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PRUSZKÓW

11LAT  Orkiestry Dętej              
„PRUSZKOWIANKA”

Jubileusz 10-lecia Orkiestry Dętej „Pruszkowianka” tylko na chwilę po-
krzyżowała pandemia. Już nic nie stanęło na przeszkodzie, by rok później, 
w październiku, w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie odbył się uro-
czysty Koncert Galowy 11 lat istnienia ważnej  w tej części Mazowsza Or-
kiestry – rozpoznawanej ze względu na bogaty repertuar i wysoki poziom.

P rzed częścią artystyczną głos zabrali 
goście-patroni wydarzenia: Poseł na 
Sejm RP Zdzisław Sipiera, Krzysz-

tof Rymuza Starosta Pruszkowski oraz 
Paweł Makuch Prezydent Miasta Prusz-
kowa. – Muzyka jest taką częścią życia 
człowieka, która jest pasją, powołaniem. 
(…) Nie ukrywam, że dla tych wszystkich 
utalentowanych muzyków potrafiących 
wspólnie grać, tworzyć orkiestry, mogę 
wyrazić ogromne słowa uznania. (…) 
Ważne, by dla miasta, powiatu i tego re-
jonu taka mapa kultury była zaznacza-
na – wyraził uznanie Zdzisław Sipiera 
przekazując dla orkiestry portret Fryde-
ryka Chopina. Krzysztof Rymuza zdra-
dził, że w przyszłym roku Powiat Prusz-
kowski będzie aplikował w samorządzie 
wojewódzkim o tytuł Mazowieckiego 
Lidera Kultury.  – Bardzo liczę, że 
współpraca z Państwa orkiestrą pomo-
że nam z należytym szacunkiem walczyć 
i zdobyć ten tytuł – podkreślił. – (…) 
Moi drodzy, doprowadziliście przez te 11 
lat  do tego, że nikt już nie wyobraża so-
bie naszego miasta Pruszków i miejskich 
imprez bez waszych występów i z całego 
serca wam za to dziękuję – podsumował 
Paweł Makuch mobilizując całą widow-
nię do głośnego odśpiewania „Sto lat”.
W imieniu Orkiestry Dętej Pruszko-
wianka Maestro Adam Malcherek 
(absolwent klasy puzonu Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina) 

skierował słowa podziękowania dla wy-
mienionych wcześniej patronów oraz 
dyrektorów pruszkowskich Szkół Pod-
stawowych Nr 9, Nr 10 oraz Nr 2 – za 
okazałe wsparcie, także lokalowe, przez 
wszystkie lata działalności Orkiestry. 
Wdzięczność okazana została także 
dla władz Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Pruszkowie – to pierwsza instytucja 
niezwiązana z samorządem, a wspiera-
jąca działalność „Pruszkowianki”.

Marzenia się spełniły
Warto przypomnieć w tym miejscu 
11 lat Orkiestry. Pierwsza próba mia-
ła miejsce 7 października 2010 roku, 
a pierwszy występ odbył się 12 czerwca 
2011 – podczas koncertu plenerowe-
go na zakończenie roku kulturalnego 
2010/2011 w MOK „Kamyk” w Prusz-
kowie. Założycielem był wspominany 
już Adam Malcherek, instruktor sekcji 
instrumentów dętych blaszanych i per-
kusyjnych MOK „Kamyk” w Pruszko-
wie. Członkowie orkiestry na początku 
rekrutowali się spośród jego uczniów, 
a także podopiecznych Antoniego Si-
korskiego – instruktora sekcji klarne-
tów i saksofonów. Orkiestra - działając 
początkowo na terenie parafii żbikow-
skiej, w przykościelnej salce – swoim 
działaniem miała zamiar się wpisać 
w piękną tradycję orkiestry założonej 
jeszcze przed II wojną światową przez 

księdza kanonika Franciszka Dyżew-
skiego, ówczesnego proboszcza. Nad-
rzędnym celem założenia Orkiestry 
było ożywienie kulturalne Żbikowa, 
historycznie najstarszej, a obecnie naj-
bardziej zaniedbanej, dzielnicy Prusz-
kowa. Niestety, po kilku latach dzia-
łalności okazało się, że Orkiestra, oraz 
działające w niej sekcje – Mażoretki, 
Dobosze, i Chór Pruszkowianie – nie 
mieszczą się już w żadnej dostępnej lo-
kalizacji na terenie Żbikowa. Szukając 
dla siebie miejsca, muzycy zmuszeni 
byli przenieść się na „drugą stronę to-
rów”. W tamtym, trudnym okresie, po-
mocną dłoń wyciągnęły pruszkowskie 
podstawówki. W 2012 roku członko-
wie Orkiestry założyli Stowarzyszenie 
Pruszkowianka, dzięki czemu Orkiestra 
zyskała formę prawną umożliwiającą 
pozyskiwanie środków na swoją dzia-
łalności. Formacja utrzymuje się dzię-
ki dotacjom Urzędu Miasta Pruszków 
na Edukację Muzyczną Mieszkańców 
Pruszkowa, darowiznom sympatyków 
i ludzi dobrej woli, składkom członków 
Stowarzyszenia oraz prowadzonej Od-
płatnej Działalności Pożytku Publiczne-
go. W Orkiestrze wciąż trwają nabory. 
Warto dołączyć nie tylko na wysoki 
poziom nauczania. Wśród członków ze-
społów wyczuwa się domową atmosferę 
– wspólnie muzykuje już kilka rodzin!

Ponad 70 muzyków, śpiewaków 
i instrumentalistów
Koncert Galowy 11 Lat Orkiestry Dętej 
„Pruszkowianka” był świetną okazją, by 
zobaczyć i usłyszeć wypracowany przez 
lata, wysoki poziom muzyczny wszyst-
kich 5. sekcji działających przy Orkie-
strze – to w sumie ponad 70 muzyków, 
śpiewaków i instrumentalistów, zwią-
zanych ze Stowarzyszeniem „Pruszko-
wianka”! Nie wiadomo, kiedy minęło 
ponad 90 minut wspaniałego koncertu. 
Na scenie, obok Muzyków Orkiestry 
Dętej „Pruszkowianka”, wystąpił także 

Chór Stowarzyszenia „Pruszkowianka” 
– „Alegrato”, Dobosze Orkiestry Dę-
tej „Pruszkowianka” oraz najmłodsza 
formacja – Zespół Smyczkowy Stowa-
rzyszenia „Pruszkowianka”. Mieliśmy 
także okazję usłyszeć solistów w bardzo 
różnym wieku: klarnecistkę Magdalenę 
Stefaniuk, Mateusza Stefaniuka (ksy-
lofon), czy młodego solistę na kowad-
le – Maksa Matczaka. Gość specjalny 
– Tenor Mirosław Starz – uświetnił 
swoim głosem wieczór wykonując z to-
warzyszeniem Orkiestry kilka utworów. 
Program koncertu biegł od baroku po 
współczesność, a widzowie usłyszeli m. 
in. znane światowe przeboje muzyki fil-
mowej, rozrywkowej, patriotycznej oraz 
pop.

Potrzeba  pojemnej sali na próby
Wydarzenie odbyło się dzięki środkom 
pochodzącym z Funduszu Wsparcia 
Kultury w Ramach Przeciwdziałaniu 
COVID-19 oraz mecenasów i darczyń-
ców Orkiestry. Podczas Gali można 
było również zakupić cegiełki na dal-
szy rozwój zespołów „Pruszkowianki”. 
Przypominając słowa Prezydenta Prusz-
kowa Pawła Makucha: Abyście zawsze 
mieli wsparcie: i miasta, i powiatu 
i wyższych organów administracji pań-
stwowej, bo jesteście stowarzyszeniem, 
które naprawdę powinno być z nami 
bardzo, bardzo długo, warto także mieć 
nadzieję, że wspomniane władze jak 
najszybciej zajmą się poprawą warun-
ków lokalowych muzyków. Obecnie 
Orkiestra zajmuje pomieszczenia odre-
staurowanego dworca PKP. Jednak tam 
niemożliwe są próby w pełnym składzie 
ze względu na zbyt małą powierzchnię 
– komfort uratowałaby sala na 200 m2 . 
Życzymy tego Orkiestrze tak samo, jak 
wielu dalszych sukcesów, także na za-
granicznych scenach. 

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska
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POSŁUSZEŃSTWO – ucieczka 
od odpowiedzialności?
Posłuszeństwo jest cechą pożądaną i nagradzaną 
społecznie. Wymaga się jej od dzieci, wymagana jest 
w miejscu pracy od podwładnych. Oczywiście istnieją 
granice posłuszeństwa. Czy na polecenie autorytetu 
byłbyś gotów porazić prądem i zabić niewinną osobę? Oczywistym wy-
daje się, że nie. Nikt o zdrowych zmysłach tego nie zrobi – tak myślimy. 
Sprawdzono to w jednym z najsłynniejszych badań w historii psychologii, 
przeprowadzonym w latach 70-tych przez zespół Stanley’a Milgrama. Jego 
wyniki okazały się wstrząsające – nawet dla samych eksperymentatorów. 

Uczeń, nauczyciel i badacz
Jest rok 1961. Stanley Milgram za-
mieszcza w gazecie ogłoszenie o po-
szukiwaniu chętnych do badania na te-
mat wpływu kar na pamięć. Ochotnik 
otrzymuje 4,5 dolara za samo przyjście 
do laboratorium. W eksperymencie 
biorą udział trzy osoby: uczeń, nauczy-
ciel i pełniący rolę autorytetu badacz. 
W wyniku losowania ochotnikowi 
zostaje przydzielona rola nauczyciela 
(zróbmy spojler: losowanie jest tyl-
ko udawane). Osoba wcielająca się 
w postać ucznia (47-letniego, miłego 
księgowego) zostaje przywiązana do 
krzesła i podłączona do aparatury, któ-
ra po użyciu przełącznika, razi prądem. 
Uczeń jest za szybą – nie widać go, 
ale bardzo dobrze go słychać. Ekspe-
ryment bada zachowanie ochotnika, 
który wciela się w rolę nauczyciela. 
Jego zadaniem jest czytanie listy wy-
razów uczniowi i sprawdzanie, czy ten 
je zapamiętał. Jeżeli tego nie zrobił 
to nauczyciel ma użyć odpowiedniej 
elektrody i porazić go prądem, stop-
niowo o coraz wyższej sile. Nauczyciel 
na próbę sam zostaje porażony dawką 
45V po to, aby uzmysłowić, jaki jest to 
ból (i jest to komentowane jako bolesna 
dawka). Ostatnią osobą w eksperymen-
cie jest badacz w białym kitlu, pełniący 
rolę autorytetu. 

Przebieg badania
Nauczyciel ma przed sobą 
30 przycisków generatora 
prądu, oznaczonych kolej-
no od 15V do 450V. Nad 
ostatnimi klawiszami wid-
nieje napis: „niebezpieczny 
wstrząs”. Zaczyna się bada-
nie. Zgodnie z instrukcją na-
uczyciel czyta słowa i wciska 
przełącznik, gdy odpowiedź 
ucznia jest błędna. Słychać 
wtedy jęczenie, krzyk i od-
głosy bólu ucznia („Zabierz-
cie mnie stąd!”, „Nie mogę 
wytrzymać bólu, pozwólcie 
mi stąd wyjść”). Oczywiście 
tak naprawdę uczeń nie jest 
rażony prądem i to wszystko jest usta-
wione, o czym nie wie jedynie ochotnik-
-nauczyciel. Na wszystkie wątpliwości 
nauczyciela badacz (autorytet) mówi, 
że „eksperyment wymaga, aby go kon-
tynuować”. Gdy w pewnym momen-
cie – gdzieś przy 300 woltach – krzy-
czący z bólu uczeń w ogóle przestaje 
reagować, eksperymentator spokojnie 
stwierdza, że brak reakcji ucznia należy 

traktować jako błąd. Eksperyment Mil-
grama nie badał wpływu kar na pamięć. 
Jego prawdziwym celem było spraw-
dzenie, do czego posunie się nauczyciel, 
do jakiej dawki dojdzie. 

Wyniki badania
Po zapoznaniu się z procedurą badania 
profesorowie z Yale University (a tam 
Stanley Milgram przeprowadził ekspe-
ryment) sądzili, że tylko nieliczni (naj-
wyżej 1–2 proc.) badani będą skłonni 
zastosować wstrząs o maksymalnej sile. 
A jak było naprawdę? W eksperymen-
cie maksymalną dawkę 450V (a, dla 
porównania, w kontaktach domowych 
napięcie wynosi 220V) zaaplikowało 
aż 65 proc. badanych (!). Co więcej, 
pierwsze osoby zaczęły się wycofy-
wać dopiero na dawce 300V. Uzyskane 
wyniki były szokiem dla wszystkich. 
Przypomnijmy, badani (czyli ci w ro-
lach nauczycieli) mogli w każdej chwili 
przerwać swój udział w eksperymencie. 
I choć narzekali i aplikowali kolejne 
dawki prądu bardzo niechętnie, to wciąż 
posłusznie wypełniali polecenia ekspe-
rymentatora. Podobne wyniki uzyskano 
podczas powtarzania tego eksperymen-
tu (jak również jego różnych wariantów) 
przez Milgrama i innych badaczy na 
całym świecie. Dlaczego ludzie tak się 
zachowali? Dlaczego na czyjeś polece-
nie byli gotowi krzywdzić niewinnego 
człowieka?  

Ja tu tylko naciskam
Chcielibyśmy wierzyć, że osoby ba-
dane przez Milgrama miały poważne 
zaburzenia osobowości i były niezdiag-
nozowanymi psychopatami. Takie wy-
jaśnienie byłoby wygodne, jednak rów-
nocześnie dalekie od prawdy. Sam autor 
badania jako przyczynę podał specy-
ficzny stan „pośrednictwa w działaniu”, 
w jakim znajdowały się osoby badane. 

Wprawdzie wciskały one kolejne przy-
ciski generatora prądu elektrycznego, 
ale psychicznie nie czuły się za to od-
powiedzialne. Wykonywały one tylko 
polecenia eksperymentatora, za którym 
stał autorytet badacza i uczelni (było nią 
wspomniane Yale University, cieszące 
się niekwestionowaną reputacją). Inny-
mi słowy, odpowiedzialność za to, co się 
działo, badani przypisywali osobie eks-
perymentatora. Nie sobie. Późniejsza 
analiza badania Milgrama wykazała, 
że istnieje wiele czynników sprzyjają-
cych takiemu ślepemu posłuszeństwu. 
Wśród nich są m.in.: ograniczenie sa-
moświadomości badanego (mało czasu 
na refleksję, na zastanowienie się nad 
tym, co robimy), poczucie zaangażo-
wania (fakt zobowiązania się do udziału 
w eksperymencie utrudniał sprzeciw), 
ograniczona empatia (ucznia było tyl-
ko słychać, nie widać) czy świadomość 
hierarchii (gdy w jednym wariancie 
eksperymentu badaczem był „zwykły” 
człowiek, a nie autorytet w białym kitlu, 
posłuszeństwo było mniejsze). Przyczyn 
ślepego posłuszeństwa jest zatem wiele 
– i są to mechanizmy komplementarne.

„Taki miałem rozkaz”
Pisarz Charles Percy Snow napisał kie-
dyś: „Więcej ohydnych zbrodni popeł-
niono w imię posłuszeństwa niż buntu”. 
To właśnie zbrodnie, a ściślej mówiąc 
masowe ludobójstwa z II wojny świa-
towej były dla Milgrama inspiracją do 
tego badania. Milgram doszedł jednak 
do wniosku, że skłonność do podpo-
rządkowania się przełożonym w nazi-
stowskich Niemczech byłaby możliwa 
także w innych krajach. O ślepym słu-
chaniu rozkazów mówili podczas proce-
su norymberskiego wszyscy zbrodnia-
rze wojenni z kierowanej przez Adolfa 
Hitlera III Rzeszy. „Stałem się automa-
tem słuchającym ślepo każdego roz-
kazu” – pisał Rudolf Hess, komendant 
obozu oświęcimskiego, w pożegnalnym 
liście do żony (zbieżność z nazwiskiem 
autorki tego artykułu jest przypadkowa, 
przyp. red.). Badanie Milgrama nad po-
słuszeństwem wobec autorytetu z pew-
nością pozwala spojrzeć na Holocaust 
z innej perspektywy. Zbrodniarzami 

wojennymi niekoniecznie kie-
rowały wewnętrzny sadyzm 
i psychopatia, a najczęściej 
złożona sytuacja, w jakiej się 
znaleźli. Nie jest to oczywiście 
rzecz, która ich usprawiedliwia. 
Z kolei w nas może tylko potę-
gować niepokój. Budzi bowiem 
pytanie – na ile ja sam byłbym 
w stanie przesunąć swoje gra-
nice posłuszeństwa? Czy pod 
wpływem różnych czynników 
sytuacyjnych mógłbym wyrzą-
dzić komuś zło? I, co gorsza, 
nie czuć za to odpowiedzialno-
ści? Dla nikogo z nas nie jest to 
przyjemna refleksja. Z pewnoś-

cią jest jednak konieczna. 

Marlena Hess
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Źródło obrazków: https://tricksofmind.pl 
Oryginalny eksperyment Stanleya Milgrama przeprowa-
dzony na uniwersytecie Yale w maju 1962 roku: https://
www.youtube.com/watch?v=2YdBVgEApRI&t=339s 
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„TAK. WYJADACZE”

THOMAS BERNHARD
Książka zwiera dwa znakomite opowiadania znanego austriackiego pisarza, 
Thomasa Bernharda.
Pierwsze zatytułowane - „Tak”, to historia platonicznej relacji dwojga osób, 
narratora i jego przyjaciółki, Persjanki. Słowo w tytule pada na sam koniec 
opowieści, w odpowiedzi na pytanie skierowane do głównego bohatera - czy 
popełni kiedyś samobójstwo? Mężczyzna początkowo jest zafascynowany 
swoją depresyjną przyjaciółką, odnajduje w niej pokrewną duszę. Z czasem 
jednak, gdy poczuje się nieco lepiej, jej fatalizm zaczyna mu doskwierać i zry-
wa z nią nić porozumienia. Po jakimś czasie dowiaduje się z gazety o sa-
mobójczej śmierci Persjanki. Opowieść o tych dwojgu zagubionych istotach 
opisana jest z porażającą szczerością. Autor bardzo dokładnie oddał ich stan 
ducha, nie szczędząc czytelnikowi najmniejszych szczegółów. Drugie opowia-
danie, „Wyjadacze” jest już nieco mniej przerażające, porusza bowiem temat 
obsesji, megalomanii i nerwicy natręctw jednego z tytułowych wyjadaczy. 
Mowa tu o emerytowanym uczonym, Kellerze, który pracuje nad rozprawą 
o fizjonomice. Pomagają mu w tym wspomnienia o czterech przyjaciołach, 
z którymi regularnie odwiedzał najtańszą wiedeńską jadłodajnię. Tragikome-
dia kończy się niestety tragicznie, Kellerowi nie udaje się dokończyć swojego 
wielkiego dzieła. „Tak. Wyjadacze” Thomasa Bernharda to jedna z tych ksią-
żek, których nie da się zapomnieć.

„BRUD. CUCHNĄCA HISTORIA HIGIENY”
MONIKA UTNIK-STRUGAŁA

Historia brudu i higieny napisana przez autorkę „Drzew” i „Pszczół” stanowi 
doskonałe kompendium wiedzy na temat ludzkiej obyczajowości. Z tej boga-
to ilustrowanej książeczki dowiadujemy się m.in. jak dbają o czystość kos-
monautki, jak chińscy cesarze, a jak zamieszkujący Afrykę Himbowie. Dzięki 
autorce poznajemy całą paletę zapachów z różnych stron świata, odkrywamy 
kolejne karty historii brudu. Stosunek do czystości zmieniał się na przełomie 
wieków w zaskakujący sposób i zależał m.in. od regionu geograficznego, 
statusu społecznego i miejscowej kultury. Zebrane w książce ciekawostki 
wpływają na wyobraźnię i pomagają zrozumieć ducha czasu. Informacje tu 
zawarte zaskoczą również dorosłych, bowiem nie wszyscy wiedzą, że dawni 
chrześcijańscy święci uważali brud za symbol pobożności, a Napoleon za-
żywał wielogodzinnych kąpieli. Lektura uświadamia, że ubikacja w wielu do-
mach na świecie wciąż jest luksusem, a chirurdzy w XIX wieku wycierali brud-
ne ręce w fartuch. Barokowe ilustracje Piotra Sochy zobrazują czytelnikowi 
niezwykle intensywny świat zapachów i wynalazków dotyczących czystości. 
Po przeczytaniu tej książki docenicie swoją toaletę, w której znajduje się je-
den z najważniejszych wynalazków ludzkości, wasz codzienny sedes.

„MIASTO ARCHIPELAG”
FILIP SPRINGER

Książka ta stanowi specyficzne kompendium wiedzy na temat miast, które 
w 1999 roku utraciły status stolicy województwa. Mowa o trzydziestu jeden 
miastach na prawach powiatu, które odwiedził autor. Filip Springer rozma-
wiał z miejscowymi przedsiębiorcami, nauczycielami, artystami i aktywistami. 
Wszystkie te historie opisał w swojej książce, oddając głos osobom, które 
opowiedziały mu o swoich bolączkach, perspektywach i nadziejach na lepsze 
jutro. Niewykorzystany potencjał przedstawionych w reportażu miast odbija 
się na ich mieszkańcach. Stagnacja, kumoterstwo i brak odpowiedniej pro-
mocji powoduje, że byłe wojewódzkie stolice nie przyciągają nowo przyby-
łych i nie przynoszą zysków, porównywalnych do tych, jakie osiągają większe 
ośrodki miejskie. Atutem książki są fotografie, dobrze odzwierciedlające pa-
nujący w tych miastach klimat.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Karakter w 2016 roku.

Poleca  Lucyna Dąbrowska

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY



 NR 18(114)/2021  (ROK VI)    |    28 PAŹDZIERNIKA 2021 R.    |    Mocne Strony4 dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW

BRWINÓW l POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

We wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatne-
go poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu warszawskiego za-
chodniego odbywają się bezpośrednie wizyty u prawników w ramach 
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. 

W CELU UMÓWIENIA TERMINU 
udzielenia porady, świadczenia poradnictwa obywatelskiego 
lub mediacji należy skontaktować się pod nr tel.:

22 733 72 83  
Porady odbywają się co 45 minut.

Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty. 
Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

W celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności: o zakładanie mase-
czek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady – za-
chowywanie odpowiedniego dystansu. Osoba uprawniona do uzyskania 
nieodpłatnej pomocy prawnej musi być zdrowa, a na spotkanie do punktu 
powinna zgłosić się bez osób postronnych.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością 
ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie 
osobiście oraz osobom doświadczającym 
trudności w komunikowaniu się, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o ję-
zyku migowym i innych środkach komunikowa-
nia się, może być udzielana pomoc prawna 
lub świadczone nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie, poza punktem albo za pośredni-
ctwem środków porozumiewania się na 
odległość.

Starosta Warszawski Zachodni informuje, 
że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji praw-
nej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) od dnia 
1 stycznia 2021 roku na terenie Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego działa pięć 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 
w których udzielana jest  nieodpłatnie pomoc dla 
osób uprawnionych, określonych ww. ustawą.

OSOBY UPRAWNIONE do otrzymania nie-
odpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego to osoby, które nie 
są w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej.
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej 
osoba uprawniona ma obowiązek złożenia 
pisemnego oświadczenia, że nie jest w sta-
nie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługi-
wane przez radcę prawnego i adwokata, 
wskazanych przez właściwe samorządy zawodo-
we prowadzone są w Łomiankach i Starych 
Babicach:

ŁOMIANKI 
lokal Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-

-Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2, 
05-092 Łomianki

Poniedziałek od godz. 10.00 do 14.00
Wtorek od godz. 15.00 do 19.00
Środa od godz. 15.00 do 19.00
Czwartek od godz. 15.00 do 19.00
Piątek od godz. 10.00 do 14.00

STARE BABICE
Urząd Gminy Stare Babice 

przy ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

Poniedziałek od godz. 14.00 do 18.00
Wtorek od godz. 14.00 do 18.00
Środa od godz. 14.00 do 18.00
Czwartek od godz. 10.00 do 14.00
Piątek od godz. 10.00 do 14.00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsłu-
giwane przez organizację pozarządową 
– Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą 
w Olsztynie (10-544) przy ul. Warmińskiej 7/1 
zlokalizowane są w Błoniu, Ożarowie Mazo-
wieckim i Lesznie. Porad prawnych w tych 
punktach udzielają adwokaci: 

BŁONIE
lokal przy ul. Traugutta 6, 05-870 Błonie

Poniedziałek od godz. 10.00 do 14.00
Wtorek od godz. 15.00 do 19.00
Środa od godz. 15.00 do 19.00
Czwartek od godz. 15.00 do 19.00
Piątek od godz. 10.00 do 14.00

OŻARÓW MAZOWIECKI
Urząd Miejski przy ul. Poznańskiej 165, 

III piętro, pok. 307, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
Wtorek od godz. 12.00 do 16.00
Środa od godz. 14.00 do 18.00
Czwartek od godz. 09.00 do 13.00
Piątek od godz. 09.00 do 13.00

LESZNO
Urząd Gminy w Lesznie, 

przy ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Poniedziałek od godz. 15.00 do 19.00
Wtorek od godz. 12.00 do 16.00
Środa od godz. 15.00 do 19.00
Czwartek od godz. 15.00 do 19.00
Piątek od godz. 12.00 do 16.00

Więcej informacji na temat NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ znajduje się na stronie 
internetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego w zakładce NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

www.pwz.pl

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
– święto pracowników oświaty
W środę 12 października burmistrzowie Arkadiusz Kosiński i Jerzy Wysocki złożyli gratula-
cje i podziękowania na ręce dyrektorów gminnych placówek oświatowych.  

J ak co roku okazją do spotkania był Dzień 
Edukacji Narodowej, który przypada na 14 
października. Czas pandemii był dla sektora 

edukacji okresem trudnym, pełnym wyzwań i czę-
sto niespodziewanych decyzji. I choć jeszcze cał-
kiem nie pożegnaliśmy się z epidemią, spotkanie 
dało przedstawicielom władz gminy sposobność 
do złożenia osobiście, na ręce dyrektorów szkół 
i przedszkoli z terenu gminy, podziękowań, gratu-
lacji i życzeń. Było też okazją do rozmów o tym, 
co było, ale też przede wszystkim, o potrzebach 
i planach szkół oraz przedszkoli. 
W uroczystym wręczeniu gratulacji uczestniczy-
li: Anna Kurman – dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1, Zofia Kowalczyk – dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Brwinowie, Sebastian Koń-
czak – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Otrębusach, Marta Szwemin – dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie, Małgorzata 
Wojtyniak-Obwojska – dyrektor Przedszkola nr 1, 
Ewa Przybylik – dyrektor Przedszkola nr 3, bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński, zastępca burmistrza 
Jerzy Wysocki oraz Monika Gajewska i Hanna 
Królikowska z Referatu Oświaty brwinowskiego 
Urzędu Gminy.

Gmina Brwinów traktuje jako priorytet inwesty-
cje w oświatę, stanowiące znaczącą część budże-
tu. W 2021 r. zakończono trwającą ponad półtora 
roku rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żółwinie. 
Dziś nowoczesna i przestronna placówka zaspoka-
ja potrzeby oświatowe trzech sołectw: Owczarni, 

Tereni i Żółwina. Nie poprzestając na tej udanej in-
westycji, zapowiadana jest w gminie na najbliższe 
lata budowa kolejnej szkoły, tak bardzo potrzeb-
nej mieszkańcom Parzniewa i okolic. Burmistrz 
Arkadiusz Kosiński wspomniał też o jawiącej 
się potrzebie budowy kolejnej placówki szkolnej 
w samym Brwinowie. Podejmowane działania, 
jak i plany świadczą o tym, że gmina przyciąga na 
swoje tereny nowych mieszkańców, będąc postrze-
gana jako miejsce atrakcyjne i przyjazne do życia.
Na terenie gminy Brwinów funkcjonują obecnie 
cztery publiczne szkoły podstawowe (Szkoła Pod-
stawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwi-
nowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Brwinowie, Szkoła Podstawowa 
im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach 
oraz Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Żół-
winie), Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Brwinowie (w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Brwinowie) oraz 
cztery przedszkola (Przedszkole nr 1 w Brwino-
wie, Przedszkole nr 3 w Brwinowie, Przedszko-
le w Otrębusach oraz Przedszkole w Żółwinie 
– obecnie w strukturze Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Żółwinie).

W placówkach pracuje łącznie blisko 400 nauczy-
cieli i pedagogów – im wszystkim oraz pracowni-
kom administracji placówek oświatowych dzięku-
jemy za codzienny trud wkładany w edukację oraz 
wychowanie dzieci i młodzieży.

UG Brwinów

n  BRWINÓW

Fo
t. 

U
G

 B
rw

in
ów

CHCESZ ZAMÓWIĆ REKLAMĘ?

NAPISZ: 
reklama@mocnestrony.com.pl

ZADZWOŃ: 
509 559 506  |  602 666 134
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HALA PNEUMATYCZNA 
– nowa inwestycja powiatu
Zespół Szkół Nr 1 im. Wańkowicza w Błoniu może już pochwalić się nową halą 
pneumatyczną, która została ustawiona nad boiskiem tuż obok szkoły. 

W piątek 15 października br.  nastąpi-
ło uroczyste zakończenie kolejnej 
inwestycji Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego. Jest to nowoczesna hala 
pneumatyczna o powierzchni 3000 m2 
i wysokości 12 m. Jest to wyjątkowy 
obiekt sportowy w skali powiatu. Pod da-
chem  znalazła się 200-metrowa bieżnia 
lekkoatletyczna, zeskoki do skoku wzwyż 
i skoku o tyczce, skocznie do skoku w dal, 
wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, 
po 2 boiska do gry w siatkówkę i koszy-
kówkę. 
Uroczystego otwarcia obiektu w obecno-
ści przedstawicieli władz gmin z terenu 
powiatu, radnych powiatu oraz zaproszo-
nych gości i uczniów dokonali  Starosta 
Warszawski Zachodni Jan Żychliński 
oraz Dyrektor Szkoły Jacek Cieślak.
Lekkie poszycie oraz wydajny system 
nadmuchu pozwala na użytkowanie hali 
w każdych niemal warunkach – jest 
odporna na działanie wiatru i śniegu. 
Warunki panujące wewnątrz hali pneu-
matycznej są niemal identyczne, jak 
w typowych, tradycyjnych halach sporto-
wych. Hala posiada systemem podwójnej 
membrany, tj. pomiędzy dwie warstwy 
materiałów PCV wdmuchiwane jest 
gorące powietrze generowane  przez sy-
stem grzewczo-nadmuchowy. Powłoka, 
z której wykonane jest przykrycie hali, 
charakteryzuje się dużą wytrzymałością 
na rozciąganie i rozrywanie, odpornością 
na zmiany warunków atmosferycznych 

oraz łatwością usuwania zanieczyszczeń 
z powierzchni powłoki. Materiał powłoki 
jest częściowo transparentny, dzięki cze-
mu można korzystać z boiska w dzień bez 
użycia sztucznego oświetlenia. 
Postawienie hali pneumatycznej umoż-
liwia korzystanie przez cały rok z bież-
ni i boiska z odnowioną nawierzchnią. 
W okresie jesienno-zimowym będą one 
osłonięte przez halę pneumatyczną, która 
na wiosnę zostanie zdemontowana. Pro-
ces ten nie zakłóci w żaden sposób korzy-
stania z boiska. Użyta technologia umoż-
liwia bowiem wyjątkowo szybki montaż 
oraz demontaż hali – dzięki jej niezwykle 
lekkiej i elastycznej konstrukcji cały pro-
ces trwa zaledwie jeden dzień. 
Wdrożenie tego właśnie projektu poprze-
dziła gruntowna analiza. Zamontowanie 
hali pneumatycznej jest kilkakrotnie tań-
sze od budowy hal stałych. Łączna war-
tość projektu to 2 072 161,76 zł, w tym: 
1 480 000 zł – dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Prace związane z wymianą nawierzch-
ni boiska również mogły liczyć na do-
finansowanie (w wysokości 70 000 zł) 
– tym razem z budżetu Województwa 
Mazowieckiego, w ramach programu 
„Mazowiecki Instrument Wsparcia In-
frastruktury Sportowej MAZOWSZE 
2020”. Pozostałe koszty powstania hali 
pneumatycznej sfinansowano z budżetu 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

      PWZ

Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie – konferencja
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Za-
chodnim, w ramach realizowanego projektu pn. „Bezpieczne dzieci dziś 
– wolne od przemocy wnuki jutro” zorganizowało 11 października 2021 r. 
konferencję poświęconą problemowi przemocy w rodzinie. 

W ramach konferencji odbyły się 
trzy prelekcje dotyczące różnych 
aspektów przeciwdziałania prze-

mocy w rodzinie. Pierwszy prelegent 
– Grzegorz Wrona, przybliżył  aspek-
ty prawne usunięcia sprawcy przemo-
cy z miejsca zamieszkania. Na aspek-
ty psychologiczne zwróciła uwagę 
Małgorzata Łuba w prelekcji pt. „Od 
przemocy do kryzysu psychicznego 
– pierwsza pomoc emocjonalna dla 
dzieci i młodzieży doświadczających 
przemocy”. Tematem trzeciej prelek-
cji były „Refleksje na temat przeciw-
działania przemocy w rodzinie”, które 
zaprezentowała płk Anna Osowska-
-Rembecka.

W konferencji wzięli udział przedsta-
wiciele: Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, Starostwa Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, szkół, ośrod-
ków pomocy społecznej, Sądu Rejo-
nowego w Grodzisku Mazowieckim, 
Komendy Powiatowej Policji, placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych, 
rodzin zastępczych, domów pomocy 
społecznej, środowiskowych domów 
samopomocy, przychodni zdrowia, 
oraz pracownicy PCPR. 
Konferencja, oprócz niewątpliwych 
walorów merytorycznych, stworzyła 
także okazję do wymiany doświad-
czeń i dobrych praktyk stosowanych 
przez właściwe służby w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie.
Projekt „Bezpieczne dzieci dziś – wol-
ne od przemocy wnuki jutro” jest 
współfinansowany z Programu Osło-
nowego Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej pn. „Wspierane jednostek 
samorządu terytorialnego w tworzeniu 
systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie”. Całkowity koszt projektu to 
83 600,00 zł, z czego 30 000,00 zł sta-
nowi wkład własny Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego.

PWZ

Szanuję, 
akceptuję, 
nie hejtuję
Kampania społeczna pn.: „Szanuję, 
akceptuję, nie hejtuję” jest wspól-
ną inicjatywą Komendy Powiatowej 
Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z siedzibą w Starych 
Babicach oraz Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego. 

K omenda Powiatowa Policji dla Po-
wiatu Warszawskiego Zachodnie-
go z siedzibą w Starych Babicach 

wspólnie z Powiatem Warszawskim 
Zachodnim podjęła kolejną wspólną 
inicjatywę mającą na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom naszego 
powiatu. 
Tym razem adresatami wspólne-
go przedsięwzięcia jest młodzież 
i rodzice. To z myślą o nich powsta-
ła kampania społeczna pn. „Szanuję, 
akceptuję, nie hejtuję”. Do projektu 
włączył się Zespół Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznych Powiatu War-
szawskiego Zachodniego im. Ireny 
Sendlerowej w Błoniu.
W dalszym ciągu niewielki procent 
osób przyznaje się do tego, że doświad-
cza hejtu. Najczęstszymi powodami 
otrzymywania hejterskich komentarzy 

jest wygląd i przynależność narodowa. 
Są też świadkowie hejtu, którzy milczą. 
Ich brak reakcji wspiera hejterów.
Doświadczenie hejtu może być tra-
giczne w skutkach, szczególnie wśród 
młodzieży. Bezradność, złość, smutek, 
przygnębienie to emocje, z którymi 
mierzy się ofiara hejtera. Warto uświa-
damiać młodych ludzi, że nie muszą 
sami radzić sobie z problemami. Są 
osoby  dorosłe, które mogą i chcą im 
pomóc.
Zapraszamy do obejrzenia filmu profi-
laktycznego, który powstał w ramach 
kampanii. Głównym celem jest poka-
zanie młodym ludziom, jak radzić sobie 
z hejtem i gdzie szukać pomocy. Trzeba 
zdecydowanie przeciwstawiać się za-
chowaniom hejterów. Ostrzegamy rów-
nież, że stosowanie przemocy w Inter-
necie wiąże się z odpowiedzialnością 
karną.
Zapraszamy do obejrzenia filmu na 
stronie www.pwz.pl

PWZ
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URSUS

Jeden dzień z traktorami
21 sierpnia 2021 roku przedstawiciele Oddziału PTTK URSUS – Bożena Iwaniu-
kowicz, Janusz Ptasiński, Wacław Włodarski oraz Stefan Sobczak złożyli wizytę 
na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Je-
rzego Samelczaka w Wilkowicach. Festiwal został zorganizowany wspólnymi si-
łami gminy Lipno, Klubu Traktor i Maszyna Lipno oraz Gminnego Ośrodka Kultury 
Lipno, przy fi nansowym wsparciu władz powiatu, województwa oraz Wielkopol-
skiego Urzędu Marszałkowskiego, a także sponsorów prywatnych i fi rmowych. 

J est to najstarszy i największy zlot 
zabytkowych traktorów i maszyn 
rolniczych. Na wydarzenie przy-

jechało około 300 maszyn, z czego 
ponad 270 stanowiły traktory różnych 
producentów. Sporą grupę tworzyły 
również traktory marki Ursus. 
Zlot stał się również okazją do ponow-
nego spotkania z kolekcjonerami, któ-
rzy wraz ze swoimi traktorami wystąpili 
w filmie Jaśminy Wójcik – „Symfonia 
Fabryki Ursus”. 
Opiekę nad naszą grupą sprawował 
niezastąpiony Jacek Grzywacz z żoną 
Urszulą oraz ekipą Skansenu Łocho-
wice (od red.: o zlocie traktorów w Ło-
chowicach pisaliśmy w materiale „Ini-
cjatorzy powstania Muzeum w Ursusie
– nagradzają i... są nagradzani”. Patrz 
„Mocne Strony” nr 18/2019 r. s. 6–7). 
Na początku imprezy po przemówie-
niach przedstawicieli władz wojewódz-
kich, lokalnych oraz zaproszonych poli-
tyków, rozpoczęło się wręczanie nagród 
w różnych kategoriach. 
Pierwsze nagrody festiwalu wręczono 
w kategorii małych ciągników. Główną 
nagrodę otrzymał Jacek Grzywacz za 

ciągnik Dzik 2. W kategorii maszyn rol-
niczych główną nagrodą uhonorowano 
Zbigniewa Franka za kombajn Vistula 
z roku 1971, a Grand Prix kolekcjone-
rów otrzymał Michał Piotrowski z Re-
tro-Traktor Golub-Dobrzyń, między in-
nymi organizator Zlotów Traktorów na 
Zamku w Golubiu-Dobrzyniu (od red.: 
o tym zlocie pisaliśmy w materiale „De-
legacja z Ursusa na XII Zlocie i Wysta-
wie Starych Ciągników i Maszyn Rolni-
czych w Golubiu-Dobrzyniu” – „Mocne 
Strony” nr 16/2020 r. s. 6).

Prezes oddziału PTTK URSUS Janusz 
Ptasiński wręczył Leszkowi Nowakowi 
– prezesowi Klubu Traktor i Maszyna 
Lipno – dyplom specjalny odznaki tury-
stycznej „Szlakiem Traktora Polskiego” 
jako trzeciemu klubowi w Polsce.  

TRAKTORY I MASZYNY ROLNICZE
Po części oficjalnej rozpoczęła się 
prezentacja traktorów oraz zwiedzanie 
wystawy przez gości. 
Swoje eksponaty wystawiły kluby 
kolekcjonerów zabytkowych maszyn 
rolniczych, jak również prywatni ko-
lekcjonerzy z Polski i zagranicy. Za-
prezentowano różne modele traktorów 
z całego świata, wciąż jednak na poka-
zach królują nasze Ursusy. 
Na zlocie można było zobaczyć przed-
wojennego Lanza, eleganckiego Lanz 
Bulldoga, zasiąść za kierownicą kulto-
wego czerwonego Porsche, podziwiać 
maluchy, które próbowały dotrzymać 
kroku swoim większym braciom. Nie 
zabrakło Tarpanów, jak i Stara 25. 
Obok głównego placu znalazła się spe-
cjalna strefa z ofertą współczesnych 
ciągników oraz odnawialnych źródeł 
energii i ogrzewania. 
Program 2-dniowego festiwalu był bar-
dzo urozmaicony. W czasie prezentacji 
traktorów dwójka spikerów ze swadą 
informowała nie tylko o maszynie, para-
metrach technicznych, ale również o ich 
właścicielu. 
Na uwagę zasługiwały zawody w prze-
ciąganiu liny przez traktory, m.in. wę-
gierski traktor pulling, prowadzony 
przez Andrzeja Kazimierczaka. Wśród 
traktorów, z którymi się mierzył były 
dwa ciągniki (po tuningu) marki Ford 
oraz Massey Ferguson. 
Na wystawach statycznych można 
było dowiedzieć się dużo na temat 
rozwoju konstrukcji traktorów – od 
tych najstarszych do współczesnych. 

Obok maszyn starych i nowych prezen-
towano również sprzęt znajdujący się 
w każdym gospodarstwie rolnym. Była 
też możliwość wzięcia udziału w war-
sztatach „klepanie kosy na babie”. 
W strefie maszyn rolniczych wystawio-
ne były pługi, kopaczki, sieczkarnie, 
młocarnie, wialnie, małe silniki sta-
cjonarne oraz dużo drobnego sprzętu. 
W chwili naszego powrotu do Warsza-
wy rozpoczął się pokaz młocki. 

WARTO ODWIEDZAĆ SKANSENY
Dzień na zlocie był za krótki, aby spot-
kać się ze wszystkimi znajomymi, czy 
też porozmawiać z nowo poznanymi 
pasjonatami, którzy dużo czasu poświę-
cają na przywrócenie świetności metry-
kalnie starym maszynom. 
Gorąco namawiamy wszystkich, a szcze-
gólnie mieszkańców Ursusa, aby w cza-
sie podróży po Polsce odwiedzali małe 
skanseny, gdzie można poznać historię 
rozwoju rolnictwa w Polsce, a przy tym 
zdobyć odznakę krajoznawczą – SZLA-
KIEM TRAKTORA POLSKIEGO, 
ustanowioną przez Zarząd PTTK Od-
dział URSUS. 

Wspólnie z Izbą Tożsamości Ursusa, 
będziemy starali się zaprezentować 
skanseny i prywatne zbiory, w których 
można spotkać nasze zasłużone Ursusy. 
Zapraszamy do udziału w zlotach zabyt-
kowych traktorów i maszyn rolniczych. 
To wspaniała okazja do wspólnego spę-
dzania czasu dla całych rodzin. 

ZA ROK 100. ROCZNICA
Mamy nadzieję, że władze dzielnicy po-
mogą zorganizować w Ursusie kolejny 
zlot zabytkowych traktorów Ursus zwią-
zany ze 100-leciem rozpoczęcia produk-
cji pierwszych traktorów. Dla kolekcjo-
nerów, i nie tylko, dzielnica Ursus m.st. 
Warszawy jest jedynym miejscem repre-
zentującym historię zakładów i miasta. 
Czy przedstawiciele władz dzielnicy 
będą w stanie ufundować specjalne na-
grody i wręczać je osobom dbającym 
o zachowanie pamięci o ZM Ursus, 
np. na zlotach zabytkowych traktorów? 
Jeżeli będzie zorganizowany zlot na 
100-lecie Traktora Ursus, Kolekcjone-
rzy obiecali, że nie zawiodą. 

Tekst i zdjęcia
Stefan Sobczak, Bożena Iwaniukowicz

www.ursusweterynarz.pl

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

STRONIE

02-495 WARSZAWA-URSUS, UL. RYNKOWA 5

TEL.: 22 245 31 07 | 604 157 775

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

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA 🗨UWAGA! 
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje
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CHCESZ ABY INNI  
WIEDZIELI WIĘCEJ O TWOJEJ FIRMIE? 

DOBRY SPOSÓB TO REKLAMA!

W Dzień Edukacji Narodowej, 14 paź-
dziernika br., odbyło się uroczyste 
otwarcie Małego Muzeum Historycz-
nego, mieszczącego się w siedzibie 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Nowej Wsi. 

P oczątki działalności Małego Muze-
um Historycznego sięgają 2005 r. To 
właśnie wtedy, podczas Dni Sportu 

w gminie Michałowice zorganizowa-
nych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Nowej Wsi, mieszkańcy mogli zoba-
czyć niewielką wystawę zbiorów muzeal-
nych. Szczególnym zainteresowaniem ro-
dziców uczniów cieszyły się dwie tary do 
prania, maglownica, gramofon, waga na 
listy, płyty analogowe i unikatowe płyty 
pocztówkowe. Pojawiła się wówczas idea 
powstania muzeum w szkole. Konieczny 
był apel do mieszkańców o podarowanie 
eksponatów dla przyszłej placówki.
Ogromny odzew sprawił, że do pracowni 
historycznej trafiły przedmioty o różnym 
przeznaczeniu i wartości, m.in. dzienni-

czek ucznia z 1935 r. Wśród grona dar-
czyńców byli także żołnierze IV Obwo-
du Ochota Armii Krajowej, pochodzący 
nie tylko z gminy Michałowice.
W zbiorach muzeum znalazły się pa-
miątki z okresu Powstania Warszawskie-
go, m.in.: odznaki, medale oraz znaczki 
związane także z Rajdem po Kamienistej 
Drodze, czyli lipcowym rajdem powstań-
ców i ich rodzin.
Siedziba Małego Muzeum Historycznego 
usytuowana jest na ostatnim piętrze szkoły 
podstawowej w Nowej Wsi. W czwartek 
14 października, czyli w Dniu Edukacji 
Narodowej odbyło się uroczyste otwarcie 
placówki. Wśród gości byli Małgorzata Pa-
checka – wójt gminy Michałowice, radni, 
nauczyciele, muzealnicy oraz uczniowie 
i ich rodzice.
Po uroczystości rozpoczęło się zwiedza-
nie muzeum. Na podstawie życiorysów 
hrabiego Jakuba Ksawerego Aleksandra 
Potockiego oraz Władysława Kamelskiego 
uczestnicy wydarzenia mogli poznać hi-
storię szkoły i OSP w Nowej Wsi.

Dział dotyczący Rajdu Pęcickiego i Raj-
du po Kamienistej Drodze pokazuje 
historię rajdów szkolnych w albumach 
oraz publikacje. W zbiorach znajduje się 
kolekcja znaczków rajdów rodzin powstań-
czych oraz wspomnienia świadków historii 
– powstańców, Wojciecha Cygańskiego, 
Zdzisława Macieja Michalskiego i Boh-
dany Kraszewskiej-Domańskiej. W dziale 
można obejrzeć zdjęcia z Powstania War-
szawskiego. Fotografie przekazał Zdzisław 
Michalski. W gablocie znalazła się też po-
wstańcza opaska – dar Jana Glury.

W dziale „Militaria” zgromadzono eks-
ponaty związane z wojną, m.in.: hełm, 
łuski, lornetki oraz akcesoria niezbędne 
w życiu codziennym żołnierzy. W zbio-
rach znajdują się także zdjęcia polskich 
żołnierzy z atelier w Wilnie (1930 r.) 
i z atelier w Blackpool (1940 r.).

Dział „Pasje” odzwierciedla pasje ucz-
niów, m.in.: filatelistykę, filumenistykę 
i czytelnictwo („Białe Kruki”).

W dziale „Fonografia” odwiedzający 
znajdą sprzęty do odtwarzania muzyki, ta-
kie jak: magnetofony kasetowe i szpulowe, 
gramofony, w tym słynny adapter „Bambi-
no” oraz dawne nośniki, czyli kasety, ta-
śmy, płyty analogowe (pocztówkowe, sin-
gle i longplaye), a także radia i tranzystory.

W dziale „Edukacja i Sport” można obej-
rzeć historyczne przybory szkolne i sprzęt 
sportowy, m.in.: słynny drewniany piórnik, 
obsadki, stalówki, tabliczki do pisania, 
tornister, liczydła, zeszyty, podręczniki, 
drewniane narty, łyżwy, rakiety tenisowe 
i wrotki. W zbiorach muzeum są również 
maszyny do pisania. Kilka tygodni wcześ-
niej uczeń szkoły podstawowej w Nowej 
Wsi przekazał oryginalną maszynę firmy 
PREDOM w skórzanej walizce z kartą 
gwarancyjną, paragonem i zapasową kalką.

W dziale „PRL” zgromadzono przedmio-
ty codziennego użytku z pokoju i kuchni 
z minionego okresu, takie jak: młynki do 
mielenia, żelazka, naczynia z podpisem 
„Społem”, „GS”, pralka Frania, wyroby 
Porcelitu Pruszkowskiego oraz opakowa-

nia, np. czekoladki Wedla jako wyrób cze-
koladopodobny.

Dział „Etnografia” zabiera zwiedzają-
cych w podróż po świecie wiejskim. Moż-
na tu obejrzeć m.in.: sierpy, pogrzebacze, 
grabie drewniane, maselnice, maglownice, 
a nawet... żelazka na dusze.

Małe Muzeum Historyczne funkcjonuje 
dzięki uczniom – kustoszom. Pracują oni 
w ramach koła Muzealnego. Nieocenio-
ny wkład w działalność placówki wnoszą 
również mieszkańcy gminy Michałowice, 
którzy przekazali historyczne przedmioty, 
ocalając je przed zapomnieniem.
Uczniowie szkoły mogą codziennie od-
wiedzać muzeum. Będzie ono także czyn-
ne podczas dni otwartych w nowowiejskiej 
szkole.  

Pomysłodawczynią utworzenia 
muzeum jest ELŻBIETA GĄSIOR 
– nauczycielka historii w Szkole 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Nowej Wsi – która gromadziła 
muzealne zbiory przez 16 lat.

DZIĘKUJEMY! 

Otwarcie Małego Muzeum Historycznego
w szkole w Nowej Wsi
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WYWIAD

n� �Już�prawie�7�lat�jest�Pan�Burmistrzem�Piastowa.�
W�wyborach�w�2014�r.�w�II�turze�pokonał�Pan�Ewę�
Borodzicz� z� PiS� z� wynikiem� 63,63%� do� 36,37%�
głosów,�a�w�2018�r.�w�II�turze�uzyskał�Pan�68,27%�
poparcia� zwyciężając� z� Magdaleną� Bonarow-
ską� z�KO� (31,73%).� Tak�duże�poparcie� zobowią-
zuje.�W�marcu�2020� r.� ogłoszono�w�Polsce� stan�
epidemii,� co� zakłóciło� plany� zarówno� rządu� jak�
i�jednostek�samorządu�terytorialnego.�Chciałbym�
przekazać� Czytelnikom,� jak� Pan� ocenia� dotych-
czasowy�przebieg� bieżącej� kadencji,� biorąc� pod�
uwagę�wcześniejsze�zapowiedzi�oraz�jakie�są�za-
łożenia�na�kolejne�lata.�

– Staramy się prowadzić działania, które zapowia-
daliśmy jesienią 2018 r. jako program Stowarzy-
szenia Nasz Piastów, z którego się wywodzę, na 
nadchodzącą kadencję 2018–2023 r. Na pewno 
można to ocenić pozytywnie. Jeżeli odwołamy się 
wprost do programu, który wtedy proponowaliśmy 
mieszkańcom Piastowa jako wizję rozwoju miasta, 
w dużym stopniu jest on realizowany. Nigdy nie 
jest tak, że wszystko udaje się w stu procentach. 
Rzeczywistość jest dynamiczna. Czasami jest 
tak, że możemy nie być w stanie ze względu na 
czas, na środki, którymi miasto dysponuje, czegoś 
realizować. To jest udziałem wszystkich, którzy 
działają w sferze publicznej. Bywają pewne do-
bre plany, które rzeczywistość później weryfikuje. 
W przypadku Piastowa wydaje mi się, że trzeba 
by oddzielić sytuację związaną z pandemią. To 
jest czynnik, który wszystkim pokrzyżował plany, 
nam w pewnym stopniu też. Gdybyśmy jednak 
zrealizowali taki model wyeliminowania czynnika 
pandemii i założyli, że wszystko jest tak, jak zapla-
nowaliśmy sobie parę lat temu, to wydaje mi się, 
że ten plan jest realizowany z dużą konsekwencją, 
począwszy od największych inwestycji,  zrealizo-
wanych w 2018 r. Dopiero przymierzaliśmy się 
do pierwszego dużego wyzwania realizowanego 
w partnerstwie publiczno-prywatnym, czyli budo-
wy i rozbudowy naszego Liceum Ogólnokształcą-
cego. 

n� �Proszę�o�przybliżenie�historii� i�końcowego�efek-
tu�tej�„rewolucji”.�To�jest� inwestycja�zauważona�
szeroko�poza�regionem.

– Na pewno tak. Ja ten bilans chciałem rozpo-
cząć właśnie od tej inwestycji nieprzypadkowo. 
To jest inwestycja, która dzisiaj, po jej zrealizo-
waniu w terminie – w kontekście pandemii – jest 

argumentem za tym, że powinno się patrzeć 
i oceniać trochę abstrahując od pandemii. Nasze 
liceum to obiekt supernowoczesny, zbudowany 
z najwyższymi standardami energooszczędności 
i nowoczesnych rozwiązań w zakresie budynków 
kubaturowych, ale też poszanowania energii. 
To drugi element znamienny dla oceny tego, co 
wydarzyło się w ostatnich latach w Piastowie. 
Ta szkoła buduje dzisiaj wizerunek miasta, bar-
dzo silnie pracuje na jego markę. W roku 2019, 
gdy rozpoczynaliśmy, podpisując 30 kwietnia 
umowę z wykonawcą – firmą WARBUD, była 
to największa inwestycja realizowana w Polsce 
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Tak jak planowaliśmy, inwestycja w ciągu 2 lat 
została doprowadzona do końca. To nowoczes-
na szkoła, która wyraźnie kontrastuje z sytua-
cją naszego liceum sprzed paru lat. Wtedy była 
zagrożona w swoim bycie wogóle. Kiedy po 
kilkuletnich staraniach, w 2015 roku, udało się 
nawiązać porozumienie z ówczesnymi władza-
mi powiatu, i szkoła została przejęta przez Mia-
sto Piastów, postanowiliśmy, że szkołę udało się 
uratować nie po to, żeby dalej wegetowała w wa-
runkach urągających nowoczesnej wizji szkoły, 
tylko żeby sytuacja zmieniła się radykalnie. To 
jest sukces miasta, mieszkańców, nauczycieli, 
rodziców. Rozwinęła sie wtedy duża akcja obro-
ny szkoły, będącej obecnie wizytówką miasta. 
W ubiegłym roku obchodziliśmy 75-lecie Lice-
um Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. Adama Mickiewicza. Niezależnie 
od radykalnej poprawy bazy materialnej szkoły, 
równolegle realizowany jest program jej rozwoju 
w sensie poziomu nauczania, możliwości, któ-
re stwarza uczniom, a wśród nich są nie tylko 
mieszkańcy Piastowa. Zależy nam, żeby była to 
placówka formująca młodych ludzi do aktywnej, 
obywatelskiej postawy i mądrej odpowiedzialno-
ści za miasto, za region, za ojczyznę.

n� �Czy� nowy� wizerunek� szkoły� wiąże� się� z� jakimiś�
korzyściami� nie� tylko� dla� uczniów� i� nauczycieli,�
ale�bezpośrednio�dla�miasta?�

– Dziękuję za to pytanie, bo to pokazuje fi-
lozofię naszego działania. To od początku nie 
była inwestycja tylko dla szkoły, ale również dla 
miasta jako takiego. Od samego początku pro-
jektowaliśmy tutaj główną siedzibę Biblioteki 

Miejskiej. Niejako „przy okazji” budowy duże-
go parkingu między Urzędem Miasta i liceum 
powstał największy plac w mieście, na którym 
w pierwszy weekend września zorganizowali-
śmy Dni Piastowa. Pod parkingiem mamy zako-
panych ponad 70 pomp ciepła, które dostarczają 
ciepło do tego dużego kompleksu, jakim jest 
liceum. W wyniku tej inwestycji powierzchnia 
szkoły powiększyła się trzykrotnie. Jest foto-
woltaika, jest nowoczesna infrastruktura, me-
chaniczna wymiana powietrza. Co ważne, ta 
szkoła budzi zainteresowanie uczniów ostatnich 
klas szkół podstawowych nie tylko z Piastowa, 
co widać po tegorocznym naborze. Kadra na-
uczycielska składa się z osób wysoko wykwa-
lifikowanych, nierzadko z tytułami naukowymi, 
świetnie przygotowanych pedagogicznie. W no-
woczesną wizytówkę naszego liceum wpisuje 
się nauczanie dwujęzyczne i międzynarodowa 
matura. Dotychczasowy budynek był zbudowa-
ny w drugiej połowie lat trzydziestych. 

n� �Jakie�korzyści�wynikają�z�realizacji�tej�inwestycji�
w�formule�partnerstwa�publiczno-prywatnego?

– Sama formuła partnerstwa publiczno-pry-
watnego polega na tym, że zawierają umowę 
dwie strony. Partner publiczny jest zlecenio-
dawcą inwestycji, a partner prywatny tę inwe-
stycję realizuje. Istotny jest podział ryzyk, które 
są po obu stronach. Po zrealizowaniu inwestycji 
partner publiczny korzysta z niej na zasadach 
udostępnienia. Umowa w naszym przypadku 
zawarta jest na 22 lata, a od razu możemy z in-
westycji korzystać. Utrzymanie obiektu przez 
cały ten okres jest po stronie Warbudu. Miasto 
mogło dzięki temu równolegle realizować wie-
le innych zadań, jak kanalizacja, remonty dróg, 
budowa filii przychodni zdrowia, rewitalizacja 
zabytkowej willi Millera, termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej. Gruntow-
nej odnowie poddajemy 11 obiektów z miesz-
kaniami komunalnymi, z których część pamięta 
czasy przedwojenne. 1,5 roku temu wybudowa-
liśmy i oddaliśmy do użytku 37 mieszkań ko-
munalnych.
Część wydatkowa przez te 22 lata to 4 mln rocz-
nie. Czysto inwestycyjna część budowy liceum 
wynosi ponad 50 mln zł, ale ta kwota jest roz-
łożona na lata.

n� �Wiosną�2018�r.�pojawił�się�raport�WHO�o�stanie�
powietrza�w�miastach�Unii�Europejskiej.�Wśród�
50.� miast� z� najgorszym� wynikiem� pojawił� się�
Piastów.� Obecnie� Polska� jest� we� wszystkich�
rankingach�na�pierwszym,�niechlubnym�miejscu�
w�Europie.

– To był dla nas dodatkowy sygnał, że musimy 
natychmiast podjąć jakieś działania w kierunku 
powstrzymania degradacji środowiska, a przede 
wszystkim walki o jakość powietrza. Niestety, 
funkcjonuje u nas spora liczba tzw. „kopciu-
chów”.

n� �Przyczyny� leżą� chyba� nie� tylko� w� samym� mie-
ście...�

– Tak, i to w dużym stopniu. Piastów jest w ta-
kim kotle komunikacyjnym, gdzie z kilku stron 
komunikacja dorzuca swoje negatywne skutki, 
ale też działalność konwencjonalnej elektrocie-
płowni pruszkowskiej, bardzo długo pracującej. 
To wszystko są składniki naszego smogu. My, 
jeszcze przed publikacją raportu, w 2017 r. przy-
jęliśmy program najprostszego z możliwych 
działań – dopłaty dla mieszkańców do wymiany 
pieców. Do tej pory dzięki temu zostało wy-
mienionych ok. 300 palenisk, z których ok. 1/3 
to są klasyczne kopciuchy, ale miasto dopłaca 
również do wymiany pieców gazowych starej 
generacji na nowe. Na ten cel wydatkowaliśmy 
z budżetu miasta ok. 1 mln zł w ciągu 3 lat. 
Działanie w zakresie klimatu i środowiska po-
strzegamy jako niesłychanie ważne. Nie może-
my skupić się wyłącznie na rozbudowie infra-
struktury miejskiej, musimy także dbać o jakość 
życia, bo zaniedbanie tej sfery skutkuje pogor-
szeniem stanu zdrowia mieszkańców, choroba-
mi. W wyniku oddziaływania smogu co roku 
umiera co najmniej 40 tys. Polaków. 
Podjęliśmy te działania w trosce o zdrowie i ży-
cie mieszkańców. 

n� �Czy�wiadomo�ile�„kopciuchów”�dalej�funkcjonuje�
w�gospodarstwach�domowych?

– Wiosną tego roku zakończyliśmy działania, 
związane z inwentaryzacją źródeł ciepła. Nie 
mamy zweryfikowanych wszystkich adresów, 
ponieważ w związku z pandemią był kłopot 
z dotarciem do właścicieli. Myślę, że może być 
jeszcze nawet ok. 500 takich miejsc. 

„ Działanie w zakresie klimatu 
i środowiska postrzegamy 
jako niesłychanie ważne”

Z GRZEGORZEM SZUPLEWSKIM – Burmistrzem Piastowa – rozmawia Jacek Sulewski 
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Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

n  �Jak�niedosłuch�wpływa�na�nasze�życie?�
Niedosłuch to nie tylko zaburzenie słyszenia w jego 
fizjologicznym znaczeniu, ale przede wszystkim zja-
wisko mające wpływ na naszą psychikę i społeczne 
funkcjonowanie. Trudności komunikacyjne, a więc 
trudności w rozumieniu mowy, są najczęstszym obja-
wem niedosłuchu. Uniemożliwiają one podtrzymanie 
prawidłowych relacji społecznych. 

n  �Co�ma�Pani�na�myśli�mówiąc�o�prawidłowych�
relacjach�społecznych?�

W przypadku niedosłuchu często mamy odczynienia 
ze skrajnymi zjawiskami. Trudności w porozumie-
waniu się wywołują silny stres stanowiący podstawę 
konfliktów interpersonalnych, czy braku stabilności 
emocjonalnej. Skutkiem jest stopniowe ograniczanie 
kontaktów z otoczeniem, a finalnie – całkowita rezyg-
nacja z nich.

n  �Dlaczego�tak�się�dzieje?�
Dla osób niedosłyszących takie prozaiczne zdarzenia, 
jak wizyta u znajomych, zakupy w sklepie, spotkanie 
rodzinne czy rozmowa w hałasie ulicznym to prawdzi-
we wyzwania. Ciągle trzeba nasłuchiwać, dopytywać, 
udawać, że się rozumie co inni mówią i ukrywać, że 
tak nie jest. Stresowi związanemu z ciągłą koncen-
tracją i napięciem towarzyszy uczucie zmęczenia, 
skrępowania, frustracji i wycofania. Ma to negatywny 
wpływ na samopoczucie oraz samoocenę. Prowadzi 
do rezygnacji z siebie i swoich potrzeb,  izolacji, a na-
wet trwałego wykluczenia społecznego, samotności 
i depresji. 

n  �Jakie�osoby�znajdują�się�w�grupie�ryzyka?�
Społeczeństwa europejskie dość szybko starzeją 
się, a to sprawia, że wzrasta odsetek osób z Pres-

byacusis – niedosłuchem wieku podeszłego. Już co 
trzecia osoba powyżej 65. roku życia ma kłopoty ze 
słuchem. Stąd największą grupę ryzyka stanowi ta 
właśnie grupa.

n  �Jakie�procesy�wpływają�na�postępowanie�nie-
dosłuchu�u�osób�po�65�roku�życia?�

Presbyacusis to niedosłuch stopniowo pogłębiający 
się, którego początkowym symptomem są trudności 
w rozumieniu mowy. Dzieje się tak na skutek uszko-
dzenia tych obszarów komórek słuchowych, które są 
odpowiedzialne za odbiór wysokich częstotliwości, 
a więc wysokich tonów. Takiego niedosłuchu nie moż-
na wyleczyć, ale można skutecznie opóźniać jego roz-
wój. Dodatkowo na pogorszenie słyszenia wpływają: 
cukrzyca, nowotwory, stosowanie niektórych leków, 
a także wszechobecny hałas. 

n  �Co� robić,� aby� nie� doprowadzić� do� sytuacji,�
w�której�nasze�życie�z�niedosłuchem�staje�się�
nie�do�zniesienia?�

Niedosłuch to zjawisko złożone. Kluczowe jest jego 
wczesne wykrycie i szybkie podjęcie działań reha-
bilitacyjnych. Nieodzowną pomoc stanowią w tym 
przypadku aparaty słuchowe. Jeśli jesteśmy w grupie 
ryzyka, warto przynajmniej raz w roku badać słuch. 
Ważne, by niedosłuch został jak najwcześniej zdiag-
nozowany i by jak najszybciej podjąć rehabilitację słu-
chową. Badania dowodzą, że rehabilitacja aparatami 
słuchowymi nie tylko wpływa pozytywnie na samo-
poczucie, ale również może pomóc osobom cierpią-
cym na zaburzenia funkcji poznawczych, np. w choro-
bie Alzheimera. Zapraszam na bezpłatną konsultację 
i badania. Pomogę wybrać odpowiednie rozwiązanie 
słuchowe. Zachęcam też do bezpłatnego testowania 
aparatów słuchowych.                      n

SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE 
SKUTKI NIEDOSŁUCHU

n� �Jaki� wpływ� może� mieć� miasto� na� prywatnych�
właścicieli�mieszkań�i�domów?

– Na razie mamy wpływ motywujący poprzez 
dopłaty do 4 tys. zł na jedno źródło ciepła. Od 
samego początku współpracujemy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska w pomocy 
mieszkańcom we wnioskowaniu o dofinansowa-
nie z programu Czyste Powietrze, co też wiąże się 
z dopłatami do działań modernizacyjnych, w tym 
wymiany węzła cieplnego. W województwie ma-
zowieckim obowiązuje uchwała antysmogowa. 
My też rozważamy zwrócenie się o umożliwienie 
przygotowania dokumentu naszego gminnego 
programu antysmogowego. W takich programach 
podaje się m.in. termin docelowy, do którego bę-
dzie można korzystać z paleniska węglowego. 

n� �Panie�Burmistrzu,�przypuszczam,�że�mimo�uchwa-
ły,�dla�pewnej�grupy�mieszkańców�o�najniższych�
dochodach�wymiana�paleniska�będzie�finansowo�
nie�do�udźwignięcia.

– Pamiętajmy, że dla osób, które ze względów 
ekonomicznych nie mogą sobie na to pozwo-
lić, istnieje możliwość wnioskowania o wspar-
cie z programu rządowego Stop Smog. Pomoc 
w załatwianiu spraw w urzędach, jak również 
finansowanie pewnych opłat bieżących, zapew-
niają Ośrodki Pomocy Społecznej. Natomiast 
na osoby, które programowo, mimo możliwości 
finansowych, nie są zainteresowane transfor-
macją, powinny być wywierane naciski nawet 
w formie mandatów, ponieważ szkodzą nie tyl-
ko sobie, ale też innym.
Drugim ważnym działaniem w kierunku elimi-
nacji zanieczyszczeń jest korzystanie z czystych 
źródeł energii. Po raz pierwszy wniosek o dofi-
nansowanie odwiertu geotermalnego, jako po-

tencjalnie własnego źródła energii, złożyliśmy 
w 2018 roku. W sierpniu tego roku podpisali-
śmy umowę z NFOŚ o dofinansowanie odwier-
tu. Zakładam, że ta inwestycja zostanie zreali-
zowana w 2022 r. Po potwierdzeniu parametrów 
cieplnych i mocy tego źródła będziemy mogli 
przystąpić do rozbudowy sieci cieplnej w mie-
ście w perspektywie kilku lat. 
Staramy się przeprowadzać jak najwięcej ter-
momodernizacji obiektów publicznych łącznie 
z instalacjami odnawialnych źródeł energii. 
Jest to przede wszystkim fotowoltaika, ale być 
może, tam gdzie będzie to możliwe, pojawią 
się pompy ciepła. Mamy podpisany list inten-
cyjny o współpracy z firmą Saule, należącą do 
czołówki światowej w zakresie nowoczesnych 
technologii fotowoltaicznych. W tej technologii 
podkładem nie są sztywne panele na podłożu 
krzemowym, lecz technologia perowskitowa 
– super cienka folia, która pozwala montować 
baterie na różnych powierzchniach, nawet za-
krzywionych. 21 maja została otwarta pierwsza 
fabryka perowskitu we Wrocławiu. Tego dnia 
11 podmiotów publicznych, m.in. Saule Techno-
logies, Columbus  Energy, Columbus Elite, Ne-
xity Global, MVGM, Skanska, Somfy, Miasto 
Piastów, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Pol-
skie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz 
ECR Polska podpisało Kartę Zielonej Transfor-
macji. Wspólnie zobowiązały się do podjęcia 
konkretnych działań w celu ograniczenia zmian 
klimatycznych, wprowadzania nowych techno-
logii, do działania na rzecz budzenia w społecz-
ności świadomości poszanowania energii.

n� �W� tych� działaniach� bardzo� istotne� jest� dbanie�
o� tereny� zielone,�a� także� ich�powiększanie.�Pia-

stów�ma�bardzo� zwartą� zabudowę,� nie�ma�więc�
po� prostu� miejsca� na� nowe� tereny� zielone.� Są�
zaplanowane� nowe� inwestycje� i� w� przestrzeni�
publicznej�pojawiły�się�głosy,�że�w�związku�z�nimi�
zostanie� zmniejszona� powierzchnia� parku.� Do�
naszej� redakcji� też�dotarły� takie� sygnały.�Czy� to�
prawda?

– Nie. To jest dezinformacja. Żeby wyciągnąć 
takie wnioski z uzasadnienia Rady Miasta do 
uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany 
planu wygłoszonego na sesji, trzeba mieć dużo 
złej woli albo brak zdrowego rozsądku. Jed-
noznacznie to dementuję. Dałem temu wyraz 
również na ostatniej sesji, deklarując, że ani 
Park Niepodległości, ani żaden inny nie bę-
dzie zubożony nawet o 1 cm. Wychodząc na-
przeciw wielokrotnie kierowanym postulatom 
mieszkańców chcemy poprawić jakość obsłu-
gi mieszkańców w sensie dostępu do urzędu, 
który będzie przyjazny mieszkańcom. Mamy 
świadomość, że nie jest dobrym standardem, 
gdy urząd pracuje w rozproszeniu, w kilku 
lokalizacjach, częściowo niedostępnych dla 
osób niepełnosprawnych. Szukając rozwiąza-
nia dla tego problemu, przede wszystkim dla 
mieszkańców, ale również dla pracowników, 
opracowaliśmy koncepcję budowy nowego 
Centrum Usług Publicznych, pozbawionego 
barier architektonicznych, którego znaczącą, 
integralną częścią będzie urząd. Projekt za-
kłada budowę nowego obiektu w sąsiedztwie 
zabytkowego budynku przy ul. 11 Listopada 8, 
w którym mieści się znaczna część Urzędu 
Miejskiego. Ten budynek pozostanie nienaru-
szony, natomiast część nowej zabudowy otoczy 
go z dwóch stron – od ul. Ks. J. Popiełuszki 
i równolegle od ul. 11 Listopada wgłąb. 

n� �Kiedy�ten�projekt�może�być�realizowany?

– W tym celu zwróciłem się do Rady o podję-
cie uchwały w sprawie zmiany planu, ponieważ 
dotyczy to założenia historycznego, związanego 
z osiedlami kolejowymi, które dały początek Pia-
stowowi. Oczywiście nie zamierzamy ingerować 
w same budynki. Będą natomiast potrzebne nowe 
miejsca parkingowe. Gdyby się okazało, że tych 
miejsc zabraknie, bierzemy pod uwagę zbudo-
wanie parkingu na miejscu dzisiejszych kortów 
i wyniesienie kortów jakby kondygnację wyżej. 
Ponieważ korty sąsiadują z parkiem, potrzeb-
ne jest wzięcie pod uwagę działki gruntowej, na 
której jest park. Dopiero co dokonaliśmy rewita-
lizacji parku i absurdem byłoby jakiekolwiek in-
gerowanie w jego powierzchnię. Chcemy też roz-
budować tam funkcję rekreacyjną o plac zabaw 
dla dzieci z dużą zabawką na terenie działki, która 
jest nasza, bezpośrednio przy ul. C. Godebskiego. 
Pojawią się też alejki z ławeczkami. Oczywiście 
poprawimy też stan oświetlenia i alejek. 
Myślimy również o rozbudowie terenu Towa-
rzystwa Tenisowego o boiska do gry w bocce. 
Wszystko, o czym teraz mówiłem, jest ogólną 
koncepcją, dopiero po zmianie planu zagospo-
darowania możemy zlecać wykonanie projektu 
i planować formę wykonania (dofinansowanie, 
partnerstwo publiczno-prywatne).

Rozmawiał
Jacek Sulewski

Dalszą część wywiadu z burmistrzem, w której odpowiada 
na kolejne pytania, dotyczące m.in.: zakupu przez miasto 
zabytkowej lokomotywy, przystanku autobusowego na 
wiadukcie nad stacją kolejową i przyszłorocznego budżetu 
– przedstawimy w kolejnym wydaniu „Mocnych Stron”.
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PIASTÓW

W słoneczną niedzielę, 4 października, odbył się przedostat-
ni bieg z cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów Historycz-
nych 2021. Tego dnia biegnący (wystartowało 51 zawodni-
ków) mieli do pokonania 10 km, to najdłuższy bieg i niejako 
punkt kulminacyjny cyklu. 

Tradycje
Tradycją Piastowskich Biegów Historycznych 
jest rozpoczynanie zawodów od odśpiewa-
nia hymnu państwowego. Kiedy wybrzmiały 
cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, bur-
mistrz Piastowa – Grzegorz Szuplewski powitał 
serdecznie zgromadzonych uczestników bie-
gu i publiczność oraz, co też już jest tradycją, 
przedstawił podłoże historyczne dzisiejszego 
wydarzenia: – Cieszę się, że w tym roku możemy 
ten bieg zorganizować, w ubiegłym niestety to 
się nie udało. To jubileuszowy, 5 bieg. Siedem-
dziesiąt siedem lat temu, w nocy z 6 na 7 sierp-
nia 1944r., przez ulice Piastowa i Pruszkowa 
przeszła pierwsza grupa wypędzonych miesz-
kańców Warszawy. Ponad 3 tys. kobiet, dzieci 
i starców, trafiło do obozu Dulag 121. Niemców 
nie interesowały warunki, w jakich przebywali. 
Spontaniczną pomoc otrzymywali od mieszkań-
ców okolicznych miejscowości. Kilka lat temu 
dzień 2 października (w nocy z 2 na 3 paździer-
nika podpisano porozumienie o zaprzestaniu 
walk w Warszawie) ustanowiony został, decyzją 
polskiego parlamentu, Dniem Pamięci o Cywil-
nej Ludności Powstańczej Warszawy. Wczoraj, 
podczas uroczystości na terenie obozu, podano 
do publicznej opinii wiadomość, że osoby, któ-
re przeszły przez obóz Dulag – zostały w sposób 
formalny uznane za kombatantów. Wszystkim 
biegnącym, by oddać hołd bohaterom tamtych 
dni, zarówno tym, którzy przebyli tę męczeńską 
drogę, ale i tym, którzy okazali im solidarność – 
serdecznie dziękuję. 

Po wystąpieniu burmistrza nastąpiło odliczanie, wy-
strzał i biegacze ruszyli na trasę o długości 10 km. 

Trasa
Start i metę zlokalizowano na stadionie MO-
SiRu. Po przekroczeniu jego bramy zawodnicy 
kierowali się w stronę wiaduktu im. gen. Leo-
polda Okulickiego, ps. „Niedźwiadek”, przez 
rondo im. Ryszarda Kaczorowskiego – Aleją 
Wojska Polskiego do jej końca i z powrotem, do 
ronda, następnie w prawo, ulicą Warszawską – 
historycznym szlakiem, którym szła pierwsza 
grupa wypędzonych warszawiaków do bramy 
nr 14, którą wchodzili wszyscy przybywający do 
obozu, zarówno pieszo jak i transportami kole-
jowymi. Następnie uczestnicy przebiegali koło 
pomnika Ofiar Obozu Przejściowego w Prusz-
kowie, wzdłuż ogrodzenia terenu obozu, i da-
lej, ul. Warszawską do ronda i wiaduktem gen. 
Okulickiego na stadion. Tam – runda wokół boi-
ska i linia mety, po przekroczeniu której każdy 
z biegaczy otrzymywał pamiątkowy medal z rąk 
wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Najlepsi zawodnicy biegu na 10 km:
Panie:
1. Agnieszka Brogowicz-Stępniewska
2. Agnieszka Bąk – Warszawa
3. Anna Ślusarczyk – Pruszków
Panowie:
1. Dariusz Przewoźny – Pruszków
2. Marcin Stachowicz – Warszawa
3. Arkadiusz Pajdosz – Pruszków

Pomysł
O historii mówił w swoim wystąpieniu burmistrz, 
a o to skąd wziął się pomysł Piastowskich Biegów 
Historycznych zapytałem kierownika MOSiRu 
Jerzego Derlatkę: – Myśleliśmy z panem burmi-
strzem, co zrobić, żeby rozwinąć sport w Pia-
stowie. Były tylko koszykówka, piłka nożna oraz 
korty tenisowe. Wpadliśmy na pomysł utworzenia 
sekcji siatkarskiej i cyklu biegów historycznych, 
głównie z myślą o dzieciach i młodzieży. Jak 
zaczęliśmy – okazało się, że zapisują się dzieci 
i młodzież, ale również dorośli. Pierwsza edycja 
odbyła się 5 lat emu, w roku 2016. Wtedy dla zwy-
cięzców mieliśmy przygotowane nagrody pienięż-
ne, ale okazało się, że to był błąd, którego więcej 
już nie powtórzyliśmy. W cyklu Grand Prix Pia-
stowskich Biegów Historycznych nie ma nagród 
pieniężnych. Zwycięzcy biegów w poszczególnych 
kategoriach otrzymują puchary i upominki. Każdy 
uczestnik cyklu Grand Prix, który ma zaliczonych 
powyżej 8 biegów ma liczoną punktację (punkty 
zdobywa się za 10 pierwszych miejsc – podobnie 
jak w Pucharze Świata w skokach narciarskich). 
Najlepsi otrzymują karty upominkowe do sklepu 
z artykułami sportowymi. 

Ubiegły rok 
– Zeszłoroczna edycja biegu nie odbyła się, cho-
ciaż byliśmy gotowi – można dzisiaj zabrać na pa-
miątkę medale przygotowane na tamto wydarzenie. 
W zeszłym roku nie odbył się żaden bieg z cyklu 
Grand Prix. W tym roku również obawialiśmy się, 
czy będzie możliwość organizowania biegów, ale 
okazało się, że tak. Bieg na 5 km, kończący tego-
roczny cykl, zaplanowany jest na 7 listopada uli-
cami naszego miasta. Sytuacja jest dynamiczna, 
czekamy, jesteśmy gotowi. Na 10 km zgłosiło się 51 
osób, wczoraj było 43, dziś dopisało się 8 osób. Na 
listopad mamy już 42 osoby, a został jeszcze mie-
siąc do startu. W przyszłym roku szykujemy się do 
pełnego cyklu, czyli 12 biegów.

Cykl Grand Prix Piastowskich Biegów Historycz-
nych jest wspólnym autorskim pomysłem  MO-
SiR-u i burmistrza Grzegorza Szuplewskiego. Czy nacisk położony jest bardziej na sport czy 

na historię? zapytałem p. Jerzego: – Raczej jest 
to połączone – wprowadzenie historyczne, któ-
re wygłasza burmistrz przy okazji każdego bie-
gu plus rywalizacja na trasie. Dzieci i młodzież 
zapamiętują, na jakim dystansie biegli i z jakim 
wydarzeniem w historii Polski wiąże się bieg, 
w którym uczestniczyli, a którego dystans (w me-
trach) jest zazwyczaj rokiem tego wydarzenia. 
A jak z zainteresowaniem biegami, czy od 
początku było duże, czy rosło stopniowo? 
– W pierwszym roku nie było takiej frekwencji, 
jak obecnie, był to raczej rok rozpoznawczy. 
Uczestniczyło bardzo dużo dzieci i młodzieży, 
mobilizowały się szkoły, natomiast później biegi 
stawały się coraz liczniejsze, dołączali dorośli. 
Najliczniejszy bieg, jaki Pan pamięta? – 260 
osób na 10 km, to było w 2018 roku. 

Podziękowanie burmistrza
Burmistrz Piastowa, podsumowując bieg, dzię-
kował wszystkim, którzy pomagali w jego or-
ganizacji i prowadzeniu oraz zapraszał na 7 li-
stopada, na Bieg Niepodległości, który zamknie 
tegoroczny cykl, trochę krótszy niż zwykle. 
– Cieszmy się, że dzisiaj mamy już 5. bieg za 
sobą i mam nadzieję, że nic nie stanie na prze-
szkodzie, byśmy spotkali się 7 listopada. Życzę 
Państwu miłego popołudnia i – do zobaczenia. 

Tekst i zdjęcia  
Wojciech Grzesik

GALERIA ZDJĘĆ na https://mocnestrony.com.pl

GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH 2021
Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy’44
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

ŚCIEŻKA ROWEROWA w zachodniej części 
gminy – stan realizacji budowy
Wykonawcom udało się uzyskać większość stosownych zgód na reali-
zację budowy ścieżek rowerowych, ruszyły prace budowlane.
Planowana do realizacji trasa asfaltowej ścieżki rowerowej została 
podzielona na odcinki, co pozwala na prowadzenie prac budowlanych 
na każdym z nich niezależnie od pozostałych. 

O becnie trwają zaawansowane prace 
na pierwszym z odcinków tzn. od 
granicy z Gminą Błonie wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 700 ul. Ro-
kickiej, przez miejscowość Wolica, 
koło Szkoły Podstawowej w Płocho-
cinie, do przejazdu kolejowego na 
ul. Fabrycznej. Została już wykonana 
znaczna część prac ziemnych, łącznie 
z położeniem wstępnej warstwy asfaltu 
w obszarze, dla którego zgody uzyska-
no najwcześniej. 
Na kolejnych odcinkach, m.in. wzdłuż 
ul. Warszawskiej, trwa przygotowanie 
podłoża, karczowanie krzewów. 
Nadal trwa procedura uzyskania sto-
sownych pozwoleń na realizację prac 
przy kładce nad rzeką Utratą (odcinek 
o długości ok 100 mb). Wykonawca 
przekazał do organu wydającego de-
cyzję komplet dokumentacji i w chwili 

obecnej czeka na wszczęcie postępo-
wania. 
Należy podkreślić, że ostatnia warstwa 
ścieralna z betonu asfaltowego zosta-
nie wykonana, tuż przed oddaniem do 
użytkowania, jednolicie na całej dłu-
gości wybudowanej ścieżki. Długość 
trasy rowerowej budowanej wzdłuż 
DW 700 wyniesie ok. 3600 mb. 
Projektanci pozyskali pozwolenie 
na ostatni z odcinków inwestycji 
prowadzący wzdłuż drogi krajowej 
nr 92 od Święcic w kierunku War-
szawy do ul. Rataja w miejscowości 
Michałówek (odcinek o długości ok. 
2700 mb). Wykonawca planuje roz-
począć prace budowlane jeszcze pod 
koniec bieżącego roku. 
Budowa ścieżki rowerowej jest następ-
stwem podpisanej 26 lutego 2019 r. 
umowy na realizację projektu partner-

skiego pn. ,,Promowanie zrównowa-
żonej mobilności miejskiej poprzez 
rozwój sieci dróg rowerowych na 
terenie gmin Ożarów Mazowiecki, 
Leszno i Stare Babice” w ramach 
Działania 4.3 Redukcja emisji zanie-
czyszczeń powietrza Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
Nakłady finansowe na budowę tras 
rowerowych w Gminie Ożarów Ma-
zowiecki wyniosą ok. 8 mln zł. Pla-
nowany termin zakończenia realizacji 
projektu to wrzesień 2022 r.

Agnieszka Kĳ ewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

SZCZEPIENIA 
przeciwko COVID-19
w Gminie Ożarów Mazowiecki

Zapraszamy do Powszechne-
go Punktu Szczepień Przeciw-
ko COVID-19 w Samodzielnym 
Powszechnym Zakładzie Lecz-
nictwa Otwartego w Ożarowie 
Mazowieckim, przy ul. Konopni-
ckiej 9.

ZAPISY NA SZCZEPIENIA:
n rejestracja przez portal pacjent.gov.pl – całodobowo,
n osobiście w placówce,
n infolinia nr 989 – całodobowo,
n infolinia gminna.

Zapraszamy na szczepienia
również trzecią dawką!

Dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki mających trud-
ności z dotarciem do Punktu Szczepień, którzy:
n posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stop-

niu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N 
(choroby neurologiczne) lub odpowiednio I grupę z ww. scho-
rzeniami,

n mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we włas-
nym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliż-
szego Punktu Szczepień,

działa dedykowana gminna infolinia tel. 607 919 929 (w go-
dzinach pracy Urzędu Miejskiego: w środy 10.00–18.00, w pozo-
stałe dni 8.00–16.00), gdzie osoby uprawnione mogą zgłaszać 
potrzebę transportu.  

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 3 dni przed wyzna-
czonym terminem szczepienia.

W Gminie Ożarów Mazowiecki nadal 4 na 10 osób 
to osoby niezaszczepione.  

Zaszczepmy się dla siebie, 
dla swoich dzieci i wnuków.
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PORADY PRAWNE l URSUS

ODLICZONY KOSZT MEBLI 
W KUCHNI I ŁAZIENCE
Rok temu kupiłam mieszkanie. Teraz po-
stanowiłam je sprzedać i kupić mniejsze. 
Wiem, że mam do wyboru: albo zapłacę 
podatek dochodowy od tej transakcji, 
albo pieniądze ze sprzedaży przeznaczę 
na nabycie nowego lokalu. Kłopot w tym, 
że to nowe jest tańsze od starego. Ale 
słyszałam, że mogę odliczyć nie tylko to, 
co wydałam na zakup mieszkania, ale też 
wydatki na jego wyposażenie.
To prawda. Podatnik sprzedający dom, 
mieszkanie albo działkę przed upływem 
5 lat od jego nabycia powinien zapłacić 
podatek dochodowy. Może go uniknąć, 
jeśli w ciągu 3 lat od sprzedaży otrzyma-
ne pieniądze przeznaczy na własne cele 
mieszkaniowe. O ile nie ma wątpliwości, że 
pod pojęciem „własne cele mieszkaniowe” 
mieści się zakup nowego mieszkania (a tak 
ma zamiar zrobić nasza Czytelniczka), 
o tyle do niedawna nie było pewności, czy 
w tej kategorii mieszczą się także wydatki 
związane z wyposażeniem nowo nabytego 
mieszkania. 
Najnowsza interpretacja ogólna Ministra Fi-
nansów potwierdza, że własny cel mieszka-
niowy oznacza wydatki, dzięki którym lokal 
nadawać się będzie do zamieszkania. A to 
oznacza, że podatnik może odliczyć koszty 
jego wykończenia, w tym także te dotyczące 
nabycia podstawowych sprzętów gospodar-
stwa domowego. Minister Finansów zaliczył 
do nich kuchenkę gazową, elektryczną albo 
gazowo-elektryczną, płyty indukcyjne lub 
ceramiczne, piekarnik, zmywarkę, pralkę, 
lodówkę i okap kuchenny. 
Równocześnie fiskus uznał, że nie wolno 
odliczać kosztów zakupu drobnego sprzętu 
AGD typu kuchenka mikrofalowa czy eks-
pres do kawy. 
Dla podatników istotne jest to, że w końcu 
uznano za wydatki do odliczenia, te zwią-
zane z indywidulanym zamówieniem szaf 
wnękowych, pawlaczy, zabudowy kuchen-
nej i łazienkowej oraz garderobę. Tak samo 
traktuje się zabudowę kuchenną i łazienko-
wą wolnostojącą. A to oznacza, że np. wol-
nostojąca szafka, na której zainstalowano 
umywalkę, będzie mogła być odliczona. 
Dla osób, które chcą skorzystać z tego roz-
wiązania jest zapis w ustawie o podatku do-
chodowym od osób fizycznych stanowiący, 
że odliczane wydatki muszą być udokumen-
towane. Nie ma wątpliwości, że dowodem 
potwierdzającym wysokość wydatków bę-
dzie faktura z nazwiskiem podatnika doko-
nującego odliczeń. Dlatego zawierając umo-
wę, np. na zabudowę kuchni, warto upewnić 
się, czy otrzymamy fakturę.

PRZERWANIE URLOPU OJCOWSKIEGO
Korzystam z urlopu ojcowskiego. W jego 
trakcie zachorowałem i dostałem zwol-
nienie lekarskie. Czy takie zwolnienie 
przerywa bieg tego urlopu? Będę mógł 
z niego skorzystać już po tym, jak zwol-
nienie się skończy?

Niestety nie. Kodeks pracy przewiduje 
w zasadzie tylko jedną możliwość prze-
rwania urlopu ojcowskiego. Mamy z nią 
do czynienia wtedy, gdy dziecko, na któ-
re wzięto ten urlop zachoruje i wyląduje 
w szpitalu. Tylko hospitalizacja dziecka – 
a więc nie byle jaka choroba – daje prawo 
do przerwania urlopu. 
Nie ma przepisów, które pozwalałyby na 
przerwanie urlopu ojcowskiego w sytuacji, 
gdy chora jest osoba korzystająca z tego 
rodzaju świadczenia o charakterze rodzi-
cielskim. A to oznacza, że posiadane przez 
Pana zwolnienie lekarskie nie daje prawa 
do tego, by przedstawić je pracodawcy 
z wnioskiem o przerwanie urlopu rodziciel-
skiego.

NIEDOZWOLONE KARY
Chciałam się zatrudnić w nowej pracy, ale 
zdziwiło mnie, że we wzorze umowy o pra-
cę, który otrzymałam od pracodawcy jest 
zapis o karach, które będę musiała zapła-
cić jeśli wyrządzę szkodę szefowi poprzez 
nienależyte wypełnianie obowiązków pra-
cowniczych. Czy takie zapisy w umowie 
o pracę są w ogóle dozwolone?
Nie! Polskie prawo pracy nie pozwala na 
wprowadzanie do umów o pracę zapisów 
wprowadzających kary umowne na wypa-
dek wyrządzenia przez pracownika szkody 
pracodawcy poprzez nienależyte wypełnia-
nie obowiązków pracowniczych. Te kwe-
stie jasno określa już sam kodeks pracy 
i wprowadzanie dodatkowych klauzul do 
umów o pracę naruszałoby jego przepisy. 
A umowa o pracę nie może przecież być 
niezgodna z ustawą czyli w tym przypadku 
kodeksem pracy. Takie podejście do kwestii 
kar umownych ma bardzo ważne praktycz-
ne konsekwencje. Otóż oznacza to między 
innymi, że pracodawca nie może domagać 
się, by pracownik podpisał weksel zabez-
pieczający dochodzenie roszczeń przez 
pracodawcę. W efekcie taki weksel jest 
nieważny z mocy prawa – nie można więc 
dochodzić zapisanych w nim kwot. 
Bardzo często spotyka się też zapisy 
w umowach o pracę, w których pracodawca 
zmusza pracownika do wyrażenia z góry 
zgody na potrącanie z jego wynagrodzenia, 
np. ewentualnych kar za różnego rodzaju 
szkody albo wykroczenia. 
Takie zapisy także są niedozwolone na 
gruncie polskiego prawa. I to nawet wtedy, 
jeśli w umowie dokładnie określono na ja-
kie potrącenia „w ciemno” zgadza się pra-
cownik. Obowiązuje prosta zasada – każde 
takie potrącenie wymaga każdorazowej 
i oddzielnej zgody pracownika na jego za-
stosowanie.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!... 

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

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

Wszyscy mamy prawo do szczęścia
O godzinie jedenastej, 7 października 2021 roku scenę Ośrodka Kultury „Arsus” zapełnił chór „Viva 
Musica” pod dyrekcją Aliny Małachowskiej. Popłynęły wspaniałe dźwięki Gaudeamus Igitur (pol. Ra-
dujmy się więc). Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechow-
skiego w Ursusie zainaugurowali rok akademicki 2021/2022.

S tudenci nie spotykali się przez półtora roku. 
Wszyscy obecni przyszli na uroczystość z nadzie-
ją, że ten rok przebiegnie bez wymuszonych przez 

wciąż nie dający o sobie zapomnieć COVID przerw. 
Po raz pierwszy od 18 lat na tej uroczystości zabrakło 
Lucyny Wasilewskiej, nieodżałowanej, zmarłej przed 
rokiem Prezes Uniwersytetu. 

Zaproszeni goście
Była zastępczyni Pani 
Lucyny, obecnie Pre-
zes UTW – Grażyna 
Elsner-Mielniczuk 
powitała studentów i za-
proszonych gości, a byli 
wśród nich: Wiceburmi-
strzowie Dzielnicy Ur-
sus Wiesław Krzemień 
i Kazimierz Sternik, 
Dyrektor OK „Arsus” 
Bogusław Łopuszyński, Poseł na Sejm RP Michał 
Szczerba, Dyrektor Biblioteki Publiczneuj w Ursusie 
Agnieszka Proszowska, kierownik DK „Kolorowa” El-
żbieta Zdanowska-Cozac,  przedstawiciele filii Arsusa 
– DK „Portiernia” i DK „Miś”, Kręgu Seniorów ZHP, 
klubów seniora. 

„Musimy mieć chęć”
Chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli ze 
społeczności seniorskiej w okresie pandemii.
Pani Prezes życzyła wszystkim słuchaczom, sobie 
i całemu zarządowi tyle siły, ... żebyśmy mogli Pań-
stwu zapewnić rozwój. Słowo Uniwersytet zobowiązuje. 
Uniwersytet jest po to, żeby rozwijać swoje pasje, swój 
umysł, żebyśmy mogli ćwiczyć fizycznie. Mamy w pla-
nach zorganizowanie na wiosnę pierwszej spartakiady. 
Będziemy ją organizować wspólnie z biblioteką. Mamy 
w nowym roku akademickim wiele propozycji. Lektora-
ty z języków obcych, zajęcia chóru, z psychologii. Na 
terenie naszej gminy mamy kilka Miejsc Aktywności 
Lokalnej (MAL), m.in. w Domu Kultury Kolorowa. Tam 
też będziemy organizować różnego rodzaju zajęcia. Ale 
musimy mieć chęć.

Listy i wystąpienia
Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, 
w liście odczytanym przez Jadwigę Iljin wiceprezes 
UTW, przekazała społeczności UTW wyrazy wsparcia, 
życzenia siły, zdrowia, uśmiechu... – „Mogą państwo li-
czyć na moje wsparcie w każdej sprawie” – zakończyła 
Pani Wicemarszałek.
Poseł Szczerba, wiceprzewodniczący sejmowej Komi-
sji Polityki Senioralnej, od lat obecny na uroczystoś-
ciach inauguracyjnych, złożył oczywiście najlepsze 

życzenia i podzielił się m.in. informacjami o sesji w se-
nacie „Krajobraz po pandemii – jak powrócić do dawnej 
aktywności”. Dodał, że w Japonii w wyniku pandemii 
powstał specjalny urząd „ministra do spraw samotno-
ści”. – Możecie Państwo być z sobą, być razem i uciekać 
od samotności – zauważył poseł. 
Panowie burmistrzowie życzyli tradycyjnie zdrowia, 
siły, uśmiechu, wielu lat życia i nauki. Burmistrz Krze-
mień zwrócił się do seniorów: – Drogie studentki, dro-
dzy studenci. Cieszę się, że wszyscy Państwo zdaliście 
najważniejszy egzamin, przetrwaliście pandemię. Sta-
rajcie się dalej dbać o siebie. Zapiszcie się na trzecią 
dawkę. Dziś usłyszałem, że na 10 zmarłych, 9 nie było 
zaszczepionych. I zakończył słowami: – Życzę Wam, 
żebyście się dalej rozwijali, żebyście korzystali z tego, 
co może Państwu zaoferować dzielnica. Deklaruję Pani 
Prezes, że będziemy Panią wspierać. Życzę wszystkim 
samych szóstek i piątek.
Burmistrz Sternik wspomniał, że w 2003 roku funkcjo-
nował w komitecie założycieskim uniwersytetu. – Ta 
cudowna inicjatywa ma dzisiaj 18 lat, jest pełnoletnia. 
Bawcie się, usprawniajcie się, usportowiajcie, ponieważ 
jesteście dalej młodzi. 
Dyrektor biblioteki Agnieszka Proszowska zaczęła od 
słów: – 30 lat jestem bibliotekarzem i przyświecają mi 
takie słowa, że biblioteka jest wielka przez swoją gościn-
ność, a nie przez swoje rozmiary. Zapraszam państwa 
do wszystkich placówek biblioteki, ponieważ mamy dla 
Państwa nie tylko kursy komputerowe, specjalnie dla 
Państwa przygotowane i zmodyfikowane po poprzednich 
latach doświadczeń, ale na każde spotkanie autorskie. 
I zapraszamy oczywiście do czytania, czytania i jeszcze 
raz czytania. Bibliotekarze są bardzo kreatywni, bardzo 
pomocni, bardzo mili. Gratuluję „osiemnastki” i rów-
nież życzę samych szóstek i piątek.

Wykład 
inauguracyjny
Leszek Leonard 
Nadstawny, ar-
tysta urodzony 
w Pruszkowie, od 
1976 r. związany 
z Ursusem, wygło-
sił inauguracyjny 
„Wykład o pięk-
nie” – głęboki, 

bardzo osobisty, interesujący. Zacytuję tylko malutki 
fragment: – Konwencja Praw Człowieka uznaje pra-
wo do piękna jako osobiste prawo każdego człowieka, 
tak jak prawo do szczęścia, do wolności, do informacji. 
(...)

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
GALERIA ZDJĘĆ na https://mocnestrony.com.pl

n  URSUS. Inauguracja roku akademickiego UTW w OK Arsus
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

 Ruszyła przebudowa ostatniego 
fragmentu ulicy Ks. I.Skorupki
Przebudowa trzeciego, ostatniego 
fragmentu ul. Ks.I.Skorupki obejmuje 
swoim zakresem odcinek ulicy znaj-
dujący się pomiędzy skrzyżowaniami 
z ulicami J. Piłsudskiego i Al. Wojska 
Polskiego na długości ok. 322,0 m. 

Na inwestycję składają się:
n remont nawierzchni ulicy, polega-

jący na wymianie zniszczonej na-
wierzchni na nową z asfaltobetonu 
na podbudowie z kruszywa łama-
nego stabilizowanego,

n budowa zatok postojowych do par-
kowania prostopadłego – łącznie 
100 miejsc parkingowych oraz 5 
dla osób niepełnosprawnych, wy-
konanych z kostki brukowej beto-
nowej,

n budowa chodników, remont zjazdów 
oraz przejść dla pieszych na progu 
zwalniającym, wykonanych z kostki 
brukowej betonowej zróżnicowanej 
kolorystycznie,

n budowa systemu odwodnienia – 
wpusty, przykanaliki oraz kolektor 

– wody opadowe i roztopowe będą 
odprowadzane do istniejącej kana-
lizacji deszczowej zlokalizowanej 
w Al. Wojska Polskiego,

n humusowanie wraz z obsianiem 
trawą niezagospodarowanej części 
pasa drogowego.

W ramach organizacji ruchu, pro-
jektowane oznakowanie będzie do-
stosowane do przyjętych rozwiązań 
drogowych. Istniejące zasady pierw-
szeństwa ruchu na skrzyżowaniach 

z ul. J. Piłsudskiego i Al. Wojska Pol-
skiego zostaną zachowane.
Roboty budowlane prowadzone są 
przez firmę Zakład Usług Terenowych 
Budowlanych i Porządkowych MAR-
GOT z Warszawy.
Wprowadzenie na budowę odbyło się 
w dniu 28 września 2021 roku.
 
Termin umowny zakończenia robót: 
14 grudnia 2021 roku.

UM Piastów

MIĘDZY ZIEMIĄ A NIEBEM
Na całym świecie 15 października to Dzień Dziecka Utraconego. Ruszyła lokalna 
kampania społeczna na temat praw rodziców po stracie dziecka przed wyzna-
czonym terminem porodu.

K ampania jest zrealizowana 
w ramach długofalowego projektu 
„Miedzy ziemią a niebem”. 

Celem projektu jest kompleksowe 
wsparcie kierowane do rodziców, 
w tym edukowanie w zakresie przy-

sługujących praw oraz pomoc w god-
nym pochówku dzieci zmarłych przed 
terminem własnych narodzin. Działa-
nia mają charakter wsparcia terapeu-
tycznego ogólnospołecznego i ducho-
wego.

Sama wystawa ma za zadanie popu-
laryzację wiedzy o prawach rodziców 
przysługujących im po stracie dziecka, 
a także rozpowszechnianie i oswojenie 
społeczeństwa z takimi tematami, jak: 
żałoba, ból po stracie, depresja, za-
mknięcie w sobie, potrzeba wsparcia 
bliskich, czy świadczenia możliwe do 
uzyskania. Dla organizatorów ważne 
jest to, by temat niezwykle bolesny, ja-
kim jest utrata dziecka, nie był tematem 
tabu. Znaczące jest też to, żeby rodziny 
miały świadomość, że mają prawo do 
żalu i bólu i że nie muszą z tymi prob-
lemami zostawać sami.

Organizatorem wystawy obecnej 
w przestrzeni publicznej gmin Powiatu 
Pruszkowskiego oraz koordynatorem 
projektu „Miedzy ziemią a niebem” 
jest Stowarzyszenie Powszechnych Ini-
cjatyw Społecznych „JASPIS”.
Więcej informacji na stronie organiza-
tora: 
www.jaspis.edu.pl/niezapomniany

W Piastowie wystawa będzie pre-
zentowana w dwóch terminach: 
l    od 23 do 29 października br. 

w Parku im. Marii Stypułkow-
skiej-Chojeckiej „Kamy” od Alei 
Krakowskiej oraz 

l    od 30 października do 5 listopa-
da br. w Parku Bogny i Jerzego 
Sokorskich w pobliżu tężni.

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI 
W PIASTOWIE 

serdecznie zaprasza 

mieszkańców Piastowa 
na debatę społeczną 

„POROZMAWIAJMY 
O NASZYM 

BEZPIECZEŃSTWIE”, 
która odbędzie się 

28 października 2021 r. (czwartek)
o godz. 17.00 

w sali konferencyjnej  budynku MOSiR w Piastowie.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu.
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KALENDARZ KULTURALNY

LISTOPAD 2021
  kulturalny CO   GDZIE   KIEDY? ?

URSUS
OŚRODEK KULTURY 

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

04.11, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
KONCERT ZADUSZKOWY zespołu „EAST EARTH 
BAND” z Pawłem Fiodorczukiem (vocal). W programie 
standardy bluesowo-jazzowe oraz własne kompozycje. 
Koncert dofinansowany z Funduszu Popierania Twórczo-
ści Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. WSTĘP WOLNY

05.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
KONCERT GALOWY Laureatów 19. edycji Mazowieckie-
go Konkursu Piosenkarskiego „TULIPANADA”. Występy 
nagrodzonych solistów i zespołów. WSTĘP WOLNY

06.11, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Mizaek i Ewy Osińskiej-
-Rozpędek pt. „Dawka przypominająca malarstwo”.
Ekspozycja czynna do 28 listopada. WSTĘP WOLNY

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

09.11, godz. 9.00 – 20.00 (sala widowiskowa)
Przesłuchania – eliminacje do Mazowieckiego Festiwalu 
Piosenki „Muzyczna Jesień”. Koordynator Anna Kałużna.

10.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert piosenek i pieśni patriotycznych pt. „Jeszcze 
Polska nie zginęła – kobiecym głosem o niepodległości’’ 
w wykonaniu śpiewającej aktorki Julity Kożuszek.Aleksan-
dry Nykowskiej i Doroty Wasilewskiej. WSTĘP WOLNY

12.11, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Koncert MICHAŁA BAJORA pt. „Kolor Cafe” – przeboje 
włoskie i francuskie. BILETY 80 ZŁ I 90 ZŁ

14.11, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3–8 lat) pt. „O smoku wawelskim” w ra-
mach cyklu „Niedziele spotkania z teatrem”. BILETY 10 ZŁ
Spektakl jest jedną z wielu wersji krakowskiej legendy, opowia-
dającej o królu Kraku, który mieszkał na Wawelu. Wokół zamku 
rosło i rozwijało się miasto, ludzie żyli tam pracowicie i dostatnio, 
aż do momentu kiedy w jednej z jaskiń pod wawelskim wzgórzem 
zagnieździł się ogromny i straszny smok. Dużym walorem przedsta-
wienia jest muzyka i piosenki.

16.11, godz. 17.00 (sala kameralna)
Wieczór autorski poetów Klubu Literackiego „Metafora” 
z udziałem gościa specjalnego Antoniego Grycuka. Pro-
wadzenie Anna Rykowska. WSTĘP WOLNY

17.11, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Spektakl premierowy pt. „Dzień z życia Lucjana, Lusi 
i mamusi”. Historia swarliwego małżeństwa w wykonaniu 
Teatru „Scena Przyfabryczna”. Reżyseria Joanna Godlew-
ska.   WSTĘP WOLNY

18.11, godz. 19.30 (sala widowiskowa)
Koncert RENATY PRZEMYK z zespołem. BILETY: 50 ZŁ

19.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
KONCERT LAUREATÓW Mazowieckiego Festiwalu Pio-
senki „Muzyczna Jesień”. Prowadzenie i reż. Anna Kałuż-
na.    WSTĘP WOLNY

20.11, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Program rozrywkowy pt. „BABSKI PRZEKRĘT”. Wystąpią: 
Olga Borys, Joanna Chułek, Matylda Damięcka, Ewa Ku-
klińska, Alicja Kwiatkowska, Magłorzata Lewińska, Laura 
Samojłowicz i Agata Załęcka. Reż. Dariusz Taraszkiewicz.

BILETY: 65 ZŁ, 70 ZŁ

21.11, godz. 15.00 (sala widowiskowa)
24. Koncert „Rodzina Jednością”. Występ Chóru Kame-
ralnego „In Laetitia” pt. „Ze śpiewnika domowego” pod 
dyrekcją Barbary Kucharczyk. W programie utwory S. 
Moniuszki, M. Gomółki, J.S. Bacha i Wacława z Szamotuł.

WSTĘP WOLNY

23.11, godz. 17.00 (sala kameralna)
8. Festiwal Poezji im. Zbigniewa Jerzyny. Program poety-
cko-muzyczny z konkursem literackim. WSTĘP WOLNY

25.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert Patriotyczny z okazji rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w wykonaniu zespo-
łów uczniowskich Szkoły Podstawowej nr 11 oraz 
zespołu musicalowego „Crescendo” z OK „Arsus”.
Reż. Anna Kałużna. WSTĘP WOLNY

26.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert – „Jubileuszowa Gala” TERESY WERNER oraz 
gościa Gorana Karana. BILETY: 80 ZŁ, 100 ZŁ

30.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert Romantic – niezapomniana podróż – włoskie 
i angielskie przeboje, najpiękniejsza muzyka filmowa w wy-
konaniu włoskiego tenora SERGIO BETASA i Ilony Perz-
-Golki (skrzypce). BILETY: 30 ZŁ

WSZYSTKIE IMPREZY I ZAJĘCIA  ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE 
Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA 

SANITARNEGO.

DOM KULTURY 
„PORTIERNIA” 

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

www.portiernia.arsus.pl
02–30.11.10.2021, godz. 09:00-20:00 
Indywidualne zwiedzanie zmodernizowanej wystawy 
Izby Tożsamości Ursusa [grupy zorganizowane prosimy 
o wcześniejszy kontakt z Opiekunem ekspozycji agniesz-
ka.gorzkowska@arsus.pl* WSTĘP WOLNY
* Wystawa zlokalizowana na I piętrze budynku. Brak windy i pod-
jazdu

04, 18, 25.11.2021, godz. 16:00
Taniec w kręgu (dla dorosłych)  WSTĘP WOLNY

02.11–30.11.2021 
Wystawa: Retrospekcja prac Anny Kubickiej

WSTĘP WOLNY
05.11.2021, godz. 11:00
Wycieczka do Łazienek Królewskich (zbiórka przed DK 
Portiernia)

05.11.2021, godz. 18:00
„Źródło – rzecz o Norwidzie”. Spotkanie poetycko-
-artystyczne w wyk. Dariusza Jakubowskiego. Oprawa 
muzyczna: Katarzyna Thomas (sopran), Piotr Szafraniec 
(akompaniament); liczba miejsc ograniczona, wejściówki 
do odbioru od 25.10.2021 WSTĘP WOLNY

10.11.2021, godz. 17:00 
Wernisaż wystawy Retrospektywa p rac Anny Kubickiej

WSTĘP WOLNY
19.11.2021 godz. 17:00
„Słynni Polacy i ich koniki” spotkanie z hjd. Ulą Kowal-
czuk; (liczba miejsc ograniczona) WSTĘP WOLNY

24.11.2021, godz. 17:00
Wielokulturowość w Ursusie. INDIE; prelekcja Magdale-
ny Niernsee „Indie – od tradycji do współczesności” oraz 
pokaz tańca Kathak solo i folkowego tańca Garba w wyk. 
grupy Samarpan Dance Group; liczba miejsc ograniczona. 

WSTĘP WOLNY
Wejściówki do odbioru w DK Portiernia od 5.11.2021;

28.11.2021, godz. 12:30
Teatrzyk dla dzieci. Teatr Dobrego Serca „Kolorowy śmiet-
nik”  BILETY: 10 ZŁ
Przedsprzedaż w serwisie biletyna.pl lub w miarę wolnych miejsc 
w dniu wydarzenia w placówce DK Portiernia;

WYDARZENIE MAL: 
19.11.2021, godz. 17:00
Warsztaty rękodzieła „Kuferek wspomnień” (warsztat dla 
dorosłych); liczba miejsc ograniczona, konieczne zapisy od 
04.11.2021 na e-mail: dk.portiernia@arsus.pl 

WSTĘP WOLNY
Warsztaty rękodzieła „Różany chustecznik” (warsztat dla 
dorosłych); liczba miejsc ograniczona, konieczne zapisy od 
04.10.2021 na e-mail: dk.portiernia@arsus.pl

WSTĘP WOLNY

DOM KULTURY „MIŚ”       
Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ul. Zagłoby 17, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18; e-mail: domkulturymis@op.pl;  

www.mis.arsus.pl
02.11.21, godz. 18.00
„Zajęcia z improwizacji teatralnej i ruchu scenicznego” 
– warsztaty integracyjno-rozwojowe realizowane przez 
Fundację Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej 
RAZEM w ramach projektu ,,Razem po zdrowe nawyki” 
finansowanego przez m. st. Warszawa (liczba miejsc ogra-
niczona). WSTĘP WOLNY
06.11.21, godz. 18.00
Wernisaż wystawy akwareli Izabeli Kłosowskiej.

WSTĘP WOLNY
09.11.21, godz. 18.30
„Taniec Hawajski” – pokaz taneczny w wykonaniu zespołu 
„MOCALOHA” (liczba miejsc ograniczona).

WSTĘP WOLNY
15–16.11.21, godz. 10.30–11.30
Warsztaty tworzenia ozdób jesiennych techniką kopiowa-
nia graficznego dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej. 
    WSTĘP WOLNY

16.11.21, godz. 11.00
Wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy prac konkurso-
wych „Moja rodzina – wspólny weekend”.

16.11–05.12.21 
Pokonkursowa wystawa prac plastycznych „Moja rodzina 
– wspólny weekend”.

16.11.21, godz. 18.00  
„Wieczór Pieśni Patriotycznych” – wspólny śpiew pieśni 
patriotycznych w Klubie Seniora „Wesoła Chata” z okazji 
święta niepodległości (liczba miejsc ograniczona)

WSTĘP WOLNY
 23.11.21, godz. 18.00  
„Pilates – gimnastyka dla seniorów” - warsztaty integracyj-
no-rozwojowe realizowane przez Fundację Pomocy Psycho-
logicznej i Edukacji Społecznej RAZEM w ramach projektu 
,,Razem po zdrowe nawyki” finansowanego przez m.st. War-
szawa (liczba miejsc ograniczona)  WSTĘP WOLNY

25.11.21, godz. 17.00–18.00 
Warsztaty rysunku architektonicznego – szkicowanie wy-
branych budynków zabytkowych Warszawy – dla dzieci 
w wieku 13–15 lat.

28.11.21, godz. 16.00 
„Pokochaj teatr”. Spotkanie dla dzieci z aktorką Laurą 
Łącz, która przybliża pracę aktora na scenie czytając i recy-
tując wiersze o zwierzętach J. Brzechwy, J. Tuwima oraz ze 
swojej książki „Bajki na cztery pory roku”. Zachęca również 
do przyjaźni z książką i do wizyt w bibliotece.
Po występie możliwość zakupu książek, imiennej dedykacji, wspól-
nej fotografii. WSTĘP 10 ZŁ
28.11.21, godz. 18.00 
Recital poetycko–muzyczny „Między mną, a Tobą” w wy-
konaniu Laury Łącz. Recital ma formę montażu poezji 
z muzyką – piosenki z okresu XX -lecia międzywojennego, 
utwory własne artystki oraz wiersze B. Leśmiana, J. Tuwima 
i K.I. Gałczyńskiego.
Po występie możliwość zakupu książek, imiennej dedykacji, wspól-
nej fotografii.

30.11.21, godz. 18.00  
„Klubowe Andrzejki” – wieczorek towarzyski w Klubie Se-
niora „Wesoła Chata”. WSTĘP WOLNY

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

www.kolorowa.arsus.pl

2–30.11
„Sport w Ursusie w latach 60’ i 70’” wystawa fotografii 
Ireneusza Barskiego

XIX MAZOWIECKI KONKURS RECYTATORSKI 
JEDNEGO POETY 2021. PRZEGLĄD 

TWÓRCZOŚCI URSZULI KOZIOŁ
• 27.10  – warsztaty recytatorskie
• 8–9.11   – I etap przesłuchań
• 17–18.11  – konsultacje
• 24–25.11 – II etap przesłuchań
• 3.12, godz. 17:00 – Wieczór Laureatów z udzia-

łem gościa specjalnego – poetki Urszuli Kozioł.

7.11 (niedziela), godz. 12:30 
„Cudny dzień z muzyką Mozarta” – spektakl teatralny 
dzieci w wykonaniu artystów „Sceny Elffów”. WSTĘP 10 ZŁ

10.11 (środa), godz. 18:00
„Barwy jesieni” – koncert zespołu operetkowego Belcanto.

WSTĘP WOLNY

13, 20, 27.11 (sobota), godz. 10:00-15:00
Szkolenie szachowe  uczestników Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Czternastka”

14.11 (niedziela), godz. 11:00-14:00 
Warsztaty ceramiczne z cyklu „Niedziela z ceramiką” – 
zapisy na www.strefazajec.pl WSTĘP 20 ZŁ

20.11 (sobota), godz. 11-12:30 
„Malowanie intuicyjne drogą do odzyskania kreatyw-
ności. Wprowadzenie do metody Vedic Art” - warsztaty 
prowadzone przez Magdalenę Fitał w ramach MAL „Po 
godzinach” w DK „Kolorowa” WSTĘP WOLNY

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

27.11 (sobota), godz. 18:00
„Astor Piazzolla inaczej” – koncert z cyklu  „Koncerty 
(NIE)POWAŻNE” w wykonaniu Ulla Saxophone Trio, Mi-
chała Batora (perkusja) oraz Martyny Ciok- Rycak (wokal).
Występ jest realizacją projektu Budżetu Obywatelskiego.
   WSTĘP WOLNY

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

06.11.2021 (sobota), godz. 18:00
NAKRĘCENI NA FILM – PRUSZKOWSKI KLUB FILMOWY

Pokaz filmu – „Sweat” – Reżyseria: Magnus von Horn
Dramat l Polska/ Szwecja l 2020
Miejsce:  Sala Audytoryjna MOK

ul. Bohaterów Warszawy 4 l Pruszków 05-800
WSTĘP WOLNY

Trzy dni z życia motywatorki fitness, której obecność w mediach społecz-
nościowych nadała status celebrytki. Choć jest śledzona przez setki tysięcy 
osób w jej życiu brakuje bliskości.
Pokaz finansowany z budżetu Miasta Pruszkowa.
Organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamiń-
skiego „Kamyka”.
Partner: Społeczne Stowarzyszenie Forum Pruszków

07.11.2021 (niedziela), godz. 10:30 i 12:00
Poranek Teatralny dla dzieci (od 4 l.) „Dobre rady Lisa 
Witalisa” – w wykonaniu Grupy O! Teatr
Miejsce:  Sala Widowiskowa CDK

ul. Bohaterów Warszawy 4 l Pruszków 05-800
BILETY 10 ZŁ

Lis Witalis to szelma jakich mało. Czego to ten zwierz nie obieca by zdobyć 
to, na co przyjdzie mu ochota. A to niedźwiedzia przekona by do myśliwego 
po zapasy jedzenia się udał, a to pod pozorem nakarmienia głodujących 
zwierząt, placków ze śniegu napiecze. A nawet przekona mieszkańców lasu 
by na prezydenta go wybrały. Szczyci się swoim długim, puszystym ogonem, 
nie mniej niż sprytem i inteligencją. Wykorzystując ufność, łatwowierność, 
a niekiedy i naiwność napotkanych stworzeń spełnia sam swoje zachcianki. 
Ci, którzy chcą coś zdobyć bez wysiłku niech się strzegą jego dobrych rad. 
Ale i lisowi przyjdzie w końcu ponieść zapłatę za swe niecne poczynania.
Musical na motywach opowiadania Jana Brzechwy „Szelmostwa 
Lisa Witalisa”.
Spektakl muzyczny z planem mieszanym, autorską muzyką i pio-
senkami.
Sprzedaż biletów od 25 października 2021 od godz. 09:00 na stro-
nie internetowej www.mok-kamyk.pl/bilety

19.11.2021 (piątek), godz. 18:00
Wernisaż wystawy XXII Przeglądu Twórczości 
„Talent, Pasja, Intuicja”
Prace oraz kartę zgłoszeniową można składać do 8 listopada 2021 
do godziny 20:00 w siedzibie MOK (ul. Bohaterów Warszawy 4 l 
Pruszków 05-800).
Zapraszamy artystów do prezentowania prac w ramach XXII Przeglą-
du Twórczości „Talent, Pasja, Intuicja”. W tym roku skupiamy się na ta-
kich obszarach jak: malarstwo, rysunek, fotografia, kolaż, haft, grafika.
Wystawa będzie trwać do 3 grudnia br.
Regulamin i karta zgłoszeniowa na stronie:
http://www.mok-kamyk.pl/tpi/

20.11.2021 (sobota), godz. 18:00
NAKRĘCENI NA FILM – PRUSZKOWSKI KLUB FILMOWY

Pokaz filmu – „Mój piękny syn” – Reżyseria: Felix Van 
Groeningen
Dramat l USA 2018
Miejsce:   Sala Audytoryjna MOK

ul. Bohaterów Warszawy 4 l Pruszków 05-800 
 WSTĘP WOLNY
Opowieść o losach rodziny, która musi zmierzyć się z uzależnieniem dora-
stającego chłopaka.
Pokaz finansowany z budżetu Miasta Pruszkowa.
Organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamiń-
skiego „Kamyka”.
Partner: Społeczne Stowarzyszenie Forum Pruszków

27 listopada (sobota), godz. 18:00
NAKRĘCENI NA FILM – PRUSZKOWSKI KLUB FILMOWY

Pokaz filmu – „Oficer i szpieg” – Reżyseria: Roman 
Polański
Biograficzny/Polityczny/Dramat historyczny l Francja/Wło-
chy l 2019
Miejsce: Sala Audytoryjna MOK
ul. Bohaterów Warszawy 4 | Pruszków 05-800

WSTĘP WOLNY
Historia francuskiego kapitana Alfreda Dreyfusa, który został niesłusznie 
oskarżony o zdradę stanu i skazany na dożywotnie więzienie.
Pokaz finansowany z budżetu Miasta Pruszkowa.
Organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamiń-
skiego „Kamyka”.
Partner: Społeczne Stowarzyszenie Forum Pruszków

28.11.2021 (niedziela)
XXII REGIONALNY PRZEGLĄD KOLĘD I PA-
STORAŁEK „ŚPIEWAJMY I GRAJMY MU…”

Nagrania prosimy przesyłać do 28 listopada 2021 r.
Zapraszamy rodziny, grupy oraz osoby indywidualne do udziału 
w XXII REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE KOLĘD I PASTORAŁEK 
„ŚPIEWAJMY I GRAJMY MU”. W tym roku ponownie zdecydowa-
liśmy się na formę online naszego Przeglądu.
Wykonawcy przygotowują i nagrywają dwa dowolnie wybrane 
utwory – kolędy lub pastorałki.
Regulamin i pozostałe informacje na stronie: 
http://www.mok-kamyk.pl/koledy/
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KINO
URSUS www.arsus.pl

facebook.com/kinoursus

LISTOPAD 2021

06.11.  godz. 15.00, 17.15
07.11.  godz. 15.00, 17.15

FATIMA
Portugalia l l.12 l dramat biograficzny

13.11.  godz. 16.00, 18.30
14.11.  godz. 16.00, 18.30

WESELE
Polska l l.15 l dramat

20 i 21.11. 

KINO NIECZYNNE

24.11. godz. 17.00 

KINO RETRO

DNA 
Francja l l.15 l dramat

WSTĘP WOLNY

27.11.  godz. 16.00, 19.00
28.11.  godz. 16.00, 19.00

NIE CZAS UMIERAĆ
USA l l.15 l sensacyjny

Kasa czynna  
pół godziny przed pierwszym seansem. 

Bilety w cenie 12 zł i 15 zł. 
Bilety można kupić również przez internet  

na stronie OK Arsus, Biletyna.pl  
oraz na facebooku kina Ursus  

w zakładce „Bilety”. 
PARKING dla zmotoryzowanych widzów.

PORADNIA DZIECIĘCA 
PICCOLO BŁONIE
Logopeda  l  Psycholog

www.poradniapiccolo.pl

tel.: 573 742 041

OGŁOSZENIA DROBNE
LEKARSKIEZGUBIONO / ZNALEZIONO

DOBRE MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ!

zadzwoń: 
TEL.: 602 666 134 | 509 559 506

lub napisz:  
reklama@mocnestrony.com.pl

NAGRODA!!! 
Nadal szukamy naszej Kreci. 

Sunia ok. 3 lat, drobniutka, czarna 
z białymi i brązowymi dodatkami, 

biała końcówka ogonka, duże uszy, 
znacznie krótsza dolna szczęka, 

czerwona obróżka.  
Zaginęła 18.05 w Pruszkowie.  

Jeśli ktoś ma informacje na jej temat 
lub przygarnął psinkę,  

proszony jest o kontakt pod nr tel. 

575 057 966 
Na znalazcę czeka nagroda,  

a na suczkę zrozpaczona rodzina.

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

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

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

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

REKLAMĘ 
KOLOROWĄ  
(tekst + zdjęcie lub grafika) 

można zamówić  
na DWA SPOSOBY:

①  drogą e-mailową pisząc na adres:  
reklama@mocnestrony.com.pl 

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

CENNIK REKLAM  
dostępny na:  
www.mocnestrony.com.pl

NIE SYCYLIJSKA, NIE PRUSZKOWSKA, 
ALE URSUSOWSKA!

MAFiA rekrutuje na zajęcia filmowe! 
Wszystkim zaintrygowanym „grasującą” w Ursusie MAFiĄ – spieszy-
my z wyjaśnieniem: za akronimem MAFiA kryje się Młodzieżowa 
Akademia Filmu i Aktorstwa.
Zajęcia odbywają się w Domu Kultury Kolorowa (Ursus, ul. Sosnkow-
skiego 16) i skierowane są do młodych osób pasjonujących się 
reżyserią, aktorstwem, scenopisarstwem oraz edycją filmową. 
W trakcie zajęć uczestnicy przenikną tajniki i sekrety tworzenia fil-
mów, zrealizują własne pomysły, poznają branżowy język, sprzęt, 
nauczą się gatunków filmowych i ich konstrukcji, napiszą i zrealizu-
ją autorski scenariusz. Dodatkowo zrekonstruują wybrane sceny ze 
znanych filmów.

TO JESZCZE NIE WSZYSTKO!
Na uczestników zajęć czeka solidna dawka wiedzy z zakresu postprodukcji, a także możliwość wcielenia się 
w rolę reżysera, operatora kamery i aktora filmowego. Na czele MAFii stoją Bartosz Pietrzyk (aktor, reżyser, 
wykładowca) oraz Jakub Długołęcki (operator, montażysta, twórca reklam i reportaży).
➧ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY:

 https://kolorowa.arsus.pl/zajecia/mlodziezowa-akademia-filmu-i-aktorstwa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! DK KOLOROWA



✃

✃

CHCESZ, ABY INNI 
WIEDZIELI WIĘCEJ O TWOJEJ FIRMIE?

DOBRY SPOSÓB TO REKLAMA!

 NAPISZ DO NAS:  reklama@mocnestrony.com.pl
 ZADZWOŃ:  509 559 506  |  602 666 134


