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Spotkanie historyczne
i uroczystość wręczenia
Medalu „Pro Patria”
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Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie
i Muzeum Dulag 121 zapraszają na pierwsze spotkanie historyczne w tym roku, które odbędzie
23 lipca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul.
Drzymały 30 (wejście od al. Niepodległości). Ceremonii wręczenia Medalu „Pro Patria” będzie
towarzyszyć wykład dr. hab. Patryka Pleskota „Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (1946–
1955) – bezprawne narzędzie komunistycznej władzy w Polsce” oraz prezentacja książki pt.
„Wychodząc z cienia. Historia Bolesława Pajączka ps. Groźny”.

WYKŁAD

Uroczystość zainauguruje wykład Patryka Pleskota, który wprowadzi w temat działalności
Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie.
Sieć Wojskowych Sądów Rejonowych, funkcjonujących od początku 1946 r., służyła jednemu, nadrzędnemu celowi: ugruntowaniu władzy komunistów w powojennej Polsce. By to
osiągnąć, należało rozprawić się z rozmaitymi
wrogami nowego systemu: od podziemia niepodległościowego, przez opozycję polityczną,
po zwykłych obywateli oskarżanych o „szpiegostwo” czy „dywersję”. Mimo teoretycznie
wojskowej natury, WSR skazywały w zdecydowanej większości cywilów. Najważniejszym
i największym WSR był ten ulokowany w Warszawie. To tu organizowano głośne procesy polityczne, w których wyroki słyszały takie postacie, jak rtm. Witold Pilecki czy bp Czesław
Kaczmarek. Nie można jednak zapominać o tysiącach innych skazanych w rozprawach, które
nie miały nic wspólnego z elementarnymi zasadami praworządności. Stołeczny WSR stał się
instytucją do ogłaszania wyroków wydawanych
na polityczne zamówienie. Należy go uznać za
jeden z najwyraźniejszych symboli bezprawia
komunistycznego wymiaru sprawiedliwości.

Bezprawia, które samo nie zostało osądzone do
dziś.

CEREMONIA

Po zakończeniu wykładu nastąpi rozdanie
Medali „Pro Patria” osobom zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Pruszkowie z udziałem Szefa
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jana Józefa Kasprzyka.

„WYCHODZĄC Z CIENIA.
HISTORIA BOLESŁAWA PAJĄCZKA
PS. GROŹNY”
W czasie spotkania zostanie również zaprezentowana książka wydana nakładem Muzeum Dulag 121 „Wychodząc z cienia. Historia
Bolesława Pajączka ps. Groźny”. Publikacja
przybliża sylwetkę zmarłego w 2007 r. mieszkańca Pruszkowa, który w latach 1939–1949,
jako żołnierz tajnych zbrojnych organizacji
niepodległościowych ZWZ-AK, BCh, ROAK,
WiN i KWP, walczył najpierw z niemieckim
okupantem, a następnie z sowieckim reżimem
na terenie powiatu kozienickiego. Był także
ofiarą komunistycznego aparatu terroru.
Tą publikacją Muzeum Dulag 121 pragnie przypomnieć
losy jednego z zasłużonych
bohaterów lokalnej historii,
który był jednym z inicjatorów powstania Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Pruszkowie, wieloletnim
członkiem asysty pocztu
sztandarowego, a także instruktorem Miejsc Pamięci Narodowej i pomników
w czasie rajdów historyczno-patriotycznych „Szlakiem
Naszej Historii” organizowanej przez SPK i SZŻAK.
Książka powstała na podstawie rękopisu Bolesława
Pajączka oraz w oparciu
o przeprowadzoną kwerendę w Archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej w Warszawie i Kielcach. Ponadto,
publikacja została wzbogacona o obszerny kontekst
historyczny, który pomaga
zrozumieć czytelnikowi losy
Bolesława Pajączka na tle
epoki, w której przyszło mu
żyć i walczyć.
Muzeum Dulag 121
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KOMENTA REJONOWA POLICJI WARSZAWA III
UL. OPACZEWSKA 8, 02-368 WARSZAWA
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4. miejsce w Rankingu Finansowym
Samorządu Terytorialnego za 2020 rok
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem
Ekonomicznym we Wrocławiu opracowała Ranking Finansowy Samorządu
Terytorialnego za 2020 rok. Powiat Pruszkowski zajął 4. miejsce w grupie
314 powiatów ziemskich!

O

pracowanie zostało oparte na zestawieniu parametrów finansowych
i obejmuje wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego. Naukow-

Ze względu na specyficzną sytuację
w roku 2020, spowodowaną pandemią
COVID-19, w Rankingu zostały dodatkowo wyszczególnione kwoty wydatków bieżących poniesione w celu
realizacji zadań jednostek samorządu
cy zbadali sposób gospodarowania terytorialnego związanych z przeciwpieniędzmi publicznymi w oparciu działaniem COVID-19.
o sprawozdania finansowe, składane
do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zwycięzcy wyłaniani byli w pięciu kategoriach:
■ gminy wiejskie,
■ gminy miejsko-wiejskie,
■ gminy miejskie,
■ miasta na prawach powiatu,
■ powiaty ziemskie.
W kategorii powiaty ziemskie Powiat
Pruszkowski zajął 4. miejsce. Jest to
olbrzymie wyróżnienie, zwłaszcza, że
grupa liczyła 314 powiatów, a zatem konkurencja była bardzo duża.
Pełny Ranking Finansowy Samorządu
Terytorialnego w Polsce 2020 jest dostępny na http://www.powiat.pruszkow.pl/wp-content/uploads/2021/06/
Ranking-Finansowy-2020.pdf. Na stronie 114 publikacji – wywiad z Krzysztofem Rymuzą Starostą Pruszkowskim.

➧

KIERUNEK TOKIO 2020

1 lipca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbyło
się uroczyste pożegnanie Urszuli Łoś i Marleny Karwackiej przed
ich wyjazdem na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. 26 lutego 2020 r.
Karwacka i Łoś zajęły siódme miejsce w sprincie drużynowym
kobiet podczas Mistrzostw Świata w Kolarstwie Torowym 2020
odbywających się w Berlinie, co zapewniło pierwszą w historii
polskich sprinterek kwalifikację olimpijską do Letnich Igrzysk
Olimpijskich Tokio 2020. Dziewczyny będą dzielnie reprezentować barwy narodowe w kolarstwie torowym kobiet. Towarzyszyli
im Daniel Meszka (trener kadry narodowej) oraz Lucjusz Kardaś
(mechanik/asystent).

Wykres prezentujący wyniki 10 pierwszych
powiatów ziemskich za 2020 rok.

W

spotkaniu udział wzięli m.in.: Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski, Artur Świercz – Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego, Agnieszka Kuźmińska
i Grzegorz Kamiński – Członkowie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Michał Landowski – Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego oraz Łukasz Borkowski – Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.
Sportową atmosferę spotkania podkreślały olipmpijskie stroje
kadry oraz obecność wyczynowego roweru torowego.
Przybyli poznali historię polskiej reprezentacji oraz samego kolarstwa torowego, usłyszeli również wiele ciekawostek dotyczących tej właśnie dyscypliny.

UWAGA! Wszystkich sympatyków kolarstwa torowego oraz
fanów Uli i Marleny zapraszamy do strefy kibica w LOFT
food&music Pruszków już 2 sierpnia o godzinie 8:00, przy porannej kawie lub herbacie.
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BIBLIOTEKA DOROSŁEGO CZYTELNIKA
W ramach promocji czytelnictwa wśród osób dorosłych ursuska biblioteka
przygotowała konkurs na najlepszą recenzję jednej w dwóch książek wydawnictwa SEQOJA: „Las, pole, dwa sobole” Joanny Stogi lub „Ostatni Szwajcar na Ziemi” Lamberta Króla. 16 sierpnia natomiast odbędzie się spotkanie autorskie z Martą Sokołowską, autorką powieści „Imperium Dzieci”.
KONKURS
Teksty recenzenckie można nadsyłać
do końca sierpnia, na adres koordynatorki DKK Oddziału „Czechowice”:
l.dabrowska@bpursus.waw.pl
Regulamin konkursu znajduje się na
stronie biblioteki. Tematem recenzji
ma być jedna z dwóch książek olsztyńskiego wydawnictwa SEQOJA. „Las,
pole, dwa sobole” Joanny Stogi to niekonwencjonalna opowieść o żałobie po
matce, zaś „Ostatni Szwajcar na Ziemi”
Lamberta Króla to antologia krótkich
tekstów, w których fantastyka przeplata
się z rzeczywistością. Te dwie, zupełnie
różne pozycje zaskakują krótką formą
i bogactwem treści.

Radki Denemarkovej. 9 sierpnia zaś
tematem dyskusji będzie powieść „Wyspa” Sigridur Hagalin Bjornsdottir.
Kolejną atrakcją czytelniczą organizowaną przez bibliotekę w Ursusie będzie
spotkanie z Martą Sokołowską, autorką książki „Imperium Dzieci”. Jej
debiutancka powieść miała premierę 12
lipca i ukazała się nakładem wydawnictwa Biuro Literackie. To dystopijna
opowieść o świecie, w którym dobro

dziecka jest najwyższą wartością. Czy
surowe zasady, którymi rządzi się Imperium Dzieci, wymuszą na bohaterach
posłuszeństwo wobec reżimu? Publikacja otrzymała Nagrodę Krakowa Miasta Literatury UNESCO, została także
wyróżniona w projekcie wydawniczym
„Pierwsza książka prozą”.
Marta Sokołowska jest trzykrotną
stypendystką Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, dwukrotną finalistką konkursu poświęconego
polskiej dramaturgii współczesnej
„Metafory Rzeczywistości”, autorką
znakomitych sztuk teatralnych: „Reykjavik ’74” oraz „Holzwege”.
Lucyna Dąbrowska

SPOTKANIE
I DYSKUSJA Z AUTORKĄ
na temat jej książki „Imperium
Dzieci” odbędzie się w plenerze,
przed głównym budynkiem
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy,
przy ul. Plutonu AK „Torpedy” 47

SPOTKANIA W PLENERZE
W okresie wakacji odbywają się także spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki w plenerze, przed wejściem
do biblioteki. W lipcu klubowicze rozmawiali o „Nadfiolecie” Ewy Schilling
oraz „Przyczynku do historii radości”

w poniedziałek,
16 sierpnia, o godz. 18.00.

Wstęp wolny!

MŁODZIEŻOWA GRUPA MUSICALOWA „CRESCENDO”
W drugiej połowie czerwca
2021 roku w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus”
odbył się koncert na żywo
w wykonaniu Młodzieżowej
Grupy Musicalowej „Crescendo”, działającej w „Arsusie”
pod kierunkiem Anny Kałużnej.

M

łodzi artyści w programie „Musicale, Festiwale” zaprezentowali
publiczności utwory z musicali takich jak: „Koty”, „La La Land”,
„RENT”, „Blues Brothers”, Hair”,
„Pocahontas”, „Czarnoksiężnik z Oz”,
„Dzwonnik z Notre Dame”, oraz utwory wybitnych twórców muzyki popularnej.
Pojawienie się na scenie, po raz pierwszy od tak długiego czasu, było dla

młodych artystów nie lada wyzwaniem.
Pomimo wielkiego stresu związanego
z występem przed żywą publicznością,
a nie przed ekranem komputera, wystąpili bardzo profesjonalnie, dostarczając widzom wiele radości i wzruszeń.
Wielkie znaczenie dla całości widowiska miało znakomite nagłośnienie, nad
którym czuwał Krzysztof Brych, piękne, pieczołowicie dobrane oświetlenie
Pawła Pruszkowskiego, oraz sceno-

grafia przygotowana przez Magdalenę
Marczyk.
Koncert został przyjęty z wielkim entuzjazmem przez publiczność, czego świadectwem może być wywoływanie bisu,
a także piękne kwiaty i słodycze wręczone artystom oraz instruktorce przez Dyrektora Ośrodka Kultury „Arsus” Pana
Bogusława Łopuszyńskiego.
W przypadku Młodzieżowej Grupy Musicalowej powrót na scenę był przede

wszystkim ponownym rozpoczęciem
żywej działalności – choć przez okres
pandemii młodzi artyści intensywnie
pracowali online, to nic nie może zastąpić wrażeń, jakich dostarcza koncert na
żywo. A takich czeka nas znacznie więcej w kolejnym sezonie artystycznym!
Grupa Musicalowa wystąpiła w składzie:
Antonina Białek, Bartosz Dryło, Regina
Felix, Antoni Gajewski, Łucja Jankowska, Anna Jóźwik, Marcin Krysztofiak,
Aleksandra Kowalczyk, Monika Lasota,
Aleksandra Poćwierz i Amelia Tygiel.
Anna Kałużna
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kie – o wartości kilku tysięcy złotych, typu ławki,
kosze na śmieci, ale i spore inwestycje i remonty
– o wartości kilkuset tysięcy złotych. Przykładem jest ukończona właśnie tężnia solankowa na
osiedlu Niedźwiadek, między blokami, w okolicy
ul. Zagłoby 6, która kosztowała 297 660 zł. Tężnia
będzie nasycała przestrzeń w promieniu kilku metrów całą gamą mikroelementów, takich jak: jod,
magnes, potas, sód i żelazo. Wokół niej zostało
zamontowanych 12 ławek i 6 koszy na śmieci. Wykonano również nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Tężnia wymaga oczywiście ciągłego nadzoru
i opieki (dolewanie wody, pielęgnowanie roślinności), co generuje stałe, dodatkowe koszty.

O pandemii, inwestycjach,
oświacie i kulturze...
z

BOGDANEM OLESIŃSKIM

– Burmistrzem Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – rozmawia Jacek Sulewski

■
■

Jesteśmy mniej więcej w połowie kadencji samorządu. Był to wyjątkowy czas, trudny dla wszystkich, z uwagi na epidemię koronawirusa COVID-19,
która opanowała cały świat. Czy mimo to udało się
zrealizować zaplanowane na ten okres zadania?

– Poprzedni wykonawca już w trakcie realizacji inwestycji zażądał znacznych, dodatkowych środków
nieuwzględnionych w umowie. Nie mogliśmy się
na to zgodzić. Z tego powodu ogłosiliśmy nowy
przetarg w systemie „projektuj i buduj”. Jesteśmy
na ostatnim etapie uzgodnień do projektu. Ponieważ jest to projekt do systemu budownictwa modułowego, to mamy nadzieję, że zakładany termin
ukończenia budowy przedszkola – czyli 2023 rok –
nie ulegnie zmianie. Budowę szkoły chcielibyśmy
rozpocząć w przyszłym roku, ale aktualnie brakuje nam pieniędzy na całość inwestycji. Wszystkie
koszty znacznie poszły w górę. Będziemy występować do miasta o uzupełnienie środków finansowych, niemniej jednak na pewno uruchomimy
przetarg na stan surowy. Przed końcem wakacji
powinniśmy odebrać projekt z uzgodnieniami na
przedszkole i prawdopodobnie w tym samym czasie odbierzemy też projekt na szkołę. Nie jest wykluczone, że z obiema budowami ruszymy prawie
W związku z „inwazją” deweloperów na Ursus, na jednocześnie. Oczywiście szkoła zostanie odebraterenach po fabryce traktorów, ale również w wielu na znacznie później.

Piastów i Miastem Pruszków. Jeszcze niedawno,
po dużych deszczach, zdarzały się zalania piwnic, garaży, szczególnie na Skoroszach. Obecnie
przed takimi zdarzeniami zabezpiecza mieszkańców rów U1 – system odwadniający się sprawdza.
To pokazuje, że współpraca z sąsiadami, chociaż
bardzo skomplikowana od strony formalnej – jest
możliwa. Zbiorniki retencyjne są budowane na terenie Gminy Michałowice. Teraz „zabieramy się”
za północną stronę dzielnicy, czyli zlewnię kanału
Konotopa. Rozmawiamy o partycypacji w kosztach z Piastowem i pewnie będziemy podpisywać
wieloletnie porozumienie w tej sprawie.
Niedawno oddaliśmy II etap centrum lokalnego
na terenie wzdłuż torów PKP w rejonie ul. Orląt
Lwowskich. Powstał tam nowoczesny teren sportowy z boiskami, teren rekreacyjny i nowe parkingi. Obecnie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ursusie
rozpoczyna remont dachu pływalni „Albatros” na
osiedlu „Niedźwiadek”.

– To rzeczywiście bardzo trudny czas. Najbardziej
odczuła to oświata. To była ogromna zmiana sposobu nauki. Musieliśmy w krótkim czasie rozwiązać wiele problemów. Wystąpił między innymi
brak dostępu części naszych uczniów do środków
komunikacji elektronicznej. Rozwiązaliśmy to
w ten sposób, że kupiliśmy 158 laptopów na wyposażenie szkół. Placówki wypożyczały je do domu
uczniom, którzy nie mieli sprzętu umożliwiającego
kontakt z nauczycielami i możliwości korzystania
z zajęć on-line. W tym czasie w oświacie zmieniła
się całkowicie formuła nauczania.
Na pewno została utrudniona praca urzędu. Obostrzenia powodowały, że nie mogliśmy wpuszczać wszystkich zainteresowanych. Na zewnątrz
tworzyły się kolejki. Potrzebni byli pracownicy do ■
obsługi tych osób. Spowolnienie było odczuwalne.
Co prawda na wizytę można było umawiać się teinnych miejscach dzielnicy, gwałtownie powstają
lefonicznie albo zamówić wizytę w systemie internowe osiedla. Wprowadzają się do nich tysiące –
przede wszystkim – młodych ludzi. Potrzeba więc
netowym, ale... ludzie chorowali, byli objęci kwanowych miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkorantanną, od podejmowania jakichkolwiek działań
łach. Co się dzieje w tym zakresie?
wielu powstrzymywał strach. Od 1 lipca już jesteśmy otwarci dla mieszkańców i spodziewamy się – Równolegle trwa budowa dwóch żłobków. Żłowzmożonego ruchu w zakresie załatwiania spraw bek przy ul. Pobożnego mamy nadzieję oddać do
w Urzędzie.
września. Obecnie trwają prace porządkowe na
zewnątrz budynku i urządzanie placu zabaw. Pozo■ Pandemia nie ominęła również – jak słyszałem –
stała jeszcze instalacja wyposażenia kuchni i mebpracowników Urzędu...
lowanie pomieszczeń żłobka. Placówka wyposażo– Chorowało nas stosunkowo niewiele, kilkanaście na jest w nowoczesny sprzęt, własny blok żywienia
osób, ale w przypadku zachorowania pracowni- i salę gimnastyczną. Zgodnie z planem od września
ka, kwarantannie były poddawane osoby z jego przyjmie 125 najmłodszych mieszkańców naszej
najbliższego otoczenia. Z tego powodu został na dzielnicy. Wartość inwestycji to 7,48 mln zł.
pewien czas zupełnie wyłączony Urząd Stanu Cy- Drugi żłobek, przy ul. Dzieci Warszawy 24, to plawilnego, a w biurze Administracji i Spraw Obywa- cówka przeznaczona dla 150 dzieci, której budowa
telskich przez tydzień pracowały tylko dwie spo- ruszyła w listopadzie 2020 r. Budowę planujemy
śród siedmiu osób.
zakończyć w I kwartale 2022 r. To pierwszy moOczywiście pandemia miała też wpływ na reali- dułowy budynek użyteczności publicznej w Ursuzację inwestycji, może nie taki bezpośredni, cho- sie wykonywany w technologii drewnianej z płyt
ciaż firmy zgłaszały nam, że muszą robić przer- gipsowo-włókninowych, w którym osiągnięty zowy w pracach z powodu choroby pracowników. stanie dużo lepszy klimat cieplno-wilgotnościowy
Wiele inwestycji jest realizowanych na świeżym w porównaniu z budynkami wznoszonymi metodą
powietrzu, więc możliwość zarażenia jest znacz- tradycyjną. W placówce wykorzystamy odnawialne
nie mniejsza niż w pomieszczeniach zamkniętych źródła energii: pompę ciepła wspomagającą przy– i te przerwy nie zdarzały się często. Występowały gotowanie ciepłej wody użytkowej oraz panele fotonatomiast braki w dostawach materiałów z powodu woltaiczne produkujące energię elektryczną, która
ograniczenia produkcji w fabrykach, spowodowa- częściowo pokryje zapotrzebowanie budynku. Na
nego pandemią. Były wtedy nawet dwa przypadki terenie żłobka znajdzie się również plac zabaw, parprzerw kilkumiesięcznych. Wpłynęło to oczywi- king, chodniki, drogi wewnętrzne i tereny zieleni.
ście na przesunięcia terminów.
Założymy tu ogrody deszczowe zbierające i filtrujące wody opadowe. Dzięki temu deszczówka na■ Jak te opóźnienia przełożyły się na przebieg prac
wodni teren, zamiast spłynąć do kanalizacji. Wari umówione terminy zakończenia robót?
tość tej inwestycji to 10,86 mln zł. Wstrzymaliśmy
Możemy się pochwalić, że zaplanowane inwesty- na razie ogłoszenie przetargów na wyposażenie placje, chociaż z niewielkimi opóźnieniami, ale idą do cówki, ponieważ miasto ma szanse uzyskania funprzodu. Kończymy kilkunastoletni projekt moder- duszy na ten cel ze środków europejskich. Żłobki są
nizacji rowu U1 odwadniającego całą południową zadaniem ponad dzielnicowym, więc nabór do nich
część Ursusa. Jest już wybudowany podziemny będzie z całej Warszawy.
kanał. Te roboty pochłonęły kilkadziesiąt milionów złotych. Wykonujemy je wspólnie z sąsiedni- ■ Na jakim etapie jest realizacja zespołu oświatowego przy ul. Hennela?
mi samorządami: Gminą Michałowice, Miastem
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Umowa z deweloperem na wynajem budynku
Ośrodka Kultury „Arsus” kończy się 31 grudnia
2022 roku. Czy jest szansa na powstanie nowego
Centrum Kultury, którego pierwszy projekt powstał
ponad 10 lat temu?

– Na dzisiaj deweloper nie przewiduje przedłużenia z nami umowy najmu. Mamy taką umowę
z Urzędem m.st. Warszawy, że nie robiliśmy konkursu architektonicznego na nową dokumentację,
tylko chcieliśmy wykorzystać i zaktualizować
projekt zrobiony w kadencji 2006–2010. Biuro Architektury i Planowania zgodziło się na takie rozwiązanie, ale z warunkiem opiniowania przez nie
koncepcji i projektu. Prezydent Machnowska-Góra
nas wspiera. Liczymy na to, że do środków, które
udało nam się odłożyć (ok. 9 mln zł), miasto dołoży potrzebną kwotę do budowy centrum. Natomiast, aby nie stracić środków, jakie otrzymaliśmy
na przygotowanie projektu (ok. 2 mln zł) – jeszcze
w tym roku musimy wystąpić o pozwolenie na budowę. Trudno będzie wybudować centrum w obecnej kadencji, bo to jest bardzo duża inwestycja
(50–60 mln zł), ale naszym celem jest rozpoczęcie
budowy, zapewnienie środków do końca realizacji
■ Jaki jest obecny stan wypełnienia szkół uczniami?
i poinformowanie mieszkańców, kiedy centrum zoCzy zdarza się praca na trzy zmiany?
stanie oddane do użytku.
– Nie ma mowy o trzech zmianach, ale są szkoły, w których „ocieramy się” o drugą zmianę, tzn. ■ Wszystkie organizacje społeczne, pozarządowe
w Ursusie, od harcerzy po seniorów, chcą, żeby
część dzieci przychodzi później niż na godzinę
powstało Muzeum Ursusa na bazie Kolekcji Ursus,
ósmą. Ale w SP nr 360 jest 1000 uczniów, a w SP
czyli ok. 400 eksponatów pozostałych po istniejącym
nr 382 – 1180. Świadczy to m.in. o zwiększaniu się
kiedyś w Arsusie muzeum przyzakładowym. Na jakim
liczby mieszkańców dzielnicy, lecz nie przekłada
etapie jest sprawa odzyskania Kolekcji dla dzielnicy?
się to – niestety – na wzrost podatków, ponieważ
wielu z nich nie jest u nas zameldowanych. Oczy- – Zrobiliśmy wspólnie z Polskim Holdingiem
wiście na bieżąco realizujemy remonty szkół.
Obronnym ekspertyzę kolekcji i wynika z niej, że
– oprócz wartości samej kolekcji – potrzebne jest
■ Zapytam jeszcze o budżet dzielnicy. Jak zmieniał się
kilkaset tysięcy złotych na doprowadzenie ekspow ostatnich latach?
natów do stanu wystawowego. Była ustna umowa
– W 2019 roku było to 318 mln zł. Środki budżeto- z prezesem PHO na przekazanie za darmo kolekwe do dyspozycji dzielnicy Ursus – 287 821 488 zł, cji na rzecz dzielnicy. Dwa lata temu pan premier
w tym na wydatki bieżące 240 243 179 zł, a na in- obiecywał pomoc w tej sprawie. Szacowaliśmy, że
westycje 47 578 309 zł.
koszt lekkiego, nieogrzewanego pawilonu, który
W 2020 r. – 329 mln zł. Środki budżetowe do na pewien czas zabezpieczyłby eksponaty wyniedyspozycji dzielnicy – 329 104 033 zł, w tym na sie 800 tys. zł – i tyle mieliśmy. Za resztę rozebrawydatki bieżące 296 595 270 zł, a na inwestycje liśmy halę stołówki, przygotowaliśmy teren pod
pawilon i czekaliśmy na sfinalizowanie umowy
32 508 763 zł.
W 2021 r. – Środki budżetowe do dyspozycji dziel- z holdingiem. Na to otrzymaliśmy informację od
nicy Ursus – 345 142 572 zł, w tym na wydatki bie- prezesa Holdingu, że Rada Nadzorcza nie wyraziła
żące 318 478 080 zł, a na inwestycje 26 664 492 zł. zgody na przekazanie kolekcji. Nasze starania odTe liczby pokazują, że mimo wzrastającej kwo- bijają się od muru.
ty budżetu, pieniądze na inwestycje są znacznie Według naszych szacunków bieżąca roczna obsłumniejsze, a rosną koszty, np. związane z oświatą. ga ewentualnego muzeum to kwota ok. 3 mln zł.
Zarząd Dzielnicy przedstawił w marcu 2020 roku
■ A co dzieje się w ursuskim sporcie?
Radzie Dzielnicy Ursus analizę kosztów zakupu
– Wydział sportu rozpoczyna normalne działania, i ekspozycji kolekcji oraz kosztów związanych
bo ograniczenia pandemiczne zostały już w dużym z powołaniem nowej placówki lub umieszczeniem
stopniu zdjęte. Na terenie otwartym można funk- eksponatów w istniejącej instytucji. Zgodnie ze
cjonować normalnie.
Stanowiskiem Kultury, Sportu i Spraw SpołeczMy wspieramy przede wszystkim sport młodzieżo- nych, dzielnica Ursus – sama dysponując ograniwy, zajęcia sportowe w szkołach i otwarte zajęcia czonymi środkami finansowymi – nie jest w stanie
dla mieszkańców.
wykupić, zrewitalizować i umożliwić ekspozycję
Kolekcji.
■

Wiele mniejszych inwestycji Urząd realizuje w ramach budżetu obywatelskiego...

– Tak, przeznaczone jest na ten cel 2 245 802 zł
z budżetu dzielnicy. Realizujemy projekty niewiel-

■

Dziękuję za rozmowę.
(JS)

6 PSYCHOLOGIA WARTO PRZECZYTAĆ
O chłopcu, który zaczął się bać
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Historia psychologii jest bogata w wiele eksperyKącik
mentów, które ujawniły zaskakujące prawdy o ludz- PSYCHOLOGICZNY
kiej naturze. Pomogły nam one zrozumieć, w jaki
PSYCHOLOGIA
sposób postrzegamy świat, dlaczego zachowujemy NAS SAMYCH
się w określony sposób, co motywuje nas do działania. Z dzisiejszego punktu widzenia niektóre z nich były, delikatnie mówiąc, mocno kontrowersyjne. To jednak właśnie one stanowiły kroki milowe w zdobywaniu wiedzy o nas samych. Przyjrzymy się jednemu z nich
– historii o małym Albercie i o tym, w jaki sposób uczymy się… strachu.
MAŁY ALBERT
Był sobie kiedyś mały Albert. Miał
dziewięć miesięcy, gdy został wybrany
przez psychologów do jednego z najbardziej nieetycznych eksperymentów
w historii psychologii. Od urodzenia
wychowywał się w środowisku szpitalnym, gdzie pracowała jego mama. Wybór padł właśnie na niego, bo był dzieckiem zdrowym, dobrze rozwiniętym,
a przede wszystkim stabilnym emocjonalnie. Nigdy nie okazywał strachu ani
złości i praktycznie nigdy nie płakał.
Badacze wybrali go, bo sądzili, że zaplanowana przez nich procedura – ze
względu na tę stabilność emocjonalną
– nie wyrządzi mu żadnej szkody. Tak
się jednak nie stało. Ale po kolei.

BIAŁY SZCZUR
Na początku eksperymentu wykazano, że Albert nie przejawia żadnych
reakcji lękowych na takie bodźce jak
biały szczur, królik, pies, małpa, maska
z włosami i bez włosów. Natomiast, tak
jak większość dzieci, bał się głośnego
hałasu. Eksperyment rozpoczął się od
pokazania Albertowi białego szczura.
Chłopiec zainteresował się nim i wyciągnął rękę, żeby go dotknąć. W momencie, gdy dotknął zwierzę, badacze
wywołali hałas, uderzając młotkiem.
Dziecko zareagowało strachem – gwałtownie drgnęło i upadło do przodu,
ale nie płakało. Procedurę powtórzono: kiedy dziecko ponownie dotknęło
szczura, rozległ się hałas. Niewiele później Albert reagował płaczem podczas
każdego kontaktu ze szczurem. Co ciekawe, nawet gdy nie towarzyszył temu
hałas. Kiedy na zakończenie sesji badacze zaprezentowali Albertowi szczura –
tym razem bez towarzyszącego hałasu
chłopczyk natychmiast zaczął płakać
i uciekać, pełzając tak szybko, że został
złapany w ostatniej chwili przed spadnięciem ze stołu. Innymi słowy, szczur
zaczął wzbudzać w Albercie paniczny
strach, choć tydzień wcześniej dziecko
w ogóle się go nie bało.

GENERALIZACJA
W drugim etapie eksperymentu badacze chcieli sprawdzić, czy dochodzi do
tzw. generalizacji, czyli wystąpienia
w tym przypadku strachu na bodźce
podobne do szczura. Albertowi pokazano inne białe zwierzątko – królika,
na którego dotychczas nie reagował
lękiem. Chłopczyk gwałtownie się
odsunął i rozpłakał. Okazało się także, że reagował płaczem na psa, biały
futrzany płaszcz, kłębek bawełny, a nawet na siwe włosy eksperymentatora.
Można więc powiedzieć, że doszło do

generalizacji – obiekty przypominające
białego szczura wywoływały u Alberta
lęk. Efekt ten utrzymywał się także po
kilku miesiącach przerwy – wyuczona
reakcja emocjonalna okazała się trwała. W ostatniej fazie eksperymentu badacze chcieli oduczyć małego Alberta
tego nabytego strachu. Niestety dzień
po ostatnim teście dziecko zostało
zabrane ze szpitala i badacze stracili
z nim kontakt.

WARUNKOWANIE KLASYCZNE
To, co było niezwykłe w tym eksperymencie to, że po raz pierwszy
sprawdzono na ludziach to, co zaobserwowano wcześniej u zwierząt.
A obserwacji tej dokonał Iwan Pawłow,
rosyjski fizjolog, który w 1904 roku
otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie
medycyny. Warunkowanie klasyczne,
którym zasłynął najmocniej, odkrył
przez przypadek. Prowadząc badania
nad procesami trawienia obserwował
ślinienie się psów. Eksperymenty na
psach pozwoliły Pawłowowi odkryć, że
podanie zwierzętom jedzenia wywołuje u nich wydzielanie śliny. Taką reakcję nazwano odruchem bezwarunkowym. Idąc dalej, Pawłow do podawania
jedzenia dołączył bodziec dźwiękowy.
Z czasem zauważył, że psy utożsamiają dany dźwięk z jedzeniem i ślinią się
w reakcji na dźwięk nawet wtedy, gdy
nie towarzyszy temu jedzenie. Innymi
słowy, pies kojarzy dźwięk z jedzeniem
i to wystarczy, żeby pojawiła się ślina.
Dźwięk określany jest w tym przypadku bodźcem warunkowym, który
jest wyuczony. Jakie ma to znaczenie
dla nas? Warunkowanie klasyczne jest
powszechne w naszym codziennym
życiu. Widać je u kobiety po porodzie,
która ma mdłości na widok jedzenia,
jakie jadła wczesnej ciąży. Przejawia
je mężczyzna, który wzdryga się na
sam charakterystyczny zapach gabine-
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tu dentystycznego. Takich przykładów
jest cała masa.
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ZNACZENIE EKSPERYMENTU
Eksperyment z małym Albertem dowiódł, że można nabywać reakcji emocjonalnych takich jak strach. Co więcej,
ulegają one generalizacji na bodźce podobne do nich i występują także w innych warunkach niż te, w których zostały wyuczone. Reakcje te okazały się
również trwałe. Eksperyment pokazał,
w jaki sposób początkowo obojętne
bodźce mogą zacząć wywoływać silne reakcje emocjonalne. Pozwala nam
to zrozumieć, dlaczego ludzie boją się
przedmiotów, sytuacji czy nawet innych
ludzi, w stosunku do których większość
osób nie odczuwa lęku. Dzięki niemu
możemy wyjaśnić na przykład, dlaczego dzieci boją się nie tylko rodzica, który je bił, ale i przedmiotu, którym były
bite. W podobny sposób mogą nabywać lęku przed szkołą – wystarczy, że
dziecko kilka razy zostanie wyśmiane
na lekcji wychowania fizycznego, by
zaczęło odczuwać lęk przed kolejnymi
lekcjami tego przedmiotu. Sama lekcja
WF-u nie jest stresująca – stresujące
jest to, z czym się kojarzy.

SKRAJNIE NIEETYCZNY
To jeden z najsłynniejszych eksperymentów w historii psychologii, który
wniósł wiele do naszej wiedzy o naturze lęku. Znaczenie jego wyników jest
nie do przecenienia. Był jednak skrajnie nieetyczny. Został przeprowadzony
w 1919 roku, kiedy nie obowiązywały
jeszcze standardy etyczne – w obecnych czasach z całą pewnością żadna
komisja etyczna nie wyraziłaby na niego zgody. Badacze wywoływali u dziecka negatywne reakcje emocjonalne,
nauczyli je bać się różnych, obojętnych
wcześniej dla niego obiektów, a przede
wszystkim nie oduczyli go tych lęków.
Mówiąc bardziej fachowo – nie odwarunkowali go. Oznacza to, że po zakończeniu badania stan Alberta był gorszy
niż przed rozpoczęciem eksperymentu.
John Watson i Rosalie Rayner, którzy
przeprowadzili ten eksperyment, zapisali się na kartach historii i ich odkrycia
są nieocenione. Jednak współczesna
psychologia nie pozwoliłaby na więcej
takich małych Albertów.
Marlena Hess

📖

„RÓŻOWA WALIZKA”
SUSIE MORGENSTERN

📖

Książka adresowana do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym wydana przez gdańską oficynę Adamada. Opowieść amerykańskiej
autorki Susie Morgenstern stawia przed młodym czytelnikiem pytania
o stereotypy oraz pokazuje, że można być sobą mimo powszechnie panującym błędnym przekonaniom, o tym co komu wypada a co nie. To
historia o osobistej wolności, bogato ilustrowana przez francuskiego
ilustratora - Serge Bloch. Zwykła różowa walizka, którą główny bohater
otrzymał w prezencie od babci, wywołuje serię kuriozalnych reakcji otoczenia i tylko od siły woli chłopca, a następnie dorosłego już mężczyzny
zależy czy podda się presji czy pozostanie do końca sobą. Zakończenie jest zaskakujące, a książka bardzo pouczająca i dodająca pewności
siebie. „Różową walizkę” polecam zarówno dzieciom jak i dorosłym, bo
w każdym wieku warto być sobą.

✻✻✻

📖

„TEORIA WZGLĘDNOŚCI
I JEJ TAJEMNICE”
SHEDDAD KAID-SALAH FERRÓN
Popularnonaukowa książeczka dla dzieci ukazała się na rynku w 2021
roku nakładem wydawnictwa Adamada. Mały czytelnik dowiaduje się
z niej podstawowych informacji a także rozmaitych ciekawostek z zakresu fizyki. Ta wydawałoby się niezbyt angażująca dziedzina nauki ukazana
jest tutaj w ciekawej i - co najważniejszej – przystępnej formie. Wiedza
z zakresu teorii względności okazuje się interesująca i przydatna, a ciekawostki z nią związane pobudzają wyobraźnię. Czytelnicy dowiadują się m.
in. czym są zegary atomowe i czy mogą odmierzać czas, czy światło ma
zawsze tę samą prędkość oraz jak powstają miony. Nowe abstrakcyjne
pojęcia i zjawiska wyjaśnione są tu w angażujący i wyczerpujący sposób,
zaspokajając ciekawość nawet najbardziej dociekliwych smyków.
Dzięki ładnym, kolorowym ilustracjom dziecko chętniej przyswaja naukową wiedzę, odnajdując w tym niemałą przyjemność.

BIBLIOGRAFIA:
• O chłopcu, który przestał się bać, i inne niezwykłe
eksperymenty, P. Żak, Kielce 2016.

✻✻✻

📖

„PRZYCZYNEK
DO HISTORII RADOŚCI”

ŹRÓDŁO OBRAZKA:
• https://www.newscientist.com/article/dn26307-babyused-in-notorious-fear-experiment-is-lost-no-more/

📖

RADKA DENEMARKOVA

Powieść czeskiej pisarki ukazała się w Polsce w 2017 roku, autorka
była tu znana jednak już wcześniej, głównie za sprawą swojej powieści
„Pieniądze od Hitlera”, za którą otrzymała m. in. nominację do Literackiej
Nagrody Europy Środkowej Angelus. „Przyczynek do historii radości” to
mieszanka kryminału z dramatem, z dużą dawką ornitologicznej metaforyki. Czytając ją trzeba się skupić, bo fabuła przedstawiona jest wyrywkowo
i nie tworzy linearnej całości. Książka porusza temat gwałtu, przez wiele
osób bagatelizowanego, a będącego przecież nieodwracalną traumą.
Autorka, podobnie jak Swietłana Aleksijewicz w swojej książce „Wojna
nie ma w sobie nic z kobiety”, ukazuje długotrwałe skutki gwałtu, który po
drugiej wojnie światowej nie został wliczony do katalogu zbrodni wojennych ani zbrodni przeciwko ludzkości.
Powieść Radki Denemarkovej to głos oddany ofiarom.
Poleca
Lucyna Dąbrowska
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Ożarów Mazowiecki

Absolutorium dla Zarządu Powiatu!

17 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie
udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, udzielono także Zarządowi wotum zaufania.

U

dzielenie absolutorium poprzedzone było pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, do której w marcu br.
wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu PWZ za rok 2020.
Skład Orzekający RIO stwierdził, że:

Modernizacja ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym
– wspólne dzieło Powiatu i Gminy Stare Babice

BĘDZIE WIĘCEJ
DOBRYCH DRÓG!

całej inwestycji oszacowano na 6,4 mln
zł. Do przetargu zgłosił się tylko jeden
oferent proponując zbyt wysokie koszty,
przekraczające wartość zaplanowanych
na tę inwestycję środków. Przetarg został unieważniony. W związku z powyższym ZDP postanowił ogłosić dwa
Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu radni przyjęli do realizacji nowe oddzielne przetargi; pierwszy na buzadania inwestycyjne na drogach powiatowych, rekomendowane do wyko- dowę kładki i drugi na budowę ronda.
Procedura ta zakończyła się pomyślnie.
nania przez Zarząd Dróg Powiatowych
Wyłoniono wykonawców i podpisano
z nimi umowy. Rondo będzie budować
firma Alblu z Warszawy sp. z o.o. (koszt
NOWE INWESTYCJE DROGOWE DO REALIZACJI W BIEŻĄCYM ROKU
– ponad 4,6 mln zł), a kładkę firma Ja1. Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej
wal z Kielc (koszt ok. 1 mln zł). Inwenr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklistycje mają zostać wykonane w ciągu
nowej, gm. Łomianki
– wartość 323 000 zł.
5 miesięcy od zawarcia umowy.
2. Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej
3.
4.
5.

6.
7.

nr 4114W na odcinku Gawartowa Wola – Stelmachowo – Podkampinos, gm. Leszno i Kampinos
– wartość 590 000 zł.
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W
w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie
– wartość 230 000 zł.
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki
– wartość 900 000 zł.
Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych nr:
4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno – etap 1 – 433 m
– wartość 435 000 zł.
Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej
nr 4128W (ul. Izabelińska) na odcinku dł. ok. 600 m w m. Stare Babice,
gm. Stare Babice
– wartość 212 000 zł.
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W
o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie
– wartość 330 000 zł.

Łączny koszt proponowanych inwestycji wynosi ponad 3 mln zł. Nakładki planuje
się położyć na tych drogach, które wymagają obecnie najpilniejszych napraw. ZDP
ogłosił już przetarg na wykonanie powyższych inwestycji. Otwarcie ofert nastąpi jeszcze w lipcu, a większość zadań planuje się wykonać do października br.

RUSZYŁY PRACE NA UL. STRAŻACKIEJ
Rozpoczęły się prace dotyczące rozbudowy ul. Strażackiej w Bieniewicach
gm. Błonie, wraz z budową ronda na
skrzyżowaniu z ul. Błońską. Drogowcy
wyznaczyli objazdy w tym rejonie, powstał już duży odcinek chodnika i zjazdy na posesje. Planuje się wykonanie tej
inwestycji do końca sierpnia. Koszt realizacji tego zadania to ok. 2 mln 713 zł
i zostanie pokryty ze środków Powiatu
WZ i gm. Błonie.

INWESTYCJA NA UL. NIEPOKALANOWSKIEJ
W DWÓCH ETAPACH
Kolejna z planowanych inwestycji, dotyczy rozbudowy fragmentu ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda
i kładki przez rzekę Utratę w Podkampinosie gm. Kampinos. ZDP złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji
z Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa.
Działanie zakończyło się sukcesem,
przyznano 3 mln 47 tys. 78 zł, co stanowi ok. 50% kosztów zadania. Wartość

SPACEROWA NA UKOŃCZENIU
Przyśpieszyły prace na ul. Spacerowej
w Borzęcinie Dużym, gm. Stare Babice. W ramach prowadzonej inwestycji modernizowany jest odcinek drogi
o dł. ok. 1,1 km, powstaje ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy do posesji, perony
autobusowe, azyle w miejscach przejść
dla pieszych i odwodnienie. W kilku
fragmentach modernizowanego odcinka
wymieniono konstrukcję jezdni, a na pozostałych została ona wzmocniona. Inwestycja powinna się zakończyć pod koniec
lipca. Jej koszt wyniesie ok. 3 mln zł.
Zadanie to jest finansowane przez Powiat
wspólnie z Gminą Stare Babice.

Plan dochodów powiatu został zrealizowany w wysokości
189 799 672,81 zł co stanowi 100,99% planu. Dochody bieżące stanowiły 101,36% planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano
w 97,82% planu.
Plan wydatków powiatu został wykonany w kwocie 181 256 081,58 zł,
co stanowi 95,94% planu. Wydatki bieżące wykonano w 95,41%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 98,99% uchwalonego planu.
Ze sprawozdania wynika, że budżet za 2020 rok zamknął się nadwyżką
w kwocie 8 543 591,23 zł przy planowanym deficycie w wysokości
992 402,18 zł. Plan rozchodów został wykonany w 100%. Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 5 669 858,04 zł i w tej
wysokości wykonano.
Na zakończenie sesji Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński
w imieniu Zarządu Powiatu i pracowników odpowiedzialnych za wykoPWZ
nanie budżetu podziękował za udzielenie absolutorium.
ski Zachodni i Gmina Leszno. Roboty
rozpoczną się w najbliższym czasie, na
czas prac wyznaczone będą objazdy.
Zakończenie tej inwestycji zaplanowano w listopadzie br.

KOLEJNE PRZETARGI W NAJBLIŻSZYM
CZASIE
ZDP planuje w nadchodzących dniach
ogłosić kolejne przetargi na wykonanie:
rozbudowy skrzyżowania w Łomiankach
(ulic Wiślanej i Długiej), na rozbudowę
ul. Kwiatowej w Mariewie gm. Stare
Babice i na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr: 4110W Kopytów-Witki
gm. Błonie. Ponadto planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej na ul. 3 Maja
w Laskach i Izabelinie.

WSPÓŁPRACA BUDUJE
Większy zakres modernizowanych dróg
w br. jest efektem nie tylko korzystnych
cen uzyskanych w przetargach ale również dobrej współpracy samorządów
gminnych i powiatowego na naszym
terenie. Generalnie większe inwestycje drogowe wykonywane są wspólnie,
a powiat samodzielnie finansuje nowe
nakładki asfaltowe. Dodatkowo PWZ
na realizację zadań drogowych uzyskał
dotacje zewnętrzne o łącznej wartości
ponad 5 mln zł. Życzymy drogowcom
powodzenia i trzymamy kciuki za pomyślną realizację wszystkich zaplanowanych inwestycji w br.
MŁ

MODERNIZACJA DROGI
CZARNÓW – GAWARTOWA WOLA
Z DOFINANSOWANIEM!
Jednym z największych tegorocznych
zadań inwestycyjnych na naszych drogach jest rozbudowa drogi powiatowej
nr 4115W w miejscowościach Czarnów - Gawartowa Wola, w gm. Leszno. Na odcinku 2,3 km planuje się tam:
wzmocnienie konstrukcji jezdni, odwodnienie, budowę chodnika, perony
autobusowe i przejścia dla pieszych.
Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 3 mln
620 tys. zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg (60% kosztów) w wysokości 2 211 694 zł, resztę wydatków
sfinansują solidarnie Powiat Warszaw-

Nowy chodnik na ul. Strażackiej w Bieniewicach, wykonany dzięki
współpracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Gminy Błonie
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III FESTIWAL POLSKIEJ MUZYKI DAWNEJ
W dniach 6 – 20 czerwca 2021 na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki odbył się III Festiwal Polskiej Muzyki Dawnej. Wydarzenie było realizowane we współpracy z Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego. Zabrzmiały trzy koncerty w trzech świątyniach na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (kościół
w Płochocinie, Sanktuarium w Ożarowie i kościół seminaryjny w Ołtarzewie).

K

oncert inauguracyjny III Festiwalu Polskiej
Muzyki Dawnej odbył się 6 czerwca 2021 r.
o godz.19.00 w kościele św. Wojciecha w Płochocinie. Wystąpił zespół Kapela Polonica ze śpiewaczką Barbarą Rogalą, solistką Warszawskiej Opery Królewskiej. W wykonaniu artystów usłyszeliśmy
utwory takich kompozytorów, jak Mikołaj Gomółka,
Jan Sebastian Bach czy Georg Philipp Telemann. Zespół muzyki dawnej Kapela Polonica powstał w 2015
roku. Tworzą go absolwenci wyższych uczelni muzycznych w Łodzi, Wrocławiu i Genewie. Z okazji
250. rocznicy śmierci Georga Philippa Telemanna
artyści wydali płytę z kantatami sakralnymi tego
kompozytora. Część utworów z tego albumu muzycy
zaprezentowali na koncercie w Płochocinie.

D

rugi koncert odbył się 13 czerwca 2021 r.
o godz.16.15 w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Zaprezentował się zespół muzyki dawnej Musarion pod
kierownictwem artystycznym skrzypaczki Judyty
Tupczyńskiej. Przy akompaniemencie klawesynowym
Doroty Stawarskiej zespół Musarion wykonał utwo-

ry Adama Jarzębskiego, G. Ph. Telemanna i Antonio
Bertaliego. Oryginalnie zabrzmiały również utwory
Tobiasa Hume'a (Polish Vilanelle i Polish Ayre). Pięknie opowiedziała o nich grająca na violi da gamba
Justyna Rekść-Raubo. Artystka w interesujący sposób
przedstawiła również swój oryginalny instrument.

N

a zakończenie festiwalu w kościele NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie wystąpił zespół
muzyki dawnej Musarion i Chór Kameralny Ab
Imo Pectore pod dyrekcją Mariusza Latka. Usłyszeliśmy dwie kompozycje Simona Ferdinanda Lechleitnera (XVII/XVIII w.) – Exultate Jubilate i Requiem
Es-dur.
Były to dwa prawykonania zapomnianych utworów,
które w ostatnim czasie zostały odnalezione w bibliotekach parafialnych. Rękopisy, zachowane często
w złym stanie, wymagają profesjonalnej muzykologicznej rekonstrukcji, aby mogły posłużyć jako materiał do wykonania dzieła.
Rekonstrukcji utworów podjął się wieloletni wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Pallotynów w Ołtarzewie – ks. dr Dariusz Smolarek SAC.

Ks. Smolarek jest również adiunktem w Katedrze Polifonii Religijnej Instytutu Muzykologii KUL.
Aby przybliżyć słuchaczom kontekst historyczny
i muzyczny, w którym powstawały prezentowane dzieła, ks. Smolarek wygłosił przed koncertem w Ołtarzewie 15-minutowy mini-wykład. Podczas tego koncertu
urzekająco zabrzmiał delikatny sopran solistki Katarzyny Bienias, dźwięczny bas Krzysztofa Chalimoniuka, a także oryginalne, barokowe trąbki clarino (Paweł
Hulisz i Emil Miszk).

B

ardzo dziękujemy za gościnę proboszczom
wszystkich trzech parafii: ks. Zdzisławowi
Słomce, ks. Grzegorzowi Pielaszkowi oraz
ks. Jackowi Smykowi.
Pamiętajmy, że celem Festiwalu jest prezentowanie arcydzieł muzyki dawnej, a przede wszystkim
– przywracanie do repertuaru wartościowych, a nieodkrytych dotąd kompozycji polskich twórców, tym
samym – uchronienie od zapomnienia utworów oraz
kompozytorów działających w Rzeczypospolitej
w XVI–XVIII wieku. To dla artystów wielka radość,
że zachowując rygory sanitarne, mogliśmy cieszyć się
obecnością publiczności podczas trzech wyjatkowych
wieczorów muzycznych.
Mariusz Latek
Dyrektor Artystyczny Festiwalu
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Dotacje dla sołectw z MIAS MAZOWSZE 2021
Ochotnicza Straż Pożarna
w Ożarowie Mazowieckim
z doﬁnansowaniem
Województwa Mazowieckiego
Zakup nowego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą oraz modernizacja budynku strażnicy – to zadania, na które udało
się pozyskać wsparcie finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego o łącznej wartości 105 tys. zł.

J

ednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim to jedna z najbardziej
mobilnych jednostek w kraju. Pod
względem liczby interwencji od
wielu lat znajduje się w czołówce
w zestawieniach krajowych. Ogromnym sukcesem jest szybki czas reakcji strażaków-ochotników. Wyjazd
pierwszego zastępu do akcji rzadko
kiedy przekracza 60 sekund, niezależnie od pory dnia czy nocy, drugi
zastęp jest gotowy w około 2 minuty.

Zakup nowego wozu strażackiego z dofinansowaniem w kwocie
80 tys. zł z pewnością usprawni działania ratowniczo-gaśnicze stawiane
przed ożarowskimi strażakami.
W ramach drugiego zadania, na które
gmina pozyskała wsparcie finansowe
w wysokości 25 tys. zł, zostanie wykonana modernizacja budynku strażnicy,
polegająca na instalacji nowoczesnego
systemu ochrony przeciwpożarowej
wraz z systemem antykradzieżowym
i kontrolą dostępu, zapewniającą bardzo wysoki stopień ochrony sprzętu,
pojazdów i wyposażenia OSP o znaczącej wartości.
Dzięki doposażeniu jednostki OSP
strażacy-ochotnicy są w stanie działać bardzo skutecznie ratując zdrowie
i życie poszkodowanych. Skuteczność
działań strażaków to przede wszystkim ich wyszkolenie i doświadczenie,
co nie byłoby możliwe bez odpowiedniego sprzętu i wyposażenia.
Agnieszka Kĳewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację monitoringu, budowę lub modernizację oświetlenia
– to zadania, na które udało się pozyskać wsparcie finansowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) Mazowsze 2021.

P

o raz kolejny nasza gmina złożyła
wnioski o przyznanie wsparcia finansowego ze środków samorządu
województwa mazowieckiego. MIAS to
inicjatywa mająca na celu zaspokajanie
potrzeb społeczności lokalnych poprzez
udzielanie przez samorząd woj. mazowieckiego wsparcia finansowego dla
gmin na zadania sołeckie.
Przedstawicielki naszej gminy Pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępca
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
oraz Pani Marzena Ostrowska – Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
podpisały umowy o udzieleniu wsparcia
finansowego inicjatyw sołeckich.

W ramach tegorocznej edycji
MIAS MAZOWSZE 2021 Gmina
Ożarów Mazowiecki otrzymała
dofinansowanie w wysokości
50 000 zł na realizację pięciu
zadań:
1. Zakup i instalacja monitoringu w sołectwie Domaniewek
2. Modernizacja oświetlenia we
wsi Jawczyce
3. Budowa oświetlenia w miejscowości Strzykuły
4. Budowa monitoringu we wsi
Pogroszew
5. Modernizacja oświetlenia we
wsi Umiastów

W ubiegłych latach – dzięki wsparciu
finansowemu z budżetu Województwa
Mazowieckiego – udało się zrealizować
zadania w 12 sołectwach na łączną kwotę 110 tys. zł. Dofinansowanie zostało
przeznaczone na utworzenie, modernizację i wyposażenie placów zabaw oraz
terenów rekreacyjnych, instalację monitoringu i oświetlenia, budowę chodnika
oraz miejsc parkingowych.
Agnieszka Kĳewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

10 NASZE STRONY GMINA BRWINÓW
SZALONA JAZDA TAKSÓWKĄ
POD ESKORTĄ MILICJI
NA EGZAMIN MATURALNY 1986 R.
Z DZIELNICY WŁOCHY NA ŻOLIBORZ
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Maturzysto z 1986 roku! Twój egzamin maturalny kosztował mnie 2400zł. Chcę się z Tobą
spotkać, ale nie po to byś dopłacił do kursu, ale by dowiedzieć się czy zdążyłeś na egzamin,
jak zdałeś maturę, jak Ci się ułożyło życie. Wypijemy kawę, zrobimy wspólne zdjęcie. Otrzymasz ode mnie jedną z moich książek („W tyglu Ursusa”), w której opisałem tę przygodę.
Czekam na kontakt.

O

d lutego 1982 r. nie miałem szans na pracę
państwową, więc zostałem taksówkarzem.
W poniedziałek 5 maja 1986 r. jak zwykle
zawiozłem córeczkę do przedszkola (było przy
głównej portierni ZM Ursus), a potem pojechałem na postój taksówek przy Stawie Koziorożca (ul. Globusowa w Warszawie Włochy). Po
drodze zorientowałem się, że jeździ za mną zielony Fiat 125p. Wjechałem na postój od strony
tunelu linii średnicowej. Fiat ustawił się z tyłu
za mną w odległości około trzydziestu metrów.
Podejrzewałem, że to milicja, i że zaraz do mnie
ktoś podejdzie.
Oczekiwałem najgorszego, bo tuż przed świętem Konstytucji 3-go Maja rozkładałem na
ul. Bagno ulotki i mogli mnie złapać. Udało
mi się uciec moją żółtą Škodą 105 postawioną przy postoju TAXI przy ul. Twardej (dziś stoi
tam wieżowiec, którego budowę nadzorowałem pracując w TP S.A.). Biegli wówczas za mną
i mogli spisać numery mojej taksówki.

Żoliborzu (dodałem dzielnicę, bo nie byłem pewien, czy wiedzą gdzie to jest) – będę do waszej
dyspozycji.
Milicjant trzymał przez chwilę moje dokumenty
w rękach. Pochylił się do otwartego okienka i zapytał chłopaka: – Czy to prawda? A gdy chłopak
potwierdził – oddał mi dokumenty i powiedział:
– No to ruszaj!
No to ruszyłem, a oni za mną, na sygnale. Gnałem jak karetka pogotowia! Widziałem, że milicjanci zaczynają odstawać. Trzeba pamiętać, że
w tamtym czasie ruch w zwykły dzień był taki,
jak dzisiaj w niedzielę o szóstej rano, więc minuta po ósmej byłem już pod szkołą. Jak dojeżdżaliśmy, chłopak wyjął sto złotych i powiedział, że
więcej nie ma. Z licznika wynikało, że zabrakło
mu dwadzieścia złotych. Krzyknąłem: – Dobrze
jest! biegnij!
No więc pobiegł. Kiedy przekraczał bramę szkoły, było już trzy minuty po ósmej.

DO TEJ PORY NURTUJE MNIE
PYTANIE – CZY MÓJ PASAŻER
ZDĄŻYŁ NA EGZAMIN?

Teraz nie podchodzili, więc uznałem, że to nie
jest milicja i już nie zwracałem na nich uwagi.
Większe zainteresowanie wzbudził we mnie –
biegnący od strony stacji PKP w kierunku postody młodzieniec znikał mi z oczu, na plac
przed szkołą wjechał milicyjny zielony Fiat
ju – młody chłopak. Doleciał zdyszany. Otworzył drzwi z okrzykiem:
125p. Przygotowałem dokumenty. Siedzący
– Szybciutko pod szkołę na ul. Włościańską, bo z tyłu kierowcy cywil otworzył okno i dał mi ręką
spóźnię się na egzamin maturalny!
znak, żebym podszedł do ich samochodu. Polecił
mi usiąść na przednim siedzeniu, obok kierowcy.
o więc ruszyłem z kopyta. Włączyłem się Usiadłem, a on sięgnął po moje dokumenty, które
w ruch na skróty, przez trawnik. Chwilę póź- trzymałem w ręku. Zaczął je przeglądać.
niej usłyszałem za sobą wycie syreny. To ci Teraz już nie miałem wątpliwości, z kim mam
z zielonego Fiata ruszyli za mną umieszczając na do czynienia. Do drzwiczek schowka w desce
dachu niebieskiego koguta. Zatrzymałem się przed rozdzielczej przytwierdzona była pineską duża
tunelem. Podszedł milicjant z drogówki i poprosił fotografia Zbyszka Bujaka. Kierowca zauważył,
mnie o dokumenty. Byłem mocno zdeterminowa- że unikam patrzenia na fotografię i zapytał:
ny, aby bronić interesu mojego młodego pasażera, – Chyba często się spotykacie, skoro nie jest pan
ciekaw jak teraz wygląda pana kolega?
więc złożyłem milicjantowi propozycję:
– Panie władzo, ten młody człowiek za dwa- Odpowiedziałem taktycznie: – Gdyby tu wisiała
dzieścia minut będzie zdawał egzamin matu- fotka pięknej kobiety, to bym swój wzrok zawiesił
ralny. Dajmy mu szansę. Jedźcie za mną, a jak na niej trochę dłużej. Mężczyźni mnie nie interedojedziemy do szkoły przy ul. Włościańskiej na sują i jest mi z tym dobrze.
Nastała cisza. Kierowca zaczął coś wypisywać.
– Oj, dużo kosztować będzie pana ten kurs –
stwierdził w pewnym momencie, podliczając
kolumnę liczb.
Odezwał się wreszcie cywil z tylnego siedzenia:
– Co pan robił w dniu 1 maja?
Powiedziałem zgodnie z prawdą: – Pracowałem.
A on: – Wożenie ludzi na nielegalne zgromadzenia to praca?

G

N

Teraz dopiero zrozumiałem z jakiego powodu
chcą mnie dzisiaj ukarać, no bo rzeczywiście
– 1 maja na Rynek Nowego Miasta przywiozłem
czterech młodych ludzi, którzy poprosili mnie
o zgodę na przygotowanie w samochodzie
materiałów do demonstracji. Powiedziałem, że
jestem opozycjonistą, i oczywiście wyraziłem

zgodę. Jak tylko wysiedli z mojej taksówki –
rozwinęli dwie biało-czerwone flagi oraz transparent z napisem „Precz z komuną” i ruszyli
w stronę Starego Miasta. Liczni przechodnie bili
im brawo. Ktoś robił zdjęcia.

Odpowiedziałem uczciwie:
– Tych co wsiadają do mojej taksówki nie pytam
po co jadą, bo takie pytanie byłoby nieuprawnione. Natomiast muszę pasażerów pytać dokąd
jedziemy. A po drodze, jak chcą, to pogadamy,
ale jak nie mają ochoty, to ja też milczę, bo mój
klient, to mój pan.
Znowu nastała cisza. Teraz odezwał się milicjant
siedzący przy kierownicy.
– Ależ pan nabroił. Z wyliczeń wyszło, ze zapłaci
pan aż 2400 zł.
Zatkało mnie. Wcześniej karali mnie mandatami
max 700 zł („za całokształt” – jak mi raz powiedział pan władza), ale 2400 zł (?!) to już nie tylko
przesada, to wbrew przepisom! Ale oni przepisy
mają „gdzieś”... Poprosiłem, żeby mi powiedział,
jak wyliczył taką kwotę. Zaczął wymieniać wykroczenia, które rzeczywiście popełniałem (np.
przekraczanie dozwolonej prędkości, wyprzedzanie na linii ciągłej, drobne wymuszenia), ale duża
ich część to był produkt jego bogatej, zbójeckiej
wyobraźni. Poprosiłem, żeby jednak zmniejszył
mandat, bo zważywszy na okoliczności, to jest
nieludzkie. Odpowiedź była krótka:
– Nie mogę panie Stanisławie, ale może pan odmówić przyjęcia mandatu i wtedy spotkamy się
na Kolegium i ono rozstrzygnie.

Już raz byłem na takim Kolegium. Wtedy dołożyli
mi od siebie jeszcze 200 zł i kazali wyjść z sali rozpraw, więc teraz grzecznie mandat przyjąłem, a na
pożegnanie usłyszałem: – Radzę panu, panie Stanisławie, niech się pan uspokoi, bo się pan doigra!

SZANOWNY PANIE MATURZYSTO
z 1986 roku!
Jest Pan zapewne już trochę po pięćdziesiątce. Ja
jestem emerytem, piszę książki. Spotkanie z Panem byłoby dla mnie bardzo miłym wydarzeniem. Pozwoliłoby zamknąć ten temat, a przede
wszystkim – uzyskać odpowiedź na nurtujące
mnie przez wszystkie te lata pytanie: czy zdążył
pan na egzamin maturalny.

DRODZY CZYTELNICY!
Przypuszczam, że poszukiwany przeze mnie
„pasażer z 1986 roku” opowiadał – nie tylko
w gronie najbliższej rodziny – swoje przeżycie
ze spóźnieniem na maturę. A więc – jeżeli taką
historię słyszeliście – pomóżcie mi w zorganizowaniu tego kontaktu.
Stanisław Piecyk
Były działacz opozycji antykomunistycznej
(kontakt tylko do wiadomości redakcji)

Czytelników mających informacje na temat opisanego
wydarzenia bardzo prosimy o zgłaszanie ich na adres
redakcji: redakcja@mocnestrony.com.pl
lub telefonicznie pod nr tel.: 602 666 134
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje
REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 | www.michałowice.pl

DZIAŁANIA ANTYSMOGOWE W GMINIE MICHAŁOWICE
Gmina Michałowice rozpoczyna wdrażanie działań antysmogowych. Wyłoniony w przetargu wykonawca – firma GlobalECO – będzie doradzał i pomagał mieszkańcom w pozyskaniu środków
na modernizację ogrzewania, co pozwoli wszystkim oddychać zdrowszym powietrzem.

SPOTKANIA
INFORMACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW
odbędą się
w 4 miejscowościach
Gminy Michałowice:
■

„Nawet mimo braku regulacji prawnych, gmina Michałowice wyprzedza niektóre działania, związane z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizując je na swoim terenie“.

Gmina Michałowice gości ministra
W piątek, 18 czerwca, sekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, Paweł Wdówik, odwiedził urząd
gminy Michałowice oraz budynek socjalny
i Dom Seniora w Komorowie. Rozmawiał
o rozwiązaniach dla osób z niepełnosprawnościami, które wdrażane są na terenie gminy, a także o programach gminnej polityki
społecznej dla różnych grup mieszkańców.

M

inistrowi, w trakcie spotkania, przedstawiono plany inwestycyjne gminy i stopień
uwzględnienia dostosowania ich dla osób
z niepełnosprawnościami. Dyrektor Gminnego
Ośrodka Polityki Społecznej, Iwona Radzimirska, zaznaczyła, jak dużą wagę przypisuje się
w prowadzonej polityce wsparcia potrzebom
osób z niepełnosprawnością – poczynając od
diagnozy konkretnych potrzeb, przez opracowanie dokumentów strategicznych, po konkretne
rozwiązania i formy wsparcia. „W tym roku oddaliśmy do użytku tzw. mieszkanie wytchnieniowe, w którym realizować będziemy opiekę nad
osobami z zaawansowanym stopniem niepełnosprawności. Prowadzimy także Dzienny Dom
Seniora oraz wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego” – wymieniała Radzimirska.

■

PAWEŁ
WDÓWIK
Absolwent Ośrodka dla Dzieci
Niewidomych w Laskach oraz
Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca systemu wsparcia dla osób
niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od
1997 r.   kierownik Biura ds.
Osób Niepełnosprawnych na
UW. Od 2010 r. członek komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
7 stycznia 2020 r. powołany
na stanowisko sekretarza
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz pełnomocnika rządu do
spraw osób niepełnosprawnych.

■

O PROGRAMIE:
Warunkiem przystąpienia do programu będzie likwidacja ogrzewania węglowego i chęć dokonania
zmian w budynku, które przyczynią
się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, np. wykonanie termomodernizacji.
Pilotażem zostanie objętych około
100 beneficjentów – mieszkańców
Gminy Michałowice.

szych, które głównie związane są z dostępem do
służby zdrowia i cenami leków. „Dzisiaj spotykam JAK BĘDZIE DZIAŁAĆ PROGRAM?
się z ministrem zdrowia i przekażę mu wszystko,
o czym tutaj rozmawialiśmy” – obiecał Wdówik. ■ Eksperci z firmy GlobalECO poinformują   Państwa, co trzeba zrobić, żeby skorzystać z doMinister entuzjastycznie wypowiedział się na testępnego dofinansowania, a także dobiorą je do
mat działań gminy na rzecz niepełnosprawnych.
indywidualnej sytuacji mieszkańca (finansowej
„Nawet mimo braku regulacji prawnych, gmina
i mieszkaniowej).
Michałowice wyprzedza niektóre działania, związane z potrzebami osób niepełnosprawnych, realiGłównym celem gminnych działań jest pomoc
mieszkańcom w znalezieniu i pozyskaniu
zując je na swoim terenie” – zaznaczył.

gą pozyskać pieniądze mieszkańcom gminy.
Będą doradzać indywidualnie i grupowo, na
spotkaniach w urzędzie i w terenie, a także poprzez specjalnie utworzoną infolinię.
■

dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych
przeciwdziałających zjawisku smogu z dostępnych
środków zewnętrznych, m.in. z programu „Czyste
Powietrze”, ale również za pomocą środków
pożyczkowych i kredytowych.

Wójt Małgorzata Pachecka podkreśliła, że gmina
stara się wdrażać takie rozwiązania, które wynikają z potrzeb mieszkańców, nawet jeżeli nie są jeszcze wymagane przez polskie prawo. Dodała także,
że gmina rozważa plany budowy ośrodka opieki
– także opieki całodobowej – dla osób z niepełnosprawnościami. „Nasz pomysł wpisuje się w Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
pod nazwą Centra Opiekuńczo-Mieszkalne, dlatego zamierzamy wystąpić do resortu o dotację na
ten cel” – zaznaczyła Pachecka.
Minister Wdówik odwiedził również nowo wybudowany budynek socjalny przy ul. Sieradzkiej
w Komorowie, gdzie mógł spotkać się z użytkownikami mieszkań komunalnych, a także odwiedzić
tzw. mieszkanie wytchnieniowe oraz Dzienny
Dom Seniora, gdzie spotkał się z podopiecznymi
placówki. Rozmowy miały charakter nie tylko
kurtuazyjny. Poruszono wiele istotnych spraw;
mówiono o problemach i bolączkach osób star-

■

15 lipca godz. 19.00
– świetlica w Nowej Wsi,
ul. Główna 52A
10 sierpnia godz. 18.00
– świetlica w Opaczy–Kolonii, ul. Ryżowa 90
25 sierpnia godz. 17.00
– szkoła w Michałowicach,
ul. Szkolna 1
25 sierpnia godz. 19.00
– świetlica w Komorowie,
ul. Kaliszany 18

■

CZEGO DOWIEDZĄ SIĘ
Ekspert przeprowadzi mieszkańca przez MIESZKAŃCY PODCZAS SPOTKAŃ
wszystkie etapy realizacji inwestycji – od PROWADZONYCH PRZEZ
dokonania indywidualnej oceny technicznej EKSPERTÓW Z FIRMY GLOBALECO:
domu (m.in. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, badanie termowizyjne),
zdiagnozowania najpilniejszych potrzeb energetycznych budynku, kwalifikacji – do właściwego
źródła finansowania, złożenia wniosku o dofinansowanie, kończąc na pozyskaniu i rozliczeniu dofinansowania.

Jak podkreślił radny gminy Michałowice, Maciej
Polarczyk – także obecny na spotkaniu – warto
utrzymywać takie kontakty, zwłaszcza, że minister Wdówik mieszka na granicy gminy Michałowice i na co dzień może doświadczać tego, co
się w niej dzieje.
UG Michalowice

 praktyce oznacza to pomoc przy skompletowaniu
W
wymaganej dokumentacji w taki sposób, by
jak największa kwota trafiła do konkretnego
mieszkańca, który np. chce wymienić ogrzewanie
na niskoemisyjne oraz dokonać zmian
w budynku, przyczyniających się do zmniejszenia
zapotrzebowania na energię.
■

W ramach pakietu działań zostanie również przeprowadzona na terenie całej Gminy Michałowice
szczegółowa inwentaryzacja źródeł ciepła,
która wynika z nowych obowiązków dla wszystkich gmin z terenu województwa mazowieckiego
w związku z uchwaleniem 8 września 2020 r. nowego Programu Ochrony Powietrza.

Wykonawca zatrudniony przez gminę zaangażuje kompetentnych doradców, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości i pomo-

■

■

■

■

jak pozyskać dofinansowanie do realizacji działań inwestycyjnych przeciwdziałających zjawisku
smogu (wymiana pieca, ocieplenie domu, OZE,
wymiana okien i drzwi, ulga termomodernizacyjna itp.)
na jaką pomoc mogą liczyć w doborze dofinansowania do indywidualnej sytuacji finansowej
i mieszkaniowej
na jaką pomoc mogą liczyć w przejściu przez
wszystkie etapy realizacji inwestycji – od oceny
technicznej domu i diagnozy najpilniejszych potrzeb, przez złożenie wniosku – skończywszy na
pozyskaniu i rozliczeniu dofinansowania
na czym będzie polegać inwentaryzacja źródeł
ciepła na terenie Gminy Michałowice
ZAPRASZAMY!
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W niedzielę, 20 czerwca, w Parku Czechowickim w Ursusie odbył się – kolejny
już – piknik historyczny Czerwiec’76, upamiętniający bunt robotników Zakładów Mechanicznych URSUS w czerwcu 1976 roku.

P

iknik rozpoczął się o godz. 14.00, a zakończył późnym wieczorem. Obfitował
w wiele atrakcji, a cała jego atmosfera
pozwalała starszym cofnąć się pamięcią
o prawie pół wieku, a młodszym i dzieciom
zobaczyć i dotknąć 85-letni motocykl, wyposażenie wojska z okresu kampanii wrześniowej 1939 roku, sprzęt i mundury milicji,
która m.in. pacyfikowała robotników z Ursusa w 1976 roku, przedmioty codziennego
użytku z lat siedemdziesiątych, czy powszechny wtedy w miastach uliczny saturator z wodą sodową. Można było wziąć
udział w fabularyzowanej grze terenowej
o historii Ursusa, wydrukować ulotkę metodą z tamtych lat, samemu wyprodukować
pamiątkowy, przypinany znaczek z opornikiem i napisem Zbuntowani 1976.

przez cały czas trwania pikniku przechadzali się po terenie parku. Można było dotknąć
uzbrojenie, usiąść na motorze, pozować do
zdjęcia w dwa razy za dużym mundurze,
z karabinem w ręku. Ogromną radość sprawiało to dzieciom, ale i ich rodzicom. Była
to wyjątkowa, „namacalna” lekcja historii.

Armatka wodna, milicja, karabin maszynowy
i traktor....

Burmistrz Bogdan Olesiński z zastępcami
Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem
Sternikiem wręczyli uczestnikom strajku
25 lipca 1976 roku w ZM Ursus pamiątkowe dyplomy i płaskorzeźby, przygotowane
specjalnie na 45 rocznicę wydarzeń strajkowych. Po tylu latach odnaleziono ich tylko
dziewięcioro: Jerzego Brzezińskiego, Mirosława Chmielewskiego, Józefa Jaworskiego
(pamiątki odebrał brat – Kazimierz Osmoła, który ze sceny telefonicznie połączył się
z przebywającym w Kanadzie p. Józefem),
Wojciecha Lasockiego, Zdzisława Misztę,
Stanisława Piecyka, Mirosława Przyczynę,
Cezarego Piotra Tarkowskiego, Marię Wagner. Nieobecni byli: Eugeniusz Wnorowski
i Tadeusz Fidowicz, w imieniu którego pamiątki odebrał Wojciech Lasocki.
– To był pierwszy w Polsce strajk, po którym władza ustąpiła robotnikom. Pierwszy
raz komuniści cofnęli swoje decyzje. Tamte
wydarzenia w konsekwencji doprowadziły
do wolności naszego kraju. Wręczamy dziś
dyplomy uznania za niezłomną postawę
i poświęcenie w walce o wolną, demokratyczną Polskę. Dziękujemy za odwagę,
której wyrazem był sprzeciw wobec wprowadzonych drastycznych podwyżek cen
żywności. Protesty, zainicjowane przez
robotników Ursusa nie tylko po raz pierwszy zmusiły władze do wycofania się ze
swoich postanowień, ale tworzyły również
podwaliny narodzin największego ruchu
wolnościowego w dwudziestowiecznej Eu-

Jak opowiadał Łukasz Nonas z grupy historycznej im. 2 batalionu 18 pułku piechoty
z Sochaczewa, rekonstruktorzy zaprezentowali pojazdy używane w latach 60, 70 i 80
do pacyfikacji robotników czy protestujących studentów – hydromil Jelcz (armatka
wodna do rozpędzania demonstracji), wojskowy GAZ 69, Nysę milicyjną, motocykl
M72 z koszem i pojazdy z fabryki Ursus
– motocykl Sokół 1000 w wersji towarowej ze skrzynią, używany przez wojsko
i polską pocztę w latach trzydziestych,
ciągnik Ursus C-330 i armatę przeciwpancerną Bofors 40 mm na licencji szwedzkiej,
używaną m.in. przez jednostki
kawalerii.
Pododdział rekonstruktorów
Wrzesień’39 udostępnił ręczny karabin maszynowy na
podstawie przeciwlotniczej,
karabiny, umundurowanie piechoty i ułanów,
w które byli ubrani rekonstruktorzy, sprzęt
łączności, radiostację
polową, telefony polowe. Rekonstruktorzy w mundurach Milicji
Obywatelskiej
i
Ludowego
Wojska Polskiego

Nagrody dla wolontariuszy
Na pewien czas uwaga zebranych skupiła
się na scenie, gdzie uczniowie klasy 7A SP
nr 11 przy ul. Keniga i ich rodzice odbierali
rali z rąk burmistrzów i wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Anny Lewandowskiej
nagrody i dyplomy za udział w akcji sprzątania ogródków działkowych przy ul. Orląt
Lwowskich.

Pamiątki dla Bohaterów Czerwca'76
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komiksu – Janek i jego rodzina – są ucieleśnieniem wielu rodzin z opowieści uczestników wydarzeń 1976 roku w Ursusie. Wydanie tego dzieła było strzałem w dziesiątkę.
Kilkaset rozdanych egzemplarzy i ogromna
kolejka po autografy autorów potwierdziły
zainteresowanie tematem i żywą pamięć
o strajku robotniczym w Ursusie.

Władze dzielnicy stanęły na wysokości zadania

ropie, jakim był Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność”. Dziękujemy pięknie. (...) Cieszę się, że podczas
tego wydarzenia mogliśmy uhonorować
uczestników historycznego Czerwca’76
– wielu z nich wciąż jest mieszkańcami
Ursusa. Piknik to dobra okazja, żeby zainspirować historią dzielnicy nowych mieszkańców Ursusa, a także wzmacniać jego
tożsamość wśród lokalnej społeczności
– powiedział burmistrz Bogdan Olesiński.

Naród, który nie ma pamięci, nie ma przyszłości
W imieniu uhonorowanych podziękował
za pamięć Stanisław Piecyk: – Zacznę od
powiedzenia: Naród, który nie ma pamięci,
nie ma przyszłości. Należy wspomnieć, że
tamte wydarzenia miały tło ekonomiczne,
którego dzisiejsi młodzi ludzie nie pamiętają, tak jak i nie pamiętają tamtych wydarzeń. Pomijając, że brak było demokracji
i wolności, ludziom brakowało żywności,
pieniędzy na egzystencję. Po pięciu latach
radości z rządów Gierka okazało się, że
rząd przygotował niespodziankę, którą ówczesny premier Piotr Jaroszewicz nazwał
restrukturyzacją – obniżył ceny lokomotyw
i wagonów, a podniósł znacznie ceny żywności (m.in. mięso i ryby – średnio 70%,
szynka – 110%, nabiał – 64%, ryż – 150%,
cukier – 100%). Ursus, posiadający wówczas prawa miejskie i będący w obrębie
powiatu pruszkowskiego, został ukarany za
protesty. W 1977 roku stał się częścią dzielnicy Ochota, zlikwidowano porodówkę,
odebrano pogotowie ratunkowe. Z uczestnikami strajku można było się spotkać i porozmawiać osobiście w specjalnie przygotowanym namiocie.

zentował znane w całej Polsce warszawskie
szlagiery z dwudziestolecia międzywojennego i popularne przeboje lat powojennych.
– Wszystkie wtedy lubieli śpiewać, wszystkie lubieli tańczyć, ale nie wszystkie umieli
grać – powiedział prowadzący całą imprezę, jak zawsze profesjonalnie, aktor Maciej
Gąsiorek. Opowiadał o powstaniu kapeli
oraz jej liderze i założycielu Jerzym Pasztaleńcu, który przekazał miłość do muzyki
i dzielenia się radością swoim dwóm synom
– Pawłowi i Darkowi, do których dołączyli
najpierw koledzy z podwórka, a po namowach – wokalistka i skrzypaczka – „panna
Agnieszka” Wojakowska. I tak zostało do
dziś.
Jak zawsze na imprezach plenerowych
w Ursusie, tak i tym razem – na pikniku
przeważały grupy rodzinne. Dziadkowie
i babcie dzielili się z dziećmi i wnukami
swoimi wspomnieniami, tłumaczyli im ówczesną rzeczywistość i podłoże wydarzeń
sprzed kilkudziesięciu lat. Przez cały dzień
Park Czechowicki tętnił życiem. A pogoda
była upalna.

Komiks „Zbuntowani. Ursus‘76” – strzałem
w dziesiątkę

Wielkim wydarzeniem była oficjalna premiera wydanego przez urząd dzielnicy pod
redakcją Agnieszki Wall komiksu „Zbuntowani. Ursus‘76” wraz z dodatkiem historycznym i autentycznymi zdjęciami z tamtych wydarzeń. Miało też miejsce spotkanie
z twórcami publikacji: historykiem Ursusa
Jerzym Domżalskim, historykiem IPN
dr Pawłem Sasanką, działaczką podziemnej
„Solidarności” Alicją Szot, rysownikiem,
grafikiem Andrzejem Graniakiem, który
postarał się wiernie oddać ówczesną rze„Wszystkie lubieli grać i śpiewać”
czywistość również w tle. Opowieść zawarNa scenie wystąpił, powstały w 1995 r., ze- tą w publikacji świetnie się czyta, zostają
spół folkowy „Kapela z Targówka”. Zapre- w głowie historyczne fakty. Bohaterowie

Trzeba przyznać władzom dzielnicy, że
często organizują duże wydarzenia, dzięki
którym nowi mieszkańcy – wprowadzający
się do osiedli, powstających na stu kilkudziesięciu hektarach terenów po wyburzonych, w większości zabytkowych budynkach byłej fabryki traktorów (a przed wojną
– pojazdów wojskowych) – mogą przyswoić
wiedzę o historii miejsca, w którym będą
żyć oni i ich dzieci. W ursuskich szkołach
do programu wprowadzone jest wpajanie
pamięci o tamtych czasach. Dzieci piszą na
ten temat wypracowania, dostają zadania,
np. przeprowadzenia wywiadu z osobą, która uczestniczyła lub była świadkiem wydarzeń czerwcowych.
Dużą rolę w tym dziele pełnią ursuskie
Domy Kultury, a szczególnie „Izba Tożsamości Ursusa” mieszcząca się w DK „Portiernia”. W Izbie gromadzone są pamiątki,
zdjęcia, publikacje, dokumenty itp. – często
ofiarowywane przez samych mieszkańców, byłych pracowników ZM „Ursus”,
ale i znalezione na wyburzanych terenach
cenne przedmioty związane z fabryką.
Być może... kiedyś... jakaś władza miejska
czy państwowa uzna, że należy poświęcić nawet i kilkadziesiąt milionów złotych
i jednak stworzyć MUZEUM, w którym
znajdą swoje miejsce istniejące jeszcze pamiątki (w tym Kolekcja Ursus – ok. 400
eksponatów) po działającej 128 lat, jedynej
w Polsce, największej w Europie, fabryce tej branży, będącej kolebką polskiego
przemysłu ciągnikowego, „Solidarności”, z Krzysztofem „Grabażem” Grabowskim.
Komitetu Obrony Robotników i przemiany – Zespoły wypowiadają swoją wolność
w muzyce, w każdym utworze – zapowieustrojowej w 1989 roku.
dział koncerty Maciej Gąsiorek. Z kolei
Finał z gwiazdami
„Grabaż” po wejściu na scenę powiedział:
Zwieńczeniem niezwykłej niedzieli były – 45 lat temu w Ursusie rozpoczęła się droga
dwa koncerty, na które przybyły tłumy do wolności. Przed państwem ludzie wolni,
mieszkańców. To pierwsze okazje uczestni- tak samo jak i Wy
czenia w występach artystycznych na żywo
Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
po długiej przerwie spowodowanej pandeWIĘCEJ ZDJĘĆ na https://mocnestrony.com.pl
micznymi zakazami.
Duże koncerty dały zespoły: LemOn z lideWywiad z Krzysztofem„Grabażem” Grabowskim
– w bieżącym numerze na stronie 14.
rem Igorem Herbutem i Strachy na Lachy

13

14
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„CZUJĘ SIĘ
DOBRZE
Z TYM,
CO MAM”
Z Krzysztofem „Grabażem” Grabowskim – liderem zespołu
„STRACHY NA LACHY” rozmawia Wojciech Grzesik

W

śród atrakcji pikniku Czerwiec’76 przygotowanych przez organizatorów, czyli Radę i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy znalazły się także koncerty muzyki rockowej. W niedzielę, 20 czerwca, dla uczestników imprezy zagrały zespoły Lemon oraz Strachy
Na Lachy. Przed występem drugiego z zaproszonych wykonawców udało nam się porozmawiać z liderem Strachów (a także
działającego równolegle zespołu Pidżama Porno) – Krzysztofem „Grabażem” Grabowskim. Strachy Na Lachy występowały już w Parku
Czechowickim dwukrotnie – w 2006 i 2010 r., a od czasu dwóch koncertów, które odbyły się we wrześniu ubiegłego roku na stadionie
Syrenki, była to pierwsza koncertowa wizyta zespołu w stolicy. Zaczęliśmy od tematu EURO, wtedy jeszcze z udziałem Polaków.
Mocne Strony: – Czy śledzisz występy Polaków na rzeń w Ursusie w 1976 r., to nie widzę zgrzytu. – Mieszanie nigdy do niczego dobrego nie doEURO?
Wszystko, co się działo do roku 1989 r. było an- prowadziło. Zawsze gramy przekrój. Zazwyczaj

■

układamy program dłuższy niż wymagany przez
Krzysztof „Grabaż” Grabowski: – Śledzę, ale tysystemowe.
wczoraj (Polska – Hiszpania) graliśmy koncert ■ W Strachach i Pidżamie gra pięciu tych samych organizatorów i raczej musimy wycinać piosenki.
muzyków. W Strachach jest jeszcze klawiszowiec, Mamy też jakieś kawałki na liście rezerwowej. Jest
w porze meczu, więc widziałem tylko skrót.
a w Pidżamie trzeci gitarzysta. Czy to Wam nie prze- płyta i jest koncert, to dwie różne rzeczywistości.
■ A odczucia po pierwszym meczu?
szkadza, kiedy występujecie dzień po dniu i gracie Z płytą siedzisz w chacie, słuchasz, możesz przy
– Pierwszy mecz? Powiem tak – Jak masz żółtą dwa różne zestawy utworów?
tym inne rzeczy robić. Na koncert idziesz się bakartkę i grasz jako defensywny pomocnik, wiesz,
– To jest przede wszystkim ułatwienie. Jak trzy- wić, przynajmniej takie jest nastawienie polskiej
że drużynie zaczyna iść, a ty faulujesz bezmyślmasz ludzi „pod parą” – to mają cały czas robotę, publiczności.
nie i wyrzucają cię z boiska, to niweczysz trud
jak nie w jednym, to w drugim zespole. Nikt nie ■ A jeśli chodzi o miejsca, w których graliście w Warcałej drużyny. Jednym, głupim wejściem kasujesz
ma zbyt głęboko posuniętych pomysłów rozpoczę- szawie? Pamiętam koncerty Pidżamy w Stodole, Prodotychczasowy dorobek. To jest słabe po prostu. cia kariery solowej. Ludzie są zajęci, a konfliktu ximie, teraz Palladium. Strachy grały chyba tylko
Gdyby to jakiś młody, niedoświadczony zawod- nie ma.
w Palladium. Czy do tego miejsca się przywiązaliście,
nik, albo Góralski, ale nie Krychowiak. W zespole,
dobrze się Wam tam gra?
z wyjątkiem mnie, nie ma nikogo, kto się piłką in- ■ Obecnie Strachy pracują nad nową płytą. Jak two- Andrzej „Kozak” Kozakiewicz (gitarzysta obyrzysz materiał dla zespołów? Jesteś w nich głównym
teresuje…
kompozytorem i autorem tekstów. Zakładasz, że np. dwu zespołów): – To fajne miejsce, z fajną akusty■ Który to Wasz koncert po przerwie pandemicznej?
ką. Nie ma porównania, jeżeli chodzi o „Stodołę”
była płyta Pidżamy, to teraz kolej na Strachy?
– Drugi. Wczoraj graliśmy z Pidżamą we Wrocła- – Zależy od klimatu. Jak siadam, i zaczynam two- czy „Proximę”. „Palladium” jest świetnie zrobione
wiu. Ludzie przyszli. Ile? – Nie pytałem.
rzyć, po 1–2 piosenkach już czuję dla kogo one i wygłuszone.
■ Od 4 czerwca mogą ponownie być organizowane będą. Było tych piosenek więcej, ale już wiedzia- „Grabaż”: – Pidżama otwierała „Palladium” . Przy
koncerty. Czy będziecie grać imprezy plenerowe czy łem, że ta się nie nada do Strachów, tamta się nie każdej sali jest tak, że inaczej rozchodzi się dźwięk
„odrabiać” zaległości, czyli koncerty, które miały nada do Strachów, więc odłożyłem je na bok. Będą podczas próby bez publiczności, i z publicznością.
odbyć się we wcześniejszych terminach, ale z wiado- czekać na Pidżamę.
To dwa różne światy. „Palladium” to sala kinowa
mych przyczyn zostały przełożone, a niekiedy i odwo■ A tekstowo, czy będzie tak wkurzona, jak „Sprze- i teatralna, więc niesie dźwięk. W przyszłym tygołane?
dniu (26.06.) wracamy tam z Pidżamą.
dawca jutra”, ostatnia płyta Pidżamy?
– Za tydzień gramy w „Palladium” z Pidżamą.
■ Gracie koncerty, nagrywacie płyty, utworów WaKoncert miał być w październiku, potem w grud- – Nie. Płyta była pisana na bieżąco, więc na pew- szych można też słuchać w płatnych muzycznych serniu, marcu, maju. Pojawimy się na kilku festi- no jakieś odniesienia się znajdą, ale będzie bardziej wisach streamingowych. Która forma jest najbardziej
walach w Polsce. W ubiegłym roku ludzie mieli o miłości. Materiał rejestrujemy w Studio Garażow- korzystna dla zespołu?
kupione bilety na koncerty, które nie mogły się nia, u Łukasza (Sokołowskiego), naszego klawi- – Zespół jest się w stanie utrzymać tylko i wyłączodbyć. Nie zwracali ich, ale kiedy, tak jak w na- szowca. Miksy w Warszawie – zajmuje się tym nasz nie z koncertów. A streamingi to mega śmieszne
szym przypadku na Syrence, koncert był grany, wydawca, Sławek Pietrzak (firma SP Records).
pieniądze, które zaczynają się od jakiejś bardzo
część z nich nie przyszła. Nie mam pojęcia, co się ■ I później jesienna trasa?
dużej liczby odtworzeń.
działo w głowach ludzi. Ale jeszcze masowo nie – Nie do końca, bo nie wiesz, czy będą mogły być ■ Kiedy był czas pandemii i nie było koncertów, luprzychodzą, jest pewna rezerwa. Na młodsze ka- koncerty. Będziemy chcieli grać i ze Strachami dzie starali się wspierać muzyków kupując płyty czy
pele młodsza publiczność przychodzi. My już nie i z Pidżamą. Później, od nowego roku, bardziej za- koszulki? Czy jest to przez zespół odczuwalne?
mamy najmłodszej. I oni się nie „palą” na koncerty mierzamy nastawić się na Strachy.
– W momencie kupna nie. My z wydawcą rozlitak, jak kiedyś.
■ Jak się odnajdujecie w nowej formule koncertów, czamy się kwartalnie, czyli co trzy miesiące jakiś
■ Dzisiejsza impreza odbywa się pod hasłem: Czer- z ograniczeniami, procedurami?
pieniądz spływa na nasze konto. Wiesz, z jednej
wiec’76. Czy jest dla Was ważne, na jakich imprezach, – Trzeba przyzwyczaić się, że mniej ludzi jest strony trochę ratowało nam tyłki to, że wydalipod jaką egidą macie wystąpić?
przed tobą. Jak się to łyknie, i przejdzie do porząd- śmy płytę w październiku 2019 r. (Pidżama Por– Ta impreza mieści się w naszym szeroko po- ku dziennego, to nie ma żadnej różnicy, bo robimy no – „Sprzedawca Jutra”) i jakieś środki nam za
nią spływały. Ale z drugiej strony ta płyta została
jętym spektrum. Nie wszędzie, nie pod każdą to samo.
egidą, zgodzilibyśmy się wystąpić. Są granice, ■ W jaki sposób ustalacie setlistę, czy często zamie- promocyjnie „położona”, bo nie było gdzie z nią
poza które nie wchodzimy. Ale skoro impreza ma niacie utwory pomiędzy kolejnymi koncertami, mie- grać. Mieliśmy ustaloną trasę, sprzedane bilety i to
wszystko się nie odbyło. Teraz wracamy, wchodzicharakter historyczny, z odniesieniami do wyda- szacie?

my w zupełnie nową rzeczywistość i jeszcze nikt
nie wie, jak to będzie wyglądało.
Jak odbieracie pomysł, że w niektórych festiwalach
będą mogły uczestniczyć tylko osoby zaszczepione?
■

– Dla mnie bawienie się, kto jest zaszczepiony,
a kto nie, kto będzie, to jest jakiś absurd. Zobacz,
co się dzieje na stadionach. Ktoś sprawdza tych
ludzi, czy byli zaszczepieni, czy nie? To typowa
„odkuwka” rządowa na muzykach rockowych za
to, że mówią na koncertach, żeby „j…ć PIS”. I ten
limit 250 osób to taki klinek wbity i w środowisko,
i w publiczność, bo ją też się dzieli momentalnie.
Taki mamy prezent. To jest zupełnie niezgodne
z prawem, niezgodne z konstytucją. Nie możesz
funkcjonować w państwie, w którym się nie przestrzega prawa i nie przestrzegają tego prawa ci,
którzy nami rządzą. Przerabialiśmy to. Za komunistów też były prawa wszędzie zagwarantowane,
ale każdy na to lał.
■

Czasy są dziwne.

– Czasy są świńskie, rzekłbym.
W tym roku SNL obchodzą 20-lecie istnienia. Czy
planujecie jakąś urodzinową trasę?
■

– Nie planujemy. Jak możesz planować cokolwiek, kiedy nie wiesz jak będzie. Takich historii,
jak trasa, nie organizuje się z tygodnia na tydzień.
Musisz mieć roczną perspektywę, żeby się zastanowić, jaką formułę przyjąć, i mieć pewność, że
będziesz mógł zagrać. Nie było 33 urodzin Pidżamy Porno, chociaż się bardzo nastawiałem, żeby
były huczne. Może 34...
Przed dzisiejszym koncertem, kiedy rozmawialiśmy
w gronie redakcyjnym, dominowało przekonanie, że
Strachy są zespołem niszowym, a Lemon (drugi z wykonawców) jest zespołem masowym. Jakim artystą Ty
się czujesz? Czy ma to dla Ciebie znaczenie?
■

– Życzyłbym każdemu zespołowi, żeby był tak niszowy, jak nasz. Z „Paszportem Polityki”, z trójkowym „Mateuszem”. Z sześcioma złotymi płytami,
z dwiema platynami i jedną platyną podwójną,
z ponad 100 milionami odsłon teledysków na You
Tube. To, że nie ma nas w telewizji, to jest sprawa telewizji, nie nasza. Nie występujemy w talent
show’ach, bo jesteśmy już na to za starzy. Czuję się
dobrze z tym, co mam. Robię to, co kocham i jeszcze na tym nieźle zarabiam. I tak jest od ćwierćwiecza. Nie potrzebuję jachtów, chaty na południu
Europy, ani tygrysów na ogrodzie. Może dzięki
temu jeszcze żyję.
■

Dziękuję za rozmowę.

(WG)

Zdjęcia: Wojciech Grzesik
GALERIA ZDJĘĆ NA HTTPS://MOCNESTRONY.COM.PL
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Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

TAJEMNICZY OGRÓD W BRWINOWIE

Zapraszamy do ogrodu botanicznego przy parku w Brwinowie codziennie w godzinach 9–19. Ogród można odwiedzać
bezpłatnie.

B

rwinowski ogród botaniczny oferuje wiele możliwości ciekawego spędzenia czasu zarówno dla najmłodszych, jak i tych
trochę starszych. Dzieci wraz z rodzicami mogą podziwiać rośliny, a na tablicach edukacyjnych obejrzeć, jak kwiaty i drzewa
wyglądają w poszczególnych fazach wzrostu i w różnych porach
roku. Można odwiedzać plac zabaw, labirynt i korzystać z atrakcji
strefy rekreacyjnej. Dużą popularnością cieszą się: piaskownica
archeologiczna, tor przeszkód i ścieżka bosych stóp.
W ogrodzie posadzono kilkadziesiąt tysięcy roślin, ponad siedemdziesiąt gatunków różnego rodzaju kwiatów, bylin, drzew, krzewów. Do nasadzeń zostały wybrane rośliny naturalnie występujące
w naszych warunkach klimatyczno-glebowych. Powstał też zielnik
i mały sad zawierający stare odmiany jabłoni, gruszy oraz śliw.
Miejsce dostosowano również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. zamontowano tabliczki z napisami stworzonymi
alfabetem Braille’a, aby osoby niewidome także mogły skorzystać
z edukacyjnych walorów tego miejsca.
UG Brwinów
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Jest taka szkoła w Ursusie...
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W 2015 roku patronem Zespołu Szkół nr 42 w Warszawskim Ursusie został Jan
Karski. Postać Jana Karskiego utożsamiana jest z walką o godność i prawa człowieka oraz ze sprzeciwem wobec nienawiści. Wartości, o które walczył Jan Karski mają wymiar ponadczasowy. Społeczność uczniowska ZS nr 42 w Warszawie
z dumą je pielęgnuje, uwrażliwiając się na pomoc potrzebującym.

D

zięki dobrej współpracy z Fundacją
Edukacyjną Jana Karskiego uczniowie ZS nr 42 mogą uczestniczyć
w ciekawych projektach edukacyjnych
jako wolontariusze, kontynuując w ten
sposób idee patrona szkoły.
W październiku 2019 r. uczniowie trzecich
klas Technikum nr 8 im. Jana Karskiego,
które wchodzi w skład ZS nr 42: Izabela Grabska, Izabela Wysocka, Michał
Grzesiak i Michał Kawczyński brali
udział w projekcie Fundacji Edukacyjnej
Jana Karskiego „Akademia Młodego
Obywatela”.
Od 5 lat w ZS nr 42 w Warszawie działa Koło Wolontariatu „Pomaganie
wzmacnia”. Opiekunem koła jest nauczyciel przedmiotów informatycznych – Paweł Kieś.
22 czerwca 2021 roku uczniowie Technikum nr 8 uczestniczyli jako wolontariusze
w uroczystości wręczenia nagród: Spirit of
Jan Karski Award i Karski2020 dla młodych w Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN.

KSZTAŁTOWANIE POSTAW
Kampania społeczna „Zauważeni”
W roku szkolnym 2016/2017 od września
do listopada młodzież z klas pierwszych
i drugich o profilu Technik Informatyk
i Technik Obsługi Turystycznej działająca
pod nazwą „Młodzi z Karskiego” chętnie włączyła się w kampanię społeczną
programu „Uwaga” i Fundacji „Zaczyn” poświęconą osobom starszym.
Podczas trwania kampanii, zgodnie z wymaganiami pomysłodawców akcji, w każdym miesiącu na stronie „Zauważonych”
członkowie grupy na bieżąco, szczegółowo opisywali podejmowane działania.
W tym czasie w wielu klasach odbywały się lekcje wychowawcze poświęcone
problematyce związanej ze starością.
Ich celem było uwrażliwienie młodzieży
na sprawy ludzi starszych i uświadomienie im, że seniorzy stanowią integralną
część społeczeństwa i potrzebują ich
zainteresowania.

Od początku kampanii członkowie grupy
„Młodzi z Karskiego” aktywnie zabrali się
do pracy przy redagowaniu „Podręcznika dla seniora”. Każdy miał za zadanie
znaleźć ciekawostki z życia Ursusa, które
mogłyby zainteresować starszych ludzi,
m.in. adresy bibliotek, domów kultury,
klubów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
zajęć językowych i gimnastyki dla osób
65+. Ponadto postanowili zamieścić
w „Podręczniku dla Seniora” przydatne
numery telefonów, oraz adresy przychodni, aptek, banków i urzędów pocztowych
w naszej okolicy. Po kilku tygodniach
poszukiwań w Internecie, rozpytywania
w instytucjach środowiska lokalnego, jak
również wśród samych seniorów w czasie
sond ulicznych, uczniowie stworzyli własne „Podręczniki dla Seniora”, dzięki którym starsi Ursusowianie mogli być na bieżąco z ważnymi dla środowiska lokalnego
informacjami. W październiku 2016 r.
„Młodzi z Karskiego” wyruszyli na ulice
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czy i opiekuje się Powstańcami Warszawskimi. W 2018 r. z inicjatywy SK
PCK szkoła gościła Stanisława Brzosko
ps. „Socha”.
Od 2019 roku siła wolontariatu w ZS
nr 42 jest mocniejsza. Opiekun grupy
wolontariatu Paweł Kieś wstąpił w szeregi PCK i grupy wzajemnie się wspierają,
zarówno w zbiórkach żywności przed
świętami, Gorączką Złota i innymi akcjami PCK. Dodatkowe aktywności to
m.in.: szkolenia z pierwszej pomocy oraz
Olimpiada Zdrowego Stylu Życia PCK.
Opiekunem Szkolnego Koła PCK jest
Piotr Szklany, który z organizacją jest
związany od 25 lat.

Ursusa, aby wręczać seniorom pożyteczne
poradniki.
Na spotkaniu podsumowującym udział
szkoły w kampanii „Zauważeni” członkowie grupy „Młodzi z Karskiego” jednogłośnie stwierdzili, że akcje tego typu
są bardzo potrzebne. Przede wszystkim
zaobserwowali, dzięki tej inicjatywie stali UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA
się dojrzalsi, bardziej empatyczni i wyczu- NAGRÓD: SPIRIT OF JAN KARSKI AWARD i KARSKI2020 DLA
leni na problemy seniorów.
Wolontariat z PCK
Od 5 lat w ZS nr 42 prowadzony jest
także wolontariat, z najstarszą organizacja humanitarną w Polsce czyli Polskim
Czerwonym Krzyżem, który oferuje wiele
form działalności dla wolontariuszy.
Głównymi celami wolontariatu i SK PCK
jest uwrażliwienie młodego człowieka
na potrzeby innych osób oraz niesienie
pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna.

Główne działania jakie zostały podjęte
w ramach wolontariatu to:
■ współpraca z Fundacją Bank Żywności
SOS w Warszawie (udział w Świątecznej Zbiórce Żywności dla najbardziej
potrzebujących rodzin na terenie Hipermarketu Carrefour);
■ zorganizowanie świątecznej zbiórki
w ramach Szlachetnej Paczki. Dary zostały przekazane rodzinom zamieszkującym
na terenie dzielnicy Ursus;
■ udział w akcji „Serce dla powstańców”
– zbiórka funduszy na paczki świąteczne
podczas meczu na stadionie Legii;
■ współpraca ze Stowarzyszeniem Aktywacja – organizacja wigilii dla podopiecznych Clubu Zioma Janka oraz pomoc w organizacji Dnia Dziecka w Parku
Kotańskiego w Warszawie;
■ współpraca z Fundacją Promień Nadziei (zbiórki na cele statutowe fundacji,
pomoc finansowa dla niepełnosprawnych – w hipermarketach i centrach handlowych);
■ współpraca ze schroniskiem dla zwierząt na Paluchu – zorganizowanie zbiórki
najpotrzebniejszych artykułów oraz pomoc w wyprowadzaniu zwierząt;
■ udział w projekcie „Akademia Młodego Obywatela” z Fundacją Edukacyjną
Jana Karskiego;
■ udział w programie „Pozarządownik
szkolny”, którego celem jest wspieranie
placówek edukacyjnych w nawiązywaniu
współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi;
■ współpraca z OPS Ursus (m.in. pomoc w rozładunku i przygotowaniu paczek z artykułami pierwszej potrzeby dla
mieszkańców dzielnicy Ursus)
W ramach wolontariatu w SK PCK
w szkole organizowana jest corocznie
zbiórka krwi. Młodzież chętnie uczestniczy w tej akcji. Kształtowana jest empatia
wśród młodzieży, postawa społeczna bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.
Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK
prowadzi Ochotniczy Korpus Opiekuń-

MŁODYCH

22 czerwca 2021 w Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN odbyła się uroczystość wręczenia nagród: Spirit of Jan
Karski Award i Karski 2020 dla młodych.
Wydarzenie zorganizowała Fundacja
Edukacyjna Jana Karskiego i Jan Karski
Educational Foundation we współpracy
z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowym Instytutem Wolności
(NIW) z Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich (PROO), pod patronatem
medialnym „Rzeczpospolitej”.
Międzynarodowa Nagroda Spirit of Jan
Karski Award to nagroda przyznawana szlachetnym i odważnym ludziom,
którzy kierując się dobrem wyższym,
gotowi są do poświęceń dla innych; to
Nagroda przyznawana za obronę godności i praw człowieka, odwagę, przeciwdziałanie rasizmowi, wykluczeniem
społecznym i za działanie dla innych na
rzecz otwartego, tolerancyjnego społeczeństwa.

Uroczystość zapoczątkował poruszający,
krótki film „Maski”, skłaniający do zadania sobie pytania, które z przedstawionych uniwersalnych wartości są bliskie
każdemu z nas.
Tuż po filmie Przewodniczący Rady Dyrektorów Jan Karski Educational Foundation, Andrzej Rojek, który specjalnie przyleciał na tę uroczystość z Nowego Jorku,
powitał znamienitych gości – Ambasadora RP na Białorusi, Artura Michalskiego
(od kilku miesięcy na tzw. konsultacjach
w Warszawie w proteście wobec sytuacji
politycznej u naszego sąsiada), ambasadorów Włoch, Kanady i Izraela, członków
Kapituły przyznającej nagrody i Rady
Dyrektorów JKEF, absolwentów Uniwersytetu Georgetown, byłych studentów Jana
Karskiego oraz patronów.
Prezes Fundacji Edukacyjnej Jana
Karskiego, Ewa Junczyk-Ziomecka,
przywitała obecnych na sali: naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha,
mecenasa Pawła Rymarza, którego kancelaria prawnicza była głównym sponsorem nagród i uroczystości, oraz polskich
Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
i członków Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Przypomniała, że międzynarodową nagrodę Spirit of Jan Karski Award
obie siostrzane fundacje ustanowiły z myślą o upowszechnianiu wartości patrona
Jana Karskiego, takich jak odwaga,
tolerancja, odpowiedzialność, prawość,
służba publiczna, empatia. Nagrodę
otrzymują osoby, które walczą o godność
i prawa człowieka bez względu na okoliczności. Postać Jana Karskiego i cele
nagrody zostały zilustrowane krótką pre-

zentacją video. Tegorocznymi finalistami
nagrody Spirit of Jan Karski Award byli:
■ Roméo Dallaire, kanadyjski generał
broni, założyciel organizacji przeciwdziałającej udziałowi dzieci w konfliktach
zbrojnych i orędownik na rzecz weteranów
walczących ze stresem   pourazowym;
■ Maria Kalesnikava, liderka protestów
na Białorusi przeciwko dyktaturze Łukaszenki, występująca aktywnie w obronie
wolności i godności;
■ Szymon Malinowski, profesor Instytutu Geofizyki na Polskiej Akademii
Nauk, aktywnie ostrzegający przed zbliżającą się katastrofą klimatyczną;
■ Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej i Europarlamentarzysta, od ponad 25 lat działająca na
rzecz ludzi skrzywdzonych przez wojnę,
klęski głodu i kataklizmy; oraz
■ Roberto Saviano, włoski dziennikarz
żyjący z wyrokiem śmierci za swoją twórczość demaskującą działalność włoskiej
mafii.
W imieniu Kapituły nagrody, Profesor
Adam Daniel Rotfeld, naukowiec, dyplomata, były Minister Spraw Zagranicznych,
który odbierał z rąk Prezydenta Obamy
Prezydencki Medal Wolności przyznany
pośmiertnie Janowi Karskiemu w 2012 r.,
ogłosił, że laureatką nagrody Spirit of Jan
Karski Award została Maria Kalesnikava.
W związku z tym, że Maria Kalesnikava
przebywa w białoruskim areszcie, nagrodę
przyjęła jej siostra Tatiana Chomicz. Dziękując za wyróżnienie jej siostry – przedstawiła w skrócie dramatyczną sytuację
więźniów politycznych na
Białorusi. Jest ich obecnie
ponad 500, nie dopuszcza
się do nich nikogo poza
prawnikami, niektórzy podjęli strajk głodowy, kilku popełniło samobójstwo, a kilku
zmarło w niewyjaśnionych
okolicznościach.
Profesor Timothy Garton
Ash z Instytutu Studiów Europejskich na Uniwersytecie
Oxfordzkim i specjalista od spraw Europy
Środkowej wygłosił laudację dla laureatki.
Mówił o historii pokojowych protestów
oraz o istotnej roli kobiet na białoruskiej
scenie politycznej. Wyraził podziw dla odwagi Marii Kalesnikavej i jej niezłomnej
walki o wolność.
Druga część wieczoru poświęcona była
nagrodzie Karski2020. Monika Korowajczyk-Sujkowska, kierownik sekcji wdrażania projektów PO WER w NCBR i absolwentka Georgetown Leadership Seminar
(stypendium JKEF/FEJK) przedstawiła
ideę nowej nagrody.
Nagroda Karski2020 jest przyznawana po raz pierwszy młodym ludziom,
którzy „mają w sobie gen. Karskiego”.
Nagroda opatrzona datą 2020 odnosi się do szczególnie trudnego czasu
naznaczonego pandemią, wywołaną
COVID19.

Członkowie Rady JKEF, Michał Mrożek
i Maciej Dyjas oraz Dyrektor do Spraw
Rozwoju FEJK, Bożena Regulska-Komornicka, wręczyli nagrody Karski2020
trójce laureatów:
■ Urszuli Woźniak, studentce medycyny
Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, która podczas pandemii zajmowała
się seniorami i zorganizowała wolontariat wśród studentów medycyny;
■ Aleksandrze K. Wiśniewskiej, działaczce społecznej, uczestniczącej w ak-
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cjach humanitarnych na obszarach objętych konfliktem zbrojnym, głównie
w Jemenie; oraz
■ Tomaszowi Głażewskiemu, lekarzowi Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, zajmującemu się pomocą
medyczną dla osób w kryzysie bezdomności, założycielowi Fundacji „Ambulans z Serca”.
Wszyscy laureaci, przyjmując nagrodę,
podkreślali zbiorowy wysiłek działalności
społecznej i dziękowali ludziom, bez których skuteczność ich działania nie byłaby
możliwa. Dr. Głażewski wyraził przekonanie, że aby dokonać czegoś istotnego,
nie potrzeba zmieniać całego świata, ale
wystarczy zmienić tylko ten najbliższy
wokół nas.
Uroczystość została uwieńczona koncertem znanej polskiej aktorki Katarzyny
Groniec.
Wolontariusze szkoły
– obecni na uroczystości
W uroczystości wręczenia nagród brało
udział, pod opieką pani Zenobii Kondratiuk, 6 uczniów technikum: Oliwia Radecka z kl. II, Julia Dembowska z kl. I,
Anastazja Latyshieva z kl. II, Mikołaj
Machnio, Mateusz Toński (na zdjęciu
z Tatianą Chomicz – siostrą Marii Kalesnikavej, laureatki Nagrody Spirit of Jan
Karski Award) oraz Łukasz Boczkowski
(nieobecny na zdjęciu). Pełnili oni funkcję wolontariuszy, pomagając organizatorom w przebiegu uroczystości.

Ten dzień na pewno na długo zapadnie
w pamięci uczniów, może nawet na trwale
zmieni ich podejście do wartości, którym
hołdował patron ich szkoły Jan Karski,
m.in.: obrona praw i godności człowieka,
szlachetność i odwaga w poświęcaniu się
dla innych. W postawie laureatów, w ich
działaniu, często wykraczającym poza
sferę zawodową – dostrzegli siłę i przede
wszystkim skuteczność ich poświęcenia.
Oraz wielką moc zbiorowego pomagania.
Jedno jest pewne – żeby zacząć zmieniać
świat, trzeba zacząć od swojego „podwórka”. Dla nich jest to na razie szkoła i nie
taka mała społeczność. Mają też za sobą
„pierwsze kroki” w pomaganiu słabszym.
A kiedyś… kto wie, może również jedno
z nich także zostanie laureatem jednej z nagród, a może, bez żadnych honorów, każde
z nich stanie się po prostu lepszym człowiekiem, wrażliwym na ludzką krzywdę,
broniącym nie tylko swojej godności, swoich praw, ale godności i praw słabszych,
bezradnych… Empatycznym. Kochającym. Bez przemocy. Bez nienawiści.
Czego życzymy również Wszystkim Naszym Czytelnikom. I sobie.
Opracowała Anna Stefańska-Sulewska
Na podstawie informacji otrzymanych od: Magdaleny
Wróblewskiej (Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego),
oraz Zenobii Kondratiuk, Małgorzaty Kościeleckiej i Pawła Kiesia (Zespół Szkół nr 42 w Warszawie)
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APARAT SŁUCHOWY NA DŁUGIE LATA
Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie
Aparaty słuchowe to delikatne, elektroniczne urządzenia
składające się z wielu elementów, które wymagają regularnego czyszczenia oraz konserwacji. Codzienna pielęgnacja aparatów słuchowych jest konieczna nie tylko
z uwagi na względy higieniczne, ale też na ich prawidłową pracę oraz wydłużenie okresu eksploatacji.
n  Jak dbać o aparaty słuchowe?

– Podstawą dbałości o czystość aparatów słuchowych
jest codzienna higiena uszu oraz regularne wizyty u lekarza laryngologa, który usunie zalegającą woskowinę,
tak aby nie zalepiała przewodu słuchowego i nie blokowała dźwięków dostarczanych przez aparaty do uszu.
O elementy wkładane bezpośrednio do ucha trzeba
dbać w sposób szczególny. Przed ich włożeniem należy
zdezynfekować zarówno wkładki douszne, jak i aparaty wewnątrzuszne – na ich powierzchni znajduje się
sporo zanieczyszczeń, które mogą zagrażać naszemu
zdrowiu, wywołując stany zapalne uszu. Do dezynfekcji obudowy aparatów wewnątrzusznych, wkładek lub
kopułek silikonowych warto stosować specjalne jednorazowe chusteczki nasączone płynem dezynfekującym.
Wkładki, cienkie wężyki, kopułki silikonowe do aparatów zausznych można dodatkowo moczyć w roztworach z musującymi tabletkami czyszczącymi.
n Jakich środków pielęgnacyjnych używać do czysz-

czenia aparatów słuchowych?

– Warto zaopatrzyć się w produkty specjalnie przeznaczone do pielęgnacji aparatów słuchowych. Stosowanie
przypadkowych preparatów czy środków czyszczących
nie tylko nie przyniesie spodziewanych rezultatów, ale
może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Na rynku jest wiele specjalistycznych środków, zaczynając od
tabletek osuszających, usuwających wilgoć z aparatów,
poprzez elektryczne osuszacze i specjalne spreje, po
drobne narzędzia, takie jak: gruszki, szczoteczki i wyciorki. Wszystkie te produkty można zakupić w gabine-

tach protetyki słuchu. Ja również do siebie zapraszam
– wspólnie dobierzemy najodpowiedniejsze środki
do pielęgnacji konkretnych aparatów.
n  W jaki sposób czyścić aparaty słuchowe?

– Czyszcząc aparat słuchowy używamy suchej i miękkiej ściereczki. Sprzęty elektroniczne „nie lubią” wody
i wilgoci, dlatego staramy się unikać takich środowisk.
Większość aparatów jest zabezpieczona przed wilgocią
specjalną nanopowłoką, ale tylko nieliczne są wodoodporne. Jeśli przez przypadek zamoczymy aparat, należy wyjąć baterię i pozostawić komorę baterii otwartą,
a aparat umieść w pudełku z tabletką osuszającą. Nie
należy aparatów słuchowych kłaść na nasłonecznionym
parapecie, grzejniku, suszyć w piekarniku czy suszarką. Ciepło może zdeformować obudowę, uszkodzić
elektronikę bądź naruszyć powierzchnię aparatu.
n  Na co należy zwracać szczególną uwagę?

– Aparaty wewnątrzuszne i zauszne ze słuchawką zewnętrzną zakończoną kopułką są szczególnie narażone
na działanie wilgoci i pozostają w bezpośrednim kontakcie z woskowiną uszną. Przynajmniej raz na miesiąc należy wymieniać filtry, które chronią słuchawkę.
Można to zrobić samodzielnie lub poprosić o pomoc
protetyka słuchu. Kopułkę zaleca się wymieniać na
nową raz na 3 miesiące. Poza tym należy regularnie robić przeglądy techniczne aparatów słuchowych (co 3–6
miesięcy lub według wskazań protetyka słuchu). Codziennie po zdjęciu aparatów, przed pójściem spać,
należy je oczyścić, a raz w tygodniu – umieść w pojemniku z kapsułą osuszającą.
Jeśli uważasz, że Twój aparat nie działa „jak dawniej”
udaj się do swojego protetyka, który się nim zajmie.
Aparaty słuchowe pomagają w codziennym życiu
i możemy mieć pewność, że będą nam służyć latami,
jeśli tylko będziemy o nie prawidłowo dbać – dlatego
warto skorzystać z powyższych wskazówek.

18 OŚWIATA
Rok szkolny 2020/21. Dla większości – 7 miesięcy nauki zdalnej
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Kiedy pod koniec czerwca ubiegłego roku, na naszych łamach, w materiale
„Dzieci wracają do szkoły…” staraliśmy się podsumować kończący się rok
szkolny 2019/20, na zakończenie tekstu pojawiło się pytanie: Jak będzie we
wrześniu? Kiedy ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej (a obecnie wiceministra) Dariusza Piontkowskiego pytano o nowy rok szkolny, odpowiadał: „Na
ten moment zakładamy, że we wrześniu będziemy mogli normalnie przyjąć
dzieci w szkołach”. Ale już wtedy pojawiały się głosy, że po wakacjach szkoła
również będzie prowadzona zdalnie. Niczego nie można było być pewnym…
ROZDANIE ŚWIADECTW
W roku 2020, kiedy po 3 miesiącach
nauki zdanej (od 12 marca zamknięto
wszystkie szkoły) uczniowie udawali
się na zasłużone wakacje, tylko część
z nich przyniosła do domu świadectwo z ocenami. Część szkół zdecydowała się na zorganizowanie zakończenia
roku szkolnego, ale bez przymiotnika
– „uroczyste”, dostosowując jego przebieg do obowiązujących wymogów
sanitarnych: każda klasa oddzielnie,
o wyznaczonych godzinach, najczęściej
na zewnątrz, z zachowaniem wszystkich
zaleceń – maseczki, niekiedy rękawiczki, dystans. Niektóre szkoły nie organizowały żadnych spotkań, a dyrekcja
i nauczyciele łączyli się z uczniami
o określonych godzinach, na poziomie
klas, a świadectwa można było odebrać w sekretariacie po wcześniejszym
umówieniu się. Były też szkoły, w których świadectwa wręczano uczniom
1 września, w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Podczas miesięcy
wakacyjnych, kiedy zaczęto w Polsce
wprowadzać podział na strefy: zielone,
żółte, czerwone – zaczęły pojawiać się
głosy, że powrót dzieci do szkół wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem, może
spowodować wzrost zachorowań na
COVID-19, że szkoły będą wylęgarnią
zakażeń, że nauczyciele się boją…

NOWY ROK SZKOLNY 2020/21
Od 1 września szkoły zaczęły pracę
w trybie stacjonarnym. Dyrekcje starały się jak najlepiej i jak najbezpieczniej przygotować placówki na powrót
uczniów, odpowiednio zorganizować
pracę. W szkołach, w miarę możliwości, wyodrębniono wejścia do budynku
dla poszczególnych oddziałów, na korytarzach i innych częściach wspólnych
wszyscy nosili maseczki. Klasy były na
stałe przydzielone do konkretnych sal.
W klasach I–III jest to norma, ale IV–
VIII najczęściej miały lekcje w salach
przedmiotowych. Tym razem to nauczyciele przedmiotu przychodzili do klas.
Uczniowie klas czwartych, którzy zakończyli nauczanie zintegrowane (jeden
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
przez 3 lata) nie zawsze mogli „poznać”
twarze nowych nauczycieli, gdyż ci prowadzili lekcje w maseczkach (lub przyłbicach).
Przerwy organizowano naprzemiennie – jedną klasa spędzała w sali, drugą na korytarzu lub na dworze – aby
zmniejszyć liczbę uczniów przebywających w jednym momencie w przestrzeni
wspólnej. Sale były często wietrzone.
Podczas lekcji, korytarze i toalety czyszczono po każdej przerwie. Do szkoły
mogli wejść tylko uczniowie, ci naj-

młodsi byli doprowadzani pod drzwi
budynku. Rodzice, aby spotkać się
z nauczycielem, musieli się wcześniej
umówić. Wstrzymane były wycieczki
i wyjścia grupowe. Taki stan utrzymał
się do połowy października.

POWRÓT DO NAUCZANIA ZDALNEGO
Wtedy w Polsce, wraz ze wzrostem
liczby zakażeń, coraz więcej obszarów
kwalifikowano do stref żółtych lub
czerwonych i szkoły zmuszone były
przechodzić na nauczanie hybrydowe (wtedy część oddziałów przychodzi
do szkoły, a część zostaje w domu – po
tygodniu zmiana. Nauczyciele pracują
w obydwu trybach) lub zdalne. Tym razem spodziewano się przejścia na nauczanie zdalne, więc najczęściej uczniowie i nauczyciele zdążyli zapoznać się
z programami i platformami, na których
mieli pracować. Od 26 października
wszystkie klasy IV–VIII przeszły na
nauczanie zdalne, do szkół uczęszczały jedynie dzieci z klas I–III. Sytuacja
taka utrzymała się do 9 listopada, wtedy to najmłodsi uczniowie także rozpoczęli naukę na odległość. Dla nich,
a szczególnie dla pierwszoklasistów,
ważne jest bycie w szkole i bezpośredni kontakt z nauczycielem. Dziecko
rozpoczynające naukę nie musi umieć
czytać ani pisać. Tego ma uczyć się
w szkole – poznawania liter, ich odwzorowywania, zapisywania pierwszych
słów i zdań, czytania, poznawania liczb
i dokonywania obliczeń… Nauczyciel
na bieżąco pilotuje ucznia – pokazuje,
objaśnia, zachęca, wspiera, koryguje,
dodaje otuchy i wiary w siebie. Ćwiczenia grafomotoryczne, prawidłowe
trzymanie narzędzia pisarskiego, ale
także kontakt sześcio- czy siedmiolatka
z rówieśnikami, uczenie się współpracy
z innymi (edukacja społeczna) to aspekty, które trudno przecenić.

FERIE I CIĄG DALSZY NAUKI ZDALNEJ

Nauka zdalna trwała do 22 grudnia.
Potem przerwa świąteczno-noworoczna, a zaraz po niej ferie zimowe, w tym
samym terminie, dla wszystkich uczniów w całej Polsce. Ferie w domu,
bo nie można było nigdzie wyjechać,
żadnych obozów, zimowisk, zimy
w mieście. Od 18 stycznia większość
uczniów wróciła do szkoły – zdalnej.
Jedynie klasy I–III szkoły wróciły
do nauki w trybie stacjonarnym, ale
tylko do 28 lutego. Znowu rosła liczba zakażeń, ale kiedy po 2 miesiącach
zaczęła spadać – od 3 maja ponownie
klasy I–III w całym kraju wróciły do
szkół. Od soboty, 15 maja, zniesiono
obowiązek zakrywania ust i nosa na powietrzu, a od 17 do 30 maja klasy IV–
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nymi łączyli za pośrednictwem Zooma
czy Teamsów, z tą różnicą, że nie robili
tego z domu, ale ze szkoły, gdyż po lekcji zdalnej mieli zaplanowaną lekcję
w klasie lub zaczynali od lekcji zdalnej,
ale mogliby nie zdążyć dotrzeć na czas
do szkoły. W nauczaniu hybrydowym
nauczyciele musieli pogodzić te dwie
formy pracy.

VIII szkoły podstawowej i uczniowie
szkół ponadpodstawowych – powrócili do nauki w trybie hybrydowym. I w
końcu, od 31 maja, wszyscy uczniowie
wrócili do regularnej pracy stacjonarnej. Do zakończenia roku szkolnego
pozostały 4 tygodnie.
Większość uczniów spędziła w szkole zdalnej prawie 7 miesięcy. Podczas
lekcji on-line nie musieli mieć włączonych kamerek (takie wytyczne otrzymali dyrektorzy szkół), sprawdziany
pisali np. na Quizizz, zadania domowe
odsyłali poprzez dziennik elektroniczny
– Librus. Szkoły zapewniały możliwość
wypożyczenia sprzętu, aby nikt nie był
wykluczony. Często podczas nauki
z domu, uczniom, szczególnie tym
najmłodszym towarzyszyli rodzice
lub rodzina. Jeśli dzieci w wieku szkolnym było w domu więcej, to i lekcji „na
żywo” również. Czasami trudno było
znaleźć miejsce, jeśli w trybie zdalnym
pracowali w tym samym czasie także
rodzice.
Uczniowie wracali do szkoły, ale
w jakiej kondycji – psychicznej
i fizycznej, z jakim nastawieniem, jakimi obawami. Po
długiej przerwie ponownie
mieli stanąć twarzą w twarz
z kolegami, nauczycielami.

jak było wcześniej – po szkole będą
chodzić w maseczkach. Byli też uczniowie, którzy przeczytali uważnie informację otrzymaną od dyrektora szkoły
i wiedzieli, że nie będzie drastycznie, że
będzie to czas poświęcony głównie na
odbudowywanie relacji. A jeśli chodzi
o obawy, to do wcześniej wymienionych – doszła obawa, że nie przejdą do
następnej klasy oraz o zdrowie. Im więcej osób się spotyka, tym większe zagrożenie i można złapać jakiegoś wirusa.
Kilkoro licealistów zapytanych
o siedem miesięcy nauki zdalnej –
nie wspominało tego czasu dobrze.
Do plusów zaliczali to, że mieli więcej
czasu, nie musieli wstawać wcześniej
i dojeżdżać do szkoły. Zdecydowanym
minusem był brak kontaktu z rówieśnikami oraz to, że w pewnym momencie już im się „nie chciało”, zaczynali
mieć dość, a problemy z Internetem
uniemożliwiały im uczestniczenie
w lekcjach i potęgowały zniechęcenie.
Na ostatni miesiąc wrócili najczęściej
z pozytywnym nastawieniem,
oczekiwaniami na pozyskanie większej ilości wiedzy
i przede wszystkim spotkania towarzyskie. Porównanie nauki zdalnej
w ubiegłym i tym roku
szkolnym zdecydowanie
wypadło na korzyść bie-

OCZEKIWANIA I OBAWY UCZNIÓW

żącego – nauka była bardziej zaawansowana w kwestii prezentacji multimedialnych i materiałów używanych przez
nauczycieli. Dla pytanych licealistów
najważniejszy jest kontakt z rówieśnikami i nauka.
Pod tym względem zdecydowanie na
przegranej pozycji byli studenci. Rok
akademicki odbywał się w formie zdalnej, a przecież czas studiów, szczególnie
dziennych, to czas wyjścia z domu i intensywnego życia towarzyskiego. I tego
studenci zostali pozbawieni. Ci, którzy
wyjechali z domów, mieszkali w akademikach lub wynajmowali, często wspólnie, mieszkania, pracowali dorywczo
– często musieli wrócić. Uczelnie zamknięte, pracy nie było – bo miejsca, gdzie najczęściej pracowali – nie
funkcjonowały, nie było za co płacić
za wynajem, nie było gdzie się spotykać. Wiemy, że to sytuacja losowa, ale
WAKACJE
tego czasu nikt im nie zwróci.
Trwają wakacje. Pozostaje mieć nadzieNAUCZYCIELE
ję, że przez te 2 miesiące uczniowie odAle do szkoły wracali nie tylko ucznio- poczną, oczyszczą głowy, zregenerują
wie, ale i nauczyciele. Ci, którzy uczą się, poprawią kondycję fizyczną, nadrow klasach I–III pracowali przez więk- bią zaległości w relacjach z rówieśnikaszość czasu normalnie – bezpośrednio mi i... nie będą myśleć o szkole. Mają
z uczniami. Pozostali najpierw wrócili czas do września.
do nauczania hybrydowego, czyli z jednymi klasami pracowali w sali, a z inWojciech Grzesik

W jednej z klas IV-tych szkoły podstawowej, przed powrotem do szkoły wychowawca zadał uczniom 3 pytania:
■■ Czy cieszą się z powrotu do szkoły?
■■ Jak sobie wyobrażają ostatni miesiąc nauki?
■■ Czy obawiają się czegoś przed powrotem ?
Większość cieszyła się – ze względu
na możliwość spotkania się z kolegami
i koleżankami. Długo nie byli w szkole,
a nie zawsze mogli spotkać się ze sobą
po lekcjach. Byli i tacy, którzy przyzwyczaili się do lekcji zdalnych, tak im
było łatwiej, mieli więcej czasu, mogli
później wstawać. Dla niektórych zdalne są lepsze ponieważ jest dużo ciszej
niż w szkole. Były też głosy, że nie ma
sensu otwierać szkoły tylko na miesiąc
i lepiej wrócić po wakacjach, a także,
że to głupota, bo wzrosną zakażenia, są
przecież nowe mutacje wirusa.
Jak sobie wyobrażali ostatni miesiąc
nauki? – Jedni stresowali się, spodziewali się kartkówek, sprawdzianów
i sprawdzania zeszytów oraz tego, że
będę mieli słabsze oceny. Drudzy na
odwrót – że kartkówek i sprawdzianów
nie będą mieli dużo. Pojawił się głos, że
będzie normalnie jak to w szkole i tak,

KONDYCJA PSYCHICZNA UCZNIÓW
Wyniki badań nad kondycją psychiczną
uczniów wykazały, że im więcej problemów doświadczali podczas nauki
zdalnej – tym gorzej (badania wykazały
u 36% z nich – słabą kondycję psychiczną). Brakowało wsparcia od rówieśników i dorosłych, których spotykali
w szkole, kontaktów społecznych.
Zajęcia dodatkowe, które są źródłem
pozytywnych emocji i rozładowywania
problemów, nie odbywały się. Brak
spotkań z przyjaciółmi, problemy
z wychodzeniem z domu, przeciążenie materiałem szkolnym, brak ruchu
i nuda. Konsekwencjami braku ruchu,
którą stwierdzali po powrocie do szkół
nauczyciele WF, były słaba kondycja fizyczna i zwiększona podatność
na kontuzje, część uczniów przybrała
też na wadze. Podczas lekcji zdalnych
uczniowie mieli ze sobą smartfony
i w tym ostatnim miesiącu szkoły widać
było, że część z nich uzależniła się. Na
przerwach zamiast aktywnie spędzać
czas – woleli grać na smartfonie. Nauczycielom tłumaczyli, że w domu rodzice im nie pozwalają. Podczas lekcji
zdalnych uwidaczniał się problem
tzw. „znikających uczniów”, którzy
logowali się na zajęcia, ale ich nie było.
Kamerki wyłączone, wywoływani przez
nauczyciela – nie odpowiadali. Kiedy
się odezwali – to najczęstszym pytaniem
było: co robimy teraz? na której jesteśmy stronie? które zadanie? lub stwierdzenie: „nie wiem” i powrót do tego, co
ich absorbowało. Często ci uczniowie
byli w domu sami lub z rodzeństwem,
rodzice w pracy. Ci uczniowie zostali
wyrwani ze swojego „bezpiecznego”
środowiska i zmuszeni do powrotu do
szkoły. Część z nich nie była w stanie
sobie z tym poradzić.
Bywali uczniowie, którzy w lekcjach
zdalnych nie uczestniczyli prawie
wcale, mimo, że mieli ku temu warunki. Nauczyciele próbowali kontaktować się z rodzicami, ale bywało, że
bez efektu. Nie zapomnijmy też o uczniach, którzy mieli problemy techniczne – np. zbyt słaby Internet i często „wyrzucało” ich z lekcji, nie mogli
sobie poradzić ze sprzętem, z obsługą
techniczną, z pobieraniem, zapisywaniem, wysyłaniem – a nie zawsze miał
im kto pomóc.
PS. W roku szkolnym 2020/21 egzaminy maturalne i ósmoklasisty odbyły się
zgodnie z harmonogramem.
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n XIV Biennale Sztuki Ursusa, Warszawy i Regionu
Mazowieckiego - FUTURE

Artystyczna wizja przyszłości
12 czerwca 2021 w Galerii Sztuki Współczesnej Ad-hoc, w Ośrodku Kultury Arsus przy ul. Traktorzystów 14 w Warszawie miał miejsce wernisaż czternastego
już Biennale Sztuki Ursusa, Warszawy i Regionu Mazowieckiego.

N

iezmiennie od 26 lat w upalne czerwcowe wieczory artyści z Ursusa i okolic prezentują swoje najnowsze dzieła i swoje poglądy – na Biennale Sztuki
w kameralnej przestrzeni Galerii Ad-hoc.
Jako że wielopokoleniowość tego wydarzenia również stała się tradycją, swoje
wizje przyszłości zwizualizowali w czerni i bieli przedstawiciele najmłodszego
pokolenia arystycznego: Szymon Olbryś,
Julia Rozczyńska i Magdalena Eggert-Małachowska.
Znana rzeźbiarka eksplorująca materię
ceramiki, Jolanta Chodkiewicz oraz Jerzy
Graczyk, zaproponowali skrajnie różne
wersje przestrzennej interpretacji tematu
FUTURE. Arkadiusz Michalik zachwycił
wielkoformatowymi obrazami, poetyckimi w wyrazie i perfekcyjnymi w warstwie
technicznej. Noemi Cieślińska zaprezentowała przestrzenne kolaże z zastosowaniem
części komputerowych i tradycyjnej techniki malarskiej. Grażyna Kostawska sięgnęła
do swojego artystycznego archiwum i po-

kazała obrazy abstrakcyjne inspirowane
widokami ziemi z lotu ptaka.
Artysta plastyk Grażyna Kostawska, długoletni instruktor plastyki w OK „Arsus”
i współtwórca (wraz z Piotrem Szałkowskim) Galerii Ad-hoc jest pomysłodawczynią i kuratorem Biennale Sztuki. Pierwsze
Biennale odbyło się w 1993 roku w Społecznym Domu Kultury „Kolorowa”.
Ekspozycja zaskakuje różnorodnością i zarazem cieszy pewną spójnością, której źródeł dopatrzeć się można w wyrafinowanej
kolorystyce prac Tomasza Omelko i Piotra
Szałkowskiego oraz Sylwii Radczuk. Eksponowane w galerii prace, oświetlenie,
atmosfera, rozmowy z artystami i gospodarzami dostarczały niezapomnianych wrażeń uczestnikom tego wydarzenia.
Wystawa będzie czynna do końca sierpnia.
Opracował Jacek Sulewski
na podstawie informacji z Galerii AdHoc
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H

istoria Izby rozpoczęła się w grudniu 2016 roku, wtedy odbyła się
inauguracja rozpoczynającej swą
działalność w Ośrodku Kultury „Arsus” Izby Tożsamości Ursusa. Pomysłodawcą utworzenia tej placówki był
ówczesny (i obecny) wiceburmistrz Ursusa – Kazimierz Sternik. W 2018 r. całość ekspozycji z zalewanej (czego nie
przewidziano) piwnicy Arsusa została
przeniesiona do Domu Kultury „Miś”,
który wtedy tymczasowo funkcjonował
w budynku dawnej portierni ZM Ursus.
W lipcu 2019 r. DK „Miś” wrócił na ul.
Zagłoby do nowowybudowanej siedziby na osiedlu „Niedźwiadek”, a w jego
miejsce pojawiła się nowa placówka –
Dom Kultury „Portiernia”. Agnieszka
Gorzkowska, która od początku prowadzi Izbę Tożsamości Ursusa pracuje w domu kultury na stanowisku instruktorki. Jest absolwentką Instytutu
Historii UW na kierunku „Informacja
naukowa” oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego przy Instytucie
Historii Sztuki. W swoją obecną pracę
jest zaangażowana maksymalnie, pracując również poza godzinami, a jej
marzeniem jest powstanie prawdziwego Muzeum Ursusa.

Zaproszeni goście
Oficjalna prezentacja Izby Tożsamości
w nowej odsłonie odbyła się 30 czerwca
2021 r.
Uroczystość rozpoczęła Kierownik Domu
Kultury „Portiernia” Bożena Kuśmierek.
Serdecznie powitała gości, wśród których
byli m.in.: Burmistrz Dzielnicy Ursus
Bogdan Olesiński wraz z zastępcami
– Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem, Naczelnik Wydziału
Kultury Katarzyna Świtalska, Dyrektor
Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy
Ursus Bogusław Łopuszyński, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursus
Anna Lewandowska, Przewodnicząca
Komisji Oświaty rady dzielnicy Wanda
Kopcińska, Kierownik Domu Kultury
„Kolorowa” Elżbieta Zdanowska-Cozac,
Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej
w Ursusie Lidia Romanowska.
Na specjalne zaproszenia przybyli także przedstawiciele różnych organizacji
pozarządowych, w większości tych walczących o zachowanie pamięci o Ursusie
i Zakładach Mechanicznych „Ursus”,
wolontariusze oraz byli pracownicy fa-

bryki traktorów, pomagający przy organizowaniu Izby, a także przedstawiciele
ursuskich organizacji: TKKF, PTTK,
OSP, TUTW.

Wielkie role fotografa i historyka
Bożena Kuśmierek skierowała wielkie
podziękowania do historyka Jerzego
Domżalskiego, autora wielu książek
i publikacji o Ursusie, bez którego nie powstałaby tak streszczona, konkretna, jak
również fachowa opowieść o Ursusie na
planszach.
Szczególnie wyróżniła najsłynniejszego
fotografa Dzielnicy Ursus – Ireneusza
Barskiego, którego wiele niepowtarzalnych fotografii, obrazujących najważniejsze momenty ostatnich sześćdziesięciu
kilku lat historii Ursusa możemy oglądać
na planszach. Dla przypomnienia – Ursus najpierw był gminą, potem miastem,
później częścią dzielnicy Ochota, obecnie – integralną dzielnicą Warszawy.
U starszych oglądających budzą one
wspomnienia i związane z nimi ogromne
emocje, natomiast u najmłodszych – ciekawość i niedowierzanie, kiedy patrzą na
metamorfozę Ursusa na przestrzeni 60
lat. Dla nich to jak lekcja historii.
Pani Kuśmierek podziękowała również
reprezentantom kilku firm, wykonujących prace związane z projektowaniem,
wyposażeniem i wystrojem przestrzeni
przeznaczonej dla Izby, którzy niezależnie od zakontraktowanej pracy angażowali się osobiście w tworzenie tego
miejsca.

Liczymy na projekty z Budżetu Obywatelskiego
– Pierwsze szkice wyglądu Sali powstawały na kartkach A3 w wykonaniu utalentowanej instruktorki zajęć plastycz-

nych – Renaty Przybysz. Koncepcja
wystawy kilka razy się zmieniała. Odwiedzone zostało wiele miejsc o podobnym
charakterze muzealnym. Staraliśmy się
czerpać inspiracje i rozwiązania od doświadczonych w tej dziedzinie instytucji,
wystawienników oraz muzealników – mówiła Bożena Kuśmierek. – Wystawa będzie również rozwijana o nowe nabytki,
nowe punkty do zwiedzania w naszym
budynku oraz na pewno pojawi się oś
dziejów i – z biegiem czasu – inne meble
ekspozycyjne. Pracownicy myślą również
o wprowadzeniu różnych wersji językowych oraz multimediów – o ile uda się
zdobyć środki z Budżetu Obywatelskiego.

Bez darczyńców nie byłoby takiej wystawy
Głos zabrała także kuratorka ekspozycji, Agnieszka Gorzkowska. – W tej
nowoczesnej wersji ekspozycji zrezygnowaliśmy z najbardziej wrażliwych, najstarszych materiałów papierowych oraz
fotografii. Zastąpione zostały kopiami
wydrukowanymi na specjalnej folii.
Wszystko po to, by oryginały zachować
dla przyszłych pokoleń. Opisane zostały
wszystkie eksponaty archiwalne i muzealne. Dzięki wielogodzinnemu wertowaniu archiwów – pojawiły się także nowe
materiały. W ciągu 4 lat sporo materiałów zostało również ofiarowanych przez
naszych darczyńców. Bez tego nie byłoby
dziś wspaniałych eksponatów w gablotach”.
Obecnie Izba Tożsamości Ursusa posiada
już kilkaset eksponatów, w tym np.: neseser dyrektora ekonomicznego ZM „Ursus” Stanisława Bednarskiego. Zawartość nesesera to kilkanaście reklamówek
promujących Zakłady, krawat z logiem
zakładowym, kilkanaście proporczyków;

ozdobne pudło z kronikami, zdjęciami
i dokumentami najdłużej urzędującego
dyrektora Zakładów Mechanicznych
„Ursus” Zygmunta Purzyckiego; kilka
elementów z zastawy stołówki zakładowej (wazy, kubki, pojemniki na serwetki);
sprzęt do wyświetlania filmów z dawnego Zakładowego Domu Kultury; sztandar Związku Młodzieży Socjalistycznej
Zarządu Zakładowego w ZM „Ursus”;
dwa cenne płótna (pierwsze z nich to
duża panorama Zakładów z 1969 r., drugie – mały obraz ukazujący wnętrze zakładowej modelarni i pracujących osób);
odlewy wykonywane przez pracowników
fabryki; legitymacje strażaków z okresu
II wojny światowej, przedwojenne pamiątki OSP.

Słowa uznania
– Widzicie państwo, ile osób chowa
w swojej pamięci dzieje Ursusa, ile osób
przy tym pracuje i ile stara się, żeby tę
wiedzę o historii Ursusa przekazywać
kolejnym pokoleniom. Dzięki takim zaangażowanym osobom powstała Izba
Pamięci. Jako Dzielnica nie jesteśmy
w stanie samodzielnie zbudować muzeum, a mamy coraz więcej nowych,
młodych mieszkańców, którzy kompletnie nie znają historii tego miejsca – powiedział Burmistrz Olesiński. Skierował
również słowa uznania bezpośrednio do
Agnieszki Gorzkowskiej za jej ogromne
zaangażowanie i poświęcony czas przy
tworzeniu zbiorów: – Jestem bardzo
szczęśliwy, że tyle osób chce nad tym
pracować, szczególnie Pani Gorzkowska. To jest coś niesamowitego. Oprócz
pracy zawodowej zaangażowała się Pani
w ten temat całą duszą i całym sercem.
Bardzo pięknie dziękujemy.

– Mam nadzieję, że ta kolekcja z biegiem
czasu będzie się powiększać – dodał. Podziękował również wszystkim zaangażowanym w tworzenie Izby Tożsamości.
Po zakończeniu części oficjalnej goście
zwiedzali wystawę oraz prowadzili rozmowy przy kilku kameralnych stolikach
i specjalnie na tę okazję przygotowanym
torcie.
Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

OBSZERNA GALERIA ZDJĘĆ NA
HTTPS://MOCNESTRONY.COM.PL
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GMINA BRWINÓW POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
l

Dzięki „Bibliotece w plenerze” mieszkańcy otrzymają
przestrzeń plenerową do spędzania wolnego czasu w różnej formie: indywidualnie
z książką, multimediami,
grami lub w szerszym gronie
biorąc udział w zabawach
plenerowych, wydarzeniach
czytelniczych, literacko-muzycznych organizowanych
przez Bibliotekę.

n GMINA BRWINÓW

Biblioteka w plenerze
– czytamy wśród zieleni

Gmina Brwinów pozyskała dotację na stworzenie sieci plenerowych mikrobibliotek. Inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku. Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera
chce dzięki niej promować czytelnictwo wśród szerszego grona odbiorców.

W

ramach projektu pod nazwą „Biblioteka
w plenerze” zaplanowano utworzenie altany
czytelniczej przy fili biblioteki w Otrębusach
przy ul. Wiejskiej 1 oraz wyposażenie „Brwinowskiej biblioteki w plenerze” w książkomaty zlokalizowane w ośmiu miejscach w gminie:
■ w Brwinowie:
–– ul Grodziska 3, nieopodal placu zabaw,
–– ul. Rynek, w parku miejskim,
–– ul. Sochaczewska, wewnątrz osiedla przy
ul. Sochaczewskiej w pobliżu budynków
z nr. 8–8C.
■ na terenie sołectw:
–– w Żółwinie przy ul. Szkolnej 56, naprzeciwko Szkoły Podstawowej im. 11 listopada,
–– w Owczarni przy ul. Cyprysowej 4, na terenie świetlicy „Owca”,
–– w Otrębusach przy ul. Natalińskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza
Puchalskiego,
–– w Kaniach przy ul. Piłsudskiego,
–– w Domaniewie przy ul. Małego Księcia 14,
na terenie przy świetlicy w Domaniewie
„Galerii wiejskiej nad Łąkami”.

Założenia „Biblioteki w plenerze” opierają się
na idei bookcrossingu, czyli wymiany książek.
Odkładanie i pobieranie książek będzie bezpłatne
i bez odnotowywania tego faktu. Ponadto Biblioteka Publiczna w Brwinowie będzie mogła zasilać
półki książkomatów darami, które otrzymuje od
czytelników. Książkomaty, pełniące rolę plenerowych biblioteczek, będą mieć formę szafek-stojaków z zamykanymi półkami w kształcie
pszczelich plastrów miodu z dodatkowo nadrukowanymi logotypami m.in. biblioteki. Ich wygląd
nawiązuje do historii brwinowskiego Pszczelina,
jego historii oraz lokalnych tradycji pszczelarskich. Dodatkowo plenerowe biblioteczki staną się
miejscem udostępniania informacji o bibliotece
(ulotki z godzinami otwarcia, planowanymi zajęciami, wydarzeniami kulturalnymi w tym czytelniczymi w terenie itp.).
W ramach projektu przy pałacu Toeplitza (filia
biblioteki w Otrębusach, ul. Wiejska 1) zaplanowano ponadto postawienie altany czytelniczej
– niewielkiego, zadaszonego podestu, na którym
zostaną ustawione kanapy i wygodne siedziska.
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Dzięki niej biblioteka zyska atrakcyjne miejsce
do prowadzenia działań w plenerze m.in. spotkań z autorami, spotkań Dyskusyjnego Klubu
Książki, akcji Narodowego Czytania, projekcji
filmów oraz organizowania wystaw. Poza czasem wykorzystywanym na organizację wydarzeń
kulturalnych altana będzie dostępna dla czytelników jako plenerowa czytelnia. Jako wyposażenie altany przewidziano zakup czterech stołów,
pięćdziesięciu krzeseł, projektora oraz ekranu
i nagłośnienia. Będą one używane do organizacji
większych wydarzeń kulturalnych w plenerze.
Dodatkowo planuje się doposażyć Bibliotekę
w nowoczesny sprzęt i multimedialne pomoce
m.in. interaktywne pakiety książkowe. Pomoce multimedialne będą wykorzystywane zarówno
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, indywidualnie i podczas pracy z grupami. Umożliwią one
prowadzenie atrakcyjnych wydarzeń również dla
najmłodszych czytelników.

Utworzenie plenerowej biblioteki w formie altany oraz
książkomatów pozwoli na
szerszy rozwój czytelnictwa
w gminie, dotarcie do nowych grup mieszkańców. Rozwinięcie istniejącej,
ogólnodostępnej infrastruktury, dzięki planowanym na jej terenie inicjatywom biblioteki posłuży
też z pewnością wzrostowi aktywności społecznej
mieszkańców i integracji międzypokoleniowej.
Całkowity koszt projektu to około 198 008,30 zł,
jednak dokładna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na to działanie. Gmina wnioskowała o otrzymanie na ten cel dofinansowania
w kwocie 125 992,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Ostateczna
kwota dotacji stanowić będzie 63,63% całkowitych kosztów inwestycji, która zaplanowana jest
do realizacji w przyszłorocznym budżecie a jej
zakończenie przewidziano na sierpień 2022 r.
UG Brwinów

Gmina Brwinów w czołówce
Gmina Brwinów zajęła 5. miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w 2020 r. wśród 642 gmin miejsko-wiejskich.

U

zyskanie 5. miejsca w rankingu to duże
wyróżnienie dla gminy Brwinów, a przede
wszystkim pozytywna i obiektywna ocena
jej finansów. Mimo pandemii gmina Brwinów
utrzymała pozycję z ostatniego rankingu, w którym oceniano dane ekonomiczne z 2019 r. W tegorocznej edycji pod uwagę były brane udział
dochodów własnych w dochodach ogółem JST,
relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne,
udział środków europejskich w wydatkach, relacja zobowiązań do dochodów oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych. Ekonomiści zbadali sposób gospodarowania pieniędzmi
przez jednostki samorządu terytorialnego, korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych,
jakie samorządy składają do Regionalnej Izby
Obrachunkowej na koniec 2020 r.
Głównym celem tej analizy było pokazanie kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
podczas pandemii w 2020 r.
– Przyjęliśmy założenie, że poprzedni rok to był
rok pandemiczny, który niewątpliwie wpłynął
na kondycję samorządów. W związku z tym uzupełniliśmy analizy o nakłady związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków pandemii
COVID-19. Dla zapewnienia porównywalności

rankingu w tegorocznej edycji uwzględniliśmy
te same kryteria i te same wskaźniki, które były
przyjęte w latach ubiegłych – podkreślił prof.
Bartłomiej Nita, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego
w Polsce przygotowała Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.
UG Brwinów

WIĘCEJ INFORMACJI:
https://www.forum-ekonomiczne.pl/prezentacja-rankingu-finansowego-samorzaduterytorialnego-w-polsce-2020/?_sf_s=ranking
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DZIEŃ DZIECKA W URSUSIE

Dzieci dwa lata czekały na świętowanie Dnia Dziecka na dużej plenerowej imprezie. 1 czerwca 2021 roku Urząd Dzielnicy Ursus zorganizował
w Parku Czechowickim wielki piknik dla dzieci i rodziców.

F

estiwal atrakcji rozpoczął się występem trójki rozśpiewanych i roztańczonych aktorów z warszawskich
teatrów dla dzieci, którzy zaprezentowali utrzymaną w rock-and-rollowym
stylu lat 60-tych bajkę „Baśnie Braci
Grimm”. Aktorzy używali rozbudzających wyobraźnię rekwizytów i byli
w stałym kontakcie z małą widownią.

dziewczynki – Kamila i Kalina z VI
klasy SP 14 malowały na planszach
umieszczonych na prowizorycznych
sztalugach. Ich dziełem były niezwykłe roboty. Dziewczynki chciałyby,
żeby ktoś stworzył dla nich roboty
osobiste, które zastępowałyby je w codziennych, bardziej uciążliwych zajęciach.

WIELKA DZIECIĘCA ORKIESTRA

NIE ZAPOMNIANO O EKOLOGII

Dużo radości przyniosły angażujące
publiczność występy Klauna Feliksa,
doskonałego iluzjonisty. Feliks zrobił
prawdziwy show. Zaprezentował najlepsze numery ze swojego niezwykle
szerokiego repertuaru, w tym skecze
pantomimiczne i muzyczne. Schodził
do widowni, tam kontynuując występy
razem z dziećmi. Zapraszał maluchy
na scenę. Na zakończenie stworzył
z nimi wielką orkiestrę z wykorzystaniem wielu instrumentów i zagrali
wspólnie specjalnie na te okazję przygotowany utwór.

Przy stoisku z zajęciami edukacyjnymi
na temat zdrowego odżywiania, ekologii, segregowania śmieci, dzieci za
prawidłowe odpowiedzi na zadawane
pytania, np.: w jaki sposób segregujemy
śmieci, jakie są kolory pojemników do
poszczególnych śmieci, co robimy na
codzień, żeby wspomóc planetę – dostawały sadzonki kwiatów i roślin.

KONKURSY NA REFLEKS I WYOBRAŹNIĘ
Wielkim zainteresowaniem cieszyły
się konkursy taneczne. Zadaniem dzieci był taniec do muzyki. Kiedy muzyka
przestawała grać, prowadzący mówił
hasło, np. „słup soli”, „zoo”, „bańka
mydlana”, „straszydło” czy „super bohater”, a tańczące dzieci musiały natychmiast zastygnąć w bezruchu – prezentując dane hasło mimiką i ciałem.
Ta zabawa zgromadziła przed sceną
tłum dzieci. Wszystkim rozdawane
były nagrody.

DZIEŁA MŁODYCH ARTYSTÓW
Młodsze dzieci mogły realizować się
artystycznie w malarstwie na wspólnej, wielometrowej roli papieru, rozciągniętej na trotuarze. Starsze od nich

BIBLIOTEKA DZIECIOM
Biblioteka Publiczna również przygotowała wiele atrakcji: warsztaty plastyczne (motylki, gąsienice, myszki,
rysowanki), warsztaty zdobienia papieru roślinnością, „Przyrodnicze Bingo”
(na terenie parku trzeba było odnaleźć
10 różnych roślin, a na zwycięzców
czekała nagroda), sportowe przeszkody
oraz uwielbiane przez dzieci i rodziców
„Piłkarzyki”.

TROCHĘ SPORTU
Dużym powodzeniem cieszyła się strefa sportu, pokazanego trochę inaczej
niż zwykle. Można było sprawdzić
się w raczkującej w Polsce dyscyplinie – Disc Golfie. Jest to połączenie
rzutu dyskiem z golfem. Cornhole to
amerykańska dyscyplina, w której
rzuca się woreczkami z 450 gramami kukurydzy. Tutaj też ustawiała się
kolejka chętnych. Firma prezentująca
sportowe nowości przywiozła też inne

gry: klasy, Chińczyk XXL, ogromną
deskę. Mali rycerze toczyli pojedynki
na wielkie piankowe miecze. Kolejka
stała również do ogromnej karuzeli.

KONKURS SŁONECZNA ZAKŁADKA
Laureatom dorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sło-
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neczna zakładka 2021”, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną
w Ursusie oraz Szkołę Angielskiego
Early Stage zostały na scenie wręczone imienne statuetki, dyplomy, zestawy
nagród rzeczowych i wydrukowane
przez bibliotekę zwycięskie zakładki.
Na konkurs przyszło ponad 100 prac.
Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Bądź
marzycieLEM – wizja przyszłości”.
Ponieważ rok 2021 został ogłoszony
rokiem genialnego pisarza Stanisława
Lema, znanego z powieści fantastycz-

no-naukowych, w których ukazywał
swoją wizję przyszłości, jego twórczość stała się motywem przewodnim
konkursu. Stanisław Lem to pisarz
o ogromnej wiedzy, ale i wielkiej wyobraźni. Kiedyś napisał, że „marzenia zawsze zwyciężą rzeczywistość,
gdy im na to pozwolić”. I tego życzę
wszystkim dzieciom – powiedziała ze
sceny Dyrektor Proszowska.
Wchodzącym na scenę laureatom towarzyszył znany i lubiany, zarówno przez
dzieci jak i przez dorosłych, Miś Tadek,

n Mocne Strony

www.mocnestrony.com.pl

e–mail: redakcja@mocnestrony.com.pl

czyli pacynka z Biblioteki Publicznej
Dzielnicy Ursus – filia „Niedźwiadek”
(p. Karolina Kilar – animacja i użyczanie głosu Tadkowi). Nagrody wręczała
Naczelnik dzielnicowego Wydziału
Kultury Katarzyna Świtalska oraz Dyrektor biblioteki Agnieszka Proszowska
i Dyrektor szkoły angielskiego Justyna
Tymińska. Pierwsze miejsce w najmłod-
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szej (7–9 lat) z sześciu kategorii wieko- przez muzyków) i tańczące i śpiewająwych zajęła Hania Sałacka.
ce „ptaszki” – 3 piękne panie.
Ten występ podobał się zwłaszcza roŚPIEWAJĄCE PTAKI
dzicom, babciom i dziadkom, których
Ten wyczerpujący, ale bardzo rados- również liczna reprezentacja towarzyny dzień zakończył koncert zespołu szyła najmłodszym w ich święcie.
„Singin’birds”, który zaprezentował
Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
przeboje taneczne z lat sześćdziesiąWięcej zdjęć na https://mocnestrony.com.pl
tych. Na scenie królował swing (grany
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