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NASZE STRONY

e-Recepty i Internetowe Konto Pacjenta 
Okres przedświąteczny to czas, gdy jesteśmy nękani niezliczoną ilością reklam wszystkiego, co może się sprze-
dać w większych ilościach na święta. W prasie, radiu, telewizji pojawia się ostatnio bardzo często reklama 
związana z kampanią Ministerstwa Zdrowia dotyczącą IKP – Internetowego Konta Pacjenta oraz nierozerwalnie 
z nim związaną e-receptą. Uważam, że warto temu tematowi poświęcić trochę uwagi, gdyż na naszych oczach 
dokonuje się swoisty przełom w informatyzacji ochrony zdrowia. W tym przypadku na pewno nie czas na kry-
tykę, ale wręcz na fajerwerki.

W spomniane konto pacjenta nie jest 
stworzone przez żadną przychod-
nię, sieć medyczną czy grupę 

biznesową – ale jest wynikiem syste-
matycznej, wieloletniej pracy Mini-
sterstwa Zdrowia.
Z nazwy konta wynika, że zakładamy 
je w sieci Internet, na stronie www.pa-
cjent.gov.pl. Wchodząc na wspomnianą 
stronę, w miejscu Internetowe Konto 
Pacjenta klikamy z przycisk „zaloguj 
się”. Zostaniemy poproszeni o wybór 
sposobu logowania. Najprostszym 
i darmowym sposobem logowania  
(czyli potwierdzeniem swojej tożsamo-
ści) jest Profil Zaufany. Daje on nam 
nie tylko możliwość logowania na IKP, 
ale także darmowy i w pełni bezpiecz-
ny dostęp do wielu usług publicznych.

Profi l zaufany
Gdy mamy Profil Zaufany, korzystając 
z niego znajdziemy się na swoim IKP. 
Wystarczy już teraz w zakładce „moje 
konto” wybrać „ustaw powiadomienia” 
i podać swój numer telefonu, mail – 
a następnie wcisnąć klawisz „zapisz”. 
Od tej pory informacja o każdej wy-

stawionej e-recepcie będzie do nas 
przychodziła mailem lub sms-em. 
Wystarczy to do odebrania leku w ap-
tece. Nie potrzebujemy recepty papie-
rowej, nie ma obaw, że ją zgubimy, 
zniszczymy. Ponadto istnieje możliwość 
odbioru tylko części leków z e-recepty, 
a kolejne możemy odebrać w innym ter-
minie.

Co zrobić jeśli nie mamy 
Profi lu Zaufanego? 
Po prostu trzeba go założyć. Oprócz 
możliwości logowania na IKP, Pro-
fil daje możliwość załatwienia przy 
komputerze wielu spraw urzędowych, 
jak np.: becikowe, złożenie wniosku 
o 500+, PIT-a, wyrobienie dowodu 
osobistego czy założenie firmy. Więcej 
szczegółów na:
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-
-zaufany.
Profil Zaufany można założyć na dwa 
główne sposoby. 
1. Najszybszy i najłatwiejszy – bo 

bez wychodzenia z domu, polega na 
zalogowaniu się do swojego interne-
towego konta bankowego i wypeł-

nieniu wniosku o założenie Profilu 
Zaufanego, lub nawet tylko odzna-
czeniu w odpowiedniej zakładce 
„załóż profil”. Lista banków, które 
dają taką możliwość, znajduje się 
pod adresem: pz.gov.pl.

2. Dla osób bez internetowego konta 
bankowego, lub jeśli nasz bank nie 
posiada takiej opcji, istnieje druga 
możliwość założenia Profilu. Na-
leży to zrobić  poprzez wejście na 
stronę pz.gov.pl, zarejestrowaniu się. 
Następnie należy udać się do punk-
tu potwierdzającego (NFZ, ZUS, 
Urząd Skarbowy, Urząd Gminy, lub 
innej placówki oznaczonej „PZ” (li-
sta takich placówek jest również na 
stronie www.pz.gov.pl ). Na potwier-
dzenie tożsamości mamy 14 dni od 
czasu rejestracji. 

Opisane powyżej ścieżki są bardzo pro-
ste, intuicyjne i nie wymagają wcale 
dużego obycia z komputerem czy Inter-
netem. Okres świąteczny, czas spotkań 
rodzinnych – to moim zdaniem dosko-
nały moment na wspólne założenie do-
stępu do IKP dla osób, które nie czują 
się na siłach aby zrobić to samodzielnie.

Historia naszego leczenia
Indywidualne Konto Pacjenta, poza opi-
saną powyżej e-receptą daje nam pełną 
możliwość wglądu w naszą historię 
choroby, posiadaną przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Tutaj możemy spraw-
dzić przepisane leki (cała historia od 
stycznia 2019 r.), wizyty lekarskie (od 
2008 r.), pobyty w szpitalu, sanatorium, 
skierowania na badania. Możemy rów-
nież poznać kwoty wydane przez NFZ 
na realizację naszych recept, wykona-
ne badania czy konsultacje. W wielu 
miejscach pojawia się klawisz „zgłoś 
nieprawidłowość” co daje bardzo łatwe 
zgłoszenie ewentualnych niezgodności. 
System na bieżąco sprawdza również 
prawo do świadczeń. 

Komfort dla pacjenta i lekarza
IKP już dzisiaj dostarcza bardzo dużo 
informacji, daje rewolucyjne możli-
wości związane z wygodą e-recepty. 
Dla mnie jest jednak oczywiste, że 
Ministerstwo Zdrowia pójdzie znacz-
nie dalej. Na naszych oczach, w ciągu 
najbliższego czasu, karty informacyjne 
z leczenia szpitalnego, zalecenia lekarzy 

specjalistów dla lekarza Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej – wszystko to będzie 
przekazywane elektronicznie. Daje to 
niewyobrażalny komfort dla pacjenta, 
a przede wszystkim jego bezpieczeń-
stwo. Lekarz szybko i sprawnie zapo-
zna się ze szczegółami hospitalizacji. 
Zrobi to nawet, gdy  pacjent zapomni 
karty wypisowej ze szpitala. Pogotowie 
ratunkowe natychmiast sprawdzi  na 
co choruje nieprzytomny pacjent, jakie 
przyjmuje leki. Postawienie trafnej 
diagnozy, udzielenie skutecznej po-
mocy w sytuacjach zagrożenia zdro-
wia i życia będzie prostsze. 
Słynne „karty życia” które jeszcze nie-
dawno były promowane przez ich po-
mysłodawców pójdą w zapomnienie. 
Świat, technologia rozwija się w nie-
samowicie szybkim tempie, a niektóre 
genialne myśli wizjonerów ochrony 
zdrowia, dotychczas utopijne, stają się 
na naszych oczach rzeczywistością. Wa-
runek jest jednak jeden – trzeba wsiąść 
do tego pociągu.

Paweł Dilis
Specjalista medycyny rodzinnej

ViaMed Przychodnia Ursus

Drodzy Czy�elnicy, 
Przed nami uroczystości Narodzenia Pańskiego. To sam Bóg przychodzi 
na świat, a więc przychodzi miłość i nadzieja. Dni Bożego Narodzenia przy�o-
szą nie t�lko radość ist�ienia, ale także Światło, które to ist�ienie czy�i wielkim 
i peł�y� sensu. Obyśmy mieli poczucie, że nasze życie – na pozór zwyczajne  
– jest niepowtarzalne i nadzwyczajne, gdyż właśnie w nim rodzi się Bóg.
Niech Pan Jezus zagości w Waszych sercach, niech Jego błogosławieńst�o to-
warzyszy Wam przez całe życie. Oby świętowanie Narodzin Jezusa oży�iło 
wiarę i pomogło tę szarą codzienność wy�eł�ić duchem dobra i miłości. Niech 
bliskość Chr�st�sa będzie źródłem sił� na każdy dzień Nowego 2020 Roku. 

Z modlit�ą
ks. prałat Zbig�iew Sajnóg
dziekan ursuski
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www.powiat.pruszkow.pl

BIORYTM
SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY

... powstał z pasji 
do naturalnych metod 
leczenia oraz z chęci 
pomocy osobom pragnącym 
poprawić swój sposób życia 
i właściwego odżywiania. 

M oim celem jest również pomoc oso-
bom przewlekle chorym, danie im na-

dziei na lepsze życie poprzez przekazywa-
nie zdobywanej w ciągu wielu lat wiedzy.
Jestem dyplomowanym zielarzem-fitote-
rapeutą oraz irydologiem. Ukończyłam 
również szkołę medyczną, po której praco-
wałam z osobami niepełnosprawnymi, dla-
tego też jestem wyczulona na pomoc właś-
nie osobom najbardziej potrzebującym. 
W swojej pracy staram się być uśmiech-
nięta i w sposób profesjonalny podchodzić 
do każdego człowieka. Wiem, jak bardzo 

ważne jest wsparcie psychiczne ofiarowa-
ne chorującym od wielu lat albo walczą-
cym z nowotworem, dlatego zawsze mogę 
pomóc na tyle, na ile pozwoli mi zdobyta 
wiedza i doświadczenie. Ważne jest, by się 
nigdy nie poddawać, tylko szukać najlep-
szych rozwiązań. 
W sklepie oprócz ziół znajdą Państwo: 
soki 100%, syropy, miody, pyłki, przypra-
wy, oleje nieoczyszczone, olejki eteryczne, 
kosmetyki, maści i produkty lecznicze do-
stępne bez recepty, oraz wiele innych pro-
duktów.

Zapraszam do sklepu i jednocześnie, z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
chciałabym złożyć wszystkim mieszkańcom 
Ursusa i okolic zdrowych i wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia, aby następny rok sprzy-
jał w zdrowiu i dał nadzieję na lepsze.

Sklep zielarsko-medyczny BIORYTM
Monika Grocholska

ul.Wojciechowskiego 33, PAWILON 51
Warszawa  (Ursus Niedźwiadek)

tel. 506-961-480

ZAPRASZAMY!

U NAS UZYSKASZ
PROFESJONALNĄ
INFORMACJĘ 
O KAŻDYM PRODUKCIE

GODZINY OTWARCIA: 
pn.–pt.:  10.00 – 18.00
sob.:     9.00 – 14.00
niedz.: nieczynne

W NASZEJ OFERCIE: 
●   szeroki wachlarz ziół, produktów 

leczniczych, sprawdzonych, 
naturalnych suplementów

●   soki 100% oraz syropy
●   miody, pyłki kwiatowe, 

produkty pszczele
●    zdrowa żywność
●   żywność i słodycze 

dla diabetyków oraz wegetarian
●   kosmetyki pielęgnacyjne 

na bazie naturalnych składników
●   maści lecznicze

ZAPRASZAMY!

BIORYTM
SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY

ul. Wojciechowskiego 33 

PAWILON 51

02-495 Warszawa
(Ursus Niedźwiadek)

tel. 506 961 480

www.facebook.com/biorytmsklep
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POMOC
Świat wielkich i małych 

miast, dużych i małych � rm 
jest wyczerpujący i bardzo 

wymagający. Wirtualny, 
krzykliwy świat tylko pozornie 

daje uciec od problemów, 
przestajemy sobie sami 

radzić. Wśród oferowanych 
możliwości i pokus łatwo 
o błądzenie i stres. Nawet 
jeśli wszystko świetnie się 

układa w życiu zawodowym 
i osiągamy sukcesy – cena, 

jaką za nie płacimy jest 
ogromna, bo niemal zawsze 
kosztem są osobiste relacje 

z bliskimi i dziećmi.

Kryzys psychiczny, depresja, wypale-
nie – to często następstwa pogoni za 
sukcesem. To rzeczywistość XXI wie-
ku nie tylko dorosłych, gubią się też 
młodzi ludzie, a nawet dzieci. Szkoły, 
uczelnie są świadkami różnorodnych 
tragedii. Pogoń, walka, zaspokajanie 
ambicji – powodują gubienie siebie 
i najcenniejszych wartości. Sms-y nie 
zastąpią rozmów i spotkań, nie gene-
rują uczuć. Nawet najnowocześniejszy 
sprzęt nie zastąpi osobistego kontaktu, 
„techniczne” relacje niszczą, bo ludzie 
zaczynają funkcjonować niczym auto-
maty, roboty. A kolejny etap niszczenia 
to sięganie po leki na problemy.
Drodzy Czytelnicy, poruszane tematy są 
obecnie nagminne i gorące, nie sposób 
wyczerpać je artykułem.
Jeśli komukolwiek samemu trudno so-
bie poradzić, stanąć na nogi, coś wy-
prostować – proponujemy bardzo cen-
ny kontakt z panią mgr ANNĄ BZDAK. 

Służy ona pomocą w ośrodku NATUR-
MED w Gołąbkach od ponad 27 lat. Po-
maga w sprawach rodzinnych, zawo-
dowych, partnerskich, małżeńskich, 
nastolatków, sąsiedzkich, przy podej-
mowaniu ważnych decyzji życiowych.

Pani ANNA BZDAK jest również psy-
chografologiem – zajmuje się sprawa-
mi sądowymi w zakresie identyfi kacji 
testamentów, podpisów, różnych doku-
mentów, anonimów, wykrywa fałszer-
stwa lub potwierdza prawdziwość.

Jeśli potrzebujesz 
pomocy – zadzwoń
i umów się na spotkanie:

mgr ANNA BZDAK 

604 092 007 
lub 
22 662 49 07 

Ośrodek NATURMED
Warszawa–Ursus, 
osiedle Gołąbki, 
ul. Koronacyjna 15mgr Anna BZDAK

Ośrodek NATURMED  zaprasza  |  Warszawa-Ursus, ul. Koronacyjna 15
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REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1  |  www.michałowice.pl

Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

1.       DOTACJE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH

Wśród wielu zadań, na jakie gmina przy-
znaje dotacje dla organizacji pozarządo-
wych są te, które dedykowane są przede 
wszystkim seniorom. Zobaczmy na co zo-
stały przeznaczone.
Z inicjatywy Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów oraz lokalnych 
kół organizowane są dla ich członków spot-
kania okolicznościowe, np. z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, świąteczne, jubileuszowe, 
a także wyjazdy do teatru czy wycieczki. 
Dzięki dotacji prowadzone są dwa chóry 
seniorów: „Czerwone Korale” w Opaczy-
-Kolonii oraz „Michałowiczanka” w Micha-
łowicach. 
Z kolei Komorowskie Stowarzyszenie Ak-
tywnych Seniorów i Osób Dotkniętych 
Chorobą Parkinsona przeznacza przyzna-
ne mu przez gminę fundusze na różnorodne 
warsztaty i wycieczki. W tym roku mieliśmy 
także możliwość wysłuchania w sali multi-
medialnej urzędu gminy wyjątkowego kon-
certu najpiękniejszych piosenek z repertuaru 
m.in. Ireny Santor, Hanny Banaszak, Kaliny 
Jędrusik, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha 
Młynarskiego i Marka Grechuty. 
Stowarzyszenie K40 dzięki gminnej dota-
cji prowadzi projekt „Teatralnia, czyli te-
atr dojrzały”. Jest to oferta skierowana do 
mieszkańców gminy 60+, ale też osób od-
ważnych, z zacięciem aktorskim, które chcą 
się rozwijać, a przy tym nie boją się występo-
wać przed publicznością. 
Michałowicki Uniwersytet Otwarty 
Wszelkiego Wieku, który wiosną został 

zainaugurowany przez Stowarzyszenie 
Przyjazne Jutro, zaproponował seniorom 
naszej gminy wiele interesujących i od-
miennych tematycznie spotkań, od porusza-
jących tematykę zdrowotną, przez nowo-
czesne technologie, po tematy związane ze 
światem dźwięków i muzyki.
Szkoła Super-Eko-Babci to zupełnie 
nowa propozycja dla naszych seniorów. 
To miejsce, gdzie babcie spotykają się na 
rozmowach o życiu i o tym, co je ciekawi. 
Podczas rozpoczynającego cykl spotkania 
uczestnicy spotkali się z Beatą Borucką, 
babcią niezwykle aktywną i otwartą na 
nowe technologie. Jest twórczynią i zało-
życielką kilku stron facebook’owych, które 
obserwuje blisko 80 tysięcy osób – w zde-
cydowanej większości – babć. Warto do-
dać, że na spotkania Eko-Babć można było 
przyjść z wnukami.

2. DZIAŁANIA ORGANIZOWANE 
PRZEZ URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 

Semestr jesienny Michałowickiego Uni-
wersytetu Otwartego Wszelkiego Wieku 
to kontynuacja rozpoczętej inicjatywy przez 
Stowarzyszenie Przyjazne Jutro, które jest 
współorganizatorem cyklu. Od paździer-
nika do grudnia planowanych jest 10 spot-
kań. Tym razem uczestnicy poznali znane 
i nieznane historie o Marii Dąbrowskiej 
w 130. rocznicę jej urodzin, dowiedzieli 
się także jak wzmacniać odporność, m.in. 
dzięki prebiotykom, trenowali prawidłową 
technikę Nordic Walking. Jedno ze spot-
kań poświęcone było sędziwym drzewom 
w naszej gminie i opiece nad nimi. 

W październiku, z okazji przypadającego 
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, 
obchodzony jest Gminny Dzień Seniora. 
W tym roku odbył się on 20 październi-
ka w Venecia Palace w Michałowicach, 
gdzie spotkali się seniorzy: z kół emerytów 
działających w Granicy, Komorowie, Mi-
chałowicach, Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii, 
Pęcicach Małych, Regułach i w sołectwie 
Komorów; z Komorowskiego Stowarzy-
szenia Aktywnych Seniorów i Osób Do-
tkniętych Chorobą Parkinsona; z sołectw, 
w których nie ma działających kół (Pęcice, 
Sokołów, Suchy Las, Opacz Mała), a także 
mieszkańcy naszej gminy, którzy zostali 
odznaczeni Medalem za długoletnie po-
życie małżeńskie oraz uczestnicy spotkań 
Michałowickiego Uniwersytetu Otwartego 
Wszelkiego Wieku. Były najlepsze ży-
czenia i podziękowania za zaangażowanie 
w działalność, także te skierowane od wójt 
gminy, Pani Małgorzaty Pacheckiej. Wie-

czór umilały występy lokalnych chórów, 
a także zespołu El Salsero. Ogromnym po-
wodzeniem cieszyły się tańce.
Od 1 października prowadzona jest akcja 
bezpłatnych szczepień przeciw grypie 
(dla posiadaczy Karty Mieszkańca Gminy 
Michałowice), która będzie trwać do poło-
wy grudnia. 

3.  DZIENNY DOM SENIORA I DZIAŁANIA 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ

W Komorowie, przy ulicy Ceglanej na po-
czątku roku zaczął swoją działalność Dzien-
ny Dom Senior+. Dom posiada 30 miejsc 
i funkcjonuje 8 godzin dziennie, od ponie-
działku do piątku. 
Oferta  Domu  skierowana jest do miesz-
kańców gminy w wieku powyżej 60 roku 
życia, nieaktywnych zawodowo. Każdemu 
uczestnikowi zostaje zapewniona pomoc 
i wsparcie w czynnościach dnia codzienne-
go, gorący posiłek oraz udział w zajęciach 
aktywizacyjnych, ruchowych, sportowo-re-
kreacyjnych, jak również kulturalno-oświa-
towych i edukacyjnych. Uczestnictwo 
w zajęciach pozwala seniorom poprawić 
kondycję fizyczną i psychiczną, nawiązać 
nowe znajomości, rozwijać zainteresowania 
i dzielić się swoimi doświadczeniami. 
W zależności od indywidualnych potrzeb 
i sytuacji życiowej istnieje możliwość dowo-
zu uczestników z miejsca zamieszkania do 
siedziby Dziennego Domu Senior+.
Przyznanie wsparcia w Dziennym Domu 
Senior+ następuje w drodze decyzji admini-
stracyjnej na podstawie złożonego wniosku 
wraz z wymaganymi dokumentami, po prze-
prowadzeniu wywiadu środowiskowego.
Działalność Dziennego Domu Seniora 
współfinansowana jest ze środków Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Wieloletniego „SE-
NIOR+” na lata 2015–2020.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we 
współpracy z wieloma instytucjami rea-
lizuje liczne działania na rzecz seniorów, 

oprócz tych wynikających wprost z przepi-
sów prawa. 
W tym roku odbyło się wiele spotkań in-
formacyjno-edukacyjnych dla osób star-
szych. Wśród nich były spotkania z policją, 
pracownikami ZUS, a także takie podczas, 
których seniorzy mogli zapoznać się z zasa-
dami urządzania i projektowania ogrodów, 
związkami pomiędzy zdrowiem i ogrodni-
ctwem, a także bezpiecznym i racjonalnym 
przyjmowaniem leków. Odbyło się również 
narodowe czytanie polskich nowel. Ponad-
to osoby starsze, 60+, mogły wziąć udział 
w bezpłatnych badaniach i konsultacjach 
pod kątem wykrywania cukrzycy oraz 
w warsztatach rehabilitacyjnych prowa-
dzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. 
Seniorzy, dzięki przystąpieniu naszej gminy 
do programu Gmina Przyjazna Seniorom, 
mogą otrzymać „Ogólnopolską Kartę Se-
niora”. Karta ta umożliwia korzystanie ze 
zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach 
i ośrodkach zdrowia, tam gdzie są one ho-
norowane. Takich punktów w całej Polsce 
jest ponad 1400. 

4. NOWE PROJEKTY 
w 2020 r. 

W przyszłym roku będziemy kontynuować 
wiele dotychczasowych zadań kierowanych 
do naszych seniorów. Już dzisiaj jednak 
możemy zdradzić, że wdrożymy nowy 
projekt dedykowany starszemu pokoleniu 
mieszkańców – system TELEOPIEKI. 
Przystąpiliśmy także do opracowania Pro-
gramu Polityki Senioralnej naszej gminy 
na lata 2020–2023. 
TELEOPIEKA. Uczestnicy – 40 osób – zo-
staną wyposażeni w elektroniczne opaski 
monitorujące podstawowe funkcje życiowe, 
m.in. pomiar rytmu serca czy temperaturę 
ciała. Ponadto urządzenie wyposażone jest 
w sygnalizator upadku oraz posiada mo-
duł informujący o konieczności zażywania 
leków. Opaska sama rejestruje wskaźniki, 
kontroluje i sygnalizuje sytuacje obiega-
jące od normy do centrum nadzoru, które 
będzie natychmiast reagować na podstawie 
zgłoszenia i wzywać w razie konieczności 
służby ratunkowe. System będzie mógł być 
też wykorzystywany do szybkiego kontaktu 
z rodziną. Urządzenie działa 24 godz. na 
dobę. 
Projekt uwzględnia zakup zestawów tele-
opieki, usług niezbędnych przy funkcjo-
nalności tego systemu i opiekę centrum 
nadzoru. Wdrożenie projektu ma wynieść 
100 tys. zł, z czego znaczna część zostanie 
sfinansowana z funduszy unijnych. 

UG Michałowice

Działania dla seniorów w Gminie Michałowice
Na terenie gminy Michałowice mieszka ponad 3,5 tys. se-
niorów. Z roku na rok ich liczba stale wzrasta. 10 lat temu 
seniorzy stanowili 15% naszej społeczności, dziś już ponad 
20%. Dlatego będziemy udzielać osobom starszym pomo-
cy i wsparcia z jednej strony, z drugiej zaś aktywizować, 
ponieważ wiele osób dopiero po przejściu na emeryturę 
ma czas, by rozwijać swoje zainteresowania i pasje. 
Gmina Michałowice podejmuje wiele działań na rzecz tej 
grupy społecznej. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Jak 
wyglądało to w tym roku – przedstawiamy poniżej. Pre-
zentujemy także nowe projekty, które wiemy, że zostaną 
zrealizowane w 2020 r. 
Łącznie na działania dla seniorów w 2019 r. gmina Micha-
łowice przeznaczyła kwotę blisko 950 tys. zł. Z tego orga-
nizacje pozarządowe, takie jak Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Komorowskie Stowarzyszenie 
Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Par-
kinsona, Stowarzyszenie K40, Michałowicki Uniwersy-
tet Wszelkiego Wieku czy Szkoła Aktywnych Eko-Babci 
otrzymały dofi nansowanie w wysokości ponad 245 tys. zł.
Do tego doszły działania organizowane przez urząd gminy 
i GOPS, których koszt to blisko 160 tys. zł.

DZIAŁALNOŚĆ 2019 KOSZT

1.  Dotacje dla organizacji pozarządowych 245 850 zł

Prowadzenie i występy chórów, wyjazdy, teatry, spotkania okolicznoś-
ciowe, wycieczki  –  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 184 462 zł

Warsztaty, wycieczki, koncerty  –  Komorowskie Stowarzyszenie Aktyw-
nych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona 28 888 zł

Zajęcia teatralne dla seniorów – Stowarzyszenie K40 9 500 zł

Otwarty Uniwersytet Wszelkiego Wieku  (semestr wiosenny) 
– Stowarzyszenie Przyjazne Jutro 11 000 zł

Szkoła Aktywnych Eko-Babci – organizowane w ramach dotacji gmin-
nych na zadania realizowane przez Stowarzyszenie Projekt Raszyn 12 000 zł

2. Działania urzędu gminy i GOPS 157 359 zł

Otwarty Uniwersytet Wszelkiego Wieku (semestr jesienny) 14 600 zł

Gminny Dzień Seniora 65 000 zł

Szczepienia przeciwko grypie 30 000 zł

Usługi opiekuńcze na rzecz seniorów 39 990 zł

Usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ 5 369 zł

Ogólnopolska Karta Seniora 2 400 zł

3. Funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora 543 807 zł

ŁĄCZNIE 947 016 zł
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URSUS

„Perła” w Ursusie
– o wieczorze autorskim 

Tomasza Raczka
27 listopada Bibliotekę Publiczną 

w Dzielnicy Ursus odwiedził znany krytyk 
fi lmowy, zawdzięczający swą popularność 

przede wszystkim współpracy z Zygmuntem 
Kałużyńskim. Spotkanie, sfi nansowane 

przez Instytut Książki, odbyło się 
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 

Oddziału „Czechowice”.

Ś rodowe wydarzenie przyciągnęło rzesze wiel-
bicieli Tomasza Raczka, nie tylko z Ursusa. 
Z harmonogramu publicysty wynikało, że 

bardzo często odwiedza on biblioteki, wiele osób 
z pobliskich okolic przyciągnęła więc możliwość 
bezpośredniego kontaktu z legendą polskiej kry-
tyki filmowej. Nie ulega wątpliwości, że autor 
„Karuzeli z herosami” obecnym na sali najbardziej 
kojarzył się ze słynnym duetem telewizyjnym, 
który współtworzył ze zmarłym w 2004 roku Zyg-
muntem Kałużyńskim. W latach dziewięćdziesią-
tych obaj panowie przyciągali przed ekrany tele-
wizorów miliony widzów. Sekretem ich sukcesu 
było to, że w przystępny sposób potrafili każdemu 
przybliżyć największe dzieła historii kina. W pro-
gramie o znaczącym tytule „Perły z Lamusa” da-
wali popis nie tylko swojej erudycji, ale też nietu-
zinkowego charakteru. Ich barwnym polemikom 
towarzyszyło zawsze ekscentryczne zachowanie 
Zygmunta Kałużyńskiego, tonowane spokojem 
i opanowaniem Tomasza Raczka. Pytanie o oko-
liczności poznania swojego przyjaciela zamieniło 
się w prawie godzinną opowieść o telewizji w cza-
sach PRL, przeplataną rozlicznymi anegdotkami 
oraz wspomnieniami zawodowymi i osobistymi.

Legendarny duet
Po ukończeniu szkoły Tomasz Raczek próbował 
swoich sił w wielu zawodach, nawet w takich, do 
których zupełnie nie miał talentu, np. w gastrono-
mii. Pierwsze próby odnalezienia się na rynku pracy 
najczęściej kończyły się katastrofą. Te odległe wspo-
mnienia, niepasujące do dzisiejszego wizerunku  
jednego z największych autorytetów w dziedzinie 
krytyki filmowej, niesamowicie bawiły zgroma-
dzoną w czytelni publiczność. Po długich poszuki-
waniach źródła zarobku, nasz gość w końcu jednak 
trafił we właściwe miejsce i na właściwych ludzi.
Publicysta przyznał, że podczas pierwszego kon-
taktu z Zygmuntem Kałużyńskim, postanowił 
dużo mu przerywać i często się z nim nie zgadzać, 
co dało znakomity efekt, bo starszy kolega po fa-
chu od razu go zapamiętał i zaprosił później do 
współpracy. Było to w czasach, kiedy do budynku 

Telewizji Polskiej „przechodziło się, jak przez 
śluzę, do lepszego świata”, „gdzie na wstępie 
każdego witały hostessy, kawusia, torcik we-
dlowski i ptasie mleczko”. To naprawdę robiło 
wrażenie, bo wokół nie było nic, a przeciętni 
ludzie pogrążeni byli w trudach życia w niedo-
statku. Tomasz Raczek spędził w TVP niejedną 
dekadę, więc był świadkiem jej postępującego 
upadku, aż po teraźniejszość, będącą apogeum 
jej katastrofy, co dobrze tam oddają zapchane, czę-
sto nieczynne toalety.

Zranione ego fi lmowców
Podczas spotkania autor „Kinopassany” bardzo 
obrazowo opisywał nie tylko rzeczywistość PRL-u, 
ale i teraźniejszość, również obfitującą w rozma-
ite absurdy. Za swoją wypowiedź na temat filmu 
„Kac Wawa” Tomasz Raczek został pozwany do 
sądu przez producenta. Miewał też nieprzyjemne 
konfrontacje z aktorami, których grę skrytykował. 
Jedną z przytoczonych przez niego anegdotek była 
sytuacja, w której rozgoryczony Michał Milowicz 
zagaił go kiedyś w korytarzu pytając: „Dlaczego nie 
lubi pan młodych polskich aktorów”? Na co zdzi-
wiony publicysta odpowiedział pytaniem: „Ma pan 
na myśli siebie?” Sala czytelni co chwilę wybuchała 

śmiechem, słysząc przytaczane reakcje twórców na 
ostre opinie krytyka.
Tomasz Raczek uważa, że trudno jest zachować nie-
zależność i obiektywność w ocenie cudzego dzieła, 
jeśli ktoś tego nie potrafi, to nie powinien się zajmo-
wać recenzowaniem. Od razu widać, że teksty takiej 
osoby pisane były „na zamówienie”. Krytyk powi-
nien pisać przede wszystkim dla widza i być wobec 
niego szczery. Jeśli zaś chodzi o występy w telewi-
zji, to „powinno się patrzeć w obiektyw kamery jak 
w oczy przyjacielowi. Tylko tak można zjednać so-
bie widza” – dzielił się z nami Tomasz Raczek, tym 
co usłyszał od swoich starszych kolegów z TVP.

Upamiętnianie Zygmunta Kałużyńskiego
„Perły z Lamusa” były nagrywane do 2000 roku, 
jednak pod koniec Zygmunt Kałużyński nie czuł się 
najlepiej. Zdiagnozowano u niego nowotwór. Wte-

dy właśnie Tomasz Raczek zwrócił się 
do Niny Terentiew, która była dyrektor 
programową TVP2, w sprawie upa-
miętnienia działalności człowieka-le-
gendy polskiej telewizji. Tak powstał 
ponad czterdziestominutowy film 
„Pół życia w ciemnościach”, w reży-
serii Jana Sosińskiego, według zamy-
słu Tomasza Raczka. Obraz ten sta-
nowi dokumentację z ostatnich chwil 
z życia znanego krytyka, ukazując go 
nie tylko od strony zawodowej.
Nagranie z filmem dostępne jest w Bi-
bliotece Publicznej w Ursusie, podob-
nie zresztą jak i książka – „Pół życia 
w ciemności. Biografia Zygmunta 
Kałużyńskiego” autorstwa Wojciecha 
Kałużyńskiego, omawiana podczas 

jednego ze spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki 
Oddziału „Czechowice”. Tomasz Raczek przyznał, 
że po śmierci swego przyjaciela i współpracowni-
ka dowiedział się, że to właśnie jemu zawdzięcza 
swoją karierę medialną, jednak sam Zygmunt Kału-
żyński nigdy mu tego nie powiedział, co świadczy 
o jego wielkiej klasie.

Polscy reżyserzy „na tapecie”
Na pytanie jak zmieniało się polskie kino w ciągu 
ostatnich trzydziestu lat Tomasz Raczek odparł, że 
jego największy kryzys przypadł na lata dziewięć-
dziesiąte. Teraz jednak nie jest tak źle, można nawet 
powiedzieć, że nasza rodzima kinematografia po-
woli się odradza. Publicysta ceni sobie szczególnie 
filmy w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, który 
„jako jeden z niewielu twórców ma odwagę pokazy-
wać prawdę i poruszać niewygodne tematy, czasem 
na przekór oczekiwaniom”. Jako przykład podał 
film „Wołyń”, który wywołał ogromne poruszenie 
wśród widzów i krytyków, nie tylko z uwagi na 
trudny temat, który porusza, lecz także ze względu 
na zawarcie tam bardzo drastycznych scen. Tomasz 
Raczek uważa, że są one w filmach potrzebne, żeby 
widz mógł odczuć ciężar historii. Jak podkreślił, nie 
powinno się jednak uczestniczyć w takich pokazach 
bez odpowiedniego przygotowania, dlatego też on 
prowadzi kinoterapię przed niektórymi seansami. 
O szczegółach tej działalności opowiada w swojej 
książce „Kinopassana”, którą można było nabyć po 
spotkaniu wraz z autografem samego autora.
Wieczór autorski zakończyły gromkie brawa, a na-
stępnie wspólne zdjęcia i rozmowy z zaproszonym 
gościem w kuluarach.

Lucyna Dąbrowska
Zdjęcia Kamil Dąbrowski

Z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom i ich bliskim

życzymy zdrowia, radości, wielu spotkań 
w gronie rodzinnym.

W nowym  2020 roku – spełnienia marzeń 
oraz wszelkiej pomyślności.

 Andrzej Cichal Paweł Kanclerz
 Przewodniczący Burmistrz
 Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego

Boże Narodzenie 2019
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Mĳ a kolejny rok prężnych dzia-
łań przy realizacji projektów, 
które otrzymały wsparcie fi nan-
sowe z funduszy unĳ nych. 

ŚCIEŻKI ROWEROWE 
I PARKINGI            
n Od sierpnia mieszkańcy zachodniej 
części gminy mają możliwość korzystania 
z parkingu w Płochocinie, zrealizowanego 
w ramach projektu partnerskiego pn. »Bu-
dowa parkingów „Parkuj i Jedź” w gmi-
nach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice 
na terenie Warszawskiego Obszaru Funk-
cjonalnego«. Obiekt działa w systemie 
„Parkuj i Jedź” („Park&Ride”), co ozna-
cza, że przeznaczony jest dla użytkow-
ników, którzy po pozostawieniu pojazdu 
dalszą podróż kontynuują środkami trans-
portu zbiorowego. Korzystanie z parkin-
gu jest bezpłatne, wystarczy posiadać 
bilet komunikacji miejskiej. Nowoczesny 
obiekt jest wyposażony w dwie wiaty na 
rowery, ogrodzony, oświetlony oraz moni-
torowany.
n Trwają prace projektowe związane 
z realizacją projektu partnerskiego pn. 
,,Promowanie zrównoważonej mobilno-
ści miejskiej poprzez rozwój sieci dróg 

rowerowych na terenie gmin Ożarów Ma-
zowiecki, Leszno i Stare Babice” z dofi-
nansowaniem z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowie-
ckiego na lata 2014–2020. Budowę tras 
rowerowych wraz z infrastrukturą towa-
rzysząca w Gminie Ożarów Mazowiecki 
na odcinku od granicy z gminą Błonie 
przez Wolicę–Płochocin–Święcice, aż do 
ul. Rataja w Michałówku (łącznie ponad 
6 km) obejmie dofinansowanie w kwocie 
prawie 4 mln złotych.

ZIELEŃ MIEJSKA               
n W lipcu została podpisana umowa 
o dofinansowanie projektu pn. „Zwięk-
szenie różnorodności biologicznej ele-
mentem zrównoważonego rozwoju obsza-
ru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” 
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014–2020. Ak-
tualnie zostało ogłoszone postępowanie 
przetargowe na zagospodarowanie zie-
leni w obszarze funkcjonalnym miasta 
Ożarów Mazowiecki, w tym w Parku 
Ołtarzewskim. Ponad 5 mln dofinanso-
wania zostanie przeznaczone na montaż 
elementów małej architektury i innych 
elementów zagospodarowania terenu, 
wykonanie oświetlenia, monitoringu oraz 

placów wypoczynkowych, wykona-
nie nowych nasadzeń roślinnych, prace 
pielęgnacyjne zieleni istniejącej wraz 
z wycinką wskazanych drzew i krzewów. 
Zakończenie realizacji projektu zaplano-
wane jest na koniec czerwca 2021 r. Jest 
to kontynuacja I etapu zrealizowanego 
w latach 2016–2017.
n Kolejny zrealizowany projekt przy 
udziale środków unijnych to operacja pn. 
,,Modernizacja Parku w Broniszach”. 
Nowe alejki spacerowe, nasadzenia 
drzew, krzewów i bylin, montaż elemen-
tów małej architektury (m.in. ławki, kosze 
na śmieci, budki lęgowe dla ptaków i owa-
dów) wykonane w ramach modernizacji 
terenu z pewnością poprawiły nie tylko 
wygląd parku, ale przede wszystkim jego 
funkcjonalność i dostępność dla miesz-
kańców. 

OCHRONA ŚRODOWISKA    �
n Z końcem roku zostanie zakończony 
drugi etap przedsięwzięcia mającego na 
celu rozbudowę systemu kanalizacji sani-
tarnej i poprawę dostępności oraz jakości 
wody na terenie gminy. Ponad 23 mln 
złotych przeznaczono na trwający od pra-
wie 3 lat projekt pn. „Rozbudowa syste-
mu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”. 
Dofinansowanie z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 
w kwocie ponad 11 mln pozwoliło na 
wyposażenie w kanalizację mieszkańców 
Święcic, Koprek, Płochocina Wsi, Go-
łaszewa, Domaniewka i Ołtarzewa Wsi 
– łącznie wybudowano 28,10 km sieci 
oraz zmodernizowano Stację Uzdatniania 
Wody w Święcicach.

n Mimo kończącej się powoli perspek-
tywy finansowej na lata 2014–2020, 
w pierwszej połowie roku został złożony 
wniosek o dofinansowanie projektu pn. 
,,Poprawa jakości powietrza w Gminie 
Ożarów Mazowiecki”. Obecnie wniosek 
jest na etapie oceny merytorycznej. 

AGNIESZKA JĘDRZEJCZAK 
Referat Funduszy Zewnętrznych

REALIZACJA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH
Z FUNDUSZY UNĲ NYCH W 2019 ROKU



 

INWESTYCJE DZIELNICY  URSUS M.ST. WARSZAWY – 2019 R.

OŚWIATA

n Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy 24 
Placówka pomieści blisko 150 dzieci. W budynku znajdzie się 
sala przeznaczona do zajęć ruchowych. Żłobek zostanie wypo-
sażony we własny blok żywienia, dzięki czemu możliwe będzie 
przygotowywanie posiłków na miejscu. Pozostałe pomieszcze-
nia zajmą szatnie, toalety, pokoje biurowe i magazyny. Na te-
renie żłobka znajdzie się również plac zabaw, parking, chodniki, 
drogi wewnętrzne, a także pasy zieleni. 

REALIZACJA: 2019 – 2021      WARTOŚĆ: 8,9 mln zł

n Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego
Projektowany budynek będzie pełnił funkcję 5-oddziałowego 
żłobka publicznego wraz z pełnym zapleczem gastronomicz-
nym, administracyjnym i ogrodem, w którym znajdzie się plac 
zabaw. Dla każdego oddziału zaplanowano osobny zestaw po-
mieszczeń składający się z sali oddziałowej, sypialni, łazienki, 
szatni oraz magazynku na pościel, leżaki i materiały edukacyj-
ne. Budynek żłobka wyposażony będzie we własny blok żywie-
nia. Dodatkowym atutem placówki będzie sala gimnastyczna 
usytuowana na piętrze. Żłobek pomieści ok. 110 dzieci. 

REALIZACJA: 2016 – 2020      WARTOŚĆ: 6 mln zł

n  Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego 
przy ul. Tadeusza Hennela 

W pierwszym etapie realizacji inwestycji do 2021 roku powsta-
nie przedszkole dla 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Budynek 
placówki będzie miał dwie kondygnacje. Pomieści sześć osob-
nych zestawów pomieszczeń dla każdego oddziału, obszerną 

salę gimnastyczną i wielofunkcyjny hol główny. Zgodnie z przy-
jętym w Ursusie standardem inwestycyjnym, w przedszkolu 
powstanie specjalna sala do zajęć integracji sensorycznej. 
Atutem placówki będzie także w pełni wyposażony blok ży-
wienia, z zapleczem magazynowym i socjalnym, zapewniają-
cy możliwość przygotowania i wydawania posiłków dla 150 
dzieci i 40 pracowników obiektu dziennie. Na przyległym do 
budynku terenie zostanie urządzony ogród przedszkola z trze-
ma placami zabaw i zielenią. 

REALIZACJA: 2017 – 2021      WARTOŚĆ: 42 mln zł 

n  Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 14
Wewnątrz szkoły odnowiono zaplecza sanitarno-socjalne dla 
chłopców i dziewcząt. Kompleksowy remont przeszły przebieralnie, 
natryski oraz toalety. Zakres prac obejmował także dwie sale gim-
nastyczne, gdzie zamontowano wentylacje mechaniczne.

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,7 mln zł

n  Przebudowa kanalizacji deszczowej 
wraz z remontem nawierzchni na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 381

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 rozbudowano system do od-
prowadzania wód opadowych z dachów obiektów budowlanych, 
placów i ciągów komunikacyjnych. Dzięki temu wody opadowe 
są retencjonowane w 14 zbiornikach i odprowadzane istniejącym 
przykanalikiem deszczowym do systemu miejskiej kanalizacji desz-
czowej.

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,7 mln zł

n  Remont ekstensywnego dachu zielonego 
na budynku Szkoły Podstawowej nr 4

Dach placówki szkolnej zlokalizowanej przy ul. Walerego Sław-
ka 9 wymagał renowacji. Przeprowadzone prace polegały na 
rozbiórce istniejącego zadaszenia, w miejscu którego położono 
nowy ekstensywny dach zielony o powierzchni 150 m2, który 
składa się z roślinności sucholubnej, niewymagającej specjalnej 
pielęgnacji. Zasiana zieleń jest odporna na trudne warunki atmo-
sferyczne, takie jak susza, wiatr czy palące słońce. Ekstensywny 
dach zielony jest skutecznym narzędziem w walce ze smogiem. 
Jego największymi zaletami są: zmniejszenie tzw. wysp ciepła, re-
tencja wody, produkcja tlenu oraz pochłanianie pyłu.

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,046 mln zł

Szanowni Mieszkańcy,
Ursus to dzielnica pełna energii i dynamicznych zmian. Kolejne miesiące przynoszą nowe wy-
zwania. Staramy się im sprostać, mając zawsze w centrum zainteresowania dobro i komfort 
życia mieszkańców. W sumie w 2019 roku na realizację inwestycji i remontów wydaliśmy blisko 
39 mln zł, co znalazło odzwierciedlenie w 35 zrealizowanych projektach inwestycyjnych oraz 95 
projektach remontowych. Wiele z postawionych celów udało nam się zrealizować, nad osiąg-
nięciem kolejnych cały czas pracujemy. Szczególną satysfakcję daje budowa dwóch żłobków na 
terenie Ursusa. Z dużą determinacją staraliśmy się o pozyskanie środków na ten cel, mimo że 
budowa żłobków nie należy do zadań dzielnicy. Pierwszy rok nowej kadencji to także sukcesy 
w zakresie innowacyjnych zastosowań infrastrukturalnych. We wrześniu Urząd Dzielnicy Ursus 
zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie architektonicznym „Modernizacja Roku i Budo-
wa XXI wieku”. Komisja doceniła budowę nowoczesnego kompleksu szkolno-sportowego przy ul. 

Dzieci Warszawy 42, dzięki czemu dołączyła ona do grona najlepszych inwestycji w kraju. Także w tym roku dzielnica 
oddała do użytku EKOpark – pierwszy tak innowacyjny i proekologiczny obiekt w Warszawie, oraz jako jedna z pierw-
szych lokalizacji w Warszawie rozpoczęliśmy realizację Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”. Ponadto w listopadzie br. 
w ramach programu „Warszawa dla aktywnych” oddaliśmy do użytku pierwsze w stolicy zadaszone boisko „Orlik”. 
Obiekt powstał na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3. 
Rozwój Ursusa nie byłby możliwy, gdyby nie Państwa aktywność i zaangażowanie w życie dzielnicy. W sposób szczegól-
ny chciałbym podziękować za projekty składane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Dzięki zgłasza-
nym propozycjom Ursus rozwija się na wielu płaszczyznach, a my możemy się cieszyć z realizacji projektów, które służą 
lokalnej społeczności. Pragnę Państwu podziękować także za liczny udział w wydarzeniach realizowanych w Ursusie. 
W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy cykl koncertów jazzowych na tarasie Acherówki, Piknik Naukowy oraz 
Bieg Wolności ulicami Ursusa. Dużą popularnością cieszył się również piknik historyczny Czerwiec ’76 poświęcony 
strajkom robotników z Zakładów Mechanicznych „Ursus”. 
W tym specjalnym wydaniu przedstawiamy Państwu wybrane inwestycje zrealizowane w 2019 roku oraz te, które w mi-
jającym roku udało się rozpocząć. Bardzo się cieszę, że wspólnie tworzymy dzielnicę, która zmieniając swoje oblicze, 
stale dba o własną tożsamość. Zachęcam Państwa do dalszej aktywności i zaangażowania w nadchodzącym roku. 
Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie Ursusowi wiele korzyści.  

BOGDAN OLESIŃSKI
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

INFRASTRUKTURA
n  Rozbiórka stołówki dawnych 

Zakładów Mechanicznych „Ursus” 
Ze względu na zły stan techniczny i wysokie prawdopodobień-
stwo zawalenia wyburzony został budynek, w którym mieściła 
się dawna stołówka Zakładów Mechanicznych „Ursus”. Teren 
nieużytkowanego obiektu zlokalizowanego przy Placu Czerw-
ca 1976 nr 1A zostanie przeznaczony na cele inwestycyjne. 

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,2 mln zł

n  Przebudowa Sali Ślubów
Budynek Urzędu zyskał dodatkowe wejście prowadzące bezpo-
średnio do sali ślubów. Wejście jest usytuowane na wysokości 
trzeciej klatki schodowej od strony centrum outletowego. Inwe-
stycja jest realizowana na prośbę mieszkańców, którzy informo-
wali, że wejście od strony dziedzińca wewnętrznego nie wygląda 
reprezentacyjnie. Zakończyły się już prace budowlane. Wejście 
zostanie oddane do użytku nowożeńców od stycznia 2020 r. 

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,2 mln zł

DROGI
n  Remonty chodników, wymiana nawierzchni 
W 2019 r. poddano renowacji 19 dróg gminnych, pozostających 
w zarządzaniu dzielnicy. Wyremontowano następujące ulice: 
Legnicką, Piskorską, Prażmowską, Obrońców Helu na odcinku od 
ul. Bohaterów Warszawy do ul. B. Wapowskiego; J. Czechowicza na 
odcinku od ul. W. Bełzy do ul. M. Falskiego; W. Bełzy na odcinku od 
budynku nr 17 do ul. J. Czechowicza; Lipiec Reymontowskich, L. Bia-
łego; S. Leszczyńskiego na odcinku od ul. H. Brodatego do ul. Piecho-
ty Wybranieckiej; H. Brodatego na odcinku od ul. S. Leszczyńskiego 
do posesji nr 7; Czerwona Droga na odcinku od ul. Wolności do 
ul. W. Kadłubka; W. Kadłubka na odcinku od ul. Czerwona Droga 
do ul. W. Laskonogiego; M. Falskiego na odcinku od ul. W. Jagiełły 
do ul. S. Wojciechowskiego; płk. S. Dąbka; 1-go Maja na odcinku 
od ul. gen. K. Sosnkowskiego do ul. Bohaterów Warszawy; Jesien-
ną; W. Hermana na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. W. Herma-
na 2C; Koronacyjną na odcinku od ul. Królowej Bony do ul. S. Lesz-
czyńskiego oraz J. Chmiela na odcinku od ul. Kompanii Kordian do 
ul. Żurawickiej. Wyboru ulic przeznaczonych do remontu dokonano 
na podstawie rocznego przeglądu dróg gminnych.  

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 3,1 mln zł

n  Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64
Trwają czynności formalne związane z przygotowaniem dokumen-
tacji umożliwiającej budowę dróg. Urząd Dzielnicy Ursus zwrócił 
się do Wojewody Mazowieckiego o bezpłatne przekazanie gruntów 
potrzebnych do realizacji inwestycji, dzięki której Ursus zyska trzeci 
przejazd nad torami kolejowymi na wysokości osiedla „Niedźwia-
dek”. Wykonano już projekty techniczne dróg oraz zabezpieczono 
środki finansowe do 2021 r. na ich realizację. 

REALIZACJA: 2017– 2021      WARTOŚĆ: 10 mln zł

n  Utworzenie lewoskrętu z ulicy Prystora  
w ulicę Ryżową 

Na skrzyżowaniu ulic Prystora i Ryżowej wprowadzono zmianę 
w organizacji ruchu. Wyznaczono lewoskręt, który znacznie uła-
twia wyjazd z osiedla w kierunku Al. Jerozolimskich. 

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,001 mln zł

n  Przebudowa ul. Henryka Brodatego 
na odc. od ul. Warszawskiej do Kanału 
Konotopa, z budową sieci kanalizacji deszczowej 

Na ulicy wykonano warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej. 
Powstały miejsca postojowe i zatoki autobusowe. Skrzyżowanie 
ulic Warszawskiej, Henryka Brodatego i Orląt Lwowskich zostało 
przebudowane na mini rondo, dzięki czemu zwiększyło się bezpie-
czeństwo i komfort jazdy uczestników ruchu.  

REALIZACJA: 2017–2019      WARTOŚĆ: 1,52 mln zł 

n  Poprawa bezpieczeństwa przy ul. Tomcia Palucha 
Na wysokości budynku nr 37 przy ul. Tomcia Palucha na wnio-
sek mieszkańców powstało nowe przejście dla pieszych. Ponadto 
dzielnica wykupiła zespół garaży i doprowadziła do ich rozbiórki 
poprawiając w ten sposób widoczność na skrzyżowaniu. Dzięki 
temu zwiększyło się bezpieczeństwo uczestników ruchu na skrzyżo-
waniu, w tym dzieci korzystających z przejścia w drodze do szkoły.

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,057 mln zł

n  Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia 
przy ul. Zagłoby, ul. Orląt Lwowskich, 
ul. Henryka Pobożnego i ul. Ryżowej

Celem inwestycji było poprawienie widoczności i bezpieczeństwa 
uczestników ruchu. W rejonie ul. Zagłoby i ul. Orląt Lwowskich 
wymieniono jedenaście słupów oświetlenia ulicznego. Dodatko-
wo zamontowano dwie nowe latarnie doświetlające przejścia dla 
pieszych. Słupy zyskały nowoczesne, energooszczędne oprawy 
w technologii LED. Jaśniej, a co za tym idzie bezpieczniej zrobiło 
się także na terenie Gołąbek. Na ul. Henryka Pobożnego dzielnica 
wybudowała nowe oświetlenie uliczne. Doświetlona została także 
działka drogowa położona przy ul. Ryżowej – droga wewnętrzna 
pomiędzy budynkami nr 41 a 43. W tym miejscu postawiono trzy 
słupy z oprawami w technologii LED wraz z elektroenergetyczną 
linią zasilającą. 

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,3 mln zł

SPORT 
INWESTYCJE REALIZOWANE  
PRZEZ OSIR URSUS

n  Budowa kortów tenisowych  
Całoroczny kompleks oferować będzie 5 kortów – jeden kort do 
squasha oraz 4 korty tenisowe z nową nawierzchnią wykonaną 
z trawy syntetycznej, certyfikowaną przez Międzynarodową Fede-
rację Tenisową. Nad kortami powstała drewniana konstrukcja, któ-
ra pokryta została powłoką PCV. W okresie letnim, po demontażu 
ścian bocznych, zadaszenie pozostanie jedynie nad kortami i try-
buną. Planowane zakończenie inwestycji to koniec roku 2019. 

REALIZACJA: 2018–2019      WARTOŚĆ: 3,8 mln zł

n  Przebudowa sali fitness
Odnowiona sala ma ponad 130 m2, duże zaplecze na sprzęt, 
nową podłogę, nagłośnienie oraz zmodernizowaną wentylację 
i klimatyzację. 

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,3 mln zł

n  Zadaszenie i remont boiska Orlik 
Dzięki tej inwestycji mieszkańcy, lokalne stowarzyszenia oraz 
szkoły mogą korzystać z obiektu przez cały rok. Na boisku wy-
mieniono bramki oraz odnowiono nawierzchnię z trawy synte-
tycznej. Od tego roku w każdym sezonie zimowym Orlik będzie 
przykrywany halą pneumatyczną. 

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 1,2 mln zł

n  Modernizacja ciągu komunikacyjnego  

Główna aleja Ośrodka Sportu i Rekreacji – między ul. Sosnkow-
skiego a Pływalnią Skalar – zyskała nową nawierzchnię wyko-
naną z kostki brukowej. W ramach inwestycji zdemontowano 
ogrodzenie dzielące stadion od pływalni, a przy alejce posze-
rzono trawnik.

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,3 mln zł

WYMIANA NAWIERZCHNI 
I ZADASZENIE BOISK SZKOLNYCH

n   Wymiana nawierzchni na boisku  
Szkoły Podstawowej nr 382 

Nawierzchnię boiska piłkarskiego poddano renowacji. Wymie-
niono także elementy małej architektury – ławki i bramki. Inwe-
stycja realizowana z budżetu obywatelskiego. 

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,5 mln zł

n  Wymiana nawierzchni na boiskach 
Szkoły Podstawowej nr 2 

Kompleks boisk szkolnych zlokalizowanych przy ul. Orłów Pia-
stowskich 47 przeszedł gruntowny remont. Boisko do piłki nożnej 
zyskało nową nawierzchnię z trawy syntetycznej, a boisko do piłki 
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INWESTYCJE DZIELNICY  URSUS M.ST. WARSZAWY – 2019 R.
Szanowni Państwo,
rok 2019 przyniósł wiele wyzwań 
związanych ze skutkami ogólno-
polskiej reformy oświatowej, która 
została wprowadzona w 2017 r. 
Jednym z najpoważniejszych za-
dań dla dzielnicy było przygoto-
wanie szkół ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych do przyjęcia 
uczniów z podwójnego rocznika. 

Aby temu sprostać, przeprowadziliśmy w placówkach 
oświatowych wiele zmian zarówno w zakresie organiza-
cji jak i infrastruktury. Dzięki podjętym działaniom, a tak-
że pracy wielu osób w roku szkolnym 2019/2020 uru-
chomiliśmy na terenie dzielnicy ponad 800 miejsc dla 
uczniów podwójnego rocznika, absolwentów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych oraz 450 miejsc dla uczniów 
klas „O” w szkołach oraz trzylatków w przedszkolach. 
Mijający rok przyniósł także zakończenie budowy 
dwóch etapów EKOparku, pierwszego tak nowatorskie-
go obiektu w stolicy, który wyróżnia się m.in. zastoso-
waniem wielu proekologicznych rozwiązań oraz nowo-
czesną architekturą. Działania mające na celu poprawę 
stanu środowiska, w tym szczególnie jakości powietrza 
w Ursusie stają się jednym z naszych najważniejszych 
zadań. Przygotowujemy dzielnicę do ogólnomiejskiego 
programu walki ze smogiem „Zlikwiduj „Kopciucha”. 
Dzięki tej akcji mieszkańcy otrzymają wysokie dotacje 
m.in. na wymianę pieców węglowych na piece gazowe. 
Ursus przystąpił również do programu „Milion drzew 
dla Warszawy”, dzięki czemu w 2019 r. w naszej dzielni-
cy zostało posadzonych 100 nowych drzew.
W przyszłości mieszkańcy będą cieszyć się nowym tar-
gowiskiem przy ul. Traktorzystów, które będzie miało 
do dyspozycji obszerny parking. Opracowaliśmy już 
koncepcję tej inwestycji. Następnie planujemy wyko-
nać projekt i rozpocząć budowę. Chciałbym jednocześ-
nie zapewnić, że istniejące targowisko zlokalizowane 
przy ul. Gierdziejewskiego zostanie przeniesione dopie-
ro po wybudowaniu nowego obiektu, tak aby została 
zachowana ciągłość działania.

WIESŁAW KRZEMIEŃ
Zastępca Burmistrza  

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,
mijający rok 2019 był czasem in-
westycji poświęconych sprawom 
społecznym. Dużym krokiem ku 
poprawie sytuacji osób najbardziej 
potrzebujących była budowa bu-
dynku komunalnego przy ul. Zagło-
by 17. Dzięki tej inwestycji znacznie 
poprawi się sytuacja mieszkanio-
wa wielu ursuskich rodzin. W bu-

dynku mieszczą się 84 mieszkania, z czego 30% prze-
znaczone jest do wykorzystania przez m.st. Warszawę. 
Parter inwestycji przeznaczono na klub mieszkańca, 
który będzie służył rozwijaniu własnych zainteresowań 
i zdolności, a także sprzyjał integracji pokoleń. 
Drugim ważnym projektem realizowanym w naszej 
dzielnicy jest Centrum Lokalne „Niedźwiadek”. Jest 
to nowatorska inwestycja zakładająca modernizację 
przestrzeni miejskiej na podstawie koncepcji wypraco-
wanej wspólnie z mieszkańcami i urbanistami. Do pro-
gramu warszawskich centrów lokalnych wytypowano 
32 lokalizacje, z których wyłoniono 10 do wdrożenia 
w pierwszej fazie pilotażu. Cieszymy się, że wśród nich 
znalazło się osiedle „Niedźwiadek”. Co więcej, nasza 
dzielnica jako pierwsza rozpoczęła prace realizacyjne. 
W tym roku podpisaliśmy umowy na wykonanie dwóch 
etapów budowy. Pierwszy z nich zakłada modernizację 
placu zabaw „Hasanka”, a drugi budowę kompleksu 
boisk z zapleczem sanitarnym i parkingiem. Realizacja 
obu inwestycji przypadnie na koniec lipca 2020 roku.
Istotną rolę w finansowaniu inwestycji realizowanych 
przez Urząd Dzielnicy Ursus odgrywają Fundusze Euro-
pejskie. Dzięki ich wsparciu w naszej dzielnicy możemy 
cieszyć się m.in. pierwszym warszawskim parkiem 
ekologicznym. Wartość całego projektu wyniosła bli-
sko 10 mln złotych z czego ponad 7 stanowiły środki 
unijne. Aktualnie realizujemy projekt „Interaktywnie 
zintegrowani”, który ma na celu poprawę jakości oferty 
edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych na 
terenie naszej dzielnicy. Grupą docelową projektu są 
uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
W ramach tego programu placówki zostaną wyposa-
żone w specjalistyczny sprzęt wspomagający rozwój 
dzieci. Całkowita wartość projektu została obliczona na 
2,3 mln zł, z czego blisko 1,9 mln pochodzi z funduszy 
Unii Europejskiej. 

KAZIMIERZ STERNIK
Zastępca Burmistrza  

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

REKREACJA
BUDOWA I REMONT  
OBIEKTÓW REKREACYJNYCH

n  Skatepark przy ul. Dzieci Warszawy
Autorami projektu są uczniowie ówczesnego Gimnazjum nr 132. 
Skatepark posiada: szerokie rozpędy, urozmaicony funbox, mini-
rampę, dwie poręcze i grindbox, bank i mini-pipe, a także tzw. 
manual z murkiem. Obiekt został zrealizowany w ramach projek-
tu budżetu obywatelskiego – edycja 2018 r.

REALIZACJA: 2018 – 2019      WARTOŚĆ: 0,3 mln zł

n  Renowacja placu zabaw w Przedszkolu nr 200 
Na placu zabaw placówki przedszkolnej przy ul. Balbinki 1 
wymieniono nawierzchnię poliuretanową o powierzchni blisko 
200 m2. Spodnia warstwa gumy nadaje odpowiednią elastycz-
ność i amortyzuje siłę upadku dziecka. Na piaskowej części pla-
cu zabaw stare zabawki wymieniono na nowe. 

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,1 mln zł

n  Przebudowa placów zabaw  
przy Przedszkolu nr 219 

Na terenie istniejącego placu zabaw powstały cztery nowe, nie-
zależne obiekty rekreacyjne o bezpiecznej nawierzchni poliureta-
nowej. Każdy plac przeznaczony dla innej grupy wiekowej zyskał 
nowe urządzenia zabawowe. 

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,5 mln zł

SPRAWY 
SPOŁECZNE

n  Centrum Lokalne „Niedźwiadek”
Jednym z założeń projektu warszawskich centrów lokalnych jest 
integracja lokalnej społeczności dzięki wykorzystaniu potencjału 
miejsc angażujących i skupiających aktywność mieszkańców.. Prze-
strzeń ta powinna sprzyjać rekreacji, spontanicznemu nawiązywa-
niu relacji, jak również prowadzeniu różnego rodzaju działalności. 
We wspomniane założenia wpisuje się Centrum Lokalne „Niedź-
wiadek”, które swoim obszarem będzie obejmowało: Park Hassów, 
pływalnię „Albatros”, targowisko „Centrum handlowego – Spółka 
Kupców Ursus” oraz plac zabaw „Hasanka”. W pierwszym etapie 
inwestycji zostanie poddany modernizacji plac zabaw „Hasanka” 
natomiast drugi etap przewiduje budowę strefy sportu z komplek-
sem boisk, zapleczem sanitarnym i parkingiem wzdłuż ul. Orląt 
Lwowskich. Dzielnica Ursus jest jedną z 10 lokalizacji w Warszawie, 
na terenie których powstanie Centrum Lokalne. Pracę nad nową 
przestrzenią rozpoczęliśmy jako pierwsi.

REALIZACJA: 2017 – 2020      WARTOŚĆ: 14 mln zł

n  Budynek komunalny przy ul. Zagłoby 
Na terenie dzielnicy po-
wstał 7-kondygnacyjny blok  
z 84 lokalami mieszkalny-
mi i garażem podziemnym, 
przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
Parter przeznaczono na 
miejsce aktywności kultu-
ralnej. Na terenie zewnętrz-
nym odtworzony został plac 
zabaw dla dzieci. Środki 
na budowę pochodzą z Biu-
ra Polityki Lokalowej m.st. 
Warszawy.

REALIZACJA:  2017– 2019 
WARTOŚĆ:  22,5 mln zł

ręcznej nawierzchnię poliuretanową. Na obiektach sportowych 
pojawiły się nowe bramki i piłkochwyty. Projekt został zrealizowa-
ny w ramach budżetu obywatelskiego.   

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,5 mln zł

n  Realizacja projektu „Boiska dla Warszawy 
– Warszawska 63” 

Boisko Szkoły Podstawowej nr 383 zostało ogrodzone piłkochwyta-
mi o wymiarach 27m × 46m. Inwestycję zrealizowano w ramach 
zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego – edycja 2018. 

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,1 mln zł

n  Hala pneumatyczna na boisku piłkarskim 
Szkoły Podstawowej nr 11 

Przyszkolne boisko piłkarskie zyskało zadaszenie, dzięki realizacji 
jednego ze zwycięskich projektów ubiegłorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego. Nowo powstały obiekt ma 8 metrów wysokości, 
a jeden z jego atutów stanowi system grzewczy umożliwiają-
cy grę nawet przy minusowych temperaturach. Hala posiada 
sztuczne oświetlenie, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać 
z boiska o każdej porze dnia. Od tej pory powłoka będzie przykry-
wała boisko w każdym sezonie zimowym.

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,7 mln zł

OCHRONA 
ŚRODOWISKA

n  EKOpark przy ul. Gierdziejewskiego 
To pierwsza taka inwestycja w Warszawie. Ekologiczne ścieżki edu-
kacyjne, panele solarne, naturalny plac zabaw czy niecki retencyj-
ne zbierające wodę opadową to główne elementy, które wpływają 
na ekologiczny charakter 5,5-hektarowego parku. W EKOparku 
jest też drugi w dzielnicy wybieg dla psów, ogólnodostępne polany 
piknikowe, strefa do ćwiczeń na drążkach, miejsce do grillowania 
i parking. Inwestycję zrealizowano z budżetu Urzędu Miasta Sto-
łecznego Warszawy oraz ze środków unijnych w ramach „Progra-
mu Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020”.

REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ:  9,9 mln zł 
Dofinansowanie z UE:  7 mln zł 

n  Budowa kolektora deszczowego  
w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich 

Wieloletnia inwestycja międzygminna polegająca na przebudowie 
rowu wodnego U - 1 i budowie zbiornika retencyjnego w dolinie rze-
ki Raszynka w Regułach z kanałem przerzutowym. Budowa kolekto-
ra zapewni ochronę przeciwpowodziową i zagospodarowanie wód 
opadowych w Ursusie, Włochach, Piastowie, Pruszkowie i Michało-
wicach. W bieżącym roku wybudowano kolektor deszczowy wzdłuż 
Al. Jerozolimskich od ul. Królewskiej w Regułach do ul. Ogrodowej 
w Michałowicach. Na chwilę obecną przygotowywane jest porozu-
mienie pomiędzy gminami na dalszą realizację inwestycji. W kolej-
nych latach do wybudowania pozostały jeszcze dwa odcinki: 
• od ul. Spisaka w Opaczy–Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Ursusie 

(prace będą obejmować przebudowę przepustów, komór oraz 
„włożenie” cieku w rurociąg wzdłuż Al. Jerozolimskich);

• od ul. Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie. 
REALIZACJA: 2014 – 2019      WARTOŚĆ: 13,4 mln zł

n  Budowa tężni solankowej 
W ramach zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego w naszej 
dzielnicy zostanie wybudowana tężnia solankowa. Obiekt powsta-
nie przy ul. Zagłoby 6. Aktualnie została wykonana dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa. Z uwagi na długotrwałą procedurę 
uzgodnieniową oraz oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na 
budowę, ukończenie inwestycji planowane jest na maj 2020 roku. 

REALIZACJA: 2018 – 2020      WARTOŚĆ: 0,3 mln zł 

n  Nasadzenie zieleni na ul. Walerego Sławka 
W ramach realizacji projektu z zeszłorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego przy ul. Walerego Sławka 3/5 nasadzono krze-
wy, trawy ozdobne, hortensje bukietowe, roślinność otaczającą 
drzewa oraz żywopłot. Zamontowano także kosze na śmieci 
oraz tabliczki informujące o nakazie sprzątania po swoim psie. 

REALIZACJA: 2018 – 2019      WARTOŚĆ: 0,018 mln zł 
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WYPOSAŻENIE 
PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH

Dzielnicowe placówki oświatowe zostały wyposażone w nowy 
sprzęt multimedialny. Do szkół i przedszkoli trafiły komputery, 
podłogi interaktywne przeznaczone do zabaw ruchowych i edu-
kacyjnych, a także rozwijające zabawki sensoryczne. Dzięki no-
wym urządzeniom udało się stworzyć warunki sprzyjające efek-
tywnej edukacji.
 REALIZACJA: 2019      WARTOŚĆ: 0,6 mln zł  fo
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PIASTÓW

KONCERT O SZCZĘŚCIU
23 listopada br. o godz. 17:30 jedna z sal w Szkole Podstawowej nr 4 
w Piastowie zamieniła się w prawdziwą salę koncertową. Zagościł w niej 
dyrygent, kompozytor, kilka chórów, kilkudziesięciu wykonawców oraz 
cała gama instrumentów muzycznych. Tego wieczoru odbył się koncert 
dyplomowy Mateusza Mularczyka zatytułowany „Film o szczęściu”. Nie 
zabrakło także zachwyconej widowni oraz głośnych i częstych oklasków.  

Metafora fi lmu
– Utwór o charakterze suity, który dziś 
usłyszymy nawiązuje do stylistyki mu-
zyki filmowej. Mimo że kompozycja nie 
powstała do żadnego filmu to widać 
w niej różnorodność, barwność i war-
stwę tekstową, która pozwala każdemu 
słuchaczowi wejść w swój własny, pry-
watny film o szczęściu – zapowiedziała 
Emilia Ziegler, prowadząca wydarzenie, 
tuż przed wybrzmieniem pierwszych 
muzycznych dźwięków. – Autor nie 
szczędzi współczesnych technik i zabie-
gów kompozytorskich – szepty, recyta-
cje, różna wysokość dźwięku to tylko 
niektóre z nich – dodała. I rzeczywiście, 
tych różnych form wyrazu było bardzo 
dużo. Przekładała się na to zresztą bar-
dzo duża liczba wykonawców. Można 
powiedzieć, że nie tylko widownia była 
wypełniona po brzegi, ale także… sama 
scena. 

Uczta duchowa
O to „wypełnienie po brzegi” zadbało 
tego wieczoru niemal siedemdziesięciu 
wykonawców (wymienionych w ramce 
na dole), prezentujących wysoki poziom 
artystyczny oraz imponującą jakość 
utworów. Z kolei organizatorzy wyda-
rzenia dopracowali każdy logistycz-
ny szczegół, oferując widowni nawet 
możliwość śledzenia tekstów. Warstwę 
tekstową stworzyli chórzyści Chóru 

Kameralnego Powidoki: Dorota Bart-
nik, Anna Eysymont, Monika Siedlak-
-Pęczek, Jan Szczypior oraz Franciszek 
Kilarski. Każdy tekst stanowił inne spoj-
rzenie na szczęście, uwypuklał inne jego 
oblicze i znaczenie. Być może nie każdy 
utwór trafił do każdego. Jednak w szero-
kiej ofercie tekstowej i kompozytorskiej 
każdy słuchacz mógł znaleźć jakąś nutę 

lub wers tylko dla siebie. Koncert stał 
się niejako ucztą duchową dla zebranej 
publiczności.

Prawykonanie
Podczas koncertu odbyło się prawy-
konanie utworu wokalno-instrumen-
talnego, noszącego tytuł „Mała suita 
o szczęściu”. Innymi słowy, zgroma-
dzona na sali publiczność mogła 
usłyszeć tę kompozycję jako pierwsza 
i po raz pierwszy. Napisał ją bydgoski 
kompozytor Paweł Tomasz Grajner na 
specjalne zamówienie Stowarzyszenia 
„The Project”. Jest to zespół wokalno-
-instrumentalny, działający przy Miej-
skim Ośrodku Kultury w Piastowie, 
mający na celu aktywizację artystyczną 
jego mieszkańców. Jest też współorga-
nizatorem cyklu spotkań pt. „Porozma-
wiajmy o sztuce”.

Koncert dyplomowy
Kierownikiem artystycznym Stowa-
rzyszenia „The Project” jest Mateusz 
Mularczyk, pochodzący z Piastowa dy-
rygent, pod którego batutą wybrzmiał 
poświęcony motywowi szczęścia kon-
cert. Aktualnie jest on studentem stu-
diów magisterskich na specjalności 
prowadzenie zespołów muzycznych na 
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina – Filia w Białymstoku, w kla-

sie dyrygowania prof. dr hab. Bożeny 
Violetty Bieleckiej. W kręgu jego za-
interesowań leży współczesna literatu-
ra chóralna oraz nietradycyjne metody 
pracy z chórem. Tego wieczoru widać 
było przede wszystkim ogromną pasję 
Mularczyka oraz naturalność i lekkość 
w pełnieniu roli dyrygenta.   

Inny świat
Nie trzeba być wielkim znawcą muzyki 
poważnej ani stałym bywalcem filhar-
monii, żeby docenić niezaprzeczalną 
wyjątkowość i uderzający profesjona-
lizm tego wydarzenia. Była to sztuka 
w czystej postaci. Młodzi i niezwykle 
utalentowani artyści przenieśli nas, 
widzów, na godzinę w zupełnie inny, 

przeważnie zbyt rzadko odwiedza-
ny przez nas świat. Świat wyobraźni, 
subtelności, tajemnicy, magii. Wysoka 
frekwencja i entuzjazm publiczności 
pozwalają przypuszczać, że koncert ten 
otwiera drogę do dalszych artystycz-
nych wydarzeń. Lub, mówiąc bardziej 
precyzyjnie, podążą drogą już otwar-
tą. Niespełna rok temu miało miejsce 
podobne wydarzenie – piastowską 
publiczność przyciągnęło wówczas 
prawykonanie utworu pt. „LUD.owy” 
Mieczysława Baumgarta. Oba te pro-
jekty były współfinasowane przez mia-
sto Piastów. Prosimy o więcej takich 
duchowych uczt!

Tekst i zdjęcia 
Marlena Hess

Wystąpili:
Chór Kameralny Powidoki

(Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie)
Chór Dziecięcy Semper Iuvenes

(Szkoła Podstawowa nr 4 w Piastowie)
Chór Niepublicznej Szkoły 

Muzycznej Akolada w Pruszkowie
Magda Michalak – I skrzypce, 

koncertmistrz 
Weronika Wyka – II skrzypce
Maria Korczyńska – altówka

Wawrzyniec Afek – wiolonczela
Mateusz Wadowski – kontrabas

Bolesław Twardziak – klarnet
Jakub Włoszczuk – I fortepian
Michał Włoszczuk – II fortepian

Paweł Tomasz Grajnert 
– Mała suita o szczęściu (prawykonanie)
Dorota Bartnik, Anna Eysymont, Monika 
Siedlak-Pęczek, Franciszek Kilarski, Jan 

Szczypior – tekst

Dorota Bartnik – dyrygent asystent

Mateusz Mularczyk – dyrygent

Suita [z fr. następstwo, kolejność] 
– cykl utworów instrumentalnych.

Prawykonanie – pierwsze publiczne 
wykonanie utworu muzycznego.
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

ODPADY KOMUNALNE
– zmiany terminów płatności

UWAGA MIESZKAŃCY! Od 1 stycznia 2020 roku zmieniają się 
terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Piastów 
zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, bez wezwania w ter-
minach:
1)   za okres styczeń–luty do 15 lutego, w tym za pierwszy miesiąc okresu 

z dołu oraz za drugi miesiąc okresu z góry,
2)   za okres marzec–kwiecień do 15 kwietnia, w tym za pierwszy miesiąc 

okresu z dołu oraz za drugi miesiąc okresu z góry,
3)   za okres maj–czerwiec do 15 czerwca, w tym za pierwszy miesiąc okresu 

z dołu oraz za drugi miesiąc okresu z góry,
4)   za okres lipiec–sierpień do 15 sierpnia, w tym za pierwszy miesiąc okre-

su z dołu oraz za drugi miesiąc okresu z góry,
5)   za okres wrzesień–październik do 15 października, w tym za pierwszy 

miesiąc okresu z dołu oraz za drugi miesiąc okresu z góry,
6)   za okres listopad–grudzień do 15 grudnia, w tym za pierwszy miesiąc 

okresu z dołu oraz za drugi miesiąc okresu z góry. 
UM Piastów

Jarmark Bożonarodzeniowy 2019
Zapraszamy całą 
społeczność 
Piastowa i okolic na 
tegoroczny Jarmark 
Bożonarodzeniowy 
organizowany na terenie 
Targowiska Miejskiego
15 grudnia 2019 r.
o godz. 9.00. 
W programie kiermasze, 
koncerty i wiele innych 
atrakcji. Na zakończenie 
wyjątkowy występ 
– kolędy zaśpiewają nasi 
Radni.
Są jeszcze wolne miejsca 
wystawiennicze na 
kiermaszu.
Zainteresowanych 
prosimy o kontakt 
pod nr tel. 696 071 300.
Do zobaczenia! 

Piastów z tytułem „Miasto 
Przyjazne Firmom 2018”
Wśród laureatów XII edycji konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 
2018 znalazło się miasto Piastów. Z tego powodu może ono posługi-
wać się prestiżowym tytułem „Miasto Przyjazne Firmom 2018”. Logo 
promocyjne wręczone zostanie podczas VIII Kongresu Nowoczesnej 
Gospodarki, który odbędzie się 17 grudnia w siedzibie Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej w Warszawie. 

O obecności Piastowa w gronie lau-
reatów tegorocznego konkursu 
zadecydowała wartość rynkowa 

firm mających tu swoją siedzibę 
i spełniających kryteria konkursu. 
Takich firm organizatorzy konkur-
su znaleźli 21, a ich łączna  wartość 
rynkowa to 627 853 tys. zł. W przeli-

czeniu na jednego mieszkańca daje to 
kwotę 27,6 tys. zł. 
Głównym kryterium zaliczenia mia-
sta do grona laureatów konkursu jest 
wartość wszystkich firm mających 
w nim siedzibę większa niż 10 tys. 
zł liczona na mieszkańca, przy mi-
nimalnej liczbie firm wynoszącej 10. 

Instytut Europejskiego Biznesu, któ-
ry organizuje konkurs już od 2007 r. 
w najnowszym rankingu znalazł 398 
takich miast, wśród nich Piastów. 
Warto dodać, że na potrzeby tegorocz-
nego konkursu Instytut analizował 
dane finansowe 50 593 firm w 5416 
miejscowościach.
Łączna wartość rynkowa tych firm 
to 2,5 biliona zł. O wynikach obec-
nej edycji konkursu decydowały dane 
z marca 2017 r., a wzięto pod uwagę 
435 miast i 80 wsi spełniających wa-
runek obecności na ich terenie przy-
najmniej 10 firm, których dane wzięto 
pod uwagę.

W czołówce tegorocznej edycji kon-
kursu znalazły się: Kostrzyn (1 miej-
sce), Konstancin-Jeziorna (2), Płock 
(3), Niepołomice (4) i Warszawa (5).

Grzegorz Szuplewski

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA 

O TRZECIM PRZETARGU

Przetarg dotyczy niezabudowanej części nieruchomo-
ści gruntowej stanowiącej dz.ew. nr 152/2, w obrę-
bie 04, o powierzchni 0,1415ha, położonej w Pia-
stowie przy ul. Warszawskiej, opisanej w księdze 
wieczystej KW Nr WA1P/00038376/8.
Część nieruchomości została przeznaczona do zbycia 
Zarządzeniem Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Piasto-
wa z dnia 21 marca 2019 r.
Cena wywoławcza netto wynosi: 363 000,00 zł 
(słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące 
i 00/100). Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zo-
stanie doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 2020 r., 
o godzinie 10.00,  w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, 
w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 30 000 zł (słownie złotych: trzy-
dzieści tysięcy).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopa-
da 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz opublikowane na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w BIP-ie.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można 
uzyskać w Zespole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11-go Listopada 8, 
klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–53.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA 

O TRZECIM PRZETARGU

Przetarg dotyczy niezabudowanej części nieruchomo-
ści gruntowej stanowiącej dz.ew. nr 159/3, w ob-
rębie 01, o powierzchni 0,8000 ha, położonej w 
Piastowie przy ul. Prądzyńskiego, opisanej w księ-
dze wieczystej KW Nr WA1P/00110145/9.
Część nieruchomości została przeznaczona do zbycia 
Zarządzeniem Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Piasto-
wa z dnia 21 marca 2019 r.
Cena wywoławcza netto wynosi: 290 000,00 zł 
(słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy 
i 00/100). Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zo-
stanie doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r., 
o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, 
w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 30 000 zł (słownie złotych: trzy-
dzieści tysięcy).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopa-
da 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz opublikowane na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w BIP-ie.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można 
uzyskać w Zespole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11-go Listopada 8, 
klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–53.
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URSUS ● POWIAT PRUSZKOWSKI

Kilkuset zwiedzających 
poznawało Dzielnicę Ursus
W ramach realizacji zwycięskiego projektu sfi nansowanego z Budżetu 
Partycypacyjnego „Izba Tożsamości Ursusa zaprasza: Śladami historii 
po dzielnicy” zainteresowani mieszkańcy, nie tylko z Warszawy, zwiedzi-
li z przewodnikami wartościowe historycznie miejsca północnej części 
dzielnicy Ursus. Ze względu na duże powodzenie, w przyszłym roku pla-
nowane są następne spacery, organizowane już nie w ramach budżetu 
obywatelskiego, a z budżetu Ośrodka Kultury „Arsus”. 

Dzielnica Ursus bez wątpienia obfi-
tuje w walory historyczne i kulturo-
we. Nie można również zapomnieć 

o dziedzictwie poprzemysłowym i waż-
nych postaciach związanych z dzielnicą. 
– Szczególnymi celami dla zgłoszenia 
takiego pomysłu do Budżetu Partycypa-
cyjnego (obecnie Obywatelskiego) były, 
poza popularyzacją wiedzy, integra-
cja i rozbudzenie poczucia tożsamości 

wśród mieszkańców, którzy zamieszkują 
Ursus od niedawna – argumentuje pra-
cownik Izby Tożsamości Ursusa. Walo-
rem projektu jest też promocja wartoś-
ciowego stylu spędzania czasu wolnego 
na powietrzu. Pogoda za każdym razem 
dopisała. Wszystkie założenia projektu 
zostały spełnione, o czym świadczyła 
wysoka frekwencja uczestników w każ-
dym wieku podczas sześciu spacerów 

– średnio ponad 60 osób na każdym 
spacerze, a łączna ilość osób, które sko-
rzystały ze spacerów, sięgnęła ponad 
360 zainteresowanych. 

3 trasy, 6 wycieczek
Od października do grudnia uczestnicy 
wraz z przewodnikami i koordynatorką 
z Izby Tożsamości Ursusa poznali w wy-
brane soboty i niedziele 3 różne trasy. 
Pierwszy szlak biegł po os. Niedźwia-
dek. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., 
o mieszkańcach Czechowic, lokalizacji 
dawnego składu węgla, o obiektach 
tzw. Starego Miasta dawnych Czecho-
wic, lokalizacji posiadłości Piotra Nyca, 
Stefana Hassa, Państwa Jackowskich 
i wielu innych ciekawostkach, o których 
barwnie opowiedział Stefan Sobczak – 
społecznik, mieszkaniec Ursusa od po-
nad 60 lat. Kolejną trasą wycieczkową 
były ulice osiedla „Gołąbki”. Irena Ja-
rzębak – przewodnik PTTK – zaprowa-
dziła grupy m.in. na cmentarz ze zbio-
rowymi mogiłami żołnierzy walczących 

podczas II wojny światowej. Po drodze 
mijane były również: dom premiera 
Grabskiego, zabytkowa kapliczka, koś-
ciół pw. Św. Jana Apostoła, a także po-
mniki przyrody. Natomiast Kazimierz 
Okraszewski – przewodnik PTTK, inży-
nier, były pracownik Zakładów Mecha-
nicznych „Ursus – pokazał wycieczko-
wiczom nieliczne ocalałe hale i obiekty 
pofabryczne. Okazją było wysłuchać 

opowieści przewodnika o organizacji 
Zakładów, rozmieszczeniu poszczegól-
nych wydziałów, produkcji i warunkach 
socjalnych pracowników. Podczas wy-
cieczek nie zabrakło anegdot. Każdy 
otrzymał również mapy z opracowany-
mi trasami, a do odbioru w Izbie będą 
jeszcze pozostałe nagrody dla uczestni-
ków, m.in. pamiątkowa torba. 

n

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Tadeusza
Jakubowskiego

(1931–2019)

Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa, 
architekta, Zaniaka

∗

Trudno wyrazić żal po śmierci wybitnego pisarza, 
działacza, znawcy historii Pruszkowa.

∗

Rodzinie, Najbliższym i Wszystkim pogrążonym w smutku,  
najszczersze kondolencje składają:

Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski
Stanisław Dymura Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rada Powiatu Pruszkowskiego
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Ni e ch spoczy wa w pokoju. . .

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Katarzyny Figiel
(1967–2019)

Radnej Powiatu Pruszkowskiego, Przewodniczącej 
Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

oraz Wiceprzewodniczącej Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji.

∗

Nie znajdujemy słów, którymi moglibyśmy 
wyrazić żal po śmierci Koleżanki, 

a przede wszystkim dobrego Człowieka.

∗

Rodzinie, Najbliższym i W szystkim pogrążonym w smutku, 
najszczersze kondolencje składają:

Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski
Stanisław Dymura Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
Radni Powiatu Pruszkowskiego

oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Niech spoczywa w pokoju. . .
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n  Konferencja prasowa Wojewody Mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła

Do pełnienia funkcji Wojewody Mazowieckiego Konstanty Radziwiłł zo-
stał powołany przez Premiera, Mateusza Morawieckiego w poniedziałek, 
26 listopada br. Zastąpił dotychczasowego Wojewodę, Zdzisława Sipie-
rę. Już drugiego dnia po powołaniu na to stanowisko, nowy Wojewoda 
Mazowiecki, Konstanty Radziwiłł zwołał konferencję prasową. 

Na konferencję prasową w siedzibie 
Wojewódzkiego Urzędu Mazowie-
ckiego przy Placu Bankowym przy-

było wielu przedstawicieli wszelkich 
mediów. Konstantemu Radziwiłłowi 
towarzyszyli: I Zastępca Wojewody 
– Sylwester Dąbrowski, II Zastępca 
– Artur Standowicz i Dyrektor General-
ny Wojewódzkiego Urzędu Mazowie-
ckiego – Kamila Jeziorska-Chojecka.

Wojewoda stawia na współpracę, 
szybkość i skuteczność działań
– Zmiana na stanowisku wojewody 
nie spowodowała żadnych perturba-
cji w urzędzie. Wojewoda Sipiera i, 
przez krótki czas Wicewojewoda Dą-
browski, prowadzili urząd w sposób 
perfekcyjny. Moja praca będzie więc 
polegać na kontynuacji. Deklaruję, 
że bez względu na barwy polityczne 
przedstawicieli jednostek samorzą-
du terytorialnego jestem otwarty na 
współpracę. Samorząd wojewódzki, 
jak i samorządy powiatowe i gmin-
ne, to ważny partner dla Wojewody 
– rozpoczął Konstanty Radziwiłł. Za-
uważył, że: – Sprawą fundamentalną 

jest wypracowywanie jak najlepszej 
współpracy ze współgospodarzami 
województwa, jakimi są jednostki sa-
morządu terytorialnego. Zamierzamy 
wraz z nimi realizować programy rzą-
dowe w taki sposób, żeby wszyscy byli 
zadowoleni, przede wszystkim obywa-
tele, instytucje, działacze samorządo-
wi i urzędnicy. Jesteśmy po to, żeby 
służyć ludziom, Polakom, mieszkań-
com Województwa Mazowieckiego. 

Partnerska współpraca z samorząda-
mi, otwartość i dbałość o potrzeby 
mieszkańców województwa, skutecz-
na realizacja programów rządowych 
oraz gotowość do działania w sytua-
cjach kryzysowych – to najważniejsze 
z priorytetów nowo powołanego Wo-
jewody Mazowieckiego Konstantego 
Radziwiłła.

– To jest urząd, gdzie nie ma miejsca 
na jakieś wielkie wizje, gdzie realizu-
je się usługi dla państwa, dla rządu. 
Przepisy mówią, że wojewoda ma się 
przyglądać jednostkom samorządo-
wym pod kątem celowości, rzetelno-

ści, gospodarności, a przede wszyst-
kim zgodności z prawem. Czasami ma 
się również przyglądać uchwałom, 
podejmowanym przez organy samo-
rządu terytorialnego. Będę się starał, 
żeby obsługa każdego, kto ma do za-
łatwienia jakąkolwiek sprawę w Ma-
zowieckim Urzędzie Wojewódzkim, 
była jak najlepsza. (...) 
– Sprawa niezwykle ważna, w której 
sprawdzają sie wszystkie instytucje 
Państwa to różnego rodzaju sytuacje 
nieprzewidziane, kryzysy, zarówno te 
naturalne jak i ludzkie. Mam nadzie-
ję, że będziemy przygotowani do tego, 
żeby nas nic nie zaskoczyło, żeby każ-
da sytuacja nadzwyczajna nie stano-
wiła dla nas problemów, żeby w każ-
dej z takich sytuacji chronić przede 
wszystkim ludzkie życie i żeby wszyscy 
mieszkańcy Mazowsza wychodzili 
z nich obronną ręką. (Wojewoda Nad-
zoruje Wojewódzkie Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego – przyp. red.)

Zwrócił uwagę na sprawę legaliza-
cji pobytu cudzoziemców i przyzna-
wania im prawa do pracy. – Nikt się 
nie spodziewał, że będziemy musieli 
obsłużyć aż tyle osób. Przy tej pro-
cedurze nie można pominąć aspektu 
bezpieczeństwa Państwa. Wszyst-
kie osoby, które składają wnioski są 
sprawdzane przez odpowiednie służ-
by i to musi trochę trwać.

Po dłuższej wypowiedzi Wojewody 
Radziwiłła, w trakcie której opo-
wiedział o kontynuacji rozpoczętej 
w 2017 roku kampanii „Czyste ma-
zowieckie” i podawał liczbowe przy-
kłady wydatków Urzędu Wojewódz-
kiego na realizację zadań rządowych, 
takich jak Rodzina 500 plus, Dobry 
start, Senior plus, Opieka 75 plus, 
czy Za życiem, przyszedł czas na py-
tania od dziennikarzy. Nie było ogra-
niczeń czasowych!  

Czas dla mediów   
– Mówiąc żartobliwie, gdyby ktoś py-
tał mnie o plany, zamiary jako Woje-
wody Mazowieckiego, to odsyłam do 
expose Pana Premiera Morawieckie-
go – rozpoczął tę część konferencji 
Wojewoda. Odpowiadając na wiele 
pytań, podkreślał, że wojewoda jest 
wykonawcą, a nie kreatorem. 

Padło m.in. pytanie, co spowodowało 
przyjęcie nominacji na to stanowisko.
– Panu Premierowi się nie odma-
wia – stwierdził z uśmiechem woje-
woda. –  A główny motyw to odpo-
wiedzialność za sprawy publiczne. 
Przez 20 lat byłem działaczem Izb 
Lekarskich. Byłem działaczem Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów, potem 
Ruchu Wolność i Pokój, potem samo-
rządu lekarskiego. 

Na pytania o przyszłą współpracę 
z Prezydentem Warszawy Rafałem 
Trzaskowskim, padła odpowiedź: – 
Urzędujemy z Panem Prezydentem 
w jednym korytarzu, a stoi on na czele 
jednego z licznych samorządów woje-
wództwa mazowieckiego. W najbliż-

szym czasie na pewno się spotkamy. 
Relacje tzw. biznesowe muszą być po-
prawne, bo inaczej byłoby to ze szko-
dą dla mieszkańców. A z mocy prawa 
Wojewoda jest zobowiązany do tego, 
żeby prowadzić nadzór nad tym, co 
dzieje się w samorządzie”.

W kwestii spadku dochodów samo-
rządów miejskich i gminnych, wo-
jewoda stwierdził, że: – Dochody 
samorządów terytorialnych są coraz 
wyższe, mają więcej pieniędzy i nie 
będzie spadku dochodów. Będzie nie-
co mniejszy wzrost niż na początku 
2019 roku, ponieważ zmniejszył się 
podatek PIT. Samorządy otrzymują 
wynagrodzenie, które w całości po-
krywa wydatki, związane z projektem 
rządowym Rodzina 500 plus. 

Na pytanie o powód odejścia ze stano-
wiska poprzedniego Wojewody – Zdzi-
sława Sipiery i o przyszłe zaangażo-
wanie obecnego Wojewody w sprawy 
publiczne, usłyszeliśmy: 
– MUW był przez 4 lata zarządzany 
dobrze i był w dobrych rękach. To, że 
Pan Wojewoda Sipiera zdecydował się 
na zmianę swojego sposobu zaanga-
żowania w sprawy publiczne, tylko to 
jest powodem, że odszedł z tego stano-
wiska, (...) Mój poprzednik zdecydował 
się na kandydowanie do sejmu i został 
wybrany posłem, a tych dwóch funkcji 
nie można łączyć. Wybrał pracę posła. 
W odpowiedzi na drugą część pytania 
usłyszeliśmy: – Byłem człowiekiem za-
angażowanym publicznie i będę.

Tekst i zdjęcia
 Jacek Sulewski

„Wojewoda jest wykonawcą,
a nie kreatorem” 

KONSTANTY RADZIWIŁŁ uro-
dził się 9 stycznia 1958 r. we 
Wrocławiu. Wywodzi się z pol-
skiego, książęcego rodu Radzi-
wiłłów herbu Trąby, jest synem 
Alberta Hieronima Radziwiłła 
i Anny Marii z Czartoryskich. Żo-
naty z Joanną Dąbrowską. Ma 
czterech synów i cztery córki. 
Ukończył Warszawską Akademię 
Medyczną (1983 r.). Jest dokto-
rem nauk medycznych (2011 r.), 
specjalistą medycyny ogólnej 
i medycyny rodzinnej. W latach 
2001–2010 był Prezesem Na-
czelnej Izby Lekarskiej. Był ministrem zdrowia od 2015 do 2018 r. 
w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Był senatorem 
IX kadencji.  Współzałożyciel i wiceprezes Związku Dużych Rodzin „Trzy 
Plus”. W 2013 r. podjął współpracę z Jarosławem Gowinem, został 
ekspertem Polski Razem. 25 czerwca 2015 r. przyznano mu Nagrodę 
m.st. Warszawy. W wyborach w 2015 r. wystartował do Senatu z ra-
mienia PiS (jako kandydat Polski Razem) w okręgu nr 41, uzyskując 
mandat senatora IX kadencji (otrzymał blisko 100 tys. głosów). W maju 
2016 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. 9 stycznia 2018 r. został 
odwołany ze stanowiska ministra. Bez powodzenia kandydował w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. W wyborach w tym samym 
roku nie uzyskał senackiej reelekcji.
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BÓL I KRWAWIENIE 
–  najczęstsze objawy chorób 

proktologicznych
W większości przypadków do konsultacji proktologicznej 
zmusza nas ból lub krwawienie z odbytu. Wystąpienie tych 
objawów wywołuje u każdego z nas ogromny stres i wiele 
pytań dotyczących dalszego postępowania.  Jaka jest przy-
czyna? Czy to jest rak? Czy muszę od razu jechać do szpita-
la? Czy muszę iść do lekarza i kiedy? 

BÓL. Po pierwsze postarajmy się 
odnotować następujące fakty, o któ-
re zapyta lekarz i które będą miały 
wpływ na dalsze postępowanie. Czy 
ból jest związany z oddawaniem 
stolca czy utrzymuje się cały czas? 
Co nasila ból lub przynosi mu ulgę?  
Czy  w okolicy odbytu jest wyczuwal-
ny guzek?
Pomimo powszechnej opinii – ból 
rzadko jest objawem hemoroidów. 
Najczęściej związany jest ze szcze-
liną odbytu, tj. niegojącą się raną 
kanału odbytu. Oddawanie stolca 
wiąże się z tak ogromnym bólem, 
że chorzy boją się iść do toalety, 
a to prowadzi do błędnego koła 
i nasilenia objawów. Drugą przy-
czyną bólów jest zakrzepica żylaka 
zewnętrznego, której towarzyszy po-
większający się guz okolicy odbytu, 
który może osiągać rozmiary śliwki 
i uniemożliwiać siedzenie. Kolejną 
przyczyną bólów jest tzw. zespół 
dźwigaczy odbytu. Ból nie jest wte-
dy związany z oddawaniem stolca 
za to nasila się w czasie siedzenia. 
Obejmuje odbytnicę promieniując 
na dolną część tułowia. Epizod bólu 
może trwać około 20 minut. Ge-
neralnie ból w okolicy odbytu jest 
wskazaniem do planowej konsultacji 
proktologicznej w przeciągu kilu dni. 

KRWAWIENIE. W przypadku 
krwawienia najważniejszą kwestią  
jest odnotowanie objętości utraco-
nej krwi. Gdy cała toaleta jest po-
kryta skrzepami doszło prawdopo-
dobnie do masywnego krwawienia, 
które wymaga konsultacji lekarskiej 
tego samego dnia. Także chorzy 

przyjmujący leki przeciwkrzepliwe 
powinni być zbadani przez lekarza 
w dniu krwawienia. Niewielka ilość 
krwi na lub w stolcu czy ślady krwi 
na papierze wymagają konsultacji 
chirurga lub lekarza rodzinnego 
w najbliższym możliwym czasie w try-
bie ambulatoryjnym.
Kolor  krwi może pomóc lekarzowi 
we wstępnym wskazaniu miejsca 
krwawienia. Zazwyczaj żywoczer-
wona krew sugeruje krwawienie 
z hemoroidów, natomiast brunatno-
-ciemna krew wraz ze skrzepami  
wskazuje raczej na inne odcinki jeli-
ta grubego.  
Bardzo pomocne jest zauważenie 
czy krwawieniu towarzyszą inne ob-
jawy, np. ból, ale również czy jest 
wydzielany śluz lub ropa, co może 
naprowadzić na prawidłową diagno-
zę. Najczęstszą przyczyną krwawień  
z odbytu są hemoroidy. Wspomnia-
na wcześniej szczelina i zakrzep 
żylaka zewnętrznego również mogą 
współwystępować z krwawieniami. 
Konieczne jest wykluczenie choroby 
nowotworowej oraz chorób zapal-
nych jelit. 

KONSULTACJA proktologiczna 
pozwala na zaoszczędzenie czasu 
i uniknięcie nietrafionej terapii oraz 
przynosi zdecydowanie lepsze efek-
ty niż próba samodzielnego leczenia 
przy pomocy Internetu lub korzysta-
nia z porad znajomych. 

Więcej informacji na temat 
różnych chorób odbytu i sposobu ich 

leczenia można znaleźć na stronie
www.drklucinski.pl 

Łatwo przyszło, 
łatwo poszło

Łatwiej wydajemy pieniądze, które od kogoś dostaliśmy niż te, na które mu-
sieliśmy ciężko zapracować. Powiedzenie, że „łatwo przyszło, łatwo poszło” 
jest jak najbardziej słuszne. Często jednak nie uświadamiamy sobie w pełni 
wynikających z niego implikacji. Jedną z nich jest np. to, że bezpłatne lekar-
stwa pomagają nam słabiej niż te płatne. Bardziej lubimy i doceniamy to, 
czego nabycie wymagało większego wysiłku niż to, co przyszło nam bez trudu. 
Jak bardzo ten mechanizm rządzi naszym życiem?

Siła zaangażowania
Jest jeszcze inne powiedzenie: „Jak 
się nie ma, co się lubi, to się lubi, co 
się ma.” Czyli innymi słowy, najlepiej 
polubić to, z czym przyszło nam się 
zmagać i, co ważniejsze, znaleźć w tym 
sens. Nikt z nas nie lubi robić rzeczy 
bezsensownych. Staramy się więc zwy-
kle, aby te nasze działania były uzasad-
nione, czyli miały sens. W tym celu mo-
żemy oczywiście podejmować się tylko 
tych działań, które uważamy za sen-
sowne. Jest jednak jeszcze druga opcja, 
znacznie ciekawsza. Możemy dorabiać 
uzasadnienia do działań, w które już się 
zaangażowaliśmy. Następują wówczas 
potężne zmiany w sposobie widzenia 
tego działania i nas samych. 

Brunet vs. blondyn
W ten sposób działa już samo podję-
cie decyzji. Psycholog Leon Festinger 
zauważył, że każda poważna decyzja 
powoduje w nas dysonans poznawczy 
(patrz: ramka). Dokonując jakiegoś wy-

boru zawsze narażamy się na rozterki, 
niezależnie od tego, co w końcu wy-
braliśmy. Spójrzmy na bardzo życiowy 
przykład – dobór partnera (z góry proszę 
wrażliwszych Czytelników o potrakto-
wanie tego przykładu z przymrużeniem 
oka). Powiedzmy, że mamy do wyboru 
barczystego, bogatego, lecz niezbyt by-
strego bruneta i biednego, lecz obdarzo-
nego wysoką inteligencją cherlawego 
blondyna. Jeśli wybierzesz bruneta to 
dysonans bierze się z wad bruneta i za-
let odrzuconego blondyna. I odwrotnie 
– przy wyborze blondyna mogą ci do-
skwierać jego bieda i cherlawość, a tak-
że odrzucone bogactwo i uroda bruneta. 
Pewnie lepiej byłoby wybierać między 
brunetem mającym same zalety a blon-
dynem mającym same wady. Ale takie 
wybory życie oferuje nam bardzo rzad-
ko (poza tym nie jest to wtedy wybór, 
a stwierdzenie oczywistości). Jak sobie 
z tym radzić?

Sposoby na dysonans
Po dokonaniu wyboru automatycznie 
zaczynamy przeceniać to, co wybra-
liśmy („Ach, jakie on ma szerokie ra-
miona”), a pomniejszać wartość tego, 
co odrzuciliśmy („Z nim pewnie sie-

działabym tylko przy książkach”). Jeśli 
wybrałyśmy czerwone szpilki i odrzu-
ciłyśmy trampki, to utwierdzamy się 
w przekonaniu, że zaletą butów jest ich 
elegancja, a nie wygoda. Po podjęciu 
decyzji, zwłaszcza jeśli jest ona nieod-
wracalna, zanika skłonność do reali-
stycznego oceniania alternatywy, przed 
którą staliśmy. Zaczynamy podkreślać 
zalety dokonanego wyboru i wady od-
rzuconej opcji.

Rytuały przejścia
Podobne oddziaływanie ma na nas wy-
siłek zainwestowany w zdobycie jakie-
goś dobra. Bardziej nam się podoba 
mieszkanie, na które musieliśmy zapra-
cować niż to odziedziczone po babci. 
W tym tkwi istota wszelkich rytuałów 
przejścia, czyli inicjacji, jakie występują 
w wieku kulturach (np. typowe obrzę-
dy wchodzenia w dorosłość, u nas na 
szczęście nieobecne). Na tej zasadzie 
działają także przyjęcia do popular-
nych bractw studenckich w Stanach 
Zjednoczonych. Rytuały te są często 
nieprzyjemne, owiane tajemnicą, nie-
jednokrotnie uwłaczające początkują-
cym adeptom, mają jednak swoje uza-
sadnienie. Członkowie, którzy weszli 
do grupy za cenę pokonania dotkliwych 
trudności, bardziej sobie cenią przyna-
leżność do niej. Dzięki temu też sama 
grupa staje się bardziej spójna i zżyta.

Wysiłek ma sens
Jeśli włożymy w coś wiele wysiłku, za-
inwestujemy czas i energię, bardziej to 
cenimy, wierzymy w to i uznajemy za 

sensowne. Prawidłowość tę możemy 
obserwować na co dzień znacznie częś-
ciej niż nam się to wydaje. Gdy kogoś 
skrzywdzimy, zaczynamy gorzej o nim 
myśleć. Zakładanie, że skrzywdzony 
jest złym człowiekiem pomaga nam ła-
godniej ocenić nasz niegodny uczynek. 
I odwrotnie - gdy komuś pomożemy, 
zaczynamy myśleć o nim dużo lepiej. 
Przykład z brunetem i blondynem po-
kazał, że po dokonaniu wyboru lubimy 
to, co wybraliśmy, bardziej niż przed 
wyborem. Z kolei to, co odrzuciliśmy, 
lubimy mniej niż przed wyborem. Na 
tym nie koniec. Bardziej lubimy niezna-
ną osobę, kiedy mamy się z nią spotkać. 
Musimy bowiem podświadomie zało-
żyć, że ta osoba jest warta naszego cza-
su i zaangażowania. 

Lepszy płatny kurs
To, co otrzymujemy z łatwością, doce-
niamy mniej niż to, na co musieliśmy 
zapracować. W związku z tym wszel-
kie kursy edukacyjne, np. językowe 
są znacznie bardziej skuteczne, gdy są 
płatne. Badacze przekonują, że nawet 
leki, które dostaliśmy za darmo, oce-
niamy gorzej niż te płatne i to nasze 
nastawienie ma wpływ na proces le-
czenia (tzw. efekt placebo). Sięgnięcie 
po produkt bezpłatny wydaje się już 
na wstępie sensowne i oczywiste. Wy-
bór produktu płatnego wymaga od nas 
wyrobienia w sobie przekonania, że ta 
inwestycja będzie opłacalna, pożytecz-
na, warta naszego wysiłku. Inaczej się 
do niej nastawiamy i inaczej ją później 
traktujemy. Książkę, za którą zapłaci-
łam 100 zł przeczytam więc chętniej 
niż tę otrzymaną za darmo. W radzeniu 
sobie z dysonansem, czyli przekonywa-
niem samych siebie, że podjęta decyzja 
była słuszna, potrafimy być zaskakująco 
kreatywni i skuteczni. Nie bójmy się 
więc wysiłku ani kosztów związanych 
z podjęciem jakiegoś działania. Jest 
duża szansa, że to właśnie te działania 
opłacą nam się najbardziej.

Marlena Hess
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PIASTÓW
22 października 2019 r. w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Piastowie od-
były się 15. urodziny Świetlicy Śro-
dowiskowo – Integracyjnej „Dom 
Jana Pawła II”. Na uroczystości 
przybyła cała społeczność świet-
lików, starsi i młodsi absolwenci, 
rodzice oraz szczególni, zaprosze-
ni goście – przedstawiciele władz 
Miasta, dyrektorzy szkół, zaprzy-
jaźnione jednostki, stowarzysze-
nia, instytucje, darczyńcy, wolonta-
riusze i przyjaciele Świetlicy. 

K ierowniczka i dobry duch Świetlicy 
od prawie 11 lat, Joanna Szczuka, 
przywitała wszystkich gości, a za-

pełniona była cała widownia. Uroczy-
stości rozpoczęły się od występów 
artystycznych. Były układy taneczne, 
scenki, wspomnienia o wydarzeniach 
z życia świetlicy, o wychowawcach, 
opiekunach. Spod sceny akompaniowa-
ła na gitarze i pomagała śpiewem jed-
na z wychowawczyń, Katarzyna Ufnal. 
Było wesoło i wzruszająco.

ŚLUBOWANIE
Podniosłym i wzruszającym momen-
tem było ślubowanie nowych świetlików. 
Nowi adepci odpalali światełka od star-
szych świetlików. Miało to oznaczać sym-
boliczne przekazanie światła, promienia, 
który świetliki chcą zostawiać w każdym 
miejscu, w którym będą, w szkole, na wy-

cieczce, tutaj też. Chcą zostawiać po sobie 
pozytywny ślad, jasny płomień. Zapaleniu 
światełek towarzyszyło złożenie przysięgi 
przez nowe świetliki. Kamila przeczytała 
tekst ślubowania, a 15 nowych członków 
świetlicowej społeczności ślubowało, trzy-
mając światełka w dłoniach. 
– Mam nadzieję, że wszyscy, którzy dzisiaj 
składali ślubowanie, będą z nami przez 
następne 15 lat – wyraziła nadzieję Joanna 
Szczuka.

PODZIĘKOWANIA DLA PRZYJACIÓŁ

Pani Joanna podziękowała przede wszyst-
kim rodzicom świetlików. Potem długo 
wymieniała osoby i instytu-
cje ważne dla świetlicy 
i wszyscy dostawali 
słodziutką, pier-
nikową pamiąt-
kę. Byli to 
m.in.: przed-

stawiciele władz miasta, Stowarzyszenie 
„Możesz” (przybył cały zarząd z preze-
sem Arturem Moczarskim), osoby, które 
pracowały kiedyś w świetlicy, przedsta-

wiciele klubów osiedlowych, 
siostry Bogna i Małgosia 

– Misjonarki Maryi – 
prowadzące Przed-

szkole Niepublicz-
ne, dyrektorzy 
szkół podstawo-

wych, harcerze, dyrektor MOK – Wan-
da Przybylak, dyrektor Piastowskiego 
Archiwum Miejskiego – Daniel Dalecki, 
przedstawicielki stowarzyszenia Sprawni 
Razem, przedstawiciele grup wsparcia, 
spotykających się w budynku Świetlicy, 
najmłodszy wychowawca, który daw-
niej był świetlikiem – Dariusz Sawicki 
z małżonką. Ta piękna para to małżeństwo 
świetlicowe. Poznali się na rajdzie rowero-
wym „Od św. Józefa do św. Józefa” i tak 
się zaczęła ich wspólna historia. Etatowy 
skład wychowawców dopełnia Iwona Kry-
sińska.

ŻYCZENIA I PREZENTY
Kwiaty i serdeczne podziękowania na ręce 
Joanny Szczuki w imieniu władz Piasto-
wa złożyli: Przewodniczący Rady Miasta 
Janusz Wroński i reprezentujący Burmi-
strza Piastowa Tomasz Sarnacki. Prze-
wodniczący powiedział, że jest ona jedną 
z najbardziej empatycznych osób, jakie 
osobiście poznał. Wielu wyróżnionych 
rewanżowało się prezentami dla świetlicy. 
Filmiki z życzeniami i wspomnieniami 
przesłali byli wychowankowie.
Następnie na scenę wjechał jubileuszowy, 
płonący tort i zabrzmiało chóralne 100 
lat. Imprezę zakończył słodki, smakowity 
i róznorodny poczęstunek, na który zostali 
zaproszeni wszyscy obecni.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

Joanna Szczuka 
o historii 
i funkcjonowaniu 
placówki 
– Otóż, pod dzisiejszą nazwą, jako jed-
nostka budżetowa Gminy Piastów, Świet-
lica Środowiskowo – Integracyjna „DOM 
JANA PAWŁA II” funkcjonuje od lip-
ca 2010 r. Wcześniej, od października 
2004r.  Świetlica mieściła się w struktu-
rach Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i nosiła nazwę Socjoterapeutyczno 
– Integracyjna. Wówczas jej kierownikiem, 
ale też współpomysłodawcą była Agniesz-
ka Cholewska (dążenie do tego celu szcze-
gólnie wspierał ówczesny burmistrz Piasto-
wa Zdzisław Brzeziński i radny Andrzej 
Czarnocki).

P odstawą działania placówki jest obec-
nie ustawa o wspieraniu rodziny i sy-
stemie pieczy zastępczej. Oparty na 

powyższych wytycznych statut mówi, 
że „nadrzędnym celem świetlicy jest 
poprawa społecznego i emocjonalnego 
funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz 
ich rodzin”.
Na szczęście wszystkie te formalne sfor-
mułowania mają w budynku przy ul. 11-
go Listopada 8  bardzo ludzki i przyjazny 
wymiar. 

Ten budynek to „dom”. 
„Dom” – bo tak mówi sama 
nazwa, ale też „dom”, bo to 
dla wielu uczestników zajęć jedno 
z najważniejszych 
miejsc na świecie. 

To dobre miejsce na świetną zabawę, trud 
odrabiania lekcji, ciepłą kawę inkę, kanap-
kę z pasztetem i dobre miejsce, by poznać 
drugiego człowieka, zrozumieć siebie, 
zrealizować swoje marzenia, odkryć fascy-
nujący świat tuż za rogiem, przeżyć emo-
cjonujące chwile podczas całonocnych ma-

ratonów filmowych, dyskotek, wspólnego 
grillowania, wakacyjnych wyjazdów.

Formami realizacji wymienionych zadań 
są: zajęcia o charakterze socjoterapeu-
tycznym, zajęcia profilaktyczne, integra-
cyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, za-
jęcia tematyczne, ruchowe, poradnictwo 
psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, 
młodzieży i rodziców, organizowanie grup 
wsparcia.
Ważne jest, że każdy z wymienionych 
punktów ma przełożenie na wyniki. Część 
z nich nie będzie wymierna, bo trudno 
zmierzyć czyjąś radość z zaliczonego 
wreszcie semestru, ulgę po rozwiązaniu 
problemu, czy spokój po rozwiązanym 
konflikcie. Są jednak efekty policzalne.
Placówka  finansowana jest z 50% wpły-
wów za wydawanie koncesji i sprzedaż 
produktów alkoholowych w Piastowie.

Konkretna jest liczba 
zaopiekowanych dzieci. 
Od początku funkcjonowania 
świetlicy to blisko 250 
świetlików! Na dzień dzisiejszy 
stałych podopiecznych placówki 
jest czterdziestu sześciu.

Cała społeczność składa się z uczestników 
wiekowo określonych w statucie (7 – 16 
lat), absolwentów, którzy uczęszczali na 
zajęcia będąc uczniami szkół podstawo-
wych, a już jako licealiści wciąż chcą 
wspierać naszą pracę, oraz grupy osób 
niepełnosprawnych. Obecność tej ostat-
niej grupy jest szczególnie ważna, a słowo 
„integracja” przekłada się na każde z co-
dziennych zajęć.
Opiekę nad dziećmi sprawuje troje wy-
chowawców. Stałą kadrę wspiera grono 
fantastycznych specjalistów: psycholog su-
perwizor, psycholodzy – terapeuci, peda-
godzy, instruktorzy (sportowi, nauczyciele 
tańca, zajęć plastycznych, technicznych, 
specjaliści prowadzący jednorazowe zaję-

cia tematyczne). Praca tych ostatnich moż-
liwa jest dzięki regularnie pozyskiwanym 
środkom zewnętrznym.
Nie można w tym miejscu zapomnieć 
o wolontariuszach, którzy pomagają w pra-
cy z dziećmi udzielając im bezpłatnych 
korepetycji z wybranych przedmiotów, 
wspierając codzienne zajęcia. Szacunkowo 
w każdym roku 20 osób bezinteresownie 
poświęca swój czas, by spędzić go z wy-
chowankami Świetlicy wykonując kon-
kretną pracę. Obok tej grupy znajdują się 
praktykanci z uczelni warszawskich.

O d zawsze Świetlica poszukiwała no-
wych kontaktów i kierunków współ-
pracy. Codziennymi są kontakty z 

MOPS, kuratorem sądowym, Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zespołem Ośrodków 
Wsparcia, pedagogami szkolnymi, Klu-
bami SM, Ogniskiem TPD, MOK… 
Niezwykle owocne są wspólne działa-
nia z organizacjami pozarządowymi. Na 
pierwszym miejscu należy tu wymienić 
Stowarzyszenie MOŻESZ, Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin w Piastowie „Sprawni Razem”, 
ZHP Hufiec Piastów, Fundację Przyja-
ciółki, Wolontariat firm: BGK, T-Mobi-
le, Comarch… Osobne miejsce zajmują 
kapitanowie z Mariway Sailing Club.
Każdy taki kontakt rodzi niezwykłe wy-
darzenie w życiu Świetlicy. W ciągu 
piętnastu lat istnienia placówki takich 
momentów było tak wiele, że nie spo-
sób wymienić wszystkie. A ważne są to 
wydarzenia, bo służą nie tylko społecz-
ności Świetlicy, ale często są otwarte dla  
mieszkańców miasta. Tak więc: zrealizo-
waliśmy program „Tu mieszkamy, tu dzia-
łamy”, dzięki czemu Piastów miał plene-
rowe kino letnie, byliśmy gospodarzami 

otwartych warsztatów sztuki nowoczesnej 
„To jest sztuka!”, zaproponowaliśmy „Fil-
mowe Walentynki”, corocznie w Świetli-
cy odbywa się akcja „Świetliki”, gościli-
śmy nietuzinkowych ludzi: sportowców, 
podróżników, artystów, współorganizowa-
liśmy „Dzień Dziecka Bożego”, z „Przy-
jaciółką” spełnialiśmy dziecięce bożona-
rodzeniowe marzenia, a nasz Mikołaj był 
nawet kiedyś w telewizji, pomagaliśmy 
przy organizacji spotkań z cyklu „Ciastko 
z bajką” włączaliśmy się w ważne wyda-
rzenia społeczne, prezentowaliśmy swoje 
projekty naukowe podczas Pikników Na-
ukowych w Warszawie, co roku wypły-
wamy na przygodę pod żaglami w ramach 
projektu „Poza Horyzonty”.

Świetlica stara się również pozyski-
wać środki zewnętrzne. W 2019 roku 
są trzy zadania z finansowaniem ze-

wnętrznym. To skierowana dla rodziców 
„Akademia Rodzica”, zadanie adresowa-
ne dla osób niepełnosprawnych „Zobacz 
– też tu jestem!” oraz przeznaczony dla 
świetlicowych podopiecznych projekt 
„Przyszłość Świetlika”. Łącznie to po-
nad 100 000 zł przeznaczonych na dzia-
łania realizowane w Świetlicy! Środki na 
te działania pozyskane zostały przez Sto-
warzyszenie „Możesz” z funduszy Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego.
A podsumowaniem działalności Świetlicy 
niech będą słowa świetlicowego hymnu 
(autorstwa jednego z wychowawców – Ka-
tarzyny Ufnal):

Ptaki mają gniazda, 
które chronią dniem i nocą
Statki do swych portów 
powracają by odpocząć.
A ja mam miejsce, 
w którym ktoś na mnie czeka
I wiem, że zdążę – zdążę 
wyrosnąć na dobrego człowieka!
Jeszcze zdążę poznać świat,
Jeszcze zdążę pomylić się nie raz!
Jeszcze ręką dosięgnę chmur...

Dom świetlików ma już 15 lat

SWÓJ CEL ŚWIETLICA 
REALIZUJE PRZEZ 
KONKRETNE ZADANIA:

 n zapewnienie schronienia, miejsca spę-
dzania czasu wolnego, także w waka-
cje i ferie („Lato i zima w mieście”);

 n zaspokojenie potrzeby akceptacji i bez-
pieczeństwa;

 n pomoc terapeutyczna;
 n wypracowanie umiejętności współżycia 
społecznego:

 –  przestrzeganie norm i zasad współży-
cia w grupie

 –  konstruktywne rozwiązywanie konflik-
tów

 –  liczenie się z regułami współżycia 
w grupie;

 n uczenie podstawowych czynności, które 
pozwolą odnaleźć się w dorosłym życiu;

 n stworzenie warunków do brania od-
powiedzialności za podejmowane 
działania i kształtowanie poczucia 
sprawczości;

 n nauka radzenia sobie w trudnych sy-
tuacjach w sposób konstruktywny (po-
szukiwanie i przyjmowanie pomocy 
i wsparcia);

 n przedstawienie sposobów spędzania 
czasu wolnego w sposób akceptowany 
społecznie bez używek i przemocy;

 n rozwijanie intelektu dzieci poprzez:
 –  pomoc w nauce (zajęcia o charakte-

rze reedukacyjnym)
 –  rozbudzanie i rozwijanie zaintereso-

wań;
 n dożywianie dzieci;
 n interwencje w szczególnych przypad-
kach (pomoc w rozwiązywaniu konflik-
tów w środowisku rodzinnym, szkolnym, 
rówieśniczym, zapobieganie i przeciw-
działanie przemocy);

 n stała współpraca z rodziną wycho-
wanka.

TEKST ŚLUBOWANIA
Przyrzekam: Mieć zawsze otwarte serce. Starać się dawać coraz więcej.
Nie bać się mówić o smutku i trosce. Cieszyć się nawet z najmniejszych drobnostek. 
Znaleźć w sobie promień i tym światłem właśnie sprawić, żeby innym ze sobą było łatwiej. 
Dbać o tę świetlicę, A co z tego wynika – dbać też o honor prawdziwego świetlika! 


