiej i ul. Szkolnej na odcinku od 
ul. Engelmana do ul. 3-go Maja.
Przebudowa drogi jest związana z bu-
dową zabudowy wielorodzinnej przy 
ul. Wiejskiej.
Zgodnie z zawartą umową całość 
kosztów przebudowy będzie pokryta 
przez developera. Droga będzie za-
mknięta dla ruchu pojazdów. Prace 
potrwają około 4 tygodni.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

KONKURS PLASTYCZNY
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PIASTÓW

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Kwiecień to miesiąc, w którym od roku 1986 odbywał się Rajd 
Szlakiem Naszej Historii – inicjatywa harcerzy Szarych Szere-
gów i żołnierzy Armii Krajowej, z por. hm. Janem Cierlińskim na 
czele, skupionych w Światowym Związku Żołnierzy AK Koło nr 6 
„Helenów” z siedzibą w Ursusie. 

Z aczęło się w roku 1981 od opracowania publikacji dotyczących 
miejsc pamięci, które warto odwiedzić. Potem pojawił się pomysł 
zorganizowanej formy odwiedzin tych miejsc i tak powstał rajd 

– znany jako Rajd Szlakiem Naszej Historii. 
Pierwszy raz na jego trasę wyruszono 19 kwietnia 1986 roku. 
Udział wzięło ok. 200 osób z Ursusa i Włoch, a impreza skierowana 
była przede wszystkim do środowisk harcerskich. Pomysł chwycił, 
z roku na rok obszar rajdu, jak i grupa docelowa, stopniowo się po-
większały. Najliczniejsi reprezentanci – dzieci ze szkół podstawo-
wych, wraz z rodzicami i opiekunami, a także młodzież, wyruszali 
na trasy w Piastowie, Pruszkowie, Żbikowie, Okęciu, Raszynie, 
Falentach, Sękocinie, Lesznowoli, Magdalence, Walendowie, 
Opaczy, Pęcicach, Ożarowie Mazowieckim, Ołtarzewie, Pilasz-
kowie, Umiastowie, Borzęcinie Dużym i Izabelinie. Wędrując – 
odwiedzali miejsca pamięci, aby oddać hołd poległym, pomordowa-
nym, prześladowanym i poniżanym, którzy poświęcili swoje życie 
dla niepodległości Ojczyzny. Tak było nieprzerwanie do roku 2019, 
kiedy odbyła się ostatnia, XXXIV edycja. 
Na początku roku 2020 rozpoczęto przygotowania do kolejnej, ale 
przyszła pandemia i impreza się nie odbyła. Rok później sytuacja się 
powtórzyła. Kiedy rozmawiałem wtedy z wiceprezesem Koła nr 6 
„Helenów” Światowego Związku Żołnierzy AK z siedzibą w Ursu-
sie (głównego organizatora rajdu) – p. Bogusławem Łopuszyńskim, 
mówił, że jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, w przyszłym roku ko-
lejna edycja się odbędzie… 

Inicjatywa Hufca ZHP Piastów
W sobotę, 9 kwietnia, odbyła się trzecia edycja Piastowskiego Rajdu 
„Szlakiem Naszej Historii”, zorganizowana przez Hufiec ZHP Pia-
stów im. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”. Harcerze z Pia-
stowa od początku zaangażowani byli w organizację Rajdu Szlakiem 
Naszej Historii, kiedy tylko objął on swym zasięgiem  teren 
miasta, czyli przeszło 30 lat temu. Kiedy pandemia wymu-
siła zawieszenie Rajdu w tradycyjnej formule, stworzyli 
Piastowski Rajd „Szlakiem Naszej Historii”, dostosowany 
do panującej sytuacji, wykorzystując internet. 
Z uwagi na obostrzenia dwie pierwsze edycje rozciągnię-
to w czasie, na przejście trasy uczestnicy mieli 2 tygodnie. 
W pierwszej edycji (listopad 2020 r.) uczestniczyło 78 osób, 
zarejestrowano 17 patroli. Druga (19 kwietnia – 2 maja) 
była już liczniejsza – zgłosiło się 235 osób, 62 patrole. Kie-
dy w czerwcu ubiegłego roku spotkałem się z harcmistrzem 
Piotrem Czyżewskim – zastępcą komendanta Hufca i druh-
ną Dominiką Rodziewicz – komendantką II Piastowskiego 
Rajdu „Szlakiem Naszej Historii” (relacja w „Mocnych 
Stronach” nr 10/2021), na zakończenie rozmowy padło 
stwierdzenie, że jeśli będzie powrót do tradycyjnej formuły 
Rajdu – to na pewno wezmą w nim udział. 

Piastowska tradycja
Powrotu nie było, odbyła się za to III edycja Piastowskiego 
Rajdu „Szlakiem Naszej Historii”, w podobnej formule, jak 
bywało przez lata. Jeden dzień, określony czas na pokona-
nie trasy, preferowany środek transportu – własne nogi. Ko-

mendantem tegorocznej edycji był druh Krzysztof Paczkowski, dru-
żynowy 132 drużyny harcerskiej działającej w Szkole Podstawowej 
nr 5, który koordynował całość imprezy, a kadrę rajdu uzupełniały dh 
Anna Czerwińska, dh Dorota Sadownik, dh Julia Nowakowska i dh 
Maja Luśnia. 
Druha Krzysztofa spotkałem w nowej, wyremontowanej siedzibie 
Hufca Piastów przy ul. Bohaterów Wolności 25 (do której powrócili 
kilka miesięcy temu), gdzie ulokowano punkt startowy. Zacząłem od 
pytania o powrót do tradycyjnej formuły Rajdu. 
– Temat był, ale nie udało nam skontaktować się z dotychczasowymi 
organizatorami rajdu. Próbowaliśmy. Zwykle oni, jako organizato-
rzy zwracali się do nas, teraz tego nie było. Dlatego zdecydowaliśmy 
się kontynuować taką naszą piastowska tradycję. 

Józef Wybicki i Enigma
Zarejestrowane patrole (w liczbie 75) zgłaszały się do punktu star-
towego w siedzibie Hufca od godz. 9.00. Każda grupa otrzymywała 

kartę patrolu wraz z mapką z zaznaczonymi punktami. Trzeba było 
odwiedzić cztery z nich – w określonej kolejności. Tam na uczestni-
ków czekały zadania do wykonania, które były punktowane w skali 
od 1 do 10 punktów. Dla patroli, które zdobyły najwięcej punktów 
przygotowano nagrody: gry i sprzęt turystyczny. Kartę patrolu nale-
żało zwrócić w punkcie startu do godz. 15.00. 
Tematami tegorocznej edycji były: Dwusetna rocznica śmierci Jó-
zefa Wybickiego oraz 90. rocznica złamania szyfru „Enigma”. 
Z nimi były więc związane zadania do wykonania. I tak, np. do roz-
wiązania był quiz o Józefie Wybickim (dla uczestników do klas szó-
stych włącznie), czy rozszyfrowanie tekstu o „Enigmie”, zapisanego 
alfabetem Morse’a. Na wszystkich punktach rajdu na uczestników 
czekali wolontariusze – harcerze i strażacy, którzy pomagali, wyjaś-
niali zadania, sprawdzali.
Z trzynastu punktów, do których docierali uczestnicy, jedenaście 
zlokalizowano na terenie Piastowa, pozostałe dwa – w Muzeum Du-
lag121 w Pruszkowie i Piastowskim Cmentarzu Parafialnym w Ur-
susie (Gołąbki).
Oczekując na powracające patrole, zapytałem dh Krzysztofa Pacz-
kowskiego o frekwencję. 
– Zgłosiła się podobna liczba uczestników, jak w roku ubiegłym.  
Najwięcej z klas 4–8 szkół podstawowych i klas pierwszych szkół 
średnich. Jest kilka patroli ze starszych klas szkół średnich. Wyjątko-
wo mało zgłosiło się dzieci z klas 1–3 szkół podstawowych. Głównym 
założeniem jest, że trasę pokonuje się pieszo lub rowerem. Jednak 
nie ograniczaliśmy sposobu pokonywania trasy. W nowy sposób po-
deszliśmy do zadań – zostały  ustalone na podstawie tematów rajdu, 

takie same dla każdej z grup. Patrole chodzą do różnych 
punktów, ale na nich otrzymują te same zadania, na 
które trafiliby, gdyby trafili do innych punktów. Długości 
tras dostosowano do wieku uczestników.
Przed wzięciem udziału w rajdzie każdy zarejestrowany 
patrol miał do wykonania zadanie. – Dla tych, dla których 
tematem była dwusetna rocznica śmierci Józefa Wybi-
ckiego było to ułożenie rymowanki lub piosenki o swoim 
patrolu, natomiast uczestnicy związani z szyfrem Enig-
ma mieli stworzyć swój własny szyfr. 
Czy wśród uczestników przeważają harcerze? – Nie, jest 
dużo osób spoza tego kręgu. Widać znajomych z harcer-
stwa, ale na rajd wybrali się z kolegami ze szkoły.

Do zobaczenia za rok
Za rok, w kwietniu, jeśli nic się nie zmieni, odbędzie się 
kolejna edycja Piastowskiego Rajdu Szlakiem Naszej Hi-
storii. 
Czy Światowy Związek Żołnierzy AK Koło nr 6 „Hele-
nów” podejmie się kontynuacji tradycyjnego rajdu, orga-
nizując po kilkuletniej przerwie jego XXXV edycję? 

Tekst i zdjęcia Wojciech Grzesik

III Piastowski Rajd Szlakiem Naszej Historii
Uczestnicy wykonują zadania w punkcie 10 rajdu – Tablice pamiątkowe;  
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Piastów, al. Krakowska 17

Uczestnicy w punkcie 8 rajdu – Tablice pamiątkowe;  
Kościół św. Michała Archanioła, Piastów, ul. Orzeszkowej 23

Jeden z patroli w trakcie wykonywania zadania w punkcie 4 rajdu  
– Pomnik ku czci poległych mieszkańców latach 1939–1945;  
park miejski w Piastowie, ul. Dworcowa

Punkt 13 rajdu – Tablica pamięci ks. Jerzego Popiełuszki;  
Piastów, ul. Orzeszkowej 46

Młodzi strażacy – wolontariusze dyżurujący 
w punkcie 9 rajdu – Głaz ku czci poległych 
i zmarłych strażaków; Piastów, ul. Warszawska 24

Każdy patrol składający 
się z uczestników 
szkół podstawowych 
do klas szóstych 
włącznie, musiał mieć 
w składzie pełnoletniego 
opiekuna. Po przejściu 
trasy należało wrócić 
do punktu startu i oddać 
kartę patrolu. 
Na zdjęciu – jeden 
z patroli w siedzibie 
Hufca.
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PIASTÓW

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

NOWA STREFA REKREACJI
Już niedługo mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowo powstającego obiektu 
rekreacyjnego. Po zakończeniu zadania do dyspozycji oddany będzie plac za-
baw dla najmłodszych oraz rodzinna przestrzeń wypoczynkowa, wyposażona 
w małą architekturę. Całość zlokalizowana jest we wschodniej części Parku 
Niepodległości i stanowi zakończenie zrewitalizowanej przestrzeni zielonej 
na tym obszarze. Planowany termin zakończenia prac to początek maja br. 

ZAPROSZENIE 
NA KONFERENCJĘ
Konferencja otwiera projekt pn: Utwo-
rzenie zielono-niebieskiej infrastruktury 
w Mieście Piastów, realizowany przez 
Miasto Piastów ze środków mechani-
zmu fi nansowego Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego w ramach Programu 
Środowisko, energia i zmiany klimatu, 
łagodzenie zmian klimatu i adaptacja 
do ich skutków.

Szanowni Państwo,
Miasto Piastów, Polskie Stowarzyszenie 
„Dachy Zielone” oraz Norweskie Stowa-
rzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruk-
tury (NFGI) mają zaszczyt zaprosić na 
konferencję otwierającą pod tytułem: 

ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTU-
RA JAKO NARZĘDZIE MIAST DO ZA-
POBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIE-
KORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU

Konferencja odbędzie się 

26.05.2022 w godz. 10.00–15.00 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piastowie sala kina „Baśń”  
ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów 
koło Warszawy. 

Organizatorzy Miasto Piastów wraz 
z Partnerami przewidują również moż-
liwość udziału online i oglądania 

konferencji na żywo za pośrednictwem 
internetu. 
W ramach wydarzenia zostaną wygło-
szone referaty dotyczące problematyki 
wykorzystania zielono-niebieskiej infra-
struktury w procesach mitygacji i adap-
tacji do zmian klimatu, retencjonowa-
nia wód opadowych oraz roli zielonych 
dachów i żyjących ścian jako narzędzi 
wykorzystywanych w tych działaniach. 

Prelegentami konferencji będą przed-
stawiciele partnerów projektu: Polskiego 
Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz 

Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Zielonej Infrastruktury (NFGI)

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

ZAREJESTRUJ SIĘ !
REJESTRACJA NA STRONIE: 
https://konferencje.psdz.pl/
konferencja-otwierajaca-projekt-w-
-piastowie/

UWAGA: 
Szczegółowy program konferencji zostanie 
podany w kolejnym komunikacie.
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CO   GDZIE   KIEDY? ?

MARIA KONOPNICKA 
i JÓZEF WYBICKI 

uhonorowani 
w Galerii Sztuki Współczesnej 

Ad-hoc

MARIA KONOPNICKA 

KRĄG KOBIET we Włochach i warsztaty 
POSZERZAMY KRĘGI KULTURY! PRZESTRZEŃ DLA KOBIET WE WŁOCHACH.

Zapraszamy na kolejny KRĄG KOBIET we Włochach. 
Przed kręgiem odbędą się warsztaty o rezyliencji.

13 maja br. (piątek), godz. 1700–2100

miejsce: MAL we Włochach, ul. Rejonowa 6/8

n  WARSZTATY O REZYLIENCJI – godz. 17.00–19.00
,,Rozpoznaję swoje mocne strony, talenty i zasoby 
w zmieniającym się życiu zawodowym i prywatnym.”
Prowadzi:  Izabela Chojnacka-Naskręt 

– trenerka, coach i konsultantka kariery. 
W trakcie warsztatów:
• zgłębimy temat budowania i rozwijania potencjału w opar-

ciu o psychologię pozytywną
• będziemy odkrywać /potwierdzać swoje talenty i mocne 

strony
• zastanowimy się nad tym jak budować pewność siebie oraz 

jak nasze talenty mogą nas wspierać w zmiennej i niepew-
nej rzeczywistości

n  KRĄG KOBIET I MAM – godz. 19.00–21.00
Prowadzą:   Karolina Prusińska – psycholożka, zen coach,

Katarzyna Jakóbik – arteterapeutka

W przestrzeni MiniMALu Domu Kultury „Wło-
chy” zasiada raz w miesiącu krąg kobiet.
To uroczysty czas, kiedy pielęgnujemy uważność, 
empatię, otwartość, wyrozumiałość i zrozumienie.

Chcemy, żeby każda z kobiet znalazła tu dla sie-
bie miejsce. Kimkolwiek jest.

Widzimy krąg kobiet jako okazję do wielopokole-
niowego spotkania, gdzie doświadczenie życiowe 
każdej z kobiet bywa wzmocnieniem lub inspiracją 
dla pozostałych.

„Kręgi Kobiet są po to, żeby stworzyć kobietom 
bezpieczną przestrzeń, w której mogą wyrażać 
wszystko, co im leży na sercu. W kręgu chodzi 
o to, żeby naprawdę dzielić się sobą”.

TANNA JAKUBOWICZ-MOUNT

WSTĘP WOLNY 
ZAPISY: kjakobik@dkwlochy.pl

PROJEKT FINANSUJE M.ST. WARSZAWA

ВЕСНЯНА ІНТЕГРАЦІЯ
дитячий театр та мастер клас для сімей 
з України та Варшавського району Włochy

8 травня, неділя 12:30-14:30

12:30 –  Tеатр Сцена Ельффів 
„Дюймовочка”

13:30 –  мастер клас 
„Весняні квіти”

Безкоштовна реєстрація:
zapisy@dkwlochy.pl
тел.: 22 863 73 23

Фінансування: 
Fundacja Kronenberga Citi Handlowy

Znana ursuska galeria, mieszcząca się 
w Ośrodku Kultury Arsus, 

zaprasza na wystawę 

„DO KRWI OSTATNIEJ” 
zorganizowaną dla upamiętnienia patro-

nów roku 2022: Marii Konopnickiej i Józefa 
Wybickiego.

Autorzy wystawy: GRAŻYNA KOSTAW-
SKA i PIOTR SZAŁKOWSKI mają w swo-
im dorobku artystycznym  coś szczególnie 
pasującego do tej niezwykłej okazji, a mia-
nowicie ilustracje do książki „Maria Konop-
nicka o Tadeuszu Kościuszce i Insurekcji, 
wierszem”. Jest to bogaty zbiór rysunków 
oraz obrazów olejnych, dotychczas eks-
ponowanych w Muzeum Niepodległości 
w Warszawie, Cytadeli Warszawskiej oraz 
na Kopcu Kościuszki w Krakowie. Ekspozy-
cje wzbogacają obrazy batalistyczne z cykli 
„Kościuszkowskie czasy”, „Insurekcja” oraz 
„Od Naczelnika do Naczelnika” i najnow-
szego – „Cud nad Wisłą”.

Autorzy zapraszają na wystawę 
w dniach

23.04–28.05.2022 r.  
OŚRODEK KULTURY „ARSUS”

 Warszawa, ul. Traktorzystów 14
Galeria czynna 

przed każdą imprezą i seansem � lmowym.

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

08.05.2022 (niedz.), godz. 16:00
KONCERT: 
UKRAINO, NIE JESTEŚ SAMA! 
УКРАЇНО, ТИ НЕ ОДНА!
MIEJSCE: Sala Widowiskowa CDK
Specjalny koncert w którym usłyszymy piękne 
utwory muzycznej literatury ukraińskiej oraz 
specjalnie przygotowane na ten wieczór utwory 
polskie.
Autorzy koncertu pragną przybliżyć polskim słu-
chaczom historię muzycznej kultury ukraińskiej, 
pieśni i piosenki, która jest niezwykła i nieznana 
większości Polaków. Gdyby nie było pieśni ukra-
ińskich, to być może nie było by wolnej Ukrainy. 
Dlaczego? Usłyszycie to Państwo podczas kon-
certu.

WEJŚCIÓWKI na to wydarzenie dostępne 
będą już 25 kwietnia o godz. 9:00 na stronie  

www.mok-kamyk.pl/bilety

13.05.2022 (piątek), godz. 18:00
Wernisaż wystawy „Zachwyty 
majowe” Anny Gasek
MIEJSCE: Foyer I piętro CDK
CZAS TRWANIA: 13 – 27 maja 2022
Anna Gasek – malarka, fotograf, naturoterapeu-
ta. Absolwentka PLSP w Warszawie.  Członkini 
Związku Polskich Twórców Sztuki. Organizator-
ka i uczestniczka licznych międzynarodowych 
plenerów malarskich. Uczestniczka wielu wystaw 
zbiorowych fotografii i malarstwa sztalugowego.

„Zarówno fotografia jak i malarstwo są dla mnie 
wyrazem poszukiwań światła i natury zmieniają-
cej się wraz z porami dnia i porami roku – ich 
wpływu na nasze emocje. Wystawa ,,Zachwyty 
majowe’’ jest owocem pracy ostatnich dwóch 
lat 2020–2022.” Oprawa muzyczna wernisażu 
w wykonaniu pianisty Michała Śniadowskiego.

WSTĘP WOLNY

14.05.2022 (sob.), 
godz. 18:00-23:00
Noc muzeów 2022 w „Kamyku”
MIEJSCE: Parter oraz I piętro CDK
Wydarzenia bezpłatne realizowane w ramach 
Nocy Muzeów 2022 w siedzibie MOK „Kamyk”.
Zapraszamy Państwa na recital „Kilka słów 
o miłości” Aleksandry Dybowskiej (godz. 18:00-
19:00) oraz wystawę jej prac z projektu „Koły-
senne”. Dostępna będzie również wystawa prac 
Anny Gasek „Zachwyty majowe” na Foyer I pię-
tra, a także prace pracowni artystycznych „Kamy-
ka”. Ponadto będzie możliwość wzięcia udziału 
w szeregu zajęć i warsztatów – szczegółowy spis 
na stronie „Kamyka” – www.mok-kamyk.pl

WSTĘP WOLNY

15.05.2022 (niedz.), godz. 12:00
Poranek Teatralny dla dzieci  
„Morskie opowieści” 
– w wykonaniu Teatru Katarynka
MIEJSCE: Sala Widowiskowa CDK

To opowieść, która pozwoli małym widzom 
przenieść się na pokład statku, gdzie rozpoczną 
pełen przygód rejs. Rozśpiewana załoga opowie 
im o niejednej przygodzie, która wydarzyła się 
na morzu. Na pokładzie odbędzie się również 
akcja ratunkowa z udziałem Ratownika WOPR, 
a dzieci dowiedzą się, jak należy postępować 
w przypadku zagrożenia podczas wakacyjnego 
odpoczynku nad jeziorem czy morzem. Meteoro-
log Krabs wyjaśni widzom, jak rozpoznawać po-
godę na podstawie obserwacji chmur. Czy łatwo 
jest być żeglarzem? Czy każdy może śpiewać 
szanty? Na te pytania odpowie humorystyczny 
spektakl muzyczny, podczas którego nie zabrak-
nie wspólnej zabawy. Wszyscy widzowie wraz 
z załogą będą uczestniczyć w przeciąganiu liny.

BILETY (10 zł/osoba) dostępne 
od 2 maja 2022 od godz. 09:00 na stronie 

internetowej www.mok-kamyk.pl/bilety

21.05.2022 (sob.), godz. 18:00
Nakręceni na Film! Pruszkowskie Spotkania 
Filmowe

„C’mon C’mon” (2021)
Reżyseria:  Mike Mills
Gatunek:  Dramat
Produkcja:  USA
Miejsce:  Sala Audytoryjna MOK „Kamyk”

Pokazy finansowane z budżetu Miasta Pruszkowa.
OPIS: Dziennikarz radiowy (Joaquin Phoenix) 
wyrusza wraz ze swoim bratankiem w podróż 
przez kraj.

WSTĘP WOLNY

KALENDARZ kulturalny �    MAJ 2022
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KALENDARZ KULTURALNY l URSUS

MAJ 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

06.05, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Spektakl teatralny pt. „MIŁOŚĆ I POLITYKA” w wykonaniu 
Teatru Bez Nazwy. Reż. Ernestyna Winnicka. 
W wilii na przedmieściach Paryża ważą się losy nie tylko 
małżeństwa, ale i całej Francji. Spektakl wg. Pierre Sauvil’a.
 WSTĘP WOLNY
09.05, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. Pro-
wadzi Anna Rykowska.  WSTĘP WOLNY

10.05, godz. 9.00 (sala widowiskowa)
17. Dzielnicowy Przegląd Twórczości Artystycznej Świet-
lic Szkolnych „W świecie bajek Jana Brzechwy i Juliana 
Tuwima” (org. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 14)

15.05, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3–8 lat) pt. „Legenda Piasta Kołodzieja” 
w wykonaniu artystów Teatru „Koliberek” w ramach cyklu 
„Niedzielne Spotkania z teatrem”. BILETY 15 ZŁ

16.05, godz. 11.00 (sala widowiskowa)
Spektakl edukacyjny pt. „Baśniotworzenie z braćmi 
Green” (dla uczniów klas 0–3) w wykonaniu Teatru „Szafa 
Kultury”. WSTĘP WOLNY

w ramach grantu Biura Edukacji m.st. Warszawy

18.05, godz. 17.00 (sala kameralna)
Promocja Antologii Poezji i Prozy twórców Klubu Litera-
ckiego „Metafora” z udziałem autorki wstępu i noty kry-
tycznej Alicji Marii Kuberskiej. Gościnnie wystąpi Mirosław 
Borkowski (gitara i śpiew). Prowadzenie Anna Rykowska.
 WSTĘP WOLNY

20.05, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Koncert z okazji DNIA MATKI pt. „Tych lat nie odda nikt” 
z udziałem JACKA WÓJCICKIEGO, Julity Kożuszek, Justy-
ny Bacz i Ireneusza Miczka. Zespół muzyczny pod kierun-
kiem Mariusza Dubrawskiego. BILETY 50 ZŁ

26.05, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Występ kabaretu „Pół serio” w najnowszym programie 
wiosennym. Reż. Wanda Dusia Stańczak. WSTĘP WOLNY

27.05, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert ANTONIEGO MURACKIEGO (gitara, śpiew) 
pt. „Pieśni na trudne czasy” z udziałem muzyków Roberta 
Kuśmierskiego (akordeon), Marcina Fidosa (bas).

BILETY 20 ZŁ.

DOM KULTURY 
„PORTIERNIA” 

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

www.portiernia.arsus.pl

5, 12, 19, 26.05.2022, godz. 16:00
Taniec w kręgu (zajęcia dla dorosłych) WSTĘP WOLNY

02.05–31.05.2022
„CANERA” wystawa prac Ewy Milun-Walczak wykona-
nych techniką solarigrafii WSTĘP WOLNY

02.05–31.05.2022
„Tysiące warszawskich Syrenek”; wystawa kolekcji poda-
rowanej przez warszawskiego kolekcjonera, Pana Leszka 
Białkowskiego WSTĘP WOLNY

02.05–23.05.2022
Ogłoszenie dzielnicowego konkursu plastycznego dla 
uczniów szkół podstawowych „Ilustracja do wybranego 
tekstu Marii Konopnickiej” z okazji 180. rocznicy urodzin 
Marii Konopnickiej;

04.05.2022, godz. 18:00
Wernisaż wystawy prac Ewy Milun-Walczak wykonanych 
techniką solarigrafii „CANERA” WSTĘP WOLNY

08.05.2022, godz. 12:30
Teatrzyk dla dzieci. Teatr Lalek Igraszka „Magiczny 
miód” BILETY: 15 ZŁ

przedsprzedaż: biletyna.pl lub w placówce w dniu wydarzenia 
w miarę wolnych miejsc;

11.05.2022, godz. 18:00
Wielokulturowość w Ursusie. BOLIWIA; prelekcję z po-
kazem slajdów wygłosi Aleksandra Plewka. Wydarzenie 
uświetni koncert w wykonaniu andyjskiej grupy muzycznej 
PIRKINA  BILETY: 20 ZŁ.

Przedsprzedaż: biletyna.pl lub w placówce;

14.05.2022, godz. 17:30–24:00
NOC MUZEÓW z Izbą Tożsamości Ursusa (warsztaty pla-
styczne dla dzieci, zwiedzanie wystawy stałej Izby Tożsa-
mości Ursusa, wystawa „Tysiące Warszawskich Syrenek”, 
wystawa prac Ewy Milun-Walczak „CANERA” oraz spacer 
po historycznym Osiedlu Gołąbki) WSTĘP WOLNY

NOC MUZEÓW 2022
z IZBĄ TOŻSAMOŚCI URSUSA

14.05.2022, godz. 17:30–24:00

Godz. 17:30 – Spacer po historycznym osiedlu-
-ogrodzie Gołąbki. Zbiórka przed Szkołą Podstawo-
wą nr 2, ul. Orłów Piastowskich 47;
Godz. 18:00–24:00 – „Tysiące warszawskich Syre-
nek”- wystawa kolekcji podarowanej przez znanego 
warszawskiego kolekcjonera, Pana Leszka Białkow-
skiego;
Od godz. 18:00 – „Dzielnica bez tajemnic z Izbą 
Tożsamości Ursusa” zwiedzanie wystawy stałej 
z atrakcjami;
Od godz. 18:00 – „CANERA” wystawa prac foto-
grafii wykonanych techniką solarigrafii przez artystkę 
Ewę Milun-Walczak; 
Od godz. 18:00 – „Nocne syreny”; warsztaty pla-
styczne dla dzieci z użyciem m. in. luminescencyj-
nych farb. Kreatywna zabawa i upominki; skwer przy 
budynku DK Portiernia;l

17.05.2022, godz. 12:00
Koncert uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-
nych nr 1 w Warszawie „Dzieci Dzieciom” (cz. I)
  WSTĘP WOLNY
18.05.2022, godz. 18:00
„Być zdrowym – czy to możliwe?” Spotkanie z Beatą Moń-
ką, dietetyczką, instruktorką oddechu metodą Butejki; 
 BILETY: 20 ZŁ.

przedsprzedaż: biletyna.pl lub w placówce

18.05.2022, godz. 11:00
Międzynarodowy Dzień Muzeów: Wycieczka z Klubem Po-
dróżnika do Muzeum Farmacji, Ogród Saski
 WSTĘP WOLNY
23.05.2022 
Rozstrzygnięcie dzielnicowego konkursu plastycznego dla 
uczniów szkół podstawowych „Ilustracja do wybranego 
tekstu Marii Konopnickiej” z okazji 180. rocznicy urodzin 
Marii Konopnickiej;

25.05.2022, godz. 18:00
Koncert z okazji DNIA MATKI; Brilliant String Quartet 
„Przeboje muzyki filmowej” WSTĘP WOLNY

liczba miejsc ograniczona/obowiązują wejściówki 
do odbioru w DK Portiernia od 4.05.2022;

25.05.2022, godz. 12:00
Koncert uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-
nych nr 1 w Warszawie „Dzieci Dzieciom” (cz. II) 
 WSTĘP WOLNY

01–31.05.10.2022, godz. 09:00-20:00
Indywidualne zwiedzanie zmodernizowanej wystawy 

Izby Tożsamości Ursusa [grupy zorganizowane prosimy 
o wcześniejszy kontakt z Opiekunem ekspozycji agniesz-
ka.gorzkowska@arsus.pl]* WSTĘP WOLNY
*  Wystawa zlokalizowana na I piętrze budynku. 

Brak windy i podjazdu

WYDARZENIA MAL:
06.05.2022, godz. 19:00
Krąg kobiet (drugie spotkanie) WSTĘP WOLNY

zapisy na e-mail: dk.portiernia@arsus.pl
28.05.2022
Dzień Sąsiada w Ursusie; śniadanie sąsiedzkie lub piknik 
sąsiedzki** WSTĘP WOLNY
**Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze  

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
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU w projekcie przy-
gotowanym przez Dom Kultury „Miś” oraz filię Biblioteki 
Publicznej na „Niedźwiadku” w ramach święta  lokalnej 
społeczności osiedla „Niedźwiadek” – czyli Swawole na 
„Niedźwiadku”. Wszystkich Mieszkańców bez względu na 
wiek, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach. Wię-
cej informacji na stronie: www.mis.arsus.pl/aktualnosci/
swawole-na-niedzwiadku-konkurs
02–31.05.22 
Wystawa „Twarze – Irena Jarocka” w obiektywie Renaty 
Pajchel to 21. urzekających portretów jednej z najzdolniej-
szych i najpopularniejszych w drugiej połowie ub. wieku 
słynnej piosenkarki Ireny Jarockiej. Wystawa zorganizowa-
na przy współpracy z Fundacją „Polskie Pałace na Źródle”. 
03.05.22, godz. 16.00 
„Klubowa Majówka” – wieczorek towarzyski dla Seniorów 
z „Wesołej Chaty” . WSTĘP WOLNY

05.05.22, godz. 18.00 
„Kawiarniana atmosferka” – spektakl słowno-muzyczny 
w wykonaniu Międzypokoleniowej Grupy Teatralno-Estra-
dowej Scena 50. WSTĘP WOLNY

10.05.22, godz. 18.00  
Z cyklu „Moje Pasje” – spotkanie autorskie z poetką, Sta-
nisławą Ossowską – „MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ”.  
 WSTĘP WOLNY

11.05.22, godz. 9.00–11.00 
Przesłuchania uczestników  konkursu wokalnego na 
utwór pt. „Misiowa piosenka”  w ramach obchodów świę-
ta lokalnej społeczności osiedla „Niedźwiadek” – czyli 
Swawole na „Niedźwiadku”. Więcej informacji na stronie: 
www.mis.arsus.pl/aktualnosci/swawole-na-niedzwiadku-
-konkurs 

12.05.22, godz. 16.00
„U Zosi na imieninach…” – wieczorek towarzyski w Klubie 
Seniora „Wesoła Chata” . WSTĘP WOLNY

12.05.22, godz. 17.00–17.45 
Warsztaty plastyczno- sensoryczne dla najmłodszych”. 
Tworzenie własnej zabawki sensorycznej dla rozbudzenia 
zmysłów i kreatywności dla dzieci w wieku 5-10 lat. 
 WSTĘP WOLNY

liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy 
telefoniczne ( 22 667 92 18) do 9 maja br.

17.05.22, godz. 18.00
„KOBIECE METAMORFOZY” – recital Mirosławy Przyma-
nowskiej z cyklu „Moje Pasje”. WSTĘP WOLNY

19.05.22, godz. 11.00 
Spotkanie dla młodzieży na temat: „Odpowiedzialność 
prawna nieletnich”. Odpowiedzialność w kontekście prze-
pisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

22.05.22, godz. 12.30
Niedzielne południe z teatrem – bajka dla dzieci Opera            
w kufrze – „Misio w krainie czarodziejskiego fletu”. 

 WSTĘP 15 ZŁ
bilety do nabycia w serwisie 

biletyna.pl lub w miarę wolnych 
miejsc w placówce w dniu 

wydarzenia, na miejscu płatność 
wyłącznie gotówką 

Zapraszamy serdecznie na 
spektakl Misiowej Opery 
w Kufrze – jest to najmniej-
sza i najbardziej puchata 
opera świata. Tym razem 
mamy zaszczyt zaprosić 
dzieci na światową premie-
rę opery „Misio w krainie 
czarodziejskiego fletu” W.A. 
Mozarta. To wyjątkowy spek-
takl marionetkowy, w którym 

główną role zagrają Misiowi Przyjaciele i różne zwierzątka. 
Nie nużący dzieci multimedialny spektakl, po którym zapra-
szamy do twórczej muzycznej zabawy. Na premierę zapra-
szamy z ulubionymi maskotkami.
26.05.22, godz. 18.00 
Finisaż wystawy fotografii „Twarze – Irena Jarocka”               
w obiektywie Renaty Pajchel połączone z koncertem 
z okazji Dnia Matki pt. „Bliski sercu dzień”. W programie 
piosenki Ireny Jarockiej w wykonaniu młodzieży z grupy 
musicalowej „Crescendo” pod kierunkiem Anny Kałużnej. 
31.05.22, godz. 18.00 
„Symbole narodowe. Geneza i historia polskich symboli 
narodowych”. Spotkanie poprowadzi Beata Wolszczak 
– edukator Muzeum Historii Polski. WSTĘP WOLNY

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
07.05 (sobota), godz. 18:00
Finisaż wystawy fotografii Eugeniusza Helberta połączo-
ny z występem Mai Helbert

08.05 (niedziela), godz. 12:30
„Opowieść o Jaśku, małym muzykancie z Mazowsza” 
program muzyczny dla dzieci w wykonaniu artystów Agen-
cji Artystycznej Pro Arte WSTĘP WOLNY

11.05 (środa), godz. 18:00
„Odgłosy wiosny” koncert w wykonaniu zespołu operetko-
wego Belcanto WSTĘP WOLNY

14.05 (sobota), godz. 17:00
XVIII EDYCJA NOCY MUZEÓW W WARSZAWIE
Wystawa lalek teatralnych oraz warsztaty lalkarskie. Pod-
czas warsztatów dzieci wraz ze swoimi opiekunami wyko-
nają proste kukiełki. Będą przy tym świetnie się bawić i roz-
wijać kreatywność, sprawność manualną oraz wyobraźnię. 
Warsztaty poprowadzą artyści Teatru Lalek Igraszka. 
 WSTĘP WOLNY

na warsztaty obowiązują zapisy (dom.kultury.kolorowa@arsus.pl)

21.05 (sobota), godz. 18:00
Spektakl teatralny w ramach cyklu „Teatr w Kolorowej” 
 WSTĘP WOLNY

22.05 (niedziela), godz. 16:30
„Wielki zapomniany – Władysław Żeleński w stulecie 
śmierci” – koncert z cyklu „Filharmonia po sąsiedzku” 
w wykonaniu trio smyczkowego Archetto Nuovo oraz Woj-
ciecha Świętońskiego – fortepian
 WSTĘP WOLNY

XX KONKURS PIOSENKARSKI 
TULIPANADA 2022

I etap kwalifikacji:  29.04,  4.05
II etap kwalifikacji:  23.05,  24.05
  GALA:  15.06

Sala widowiskowa Ośrodka Kultury „Arsus” 

29.05 (niedziela) 
• godz. 10:00–10:45 
 Wykład dotyczący techniki wypału ceramiki RAKU
• godz. 10:50 
 Pokaz wypału RAKU
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URSUS

MALOWANA 
WIELKANOC
W piątek, 8 kwietnia, w Domu Kultury „Kolorowa” 
w Ursusie odbył się finał osiemnastej już edycji kon-
kursu plastycznego dla przedszkoli z województwa 
mazowieckiego z cyklu „Wiosenne tradycje”. 

K ażda z dotychczasowych edycji 
przyciągała setki uzdolnionych 
artystycznie dzieci. Twórcy wy-

darzenia, chcąc zapobiec monotonni, za 
każdym razem proponowali temat wio-
dący konkursu, np. „Bukiet pani Wios-
ny” czy „Stroik wielkanocny”.  Było to 
wielkie wyzwanie, ponieważ zazwyczaj 
jedna osoba musiała przyjąć, wyekspo-
nować dla jurorów, a potem dla zwie-
dzających oraz opisać kilkaset, często 
dużych, przestrzennych prac (nie wspo-
minając o ogromie pracy organizacyj-
nej, e-maili, telefonów itp.). Tegoroczny 
konkurs przygotowała i poprowadziła 
Anna Zgutka, która od kilku lat godnie 
zastępuje w tej roli Janusza Łukaszewi-
cza, byłego wieloletniego pracownika 
Domu Kultury, pomysłodawcę konkur-
su. 
Na tegoroczny konkurs zatytułowany 
„Malowana Wielkanoc”, dzieci miały 
za zadanie wykonanie pracy malarskiej 
w formacie A3, która przybliża mo-
tywy, zwyczaje i obrzędy najbardziej 
wiosennych, radosnych i kolorowych 
Świąt Wielkanocnych! Dopuszczalne 
było użycie farb plakatowych, akwareli, 
tempery, pasteli suchych lub olejnych 
oraz technik mieszanych. Udział mogły 
wziąć dzieci w wieku 5–6 lat. Wpłynęło 
łącznie ponad 250 prac z 80 przedszkoli 
z Warszawy i całego Mazowsza. Jury 
miało bardzo trudne zadanie wybrania 
prac najładniejszych i wykonanych we-
dług konkursowych kryteriów (orygi-
nalność, walory estetyczne, zgodność 
z tematyką konkursu, samodzielność 
wykonania) z tak ogromnej liczby na-
desłanych. Ostatecznie 12 prac zostało 
nagrodzonych, a 28 małych artystów 
otrzymało wyróżnienia.

LAUREACI
Nagrody przyznano:  najmłodszej 
z nagrodzonych – 4-letniej Zuzannie 
Krzesiak z Przedszkola nr 4 w Go-

styninie, Michali-
nie Ryży z Przed-
szkola nr 289 w Warszawie, Łucji 
Perkowskiej z Przedszkola nr 5 im. 
„Kota w Butach” w Wołominie, Idze  
Andrzejewskiej z Samorządowego 
Przedszkola w Łącku, Marysi Wojty-
le z Przedszkola nr 240 im. „Polskich 
Olimpijczyków” w Warszawie, An-
nie Przyborek z Przedszkola nr 248 
w Warszawie, Marcie Wódkowskiej 
z Przedszkola nr 70 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Warszawie, Julii 
Błażkiewicz z Przedszkola nr 240 im. 
„Polskich Olimpijczyków” w Warsza-
wie, Konstancji Kędziorek z Przed-
szkola niepublicznego „Mini Przed-
szkole Dino” w Żyrardowie, Kornelii 
Tołłoczko z Przedszkola nr 217 Sióstr 
Rodziny Maryi w Warszawie, Ig-
nacemu Kardaczowi z Przedszkola 
nr 418 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Warszawie-Ursusie i Zofii Górnik 
z Przedszkola Niepublicznego „Mini 
Przedszkole Dino” w Żyrardowie.
Wśród wyróżnionych znalazło się 
m.in. sześcioro dzieci z przedszkoli 
w Ursusie: Maja Paczuska z Przed-
szkola nr 418 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi, Aurelia Marcinkowska 
z Przedszkola Niepublicznego „Leśna 
Kraina”, Patryk Rzążewski z Przed-
szkola nr 413, Justyna Hawryluk 
z Przedszkola nr 439 oraz Kacper Ka-
szuba i Artem Kurtiak z Przedszkola 
Artystyczno-Sportowego „Delfinki”.

NAGRODY,  
DYPLOMY I... 
TEATRZYK
Nagrody i dyplomy wręczali wicebur-
mistrzowie Dzielnicy Ursus, Wiesław 
Krzemień i Kazimierz Sternik, naczel-
nik dzielnicowego Wydziału Kultury, 
Katarzyna Świtalska i kierownik DK 
„Kolorowa” Elżbieta Zdanowska-
-Cozac.

Niespodzianką dla dzieci był występ 
dwojga artystów, którzy zaprezento-
wali wesoły spektakl o pociągu peł-
nym instrumentów muzycznych i ich 
przygodach. Był to pretekst do zapo-
znania dzieci z nazwami i brzmieniem 
najróżniejszych instrumentów. Akto-
rzy do poszczególnych fragmentów 
fabuły śpiewali piosenki przy  akom-śpiewali piosenki przy  akom- przy  akom-
paniamencie kolejnych instrumentów.
Na zakończenie dzieci, ich opie-
kunowie i zaproszeni goście obej-
rzeli wszystkie prace konkurso-
we, w międzyczasie korzystając ze 
słodkiego poczęstunku, przygotowa-, przygotowa-
nego na wielkim stole. A było co oglą-
dać. Dominowały kolorowe pisanki, 

zajączki, kurczaczki, bazie, a więc 
elementy wielkanocnych koszyczków, 
ale były też myszki, zwierzątka, do 
których identyfikacji trzeba było uru-
chomić wyobraźnię, bocian z koszem 
w dziobie, scenki z udziałem wyraź-
nie szczęśliwych, radosnych dzieci 
i wiosenne plenery. Cała sala tonęła 
w kolorach. W międzyczasie wice-
burmistrz Sternik z wielkim koszem 
cukierków docierał do najbardziej 
nieśmiałych dzieci, ale nie żałował też 
słodyczy dorosłym gościom.

W  
tej uroczej, wiosennej impre-
zie brała udział także grupa 
dzieci z Ukrainy, spędzających 

na co dzień czas w DK „Kolorowa” od 
rana do godz. 15.00 pod opieką pani 
Ludmiły, która trafiła do Polski tuż po 
wybuchu wojny na Ukrainie, w pierw-
szych dniach marca. Mali goście 
dostają tutaj posiłki, mają zabawki 
i zagospodarowany czas. Panie, pracu-
jące w domu kultury również w miarę 
możliwości uczestniczą w opiece nad 
dziećmi. 
Ukraińskie dzieci były tak samo zacie-
kawione przedstawieniem, jak polskie 
przedszkolaki. Może tylko nie śmiały 
się tak samo beztrosko.  

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski


