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Zimowe Ptakoliczenie w Brwinowie
W poprzednim numerze „Mocnych Stron” (1/2019) anonsowaliśmy spacery ornitologiczne, które miały odbyć 
się w Brwinowie i Pruszkowie. Zaplanowano je na czwarty weekend stycznia, a data nie była przypadkowa. 
W dniach 24–26 stycznia (od piątku do niedzieli ) odbywało się na terenie Polski ZIMOWE PTAKOLICZENIE, 
czyli coroczna akcja organizowana przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (w skrócie 
– OTOP) to istniejąca od 1991 r. organizacja pozarządowa 
o statusie pożytku publicznego, która zajmuje się ochroną 
dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Jej nadrzęd-
nym celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla 
dobra obecnych i przyszłych pokoleń, a działa przy wsparciu 
kilku tysięcy członków i wolontariuszy. To jedna z najwięk-
szych organizacji chroniących przyrodę w Polsce i polski 
partner światowej federacji towarzystw ochrony ptaków 
– BirdLife International. Współpracuje z polskimi i zagra-
nicznymi autorytetami oraz organizacjami pozarządowymi.

Zimowe Ptakoliczenie
Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków 
w Parkach i Ogrodach) to coroczna akcja, w której może 
wziąć udział każdy. Mogą to być osoby indywidualne, ro-
dziny, grupy znajomych, klasy szkolne, można dołączyć 
do bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem. 
Ptakoliczenie to szukanie ptaków w naszym najbliższym 
otoczeniu – począwszy od karmnika, przez ogród, skwer 
przed blokiem, trawnik czy okoliczny park. Szukanie i noto-
wanie – jakie gatunki i ilu ich przedstawicieli udało nam się 
zaobserwować. Podczas zorganizowanych wycieczek orni-
tologicznych można dowiedzieć się od przewodników wielu 
interesujących informacji o poszczególnych gatunkach pta-
ków, które spotykane są po drodze – jakie mają zwyczaje, 
gdzie ich szukać, jak obserwować by im nie szkodzić i jak 
mądrze pomagać. W ramach Zimowego Ptakoliczenia orga-
nizatorzy skupiają się na tych gatunkach, które zimą można 
spotkać najbliżej człowieka. Zapisane wyniki, przekazane 
OTOP, pomagają tworzyć zestawienia najliczniej spotyka-
nych o tej porze roku ptaków, a także dostrzegać ciekawe 

zjawiska zachodzące w ptasim świecie. Oczywiście wyniki 
nie powiedzą dokładnie, ile ptaków żyje zimą w Polsce, ale 
zbierane co roku dane pomagają śledzić potencjalne zmiany 
i sprawdzać, czy pokrywają się one z wynikami ściśle na-
ukowych opracowań wykonywanych przez profesjonalnych 
ornitologów. Dowiemy się, który gatunek najliczniej zimuje 
w naszym kraju. Do tej pory była to kaczka krzyżówka.

Pruszkowska Grupa OTOP
Do tegorocznego Zimowego Ptakoliczenia włączyła się ak-
tywnie Pruszkowska Grupa OTOP organizując dwa spacery 
ornitologiczne. Pierwszy w sobotę, 25 stycznia, w Brwino-
wie (Park Miejski), i drugi – następnego dnia, w Pruszko-
wie (Park Potulickich). Honorowy patronat nad obydwoma 
spacerami objął starosta pruszkowski – Krzysztof Rymu-
za. Głównymi przewodnikami spacerów byli ornitolodzy 
OTOP, koordynatorzy monitoringu ptaków – Adam Dmoch 
(brwinowski) i Łukasz Wardecki (pruszkowski). Nasza re-
dakcja wybrała się do Brwinowa, gdzie o godz. 9.00, 
przy wejściu do Parku Miejskiego im. 36 PP Legii 
Akademickiej, od strony ul. Rynek, zebrała się 
grupa chętnych do wspólnego obserwowania 
ptaków. Spora część wyposażona w aparaty 
fotograficzne i lornetki. 

Pogoda mało ptasia
Panujące tego dnia warunki atmosfe-
ryczne mogły wystraszyć potencjalnych 
uczestników, ale zebrała się kilkudziesięcio-
osobowa grupa (w szczytowym momencie było 
prawie 60 osób), reprezentowana przez wszystkie pokolenia 
(uczestnicy wpisywali się na listę), nawet przez pewien czas 
obecna była TVP3. 

przy wejściu do Parku Miejskiego im. 36 PP Legii 
Akademickiej, od strony ul. Rynek, zebrała się 
grupa chętnych do wspólnego obserwowania 

ryczne mogły wystraszyć potencjalnych 
uczestników, ale zebrała się kilkudziesięcio-
osobowa grupa (w szczytowym momencie było 
prawie 60 osób), reprezentowana przez wszystkie pokolenia 

przy wejściu do Parku Miejskiego im. 36 PP Legii przy wejściu do Parku Miejskiego im. 36 PP Legii 
Akademickiej, od strony ul. Rynek, zebrała się 

uczestników, ale zebrała się kilkudziesięcio-

cd. na str. 22
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URSUS

WOSKOWINA I... PATYCZEK?
Moi pacjenci często pytają mnie, jak dbać o uszy, 
zwłaszcza jeśli mają kłopoty z nadmierną ilością wo-
skowiny.  Woskowina stanowi naturalną ochronę 
przewodu słuchowego. Chroni przed chorobotwór-
czymi drobnoustrojami, pyłami oraz innymi zanie-
czyszczeniami. Pełni również funkcje oczyszczające 
oraz nawilżające przewód słuchowy zewnętrzny. Wo-
skowina ma na ogół lepką konsystencję i nieprzyjem-
ny zapach, stąd też mylnie kojarzy się z niewłaściwą 
higieną uszu. Dlatego też, za wszelką cenę staramy 
się ją usunąć z ucha. Najczęściej próbujemy usunąć 
woskowinę za pomocą patyczków higienicznych. 
A to błąd.  Patyczek higieniczny wprowadzony głę-
biej do ucha, przesuwa i upycha woskowinę, przez 
co tworzy się korek woskowinowy. Poza tym patycz-
kiem łatwo uszkodzić skórę przewodu słuchowego, 
a nawet narazić na uraz błonę bębenkową. Nieleczo-
na rana może ulec zakażeniu, a to wywołać zapalenie 
ucha. Tak więc, najlepiej nie czyścić przewodu słu-
chowego patyczkami, a ograniczyć się jedynie do 
czyszczenia małżowiny usznej.

KOREK WOSKOWINOWY
Zaczopowanie ucha korkiem woskowinowym może 
powodować uczucie pełności w uchu, pogorszenie 
słuchu, ból ucha, szumy uszne, a w ciężkich przy-
padkach nawet zawroty głowy. Objawy te nie muszą 
występować jednocześnie, ale jeśli pojawi się choć 
jeden z wymienionych, warto udać się do lekarza 
otolaryngologa na konsultację. W gabinecie lekar-
skim, specjalista otolaryngolog może usunąć wosko-
winę stosując irygację, a więc płukanie ucha lub me-
chanicznie oczyścić ucho z woskowiny przy pomocy 
narzędzi laryngologicznych (np. haczyk, pętla, ssak). 
Poza tym lekarz często dysponuje specjalistycznym 

sprzętem w postaci wideoskopu, czy mikroskopu, 
dzięki czemu usuwanie woskowiny odbywa się pod 
większą kontrolą. 

HIGIENA USZU NA CO DZIEŃ 
Choć samodzielne czyszczenie ucha nie jest zaleca-
ne, to można używać substancji rozpuszczających 
nadmiar woskowiny. Najczęściej mają one postać 
kropli lub sprayów do ucha i są ogólnodostępne 
w aptekach, bez recepty. Głównymi składnikami ta-
kich środków są: parafina, gliceryna, olejki roślinne, 
środki przeciwzapalne, przeciwbólowe i antysep-
tyczne. Warto zapytać lekarza lub farmaceutę, 
jakie preparaty można bezpiecznie stosować.
O czystość i higienę ucha muszą szczególnie dbać 
osoby, które w przeszłości przechodziły zabiegi ope-
racyjne uszu, mają przewlekłe stany zapalne ucha, 
perforację błony bębenkowej, a także użytkownicy 
aparatów słuchowych. Zaleca się wtedy bycie pod 
stałą opieką poradni otolaryngologicznej. Pamiętając 
o higienie ucha nie zapominajmy o kontrolnych ba-
daniach słuchu. Należy je wykonywać przynajmniej 
raz w roku, zwłaszcza jeśli przekroczyło się już 65 
rok życia lub pracuje się w warunkach hałasu. Ba-
danie słuchu można wykonać bezpłatnie w gabi-
necie protetycznym. Użytkownicy aparatów słucho-
wych ponadto powinni też w szczególny sposób dbać 
o czystość i higienę aparatów wewnątrzusznych oraz 
wkładek dousznych i ich regularne serwisowanie.      

AGNIESZKA KOŁACZEK 
– protetyk słuchu, specjalista 
z wieloletnim doświadczeniem 

w pomocy ludziom z problemami 
związanymi ze słuchem

Ach, te korki w uszach...

Centrum Stomatologii 
Alfa Medic

Centrum Stomatologii Alfa Medic
Ul. Opieńskiego 1a, 02-495 Warszawa

Tel: 22-668-49-49 
rejestracja@alfamedic.pl

www.alfamedic.pl

IMPLANTY ORTODONCJA

PROTEZY WYBIELANIE
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IV Konkurs Kolęd i Pastorałek 
im. Pawła Buczyńskiego
23 stycznia 2020 r. w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim 
odbył się fi nał  IV Konkursu Kolęd i Pastorałek im. Pawła Buczyńskiego. 
W tegorocznej edycji konkurs po raz pierwszy poszerzył swój zasięg: jak 
zauważyła Dyrektor konkursu Magdalena Migda-Radziszewska, ta mu-
zyczna inicjatywa objęła już nie tylko Gminę Ożarów Mazowiecki, ale cały 
Powiat Warszawski Zachodni. Zgodnie z regulaminem, konkurs został 
ograniczony tylko do szkół podstawowych mieszczących się na terenie Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego. Na fi nał wydarzenia do Domu Kultury 
Uśmiech zjechali się uczestnicy z Ożarowa Mazowieckiego, Ołtarzewa, 
Duchnic, Płochocina, Święcic, Koczarg, Kampinosu i Zielonki.

J ury w składzie: Alina Buczyńska 
(żona śp. prof. Pawła Buczyńskie-
go), Józef Stępień (śpiewak opero-

wy – tenor, solista bydgoskiej Opery, 
a także Teatru Wielkiego w Łodzi 
i  Opery Narodowej w Warszawie) 
i Mariusz Latek (artysta Filharmonii 
Narodowej, dyrygent Chóru Ab Imo 
Pectore, nominowany przez kapitułę 
redakcji „Polska The Times” do tytułu 
„Osobowość Roku 2019”) przysłuchi-
wało się uczestnikom prezentującym 
swe umiejętności w czterech katego-
riach: „solista 4–6 klasa”, „solista 7–8 
klasa”, „zespół 4–6 klasa” i „zespół 
7–8 klasa szkoły podstawowej”. 
Ku radości organizatorów z roku na 
rok poziom konkursu wzrasta. Mło-
dzi artyści nie tylko śpiewają (rów-
nież w obcych językach), ale także 

sami grają. Na uwagę zasługuję Ce-
zary Brunowski z Koczarg (zwy-
cięzca kategorii „4–6 klasa”), który 
przy własnym akompaniamencie gi-
tarowym wykonał kolędę Mary, Did 
You Know? Natomiast w kategorii 
„7–8 klasa” bezapelacyjnie zwy-
ciężyła w iście piosenkarskim stylu 
Wiktoria Smaga z Ożarowa Ma-
zowieckiego. W rywalizacji zespo-
łowej trzeba wyróżnić (w kategorii 
„4–6 klasa”) zespół ze szkoły pod-
stawowej w Ołtarzewie. Ta 10-oso-
bowa grupa śpiewająca i grająca na 
różnych instrumentach zaprezento-
wała się znakomicie. Zwracała uwa-
gę precyzja i dobra synchronizacja 
w wykonaniu kolędy przez tak dużą 
grupę. W kategorii „7–8 klasa” zwy-
ciężył zespół z Płochocina. 

Serdeczne podziękowania nale-
żą się Dyrektorowi Domu Kultury 
Uśmiech Krzysztofowi Jabłońskiemu 
za użyczenie sali na finałowe zmaga-
nia konkursowe, a także Jarosławowi 
Orzechowskiemu ze sklepu Kanapka 
(patronacki sklep piekarni Grzybki), 
który od pierwszej edycji konkursu bez-
płatnie dostarcza słodkości dla wszyst-
kich jego uczestników. Dziękujemy Po-
wiatowi Warszawskiemu Zachodniemu 
za dofinansowanie konkursu.

�

Konkurs Kolęd i Pastorałek po-
siada niezwykłego patrona – Pa-
wła Buczyńskiego, który na sta-
łe zapisał się w historii polskiej 
kompozycji, jak również w waż-
nej dla społeczności lokalnej hi-
storii Ożarowa Mazowieckiego 
(patrz: ramka obok).              �

PAWEŁ BUCZYŃSKI,
urodzony 7 kwietnia 1953 roku w Laskach, w latach 
1968–1974 uczęszczał do PSM II stopnia im. J. Els-
nera w Warszawie, gdzie w czerwcu 1974 roku otrzy-
mał dyplom z wyróżnieniem w klasie fortepianu. Na 
ten okres przypadły jego pierwsze doświadczenia 
kompozytorskie – pod kierunkiem Andrzeja Dobro-

wolskiego napisał kilka utworów wykonywanych potem na szkolnych 
koncertach kompozytorskich.
W 1974 roku został przyjęty do warszawskiej PWSM, do klasy kompozy-
cji prof. Tadeusza Bairda. Do ważniejszych utworów skomponowanych 
przez niego w czasie studiów należą: Sny (1975, na rożek angielski, róg, 
wibrafon, klawesyn i wiolonczelę), Śpiewy mizoginiczne (1976, na chór 
a cappella), I Kwartet smyczkowy (1976), Requiem (1977, na głosy i ze-
spół instrumentalny, do tekstu Roberta Rożdiestwienskiego, prawykona-
nie 1978 w Filharmonii Narodowej).
Po otrzymaniu stypendium rządu austriackiego, Paweł Buczyński stu-
diował w latach 1983–1984 w Konserwatorium Muzycznym w Wied-
niu pod kierunkiem Romana Haubenstocka-Ramatiego. Ponadto brał 
udział w Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej  Muzy-
ki w Darmstadcie (1980, 1982, 1984) oraz Międzynarodowym Warszta-
cie Młodych Kompozytorów w Borowcu w Bułgarii (1982). 
Od 1979 roku pracował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Cho-
pina, gdzie był m.in. prodziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury 
i Teorii Muzyki (1993–1996). Był także wykładowcą w Państwowej Wyż-
szej Szkole Teatralnej w Warszawie (1990–1994). W latach 80. i 90. peł-
nił różne funkcje w Zarządzie Głównym i Zarządzie Oddziału Warszaw-
skiego Związku Kompozytorów Polskich, zasiadał także w jury Konkursu 
Kompozytorskiego im. Tadeusza Bairda (1995 i 1997). 
Paweł Buczyński uważany był za jednego z najważniejszych kompozy-
torów swojego pokolenia. Stworzył dziesiątki utworów, między innymi 
takie dzieła jak Litania na orkiestrę, Muzyka opadających liści i Oratio 
1982. W ostatnim czasie skomponował oratorium Benedictus – ora-
torium in honore beati Edmundi in partes quinque, które miało swo-
ją premierę 13 listopada 2014 roku w Studio Koncertowym Polskiego 
Radia im. Witolda Lutosławskiego. Jego twórczość była klasyfikowana 
jako wyraz „nowego polskiego romantyzmu”, który cechuje klasyczna 
orkiestracja i forma, lecz występujące w nim środki muzyczne tożsame 
są dla romantyzmu i zdobyczy drugiej awangardy.
Wśród licznych zdobytych przez artystę wyróżnień należy wymienić: 
I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Forum Mło-
dych” w Krakowie za I Kwartet smyczkowy (1977), I nagrodę za Tri-
corne na 2 flety, wiolonczelę i klawesyn (1978) w konkursie kompozy-
torskim organizowanym z okazji Festiwalu „Młodzi Muzycy Młodemu 
Miastu” w Stalowej Woli (1979), I nagrodę w Konkursie Młodych Związ-
ku Kompozytorów Polskich za Muzykę opadających liści na orkiestrę 
smyczkową (1980; ten sam utwór w 1985 roku zdobył wyróżnienie na 
Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu). W 1981 
roku otrzymał wyróżnienie za utwór Grej muzyczko na chór mieszany 
a cappella (1981) na Konkursie Kompozytorskim im. Jana Sztwiertni 
w Cieszynie.
Poszukując natchnienia do swych nowych kompozycji, pod koniec lat 
90. artysta wyprowadził się z Warszawy i zamieszkał przy ul. Kopernika 
w Ożarowie Mazowieckim. Mieszkańcy Ożarowa z pewnością zapamię-
tają jego kompozycję na cześć świętego Jana Pawła II, wielokrotnie roz-
brzmiewającą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 
Paweł Buczyński, wybitny kompozytor i mieszkaniec Ożarowa Mazowie-
ckiego, zmarł 5 stycznia 2015 roku w wieku 61 lat w szpitalu w War-
szawie. Msza pogrzebowa odbyła się w górnym kościele wypełnionego 
po brzegi ożarowskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W ceremonii 
pogrzebowej, oprócz mieszkańców Ożarowa, wzięli udział także rektor 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, dziekani 
i profesorowie poszczególnych wydziałów tej uczelni, a także dyrygen-
ci i przyjaciele Zmarłego z całej Polski. Mszy przewodniczył wówczas 
ks. Stanisław Zarosa SAC (ówczesny kustosz i proboszcz Sanktuarium), 
zaś Słowo Boże wygłosił ks. Adam Zelga, proboszcz parafii bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Warszawie. Na zakończenie Mszy pogrzebowej głos 
zabrał prof. Ryszard Zimak – rektor Uniwersytetu Muzycznego Frydery-
ka Chopina w Warszawie, a także uznany kompozytor i prezes Związku 
Kompozytorów Polskich – prof. dr hab. Edward Sielicki.
Paweł Buczyński posiadał dar muzycznej serdeczności i empatii, który 
w szeregu jego dzieł nabrał rysów artystycznej wypowiedzi. Był skrom-
nym człowiekiem, sam nie wywyższał się i nie narzucał nikomu. Muzyka 
Pawła Buczyńskiego pozostanie z nami na zawsze. Zostanie też wspo-
mnienie, wręcz legenda jego barwnej, pełnej humoru i ciepła postaci.

dr Mariusz Latek



 NR 2(76)/2020  (ROK V)    |    6 LUTEGO 2020 R.    |    Mocne Strony4 dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW

URSUS � BRWINÓW

Warszawa – Ursus, ul. Plutonu AK „Torpedy” 26 

📞  22 668 48 53, 605 520 555
📧  lecznica@lecznica-puls.pl
pon.–pt.: 8.00–20.00, sob. od 8.00

PODSTAWĄ
DLA NAS

JEST TWOJE
ZDROWIELECZNICA PULS

Zobacz więcej na www.lecznica-puls.pl

NOWI SPECJALIŚCI:
�   lek. med. specjalista 

PULMONOLOG
 (choroby płuc)
�   lek. med. specjalista 

NEFROLOG
 (choroby nerek)
�   dr n. med. specjalista 

REUMATOLOG 
dla dorosłych 

�   dr n. med. specjalista 
REUMATOLOG-
-PEDIATRA 
(na stałe pracuje 
w Centrum Zdrowia Dziecka)

SPECJALISTYCZNE 
KONSULTACJE

LEKARSKIE

MEDYCYNA 
PRACY

�    Stomatologia
dla dzieci i dorosłych 
– pełny zakres 

�  Badanie RTG zęba

STOMATOLOGIA
PROTETYKA

OKULISTA

oraz
�   CYTOLOGICZNE
�  USG (pełny zakres)
�    USG GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE 

(3D / 4D Voluson S6)
�    BADANIA KARDIOLOGICZNE

–  Echo serca (USG serca / echokardiografia 
/ UKG /ultrasonokardiografia) 

–  EKG (elektro kardio grafia) 

BADANIA 
LABORATORYJNE

ZABIEGI

STOMATOLOGIA
1. Bezpłatne konsultacje

2.  Pakiet higenizacyjny (scaling, piaskowanie i � uoryzacja) 
do 15 lutego 2020 r. – w obniżonej cenie 150 zł

BADANIA LABORATORYJNE 
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 10:00

Pakiet nefrologiczny w cenie 40 zł do 15 lutego 2020 r.
Zakres proponowanych badań pozwala na ocenę pracy nerek 
oraz układu moczowego :
• Badanie ogólne moczu• Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)• Oznaczenie stężenia mocznika w surowicy krwi• Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi• Pomiar stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi
Wyniki badań można skonsultować podczas wizyty komercyjnej 
z lekarzem nefrologiem.  

BEZPŁATNE BADANIA SPIROMETRYCZNE
w dniach 5, 12, 19 i 26 lutego 2020 r.

 w godz. od 10:00 do 12:30. Zapisy w rejestracji lecznicy.

�    CHIRURG ONKOLOG
 konsultacje i zabiegi

  –  USUWANIE: kaszaków, 
tłuszczaków, włókniaków, 
brodawek, znamion atypowych, 
nowotworowych i innych 
(badania histopatologiczne)

  –  KRIOTERAPIA zmian skórnych 
i onkologicznych (kurzajki itp.)

AKTUALNE
PROMOCJE !

U nas uzyskasz
profesjonalną informację 

o każdym produkcie

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

BIORYTM
SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY

ul. Wojciechowskiego 33 

PAWILON 51

02-495 Warszawa
(Ursus Niedźwiadek)

tel. 506 961 480

www.facebook.com/biorytmsklepGODZINY OTWARCIA: 
pn.–pt.:  10.00 – 18.00
sob.:     9.00 – 14.00
niedz.: nieczynne ZAPRASZAMY!ZAPRASZAMY!

Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy 
Co zrobić, jeżeli dziecko się zadławi? Jak pomóc dorosłemu, który przestał oddychać? 
Przede wszystkim – nie wpadać w panikę, a wcześniej zapisać się na bezpłatne, facho-
we szkolenia organizowane przez Straż Miejską w Brwinowie. 

M łode matki, kierowcy i wszyscy, którzy 
chcieliby nauczyć się udzielania pierwszej 
pomocy mogą zapisać się na bezpłatne 

szkolenia. Do wyboru są trzy bloki tematyczne 
– dotyczące zachowania się na miejscu wypad-
ku, pierwszej pomocy najmłodszym oraz postę-
powania w przypadku omdleń, krwotoków czy 
złamań. W zależności od potrzeb chętni mogą 
zgłosić się na wszystkie trzy szkolenia bądź 
tylko wybrane. Każdy blok tematyczny będzie 
trwał ok. 3 godzin. Być może poświęcenie tego 
czasu będzie szansą na pomoc w sytuacji zagro-
żenia życia i zdrowia.
Najważniejsze w ratowaniu osób poszkodowa-
nych są pierwsze cztery minuty po wypadku. 
Dlatego szczególny nacisk będzie położony na 
ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem no-
woczesnego sprzętu, w tym fantomów imitują-
cych ludzką postać. Poruszone będą też tema-
ty związane z prawnymi aspektami udzielania 
pierwszej pomocy. Zajęcia będą odbywać się 
w grupach od 7 do 10 osób, dzięki czemu każdy 
będzie miał możliwość efektywniejszej nauki. 
Poprowadzi je funkcjonariusz Straży Miejskiej 
w Brwinowie mł. insp. Mateusz Poliszczuk, ra-
townik i instruktor pierwszej pomocy. 
W 2018 r. w Polsce w wypadkach drogowych 
zginęło blisko 3 tys. osób, a prawie 40 tys. zo-
stało rannych. Każdy może być świadkiem lub 
uczestnikiem kolizji bądź wypadku, dlatego 
tak ważne jest, aby wiedzieć, jak się zachować 
w takiej sytuacji. Szansę na uratowanie czyje-
goś życia bądź zdrowia na drodze przy zacho-
waniu własnego bezpieczeństwa daje udział 
w pierwszym szkoleniu. Zainteresowani nauczą 
się, jak kontrolować podstawowe funkcje życio-
we, wykonywać resuscytację krążeniowo-od-
dechową u osoby dorosłej, a także jak używać 
automatycznego defibrylatora zewnętrznego 
(tzw. AED). Dowiedzą się też, jak we właściwy 
sposób powiadamiać służby ratownicze w tak 
stresującej sytuacji, jaką jest zdarzenie drogowe. 

Pierwsza pomoc przy omdleniach i zadławie-
niach, pozycja boczna ustalona to kolejne ważne 
zagadnienia, które poznają uczestnicy.
Maluch traci przytomność i przestaje oddychać 
– z takimi sytuacjami niejednokrotnie spotykają 
się rodzice małych dzieci. Opiekunowie często 
nie wiedzą, co zrobić, a pierwszą reakcją jest 
panika i strach o życie podopiecznego. Aby 
poczuć się pewniej i zachować spokój warto 
zapisać się na szkolenie, podczas którego będą 
omawiane zagadnienia pierwszej pomocy naj-
młodszym. Uczestnicy będą mogli nauczyć się, 
jak zachować się w razie zadławienia, zakrztu-
szenia, omdlenia, oparzeń czy zatruć. Po części 
teoretycznej uczestnicy będą ćwiczyć prak-
tyczne sposoby kontroli podstawowych funkcji 
życiowych. Poznają też metody wykonywania 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej u niemow-
ląt i dzieci. Na szkoleniu zostaną też omówione 
zasady bezpiecznego postępowania z dzieckiem 
oraz metody zapobiegania nieszczęśliwym wy-
padkom. 
Podczas kolejnego bloku zajęć ich uczestnicy 
zdobędą przydatną wiedzę na temat prawidło-
wego opatrywania ran czy postępowania w razie 
zwichnięć, skręceń czy złamań. Skoncentrują 
się też na ćwiczeniach praktycznych – kontroli 
podstawowych funkcji życiowych, resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej czy 
użyciu defibrylatora AED. Dowiedzą się też, co 
powinno znajdować się w wyposażeniu apteczki 
pierwszej pomocy oraz jak z niej korzystać. 

Zainteresowani mogą wysyłać zgłoszenia – po-
dając imię, nazwisko i numer telefonu –  na  adres 
mailowy straz.miejska@brwinow.pl, lub telefonicz-
nie pod nr 22 738 25 97 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8–15. Szkolenia będą odbywały się w go-
dzinach popołudniowo-wieczornych m.in. w SP nr 1 
w Brwinowie. Po zebraniu odpowiedniej liczby osób 
oraz ustaleniu terminu szkolenia osoby chętne zostaną 
zaproszone do udziału.   

TERAPIA SIARKĄ
Siarka to minerał, który pomaga w wielu schorzeniach nękających 
współczesnego człowieka, co wskazuje na jego leczniczą moc. 
Jest to przecież pierwiastek budujący nasze ciało. Tworzy białka 
strukturalne, enzymy, hormony oraz małe organiczne związki siarki 
– kluczowe w metabolizmie wszystkich żywych komórek.

KIEDY 
SUPLEMENTACJA 
SIARKĄ JEST 
NIEZBĘDNA?*
Przyczynami szybszego zużywa-
nia się rezerw siarki w organiź-
mie są przewlekłe zapalenia wy-
nikające z chorób alergicznych, 
autoimmunologicznych, a także 
niewyleczone infekcje, nadmierny 
wysiłek fizyczny, zażywanie leków 
oraz spożywanie produktów za-
wierających dodatkowe substan-
cje, takie jak: barwniki, słodziki, 
stabilizatory.
Biorąc pod uwagę niedobory siar-
ki w spożywanych produktach, wy-
nikające z braku tego pierwiastka 
w glebach oraz na ogromne zapo-
trzebowanie organizmu na siarkę 

– powinniśmy naszą dietę suple-
mentować.

WSKAZANIA 
DO STOSOWANIA SIARKI:
� choroby zwyrodnieniowe sta-

wów i przewlekły ból
� choroby skórne typu: łuszczy-

ca, atopowe zapalenie skóry, 
trądzik

� wypadanie włosów, kruchość 
paznokci

� odtruwanie organizmu z wszel-
kiego rodzaju zanieczyszczeń, 
leków, metali ciężkich

� proces wzrostu
� rekowalescencja po wypad-

kach, urazach, oparzeniach.
Leczenie siarką jest skuteczne, je-
śli zażywamy ją przez dłuższy czas 
(co najmmniej 12 tygodni) i w od-
powiedniej dawce.

Pozostałe informacje 
na temat siarki (i nie tylko) 
można uzyskać w sklepie

„BIORYTM” 
Sklep Zielarsko-Medyczny 
ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 51
Warszawa (Ursus Niedźwiadek)

Pozostałe informacje 

„BIORYTM” poleca:

MSM 
– najbogatsze źródło 
organicznej siarki, które 
sprawdza się doskonale 
w terapii wszelkiego 
rodzaju chorób zwy-
rodnieniowych stawów, 
urazów przeciążeniowych 
oraz kuracji przeciwpaso-
żytniczej, uszczelniania 
jelit, wsparcia wątroby 
podczas detoksykacji.
MSM to również sku-
teczny „ulepszacz” urody 
– stosunkowo niedrogi 
i łatwo dostępny.

* Na podstawie informacji zaczerpniętych z książki „Terapia Siarką” T. Woźniak

�  BRWINÓW. Straż Miejska – w trosce o zdrowie i życie ludzkie
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Pierwsze trzy rodziny odebrały już klucze do 
mieszkań budynku komunalnego zlokalizowa-
nego przy ul. Zagłoby 17. W środę, 22 stycz-
nia odbyła się ofi cjalna uroczystość, podczas 
której prezydent  Trzaskowski przekazał klucze 
pierwszym lokatorom.

W budynku przy ul. Zagłoby 17 powstały 84 miesz-
kania o wielkości od 29,7 m2 do ok. 67,5 m2 
(30 lokali jednopokojowych, 42 dwupokojowych 

i 12 trzypokojowych), w tym 9 przystosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. W bloku znajduje 
się podziemny parking, windy oraz wózkownia w każ-
dej klatce schodowej. Parter przeznaczono na osiedlo-
wą filię ośrodka kultury.  Dodatkowo budynek został 
wyposażony w instalację sygnalizacji przeciwpożaro-
wej SSP. Koszt inwestycji to 22,5 mln zł
– Dziś wspólnie rozwiążemy problemy wielu ursu-
skich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej. Chciałbym z tego miejsca bardzo podzięko-
wać wszystkim osobom zaangażowanym w realizację 
tak ważnej społecznie inwestycji. Mam nadzieję, że 
nowi lokatorzy, których delegacja jest dzisiaj z nami, 
znajdą  tu spokój i bezpieczeństwo oraz szansę na 
lepsze jutro dla siebie i swoich dzieci, czego z całego 
serca Państwu życzę – powiedział Bogdan Olesiński, 
burmistrz dzielnicy Ursus.  
Po przemówieniach nastąpiła ceremonia symboliczne-
go przekazania kluczy do mieszkań oraz do siedziby 
osiedlowego domu kultury „Miś”, który znajduje się 
w parterze budynku. Następnie wyznaczono czas na 
pytania dziennikarzy. Uroczystość zakończyła się od-
wiedzeniem wybranych mieszkań nowego budynku 
komunalnego. 
– Dotrzymaliśmy obietnicy! Dom kultury, który funk-
cjonował przy ul. Zagłoby od lat 90., wrócił  na swoje 
miejsce. Teraz zyskał piękną infrastrukturę – Kazi-
mierz Sternik, zastępca burmistrza dzielnicy Ursus. 

W wydarzeniu udział wzięli: Rafał Trzaskowski – pre-
zydent m.st. Warszawy, Bogdan Olesiński – burmistrz 
dzielnicy wraz z zastępcami Wiesławem Krzemie-
niem i Kazimierzem Sternikiem, Magdalena Mło-
chowska – dyrektor biura polityki lokalowej, Maria 
Łukaszewicz – przewodnicząca Komisji Budżetu 
w Radzie Warszawy, Maria Miszkiewicz – wiceprze-
wodnicząca Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,  
radni m.st. Warszawy, radni dzielnicy Ursus: Wanda 
Kopcińska, Aneta Wachnicka i Maciej Jakaczyński, 
Bogusław Łopuszyński – dyrektor Ośrodka Kultury 
„Arsus”, Paweł Wyrzykiewicz – kierownik Domu 
Kultury „Miś”, przedstawiciele Fundacji Habitat for 
Humanity, reprezentanci firmy projektowej Hejna Ar-
chitekci oraz firmy wykonawczej ASKO, pracownicy 
urzędu dzielnicy Ursus oraz  przedstawiciele mediów. 

UD Ursus

 Nowe komunalne 
„M” w Ursusie

Pierwszy gabinet stomatolo-
giczny w ursuskiej szkole roz-
począł działalność. Burmistrz 
Bogdan Olesiński oraz zastęp-
cy burmistrza – Wiesław Krze-
mień i Kazimierz Sternik wizy-
towali nowo otwartą placówkę 
przy ul. Konińskiej. 

12 września 2019 r. weszła 
w życie ustawa o opiece 
zdrowotnej nad uczniami, 

która reguluje zasady organiza-
cji profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji 
zdrowia oraz opieki stomatologicznej.
W związku z tym, że ustawa nakłada na szkoły i or-
gany prowadzące obowiązek organizacji opieki sto-
matologicznej, pierwsze działania w tym zakresie 
podjęto w dzielnicy Ursus jeszcze przed wejściem 
przepisów w życie. Zastępca burmistrza dzielni-
cy Ursus Wiesław Krzemień, w imieniu zarządu 
dzielnicy, zwrócił się do dyrektora Mazowieckiego 
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą 
o rozszerzenie bazy stomatologicznej podmiotów 
świadczących usługi w ramach NFZ.
Na terenie dzielnicy Ursus funkcjonuje 10 szkół, dla 
których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym, 
w tym 8 szkół podstawowych i 2 szkoły ponadpod-
stawowe. Dla wszystkich placówek w naszej dziel-
nicy zostały podpisane porozumienia o współpracy 
z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. 
W grudniu 2019 r. porozumieniami zostało objętych 
279  warszawskich szkół, co stanowi ok. 76%.
Zgodnie z intencją ustawodawcy opieka stomatolo-
giczna powinna być sprawowana głównie na terenie 
szkoły. Mimo, że ustawa nie przewiduje środków 
z budżetu państwa na utworzenie gabinetów denty-
stycznych w szkołach, w dzielnicy Ursus możemy 
pochwalić się nowoczesnym i przystosowanym do 
leczenia stomatologicznego gabinetem, który znaj-
duje się w Szkole Podstawowej nr 382 przy ul. Ko-
nińskiej. 
Z gabinetu stomatologicznego w Szkole Podsta-
wowej nr 382 będą mogli korzystać uczniowie 
7 szkół podstawowych, dla których usługi będzie 
świadczyć Warszawskie Centrum Zdrowia. Pierwsi 
uczniowie zostali przyjęci już 21 stycznia 2020 r.
Druga lokalizacja świadczenia opieki stomatolo-
gicznej to gabinet przy ul. Dzieci Warszawy 29. 
Przychodnia Lekarsko Stomatologiczna „AMO-
DENT” podpisała porozumienie dotyczące wyko-

nywania działalności leczniczej dla uczniów szkół 
mieszczących się przy ul. Dzieci Warszawy 42.

W ramach opieki stomatologicznej wymienione 
podmioty będą wykonywać działalność leczniczą 
w następującym zakresie: 

 � świadczenia ogólnostomatologiczne określone 
w przepisach (ustawa o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych) w części dotyczącej wykazu świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatolo-
gicznego, z wyłączeniem ortodoncji dla dzieci 
i młodzieży do ukończenia 18 r. życia;

 � profilaktyczne świadczenia stomatologicz-
ne, również na podstawie zapisów ustawy 
z wyłączeniem ortodoncji dla dzieci i mło-
dzieży do ukończenia 19 r. życia;

 � współpraca z pielęgniarką lub higienistką 
szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie 
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia i pro-
filaktyki.

Na podstawie porozumień, zawartych pomiędzy 
m.st. Warszawą i ww. placówek świadczących usłu-
gi medyczne, dyrektorzy szkół podejmą współpracę 
ze wskazanymi podmiotami leczniczymi oraz opra-
cują harmonogram realizacji świadczeń na rzecz 
uczniów szkoły.
Mimo, iż ustawa nakłada na organ prowadzący oraz 
dyrektorów szkół nowe obowiązki, w dzielnicy Ur-
sus udało się zrealizować zadanie uwzględniając 
wszystkie szkoły i uczniów, których rodzice wyra-
zili zgodę na objęcie opieką stomatologiczną. Jest 
to duży krok w kierunku wspierania rodziców w za-
kresie profilaktyki i ochrony zdrowia jamy ustnej 
u dzieci i młodzieży. Według danych z próchnicą 
zmaga się ponad 80% dzieci i młodzieży, dlatego 
ważne jest aby już na wczesnym etapie można było 

diagnozować chorobę i rozpocząć 
leczenie. 
Dzięki podjętym działaniom rodzice 
będą mogli na bieżąco monitorować 
stan zdrowia swoich dzieci i korzy-
stać z możliwości leczenia bezpo-
średnio w szkole lub jej pobliżu. 

Jak zapewnia Wiesław Krzemień, 
pełniący nadzór nad oświatą w Ur-
susie, razem z dyrektorami placówek 
zostanie przeprowadzona analiza 
pod kątem możliwości wyposażenia 
w gabinety stomatologiczne kolej-
nych placówek w Ursusie. 

UD Ursus

OPIEKA STOMATOLOGICZNA
WRÓCIŁA DO SZKÓŁ

Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus
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GMINA BRWINÓW

Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje
URZĄD GMINY BRWINÓW  |  05-840 BRWINÓW, UL. GRODZISKA 12  |  www.brwinow.pl

Brwinów awansuje do pierwszej dziesiątki
Gmina Brwinów znalazła się na 9. miejscu w kategorii gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów 
i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. 

S amorządy sklasyfikowane w ran-
kingu są oceniane przez eksper-
tów ZPP według wielu kryteriów 

w dziesięciu grupach tematycznych: 
1) działania proinwestycyjne i proroz-

wojowe, 
2) rozwiązania poprawiające jakość 

obsługi mieszkańca oraz funkcjo-
nowania jednostki samorządu tery-
torialnego, 

3) rozwój społeczeństwa informacyj-
nego, 

4) rozwój społeczeństwa obywatel-
skiego, 

5) umacnianie systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, 

6) promocja rozwiązań z zakresu ochro-
ny zdrowia i pomocy społecznej, 

7) wspieranie działań na rzecz gospo-
darki rynkowej, 

8) promocja rozwiązań ekoenerge-
tycznych i proekologicznych, 

9) współpraca krajowa i międzynaro-
dowa oraz 

10) działania promocyjne.

W ciągu ostatniego roku gmina Brwi-
nów przesunęła się w rankingu o trzy 
pozycje, awansując tym samym do pierw-
szej dziesiątki. Ranking jest aktualizowa-
ny na bieżąco przez ekspertów w trybie 
online i trwa przez cały rok. Punkty są 
naliczane m.in. za wielkość środków fi-
nansowych na realizację zadań publicz-

nych przez organizacje pozarządowe czy 
wspieranie zdolnej młodzieży poprzez 
system stypendialny.

Urząd Gminy Brwinów

Nowe przedszkole 
Budynek nowego przedszkola w Żółwinie jest jedną z ważniejszych gmin-
nych inwestycji zakończonych w ostatnim czasie. Można go było zwie-
dzić podczas zorganizowanego 25 stycznia 2020 r. Dnia Otwartego. 

B udowa przedszkola rozpoczęła się 
w 2018 r. Wówczas, 6 grudnia, 
wmurowano kamień węgielny, 

co w symboliczny sposób wiązało 
się z najmłodszymi, obdarowywany-
mi tego dnia prezentami. W efekcie 
w centrum Żółwina, przy ul. Nada-
rzyńskiej 42 powstał dwukondygnacyj-
ny budynek, o powierzchni użytkowej 
1493 m2. 

DZIEŃ OTWARTY
25 stycznia br. na początku Dnia Ot-
wartego odbyło się uroczyste przeka-
zanie kluczy do nowego budynku. Bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński musiał je 
odnaleźć w plastikowym żółwiu ukry-
tym w pudełku prezentowym z balo-
nami i konfetti. Następnie przekazał je 
dyrektor Szkoły Podstawowej Marcie 
Szwemin, ponieważ do budynku no-
wego przedszkola, na czas rozbudowy 
żółwińskiej szkoły, zostaną przeniesie-
ni uczniowie klas 0–3.

PODZIĘKOWANIA. Sobotnia uroczystość 
była okazją do podziękowania osobom 
zaangażowanym w realizację tej inwesty-
cji. Pamiątkowe kubki z żółwiami otrzy-
mali: Justyn Kwietniak – prezes firmy 
IZOLBUD, który był jednocześnie kie-
rownikiem budowy, a także kierownicy 
robót, inspektorzy nadzoru oraz nadzór 
autorski: Mirosław Grobelny, Marcin La-
ska, Krzysztof Chmielewski i Wojciech 
Jędrzejczyk, pracownicy Urzędu Gminy 
Brwinów: Urszula Wróbel, Aneta Ro-

wińska, Halina Bąk, Sabina Sas, Hanna 
Zarańska i Elżbieta Dolota. Burmistrz 
Arkadiusz Kosiński podziękował też 
swoim zastępcom: Jerzemu Wysockie-
mu i Sławomirowi Walendowskiemu.

W CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ dzieci w klimacie 
kolędowym zaśpiewały piosenki „Anio-
łek maleńki jak wróbelek” oraz „Śpij 
Maluszku”. Nie zabrakło okolicznościo-
wego tortu, który szczególnie ucieszył 
najmłodszych. Potem można było zwie-
dzić budynek.

NOWE PRZEDSZKOLE. Na parterze i pod-
daszu użytkowym znalazły się sale za-
jęć, sala wielofunkcyjna, sala jadalna, 
pomieszczenia pomocnicze: szatnie 
i sanitariaty, pokój pielęgniarki, logopedy 
i psychologa, pomieszczenia administra-
cyjne i porządkowe oraz kuchnia wraz 
z zapleczem. Przed budynkiem, od stro-

ny wjazdu obok istniejącego już w tym 
miejscu od kilku lat gminnego placu za-
baw usytuowano parking. Za budynkiem 
najmłodsi będą mieć do dyspozycji nie 
tylko plac zabaw z piaskownicą, bujaka-
mi i innymi urządzeniami tego typu, lecz 
także boisko, na którym będą mogli bez-
piecznie grać w piłkę i bawić się w inne 
gry zespołowe. 

– Planujemy, że do czerwca 2021 r. do bu-
dynku nowego przedszkola przeniesiemy 
uczniów klas 0–3, chcąc poprawić warun-
ki nauki tych dzieci z uwagi na hałas od 
budowy, opróżnić część budynku szkoły, 
w którą będzie ingerowała budowa nowe-
go skrzydła i by zwiększyć bezpieczeństwo 
dzieci, zabierając je z sąsiedztwa placu 
budowy – podkreślił burmistrz Arkadiusz 
Kosiński.

Urząd Gminy Brwinów 
Fot. Marek Zdrzyłowski

ŻÓŁWIN jest jednym z trzech południowych sołectw, które nie posiadają 
ciągłości terytorialnej z pozostałą częścią gminy Brwinów. Dawniej były 
to tereny głównie rolnicze, ale rozwĳ ające się budownictwo mieszka-
niowe sprawia, że zyskują one stopniowo charakter osiedlowy. Gmina 
Brwinów prowadzi w tym rejonie szereg inwestycji. Na długiej liście rea-
lizowanych stopniowo potrzeb – obok budowy wodociągów i kanalizacji, 
utwardzania i budowy dróg oraz chodników i dróg rowerowych, budowy 
oświetlenia, doposażania żółwińskiej OSP oraz utrzymania kompleksu 
sportowego Orlik – są też INWESTYCJE OŚWIATOWE. 

ŻÓŁWIN – INWESTYCJE 
OŚWIATOWE

Rozbudowa 
szkoły
Szkoła Podstawowa w Żółwinie, 
która jest szkołą zbiorczą dla 
uczniów z trzech południowych 
sołectw już przygotowuje się do 
rozbudowy – dobiegają końca 
procedury przetargowe zmierza-
jące do wyłonienia wykonawcy 
tej inwestycji.

W grudniu 2019 r. Gmina Brwi-
nów ogłosiła przetarg. Swoje 
oferty złożyło pięć firm bu-

dowlanych, a obecnie finalizowana 
jest procedura wyłonienia wyko-
nawcy. Planowane prace obejmą 
m.in. budowę nowego segmentu 
szkoły, w którym znajdzie się sześć 
sal lekcyjnych, stołówka i świetlica 
dla dzieci młodszych wraz z umeb-
lowaniem i wyposażeniem. Wyko-
nane zostaną też roboty rozbiórko-
we, zagospodarowanie terenu oraz 
roboty związane z dostosowaniem 
budynku istniejącego i połącze-
niem z nowym segmentem. Na ile 
to będzie możliwe, prace mają być 
prowadzone w taki sposób, by nie 
utrudniać normalnego funkcjono-
wania szkoły. 

Bez realizacji tej inwestycji warunki 
nauki pogorszyłyby się dramatycznie 
– małe sale lekcyjne w starym budyn-
ku, w których nie można umieścić 
licznych klas, wkrótce oznaczałyby 
dla szkoły konieczność wprowa-
dzenia nauki na zmiany trwające do 
późnego popołudnia. To już ostatni 
dzwonek, aby powiększyć budynek 
szkoły. Uczniowie mają rozpocząć 
naukę w rozbudowanej i zmodernizo-
wanej Szkole Podstawowej w Żółwi-
nie we wrześniu 2021 r. 

Urząd Gminy Brwinów 

OGÓLNOPOLSKI RANKING GMIN 
I POWIATÓW to bezpłatny konkurs 
prowadzony przez Związek Powiatów 
Polskich. Laureaci typowani są w po-
dziale na: 

 � powiaty do 60 tys. mieszkańców; 
 � powiaty od 60 do 120 tys. miesz-

kańców; 
 � powiaty powyżej 120 tys. mieszkań-

ców, 
 � miasta na prawach powiatu, 
 � gminy miejskie i miejsko-wiejskie 

oraz 
 � gminy wiejskie.
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BUDŻET
GMINY     BRWINÓW
NA 2020 ROK
W budżecie na 2020 r. zostały zaplanowane wydatki w łącznej 
kwocie ponad 191 mln złotych. Gmina Brwinów na inwestycje 
wyda blisko 40 mln zł.

19 grudnia 2019 r. odbyła się sesja 
Rady Miejskiej, podczas której 
zostały przyjęte uchwały dotyczą-

ce budżetu na 2020 rok oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy Brwinów na 
lata 2020–2025. Zanim radni przystąpili 
do pracy nad uchwałą budżetową, projek-
ty tych dokumentów zostały przesłane do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, insty-
tucji nadzorującej prawidłowość działań 
samorządu w zakresie spraw finanso-
wych. RIO wydała pozytywną opinię na 
ich temat.
W uchwalonym budżecie zapla-
nowano dochody w wysokości 
185.784.945,04 zł, a wydatki – 
191.545.991,64 zł. Deficyt jest utrzymy-
wany na bezpiecznym poziomie, a moż-
liwość zadłużania się daje jednocześnie 
szansę na pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych. 
Zmiany podatkowe wprowadzane przez 
rząd mogą cieszyć podatników – obniżki 
podatku czy zaniechanie jego pobierania 
od osób do 26 roku życia powodują, że 
w kieszeniach mieszkańców pozostaje 
więcej pieniędzy, ale dla samorządów 
oznacza to mniejsze wpływy. 
– Budżet gminy Brwinów w porównaniu 
do 2019 r. zwiększył się, ale nie o taką 
kwotę, jakiej się spodziewaliśmy, patrząc 
na dynamikę wzrostu w poprzednich la-
tach – zaznacza burmistrz Arkadiusz 
Kosiński. 
– Miałem nadzieję, że uda się zreali-
zować więcej inwestycji, ale z projektu 
budżetu trzeba było wykreślić kilka po-
zycji, mając na uwadze koszty, jakie po-
ciągają za sobą dla gminy podwyżki dla 
nauczycieli, podwyżki płacy minimalnej 
czy rosnące ceny energii oraz zakupu 
innych usług – podkreśla Burmistrz. – 
Jeśli uwzględnia się zwiększone wydatki 
bieżące, wówczas mamy do czynienia 
z realnym zmniejszeniem dochodów 
gminy – dodaje.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Największa część środków finanso-
wych zostanie przeznaczona na oświa-
tę i wychowanie – niemal 50 mln zł. Z tej 
kwoty ponad 48 mln zł to wydatki bie-
żące, w tym wydatki związane z prowa-
dzeniem szkół i przedszkoli (m.in. pensje 
pracowników, zakup materiałów dydak-
tycznych, utrzymanie i remonty budyn-
ków) oraz ok. 6,7 mln zł dotacji dla nie-
publicznych szkół, przedszkoli i punktów 

przedszkolnych. Ponad 3 mln zł zostanie 
przeznaczone na działania inwestycyjne. 
Rosnąca liczba mieszkańców gminy i ich 
potrzeby sprawiają, że inwestycje oświa-
towe są traktowane priorytetowo. 

Dopiero co zakończyła się budowa ko-
lejnego przedszkola (trzeciego w ciągu 
ostatnich 6 lat), a gmina rozpoczyna już 
rozbudowę szkoły w Żółwinie, która ma 
zakończyć się w 2021 r. Kwotę blisko 
600 tys. zł przeznaczono na moderniza-
cję szkół i przedszkoli, a kolejne 500 tys. 
zł na modernizację boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Taka sama kwota jest 
też przeznaczona na modernizację kom-
pleksu boisk Orlik w Żółwinie – gmina 
Brwinów otrzymała 50% dofinansowa-
nia na te inwestycje.

RODZINA I POMOC SPOŁECZNA
Na drugim miejscu w wydatkach gmi-
ny plasują się wydatki na rodzinę oraz 
pomoc społeczną, z czego znaczną część 
stanowią świadczenia, które gmina prze-
kazuje w ramach programów rządowych 
– Rodzina 500 Plus oraz Dobry Start. 
Łączna kwota ponad 47,6 mln zł pokazu-
je skalę szerokiej działalności Środowi-
skowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 
obok wypłat różnego rodzaju świadczeń, 
także wydatki na usługi opiekuńcze oraz 
prowadzenie świetlic socjoterapeutycz-
nych w Brwinowie i sołectwach. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA
Wydatki na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska to łącznie ponad 
30 mln zł. Zawiera się w nich m.in. od-
biór odpadów, którego kosztów nie po-
krywają opłaty zebrane od mieszkańców, 
sprzątanie gminy, pielęgnacja zieleni, 
konserwacja oświetlenia ulic, placów 
i dróg. 
Prawie 22,4 mln zł pochłoną wydatki 
bieżące oraz majątkowe na transport 
i łączność, m.in. zakup oznakowania dro-
gowego, materiałów do równania dróg, 
remonty cząstkowe nawierzchni bitu-
micznych, remonty chodników, zakup 
usług transportowych, a także inwestycje 
drogowe.

INFRASTRUKTURA
Gmina Brwinów stawia na rozwój in-
frastruktury. Na liście zadań inwesty-
cyjnych w 2020 r. znalazło się 59 zadań 

na łączną kwotę ponad 39,6 mln zł. Są 
wśród nich m.in.: 

 � projektowanie i budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej w Żółwinie (ponad 
2,3 mln zł), 

 � budowa sieci wodociągowej z Brwino-
wa do Owczarni (2 mln zł),

 � przebudowa ul. Kampinoskiej 
w Brwinowie (1 mln zł),

 � rozbudowa ul. Pruszkowskiej w Brwi-
nowie ( 2,6 mln zł),

 � budowa ul. Słonecznej w Mosznie 
i Krosnach Wsi (etap I - 2,5 mln zł),

 � przebudowa ul. Milanowieckiej oraz 
odcinka ul. Mieszka I w Owczarni 
(1,25 mln zł)

 � przebudowa skrzyżowania przy 
ul. Sochaczewskiej i Przejazd 
w Brwinowie oraz kontynuacja budo-
wy chodnika wzdłuż ul. Sochaczew-
skiej (0,35 mln zł),

 � budowa parkingu „Parkuj i Jedź” 
w Otrębusach (ponad 0,5 mln zł),

 � przebudowa targowiska miejskiego 
w Brwinowie (prawie 2,7 mln zł),

 � rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Żółwinie (2 mln zł),

 � projektowanie i budowa oświetlenia 
na terenie gminy (0,8 mln zł),

 � kolejny etap rewitalizacji parku miej-
skiego w Brwinowie oraz budowa 
Parku Niepodległości – I etap (łącz-
nie ponad 4,2 mln zł),

 � projekt i rozpoczęcie budowa świetli-
cy w Kaniach (1 mln zł),

 � opracowanie dokumentacji projekto-
wej budowy biblioteki przy ul. Gro-
dziskiej w Brwinowie,

 � rewaloryzacja pałacu w Brwinowie 
(ponad 8,3 mln zł),

 � modernizacja Orlika w Żółwinie (0,5 
mln zł).

ŚCIEŻKI ROWEROWE
W planach na 2020 r. uwzględniono 
także dalszą rozbudowę sieci dróg 
rowerowych, która będzie realizowana 
w ramach projektu realizowanego w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych z udziałem środków unijnych 
(2,1 mln zł).

POMOC DLA POWIATU I WOJEWÓDZTWA
Gmina Brwinów udziela też pomo-
cy powiatowi i województwu na mocy 
stosownych porozumień – w planach na 
2020 rok jest m.in. zaprojektowanie do-
kumentacji dla kolejnych ośmiu ważnych 
inwestycji dotyczących dróg wojewódz-
kich i powiatowych (np. dla ścieżki rowe-
rowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 
z Brwinowa do Czubina oraz wzdłuż dro-
gi powiatowej w Kaniach – od Strzeniów-
ki w gminie Nadarzyn do miejscowości 
Granica w gminie Michałowice – oraz 
budowy rond w Otrębusach i Milęcinie), 
a także pomoc finansowa w wysoko-
ści 800 tys. zł m.in. na dofinansowanie 
przebudowy drogi powiatowej 3110W 
na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej 
i Józefowskiej w Krosnach Wsi do firmy 
ULMA w Koszajcu.

Urząd Gminy Brwinów

BUDŻET

I TY ZOSTANIESZ OLIMPĲ CZYKIEM
Uczniowie z Brwinowa wzięli udział w czwartej edycji warsztatów 
chemicznych organizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego dla najzdolniejszych uczniów z chemii z małych 
miejscowości.

W projekcie realizowanym przez 
Polskie Towarzystwo Chemiczne 
wzięło udział 64 uczniów i 17 na-

uczycieli z całej Polski. Gminę Brwi-
nów reprezentowało czworo uczniów 
z klasy ósmej SP nr 2 w Brwinowie: 
Wiktoria Jeziorska, Cyryl Pańków, 
Jakub Harowicz i Adam Kowalczyk. 
Opiekę podczas warsztatów sprawo-
wała Anna Książek, nauczycielka 
chemii. Opiekunem projektu była pani 
Wanda Szelągowska – członek Prezy-
dium Komitetu Głównego Olimpiady 
Chemicznej, mieszkanka Brwinowa.
Dla uczestników warsztatów przygo-
towano bardzo ciekawy program skła-
dający się z ćwiczeń laboratoryjnych 
dających możliwość samodzielnego 
eksperymentowania, ćwiczeń rachun-
kowych przydatnych przy rozwiązy-
waniu zadań nie tylko z chemii, ale 
także matematyki i fizyki, oraz zajęć 
psychologicznych zwiększających 
umiejętności współpracy w grupie 
i radzenia sobie w sytuacjach kon-
fliktowych. Uczniowie mieli także 
okazję spotkać się z medalistami Mię-
dzynarodowej Olimpiady Chemicz-
nej i dowiedzieć się, jakie warunki 
trzeba spełniać, by startować w olim-

piadzie, i jak się do niej przygotowy-
wać. Olimpijczycy opowiadali jakimi 
osiągnięciami mogą pochwalić się 
Polacy w dziedzinie chemii na arenie 
międzynarodowej. Uczestnicy war-
sztatów spędzali wieczory bawiąc się 
w gry chemiczne integrujące grupę. 
Dwójka uczniów z Brwinowa otrzy-
mała nagrody indywidualne za udział 
w meczu chemicznym - zbiory zadań 
przygotowujących do olimpiad z che-
mii. 
Dodatkową atrakcją było zwiedzanie 
Warszawy i odwiedzanie miejsc zwią-
zanych z naszą noblistką Marią Skło-
dowską-Curie, m.in. Instytutu Rado-
wego przy ul. Wawelskiej, gdzie na 
ścianach można obejrzeć historyczne 
zdjęcia z pobytu Marii Skłodowskiej-
-Curie w Warszawie na otwarciu In-
stytutu w 1932 r., któremu podarowała 
1 gram radu. Uczestnicy wracali do 
domu zadowoleni i pełni naukowych 
wrażeń.
Burmistrz Gminy Brwinów udzielił 
wsparcia na dofinansowanie warszta-
tów chemicznych w formie dotacji na 
realizację zadania publicznego. 

Urząd Gminy Brwinów

WKRÓTCE NABÓR WNIOSKÓW
Z dotacji unijnych można 
korzystać: 
•  pośrednio, np. poprzez 

projekty realizowane 
przez samorządy, albo 

•  bezpośrednio – sięga-
jąc po dotacje na reali-
zację swoich własnych 
zamierzeń. 

Wkrótce rozpocznie się 
nabór wniosków doty-
czący dofinansowania 
tworzenia miejsc opieki 
nad dziećmi do lat trzech 
w formie żłobków, klubów 
dziecięcych lub dziennego 
opiekuna. 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
http://bit.ly/naborZIT_luty2020 www.facebook.com/Brwinow
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PSYCHOLOGIA � URSUS

Dlaczego tak bardzo 
lubimy jeść?
Jedzenie służy nam do przeżycia. Wszyscy jed-
nak wiemy, że znacznie wykracza ono poza tę 
podstawową funkcję. Oprócz tego zwyczajnie sprawia nam przyjemność 
– lubimy je, jest dobre, łatwo dostępne, poprawia nam humor, poma-
ga rozładować złość czy smutek. Każdy z nas ma swoje ulubione smaki 
i potrawy, które wywołują w nas pozytywne skojarzenia. Jednak to nie 
smak potraw jest tutaj decydujący. Wybory, których dokonujemy, zanim 
włożymy coś do ust, są podejmowane w naszym mózgu. Jemy mózgiem. 

Nagradza nas
W latach pięćdziesiątych dwaj młodzi 
naukowcy, James Olds i Peter Milner 
przypadkowo odkryli w mózgu tzw. 
układ nagrody. Następnie wykonali 
wiele badań, sprawdzających, jak będą 
zachowywać się szczury pod wpływem 
stymulacji tego układu. Sterowane im-
pulsami elektrycznymi szczury naci-
skały odpowiednią dźwignię i dzięki 
temu odczuwały przyjemność. Oka-
zało się, że chcąc jej wciąż doznawać, 
potrafiły naciskać dźwignię ponad dwa 
tysiące razy w ciągu godziny, zapomi-
nając o jedzeniu czy piciu, aż w końcu 
padały z wyczerpania. Dzisiaj układ 
nagrody jest dokładnie zlokalizowany 
i wiemy, że wykształcił się w proce-
sie ewolucji po to, aby gatunki mogły 
przetrwać. Działa on jak wewnętrzny 
kontroler, nagradzający za to, co z ewo-

lucyjnego punktu widzenia jest dobre, 
a karzący za to, co złe. Dlatego np. seks 
(rozprzestrzenienie genów) czy jedze-
nie (dostarczenie energii organizmowi) 
przynoszą nam tak wielką przyjem-
ność.

Dopamina
Pobudzenie układu nagrody sprawia, 
że czujemy przyjemność, błogość 
i odprężenie. Odpowiadają za to neuro-
przekaźniki, a w tym przypadku jest to 
dopamina. W odpowiedniej ilości nas 
relaksuje, z kolei jej niedobory mogą 
prowadzić do depresji. Po zjedzeniu 
smacznego posiłku poziom dopaminy 
wzrasta o 50%. Wypicie drinka czy za-
palenie papierosa zwiększa to wydzie-
lanie już o ponad 200%, a amfetamina 
(narkotyczny środek pobudzający) aż 
o 1000%! Naturalne wydaje się więc, 

że chętnie sięgamy po substancje czy 
czynności tak przyjemne z punktu wi-
dzenia naszego mózgu. A im częściej 
po nie sięgamy, tym nasz mózg bar-
dziej się do nich przyzwyczaja. Z cza-
sem do osiągnięcia pożądanego efektu 
musimy przyjmować coraz więcej sub-
stancji, czyli zamiast jednego ciastka 
potrzebujemy całej paczki. Tak się ro-
dzi uzależnienie. 

Winna ewolucja
Układ nagrody był nam potrzebny 
dawniej, gdy nasi przodkowie ciągle 
walczyli o jedzenie. Motywował ich 
do zakończonego sukcesem polowa-
nia czy wysiłku związanego ze zbie-
raniem płodów rolnych czy leśnych. 
Obecnie nie musimy już walczyć 
o jedzenie, jednak ewolucyjne nagra-
dzanie za jego zdobycie wciąż nam 
pozostało. Na przodków możemy 
zrzucić winę także za nasze szczegól-
ne upodobanie do smaków słodkich 
i słonych. Z punktu widzenia ewolu-
cji to, że ciągnęło nas do słonego je-
dzenia było korzystne ze względu na 
zawartość niezbędnych minerałów, 
a jedzenie mięsa zapewniało nam 
wystarczającą ilość białka w poży-
wieniu. Powinniśmy pożądać jedzenia 
tłustego i słodkiego, bo dzięki niemu 
tworzymy rezerwy energii na „czar-
ną godzinę”, czyli przykładowo na 
tygodnie pełne nieudanych polowań. 
Na szczęście dzięki korze mózgowej 
mamy silną wolę, umożliwiającą nam 
walkę z pokusami. Choć i tutaj czeka-
ją na nas kolejne trudności. 

Wyuczona nagroda
Ochota na jedzenie rzeczy słodkich, tłu-
stych i słonych jest zarówno ewolucyj-
nie wrodzona, jak i wyuczona. Często to 
rodzice uczą nas nagradzania się słody-
czami. Od małego mówią nam, że np. 
jeśli bez marudzenia odrobimy lekcje 
to dostaniemy deser. W ten sposób nie-
świadomie przyczyniają się do niezdro-
wych nawyków żywieniowych przeja-
wiających się m.in. tym, że również jako 
dorośli nagradzamy się lub pocieszamy 
jedzeniem. Mówi się często o „zajada-
niu negatywnych emocji”, co oznacza, 
że jedzenie pozwala nam odwrócić 
uwagę od naszych smutków, stresów 
i życiowych trudności, przynosząc na-
tychmiastowe ukojenie. Ukojenie to jest 
jednak krótkotrwałe, a odepchnięte na 
bok problemy pozostają nierozwiązane. 
Oczywiście nie chodzi o to, aby zupeł-
nie odmawiać dzieciom deserów. Uwa-
żajmy jednak na otoczkę werbalną, jaka 
towarzyszy wówczas naszym gestom. 

Sprytne reklamy
Ze wszystkich substancji odżywczych 
najbardziej pożądamy cukru, soli i tłusz-
czu. Doskonale wiedzą o tym produ-
cenci żywności, którzy coraz bardziej 
faszerują swoje produkty właśnie tymi 
trzema składnikami, żeby nasz układ 
nagrody w mózgu pracował pełną parą. 
Dbają także o to, aby ich produkty miały 
idealną konsystencję – żeby chipsy przy-
jemnie chrupały, czekolada dosłownie 
rozpływała się w ustach, a hamburger 
był idealnie soczysty. Do tego oczywi-
ście odpowiednia reklama, czyli np. sko-

jarzenie Coca-Coli ze wspomnieniem 
błogiego dzieciństwa. Mózg wykazuje 
tendencję do łączenia wielu aspektów 
wspomnienia i dzięki temu Cola może 
już zawsze kojarzyć nam się z dobrymi 
zdarzeniami. Te skojarzenia mogą za-
działać jednak też w drugą stronę. 

Awersja
Nasze postrzeganie różnych produktów 
spożywczych może być zupełnie nie-
związane z ich smakiem. Jeśli zjemy 
coś nowego i potem źle się poczujemy, 
ale z innych powodów, chociażby gry-
py – nasze ciało i tak „zrzuci winę” na 
ten nowy pokarm i będzie już czuło do 
niego awersję. Profesor Jerzy Vetulani 
podaje przykład, gdy kiedyś dostał że-
berka przyrządzone w jakiś nowy spo-
sób i akurat się przeziębił. Potem przez 
wiele lat odrzucało go na widok żebe-
rek. Ten rodzaj pamięci jest obecnie 
badany na szczurach. Daje się im jakiś 
nowy pokarm, a następnie wstrzykuje 
się substancję powodującą sensacje żo-
łądkowe. Szczur już drugi raz tego nie 
zje. Pojawia się więc myśl, aby może 
i nas oduczyć w ten sposób niezdro-
wego jedzenia. Nie jest to jednak takie 
proste, bo zawiera ono wszystko to, co 
człowiek lubi najbardziej, czyli cukier 
i sól. To, co może nam pomóc to silna 
wola i większa wiedza na temat mecha-
nizmów naszego mózgu. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
•  Jerzy Vetulani, Maria Mazurek, Bez ograniczeń. 

Jak rządzi nami mózg?, Warszawa 2015. 
•  Kaja Nordengen, Mózg rządzi. Twój niezastąpio-

ny narząd, Warszawa 2018.
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Kącik
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AMANDA
Oryginalny tytuł filmu to „Amanda”, 
czyli imię uroczej siedmiolatki, której 
losy stanowią główną płaszczyznę tej 
historii. Towarzyszy jej mama San-
drine oraz brat mamy, David, z któ-
rym obie bohaterki mają zaskakującą 
bliską więź. Beztroskie życie boha-
terów nie trwa jednak długo i wkrót-
ce zostają oni wystawieni na ciężką 
próbę, która całkowicie wstrząśnie 
ich dotychczasową rzeczywistością. 
Brzmi to jak historia jedna z wielu. 
Jednak właśnie w jej uniwersalności, 
przy równoczesnej prostocie przeka-
zu, tkwi największa siła tego filmu. 

OKIEM REŻYSERA
„Lubię, gdy moje filmy zakorzenione 
są w życiowych zwrotach. Zawsze sta-
ram się trzymać blisko codzienności 
i tego, co czuję, zaufać sytuacji i zadać 
sobie szczere pytanie, jak mogłoby 
to wyglądać w prawdziwym życiu.” – 
tak w ubiegłym roku opowiadał o tym 
filmie w mediach reżyser Mikhaël 
Hers, tuż przed premierą tego filmu. – 
„Chciałem sfilmować bohaterów do-
tkniętych emocjami, niezamykających 
się w skorupie związanej z żałobą. 
Takie osoby doświadczają wielu emo-
cji i zależało mi, żeby przejść przez 

tę złożoność, oscylując pomiędzy 
większymi i mniejszymi momentami 
smutku i szczęścia.” – dodał. W rezul-
tacie stworzona przez niego historia 
zdecydowanie ma szansę spodobać 
się widzom. 

MA POBUDZAĆ
Cykl „Kina Retro” preferuje właśnie 
takie ambitne, złożone, poruszające 
widza obrazy filmowe. Filmy, które 
po zakończonym seansie zostawiają 
w widzu jakąś refleksję, skłaniają do 
spojrzenia na pewne tematy z innej 
pespektywy, często niepoddające się 
jednoznacznym ocenom. „Na zawsze 
razem” dotyka m.in. relacji między 
młodością a odpowiedzialnością, po-
szukiwania swojego miejsca w świe-
cie, radzenia sobie z utratą, która naj-
częściej jest długim, wielofazowym 
procesem. Zwykle po filmie odbywa 
się dyskusja z zaproszonym gościem, 
niestety tym razem jej zabrakło. 
Następna projekcja została zapla-
nowana na 5 lutego br. i będzie to 
amerykańska produkcja pt. „Wy-
marzony”. Pokazy odbywają się raz 
w miesiącu, zawsze w środy o godz. 
17:00. Warto już teraz zarezerwować 
sobie ten czas. 

Marlena Hess

KINO RETRO po francusku

15 stycznia br. o godz. 17:00 
w OK „Arsus” odbyło się 

kolejne, choć pierwsze 
w tym roku, spotkanie 

fi lmowe w ramach 
Kina Retro. Tym razem 

zaprezentowano francuski 
fi lm pt. „NA ZAWSZE 

RAZEM” w reżyserii 
Mikhaëla Hersa. Niemal 
trzymiesięczna przerwa  
w projekcjach sprawiła, 

że mieszkańcy Ursusa 
zatęsknili za pokazami 

i tłumnie przybyli oglądać 
francuską produkcję. 
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina Ożarów Mazowiecki po raz ko-
lejny zajęła czołowe miejsce wśród wy-
różniających się najwyższym stopniem 
zrównoważonego rozwoju gmin w Pol-
sce. Świadczą o tym: 3 miejsce w Ran-
kingu Zrównoważonego Rozwoju JST 
oraz 2  miejsce w Rankingu Samorzą-
dów Najdynamiczniej Rozwĳ ających 
Przedsiębiorczość w latach 2003–2018 
w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

21 stycznia br. w Sali Kolumno-
wej Sejmu RP odbyła się kon-
ferencja „Zrównoważony roz-

wój społeczno-gospodarczy jednostek 
samorządu terytorialnego”, podczas 
której ogłoszono wyniki obydwu pre-
stiżowych zestawień. Gminę podczas 
wydarzenia reprezentowali: Paweł 
Kanclerz – burmistrz Ożarowa Mazo-
wieckiego, Andrzej Cichal – Przewod-
niczący Rady Miejskiej,  Dariusz Skar-
żyński i Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak 
– zastępcy burmistrza, oraz Małgorzata 
Piotrowska – Skarbnik Gminy.
Rankingi te tworzone przez ekspertów 
z Wydziału Administracji i Nauk Spo-
łecznych Politechniki Warszawskiej 
mają na celu monitorowanie zrównowa-
żonego rozwoju społeczno-ekonomicz-
nego gmin i regionów jako jednostek 
samorządu terytorialnego. Opracowy-
wane są na podstawie 16 wskaźników, 
których źródłem są dane GUS. Analizie 
polegają m.in.: wydatki na projekty in-
westycyjne na mieszkańca, liczba osób 
pracujących na 1 tys. mieszkańców, 
liczba podmiotów gospodarczych na 
1 tys. mieszkańców, saldo migracji, 
liczba absolwentów szkół ponadgim-
nazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz 
odsetek mieszkańców korzystających 
z oczyszczalni ścieków. 
Zestawienia te są uznawane za jedne 
z najbardziej prestiżowych i wiarygod-
nych w Polsce. Oceniając dokonania 
lokalnych władz pozwalają wyłonić 

i pokazać te samorządy, które najlepiej 
dbają o swój zrównoważony rozwój. Co 
ważne, rankingi te uwzględniają wszyst-
kie polskie miasta i gminy, a materiałem 
źródłowym są niezależne dane Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Wyniki 
opracowań odzwierciedlają, w sposób 

wiarygodny i przekrojowy, rozwój pol-
skich jednostek samorządu lokalnego 
i wskazują liderów – w podziale na gmi-
ny wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie 
oraz miasta na prawach powiatu.

Urząd Miejski 
w Ożarowie Mazowieckim

Stawki za odbiór odpadów w 2020 roku
Informujemy, że od 1 lutego 2020 r. obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za 
wywóz odpadów komunalnych w wysokości 33 zł od każdej osoby zamieszku-
jącej nieruchomość. W przypadku posiadania kompostownika przydomowego 
opłata za wywóz odpadów zostaje obniżona o 1 zł do poziomu  32 zł od osoby. 

F irma MZO Sp. z o.o. jako jedyna zło-
żyła ofertę w postępowaniu przetar-
gowym na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Ożarów Mazowiecki w 2020 r. za cenę 
ofertową  10 604 887,38 zł, co skutku-
je podwyżką opłat za wywóz odpadów 
komunalnych z 24 zł na 33 zł od każdej 
zamieszkującej osoby. 
W styczniu 2020 r. do wszystkich miesz-
kańców, zgodnie z dyspozycją wynika-
jącą z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, wysyłane są za-
wiadomienia o nowej wysokości opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych wraz z harmonogramem 
ich odbioru w nowym roku.
Z dniem 1 lutego 2020 r. obowiązy-
wać będzie również nowy formularz 
deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomo-
ści zamieszkałych. Nowy formularz de-
klaracji uwzględniać będzie częściowe 
zwolnienie z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nie-
ruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompo-
stujących bioodpady w kompostowniku 
przydomowym. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach na-
łożyła na wszystkich właścicieli nie-
ruchomości obowiązek selektywnego 
zbierania i oddawania odpadów ko-
munalnych. Zatem właściciele nieru-
chomości, którzy nie segregują odpa-
dów, zobowiązani są do niezwłocznego 
złożenia nowych deklaracji.
Natomiast w przypadku, gdy właści-
ciele nieruchomości nie będą wywią-
zywać się z obowiązku segregowania 
odpadów, w drodze decyzji admini-
stracyjnej naliczone zostaną wyższe 
opłaty, stanowiące dwukrotność stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (tj. 66 zł/osobę). 

Jednocześnie informujemy, że system go-
spodarowania odpadami jest systemem 
samofinansującym się, co oznacza, że 
wszystkie środki finansowe pochodzące 
z opłat mieszkańców przeznaczane są 
tylko i wyłącznie na koszty związane 
z odbiorem odpadów z terenu gminy, 
w związku z czym gmina nie zarabia na 
odpadach.

Robert Głazowski
Wydział Ochrony Śro dowiska i Rolnictwa

Gmina Ożarów Mazowiecki
wśród najlepszych samorządów w Polsce

– Cieszy mnie fakt, że po raz kolejny mogłem znaleźć się wśród najlep-
szych i reprezentować tam Ożarów Mazowiecki.  Przyjęte przez nas kie-
runki rozwoju gminy i wartości zostały docenione przez niezależnych 
ekspertów. Te dyplomy są nie tylko dla samorządowców, ale dla nas 
wszystkich, czyli  mieszkańców, którzy płacą tutaj swoje podatki, oraz 
przedsiębiorców, rozwijających z sukcesami swoje firmy. Tym bardziej 
cieszy mnie ten sukces, bo zrównoważony rozwój zawsze opiera się 
na dialogu, współpracy i otwartości na różne potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców – tak wyniki obydwu rankingów podsumował Paweł 
Kanclerz – burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.  

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji  szkolnej.

W czasie ferii zimowych 
od 10 do 21 lutego 2020 r.

w poniedziałki, środy i piątki
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 

oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
zapraszają dzieci i młodzież – mieszkańców Gminy 
Ożarów Mazowiecki – do bezpłatnego korzystania 
z pływalni w godzinach 1100–1200 oraz 1200–1300

w ramach akcji „Zima w mieście 2020”.
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NASZE STRONY � URSUS

NAŁOGI
– czym są i jak sobie z nimi radzić?

W poniedziałek, 20 stycznia w Czytelni nr XIX Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus odbyły się kolejne 
warsztaty skierowane do uczniów Liceum Montessori. Tym razem uczniowie sąsiadującej z biblioteką szkoły 
dowiedzieli się m.in. czym są nałogi, jak je rozpoznać i jak można sobie z nimi radzić.

Z ajęcia poprowadziła Alina Zyber-
-Sochacka, psycholożka i tera-
peutka uzależnień, która od deka-

dy pracuje z osobami uzależnionymi 
w poradniach terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia. Spe-
cjalistka pracuje obecnie w  Centrum 
Damiana, a poprzednio pracowała m. 
in. w ZOZ Warszawa-Ochota, poradni 
w Ursusie, a następnie w ZOZ Warsza-
wa-Żoliborz.

Interaktywne ćwiczenia
Podczas warsztatów poruszony został 
zarówno temat przyczyn powstawania 
nałogu jak i jego objawów. Uczniowie, 
podzieleni na grupy, wypisywali na 
karteczkach straty jakie ponosi osoba 
dotknięta nałogiem. Wymienili wśród 
nich chociażby: „uszczerbek na zdro-
wiu”, „utratę bliskich”, „bezsenność”, 
„tiki nerwowe”, „spadek koncentracji”, 
„upośledzenie umysłowe”, „problemy 
prawne” oraz „śmierć”. Jako chwilowe 
„korzyści” płynące z zażywania środ-
ków psychoaktywnych młodzież wy-
mieniła m.in.: „uczucie przyjemności”, 
„doping”, „zwiększoną kreatywność”, 
„zaimponowanie innym”, „ulgę w cier-
pieniu”, „euforię”, „podwyższoną sa-

moocenę” oraz „odwrócenie uwagi od 
negatywnych myśli”. 
Licealiści wykazali się dużą wiedzą na 
temat negatywnych skutków zażywa-
nia substancji psychoaktywnych, ta-
kich jak opiaty, alkohol, lotne rozpusz-
czalniki czy wyroby tytoniowe. Widać 
było, że świadomość młodych ludzi 
jest dzisiaj dużo większa niż jeszcze 
dziesięć lat temu. W ciągu ostatnich 
dwóch dekad ilość programów pro-
filaktycznych, warsztatów edukacyj-
nych na temat zagrożeń wywoływa-
nych przez środki psychoaktywne, 
bardzo wzrosła. Co nie przekłada się 
jednak znacząco na liczbę osób będą-
cych w nałogu.

Substancje psychoaktywne
Najmniej znanymi i jed-
nymi z najbardziej niebez-
piecznych substancji 
psychoaktywnych są dopa-
lacze, które niestety ostat-
nio coraz częściej zbierają 
swoje żniwo wśród mło-
dych ludzi. W Polsce, do 
poradni leczenia nałogów, 
najczęściej zgłaszają się 
alkoholicy i ich bliscy. 
W narodowym leczeniu 
z alkoholizmu nie pomo-
gły ani nocna prohibicja, 
ale zakaz spożywania 
alkoholu w miejscach 
publicznych. W naszym 

regionie z nowelizacji 
ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoho-
lizmowi skorzystały 
m.in. Grodzisk Mazo-
wiecki, Michałowice, 
Brwinów i Podkowa 
Leśna. W Warszawie 
radni uznali, że zakaz 
sprzedaży alkoholu 
w nocy doprowadziłby 
tylko do powstania sza-

rej strefy. Stosunkowo nowym zjawi-
skiem jest to, że coraz więcej osób szu-
ka pomocy w leczeniu uzależnienia od 
wyrobów tytoniowych w ramach Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Zaczynają 
się pojawiać nawet grupy wsparcia dla 
„palaczy”. Jednak zakres usług w tym 
temacie jest nieproporcjonalny w sto-
sunku do potrzeb.

Uzależnienia behawioralne
Trochę mniej czasu zostało na omó-
wienie nałogów behawioralnych, ta-
kich jak zakupoholizm, siecioholizm, 
pracoholizm czy patologiczny hazard. 
Mimo że nie wpływają one bezpośred-
nio na ośrodkowy układ nerwowy, jak 
w przypadku substancji psychoaktyw-
nych, nie należy ich bagatelizować. 
Trudniej je zauważyć, ponieważ wiele 
z nich, w szczególności pracoholizm, 
jest akceptowanych społecznie. Ich 
celem jest zredukowanie wewnętrz-
nego napięcia i nie byłoby w tym nic 
złego, gdyby nie intensywność i czę-
stotliwość związana z wewnętrznym 
przymusem wykonywania danych 
czynności. 

Kolejne spotkanie edukacyjne od-
będzie się 24 lutego, a jego temat 
brzmi: „Być migrantem w Polsce 
– prawa mniejszości narodowych i et-
nicznych”. 

Tekst i zdjęcia
 Lucyna Dąbrowska

PODWYŻKI 
dla podróżujących 
w naszym regionie
Od 1 lutego spółki Warszawska 
Kolej Dojazdowa i Koleje Mazowie-
ckie podnoszą opłaty za przejazdy. 

– Ceny biletów na po-
dróże pociągami Kolei 
Mazowieckich wzrosną 
średnio o 10%. Jest to 

podyktowane przede wszystkim wzro-
stem opłat za energię trakcyjną – jed-
ną z najważniejszych pozycji budże-
towych przewoźnika – prawie o 65% 
za 1 MWh. Ponadto, spółka poniesie 
wyższe koszty działalności z uwagi 
na wzrost płacy minimalnej o ponad 
15% w stosunku do 2019 r. Podnie-
sienie cen biletów nie rekompensuje 
w całości podwyżki cen energii trak-
cyjnej. Pozostałą część pokryje sa-
morząd województwa mazowieckiego 
w postaci rekompensaty. Przypomnij-
my, że ostatnia podwyżka cen biletów 
Kolei Mazowieckich miała miejsce 
w 2015 roku – tłumaczy Donata No-
wakowska – rzecznik prasowy KM. 

Podobnie tłuma-
czy podwyżkę spółka 
WKD: – Zmiana cen bi-
letów wynika ze wzrostu 

kosztów usług WKD, spowodowanego 
znacznym wzrostem cen energii elek-

trycznej, kosztów osobowych oraz ro-
dzajowych obejmujących m.in. koszty 
utrzymania infrastruktury i taboru. 
WKD wprowadza zmianę cen w przy-
padku biletów jednorazowych pierw-
szy raz od kilkunastu lat. 

Władze Pruszkowa 
poinformowały, że w ra-
mach podpisanego Po-
rozumienia z WKD Sp. 

z o.o. dopłaci do Biletu Miejskiego 
kwotę w wysokości – 1,84 zł. Wcześ-
niej dopłata ta wynosiła 1,60 zł. 

Natomiast Małgorzata 
Pachecka – wójt gminy 
Michałowice – w reakcji 
na podwyżkę w WKD 

oznajmiła, że gmina „szykuje nowe 
rozwiązanie, które będzie korzystne 
dla wszystkich mieszkańców gminy 
i będzie obejmowało zarówno bilety 
długoterminowe, jak i jednorazowe”. 
– Dzięki temu, co chcemy wprowadzić, 
system będzie dużo szerszy i dostępny 
na równych zasadach dla wszystkich 
w gminie. Zarazem unikniemy też 
finansowania mieszkańców innych 
gmin. Wszystkie zmiany, o których 
szczegółowo poinformuję, gdy za-
mkniemy rozmowy z WKD, będą wpro-
wadzane łącznie. Cała oferta ulegnie 
wyłącznie poprawie – obiecała. 

Ceny po podwyżce dla obu przewoź-
ników można szczegółowo sprawdzić 
w Internecie na stronach: www.wkd.
com.pl oraz www.mazowieckie.com.pl

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

Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

Jeden z najbardziej niezwykłych i fascynujących kwiatów świata jest motywem 
przewodnim wystawy malarstwa Renaty Biłozór pt.: „Zatoka ciszy”. Jej werni-
saż odbył się 24 stycznia br. w Urzędzie Gminy Michałowice. To był wspaniały 
wieczór ze sztuką, który zgromadził ponad 100-osobową widownię. 

O brazy malarki tworzą opowieść z jej 
podróży po świecie, podczas której za-
inspirował ją jeden z najbardziej nie-

zwykłych i fascynujących kwiatów – kwiat 
lotosu. Cykl obrazów „Zatoka ciszy” jest 
wyrazem piękna i harmonii jakie on two-
rzy. – Dla mnie lotos to symbol pozosta-
wania sobą bez względu na to co się dzieje 
wokół. Symbol rozkwitu, który jest możliwy 
w naszym życiu z każdym wschodem słoń-
ca. Przypomina mi o tym, że tak napraw-
dę nikt i nic z zewnątrz nie może zniszczyć 
naszego wewnętrznego Piękna, które wciąż 
na nowo się w nas odradza – mówiła artyst-
ka podczas wernisażu.
Renata Biłozór jest mieszkanką Komorowa 
od urodzenia. Pierwsze jej prace powstały 
w komorowskiej szkole pod okiem Pani 
Lucyny Górskiej – wieloletniej nauczy-
cielki plastyki, która zaszczepiła w swojej 
uczennicy  zamiłowanie do sztuki. Kolej-
nym etapem było Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Warszawie, a w 2002 roku 
otrzymała dyplom z wyróżnieniem na wy-
dziale malarstwa w warszawskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych ze specjalizacją malar-
stwo ścienne.
Kurator i opiekun wystawy – Pani Domini-
ka Małgowska – witając przybyłych gości 
podkreśliła, że dzięki wspierającej sztu-

kę Małgorzacie Pacheckiej – wójt gminy 
Michałowice, urząd stał się miejscem, 
gdzie artyści mogą prezentować swoje pra-
ce i dzielić się z innymi swoją twórczością.     
Piątkowy wernisaż uświetnił koncert mło-
dych, ale jakże wszechstronnie utalentowa-
nych artystek: Niny Salwy (gitara) i Wero-
niki Wrzos (pianino), które wykonały m.in. 
utwory Bacha i Hellera.  
Miłą niespodzianką dla uczestników werni-
sażu był katalog z twórczością Renaty Bi-
łozór, prezentujący – obok prac malarskich 
– wiersze artystki.
W wernisażu wystawy uczestniczy-
ła Pani wójt gminy Michałowice. Gratulu-
jąc autorce przepięknych prac, skierowała 
również specjalne podziękowania do Pani 
Dominiki Małgowskiej, dzięki której  sala 
urzędu gminy  zamieniła się w profesjo-
nalny salon wystawienniczy.     

Wystawa „Zatoka ciszy” będzie czynna do 
końca lutego, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach pracy urzędu. Urząd Gminy 
Michałowice, Reguły, al. Powstańców War-
szawy 1. 

Serdecznie zapraszamy.

UG Michałowice
Zdj. Mariusz Marcysiak

Wernisaż wystawy malarstwa Renaty Biłozór
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OŻARÓW MAZOWIECKI

Za nami kolejna, 43. edycja Forum Humanum Mazurkas. Odbyła się 
26 stycznia br. w Hotelu MAZURKAS w Ożarowie Mazowieckim, gosz-
cząc tym razem Kielecki Teatr Tańca, który zaprezentował aż dwa spek-
takle taneczno-muzyczne. Licznie zgromadzona publiczność mogła 
doświadczyć jazzu w różnych jego odmianach, zarówno tradycyjnych, 
jak i bardziej współczesnych. Organizatorzy zadbali o bogatą ofertę ar-
tystyczną także dla miłośników malarstwa. 

Powitanie
Wydarzenie otworzyli prezesi Gru-
py Mazurkas, Andrzej Bartkowski 
i Andrzej Hulewicz, przedstawiając 
pokrótce plan wieczoru. Andrzej Hu-
lewicz opowiedział przy tym o swoich 
wrażeniach z wyjazdu do Portugalii, 
dzieląc się swoimi osobistymi reflek-
sjami na temat tego kraju, a zwłaszcza 
jak wypada na jego tle Polska. Zachę-
cił również uczestników do odwiedze-
nia wystawy pt. „Leonardina w kolek-
cjach polskich”, która jest dostępna do 
15 października 2020 roku w Wilano-
wie. Grupa Mazurkas objęła tę wysta-
wę mecenatem z okazji obchodzonego 
w tym roku trzydziestolecia swojego 
istnienia. To kolejna inicjatywa pro-
mująca kulturę i sztukę. Do takich 
inicjatyw należał także ten wieczór. – 
Forum Humanum to produkt Andrze-
ja Bartkowskiego, który ma już swój 
brand, a dziś będzie kolejna jego od-
słona – powiedział Andrzej Hulewicz. 
– Wszystko, co dzisiaj zobaczą tutaj 
Państwo na scenie, jest w jakiś sposób 
związane z naszym dorobkiem, naszą 
filozofią, z naszym działaniem – dodał. 

Malarstwo
Pierwszą sztuką, którą przybliżyli wi-
downi organizatorzy było malarstwo 
dwóch artystek. Malująca akwarela-
mi zwierzęta Barbara Pingot miała 
możliwość przedstawić kulisy swojej 
pracy w filmie zrealizowanym przez 
Jana Sumikowskiego i Janinę Tuo-
rę. Obrazy malarki zwracają uwagę 
swoim kunsztem i realizmem. Jak to 

stwierdził realizator Jan Sumikowski 
kot namalowany przez artystkę jest tak 
realistyczny, że wydaje się jakby miał-
czał. Drugą artystką prezentującą swo-
je prace była Beata Musiał-Tomaszew-
ska. W wystawie o nazwie „Żywioły 
– ogień i woda” od razu zwraca uwagę, 
jak adekwatny jest ten tytuł. Z przed-
stawionych przez nią na płótnie żywio-
łów bije dynamizm, ogromna energia, 
chęć zatrzymania pędzącej chwili. 
Obie malarki sięgnęły po motyw zwie-
rząt, ale przedstawiły go w zaskaku-
jąco odmienny sposób, zdecydowanie 
warty poddania bliższej analizie.  

Stałe punkty
Obie artystki można było poznać oso-
biście w Scenie Talentów, za którą jak 
zwykle odpowiadała Irena Bartkow-
ska. Scena Talentów to jeden ze sta-
łych punktów programu FHM. Innym 
stałym elementem jest Rozmowa na 
Proscenium, której gościem była tym 
razem Zofia Rudnicka – tancerka, cho-
reograf, wykładowca, a także autorka 
książki pt. „Gerard Wilk Tancerz”. 
Rozmowę, jak i cały wieczór, popro-
wadził prezes Andrzej Bartkowski. 
Stałym punktem tych wydarzeń jest 
także lampka wina, która i tym ra-
zem była przewidziana dla wszystkich 
gości. Zachowanie dbałości zarów-
no o stałe ramy całego programu, jak 
i o najdrobniejsze szczegóły są wysoce 
cenione przez publiczność, wśród któ-
rej znaczna część to wieloletni, wciąż 
powracający w to klimatyczne miejsce 
jego miłośnicy. 

Za nami kolejna, 43. edycja Forum Humanum Mazurkas. Odbyła się 

FORUM  HUMANUM  MAZURKAS   
–  kolejna odsłona
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Głównym punktem wieczoru 
przygotowanym przez orga-
nizatorów był przepiękny 
spektakl taneczno-muzyczny 
w dwóch odsłonach.

Jazz w różnych odsłonach
Spektakl ten był dziełem Kie-
leckiego Teatru Tańca, który 
specjalizuje się w repertuarze 
opar tym na tańcu jazzowym. Pierw-
sza część zatytułowana „Brodzić po wo-
dzie” stanowiła zbiór autorskich choreografii 
do pieśni Negro Spirituals, opracowanych w formie 
scenicznej tańca modern-jazz. Spokojniejsze ka-
wałki przeplatały się z tymi bardziej dynamiczny-
mi, tworząc zróżnicowaną, ale równocześnie kom-
pletną całość. Przykładowo utwór You raise me up 

wybrzmiał z siłą dosłownie po-
ruszającą serca (moje poruszył 
na pewno). Za choreografię do 
tej części odpowiadali Elżbie-
ta Pantak i Grzegorz Pantak. 
Druga część pt. „Zobacz jazz 
– Golden Ages” w choreo-

grafii Jeana Charlesa Zambo 
przeniosła widzów do począt-

ków XX wieku, pełnego swingu, 
charlestona i energetycznej muzyki. 

Trudno wymienić nawet z nazwiska 
wszystkich wspaniałych twórców tego wieczo-

ru. Jednak to każdy z nich dołożył swoją artystycz-
ną cegiełkę do budowy kolejnej wyjątkowej edycji 
Forum Humanum Mazurkas.

Tekst i zdjęcia
Marlena Hess

FORUM  HUMANUM  MAZURKAS   
–  kolejna odsłona



WSZYSTKIE 
WYDARZENIA KULTURALNE 

SĄ REALIZOWANE BEZPŁATNIE. 

BIORĄ W NICH UDZIAŁ 
MIESZKAŃCY OKOLICZNYCH 

GMIN I MIESZKAŃCY 
WARSZAWY.
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PIASTÓW

PIASTOWSKA SZKOŁA STARTEM DO KARIERY
Blisko 700 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych Piastowa 
zyskało właśnie unikalną szansę na świadomy, zgodny z predyspo-
zycjami, umiejętnościami i zainteresowaniami wybór ścieżki zawo-
dowej, a w konsekwencji zbudowanie udanego i szczęśliwego życia. 
Możliwość tę da im realizowany przez nasze miasto, dzięki dofi nan-
sowaniu unĳ nemu, projekt „Szkoła podstawowa startem do kariery”. 

G łównym celem projektu jest wspar-
cie w wyborze ścieżki kariery 696 
uczniów i uczennic klas 7 i 8 czte-

rech szkół podstawowych Piastowa 
poprzez doradztwo w formie zajęć 
indywidualnych i warsztatowych, wy-
jazdów edukacyjnych do pracodaw-
ców oraz ogólnodostępnych wydarzeń 
festiwalowych, w których uczestni-
czyć będą nie tylko uczniowie, ale też 
instytucje oraz mieszkańcy powiatu 
pruszkowskiego. Projekt umożliwi 
także nauczycielom podniesienie 
kompetencji poprzez udział w stu-
diach podyplomowych. 

Projekt jest wyjątkową szansą, która 
ma pomóc uczniom zrozumieć siebie, 

otaczającą rzeczywistość, zarządzać 
własnym życiem i harmonijnym funk-
cjonowaniem w zbiorowości, a więc 
przybliżyć to, co jest ideałem edu-
kacyjnym. Cały wysiłek oświatowy 
zmierza wszak do tego, by wykształ-
cić człowieka samodzielnego, zdol-
nego do kierowania własnym życiem 
i wpływania na bieg spraw publicz-
nych. Piastowscy uczniowie będą mieć 
tę niecodzienną szansę jako nieliczni 
w Polsce. Podobną, prócz nich, będą 
się być może cieszyć jedynie ich kole-
dzy z Warszawy. Jednak projekt: „Sięg-
nij po więcej! – rozwój doradztwa za-
wodowego w szkołach podstawowych 
m.st. Warszawy” nie ma tymczasem 
zapewnionego finansowania. 

R ealizacja projektu potrwa dwa lata, 
do końca czerwca 2021 r. W jego 
ramach przewidziano m.in.: 

 � zajęcia indywidualne dla 696 ucz-
niów klas 7 i 8 ze Szkół Podstawo-
wych nr 1, 2, 4 i 5 w Piastowie. Ich 
celem będzie zwiększenie zdolności 
młodzieży do świadomego wyboru 
dalszego kształcenia i zawodu oraz 
w konsekwencji uzyskania satysfak-
cjonującego zatrudnienia. Poprzez 
konsultacje zaplanowano kształto-
wanie umiejętności uniwersalnych 
z uwzględnieniem zainteresowań, 
uzdolnień i predyspozycji zawodo-
wych oraz przekazanie informacji na 
temat systemu edukacji i rynku pracy, 

 � podniesienie efektywności zajęć 
poprzez utworzenie i wyposażenie 
czterech szkolnych punktów infor-
macji i kariery,

 � zwiększenie efektywności doradz-
twa edukacyjno-zawodowego po-
przez prowadzenie zajęć w formie 
warsztatów w 69 grupach uczniów 
klas 7 i 8,

 � podniesienie kompetencji 10 na-
uczycieli poprzez udział w studiach 
podyplomowych w zakresie doradz-
twa edukacyjno-zawodowego,

 � podniesienie wiedzy uczennic i ucz-
niów o funkcjonowaniu przedsię-
biorstw podczas lekcji zawodoznaw-
czych prowadzonych bezpośrednio 
na terenie zakładów należących do 
firm zaangażowanych w projekt,

 � zwiększenie zakresu korzystania 
przez młodzież z wiedzy poprzez 
przygotowanie specjalnego porta-
lu wykorzystującego bazę danych 
o lokalnych szkołach ponadpod-
stawowych, pracodawcach oraz in-
stytucjach wspierających edukację 
zawodową, organizację dwóch ot-
wartych wydarzeń pn. „Piastowskie 
drogi talentu – kariera i przedsię-
biorczość”, na których zostaną utwo-
rzone 24 stoiska wystawiennicze dla 
szkół uczestniczących w projekcie, 
szkół ponadpodstawowych oraz dla 
podmiotów działających w obszarze 
wsparcia zawodowego.

N auczyciele i doradcy zawodowi 
wiedzą, że pomoc w udzieleniu 
odpowiedzi jest często trudna 

w zuniformizowanej (uczącej każdego 
tego samego, w tym samym czasie, za 
pomocą tych samych metod) i podpo-
rządkowanej dyktatowi testów, mier-
ników, czy rankingów szkole. Dlatego 
warto skorzystać z szansy, jaką daje 
projekt „Szkoła podstawowa startem 
do kariery”, dzięki któremu piastow-
skie dzieci zdobędą przestrzeń do od-
krywania siebie, rozpoznawania swo-
jego potencjału i mocnych stron. 

Projekt „Szkoła podstawowa startem 
do kariery” jest realizowany dzięki 

dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi priorytetowej 

X Edukacja dla rozwoju regionu 
Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe 

Poddziałania 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-
zawodowe w ramach ZIT Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014–2020. 

Wysokość dofinansowania 
dla Miasta Piastów z Europejskiego 

Funduszu Społecznego: 631 282,50 zł. 
Całkowita wartość projektu: 709 012,50 zł.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE � OGŁOSZENIE O KONKURSIE � OGŁOSZENIE O KONKURSIE � OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która speł-
nia wymagania określone w § 1, § 6 oraz w § 12 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowi-
sko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze 
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole pod-
stawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz 
publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597) 
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowia-
dać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, 
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole 
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1661).

2.  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia   11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dy-
rektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły 
podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej 
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587), oferty osób 
przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz 

koncepcję funkcjonowania i rozwoju publiczne-
go liceum,

b)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
zawierający w szczególności informację o:

 –  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku na-
uczyciela albo

 –  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku na-
uczyciela akademickiego,  

 –  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku 
kierowniczym – w przypadku osoby niebędą-
cej nauczycielem,

c)  oświadczenie zawierające następujące dane oso-
bowe kandydata:

 –  imię (imiona) i nazwisko,
 –  datę i miejsce urodzenia,
 –  obywatelstwo,
 –  miejsce zamieszkania (adres do korespon-

dencji),
d)  poświadczone przez kandydata za zgodność 

z oryginałem kopie dokumentów potwierdza-

jących posiadanie wymaganego stażu pracy, 
o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, za-
świadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumen-
tów potwierdzających okres zatrudnienia,

e)  poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopie dokumentów potwierdza-
jących posiadanie wymaganego wykształcenia, 
w tym dyplomu ukończenia studiów pierwsze-
go stopnia, studiów drugiego stopnia, jedno-
litych studiów magisterskich lub świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych, z zakre-
su zarządzania albo świadectwa ukończenia 
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania 
oświatą, 

f)  w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez 
kandydata za zgodność z oryginałem kopię: 

 –  dokumentu potwierdzającego znajomość ję-
zyka polskiego, o którym mowa w ustawie 
z dnia 7 października 1999 r. o języku pol-
skim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480), lub

 –  dyplomu ukończenia studiów pierwszego 
stopnia, studiów drugiego stopnia lub jed-
nolitych studiów magisterskich, na kierunku 
filologia polska, lub

 –  dokumentu potwierdzającego prawo do wy-
konywania zawodu tłumacza przysięgłego 
języka polskiego,

g)  poświadczoną przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskie-
go o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowni-
czym,

h)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie 
toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub postępowanie dy-
scyplinarne,

i)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany pra-
womocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zaka-
zem pełnienia funkcji związanych z dyspono-
waniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dy-
scypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1458 z późn.zm.),

k)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 
18 października 2006 r. o ujawnianiu informa-
cji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych doku-
mentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn.zm.) 
– w przypadku kandydata na dyrektora publicz-
nej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 
1972 r.,

l)  poświadczoną przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczy-
ciela mianowanego lub dyplomowanego w przy-
padku nauczyciela,

m)  poświadczoną przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny 
dorobku zawodowego – w przypadku nauczycie-
la i nauczyciela akademickiego,

n)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela aka-
demickiego – oświadczenia, że kandydat nie 
był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, 
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 
i 1287), lub karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 
poz. 1668, z późn.zm.), lub karą dyscyplinarną, 
o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn.zm.)

o)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do 
czynności prawnych i korzysta z praw publicz-
nych,

p)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z usta-
wą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2018 r poz. 1000) w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrek-
tora. 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach 
z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu 
oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Adama Mickiewicza w Piasto-
wie, ul. 11 Listopada 2a” w terminie do 28 lutego 
2020 r. na adres: Urząd Miejski w Piastowie, 05-
820 Piastów, ul. 11 Listopada 2. 

4. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elek-
tronicznej pod adres: sekretariat@piastow.pl. 
Oferta składana w postaci elektronicznej powinna 
być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie 
dokumentów wymaganych jako załączniki do 
oferty. 

5. Na żądanie organu prowadzącego publiczne 
przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną pla-
cówkę kandydat jest obowiązany przedstawić ory-
ginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. 
d–g, l i m.

6.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa po-
wołana przez Burmistrza Miasta Piastowa. 

7.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępo-
wania konkursowego kandydaci zostaną powiado-
mieni indywidualnie.

Burmistrz Miasta Piastowa
ogłasza 

konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Adama Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2a
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Miasto Piastów znalazło się w elitarnej grupie 54 miast, które zostały 
zakwalifi kowane do II etapu naboru wniosków projektowych w ramach 
programu „Rozwój Lokalny” fi nansowanego z Funduszy Norweskich. 
W konkursie udział wzięło 213 miast. Ostatecznie, po zakończeniu II eta-
pu naboru, dofi nansowanie otrzyma tylko 15 miast! Do dofi nansowania 
wybrane zostaną jedynie wielotematyczne, zintegrowane i modelowe pro-
jekty prorozwojowe, które można będzie odtworzyć w innych miastach. 

O stateczna decyzja w tej sprawie za-
padnie w drugiej połowie 2020 
roku. Jednak zanim to się stanie, od 

stycznia do lipca br., zespół ekspertów 
powołany w ramach Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, we współpracy z jednostka-
mi miasta, doradcami ze Związku Miast 
Polskich i w konsultacji z przedstawicie-
lami mieszkańców, zaktualizuje diagnozę 
lokalnych potrzeb, opracuje dwa strate-
giczne dokumenty tj. Plan Rozwoju Lo-
kalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalne-
go, dokona wyboru międzysektorowych 
partnerów do współpracy, opracuje bu-
dżet i wniosek projektowy. 
To ogromna praca do wykonania pod pre-
sją czasu. W taki sam sposób pracują po-
zostałe miasta uczestniczące w naborze. 
A jest o co walczyć. Najlepsze projekty 
mogą otrzymać od 3 do 10 mln euro, 
z których nie więcej niż 60% można 
przeznaczyć na infrastrukturę. Pro-
jekty finansowane z programu „Rozwój 
Lokalny” w 100% finansowane będą ze 
środków zewnętrznych, nie wymagają 
więc wkładu własnego. Ich realizacja 
powinna zakończyć się nie później niż 
w kwietniu 2024 r. 

Wniosek projektowy Piastowa pn. 
„NewCity. Wielofunkcyjne Centrum 
Miasta Piastowa”, dzięki któremu 
znaleźliśmy się w II etapie naboru, 
odpowiada na bieżące wyzwania 
rozwojowe oraz wykorzystuje potencjał 
drzemiący w naszym mieście. 

Zakłada nie tylko poprawę dostępności 
architektonicznej infrastruktury uży-
teczności publicznej, ale też przewiduje 
bogatą ofertę usług społecznych, gospo-
darczych i środowiskowych, które w tej 
infrastrukturze będzie można realizować. 
Główną ideą projektu jest bowiem popra-
wa jakości i warunków pełnienia funkcji 
miejskich w miejscu ich koncentracji oraz 

nadanie im nowoczesnego, wysokiego 
poziomu w zakresie organizacji i formy. 
Czym jest program „Rozwój Lokalny”? 
To program, który ma na celu wsparcie 
małych i średnich miast w wypracowaniu 
oraz wdrożeniu przez nie zrównoważone-
go i systemowego podejścia do rozwoju 
lokalnego, i tym samym do ograniczenia 
negatywnych zjawisk rozwojowych oraz 
podniesienia standardu życia ich miesz-
kańców. Projekty, które ostatecznie zo-
staną skierowane do dofinansowania 
muszą zakładać strategiczne, zintegro-
wane i kompleksowe zarządzanie mia-
stem, zmierzające do poprawy sytuacji 
mieszkańców m.in. w zakresie szeroko 
pojętej ochrony środowiska (w tym efek-
tywnej i czystej energii, zrównoważo-
nego transportu), polityki społecznej (w 
tym ograniczenia ubóstwa, dostępności, 
polityki mieszkaniowej, innowacji spo-
łecznych, zatrudnienia, zdrowia, edukacji, 
partycypacji społecznej) oraz wsparcia lo-
kalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. 
Projekty te będą miały także na celu pod-
niesienie poziomu kompetencji, jakości 
świadczonych usług i odpowiedzialności 
administracji samorządowej, przyczynia-
jąc się do budowania zaufania mieszkań-
ców do władz lokalnych jako instytucji 
administrujących lokalnym rozwojem.

Przed Piastowem ogromna szansa 
na rozwój. Będziemy walczyć o te 
środki. Władze miasta i piastowscy 
urzędnicy już przystąpili do wytężonej 
pracy w tym zakresie. Dołożą wszelkich 
starań, by nasz projekt został oceniony 
jak najwyżej. 

Więcej informacji o programie „Rozwój 
Lokalny”, w tym regulamin naboru i lista 
miast, które znalazły się w II etapie nabo-
ru na stronie: www.eog.gov.pl/strony/za-
poznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/
nabory-wnioskow/ 

Rekordowy fi nał WOŚP w Piastowie
Każdego roku nadchodzi 
zimowy dzień, podczas któ-
rego wcale nie jest chłod-
no, dzięki cieple ludzkich 
serc – fi nał WOŚP. Ina-
czej nie było w tym roku 
–  dwunastego stycznia 
graliśmy, podczas dwu-
dziestego ósmego już 
fi nału, dla dziecięcej me-
dycyny zabiegowej. 

J ednak WOŚP nie organizuje się 
sam, w jeden dzień – wymaga 
ogromu ciężkiej pracy. Już w paź-

dzierniku główna koordynatorka pia-
stowskiego sztabu, pwd. Agnieszka 
Jarosz, rozpoczęła przygotowania, 
aby ten dzień był jak najwspanialszy. 
W mroźny, niedzielny poranek pięć-
dziesięciu pięciu wolontariuszy wy-
ruszyło z puszkami i czerwonymi 
serduszkami, aby umożliwić każ-
demu wrzucenie chociażby grosika. 
Jednakże nie była to jedyna rzecz 
dziejąca się podczas finału. W Miej-
skim Ośrodku Kultury czekała moc 
atrakcji – można było wymienić 
książki na stoisku Półek do Spół-
ki, obejrzeć występy piastowskich 
przedszkolaków i wylicytować 

wszelkiej maści rzeczy – od vouche-
rów na usługi, przez ręcznie robio-
ne czapki, po WOŚP-owe gadżety. 
Wieczorem każdy, kto chciał mógł 
przybyć na ognisko z kiełbaskami, 
odbywające się na placu OSP, a tak-
że obejrzeć tam moto show i pokaz 
ognia. 

Mieszkańcy Piastowa postawili sobie 
wysoko poprzeczkę na kolejny rok. 

pwd. Małgorzata Duda 
fot. pwd. Agnieszka Jarosz 

Podczas tegorocznego 
finału WOŚP w Piastowie 
zebrano 66 473,37 zł 
– to prawie dwukrotność 

wyniku zeszłego roku. 

Koniec 2019 roku to czas bardzo 
dobrych i korzystnych dla naszego 
miasta wiadomości oraz decyzji. 
O kolejnych środkach na dofi nan-
sowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych modernizacji piastowskich 
ulic wspominaliśmy już wcześniej 
– to prawie 2,8 mln zł na ul. J. Suł-
kowskiego (odcinek od ul. Żbikow-
skiej do ul. Bohaterów Wolności) 
oraz na ul. C.K. Norwida (od ul. Po-
koju do ul. Dworcowej). 

K olejna dobra informacja jest taka, 
że 20 grudnia Burmistrza Miasta 
wraz ze Skarbnikiem Piastowa 

podpisali z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie umowy – na 
udzielenie dotacji oraz niskoopro-

centowanej pożyczki (obie formy 
wsparcia są ze sobą powiązane) na 
zbliżającą się ku końcowi budowę no-
wej filii przychodni SPZOZ „Piastun” 
w Al. J. Piłsudskiego.
Dotacja zostanie udzielona w kwocie 
1.153.760 zł, co stanowi 40% kosztów 
kwalifikowanych realizacji zadania. 
Niskooprocentowana pożyczka zosta-
ła ustalona w kwocie 1.730.640,00 zł. 
Wsparcie to zostało udzielone z tytu-
łu budowy obiektu o niskim zużyciu 
energetycznym. Nowa filia piastowskiej 
przychodni będzie budynkiem na miarę 
XXI wieku, cechującym się bardzo wy-
sokimi efektami ekologicznymi.
Warto przypomnieć także, że Miasto 
Piastów otrzymało już wcześniej 4 mln 
dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Środ-
ki te przeznaczone są na doposażenie 
działającej placówki SPZOZ „Piastun” 
przy ul. M. Reja 1 oraz zakup sprzętów 

do nowo budowanego obiektu SPZOZ 
Piastun. Część nowych urządzeń trafiła 
już do działającej przychodni przy ul. 
M. Reja 1. Są to min.: cyfrowy aparat 
RTG wraz z systemem archiwizacji oraz 
jego integracja z systemem informatycz-
nym, holter, kardiomonitor, defibrylator 
z osprzętem, respirator z osprzętem i in.  
Na placu budowy nowego obiektu 
trwają prace wykończeniowe. Już nie-
długo piastowianie będą mogli korzy-
stać z usług nowej placówki zdrowia. 
Przy przychodni budowany jest także 
nowy odcinek ul. ks. I. Skorupki.
Wszystkie działania władz miasta 
skupione na piastowskiej przychodni 
zdrowia mają na celu poprawę jakości 
i dostępności dla mieszkańców Piasto-
wa świadczonych usług medycznych 
i diagnostycznych oraz wsparcie opieki 
koordynowanej przez Samodzielny Pub-
liczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIA-
STUN w Piastowie.

Kolejne środki 
zewnętrzne
na piastowską 
przychodnię

Piastów 
w II etapie naboru
w ramach programu 
„Rozwój Lokalny”

Piastów 
SUKCES! 
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BRWINÓW � PRUSZKÓW

Skuteczne likwidowanie bólu
Mgr JAKUB GÓRNICKI 
leczy nagłe, ale też 
i przewlekłe zespoły 
bólowe oraz trudne 
przypadki kliniczne 
bezskutecznie leczone 
metodami szpitalnymi, 
sanatoryjnymi 
lub lekami.

Jest wykładowcą 
w jednej z warszawskich 
uczelni na wydziale 
Fizjoterapii oraz Medycyny 
Osteopatycznej.

Uzyskał dyplom osteopaty 
w Anglii.

Techniki zabiegów usprawniają 
połączenia i zależność od kręgosupa; 
układu krwionośnego oraz nerwo-
wego, likwidując różne bóle.

Zbiegi u mgr Górnickiego w ogrom-
nej liczbie przypadków zapobiegają 
operacjom przepuklin kręgosłupa 
oraz stawów kolan, bioder, ramion, 
barku.

Wskazaniami do zabiegów u os-
teopaty są m.in.: zaburzenia czucia, 
drętwienie rąk, drętwienie i bóle 
nóg, stany pourazowe, naciągnięcia, 
„kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, 
rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle 
kręgosłupa w  każdym odcinku, 

różnego rodzaju zwichnięcia oraz 
wiele innych.

Osteopatia to doskonała i uznana 
metoda leczenia w systemie medy-
cznym. Efekty są rewelacyjne.

Należy mieć badania: RTG lub MR 
(rezonans magnetyczny), ew. bada-
nia dotyczące innych chorób.

WAŻNE!
Usuwane są również zaburzenia 
funkcjonalne: układu gastryczne-
go, urologicznego, oddechowego, 
zaburzenia koordynacji i psycho-
motoryki u dzieci, zespoły bólowe 
u kobiet w ciąży – bez leków.

Diagnostyka i korekta wad 
po sta wy u dzieci i młodzieży.

Mgr Górnicki zaprasza na bezpłatną 
konsultację, by ustalić możliwość 
leczenia oraz ewentualne przeciw-
wskazania.

Ośrodek Naturmed proponuje do-
godne terminy i godziny zabiegów 
dla pracujących.

Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii

NATURMED
Warszawa-Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15

ZAPISY
od poniedziałku do piątku

od 9.00 do 17.00

 tel.:  22 662 49 07
604 092 007

OSTEOPATIA

TYSIĄC POWODÓW, BY CZYTAĆ
„Tysiąc powodów by czytać” to program popularyzujący czytelnictwo 
wśród dzieci. Corocznie sieć księgarń Empik organizuje promujący czy-
telnictwo konkurs, do którego przystępują uczniowie placówek oświato-
wych z całej Polski. Ważną rolę w spełnieniu czytelniczych marzeń dzieci 
odgrywają uczestnicy programu Mój Empik – każdy z nich, robiąc zaku-
py, przekazuje cegiełkę na wsparcie tej wyjątkowej akcji. Do tej pory we 
wszystkich edycjach konkursu Empik wręczył w sumie 32 000 książek. 
Nagrody w konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach (po 5 w każ-
dej): 1 – szkoły powyżej 120 uczniów i 2 – szkoły poniej 120 uczniów. Tym 
razem wśród 5 laureatów z całej Polski w kategorii szkół powyżej 120 
uczniów znalazły się szkolne biblioteki z naszego rejonu.

Biblioteka Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Brwinowie 
W środę 22 stycznia mieszkańcy Brwi-
nowa mogli zobaczyć tajemniczą kolo-
rową ciężarówkę krążącą po mieście. 
W środku znajdowało się 1000 książek, 
które dzięki zaangażowaniu wielu osób 
wygrała biblioteka ZSO w Brwinowie 

konkursie „Tysiąc powodów, by czytać”. 
Dzieci i nauczyciele z radością powita-
li załogę ciężarówki, wśród której były 
postacie Kropki i Przecinka. Uczniowie 
specjalnie na ten dzień przebrali się za 
bohaterów ulubionych książek. Na ba-
nerach, które przygotowali, widniały 
hasła zachęcające kolegów do lektury: 

„Czytanie popłaca, bo umysł wzbo-
gaca”, „Czytaj książki w lesie, to Cię 
wena poniesie”, „Zostań molem książ-
kowym”. Nie obyło się bez przemówień 
i podziękowań – szkoła nie wygrałaby, 
gdyby nie zaangażowanie wielu osób: 
dzieci, rodziców, dziadków, pracow-
ników Biura Promocji Urzędu Gminy 
Brwinów i wszystkich, którzy brali 
udział w głosowaniu. Podczas przed-
stawienia postacie Przecinka i Kropki 
w przystępny sposób przekazywały ucz-
niom, gdzie stawiać te znaki interpunk-
cyjne. W radosnej i swobodnej atmo-
sferze dzieci bardzo zaangażowały się 
w naukę interpunkcji, dobrze się przy 
tym bawiąc.
Przy odbiorze książek była obecna 
sympatyczna maskotka dinozaura, któ-
ra podczas głosowania przechadzała 
się ulicami Brwinowa, zachęcając do 
udziału w głosowaniu. Wspólnemu 
rozpakowywaniu książek towarzyszyło 

wiele pozytywnych emocji. Uczniowie 
z ciekawością i zainteresowaniem oglą-
dali książki, wśród których oprócz lek-
tur szkolnych znalazły się m.in. „Czar-
ny rycerz”, „Smocza straż”, „Blask 
gwiazd”.

Zasady konkursu zorganizowanego 
przez Empik „Tysiąc powodów, by 
czytać” nie były skomplikowane. 
Szkoła zgłaszała swój udział, 
przesyłając pracę plastyczną 
przygotowaną przez uczniów, 
przedstawiającą wybraną scenę 
z dowolnej książki. 

Inspiracją dla uczniów klasy IVa ZSO 
w Brwinowie była książka Joanny Pa-
puzińskiej „Nasza mama czarodziejka”. 
Wystarczyło raz dziennie głosować 
w aplikacji mobilnej Mój Empik na 
wybraną pracę plastyczną z danej szko-
ły. Szkoły, które otrzymały największą 
liczbę głosów, wygrywały 1000 książek, 
a ich uczniowie mogli sami wybrać ty-
tuły, które trafiły na biblioteczne półki. 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego 
Paderewskiego w Pruszkowie
Dzieciaki z Pruszkowa wybrały do 
swojej pracy plastycznej scenę z opo-
wieści „O psie, który jeździł koleją”. 
Ich rysunek ukazuje głównego boha-
tera książki – psa Lampo. 

Zwycięzców konkursu wybrali 
użytkownicy aplikacji mobilnej 
Empiku, którzy w tym roku oddali 
rekordową liczbę głosów 
– było ich aż 925 066.

Uczniowie pruszkowskiej szkoły da-
wali z siebie wszystko, aby zdobyć 
liczbę głosów, która zapewni im wy-
graną. Stworzyli kilka filmików zachę-
cających, aby na nich głosować, które 
umieścili w sieci. Kreatywność filmów 
również pokazuje jak wiele jest w tych 

dzieciach zapału oraz pasji. Do apelu 
o głosy przyłączył się sam pies Lampo 
oraz hydraulik Mario, znany z kultowej 
gry komputerowej.

Z raportu Biblioteki Narodowej na temat 
stanu czytelnictwa w 2018 r. wynika, że tyl-
ko 37% Polaków przeczytało przynajmniej 
jedną książkę w ciągu roku. Być może ak-
cja Empiku zachęcająca dzieci i młodzież 
do sięgania po książki przyczyni się do 
wzrostu tego wyniku w przyszłości.

Opracowano na podstawie informacji
Biura Promocji Urzędu Gminy Brwinów 

i news.empik.com

�  NASZE STRONY. 1000 książek od Empiku dla szkół w BRWINOWIE i PRUSZKOWIE

Fot. UG Brwinów

– Bardzo nas cieszy, że kon-
kurs, który organizujemy 
z roku na roku wywołuje 
w uczniach i ich opiekunach 
coraz więcej pozytywnych 
emocji, zapału i motywuje ich 
do wspólnej pracy. W Empiku 
wierzymy, że każda książka 
to przynajmniej jeden powód 
do tego, aby rozpocząć przy-
godę z czytaniem. Uważamy, 
że biblioteki szkolne, a prze-
de wszystkim ich pracownicy, 
mają wielki wpływ na zaraża-
nie dzieci pasją do czytania. 
Ważne jest to, że uczniowie 
zwycięskich szkół w naszym 
konkursie sami wybierają tytu-
ły, które trafią na biblioteczne 
półki – są to więc te wymarzo-
ne i wyczekiwane lektury. Za-
leży nam na tym, aby książki 
były inspiracją do odkrywania 
świata i jego tajemnic oraz do 
pogłębiania pasji i zaintereso-
wań młodych ludzi – komentu-
je Justyna Chmielewska, orga-
nizator konkursu. 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŻARÓW” 
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

ul. Ożarowska 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki

ogłasza 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na poniżej wyszczególnione roboty remontowo-budowlane budynków będących 
w zasobach SM „Ożarów”, tj.:
1.  Wymianę drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

mieszczących się przy ulicy Obrońców Warszawy 1; 3; 5  (materiał: aluminium 
– 18 szt.)

2. Odnowienie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy 
ul. Obrońców Warszawy 7 – 4 klatki.

3.  Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Obroń-
ców Warszawy 6; 7; 8 wraz z wymianą balustrad i ułożeniem płytek ceramicz-
nych – 70 szt.

4.  Docieplenie fundamentów i cokołów łącznie z wykonaniem opasek wokół bu-
dynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Obrońców Warszawy 6; 7; 8.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni w terminie 
do 21.02.2020 r. do godziny 13.30:
•  po dokonaniu oględzin i obmiarów klatek schodowych,
• na podstawie posiadanego przez Spółdzielnię „Projektu remontu balkonów”,
• po odebraniu specyfikacji dotyczącej wymiany drzwi wejściowych,
•  po odebraniu specyfikacji dotyczącej docieplenia fundamentów i cokołów.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2020 r. 
w biurze Spółdzielni o godzinie 9.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu 
bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu ze strony inwestora:
Agnieszka Koprzak tel. 22 722 11 80; e-mail: inwestycje@smozarow.pl

„ANGOLE” EWA WINNICKA

Kolejny ciekawy repor-
taż wydany przez „Wy-
dawnictwo Czarne”. 
Tym razem czytelnik 
otrzymuje kompendium 
informacji na temat An-
glików widzianych ocza-
mi Polaków. Sporo tu 
stereotypów, uprzedzeń, 
generalizacji, ale też, 
szczerze i z dystansem, 
opowiedzianych histo-
rii, które mogą okazać 
się pomocne. To wręcz 
obowiązkowa lektura 
dla wszystkich, którzy 

chcieliby wyemigrować z Polski na Wyspy Brytyjskie. 
Obszerny wybór opowieści Polaków mieszkających 
w Anglii pozwala zmierzyć się z własnymi wyobraże-
niami na temat życia na emigracji. Historie rozmówców 
Ewy Winnickiej są bardzo różne, więc czytelnik nie czu-
je się ani zachęcany, ani zniechęcany do przeprowadzki. 
Mamy po prostu okazję przyjrzeć się losom swoich ro-
daków, którzy pochodzą z różnych warstw społecznych 
i z których każdy opowiada o zderzeniu swoich ocze-
kiwań z rzeczywistością. Polacy występujący w książce 
wiele mówią o tym jak postrzegają tytułowych „Ango-
li”, jednak poprzez ich opowieści więcej dowiadujemy 
się o nich samych. Mają różne opinie, jednak wspólne 
dla nich jest to, że żaden z nich nie czuje się z Anglikami 
na równi, bez względu na swój „staż” emigracyjny, ani 
status społeczny.

„BRACIA BURGESS” ELISABETH STROUT

Kolejna powieść znakomi-
tej amerykańskiej pisarki 
opowiadająca o relacjach 
międzyludzkich. Głów-
nym tematem są tutaj wza-
jemne osądy, to jak siebie 
nawzajem postrzegamy, 
uproszczenia i - co za tym 
idzie – uprzedzenia wobec 
wszystkiego, co inne. Osią 
akcji jest zdarzenie jakie 
miało miejsce w Maine. 
Nastoletni Zachary w cza-
sie ramadanu wrzuca do 

meczetu zamrożony łeb świni. W następstwie tego wy-
darzenia toczy się sprawa w sądzie, w której nastolatko-
wi i jego matce pomagają wujkowie z Nowego Jorku, 
Jim i Bob – tytułowi bracia Burgess. W tym celu po-
wracają w rodzinne strony, do Shirley Falls, niewielkiej 
miejscowości na północy Stanów Zjednoczonych. Tam 
mierzą się nie tylko z oskarżeniami mediów i lokalnej 
społeczności wobec siostrzeńca, lecz także z własną, 
trudną przeszłością. Elizabeth Strout sumiennie, kawa-
łek po kawałku, ujawnia kulisy życia rodziny Burges-
sów, co rzuca całkiem nowe światło na czyn młodego 
Zacha. Nic nie jest tu czarno-białe, dlatego czytelnikowi 
przyzwyczajonemu do moralizatorstwa i klarownych, 
podanych „na tacy” rozwiązań, książka niekoniecznie 
przypadnie do gustu. To powieść dla osób lubiących 
poddawać refleksji czytane przez siebie lektury. Autorka 
otrzymała Nagrodę Pulitzera za „Olive Kitteridge” oraz 
nominację do Bookera za „Mam na imię Lucy”.

📖  WA R TO  P R Z ECZ Y TA Ć  📖  WA R TO  P R Z ECZ Y TA Ć  📖

„BEZ PIĄTEJ KLEPKI” MARCIN SZCZYGIELSKI

Czwarty tom cyklu powieści młodzieżowych, które zapoczątkowuje „Czarownica pię-
tro niżej”. To właśnie sukces pierwszej części przyczynił się do powstania następnych. 
Można ją nawet znaleźć na liście lektur szkolnych, co nie zmniejszyło jej popularności 
wśród małoletnich czytelników, którzy nadal chętnie sięgają po kolejne części przygód 
Mai. W pierwszym tomie dziewczynka wyjeżdża na wakacje do „ciabci”, co począt-
kowo kojarzy jej się wyłącznie z nudą. Rzeczywistość ją jednak zaskakuje. Gadający 
kot, duchy, wiewiórka, która chce być lisem, to tylko część niezwykłych niespodzianek 
czekających ją na miejscu. Nowa książka Marcina Szczygielskiego to wspaniała konty-
nuacja mieszanki suspensu i fantasy, występujących w poprzednich tomach („Toczarni 
motyli” oraz „Klątwy dziewiątych urodzin”). Czy i tym razem Maja, Ala, Monterowa, 
ciabcia i jej kot zdążą uratować świat?!

POLECA Lucyna Dąbrowska

Wszystkie tytuły dostępne są w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. 

SOBOTA Z GLINĄ
WARSZTATY DLA CAŁYCH RODZIN (bez ograniczeń 

wiekowych). Tym razem w Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
mazowieckiego w ramach Soboty z…  będziemy bawić się 

gliną, a przy okazji zgłębiać dawne techniki tego rękodzieła.

Zajęcia odbędą się, zgodnie z tytułem warsztatów,

8 lutego (sobota) 
w godz. 11.00–14.00 

Nie ma zapisów. Wystarczy zarezerwować sobie czas, 
wpisać sobotę do kalendarza 

i pojawić się w pruszkowskim Muzeum.

WSTĘP WOLNY. ZAPRASZAMY!

MSHM im. S. Woydy – Pl. Jana Pawła II 2, PRUSZKÓW
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URSUS

Dom Kultury „Portiernia” po raz drugi w swojej działalności zorganizował koncert, podczas które-
go muzycy-instruktorzy, wspólnie z artystami działającej w „Portierni” Grupy Musicalowej „Phan-
tasia” oraz uzdolnionymi Uczniami Szkoły Podstawowej Nr 381 oraz wystąpili na jednej scenie. 
W ten sposób przedłużyli trwającą tylko raz w roku magię Świąt.

Gwiazdkowych utworów słownych 
i muzycznych wysłuchała pełna sala 
gości. Wśród rodziców, nauczycieli 

ze Szkoły Podstawowej Nr 381, sym-
patyków „Portierni” byli również Ka-
zimierz Sternik – zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Anna 
Lewandowska oraz Wanda Kopcińska 
– radne Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-
wy, Bogusław Łopuszyński – dyrektor 
Ośrodka Kultury „Arsus”, Agnieszka 
Proszowska – dyrektor Biblioteki Pub-
licznej w Dzielnicy Ursus wraz ze swo-
ją zastępczynią Lidią Romanowską. 

Na waltorni, fl ażolecie, pianinie…
Przy świąteczne udekorowanym ko-
minku, przyprószonych śniegiem 
ręcznie wykonanych przez instruktor 
Renatę Przybysz hanzeatyckich kamie-
niczkach, migoczących światełkach, 
nastrojowych lampionach ze świeca-
mi usłyszeliśmy wykonania uczniów 
z akompaniamentem pianina (przy-
grywał instruktor Aleksander Brych) 
na instrumentach: flażolecie (Jan 
Klocek), waltorni (Aleksandra Koc). 
Duże wrażenie zrobiły wielogłosowe 

wykonania wokalistów z Grupy Musi-
calowej „Phantasia” z towarzyszeniem 
uzdolnionych chórzystów i chórzy-
stek Szkoły ze Podstawowej Nr 381: 
„Uciekali”, „Pierwsza gwiazda”, „Ko-
lęda Gwiazdeczka” (z męskimi gło-
sami Łukasza Hejznera, Piotra Dudy 
i Tomasza Szczygielskiego). Solowo 
zaśpiewali: Urszula Turkiewicz „Swin-

gująca zima”, Piotr Duda „All I want 
for Christmas”, Urszula Pasik „Have 
yourself a little”, Tomasz Szczygielski 
„Happy Xmas”, Joanna Pawłowska 
„Nie było miejsca…” oraz Alicja Kraś-
niewicz „Lulejże mi lulej”. W duecie 
natomiast usłyszeliśmy Patrycję Fur-
manik i Joannę Pawłowską „Kiedy 
mamy siebie”.

Autorskie kompozycje, zawodowe głosy
Tradycyjnie, wystąpili również in-
struktorzy związani z „Portiernią”: 
Aleksander Brych ze swoją kompo-
zycją „Symfonietta kolędowa”, Ra-
dosław Krysiński z bogato zaaranżo-
wanymi na gitarę klasyczną kolędami 
„Jezus malusieńki” i „Bóg się rodzi” 
oraz po raz pierwszy Magdalena Dydo 
– nowa instruktorka śpiewu – która 
wykonała mezzosopranem „Któżby 
dał Ci Jezusiczku”. 
Na koniec Koncertu głos zabrała Bo-
żena Kuśmierek – kierownik Domu 

Kultury „Portiernia” – to ona opraco-
wała bogaty repertuar i przygotowała 
uczniów do występu. 
A Ola Janowska – uczennica Szkoły 
Podstawowej Nr 381 – życzyła wszyst-
kim: – Szukajmy światła z ubogiej 
stajenki w każdym z nas, wypatruj-
my go każdego dnia. Niech wskazuje 
nam drogę do mądrego i szczęśliwego 
życia. Niech miłość, szczęście i wza-
jemne zrozumienie towarzyszą nam 
każdego dnia.

Agnieszka Gorzkowska

Uczniowie z instruktorami na wspólnym koncercie w „Portierni”

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 
oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV

SKUPUJEMY:

�

�
LOMBARD

ul. Wojciechowskiego 33
PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

ul. Plutonu Torpedy 3
tel. 22 662 69 09

CZYNNE
pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400
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Zespół budowlany dawnych 
Zakładów Mechanicznych „Ursus” 
wreszcie w rejestrze zabytków!
Procedura wpisu ciągnęła się aż 10 lat
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na mocy decyzji 
587/2019 wpisał do rejestru zabytków historyczny zespół obiektów po 
dawnej fabryce ciągników. Wpis nastąpił pod koniec ub. roku – 29 listo-
pada. Mimo naszych wielokrotnych pytań – informację  o tym działaniu 
otrzymaliśmy dopiero 15 stycznia, dlatego dopiero w bieżącym nume-
rze przybliżamy szczegóły. Co najważniejsze, rejestr zabytków w końcu 
gwarantuje jedyną, „bezpośrednią” ochronę w postaci pełnego nadzoru 
konserwatorskiego.

N a utrudniony przepływ informacji 
przez listopad i grudzień wpłynęła 
niewątpliwie nagła likwidacja sta-

nowiska rzecznika w Biurze Mazowie-
ckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Ostatecznie, po licznych te-
lefonach i mailach, informację otrzyma-
liśmy od Anny Grudzińskiej – Kierow-
nika Wydziału Zabytkowych Założeń 
Zieleni. W skład historycznego zespołu, 
ochronie konserwatorskiej podlegają: 
budynek modelarni (nr 54), odlewnia 
aluminium (nr 57), transformatornia 
(nr 55), pozostałości budynków odlew-
ni żeliwa (nr 2), odlewni brązu (nr 4), 
magazynu wsadowego odlewni (nr 94). 
Obiekty położone są przy ul. Dyrekcyj-
nej na działkach wraz z terenem, które 
obrysowaliśmy na załączonej grafice 
czarnymi liniami. W 2012 obiekty zo-
stały wpisane do Gminnej Ewidencji 
Zabytków. W tej formie nadzorowi 
służb konserwatorskich nie podlegały 
działania prowadzone we wnętrzach 
budowli. A przez 10 lat, czyli od 2009, 
roku przeciągała się procedura wpisu 
w wojewódzkim urzędzie konserwator-
skim. Opisywaliśmy na łamach nasze-
go dwutygodnika, że proces ostatniego 
odwołania od wpisu zabudowań pofa-
brycznych do rejestru (w końcu kwietnia 
2017 roku) trwał niemal 2 lata… Wpisa-
ny zespół jest przykładem budownictwa 
przemysłowego. W przypadku zespo-
łów włączonych do rejestru zabytków 
ochronie konserwatorskiej podlegają: 

charakter i intensywność zabudowy, 
układ dróg i placów, wielkość działek, 
zieleń, ogrodzenia, ławki, latarnie i na-
wierzchnie – wszystko, co tworzy ur-
banistyczne wnętrze. Duże znaczenie 
przykłada się do kolorystyki i rodzaju 
stosownych materiałów wykończenio-
wych, współdecydujących o charakterze 
przestrzeni. 

Przeznaczenie frontu hali warsztatów 
mechanicznych
26 listopada 2019 roku Jakub Lewicki 
– Wojewódzki Mazowiecki Konserwa-
tor Zabytków – wydał także zalecenia 
konserwatorskie w sprawie przebudowy 
na cele usługowo-handlowe frontu bu-
dynku hali warsztatów mechanicznych 
d. Zakładów Mechanicznych „UR-
SUS” (nr 10). Zalecenia dotyczą m.in. 
zabezpieczenia i utrwalenia substancji 
zabytku, zahamowania procesów jego 
destrukcji oraz dokumentowania tych 
działań. O wpisie i walorach historycz-
nych oraz architektonicznych tego naj-
starszego pozakładowego obiektu poło-
żonego przy ul. Dyrekcyjnej, pisaliśmy 
w naszym dwutygodniku 14 listopada 
2019 r. (MS 20/2019). Sprawdziliśmy 
również, że na stronie zabytek.pl oraz 
w Dziale Ewidencji i Rejestru Zabytków 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 
uaktualniono rejestr o front budynku 
hali warsztatów mechanicznych. Nato-
miast nie ma jeszcze danych o wpisie 
historycznego zespołu pofabrycznego 

– procedury administracyjne związane 
z wydawaniem decyzji powodują, że 
niektóre dokumenty wpływają do NID 
ze znacznym opóźnieniem. 

Zabytki w gorszym stanie niż 3 lata temu
Niestety, ze smutkiem obserwowaliśmy, 
jak zabytkowa tkanka przez ostatnie lata 
niszczeje. O porównanie stanu obiektów 
(należących do historycznego zespołu) 
z oględzin w 2017 r., a tych ostatnich, 
z 2019 roku, również poprosiliśmy 
urzędników MWKZ. – Podczas oglę-
dzin przeprowadzonych w 2019 roku 
stwierdzono znaczne uszkodzenia sub-
stancji zabytkowej zabudowy d. zespołu 
budowlanego spowodowane wcześniej-
szymi robotami budowlanymi – poinfor-
mowała Anna Grudzińska. Przy okazji 
jeszcze raz warto przypomnieć, że 
w 2017 roku spółka deweloperska 
CPD S.A. dostała od Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go nakaz wstrzymania samowolnych 
prac rozbiórkowych odlewni żeliwa. 
Prezes spółki twierdziła, że hala „sama 
się zawaliła”, a spółka podobno „ma na 
to dokumenty”. Z naszych informacji 
wynika, że choć wszczęte zostało postę-
powanie w tej sprawie, a Stołeczny Kon-
serwator Zabytków zlecił wykonanie 
ekspertyzy, postępowanie jest zawieszo-
ne. Wszystko z uwagi na „konieczność 
wykonania odrębnej ekspertyzy i doko-
nanie kontroli”. 
Postępowanie dotyczące sprawy roz-
biórki prowadzi Prokuratura Rejonowa 
Warszawa-Ochota. Warto w tym miej-
scu przypomnieć, że zgodnie z Ustawą 
o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami (art. 5) właściciel zabytku ma go 
zabezpieczyć i utrzymać go wraz z oto-
czeniem w jak najlepszym stanie. Ze 
względu na posiadaną wartość histo-
ryczną, artystyczną lub naukową za-
bytek przestaje być tylko i wyłącznie 
prywatnym dobrem jego właściciela. 

Niewywiązywanie się w należyty spo-
sób z obowiązku opieki nad zabytkiem 
może być podstawą do poniesienia od-
powiedzialności karnej.

Wpis do rejestru szansą dla „Arsusa”
W naszych tekstach poruszaliśmy także 
problem budynku Ośrodka Kultury „Ar-
sus” (Quo vadis, „Arsusie”, 14 listopada 
2019 r., MS 20/2019). „Arsus” stanowi 
spuściznę po byłej fabryce „URSUS” – 
jest unikalnym w Warszawie obiektem, 
który pełnił rolę Zakładowego Domu 
Kultury. W tym roku obchodzi równe 
70 lat istnienia. Niestety, nie jest włas-
nością m.st Warszawy, a dewelopera. 
Zgodnie z posiadaną przez MWKZ do-
kumentacją, do tej pory nie zwracano 
się z wnioskiem o wpis do rejestru za-
bytków nieruchomych budynku Ośrod-

ka Kultury w Ursusie. A mogłyby to 
zrobić stowarzyszenia i organizacje spo-
łeczne (jednym z ich zadań statutowych 
jest ochrona dziedzictwa kulturowego) 
albo właściciel obiektu (w tym przy-
padku deweloper), bądź użytkownik 
wieczysty gruntu. Taki wpis uchroniłby 
wyburzenie obiektu, o ile rzeczoznaw-
cy stwierdzą walory artystyczne, histo-
ryczne bądź naukowe budynku. Sam 
wiek obiektów nie decyduje o ich uni-
kalności i wartości, a finalnie – wpisie 
w rejestr zabytków. Zły stan techniczny 
budynku także nie może być podstawą 
do zanegowania jego wartości zabytko-
wych i odstąpienia od wpisu do rejestru 
zabytków.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska
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PIASTÓW

W czwartek 23 stycznia, po zakończe-
niu lekcji dyrektor szkoły Urszula 
Skrzypczak powitała gości licznie 

przybyłych na koncert. Oprócz wielu 
rodziców, a także dziadków, z Przewod-
niczącą Rady Rodziców Marią Kacprzak-
-Rawą, na głośnym już w Piastowie 
wydarzeniu pojawili się przedstawiciele 
władz lokalnych: Zastępca Burmistrza 
Piastowa Przemysław Worek, Zastęp-
ca Przewodniczącego Rady Miasta Ja-
nusz Wroński, Dyrektor Centrum Usług 
Oświatowych Urszula Nelken, Radni 
Miasta Piastowa – Anna Kruszewska, Ro-
bert Madej, Grzegorz Parys, Monika Ro-
pelewska, Krzysztof Smolaga oraz Maria 
Ziółek. Obecni byli przedstawiciele stale 
współpracujących ze szkołą instytucji kul-
turalnych i edukacyjnych, m.in.: Magdale-
na Swat-Pawlicka – Dyrektor ds. progra-
mowych Szkoły Edukacji PAFW i UW 
w Warszawie, Wanda Przybylak – Dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kultury w Piasto-
wie, Małgorzata Bojanowska – Dyrektor 
Muzeum Dulag 121, Daniel Dalecki – 
Dyrektor Muzeum Miasta Piastowa, Jo-
anna Szczuka – Kierownik Świetlicy Śro-
dowiskowo-Integracyjnej „DOM JANA 
PAWŁA II”, dyrektorzy i wicedyrektorzy 
piastowskich szkół i wielu jeszcze przy-
jaciół SP nr 1. Wyjątkowymi gośćmi byli 
nauczyciele i uczniowie dawnej Jedynki 
– Bolesław Kozłowski – dyrektor szkoły 
w latach 1966–1977 oraz jej absolwenci 
– Andrzej Siedlecki z małżonką, Jolanta 

Korzeniowska i Tomasz Krawczyński. 
Tutaj należy przypomnieć, że historia 
szkoły rozpoczyna się w roku 1914 (do 
1997 roku mieściła się w budynku przy ul. 
11 Listopada) i jest ściśle związana z hi-
storią Piastowa. Nazwę (wówczas osiedla) 
Piastów wymyślił w 1925 roku absolwent 
szkoły, harcerz Zygmunt Kosewski.
Dyrektor Skrzypczak powitała też Ana-
tola Świeżaka – Prezesa Zarządu Hali 
Wola, sponsora wielu przedsięwzięć edu-
kacyjnych na terenie miasta.

8–14-letni artyści
Spektakl noworoczny przygotowała na-
uczycielka języka polskiego i angielskie-
go – Iwona Skiba oraz jej klasa 8c, ale 
udział w występach brali też uczniowie 
innych klas. Jako pierwsza wystąpiła Mia 
Makowska z kl. 2b, pięknie śpiewając 
współczesną kolędę. Potem tancerze z kl. 
8 wykonali profesjonalnie efektowny ta-
niec w stylu musicalowym.

Spojrzeć na świat oczami dziecka
Głównym punktem programu było 
przedstawienie „Mały Książę” według 
tekstu Antoine’a de Saint - Exupery’ego. 
Ta urokliwa baśń dla dzieci i dorosłych 
przekazuje nam wiele cennych życio-
wych wskazówek. Opowiada o dojrze-
waniu do prawdziwej przyjaźni, miłości i 
odpowiedzialności za drugiego człowie-
ka. Przypomina dorosłym o dziecięcej 
wrażliwości, niewinności, czystości 

uczuć, które u nich w większości przy-
padków zanikły. Udziela prostych i oczy-
wistych odpowiedzi na, wydawałoby się, 
trudne pytania.

Aktorzy i aktorki
Małego Księcia zagrał Franciszek Pakuła 
z kl. 6c, w Różę wcieliła się Helena Pan-
fil z kl. 8c. Obie postacie były zagrane 
bardzo przekonująco i z ogromnym emo-
cjonalnym zaangażowaniem. Uczniowie 
z klas 1c, 2a, 2b i 3b pod kierunkiem Wło-
dzimierza Ptaszka oraz wychowawczyń 
klas – Aleksandry Buchty Galińskiej, 
Agnieszki Kowalewskiej, Anny Brze-
zińskiej i Bożeny Maroń, zaprezentowali 
fantastyczne występy taneczne. Rewela-
cyjny efekt podkreśliły nie tylko dosko-
nałe przygotowanie choreograficzne, ale 
i piękne stroje przygotowane z pomocą 

rodziców i otrzymane przez dwie klasy 
w ramach „stypendium dla uczniów zdol-
nych” III edycji Misji Społecznej sklepu 
Bonna w Piastowie. Ciekawym zabie-
giem było wprowadzenie chóru, dekla-
mującego ponadczasowe maksymy, który 
mógł przywodzić na myśl chór z greckie-
go teatru antycznego.

Wybitni wokaliści
Występy wokalistów – Zuzanny Kapusty 
z kl. 7a, Patrycji Pośpiech z 8c, Michała 
Rzepińskiego z 6b oraz finałowy wy-
stęp Zuzi Machery z 6a wraz z chórem 
szkolnym – nie ustępowały poziomem 
wykonaniom finalistów The Voice Kids 
czy festiwali muzycznych. Utwory solo-
we zaprezentowali też absolwenci szkoły, 
licealiści – Małgosia Majchrzak i Jan Sa-
downik. 

Swój udział zaznaczyli również nauczy-
ciele: solistów, absolwentów i chór przy-
gotował Bogdan Nidzgorski, który czuwał 
także nad efektami muzycznymi, a duet 
muzyczny: Renata Pietrzak na pianinie 
i Łukasz Karpiński na skrzypcach – stwo-
rzył liryczną oprawę dla całego koncertu. 
Wspaniałe dekoracje przygotowały Kata-
rzyna Sowińska-Wojtaś, kierownik świet-
licy oraz Justyna Sobolewska. Światłem 
operował Piotr Kapuściński. Przy or-
ganizacji imprezy pracowali ponadto: 
Mateusz Frączek, Irmina Stanios, Maria 
Osińska, Tycjan Sikorski oraz wszyscy 
pracownicy administracji i obsługi SP-1.
Jak zawsze koncert stał się okazją do 
zaprezentowania przez uczniów swoich 
licznych talentów: recytatorskich, mu-
zycznych, tanecznych i aktorskich.

Sukces całej społeczności szkoły
Wszystkim twórcom niezapomnianego 
wieczoru: dzieciom, nauczycielom oraz 
pracownikom administracji i obsługi ser-
decznie podziękowała Dyrektor Szkoły 
Urszula Skrzypczak. Zastępca Burmi-
strza Piastowa, Przemysław Worek złożył 
podziękowania i wyrazy uznania na ręce 
Pani Dyrektor.
Było to kolejne niezwykłe spotkanie 
z literaturą i sztuką w piastowskiej „Je-
dynce”.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
Więcej zdjęć na www.mocnestrony.com.pl

NIEZAPOMNIANY KONCERT W PIASTOWSKIEJ „JEDYNCE”

Koncerty Noworoczne 
w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Stanisława Staszica 
w Piastowie stały się już 
tradycją. 23 stycznia 2020 r. 
odbył się 12. koncert, 
tym razem jego mottem 
był cytat: „Jeżeli kochasz, 
sercem patrz”.
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GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ AD-HOC

zaprasza 
na wystawę rysunku

Barbary 
Zielińskiej-Jankowskiej

pt. „RÓŻNE ŚWIATY”

8 lutego 2020 r. 
o godz. 17.00 

zapraszamy 
na spotkanie 

z autorką prac  

Barbara Zielińska-Jankowska
studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Rzeźby) w latach 1972-
1977. Otrzymała dyplom z wyróżnieniem w Pracowniach: prof. Zofii Demkowskiej i prof. 
Bohdana Chmielewskiego. W 2003 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie 
Warszawskim ( IPSiR ) w zakresie „Treningu Kreatywności i Artterapii”. 
Sztuka zawsze odgrywała istotną rolę w życiu Barbary Zielińskiej. Miała z nią styczność 
już od najmłodszych lat za sprawą ojca - Kazimierza Zielińskiego, uznanego rzeźbiarza. 
Postrzeganie rzeczywistości poprzez twórczość, a także wyrażanie emocji za pomocą 
form wizualnych stało się dla niej czymś naturalnym. Dlatego studia na Akademii Sztuk 
Pięknych były niejako oczywistym wyborem. Jej twórczość ewoluowała. Różne techniki, 
z którymi się mierzyła, nie miały jednak wpływu na to, co w istocie zawsze chciała prze-
kazać.
Artystka, początkowo przez rzeźbę i medale, a z czasem poprzez różne formy ry-
sunku, dotykała niezmiennie tych samych egzystencjalnych zagad nień. Tak jest do 
dziś. W swoich pracach porusza kwestie istotne dla każdego. Zapytana o to, czym 
jest dla niej twórczość, odpowiada, że to jej osobista wypowiedź na temat otacza-
jącej nas rzeczywistości. Najważniejsza jest treść. Forma pozostaje sprawą dru-
goplanową. Treść ma oddziaływać na emocje odbiorcy, dlatego że sama artystka 
w czasie kreacji kieruje się właśnie emocjami. Powstające rysunki, będące odzwier-
ciedleniem jej odczuć i wrażeń, mają na celu wywołanie u odbiorcy refleksji. Cykle 
swoich prac autorka tytułuje „hasłowo”, na zasadzie skojarzeń. Zahacza o pewne 
sfery, wywołuje tematy, jednocześnie nie narzucając jednoznacznej interpretacji.      
Maja Tomaszewska
Brała udział w około 40 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Za działalność  
twórczą i edukacyjno-kulturalną otrzymała kilka nagród, wyróżnień i medali. 

Wystawa potrwa od 8 do 29 lutego 2020 r.

Kilkuset członków Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkało się 
23 stycznia 2020 roku, jak w każdy czwartek, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury 
„Arsus” w Ursusie. Uczestnicy Uniwersytetu zazwyczaj spotykają się w czwartki, 
żeby wysłuchać kolejnego wykładu. Tym razem był jeszcze jeden powód...

NIESPODZIANKA
21 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci, 
a 22 stycznia Dzień Dziadka, a ponieważ 
studenci UTW to w większości babcie 
i dziadkowie, więc było to ich wspólne 
święto. Nie zapomniało o nich pokole-
nie wnuczków ze Szkoły Podstawowej 
nr 14, która od dawna jest zaprzyjaź-
niona z Uniwersytetem. Grupa uczniów 
w galowych strojach pod kierunkiem 
nauczycielek Anny Dudek i Jolanty 
Koszewskiej po złożeniu serdecznych 
życzeń przede wszystkim zdrowia przez 
długie lata, pięknie wykonała koncert 
kolęd. Wzruszeni seniorzy nagrodzili 
młodzież gromkimi brawami.

TRAKTOREM PRZEZ ŚWIAT
Drugim punktem programu było spot-
kanie z Marcinem Obałkiem, podróż-
nikiem, który ciągnikiem Ursus 6014 
wyruszył w podróż dookoła świata. 
Jego podróż rozpoczęła się w 2002 
roku. Ówczesnej dyrekcji Zakładów 
Przemysłu Ciągnikowego Ursus za-
proponował współpracę na zasadzie 
promowania marki poprzez wyprawę 
Ursusem przez świat. Pomysł zyskał 
akceptację i zakłady udostępniły glob-
troterowi nowy ciągnik. Po powrocie 
z wyprawy ciągnik miał trafić z po-
wrotem do zakładów doświadczalnych 
i zostać rozebrany na śrubki, żeby pod-
dać go dokładnej analizie. 

Zamiast Azji Ameryka Południowa
Wyprawa miała się rozpocząć od Azji, 
ale przeszkodziła temu wojna w Afgani-
stanie – przejazd przez kraje Bliskiego 
Wschodu okazał się niemożliwy. Za-
grożenie zdrowia i życia sprawiło, że 
zrezygnowali z tej trasy, choć podróż 
mieli bardzo dobrze zaplanowaną. Zde-

cydowali się wtedy na Amerykę Połu-
dniową. Dotarli do Argentyny, Boliwii, 
Chile, Peru oraz Urugwaju. Przejechali 
ok. 20 tys. kilometrów przez dżunglę 
amazońską, przełęcze andyjskie, pola 
gejzerów, bezkresną pampę, a także naj-
większą słoną pustynię świata (Salar de 
Uyuni). Zobaczyli najwyżej położone 
jezioro świata – Titicaca. Ustanowi-
li rekord wysokości dotarcia maszyny 
rolniczej – 5012 m n.p.m. 10 lat później 
Hindusi w Himalajach wjechali na wy-
sokość 5300 m. Marcin Obałek zamie-
rza rekord odzyskać.
W międzyczasie przestała istnieć fabry-
ka traktorów w Ursusie i ciągnik pozo-
stał w Ameryce Południowej, ale pan 
Marcin nie poddał się. Zamierza projekt 
reaktywować.

Opowieść o legendarnym ciągniku
Seniorzy z UTW usłyszeli od niego 
fascynującą, ilustrowaną slajdami, opo-
wieść o przygodach, jakie spotkały ich 
w czasie podróży (współtowarzysze 
w międzyczasie się zmieniali), o spot-
kaniach z traktorami C-330, pracujący-
mi od 30 lat na południowoamerykań-
skich polach, o tym, jak przez tysiąc 
kilometrów ciągnęli ciężarówkę Mer-
cedesa, która nie wytrzymała trudów 
wyprawy i wiele innych ciekawostek. 
Spotkanie było niezwykle interesujące 
również dlatego, że duża część pub-
liczności albo pracowała kiedyś w ZM 
Ursus, albo miała z pracownikami fa-
bryki związki rodzinne. Prezes UTW 
Lucyna Wasilewska pochwaliła się, że 
jest posiadaczką prawa jazdy na ciągni-
ki. Obałek, któremu towarzyszyła żona 
Monika Filipiuk-Obałek, podziękował 
Jaśminie Wójcik za możliwość wzięcia 
udziału w jej filmie „Symfonia fabryki 
Ursus” i Stefanowi Sobczakowi, który 
jest motorem działań, służących upa-
miętnieniu ludzi Ursusa i fabryki, któ-
rej już nie ma.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

Więcej zdjęć na www.mocnestrony.com.pl

Babcie i dziadkowie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 Kino URSUS     LUTY 2020
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. Bilety w cenie 15 zł i 20 zł. Bilety można kupić 
również przez internet na stronie OK Arsus, Biletyna.pl i na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety”. 
www.arsus.pl                                                                      facebook.com/kinoursus

DATA GODZINA TYTUŁ FILMU
1.02 15.00  �  17.00 NIEPLANOWANE

USA l.15-dramat2.02

5.02 17.00
KINO RETRO – WSTĘP WOLNY!
WYMARZONY
USA l.15-komedia

8.02 16.00  �  18.15 PSY 3. W IMIĘ ZASAD
Polska l.15-sensacyjny9.02

15.02 16.00  �  18.15 MAYDAY
Polska l.15-komedia16.02

22.02  16.00  �  18.15 1917
USA l.15-dramat/wojenny23.02

 29.02 16.00  �  18.15 PROXIMA
Francja l.15-dramat1.03
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ZA SZKODY ZAPŁACI UFG
Szłam wieczorem poboczem i prowadziłam 
swój rower. Zostałam potrącona przez sa-
mochód, ale nie udało mi się zapamiętać ani 
jaki to był model, ani jakie miał numery reje-
stracyjne. Czy w tej sytuacji mam szansę na 
jakiekolwiek odszkodowanie za poniesione 
przeze mnie straty?
Tak! Do rozwiązywania takich problemów 
powołano Ubezpieczeniowy Fundusz Gwa-
rancyjny. Do jego zadań należy między in-
nymi pokrywanie roszczeń (i to związanych 
zarówno ze szkodami na osobie jak i na jej 
majątku) osób poszkodowanych w wyniku 
wypadku spowodowanego przez nieznanego 
sprawcę albo przez sprawcę, który nie po-
siada ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej (OC). Pani historia kwalifikuje się 
do pierwszej z tych kategorii. UFG płaci za 
szkody na osobie - chodzi przede wszystkim 
o te związane ze zdrowiem i życiem poszko-
dowanego, a więc o zwrot kosztów leczenia, 
rehabilitacji, ale także zadośćuczynienia 
wypłacane rodzinie zmarłego w wyniku 
wypadku. Od UFG można się też domagać 
rekompensaty za utracony majątek (np. jeśli 
efektem zdarzenia, którego jest Pani ofia-
rą zniszczony został należący do Pani ro-
wer albo ubrania). Wypłata odszkodowania 
w takiej sytuacji jest jednak możliwa tylko 

wtedy, gdy równocześnie ze stratami mate-
rialnymi mamy do czynienia ze stratami na 
osobie. Dodatkowo muszą to być poważne 
straty – uczestnik wypadku doznał obrażeń 
ciała i jego rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 
14 dni. Jeśli odniesione przez Panią obraże-
nia nie były aż tak poważne, to może Pani 
liczyć jedynie na odszkodowanie za utracone 
zdrowiem- UFG nie musi rekompensować 
strat materialnych. Trochę inaczej sprawa wy-
gląda, gdy sprawca wypadku jest znany, ale 
nie posiada polisy OC. W takim przypadku 
UFG płaci zarówno za szkody na osobie jak 
i za straty materialne bez ograniczeń. Rosz-
czenia do UFG można zgłosić w dowolnym 
oddziale dowolnego towarzystwa ubezpie-
czeniowego należącego do UFG - w praktyce 
należą do niego wszystkie większe zakłady 
ubezpieczeń. Nikt nie może Pani odmówić 
przyjęcia zgłoszenia szkody. Ubezpieczyciel, 
któremu zgłoszono szkodę przeprowadza 
proces jej likwidacji. A to oznacza, że bada 
sprawę, ustala jej okoliczności i weryfikuje 
wysokość poniesionych przez ofiarę wypad-
ku strat. Po zakończeniu likwidacji akta spra-
wy trafiają do Wydziału Likwidacji Szkód 
UFG, który dokładnie sprawdza dostarczone 
mu dokumenty i decyduje bądź o wypłacie 
odszkodowania bądź o odrzuceniu wnio-
sku poszkodowanego. Jeśli UFG uzna racje 

skrzywdzonego w wyniku wypadku to wy-
płaca mu pieniądze w ciągu 30 dni od chwili 
otrzymania akt szkody od towarzystwa ubez-
pieczeniowego.

RADY NA KŁOPOT Z KREDYTEM
Mam chwilowe problemy fi nansowe. Mam 
też kredyt konsumencki na karku. Spłata jego 
rat trochę mnie przerasta. Spodziewam się 
jednak wkrótce zmienić pracę, a to oznacza 
większe zarobki. Poradźcie co zrobić z kre-
dytem?
Rozwiązań ułatwiających spłacanie kredytu 
jest co najmniej kilka. Naszym zdaniem za-
cząć należy od sprawdzenia u kredytodaw-
cy czy nie oferuje on wakacji kredytowych. 
To czas, w którym nie płaci się rat kredytu, 
ale wciąż naliczane są odsetki, które póź-
niej należy niestety zapłacić. Takie wakacje 
są zazwyczaj kilkumiesięczne - jeśli ma Pan 
zamiar zmienić pracę na lepszą z wyższymi 
dochodami będzie to chyba najlepszy patent 
na chwilowe kłopoty. Jeśli okaże się, że bank 
nie udziela w przypadku Pana kredytu takiej 
przerwy w jego spłacie - warto rozejrzeć się za 
wydłużeniem okresu kredytowania. W efekcie 
odda Pan bankowi więcej pieniędzy niż Pan 
planował, bo zobowiązanie będzie trzeba spła-
cać o wiele dłużej, ale za to mogą znacząco 
spaść comiesięczne raty do zapłacenia. Może 
to być znacząca ulga dla Pańskiego budżetu. 
W ostateczności można też pokusić się o za-
mianę systemu spłacania kredytu na taki, który 

przewiduje tak zwaną ratę balonową. W takim 
przypadku płaci się niskie miesięczne raty od 
momentu wprowadzenia takiego rozwiązania. 
Ale za to ostatnie raty będą bardzo wysokie. 
Warto też przejrzeć oferty banków i zrobić 
restrukturyzację kredytu. Czyli po prostu wy-
brać kredyt, który dzisiaj jest tańszy niż ten, 
który Pan zaciągnął. Nowy kredytodawca 
spłaci Pana zobowiązania i to już jemu będzie 
Pan spłacał nowy, mamy nadzieję, że o wiele 
już tańszy kredyt konsumpcyjny.

LETNIE OPONY W ZIMIE
Czy polskie prawo nakazuje kierowcom za-
mianę opon letnich na zimowe? Mamy teraz 
taką pogodę, że nie widzę sensu robić takiej 
wymiany. No chyba, że okaże się, że spotka 
mnie za to jakaś dotkliwa fi nansowa kara.
W Polsce żadne przepisy nie nakładają na kie-
rowców obowiązku wymiany opon letnich na 
zimowe. Przepisy określają jedynie minimal-
ne techniczne wymagania dotyczące wysoko-
ści bieżnika. Nie może on być niższy niż 1,6 
milimetra. Kierowca, który tego nie dopilnuje 
może spotkać się z odmową wypłaty odszko-
dowania np. za wypadek. Towarzystwo ubez-
pieczeniowe może bowiem uznać go co naj-
mniej za współodpowiedzialnego za powstałe 
szkody.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje  prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

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

Zachęcając do udziału w space-
rach Pruszkowska Grupa OTOP pisała na swoim 
facebooku: Zima to świetny czas na obserwowa-
nie ptaków. Miejskie parki chętnie odwiedzają 
wówczas gile, czyże, czeczotki i jemiołuszki, na 
pozbawionych liści drzewach łatwo dostrzec 
dzięcioły i pełzacze, a na parkowych zbiornikach 
chętnie zimują kaczki, łabędzie i mewy. 

Gawron
Jednym z pierwszych ptaków, na którego zwró-
cono uwagę podczas spaceru był gawron – przed-
stawiciel rodziny krukowatych, preferujący życie 
stadne (zdarza się, że mylony bywa z krukiem, 
ale jest od niego mniejszy). Gawron dobrze zado-
mowił się w miastach. Można go spotkać w par-
kach, na blokowiskach, ale najczęściej żeruje na 
podmiejskich łąkach i polach uprawnych. Zimą 
łatwo je zaobserwować (i usłyszeć) późnym popo-
łudniem, kiedy suną po niebie stadami liczącymi 
nawet kilka tysięcy osobników. Żywią się owoca-
mi, larwami, gąsienicami i owadami, które wyszu-
kują na zaoranych polach. Gawron należał kiedyś 
do czołówki, pod względem liczebności gatunku, 
ale w ciągu ostatnich kilkunastu lat jego populacja 
w Polsce spadła aż o 41% – to jeden z najszyb-
szych wskaźników, jeśli chodzi o tempo zaniku. 
Wpływają na to zanieczyszczenia, stosowanie 
coraz większej ilości środków owadobójczych na 
polach, oraz to, że na pastwiska wychodzi coraz 

mniej krów. Gawrony gniazda budują w kolo-
niach, a z uwagi na to, że brudzą i hałasują – nie 
wzbudzają sympatii. Zdarza się, że lokalne wła-
dze zwracają się do służb ochrony przyrody, żeby 
w świetle prawa wydawały zezwolenia na pło-
szenie gawronów lub wręcz na niszczenie gniazd 
przed sezonem lęgowym (bo w sezonie tego robić 
nie wolno) – to też ma wpływ na populację. Mimo 
tego gawronów wciąż jest sporo.

Kaczka krzyżówka
W Parku Miejskim w Brwinowie jest oczko wod-
ne, a w nim kaczki krzyżówki. Osoby mające lor-
netki mogły sprawdzić, czy któraś ma na nodze 
obrączkę z numerem identyfikacyjnym. Wtedy 

uczestnicy spaceru jeszcze nie wiedzieli, 
że będą świadkami obrączkowania. 
Kaczkę krzyżówkę można spotkać 
praktycznie na całym świecie, 
z przewagą półkuli północnej. 
Zjada wszystko, co można zjeść. 
Najczęściej rośliny, które pozy-
skuje w dość charakterystyczny 
sposób: pływając po wodzie nagle 
zanurza się, ale tylko do połowy, 
głowa i szyja znajdują się pod wodą, 
natomiast ogon wraz z kuprem i nogami 
nad powierzchnią wody. W okresie godowym 
i lęgowym łatwo można odróżnić samca od sa-
micy – jest zdecydowanie bardziej kontrastowo 

upierzony. Samice, przez miesiąc wysiadują jaja 
i opiekują się potomstwem – muszą się ma-

skować i są bardziej ostrożne. Krzyżów-
ki rzadko żerują pojedynczo. Są mo-
nogamiczne, trzymają się w parach 

i są sobie wierne – to jeden z nie-
licznych przypadków w świecie 
przyrody, gdy dwa osobniki 

łączą się w parę na całe życie. 
Podobnie jest z łabędziami. 

Dokarmianie ptaków
Często kaczki i łabędzie są dokarmiane przez lu-
dzi. Czyniąc tak – wpędzamy je w pułapkę. Przez 
setki lat ptaki te dawały sobie radę zimą, w przy-
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REKLAMĘ w dwutygodniku 
„Mocne Strony” można zamówić 
na DWA SPOSOBY:

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

�   osobiście 
w Agencji Reklamowej „LINEA”
02-495 Warszawa URSUS, 
UL. CIERLICKA 2
w dni powszednie (pn.–pt.) 
w godz. 800–1700

CENNIK REKLAM 
dostępny w niebieskiej 
zakładce BIURO REKLAMY 
na www.mocnestrony.com.pl

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

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

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

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

Wszystkie reklamy i ogłoszenia 
są widoczne przez co najmniej 

2 tygodnie również na naszej stronie 
internetowej www.mocnestrony.com.pl 

– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE  OGŁOSZEŃ 
DROBNYCH I  REKL AM

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ
FRYZJERKĘ

do nowego 
Centrum Handlowego 

„Kaufland” w Piastowie 
przy ul. Warszawskiej.

Warunki dobe, 
godziny pracy do uzgodnienia

tel.:  608 223 045

LEKARSKIE

DAM PRACĘ

WIZYTY DOMOWE
Lekarz specjalista PSYCHIATRA 
z doświadczeniem 
w diagnozowaniu i leczeniu: 
– problemów wieku podeszłego 

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt. 
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

padku mrozów potrafiły przelecieć 
nawet kilkaset kilometrów w poszuki-
waniu zbiorników niezamarzniętych. 
Gdy przyzwyczajamy je, że gdzieś jest 
źródło pokarmu – to nie szukają, tylko 
zostają i czekają. A kiedy przychodzą 
rzeczywiście ostre mrozy – to osoby 
dokarmiające ptaki do parku przestają 
przychodzić i kończy się tym, że taki 
ptak przymarza do lodu i trzeba go ra-
tować, a nie zawsze służby, np. straż po-
żarna, chcą na takie wydarzenia reago-
wać, gdyż jest to niebezpieczne (cienki 
lód). 

Jak więc należy dokarmiać ptaki?
1.  Rozpoczynamy dokarmianie, kiedy 

zaczynają się mrozy (wcześniej ptaki 
dają sobie radę);

2.  Pokarm dostarczamy im regularnie 
(nie zapominamy o nich, nie powin-
niśmy nagle przestać);

3.  Nie dajemy rzeczy przetworzonych 
(resztki obiadu, solona słonina) – tyl-
ko pokarm dedykowany ptakom. Jeśli 
słonina – to surowa. Ziarna słoneczni-
ka, proso, mieszanki ziaren…

Obrączkowanie kaczki
Mówiono o dokarmianiu i padło pyta-
nie o kanapkę. Wśród uczestników był 
Łukasz Wardecki z OTOP (miał popro-
wadzić spacer następnego dnia w Prusz-
kowie), który od roku 2014 zajmuje się 
badaniem populacji miejskich kaczek. 
Zaobrączkował ich ponad 1400 (ponad 
1000 krzyżówek i prawie 400 mandary-
nek) – co jest drugim wynikiem w kra-
ju. Ptaki łapane są metodą „na chleb”, 

stąd pytanie: Czy ktoś nie ma kanapki, 
którą mógłby się podzielić? Uczestni-
cy nie brali udziału w łapaniu kaczki, 
natomiast byli świadkami, a niektórzy 
i czynnymi uczestnikami, obrączkowa-
nia. Złapana samiczka otrzymała numer 
007, dokonano pomiarów: rozpiętości 
skrzydeł, wagi (w woreczku), określo-
no wiek na podstawie upierzenia. Mło-
de – do roku, i dorosłe – powyżej roku. 
Nie da się określić liczby lat u osobnika 
dorosłego. Ptaki wodne są długowiecz-
ne. W przypadku kaczki krzyżówki – 
w Europie rekord to 23 lata. Samice są 
lżejsze (1150–1500g) – ta obrączkowa-
na dzisiaj ważyła 1219 g. Samce śred-
nio ważą o 150 g więcej (między 1500 
a 1700 g). Samców jest więcej niż samic 
(60% do 40%), żyją też dłużej (odwrot-
nie, niż u ludzi). Dane o zaobrączkowa-
niu ptaka są wprowadzane do systemu, 
dlatego zrobione zostało jeszcze zdjęcie 
kaczki – potrzebna była pomoc w przy-
trzymaniu ptaka. Nie należy się bać, że 
kaczka nas zaatakuje – dziób służy jej 
do odfiltrowywania pokarmu z wody. 
Zaobrączkowany ptak został wypusz-
czony – zazwyczaj trzyma je się krócej, 
tu ze względu na okoliczności ograni-
czenie wolności trwało trochę dłużej. 

Słuchanie i oglądanie
Kaczka wróciła do wody, a uczestnicy 
kontynuowali spacer. Przewodnik „wy-
szukiwał” kolejne gatunki, które można 
było usłyszeć, niektóre zobaczyć, a je-
śli ptak nie był zbyt ruchliwy – można 
go było obejrzeć w przybliżeniu przez 
lunetę. Był dzięcioł średni (ma mocno 

kreskowany bok) – żerujący najczęś-
ciej tam, gdzie są stare drzewa liścia-
ste (szuka zdobyczy w szczelinach 
kory), kowalik – jedyny ptak w Polsce, 
który żeruje chodząc po pniu głową 
w dół, pełzacz leśny, pełzacz ogrodowy 
i mewa siwa – zwana niegdyś pospoli-
tą. Ostatni z wymienionych – to jeden 
z nielicznych przypadków, gdy zdecy-
dowano się zmienić nazwę gatunkową. 
Liczebność mewy pospolitej spada – to 
jeden z najbardziej zagrożonych gatun-
ków, a ciężko jest zdobyć pieniądze na 
ochronę czegoś, co ma w nazwie „po-
spolita” i kilkanaście lat temu zmienio-
no nazwę na „siwa”. Obecnie ptak ten 
jest objęty ścisłą ochroną. 

Wróble i gile
Wróbli też jest coraz mniej. W ostat-
nich latach prowadzono na szeroką 
skalę termomodernizację budynków 
– wszelkie szczeliny, gdzie wróble 
mogły zakładać gniazda zostały poza-
tykane. Poza tym w miastach pojawiło 
się dużo drapieżników – sroka, wro-
na, sójka, które jako wszystkożerne 
– wytrzebiły grzywacze, sierpówki 
i wróble. Mimo tego wróbel nadal jest 
ptakiem nr 3 w Polsce (po skowronku 
i ziębie).
Gile – są trudne do znalezienia, nie 
rzucają się w oczy swoją obecnością. 
Nie są, jak się najczęściej uważa, tyl-
ko zimowymi gośćmi, ale gnieżdżą się 
też w polskich lasach. Gila najczęściej 
można spotkać w borach sosnowych. 
W Polsce ich liczebność, podobnie jak 
gawronów, spada.

Podsumowanie 
Podczas spaceru spotkano 21 gatunków 
ptaków, co na 1,5h, taką pogodę i taką 
porę roku jest dobrym wynikiem. Orga-
nizatorzy zapraszali na następny dzień 
do Parku Potulickich w Pruszkowie – 
większego i z większą liczbą ptaków. 
Przedstawicielka Starostwa Powiatowe-
go rozdała wszystkim chętnym wydane 
na tę okazję kolorowe foldery „Poznaj 
ptaki Powiatu Pruszkowskiego”. 
Wyniki zbiorcze ptakoliczenia z całego 
kraju będą dostępne na stronie OTOP 
w połowie lutego – jakie ptaki, ile gatun-
ków i w jakich liczebnościach zaobser-
wowano. Następną imprezą ogólnopol-
ską organizowaną przez OTOP będzie 
marcowe „wróbliczenie”, a w maju – 
Rajd Ptasiarza.

Ptaki policzone w Parku Miejskim 
w Brwinowie to dzięcioł średni (1), si-
kora uboga (1), dzięcioł duży (2), gołąb 
miejski (23), modraszka (11), kawka 
(33), gawron (12), bogatka (14), ma-
zurek (ok. 30), kowalik (3), sroka (1), 
mewa siwa (2), sójka (2), krzyżówka 
(~140), wrona siwa (3), kos (2), pełzacz 
leśny (1), pełzacz ogrodowy (1), gil (4), 
paszkot (1), czyż (~70) – oczywiście 
szczegółowych wyników nie podano na 
koniec spaceru, zostały opublikowane 
kilka dni później na facebooku Prusz-
kowskiej Grupy OTOP: www.facebook.
com/pruszkowskiOTOP

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik

Więcej zdjęć na www.mocnestrony.com.pl



LUTY 2020
  kulturalny CO   GDZIE   KIEDY? ?

URSUS
OŚRODEK KULTURY 

„ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, 
SPRZEDAŻ BILETÓW OK. „Arsus” w dniach: 
– pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 
– wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00, 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478 39 36
lub na portalu WWW.BILETYNA.PL (zamówienia indywidu-
alne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. przy 
Urzędzie Dzielnicy Ursus                      www.arsus.pl

07.02, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Koncert rozrywkowy pt. „JUŻ CZAS NA TANGO”. 
W programie: występ chóru i orkiestry Formacji Tango 
Para Todos, pokazy pary tanecznej i warsztaty tangowe. 
Współpraca Fundacja Partytura.
 CENA BILETU: 10 ZŁ, 15 ZŁ

08.02, godz. 17.00 (galeria „Ad-hoc”)
Wernisaż wystawy rysunku Barbary Zielińskiej-Jan-
kowskiej pt. „Różne światy”. Kurator Piotr Szałkowski. 
Wystawa czynna do 1.03.2020 r. WSTĘP WOLNY

13.02, godz. 18.00 (sala kameralna)
Występ zespołu kabaretowego „Pół serio”. Reżyseria 
i prowadzenie Wanda Stańczak.  WSTĘP WOLNY

17.02, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert URSZULI ROJEK (sopran) pt. „Najpiękniejsze 
arie o miłości”. Stanisław Deja – fortepian.   

WSTĘP WOLNY 
za wejściówkami do odbioru w kasie OK „Arsus”.

19.02, godz. 17.00 (sala kameralna)
Wieczór autorski poetów: Romana Filimona i Zdzisława 
Kamińskiego. Prowadzenie Joanna Godlewska.  
 WSTĘP WOLNY

20.02, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Występ kabaretu „HRABI” w programie „WADY 
I WASZKI”. Cena biletu 70 zł , 80 zł
21.02, godz. 19.00 (sala kameralna)
„SALONIK SZTUK ARSUS” – program literacko-mu-
zyczny pt. „O miłości, czyli Wiliama Szekspira muzyczny 
bankiet”. Wystąpią: Katarzyna Thomas – sopran, Tade-
usz Czechał – lutnia, Dariusz Jakubowski – aktor, recyta-
cje poezji i prowadzenie. WSTĘP WOLNY

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

03–29.02.20 
Wystawa obrazów Elżbiety Bzdak: „Kobiety w malar-
stwie”
6, 13, 20, 27 godz. 17.00  
Taniec w kręgu WSTĘP WOLNY

05.02.20 godz. 17.00 
Szwecja zwiedzana na rowerze – prezentuje 
Małgorzata Wojtatowicz, przewodniczka i nauczycielka

07.02.20 godz. 17.00 
Wernisaż wystawy obrazów Elżbiety Bzdak:
„Kobiety w malarstwie” połączony z koncertem.

17.02.20 godz. 18.00 
Koncert sopranistki z Wiednia Ursuli Rojek (sala wido-
wiskowa Ośrodka Kultury „Arsus”)

18.02.20 godz. 17.00 
Turniej brydżowy

24.02.20 godz. 18.00  
Przedstawienie uczniów z SP 2 „Królowa Śniegu”

DOM KULTURY „MIŚ”       
Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18; e-mail: domkulturymis@op.pl;  

www.mis.arsus.pl
08.02.20 godz. 16.00 
„Karnawałowy Bal  Kostiumowy”  – zabawa taneczna 
dla  Seniorów z Klubu „Wesoła Chata”.
12.02.20 godz. 10.00  
„Zagrożenia w sieci. Profilaktyka   i reagowanie”. 
Spotkanie dla dzieci z pracownikami wydziału profilaktyki 
Straży Miejskiej m. st. Warszawy.  WSTĘP WOLNY

16.02.20 godz. 12.30
Niedzielne spotkanie z teatrem. Bajka dla dzieci 
„Magiczny płatek śniegu”. Mała żyrafa z zoo o bardzo 
krótkiej szyi wyrusza w poszukiwaniu niezwykłego płatka 
śniegu, który spełnia życzenia. Jej marzeniem jest mieć 
tak jak inne żyrafy długą, piękną szyję. W poszukiwaniach 
pomagają jej przyjaciele: kot, sowa i bałwanek.   
 CENA BILETU: 10 ZŁ
18.02.20 godz. 18.00 
„Podróże marzeń – Macedonia ” – relacja z podróży, 
prowadzona przez Małgorzatę Jurga, członka Klubu 
Seniora „Wesoła Chata”. WSTĘP WOLNY

20.02.20 godz. 18.00 
„Czwartek na tłusto” – spotkanie przy pączku 
i herbacie. WSTĘP WOLNY

22.02.20 godz. 16.00  
„Pożegnanie karnawału w rytmie samby” – zabawa 
taneczna dla klubowiczów „Wesołej Chaty”.
25.02.20 godz. 18.00   
„Ostatki na wesoło” – spotkanie towarzyskie    
w Klubie Seniora „Wesoła Chata”. WSTĘP WOLNY

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

www.kolorowa.arsus.pl
8.02 (sobota) godz. 18.00
Koncert (NIE)POWAŻNY - Kwartet Obsession w kon-
cercie pt. „Sztuki piękne”. WSTĘP WOLNY

9.02 (niedziela) godz. 12.30
„Kiedy pada śnieg…” - przedstawienie teatralne dla 
dzieci w wykonaniu Teatru „Scena Elffów”.
 WSTĘP 10 ZŁ/ OSOBA

9.02 (niedziela) godz. 16.30
„Do tanga trzeba dwojga” - koncert z cyklu „Niedziel-
ne Spotkania z Muzyką Kameralną” w wykonaniu Honey 
Duo w składzie Malwina Misiak - akordeon, Adam Misiak- 
wiolonczela. WSTĘP WOLNY

12.02 (środa) godz. 18.00
Koncert walentynkowy  w wykonaniu zespołu operetko-
wego Belcanto. WSTĘP WOLNY

26.02 (środa) godz. 18.30
Spotkanie autorskie z Martą Prokopek- Pyśk i Eweli-
ną Kluss - autorkami książki „Plan Huberta”.
 WSTĘP WOLNY

OŻARÓW MAZ.

DOM KULTURY „UŚMIECH”  
ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 
tel. 22 722 14 45                www.dkusmiech.eu

9 lutego - niedziela - godz. 16:00 
Opowieści o podróży po Australii i Nowej Zelandii”. 
Spotkanie z Edytą Chrząszcz (fotografem i podróżnikiem).

14 lutego - piątek 
- godz. 18:30 
Koncert 
walentynkowy „Viva 
Espania”. 
W programie najpięk-
niejsze piosenki hi-
szpańskie i południo-
wo amerykańskie.  
WSTĘP WOLNY

16 lutego - 
niedziela 
- w godz.: 
16:00 – 20:00 
Ostatkowy wieczorek taneczny dla seniorów.  

WSTĘP 20 ZŁ/OS.!

23 lutego - niedziela - godz. 16:00 
Warsztaty z przygotowania Sushi. Obowiązują zapisy.   
 WARSZTATY PŁATNE!

BRONISZE
Filia Domu Kultury „Uśmiech” 

z siedzibą w Broniszach przy ul. Przyparkowej 15

16 lutego - niedziela - godz. 15:00 
Spektakl teatralny dla dzieci. Wystąpi Teatr Gong ze 
sztuką „Muminkowy kabarecik”.  WSTĘP WOLNY

22 lutego - 
sobota - godz. 
16:00 
„BAL PRZEBIE-
RAŃCÓW”. Ostat-
kowa potańcówka 
dla seniorów.

23 lutego - 
niedziela 
- godz. 16:00
BAL KARNAWAŁO-
WY DLA DZIECI. 
Zabawę „Bajkowy 
las” poprowadzą 
aktorzy z Teatru pod Orzełkiem. WSTĘP WOLNY

JÓZEFÓW
Filia Domu Kultury „Uśmiech” 

z siedzibą w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15

8 lutego - sobota - godz. 16:00-20:00
Zabawa karnawałowa dla dorosłych. „Lata dwudzieste, 
lata trzydzieste”.  WSTĘP WOLNY

16 lutego - niedziela - godz. 12:00
Twórcze warsztaty stolarskie dla dzieci (od 6 lat).
19 lutego - środa - godz. 11:15 
Zabawa zimowa dla Maluchów (w wieku od pół roku do 3 
lat). Obowiązują zapisy; ilość miejsc ograniczona.   
 WSTĘP WOLNY

23 lutego - niedziela - godz. 12:00 
Teatrzyk dla dzieci pt.: „Tajemniczy las”

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

9.02 (niedziela), godz. 16:00

KONCERT 12 TENORÓW
Miejsce: Sala 
Widowiskowa CDK
Opis: 12 Tenorów to 
unikalny międzyna-
rodowy projekt mu-
zyczny AVIP Group 
– Woytek Mrozek 
Production. Zespół 
tworzą międzynarodo-
wi artyści – wokaliści 
grupy LeonVoci, grupy 
Kalophonia oraz go-
ście programu, którzy 
do samego końca po-
zostaną niespodzian-
ką dla publiczności. 
Nie można zapomnieć 
także o znanym świa-
towej publiczności 
dyrygencie i wirtuozie 

klarnetu jakim niewątpliwie jest Pan Woytek Mrozek. Cha-
rakterystycznym dla koncertów grupy 12 Tenorów jest wir-
tuozeria wokalu, kolor wielogłosowości, połączony z humo-
rem, dzięki czemu burzą oni stereotypowy obraz klasycznej 
muzyki wokalnej, a także wirtuozeria instrumentalna. Zespół 
tworzą świetnie wykształceni artyści, którzy są laureatami 
prestiżowych międzynarodowych konkursów wokalnych, 
a także programów telewizyjnych. 12 Tenorów to potęga wo-
kalu, która wzbudza entuzjazm nie tylko dzięki odmiennym 
możliwościom głosowym, ale także poprzez porywającą 
energię na scenie, która udziela się publiczności. Każdy ich 
koncert jest świętem muzyki wokalnej, a publiczność uwiel-
bia ich miły i autentyczny sceniczny wizerunek.  
 WSTĘP 50 ZŁ/OSOBA

Bilety do nabycia od 3 lutego od godziny 16:00 
w kasie MOK oraz od tej samej godziny na 

stronie internetowej  –  www.mok-kamyk.pl/bilety
Miejsca nienumerowane, a bilety bezzwrotne.

10–21.02 (pn, śr, pt), godz. 10:00 – 13:00

ARTYSTYCZNY KALEJDOSKOP 
czyli Ferie Zimowe w „Kamyku”

OPIS: Termin ferii to 10–21 luty. Warsztaty jedynie 
w poniedziałki, środy i piątki od godziny 10:00 do 13:00. 

W programie tworzenie własnych animacji, budowanie 
miasta, gry planszowe oraz zanurzenie się w świat 
opowieści i gawędy.  
Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej 
www.mok-kamyk.pl w zakładce projekty.

WARSZTATY BEZPŁATNE 
Liczba miejsc ograniczona!

23.02 (niedziela), godz. 12:00

„O SMOKU WAWELSKIM” w wykonaniu 
Autorskiego Teatru Młodego Widza

MIEJSCE: Sala Widowiskowa CDK
Spektakl przeznaczony dla widzów od 4 lat.
OPIS:  Spektakl jest jedną z wielu wersji krakowskiej 
legendy, opowiadającej o królu Kraku, który mieszkał 
na Wawelu. Wokół zamku rosło i rozwijało się miasto, 
ludzie żyli tam pracowicie i dostatnio, aż do momentu 
kiedy w jednej z jaskiń pod wawelskim wzgórzem za-
gnieździł się ogromny i straszny smok, który pożerał 
owce i baranki. Nikt nie znał sposobu na pokonanie 
smoka, nawet najdzielniejsi rycerze nie mieli dość odwa-
gi, by stanąć do walki ze smokiem. Lecz nagle, nie wia-
domo skąd, pojawił się szewczyk Dratewka, który wpadł 
na genialny pomysł… Jaki? Tego dowiecie się podczas 
spektaklu…
Przedstawienie jest prezentowane w żywym planie oraz 
z elementami lalkowymi.
Wszystko odbywa się na oczach widzów i na pewno 
może być inspiracją do dobrej zabawy w teatr w domu 
czy w szkole. Dużym walorem przedstawienia jest muzy-
ka i piosenki. WSTĘP 10 ZŁ/OSOBA

Bilety będą dostępne w kasie MOK 
oraz na stronie www.mok-kamyk.p l/bilety 

od godziny 8:00 w dniu 10.02.2020. 
Miejsca nienumerowane, a bilety bezzwrotne.

MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA 
MAZOWIECKIEGO   

im. Stefana Woydy w Pruszkowie
05-800 PRUSZKÓW, pl. Jana Pawła II 2, 
tel.: (22) 758 72 66; muzeum@mshm.pl 

www.mshm.pl

22.02 (sobota), godz. 19:00

KONCERT SKRZYPCOWY
Katarzyna Duda 
– jedna z najwybitniejszych 
osobowości artystycznych w Polsce 
z Kameralną N-Harmonią

Studia w Szwajcarii, na koncie – pięć 
płyt z repertuarem solowym i kameral-
nym, recitale i koncerty w najbardziej 

prestiżowych salach świata, nominowana do Fryderyka, 
gra na włoskim instrumencie z początku XIX wieku. 
Artystce towarzyszyć będzie zespół kameralna N-Harmo-
nia – czyli radość grania i tworzenia w czystej postaci, 
płynąca przede wszystkim z dostarczania dowodów na to, 
że klasyka jest nie tylko dla wyrafinowanych koneserów.

BILETY DO NABYCIA NA MIEJSCU – 30 ZŁ.


