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NARODOWE
ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI  
To najważniejsze polskie święto upamiętnia odzyskanie niepodległości 
przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach niewoli, po latach rozbiorów 
dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772–1795. 
W całym kraju, również w naszym regionie, 11 listopada odbywają się 
uroczystości, koncerty, msze święte za Ojczyznę dla uczczenia 103 rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
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KROSNA – dotacja na 
budowę ul. Słonecznej
W ostatnich dniach października zostały 
ogłoszone wyniki Rządowego Funduszu 
Polski Ład – Program Inwestycji Strate-
gicznych. Gminie Brwinów przyznano 5 
mln zł na budowę ul. Słonecznej w miej-
scowości Krosna.

D roga łącząca sołectwa Moszna 
i Krosna – wykorzystywana nie 
tylko przez samochody osobowe 

mieszkańców, lecz także przez samo-
chody ciężarowe i pojazdy dojeżdżające 
do pobliskich pól, przetwórni owoców 
i dużych magazynów – była przez wie-
le lat utrapieniem kierowców. Doraźne 
równanie i naprawy nie wystarczały 
na długo, dlatego gmina Brwinów po-
stanowiła sięgnąć po inne rozwiązanie. 
Droga zbudowana po odpowiednim 
przygotowaniu podłoża, z wykonaniem 

solidnej podbudowy i finalnie z war-
stwą wiążącą i ścieralną z masy bi-
tumicznej będzie mogła służyć przez 
długi czas. W ubiegłym roku został już 
wykonany pierwszy etap prac. Asfalto-
wy odcinek długości około kilometra 
prowadzący od zabudowań Moszny 
kończy się teraz przy skrzyżowaniu 
z ul. Nadrzeczną, ale gotowa do reali-
zacji jest dokumentacja dla pozostałego 
odcinka ul. Słonecznej. 
Wszystko wskazuje na to, że w 2022 r. 
uda się wykonać drugi etap. Bu-

dowa ulicy Słonecznej 
w miejscowości Krosna-
-Wieś znalazła się na li-
ście ogłoszonych w tym 
tygodniu wyników Rzą-
dowego Funduszu Polski 
Ład – Program Inwestycji 
Strategicznych jako jedyna 
inwestycja z terenu gminy 
Brwinów. Kwota dotacji 
wynosi 5 mln zł. Reali-

zacja inwestycji pozwoli na znaczną 
poprawę komunikacji w rejonie Krosny 
i Moszny. Nie bez znaczenia będzie też 
możliwość szybszej interwencji straża-
ków dojeżdżających do miejsc zagrożeń 
pożarowych w rolnictwie (budynki go-
spodarcze, sprzęt rolniczy, pola, łąki). 
Poprawi się również komfort i bezpie-
czeństwo pieszych – na terenach nieza-
budowanych wzdłuż drogi pojawi się 
utwardzone pobocze, a w obrębie zabu-
dowań – chodnik.

 UG Brwinów

„ZIELONE SĄSIEDZTWO” 
wspiera rozpoczynających 
działalność gospodarczą
Osoby pełnoletnie zamieszkałe na obszarze gminy Brwinów, w Podkowie Leś-
nej i w Milanówku mogą, korzystając z pomocy i pośrednictwa LGD „Zielone 
Sąsiedztwo”, otrzymać premię w wysokości nawet 50 tys. zł na nowo zakłada-
ną działalność gospodarczą. 

S towarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Zielone Sąsiedztwo” pozy-
skała dodatkowe środki z inicjatywy 

LEADER w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 
na dotacje dla osób, które planują roz-
począć nową działalność gospodarczą. 
To już prawdopodobnie ostatni nabór do 
konkursu z tego programu, w którym peł-
noletnie osoby fizyczne zamieszkałe na 
terenie działania LGD „Zielone Sąsiedz-
two” (czyli w gminie Brwinów, w Podko-
wie Leśnej i Milanówku) nieprowadzące 
działalności gospodarczej mogą uzyskać 
nawet 50 tys. zł premii na wsparcie nowe-
go biznesu. Co najmniej 16 dotacji będzie 
przyznawanych na przełomie listopada 
i grudnia 2021 r. Ale do konkursu warto 

przygotować się już teraz, do czego za-
chęcają pracownicy biura LGD. 
„Zielone Sąsiedztwo” zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych do udziału w bez-
płatnych konsultacjach - najlepiej w for-
mie on-line lub telefonicznych. Można 
również umówić się na spotkanie w biu-
rze LGD w Podkowie Leśnej przy ul. 
Świerkowej 1, koniecznie po wcześniej-
szym ustaleniu terminu spotkania.
Dla chętnych do udziału w konkursie 
o dotację organizowane są także bez-
płatne szkolenia on-line, które odbędą 
się 9 listopada w godz. 11.30 – 13.30 oraz 
10 listopada. 9 listopada zostaną przed-
stawione ogólne wymogi formalne dla 
wnioskodawców. Natomiast 10 listopada 
będzie można uzyskać bardziej szczegó-

łowe informacje od zewnętrznego eks-
perta, który odpowie również na indy-
widualne pytania uczestników szkolenia. 
Spotkania szkoleniowe przygotowują do 
aplikowania o wsparcie w ramach działa-
nia 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach Inicjatywy LEADER”. Warto 
zaznaczyć, że osoba, która uczestniczyła 
w szkoleniu organizowanym przez LGD 
na dany nabór wniosków, a jej dane znaj-
dują się na liście uczestników szkolenia, 
otrzymuje dodatkowe 5 punktów w oce-
nie wniosku.
Na szkolenie obowiązują zapisy poprzez 
formularz https://forms.gle/asHkcsqu-
gbNKQQ1K7 .
Aktualne informacje dotyczące naboru 
wniosków, dokumentacja oraz pomocne 
linki można znaleźć na stronie www sto-
warzyszenia „Zielone Sąsiedztwo” http://
zielonesasiedztwo.pl/  i stronie fb https://
www.facebook.com/zielonesasiedztwo, 
a informacji na temat udziału w kon-
kursie udzielają także pracownicy biu-
ra pod nr. telefonu 22 724 58 90. Do-
datkowo, aby być na bieżąco w sprawie 
zasad konkursu o dotację, warto zapisać 
się do udziału w wydarzeniu na fb https://
fb.me/e/lcQTu6LVP .

UG Brwinów

BRWINÓW 
w ogólnopolskich 
rankingach gmin
Jak nas widzą, tak nas piszą – gmina 
Brwinów zajęła 36. miejsce w rankin-
gu samorządów publikowanym przez 
„Rzeczpospolitą” oraz 50. miejsce 
w rankingu „Gmina dobra do życia”. 
Autorzy publikowanego od kilkunastu lat 
rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 
biorą pod uwagę dane pokazujące efekty 
działań miast i gmin w zakresie dbałości 
o jakość życia mieszkańców, stan środo-
wiska i rozwój ekonomiczny przy zacho-
waniu stabilności finansów i wysokiej 
jakości zarządzania. Gmina Brwinów 
zajęła  w tym roku 36. miejsce wśród 878 
gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich, 

a więc po raz kolejny znalazła się wśród 
5% najlepszych samorządów w swojej 
kategorii. Świadczy to o kontynuacji roz-
woju mimo trudnych czasów pandemii. 
Na ogólną ocenę złożyły się m.in. wskaź-
niki dotyczące zdolności samorządu do 
zwiększania dochodów własnych i korzy-
stania z zewnętrznych źródeł finansowa-
nia, efektywności zarządzania finansami 
czy te dotyczące budowy potencjału roz-
wojowego. Oceniana była też wielkość 
wydatków na edukację, kulturę, sport 
i rekreację oraz transportu publicznego, 
a także kwestie związane z ochroną śro-
dowiska i dostosowań do zmian klima-
tycznych. 
Podobny wynik Brwinów uzyskał w no-
wym rankingu „Gmina dobra do życia”, 
który został przygotowany z inicjatywy 
Serwisu Samorządowego Polskiej Agen-
cji Prasowej. Jego autorem jest prof. dr. 
hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu 

Geografii i Przestrzennego Zagospoda-
rowania Polskiej Akademii Nauk (PAN). 
Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 
polskich gmin oparto na 48 wskaźnikach 
składających się na sumaryczny Wskaź-
nik Jakości Życia. Gmina Brwinów zajęła 
50. miejsce wśród 2477 gmin (a 35. miej-
sce w swojej kategorii), co także lokuje ją 
w czołówce najlepszych gmin.
Kryteriami branymi pod uwagę były 
m.in. wydatki inwestycyjne, atrakcyj-
ność migracyjno-osadnicza gmin, jakość 
oświaty na ich terenie, ale także dostęp 
do opieki zdrowotnej, rekreacji czy ziele-
ni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto 
obciążeniu demograficznemu w samo-
rządach, infrastrukturze kulturalnej i do-
stępowi do Internetu. Do stworzenia ran-
kingu posłużyły również mniej oczywiste 
wskaźniki, takie jak usłonecznienie czy 
klimatyczny bilans wodny.

UG Brwinów

■  GMINA BRWINÓW
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Planujesz jesienne porządki w domu i ogrodzie? Wstąp do Patio, gdzie 
znajdziesz wszystkie potrzebne sprzęty i akcesoria, które przygotują 
Twój dom i ogród na nadejście zimy! 

M arket budowlano-dekoracyjny Patio masz na wy-
ciągniecie ręki, po drodze na codzienne zakupy. 
Znajdziesz tutaj szeroką ofertę artykułów budow-

lanych, wykończeniowych, dekoracyjnych i ogrodowych 
w wysokiej jakości i atrakcyjnych cenach.

Jesień to idealny czas na zimowe porządki. Przygotowa-
nie ogrodu przed zimą ułatwi Ci Patio. Dzięki profesjonal-
nym elektronarzędziom uporządkujesz ogród z liści i gałęzi 
szybko i skutecznie, a za pomocą profesjonalnego impre-
gnatu do drewna zabezpieczysz drewniany taras, pergole, 
czy altanę. 

Planujesz remont jeszcze przed nadejściem mrozów? 
W Patio możesz zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne 

materiały i sprzęty. Sprawdź najnowszą ofertę, w której 
znajdziesz antyrefleksyjną, lateksową farbę do ścian i su-
fitów Jedynka i farbę podkładową do ścian Jedynka w wy-
jątkowo niskiej cenie. 

Nie przegap promocji w Patio. Pobierz aplikację mobil-
ną, dzięki której zyskasz dostęp do najnowszych produk-
tów w korzystnych cenach i sprawdzisz ich dostępność. 
Zaoszczędź czas i pieniądze i przygotuj się na zimę z mar-
ketem budowlano-dekoracyjnym Patio.

Nowy sklep Patio znajduje się 
przy ul. Warszawskiej 3a w Piastowie 

(przy Kauflandzie).

Jesienne porządki z PATIO

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

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖
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📖 📖

📖📖„KRAJ NIE DLA WSZYSTKICH. 
O SZWEDZKIM NACJONALIZMIE” 

WIKTORIA MICHAŁKIEWICZ
Reportaż ukazał się nakładem Wydawnictwa Poznańskiego w 2020 roku. 
Przykuł moją uwagę, ponieważ cała Skandynawia zawsze wydawała mi się 
krainą mlekiem i miodem płynącą, bez skazy w zakresie praw człowieka 
i jego wolności osobistej. Wiktoria Michałkiewicz przedstawia w swojej 
książce Szwecję z zupełnie innej strony. Ponad połowę książki zajmuje re-
portaż historyczny, dopiero pod koniec poznajemy współczesne oblicze 
wrogiego wszelkim mniejszościom nacjonalizmu. Historia internowanych 
w Niemczech Szwedów i Norwegów, opowieści o uchodźcach, którym 
udało się przedostać do Szwecji, losy polskich Żydów zamieszkujących 
ten kraj czy opowieść o miejscowych nazistach pokazują jak różnorodne 
jest to miejsce. Z pozoru oaza spokoju, a pod powierzchnią walki etniczne 
i nazistowskie próby zawłaszczenia zasobów. W cywilizowanym kraju za-
chodniej Europy, w miejscowym instytucie badawczym Karolinska Institutet 
nadal znajduje się popiersie pioniera czystości rasowej, Gustafa Retziusa.

„O CHOROBA” 
BOGUŚ JANISZEWSKI, MAX SKORWIDER

Książka-cegiełka na rzecz dzieci chorych na raka, stworzona przez tandem 
autorów, poruszających niełatwe kwestie. Tym razem jest to choroba nowo-
tworowa, będąca często tematem tabu, szczególnie jeśli chodzi o dzieci. 
Dzięki lekturze udaje nam się trochę oswoić ten problem, przygotować do 
trudnej rozmowy z pociechą. W książce nie brakuje zarówno dobrego hu-
moru, jak i dojrzałości, niezbędnej do opanowania trudnych emocji.
„O choroba” to graficzna opowieść o dwunastoletniej dziewczynce, któ-
rą odwiedza niezapowiedziany gość. Pomaga on małej Adeli uporać się 
z niechcianymi emocjami, takimi jak gniew czy strach. Książka ukazała się 
nakładem Wydawnictwa Agora, które wraz z fundacją ISKIERKA, a także 
autorami postanowiło przekazać dochód z jej sprzedaży na pomoc psy-
chologiczną dla dzieci zmagających się z nowotworem oraz ich rodzin. 
Publikacja powstała we współpracy z podopiecznymi fundacji Iskierka 
oraz psychologami. Historia głównej bohaterki jest oparta na prawdziwych 
relacjach małoletnich pacjentów onkologicznych.

„WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA” 
AUTORZY ZEBRANI

To niezwykła książka-cegiełka, z której dochód będzie przeznaczony na 
wsparcie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez 
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Występuje tu cały kalejdoskop doskonale 
znanych autorów dziecięcych, takich jak: Marcin Szczygielski, Justyna Bed-
narek czy Grzegorz Kasdepke. Wybór dwudziestu opowiadań tak znako-
mitych pisarzy pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie. Wszystkie historie 
łączy jedna wartość, mówiąca o tym, że każdy ma prawo być sobą i wszyscy 
zasługujemy na szacunek. W różnorodności jest siła, świat nie byłby tak 
piękny, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami. Wszystkie przykłady opowiadań 
uczą tolerancji i pokazują jak wiele nas łączy mimo różnic między nami. Bo-
haterami tekstów są głównie zwierzęta, które na różne sposoby przeżywają 
swoją inność. W konfrontacji z otoczeniem przechodzą wewnętrzną meta-
morfozę, dzięki której zaczynają akceptować cechy, które je wyróżniają. Na 
uwagę zasługuje również opisywane przez autorów środowisko, które na 
bardzo rozmaite sposoby reaguje na inność głównych bohaterów tekstu.

Poleca  Lucyna Dąbrowska
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WYWIAD ● URSUS

■  Panie Burmistrzu, oświata przeżywa ostatnio trudny 
czas. Dotyczy to uczniów, ich rodziców i opiekunów 
oraz wszystkich pracowników szkół i przedszkoli. 
Myślę oczywiście o wpływie pandemii, która dezor-
ganizuje nasze życie już 19 miesięcy. Pan nadzoruje 
Wydział Oświaty i Wychowania w Dzielnicy Ursus. 
Proszę powiedzieć, jak dzielnica poradziła sobie 
z tak trudnymi wyzwaniami?

– Znajdujemy się cały czas w dobie pandemii, mu-
sieliśmy się wiele nauczyć, przystosować szkoły, 
uczniów i nauczycieli, żeby w odpowiedni spo-
sób realizowali program. Muszę powiedzieć, że 
zdali egzamin na piątkę. U nas nie było żadnych 
sensacji, żadnych zahamowań, żadnych wątpliwo-
ści, kiedy wchodziły ostre obostrzenia, lockdown, 
zdalne nauczanie. Na początku pandemii pomogli-
śmy szkołom. Myślę, że jako jedni z pierwszych 
wyposażyliśmy dzieci, których rodziców nie było 
stać na ich kupno, w laptopy. Laptopy zostały uży-

czone szkołom, a szkoły przekazały potrzebującym 
rodzinom, bo szkoły mają najlepsze rozeznanie 
w sytuacji rodzinnej uczniów. 

■  Jak sytuacja wygląda dzisiaj?
– Mamy zapasy maseczek, środków dezynfekcyj-
nych, jesteśmy przygotowani. Od niedawna w nie-
których placówkach zajęcia odbywają się hybrydo-
wo. Nowa odmiana coronavirusa – Delta daje się 
jednak we znaki, obecnie musimy przechodzić na 
zdalne nauczanie. Ta nowa odmiana atakuje przede 
wszystkim młodych i niezaszczepionych. 

■  W jaki sposób koordynuje Pan pracę szkół? Czy ko-
rzysta Pan z pomocy radnych?

– Cały czas podkreślam, że prowadzenie oświaty 
to proces. Staram się przekonać radnych, że jeżeli 
chcemy coś zmienić, to nie da się tego przeprowa-
dzić w tydzień, dwa czy w rok. Trzeba wprowa-

dzić pewien system i być konsekwentnym w jego 
wdrażaniu. Ja mam taki sposób zarządzania czy 
nadzorowania, że nie robię tego „ręcznie”, zarów-
no w urzędzie, jak i w placówkach oświatowych. 
Znam siłę danej mi władzy i wiem, do czego po-
winna służyć. Przede wszystkim do rozwiązywa-
nia problemów i wspierania. Jeżeli dyrektor ma 
problemy, albo dochodzą do mnie skargi rodzi-
ców, błyskawicznie organizuję spotkanie i wspól-
nie rozwiązujemy problem. Bo prawda zazwyczaj 
leży po środku. Zdarzają się przypadki, kiedy ro-
dzice oskarżają szkołę o złe zachowanie, czy brak 
postępów w nauce dziecka, a okazuje się, że prob-
lem tkwi często w rodzinie. My oczywiście nie 
staramy się wnikać głęboko w życie rodziny, bo 
od tego jest pomoc społeczna, czy psycholodzy, 
ale jesteśmy po to, żeby pomóc przede wszystkim 
dziecku. Doskonale układa się współpraca z Ko-
misją Oświaty Rady Dzielnicy, prowadzoną przez 
Panią Wandę Kopcińską, byłą nauczycielkę. 

■  Czy nie było kłopotu z miejscami dla nowych przed-
szkolaków?

– Bardzo mnie cieszy to, że w kolejnym roku do 
przedszkoli zostały przyjęte wszystkie dzieci, żad-
ne nie zostało odesłane do innej dzielnicy. System 
w maju wszystkich nie przyjął. Do zerówek nie 
zostało przyjętych 150 dzieci oraz 135 trzy- i czte-
rolatków. Ale we wrześniu do zerówek w szkołach, 
w ramach nauczania przedszkolnego, jak w latach 
ubiegłych skierowaliśmy sześciolatki zyskując 
miejsca w przedszkolach dla niższych roczników. 

■  Jak ocenia Pan poziom nauczania w ursuskich 
szkołach?

– Pozytywnie zaskoczyły nas wyniki egzaminów 
ósmoklasistów. W warszawskim rankingu ursuskie 
szkoły uplasowały się na drugim miejscu, ex aequo 
z kilkoma warszawskimi dzielnicami – z matema-
tyki, na czwartym miejscu – z polskiego i z angiel-
skiego, też ex aequo. Nigdy tak nie było. Kilka lat 
temu zdecydowaliśmy, że jeżeli po rozpoczęciu 
nauki w klasach czwartych okazuje się, z różnych 
powodów, że klasy liczą po 17, 18 osób, to nama-
wiamy dyrektorów do dołączenia dzieci do innych 
klas do stanu 25–26 osób. Likwidacja jednej kla-
sy skutkuje obniżeniem kosztów. Uzyskane w ten 
sposób środki można przeznaczyć na dodatkowe 
zajęcia z matematyki i języka angielskiego w kla-
sach ósmych. 

Do liceum imienia Rotmistrza Pileckiego zgłosiło 
się ponad 700 chętnych. Na prośbę Biura Edukacji 
uruchomiliśmy dodatkowe klasy, ponieważ ucz-
niów z drugiego i trzeciego wyboru z punktami 
powyżej 100 było mnóstwo, a kiedyś przyjmowa-
liśmy na poziomie 60–80 punktów. To jest bardzo 
duży progres w porównaniu z poprzednimi latami. 
Mimo, że są u nas szkoły podstawowe liczące po-
nad tysiąc uczniów – nigdzie nie ma dwóch zmian, 
a kilka lat temu byliśmy już blisko organizowania 
trzeciej zmiany. Wyniki uczniów ze szkół podsta-
wowych przekładają się na to, że przy naborze do 
liceum i technikum system wybiera tych z wyższą 
punktacją. Przyjmowani są uczniowie dużo lepiej 
przygotowani, mający nawet ponad 160 punktów 
na 200 możliwych. Matury zdaje też coraz więcej 
uczniów. To wszystko świadczy o dobrej ścieżce, 
którą obraliśmy.

■  Miejmy więc nadzieję, że za kilka lat ursuskie szko-
ły średnie znajdą się w warszawskiej czołówce. Czy 
w kolejnych latach wobec gwałtownego przyrostu 
liczby mieszkańców Ursusa nie będzie brakować 
miejsc w szkołach i przedszkolach?

– W trakcie przygotowania do  budowy jest ze-
spół szkolno-przedszkolny przy ul. Hennela. Przy 
ul. Gierdziejewskiego róg ul. Posagu 7 Panien je-
den z deweloperów wybuduje drugą szkołę dzięki 
specustawie, tzw. Lex deweloper. Ronson wykupił 
nieruchomości nieobjęte miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego. Umowa będzie 
podpisywana przez prezydenta Warszawy. Dewe-
loper zobowiązany jest na mocy ustawy do wybu-
dowania placówki dla 380 dzieci z klasami od 1 do 
4, ale rozmowy zostały przez Zarząd Dzielnicy tak 
poprowadzone, że będzie to szkoła dla 900 dzieci 
z klasami 1–8. Nasze starania zostały poparte przez 
Biuro Edukacji. Budowa powinna ruszyć w przy-
szłym roku. Planujemy, że szkoła obsłuży miesz-
kańców na północ od ul. Posagu 7 Panien, a szkoła 
przy ul. Hennela – osiedla po stronie południowej 
od ul. Posagu 7 Panien.

■ Czy wszystkie etaty w szkołach są obsadzone? 
– Brakuje nauczycieli niektórych przedmiotów, jak 
biologia, fizyka, chemia, języki obce, ale dyrekto-
rzy radzą sobie z tym problemem.  

■ Dziękuję za rozmowę 
Jacek Sulewski

Z WIESŁAWEM KRZEMIENIEM zastępcą burmistrza
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy rozmawia Jacek Sulewski

O OŚWIACIE W DZIELNICY...

JAN CIERLIŃSKI patronem ronda w Ursusie
Dzielnica zyskała nowego patrona ronda. Na wniosek mieszkańców Ursusa rondo u zbie-
gu ulic: Władysława Jagiełły, Balickiej i Lalki będzie nosić imię Jana Cierlińskiego, boha-
tera II Wojny Światowej, zasłużonego wieloletniego mieszkańca dzielnicy.

– Wszyscy pamiętamy Jana 
Cierlińskiego jako człowieka 
zasłużonego dla Polski, a także 
dla nas, mieszkańców Ursusa. 
Organizowane przez niego raj-
dy „Szlakiem Naszej Historii” 
zyskały sobie ogromną popu-
larność wśród młodzieży. Ko-
lejne pokolenia uczniów biorą 
w nich udział nieprzerwanie 
od 1986 roku – powiedział bur-
mistrz Bogdan Olesiński.

Porucznik Jan Cierliński (1926–2012), pseudo-
nim „Wicher", podczas II Wojny Światowej słu-
żył w szeregach Armii Krajowej. W czasie Powsta-
nia Warszawskiego z narażeniem życia udzielał 
pomocy rannym powstańcom oraz mieszkańcom 
wysiedlonym z Warszawy. Pomagał warszawia-
kom w ucieczkach z transportów kierowanych do 
obozu w Pruszkowie. Po wojnie pracował przy od-

budowie Warszawy. Swoje 
życie związał z Ursusem. 
Działał aktywnie w Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, 
uzyskując stopień harcmi-
strza. Pełnił również funk-
cję prezesa koła nr 6 Świa-
towego Związku Żołnierzy 
AK okręgu Warszawa – Po-
wiat i był współinicjatorem 
budowy kilku pomników 

na terenie dzielnicy. Wśród młodzieży najbardziej 
znany jest jako inicjator rajdu „Szlakiem Naszej 
Historii”, którego kolejne edycje od 1986 roku cie-
szą się niesłabnącą popularnością. W ich organi-
zacji uczestniczą władze administracyjne dzielnic 
Ursusa i Włoch oraz okolicznych miast i gmin: 
Piastowa, Pruszkowa, Ożarowa Mazowieckiego, 
Raszyna, Lesznowoli i Starych Babic.
Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 

Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstań-
czym, medalem „Pro Memoria" oraz godnością 
Honorowego Komandora Rajdów Pamięci.
W uroczystości nadania imienia, która odbyła 
się 29 października, udział wzięli członkowie 
rodziny Jana Cierlińskiego, burmistrz dzielnicy 
Bogdan Olesiński z zastępcami Wiesławem Krze-
mieniem i Kazimierzem Sternikiem, radna Wanda 
Kopcińska oraz poczty sztandarowe szkół podsta-
wowych z terenu dzielnicy.

Agnieszka Wall
rzecznik prasowy UD Ursus

 Zdjęcia z uroczystości: Waldemar Sokołowski
Zdjęcie Jana Cierlińskiego: Ireneusz Barski
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■  DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI – 11 LISTOPADA 2021 R. – W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

 KR     NIKA
 poli      yjna
URSUS, OCHOTA
41-latek zatrzymany za liczne włamania 
do pojazdów
Policjanci z komendy na warszawskiej 
Ochocie patrolując teren dzielnicy, po go-
dzinie 6 rano otrzymali zgłoszenie, o wła-
maniu do zaparkowanego pojazdu przy al. 
Jerozolimskich 148 w Warszawie. Po przy-
byciu na miejsce zastali osoby zgłaszające 
oraz 41-latka, który chwilę wcześniej wybił 
szybę w w zaparkowanym samochodzie. 
Funkcjonariusze na miejscu wysłuchali re-
lacji osób i sprawdzili ujętego mężczyznę 
w policyjnych bazach. Torbę, którą posiadał 
41-latek zgłaszający rozpoznali jako skra-
dzioną chwilę wcześniej z zaparkowanego 
samochodu. Mężczyzna został zatrzymany 
i przewieziony do komendy na Ochocie. 
Sprawą zajęli się dochodzeniowcy z Wy-
działu zwalczającego przestępczość prze-
ciwko mieniu. W wyniku ich działań oraz 
po zebraniu materiału dowodowego udało 
się przedstawić 41-latkowi 6 zarzutów kra-
dzieży z włamaniem do zaparkowanych 
pojazdów. Decyzją sądu mężczyzna został 
aresztowany i najbliższe 3 miesiące spędzi 
więzieniu.

Pijany wsiadł za kierownicę pomimo 
sądowego zakazu
Funkcjonariusze z Ursusa po godzinie 16 
zatrzymali do kontroli na ulicy Regulskiej 
kierowcę Volkswagena. Od 47-letniego 
mężczyzny prowadzącego pojazd wyczu-
walna była silna woń alkoholu. Mundurowi 
dokonali sprawdzenia kierowcy na zawar-
tość alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Badanie pokazało, że 47-latek znajduje się 
pod wpływem alkoholu. W czasie spraw-
dzania mężczyzny w policyjnych bazach, 

okazało się, że posiada on zakaz prowadze-
nia pojazdów mechanicznych wydany przez 
sąd w Żyrardowie. Dodatkowo, pojazd 
którym się poruszał nie posiada ważnego 
przeglądu technicznego oraz obowiąz-
kowego ubezpieczenia OC. W związku 
z powyższym 47-latek został zatrzymany 
i przewieziony do komisariatu w Ursusie. 
Pojazd, którym się poruszał został przeka-
zany osobie wskazanej przez mężczyznę.  
Kierowca usłyszał zarzut niestosowania się 
do wyroku sądu oraz prowadzenia pojazdu 
będąc pod wpływem alkoholu. Dodatkowo 
mężczyzna za brak ważnego przeglądu 
technicznego oraz obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowie przed sądem, gdzie zo-
stał skierowany wniosek o jego ukaranie.

Złodzieje katalizatorów zatrzymani 
na gorącym uczynku
Funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-
-Interwencyjnego patrolując teren dzielnicy 
pozyskali informację, iż na parkingu zloka-
lizowanym przy ul. Korotyńskiego kręci się 
mężczyzna w ubraniu roboczym oraz stoi 
dziwnie zaparkowany samochód. Policjanci 
natychmiast udali się we wskazane miejsce. 
Po przyjeździe zauważyli AUDI bez tablic 
rejestracyjnych i zaparkowane bezpośrednio 
za nim Mitsubishi. Kierowca japońskie-
go auta na widok radiowozu gwałtownie 
ruszył z miejsca. Policjanci przy pomocy 
sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych 
zatrzymali pojazd. W samochodzie znajdo-
wały się dwie osoby. 33-letni mężczyzna, 
który był kierowcą oraz 33-letnia pasażerka 
siedząca z tyłu. W czasie kontroli pojazdu, 
z przodu na fotelu pasażera ujawniono torbę 
podróżną w której znajdowały się: lewarek, 
narzędzia elektryczne oraz cęgi do cięcia 
metalu. Kierowca miał ubrudzone ręce. 
W toku dalszych czynności przy przed-
nim kole AUDI, które było zaparkowane 
przed Mitsubishi, policjanci ujawnili wy-
cięty chwile wcześniej katalizator. 33-letni 
mężczyzna oraz 33-letnia kobieta zostali 
zatrzymani i przewiezieni do komendy na 
warszawskiej Ochocie. Policjanci po ze-
braniu materiału dowodowego przedstawili 
osobom zarzut kradzieży działając wspól-

nie i w porozumieniu, za co może im grozić 
kara do 5 lat pozbawienia wolności.

podkom. Karol Cebula

POWIAT PRUSZKOWSKI
Nietrzeźwa spowodowała kolizję
W  czwartek po godzinie 18.30 policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego otrzymali 
wezwanie do zdarzenia drogowego na ul. 
Pruszkowskiej w Nadarzynie. Po przybyciu 
na miejsce ustalili, że kierująca volkswage-
nem zjechała na przeciwległy pas i czoło-
wo zderzyła się z toyotą. Na szczęście nikt  
w tym zdarzeniu nie ucierpiał.
Funkcjonariusze dokonali badania stanu 
trzeźwości kierującej volkswagenem, które 
wykazało 1,8 promila alkoholu w organi-
zmie. 30-letnia kobieta została zatrzymana. 
Wkrótce usłyszy zarzut kierowania pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości, za co Kodeks 
karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia 
wolności. Odpowie także za spowodowanie 
kolizji.

Myślał, że nikt go nie widzi
W czwartek po godzinie 23.00 pruszkow-
scy patrolowcy zauważyli na ul. Andrzeja 
toyotę bez świateł. Zatrzymali pojazd do 
kontroli. Sprawdzenie kierującego w poli-
cyjnych systemach wykazało, że 33-latek 
jest  poszukiwany Europejskim Nakazem 
Aresztowania. Prokuratura w Sztokholmie 
poszukiwała obywatela Tadżykistanu za 
przestępstwa seksualne wobec małoletnich. 
Policjanci zatrzymali mężczyznę i osadzili 
w policyjnym areszcie. Zostanie on dopro-
wadzony do prokuratury i sądu, który zde-
cyduje o jego dalszym losie.

Poszukiwany listem gończym poszukiwany 
przez kryminalnych
Pruszkowscy policjanci, którzy na co dzień 
zajmują się poszukiwaniem osób ukrywają-
cych się przed wymiarem sprawiedliwości 
zatrzymali 54-latka. Mężczyzna był poszu-
kiwany listem gończym przez Sąd Okrę-
gowy w Warszawie celem odbycia kary 3 
lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za 
przestępstwa oszustw. Do zatrzymania do-

szło na terenie Warszawy. Mężczyzna po 
czynnościach w pruszkowskiej komendzie, 
zgodnie z dyspozycją sądu trafił do zakła-
du penitencjarnego. Policjanci pruszkow-
skiej komendy przypominają, że za pomoc 
w ukrywaniu sprawcy przestępstwa grozi 
odpowiedzialność karna wynikająca z art. 
239 § 1 Kodeksu karnego.

kom. Karolina Kańka

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Zatrzymani nietrzeźwi kierujący
● Tuż po 21.00 policjanci z komisariatu 
w Ożarowie Mazowieckim zatrzymali do 
kontroli kierującego chevroletem. Funkcjo-
nariusze sprawdzili stan trzeźwości 37-lat-
ka. Badanie alkomatem wykazało, że miał 
1,3 promile alkoholu w organizmie. Oby-
watel Gruzji został zatrzymany i przewie-
ziony do policyjnej celi.
● Policjanci z ożarowskiego komisariatu 
uniemożliwili jazdę jeszcze jednemu kie-
rującemu, który wsiadł do samochodu na 
„podwójnym gazie”. Tym razem funkcjo-
nariusze zatrzymali do kontroli kierującego 
skodą. Po badaniu alkomatem okazało się, 
że 33-latek spożywał wcześniej alkohol. 
Miał on 1,9 promila w organizmie. Poli-
cjanci zatrzymali obywatela Ukrainy i prze-
wieźli do policyjnej celi.
● Kolejny kierujący, który zdecydował się 
wsiąść za kierownicę będąc pod wpływem 
alkoholu zatrzymany został przez policjan-
tów z Posterunku Policji w Lesznie. Kieru-
jący został zatrzymany w związku z prze-
kroczeniem dozwolonej prędkości. Jak się 
później okazało kierujący był nietrzeźwy, 
a badanie alkomatem wykazało, że mężczy-
zna miał 0,5 promila w organizmie.
● Policjanci z błońskiego komisariatu za-
uważyli wyjeżdżający ze stacji paliw po-
jazd, którego styl jazdy wzbudził podejrze-
nia co do stanu trzeźwości kierującego. Po 
sprawdzeniu stanu trzeźwości 42-latka po-
twierdziły się przypuszczenia policjantów. 
Badanie alkomatem wykazało, że miał on 
0,6 promila w organizmie.

asp. Marta Dymek

Wykorzystując dane z karty płatniczej 
pokrzywdzonej, zrobił sobie zakupy
W zeszłym tygodniu policjanci z Ożarowa 
Mazowieckiego otrzymali zgłoszenie wła-
mania na konto bankowe i kradzież pie-
niędzy. Łącznie zrealizowanych zostało 11 
transakcji przy użyciu danych z karty płatni-
czej. Jak się okazało, za przestępstwem stał 
mieszkaniec lesznowskiej gminy, który po 
skopiowaniu danych z karty pokrzywdzo-
nej, wykupił sobie dostęp do gier i audio-
booków dostępnych w sieci. Gdy kobieta 
zablokowała kartę i uniemożliwiła mu tym 
samym dostęp do konta, mężczyzna ponow-
nie wszedł w posiadanie danych z jej nowej 
karty i kontynuował zakupy na jej koszt.
Policjanci zebrali materiał dowodowy, a na-
stępnie przedstawili mężczyźnie 11 zarzu-
tów kradzieży z włamaniem, do których 
przyznał się i poddał dobrowolnie karze. 
Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. 
Za popełnienie tego przestępstwa kodeks 
karny przewiduje karę nawet do 10 lat po-
zbawienia wolności.

Usłyszeli zarzut pobicia
Gdy dyżurny komendy w Starych Babicach 
otrzymał zgłoszenie o pobiciu mężczyzny 
w hotelu, na miejsce natychmiast skiero-
wał policjantów z wydziału prewencji. Po 
ustaleniu przebiegu zdarzenia, mundurowi 
zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 23 
i 34 lat. Byli nietrzeźwi. Mieli od 3 do 3,1 
promila alkoholu w organizmie. Do pobicia 
doszło po spotkaniu, na którym wspólnie 
z pokrzywdzonym spożywali alkohol. Na 
miejsce funkcjonariusze wezwali karet-
kę pogotowia i poszkodowanemu została 
udzielona pomoc medyczna.
Funkcjonariusze ze starobabickiej „docho-
dzeniówki” przedstawili 23- i 34-latkowi 
zarzut pobicia. Za popełnienie tego prze-
stępstwa kodeks karny przewiduje karę do 
3 lat pozbawienia wolności. Teraz o ich dal-
szym losie zadecyduje sąd.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

Zebrał Tadeusz Kotus
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina Ożarów Mazowiecki 
wysoko w Rankingu 
„Rzeczpospolitej”
Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła wysokie 23 miejsce w XVII edycji pre-
stiżowego Rankingu „Rzeczpospolitej”, w kategorii gmin miejskich i wiej-
sko-miejskich. To najlepsza lokata wśród samorządów naszego powiatu.

P o raz 17 kapituła rankingu oceniła 
samorządy, które w najlepszy spo-
sób dbają o zrównoważony rozwój. 

W skład kapituły wchodzą eksperci 
z dziedziny samorządu i prawa, pracom 
przewodniczy prof. Jerzy Buzek.
Ocenie podlegały działania podejmo-
wane w zakresie trwałości ekonomicz-

nej, trwałości środowiskowej, trwało-
ści społecznej oraz w zakresie jakości 
zarządzania. Punkty przydzielano po 
analizie m.in. zdolności samorządu 
do zwiększania dochodów własnych 
(w tym z podatków) i korzystania 
z zewnętrznych źródeł finansowania, 
efektywności zarządzania finansami, 

budowy potencjału rozwojowego. Ka-
pituła porównywała też wpływ samo-
rządów na jakość życia mieszkańców 
oraz budowę społeczeństwa obywatel-
skiego.
Jak możemy przeczytać na stronie 
organizatora rankingu: … Braliśmy 
tu pod uwagę zarówno „twarde” dane 
o wydatkach samorządu (m.in. na usłu-
gi w zakresie edukacji, kultury, sportu 
i rekreacji, transportu publicznego) 
jak i mierzalne efekty tych wydatków 
(np. miejsca dla dzieci w żłobkach 
i przedszkolach), ale też tzw.  działania 
miękkie, których podjęcie nie wymaga-
ło dużych nakładów finansowych (np. 
współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi).
Ważne były również kwestie związa-
ne z ochroną środowiska i dostosowań 
do zmian klimatycznych w zakresie go-
spodarki odpadami, gospodarki wodno-
-ściekowej, czy redukcja emisji spalin 
i smogu. 
Oddzielną kategorią była kwestia oceny 
jakości zarządzania urzędem, procesem 
uchwałodawczym oraz poziom współ-
pracy między samorządami. 

Zestawienie obejmuje wszystkie gmi-
ny, miasta i miasta na prawach powia-
tu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). 
W kategorii gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich sklasyfikowano blisko 900 
jednostek samorządowych. Źródłem 
danych podlegających ocenie są in-
formacje udostępniane przez Główny 
Urząd Statystyczny, Ministerstwo Fi-
nansów oraz informacje podane przez 
władze lokalne w specjalnej ankiecie. 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Kolejne inwestycje sfi nalizowane
Wraz z przyjściem jesieni zakończono realizację kilku zadań inwestycyjnych. 

■ 11 października rozpoczęły pracę 
oddziały szkolne Szkoły Podstawowej 
przy ul. Parkietowej. W ramach inwe-
stycji w ok. 3 miesiące powstał budynek 
modułowy o powierzchni zabudowy ok. 
540 m2, w którym znalazły się: 4 sale 
lekcyjne, szatnia, 2 gabinety specjali-
styczne, pokój nauczycielski, pomiesz-
czenie dostawy i przygotowania posił-
ków wraz ze zmywalnią, toalety oraz 
pomieszczenia techniczno-gospodar-
cze. Sale lekcyjne zostały wyposażone 
w meble, tablice multimedialne oraz za-
bawki umożliwiając naukę około dzie-
więćdziesięciorgu uczniów zerówek ze 
Szkoły Podstawowej w Duchnicach. Te-
ren wokół budynku wyłożono kostką 
betonową, ułatwiającą sprawne i bez-
pieczne przemieszczanie się użytkow-
ników budynku, a przy ulicy Parkieto-
wej wybudowano peron dla autobusu 
szkolnego. 

■ Dobiegły końca prace związane 
z budową oświetlenia boisk sporto-
wych w Kręczkach. W ramach inwe-
stycji położono instalację kablową oraz 
zamontowano 3 słupy oświetleniowe 
z 12 oprawami, doświetlające dwa boi-

ska o nawierzchni trawiastej zlokalizo-
wane za halą widowiskowo-sportową 
w Kręczkach. Koszt inwestycji wyniósł 
157 000 złotych.

■ W miejscowości Konotopa po-
wstała sygnalizacja świetlna wraz 
z przejściem dla pieszych na ul. Rajdo-
wej przy skrzyżowaniu z ulicą Uskok. 
Inwestycja ma na celu poprawę bezpie-
czeństwa pieszych uczestników ruchu 
drogowego – zapewnienia im bezpiecz-
nego przejścia przez jezdnię. Dodatko-
wo znacząco wpłynie na zmniejszenie 
prędkości poruszających się samocho-
dów. Całość przedsięwzięcia została 
wyceniona na 155 000 zł. 

■ Kolejną zakończoną inwestycją jest 
modernizacja placu zabaw na osied-
lu Kabel. W jej ramach zdemontowa-
no stare  zabawki – zastąpiły je  nowe, 
wstawiono również  ławki. Na kolejny 
rok zaplanowano wykonanie ogrodze-
nia oraz nawierzchni bezpiecznych. 
Tegoroczna inwestycja to koszt prawie 
150 000 zł.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

Nowy sprzęt komputerowy i multimedialny 
dla naszych szkół z dofi nansowaniem unĳ nym
Współpraca się opłaca – to najlepsze podsumowanie dla złożonego 
projektu partnerskiego pn. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” na zakup 
sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z 9 podwarszaw-
skich gmin. Projekt jako jedyny spośród złożonych w naborze otrzymał 
decyzję o dofi nansowaniu, inkasując całą alokację środków unĳ nych 
przeznaczonych na konkurs w wysokości 6,7 mln zł. 

G łównym celem ogłoszonego na-
boru jest wyjście naprzeciw po-
trzebom placówek edukacyjnych 

w trakcie nauki zdalnej, która przez 
wiele miesięcy była praktykowana 
przez uczniów i kadrę pedagogiczną. 
Wsparcie będzie polegać na zakupie 
sprzętu i oprogramowania dla 47 szkół 
z gmin: Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk 
Mazowiecki, Michałowice, Milanó-

wek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, 
Stare Babice i Żyrardów. Zakupiony 
za prawie 10 mln zł sprzęt umożliwi 
wprowadzenie nowoczesnych form na-
uczania z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 
oraz zapewni możliwość realizacji 
działań edukacyjnych w formule zdal-
nej w związku z zagrożeniem powtó-
rzenia lub przedłużeniem się epidemii 

COVID-19 na terenie Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 
Przyznane dla naszej gminy dofinanso-
wanie w kwocie ponad 700 tys. zł jesz-
cze w bieżącym roku szkolnym pozwoli 
na wyposażenie szkół podstawowych 
(SP nr 1, SP nr 2, SP w Duchnicach, 
SP w Płochocinie, SP w Święcicach) 
w nowoczesny sprzęt, m.in. kompu-
tery stacjonarne i przenośne, tablety, 
drukarki i skanery, projektory, drobny 
sprzęt komputerowy i sieciowy, tablice 
interaktywne, pakiety oprogramowania 
biurowego, licencje na programy edu-
kacyjne i terapeutyczne oraz dostęp do 
platform edukacyjnych. 

Agnieszka Kĳ ewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

Na zdjęciach.: Wykończone i wyposażone sale lekcyjne w nowo powstałym budynku modułowym SP w Duchnicach
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WYWIAD

Dwa tygodnie temu, w wydaniu 18/2021 „Mocnych Stron” zamieściliśmy pierwszą 
część rozmowy z Burmistrzem Piastowa, Grzegorzem Szuplewskim. Odpowiadał wtedy 
na pytania o największą w Piastowie inwestycję – Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza, o stan zanieczyszczenia powietrza w Piastowie, o walkę z zanieczyszcze-
niem środowiska oraz o plany miasta w tej sferze, a także o inwestycje w okolicach 
Parku Niepodległości. Dzisiaj kolejne pytania do Burmistrza.

■  Panie Burmistrzu, czy w kolejnych latach miasto 
będzie w stanie prowadzić nowe inwestycje? 
Według Pana informacji roczne spłaty za wybudo-
wanie nowego gmachu liceum wyniosą 4 mln zł, 
pandemia opóźniła wiele działań, a czwarta fala 
przed nami…

–  W latach 2010– 2014 bardzo spadła dynamika 
rozwoju miasta w sensie inwestycyjnym. Środki na 
inwestycje zostały znacznie ograniczone, w nie-
których latach do sporo poniżej 10% wydatków 
budżetowych. Teraz staramy się utrzymać znacz-
nie wyższy poziom, powyżej 20%, który udało 
się osiągnąć w połowie  poprzedniej kadencji. 
Zapowiadaliśmy generalny remont wszystkich 
ulic w mieście, wymagających takiej interwencji. 
Na wykonanie tych planów w pełnym zakresie 
zabrakło środków, ale nadal budujemy 5–6 ulic 
rocznie. Zabrakło środków z funduszu dróg sa-
morządowych na budowę naszych dróg, więc 
musieliśmy sobie radzić sami. W tym roku skoń-
czyliśmy budowę  ul. S. Okrzei, fragmentu ulicy 
E. Orzeszkowej z nowymi miejscami parkingo-
wymi, ul. Uniwersytecką. Teraz budowana jest 
połowa ulicy Marii Konopnickiej oraz parking 
„Parkuj i Jedź” przy ul. Księcia Józefa Poniatow-
skiego, realizowany w ramach większego projek-
tu centrum przesiadkowego, ruszyła też budowa 
ostatniego fragmentu ul. Ks. Ignacego Skorupki.

■  Jak wygląda sprawa przyszłorocznego budżetu? 
Kiedy będzie uchwalany?

–  Z wyjątkiem budżetu ubiegłorocznego, kie-
dy sytuacja pandemiczna pogmatwała nam wie-
le założeń, staramy się przestrzegać ustawowego 
terminu uchwalenia budżetu, a więc do końca 
roku poprzedzającego rok budżetowy. Budżet 
na 2022 rok przyjmiemy w grudniu. Prace już 
trwają, otrzymaliśmy wnioski do budżetu za-
równo z naszych wydziałów, jak i od instytucji, 

z którymi współpracujemy, jednostek organiza-
cyjnych, szkół, MOSiR, MOPS. Będziemy się 
starali dokonać, jak co roku, karkołomnego za-
dania pogodzenia wszystkich postulatów i ocze-
kiwań z możliwościami finansowymi. Projekt 
budżetu musimy złożyć do zaopiniowania przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową i przedłożyć 
Radzie Miejskiej do 15 listopada. 

■  Prawdopodobnie nastąpi zmiana w dochodach 
z PIT, wzrośnie kwota wolna od podatku...

–  My skutki tych regulacji odczuliśmy już 
w ubiegłym roku. Jakieś nowe ubytki na pewno 
będą. Wchodzi program rządowy Polski Ład, 
który ma mieć wielorakie skutki dobroczyn-
ne, ale drżymy wewnętrznie na temat skutków 
nie do końca dobrych dla budżetów samorzą-
dowych. Niektóre ustawy zostały już podjęte 
przez Sejm. W kontekście ubytków finansów 
samorządowych pojawia się temat 8 miliar-
dów subwencji dla samorządów, ratujących 
część dochodową ich budżetów. Pytanie jest 
o algorytm, według którego będzie wyliczana 
kwota dla poszczególnych samorządów. W tym 
tkwi sedno. Ze strony ministra P. Szefernake-
ra, który jest wiceprzewodniczącym Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu, na kongresie 
w Katowicach padła deklaracja, że te pieniądze 
mają się pojawić jeszcze w tym roku, co by-
łoby działaniem bardzo oczekiwanym. Druga, 
że to nie będzie subwencja dedykowana tylko 
na inwestycje. Ma to być działanie osłonowe 
dla ubytku w dochodach własnych samorządu, 
a więc będzie można te pieniądze wykorzystać 
na wydatki bieżące. To są bardzo dobre infor-
macje. Pojawiła się w międzyczasie informacja 
o 4 miliardach zł z budżetu centralnego dla sa-
morządów, dedykowanych na inwestycje wod-
no-kanalizacyjne. 

■  Mamy za sobą etap oceny wniosków samorządów 
złożonych w ramach pilotażu programu Polski 
Ład. Czy Piastów znalazł się wśród benefi cjentów 
tego działania?

–  Niestety nie. Oczywiście to zła wiadomość 
i trudno nam się z nią pogodzić. Musimy poznać 
wyniki oceny złożonych przez nas wniosków 
w kontekście braku ich kwalifikacji do dofinan-
sowania. Naszym zdaniem spełniały wszelkie 
kryteria, więc jedynym, jak się wydaje, powo-
dem może być ograniczona ilość środków fi-
nansowych na realizację wnioskowanych zadań 
inwestycyjnych. Liczymy rzecz jasna na lepszy 
wynik w kolejnym naborze.

■  Powstaje Centrum Przesiadkowe. Czy jest szan-
sa na umiejscowienie przystanku autobusowego 
w okolicy zejść z wiaduktu na perony?

–  Tak chcieliśmy. Okazało się to jednak nie-
możliwe. Powstanie przystanku jest niestety 
poza naszą kompetencją. Wiadukt to konstrukcja 
w ciągu dróg powiatowych. Wybudowano go 
w 1994 r. i przekazano do powiatu w momencie, 
gdy powiaty zostały powołane do życia. Kilka lat 
temu Powiat Pruszkowski przeprowadził remont 
wiaduktu. Tam są tylko dwa pasy ruchu, więc nie 
ma miejsca na zatoki przystankowe. Chcieliśmy 
doprowadzić do powstania platformy przesiadko-
wej między dwoma parami schodów, żeby mo-
gła powstać zatoka chociaż w jedną stronę. Nie 
dostaliśmy na to zgody. W ramach obecnie pro-
wadzonych działań wybudowane zostaną schody 
na perony kolejowe i dwa szyby windowe, żeby 
mieszkańcom stworzyć możliwość korzystania 
z różnych rozwiązań komunikacyjnych. 

■  W społeczeństwie Piastowa różnego typu emocje 
budzi pomysł zakupu przez miasto starej lokomo-
tywy.

–  Rozmawiamy o mieście jako całości, jako 
przestrzeni, w której mieszkają ludzie. Są tacy, 
którzy mieszkają tu całe życie, nawet od kilku 
pokoleń i tacy, którzy mieszkają krótko.
Piastów jest miastem szczególnym, wyjątkowym. 
We wszystkich działaniach, o których mówili-
śmy, poszukujemy dróg jego zrównoważonego 
rozwoju. Ale miasto to również tożsamość, tra-

dycja, historia mieszkańców i przestrzeni. Każde 
miasto ma coś, co można określić jego duchem. 
Są miasta przemysłowe, portowe, górskie, uzdro-
wiska. Każde z nich ma odmienną specyfikę. 
Historia Piastowa liczy niewiele ponad sto lat. 
Ktoś, kto rozpoczyna swoją przygodę z Piasto-
wem, chce tu zamieszkać, pomyśli: jest blisko do 
Warszawy – to plus, są szkoły, przedszkola, przy-
chodnia zdrowia, sporo zieleni. Są ludzie, którym 
to wystarczy, potraktują to trochę jak miejsce do 
spania, więc im trudno będzie się utożsamiać 
z miastem, bo na razie nie mają takiej potrzeby. 
Ale są tacy, którzy chcą czegoś więcej. 
Początki naszego miasta są wprost związane 
z koleją. Początek kolei warszawsko-wiedeńskiej 
to połowa XIX wieku. Nawet przy wielkim dzie-
le rewitalizacji kolei dokonanym w ostatnich la-
tach na poszczególnych stacjach często starano 
się zachować jak najwięcej elementów historycz-
nych, jak chociażby w Piastowie wiaty przystan-
kowe z początku XX wieku. My kilka lat temu, 
niestety, straciliśmy posadzone na peronie w tym 
samym czasie akacje, które wyróżniały Piastów 
w skali całej Polski. Kilka lat temu wszyscy wal-
czyliśmy przecież o ich zachowanie!
W pierwszych latach XX wieku  powstał przy-
stanek kolejowy Utrata – w osadzie Utrata. 
Wtedy wybudowano osiedle dla pracowników 
kolejowych – do dzisiaj użytkowane, charakte-
rystyczne czerwone ceglane budynki. Nazwę na-
szego miasta – Piastów wybrali sami mieszkańcy 
w konkursie ogłoszonym na ich wniosek. To nas 
też wyróżnia w Polsce. Wtedy mieszkańcom 
zależało, ponieważ utożsamiali się z miastem. 
W 1936 r. linia kolejowa została zelektryfiko-
wana. Kolej dała pierwszy impuls i zaważyła na 
rozwoju Piastowa. W 1925 r. pojawiła się fabryka 
przedsiębiorcy Fryderyka Millera, produkująca 
akumulatory systemu Tudor. Potem zakłady kau-
czukowe Piastów. I to spowodowało dalszy roz-
wój miasta. W latach trzydziestych czterokrotnie 
zwiększyła się liczba mieszkańców. Obecnie 
mamy ok. 3 tys. zarejestrowanych firm prywat-
nych. W przestrzeni publicznej chcemy zazna-
czyć, że to kolej zaważyła na rozwoju miasta. Lo-
komotywa stanie gdzieś przy torach kolejowych 
i na pewno wzbudzi zainteresowanie i sprowoku-
je pytanie – Dlaczego ona tu stoi? 
Inne miasta też podkreślają swoją historię kolejo-
wą. Polecam przykład Kędzierzyna-Koźle. Iden-
tyczna lokomotywa stanęła tam w grudniu. Jej 
został dedykowany Skwer Kolejarzy. Także inne 
miasta, Iława, Zielona Góra. Tam wszędzie kolej 
miała pozytywny wpływ na rozwój miasta. Spo-
łeczność stara się to upamiętnić. Ważna w tym 
wszystkim jest także historyczna perspektywa, 
z której patrzymy na rozwój naszego miasta. 
W tym roku obchodzimy 95 rocznicę konkursu 
na nazwę naszej miejscowości, a więc 95 lat Pia-
stowa. W ubiegłym roku obchodziliśmy 90-lecie 
powstania gminy, a za rok mija 70 lat od nadania 
praw miejskich. 

■  Panie burmistrzu, najbliższy przykład to dzielnica 
Ursus, gdzie mieszkańcy, wspierani m.in. przez 
„Mocne Strony” od lat starają się o powstanie 
Muzeum Ursusa. Nie byłoby Ursusa, gdyby nie 
powstała przeszło sto lat temu fabryka „Ursus”. 
O pamięć i tożsamość walczą tam tysiące miesz-
kańców z wielu organizacji społecznych. Muszę 
zapytać, jaki był koszt zakupu zabytkowej loko-
motywy i jakie koszty z tym związane czekają 
jeszcze Piastów? 

–  Koszt zakupu to 75,8 tys. zł. Teraz lokomoty-
wa została przewieziona do miejsca jej rewitali-
zacji. Zabiegamy o nadanie jej statusu zabytku, 
zarówno ze względu na prestiż, jak i możliwość 
znalezienia dotacji na całe przedsięwzięcie, któ-
rego łączny koszt nie powinien przekroczyć trzy-
stu tysięcy złotych.

Rozmawiał
Jacek Sulewski

„ Piastów 
jest miastem 
szczególnym, 
wyjątkowym”

Wywiad z GRZEGORZEM SZUPLEWSKIM – Burmistrzem Piastowa    cz. 2
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

CO ZROBIĆ PRZY UTRACIE DOKUMENTÓW
Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu 
czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mo-
gący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji zwią-
zanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to 
kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć 
konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

1.  Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku 
lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących 
jego klientami (lista banków dostępna jest na: https://DokumentyZastrzezone.pl/
lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/). 
●  Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automa-

tycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
●  Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków 

przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 
(tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).

●  Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że 
osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem 
danych z utraconego dokumentu).

2. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
3.  Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobie-

nie nowego dokumentu
■●   informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie do-

kumentu, znajdują się na stronie www.gov.pl

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszyst-
kie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla 
bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać 
nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług banko-
wych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających doku-
menty od wszystkich osób).

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: 
www.DokumentyZastrzezone.pl

23 października 2021 r. w Liceum 
Ogólnokształcącym z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza 
w Piastowie, odbył się uroczysty 
koncert pod tytułem „Miłość po 
kurpiowsku”. Młodzi artyści opowie-
dzieli historię nieszczęśliwej miłości 
Karusi i Jasiula  pod okiem znane-
go dyrygenta i nauczyciela muzyki 
w piastowskim liceum, pana Mateu-
sza Mularczyka.

O ś całego spotkania stanowił „Tryp-
tyk Kurpiowski” Jana Krutula za-
prezentowany w debiutanckim wy-

stępie Chóru Kameralnego Słopiewnie. 

Zespołowi towarzyszył przy fortepianie 
Jakub Włoszczuk. Emilia Ziegler i Ma-
teusz Mularczyk w towarzystwie Zofii 
Szeląg-Kopeć (wiolonczela) zaśpiewa-
li pieśń ludową „Zaświeć niesiądzu”. 
Całość zespoliła polska poezja, wśród 
której nie zabrakło utworów uczniów 
piastowskiego liceum. Na szczególną 
uwagę zasługuje występ przyszłorocz-
nego maturzysty naszego LO, Karola 
Orzechowskiego. 

Społeczność piastowskiego LO 
serdecznie zaprasza 
utalentowaną młodzież 
z naszego miasta do aktywnego 
włączania się w działalność 
Chóru Kameralnego Słopiewnie.

Dobiegły końca prace budowlane 
w ul. M. Konopnickiej na odcinku 
od ul. J.  Kasprowicza do ul. C. K. 
Norwida. Zniszczoną nawierzchnię 
jezdni z płyt betonowych wymie-
niono na nową – 200 m drogi wy-
łożono kostką brukową. Wykonano 
także zjazdy indywidualne do pose-
sji i dojścia do furtek, chodnik oraz 
odwodnienie. Roboty budowlane 
prowadziła fi rma: Wiesław Bugaj-
czyk BUD-BRUK Zakład Robót Dro-
gowych z Pruszkowa.

Zakończenie robót przy ul. M. Konopnickiej

MIŁOŚĆ PO KURPIOWSKU
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URSUS

27 października br. w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus 
(w  filii „Skorosze”) odbyło się długo wyczekiwane spotkanie 
z doktor psychologii, terapeutką uzależnień, autorką wielu ksią-
żek psychologicznych – EWĄ WOYDYŁŁO. Wyjściowym tematem 
spotkania była trwająca wciąż pandemia COVID-19 oraz konkret-
ne wskazówki, jak sobie z nią radzić. W praktyce zostało jednak 
poruszonych znacznie więcej interesujących wątków, niejedno-
krotnie prowadzących do zaskakujących konkluzji. 

PANDEMIA OKIEM PSYCHOLOGA
Nikt z nas nie miał szansy przygoto-
wać się do trwającej już niemal półtora 
roku pandemii COVID-19. To sytuacja 
kryzysowa, która trwa bardzo długo. 
Można powiedzieć nawet, że obecna 
pandemia jest przewlekłym stanem 
wynikającym z poczucia zagrożenia 
zdrowia i życia. Istotne jest także to, 
że nie tylko my jesteśmy nią dotknięci. 
Cały świat się z nią zmaga. Ta świa-ły świat się z nią zmaga. Ta świa-y świat się z nią zmaga. Ta świa-
domość tylko potęguje towarzyszące 
większości z nas uczucie przytłoczenia. 
Co więcej, sytuacja w Polsce obecnie 
się pogarsza – każdego dnia słyszymy 
alarmujące doniesienia i wzrastają-
ce statystyki o zakażonych. Radzenie 
sobie z trudną sytuacją to uniwersal-
na tematyka, niezwiązana wyłącznie 
z pandemią. Towarzyszą nam wówczas 
napięcia, nerwy, niedogodności. Jak 
postrzegana jest okiem doświadczo-
nego psychologa? Oddajmy głos Ewie 
Woydylle.

RÓŻNE REAKCJE
– Pandemia jest dla nas źródłem nie-
pokoju (boimy się o siebie, bliskich), 
a także ograniczeń i niewygód (np. 
zamknięte zakłady pracy, ograniczone 
spotkania, wchodzenie z domu). Na-
rasta w nas poczucie takiej zwyczajnej 
przykrości, braku kontroli. Tylu rzeczy 
nie mogę. Chcę robić zwyczajne rzeczy 

i nie są one w moich rękach. Podlega-
my nie tylko lokalnym, ale wręcz świa-
towym ograniczeniom. U wielu z nas 
wywołuje ona stan depresji i subdepre-
sji. Reakcje, które w odpowiedzi na to 
wszystko przejawiamy, są bardzo różne. 
Np. niektóre osoby są obecnie bardziej 
niemiłe. Inne – bardziej agresywne. Mo-
żemy obserwować także różne reakcje 
w nas samych, np. szybko się niecierpli-
wimy – mówiła Ewa Woydyłło.

JAK SOBIE RADZIĆ? 
– Trzeba mieć coś na przeciwwagę. 
Niektórzy mówią nam: zacznij myśleć 
o czymś innym. Ciesz się tym, że masz 
zdrowe dzieci. Łatwo powiedzieć. Aż ma 
się ochotę powiedzieć „spadaj”, przecież 
nie o takie łatwe recepty nam chodzi 
– oznajmiła psycholog. Choć sposoby 
radzenia sobie z trudną sytuacją nie są 
takie proste, to jak przekonuje dr Ewa 
Woydyłło, wbrew pozorom można je 
w prosty sposób sklasyfikować. Propo-
zycje te nie są zresztą niczym nowym. 
Wskazuje ona na dwa odwieczne i bar-
dzo uniwersalne sposoby: własna ak-
tywność i inni ludzie. 

WŁASNA AKTYWNOŚĆ
Pierwszy sposób polega na zadbaniu 
o większą i bardziej świadomie prak-
tykowaną, własną aktywność. Takie 
skupienie się na wykonaniu konkretne-kupienie się na wykonaniu konkretne-

go zadania jest bardzo pomocne, choć 
wciąż przez wielu z nas niedoceniane. 
A mogą być to bardzo proste rzeczy, np. 
25 minut szybkiego marszu. Ruch jest 
rekomendowany nie tylko ze względu 
na jego oczywiste korzyści fizyczne, 
ale także umysłowe.  Stanowi dobre 
pożywienie dla naszego mózgu. Pod 
jego wpływem następuje produkcja hor-
monów szczęścia takich jak dopamina, 
serotonina czy noradrenalina. Innymi 
słowy, zapewnia nam przypływ energii 
– tak bardzo potrzebnej w obecnie czę-
stym stanie marazmu. Jak podkreślała 
psycholog, w czasach pandemicznych 
zadbanie o samych siebie i nasz nastrój 
jest nie tylko polecane przez specjali-polecane przez specjali-
stów. To nasz obowiązek. – Warto wpro-
wadzić do swojego życia zasadę dbania 
o tę sprawność fizyczną i, co za tym 
idzie, psychiczną. Czasem celowo trze-
ba się troszeczkę zmęczyć. Sięgnąć po 
taki trening sprawności. W tym tkwi se-
kret pogody ducha. Warto przyjąć taką 
strategię – podsumowała.

INNI LUDZIE
Co jeszcze powinniśmy robić? Czer-
pać z nastroju innych. To drugi sposób 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
Psycholog podała zebranym na sali słu-
chaczom kilka przykładów. Pierwszym 
z nich był ponad stuletni, wesoły staru-
szek, który swoim dobrym nastrojem 
zarażał innych. Innym – kobieta, która 
mając więcej wolnego czasu podczas 
pandemii przeznaczyła go na stworze-
nie od podstaw drzewa genealogicznego 
swojej rodziny. Przedsięwzięcie było ol-
brzymie, wymagające wysokiej sumien-
ności, ale finalnie wywołało podziw 
i zachwyt całej rodziny. – Szukajmy 
ludzi, którzy będą balsamem dla naszej 
duszy – mogą być niscy, starsi, mogą to 
być analfabeci. Byleby tryskali pogodą 
ducha – mówiła psycholog. Jak jednak 

obchodzić się z, delikatnie mówiąc, bar-
dziej ponurymi ludźmi?

NIE ZMIENIAJ – WIEJ!
– Najlepiej od nich jak najszybciej 
wiać! – podpowiedziała ze śmiechem 
terapeutka. – Ponuractwo jest tak samo 
zaraźliwe jak pandemia. Negatywizm 
jest zaraźliwy. Co ciekawe, taka sama 
psychologiczna rekomendacja ma miej-
sce, gdy przytłaczającą nas osobą jest… 
nasz rodzic. – Trzeba wtedy ograniczyć 
takie rodzinne spotkania. Można się 
także wewnętrznie odizolować podczas 
słuchania problematycznych wywodów 
i zamiast skupiać się na nich to myśleć 
o sukience, jaką założę na sylwestra. 
Trzeba się bronić. Trzeba nauczyć się 
dbać o siebie – wyjaśniła. Pandemia 
skumulowała wiele naszych obaw na-
raz. Wielu ludzi przeżyło stratę. Straty 
są tu rozumiane bardzo szeroko – stratą 
jest np. brak możliwości chodzenia nor-
malnie do szkoły. Należy wybrać roz-
wiązanie dobre dla nas, adekwatne dla 
naszej straty. Nawet jeśli oznacza to cza-
sem odcięcie się od tych najbliższych 
członków rodziny. 

PANDEMIA JAKO DAR?
Takich nieco kontrowersyjnych obser-
wacji padło podczas tego spotkania bar-
dzo dużo. Kolejnym z nich była sugestia 
Ewy Woydyłło, aby spojrzeć na pande-
mię jak na… dar. – To dobry czas, żeby 
popracować nad swoją odpornością. 
Nauczyć się spędzać czas trochę inaczej 
niż dotąd. Mieć w sobie tę otwartość i go-
towość na nowości. Może okazać się do 
dla nas czymś niezwykle pozytywnym. 
Może nas to czymś zaskoczyć. Przesłu-
chanie czegoś, jakiegoś ciekawego au-
diobooka, być może w „normalnym”, 
niepandemicznym świecie nie doczeka-
łoby się naszego wolnego czasu – wyjaś-
niła. Dużo osób ma podczas pandemii 
więcej czasu niż zwykle. Warto spojrzeć 
na to jako podarunek. Co więcej, czasy 
na zmaganie się covidem też są, wbrew 

pozorom, sprzyjające. Np. ograniczony 
kontakt z ludźmi kilkadziesiąt lat temu 
byłby dla nas jeszcze bardziej dotkliwy. 
Obecnie zaś możemy zadzwonić do na-
szych bliskich przez telefon, zobaczyć 
ich na Teamsach czy Zoomie, być na 
bieżąco z tym, co się u nich dzieje. 

O UZALEŻNIENIACH
Z racji, że dr Ewa Woydyłło jest tera-
peutką uzależnień – znaczna część spot-
kania była poświęcona zmaganiu się 
z nałogami. Jeśli wierzyć statystykom, 
w czasie pandemii dużo więcej ludzi 
sięga po alkohol czy leki przeciwdepre-
syjne. – Robią to, żeby się odłączyć od 
rzeczywistości. Nie żeby głęboko prze-
myśleć daną sprawę, a właśnie uciec 
od niej. To jest unikanie rozwiązywania 
problemu. Dlaczego ludzie tak robią? 
Bo nie potrafią inaczej. Powinni się jed-
nak nauczyć innych rozwiązań. Jeśli 
nie wiemy jak coś zrobić to należy się 
tego dowiedzieć. Obowiązkiem każdego 
z nas jest dowiedzieć się, jak sobie w da-
nej sytuacji poradzić. Alkohol jest fanta-
stycznym znieczulaczem. Pamiętajmy 
jednak, że alkohol oszukuje. Tylko obie-
cuje, że będzie świetnie, po czym wca-
le tak nie jest – stwierdziła psycholog. 
– Choć z jednej strony alkohol faktycz-
nie wszystko rozwiązuje: związki, umo-
wy o prace… – dodała z uśmiechem.

INTELIGENCJA
Czym jest dla Was, drodzy Czytelnicy, 
inteligencja? Z pewnością mogłoby tu 
paść teraz wiele różnych, interesują-
cych, niekoniecznie wykluczających 
się definicji. Podczas spotkania w Ur-
susie dr Ewa Woydyłło podała własną 
definicję. – Nie ma już chyba na świe-
cie człowieka, który by nie wiedział, 
że alkohol prowadzi do uzależnienia. 
Ale każdy z nas myśli – tak, ale mnie 
to nie dotyczy. Myślimy, że my nad tym 
panujemy, mamy kontrolę, jesteśmy 
na uzależnienie zbyt inteligentni. Ale 
inteligencja polega na czymś zupełnie 

O kryzysie psychicznym, uzależnieniach w czasie pandemii      i nie tylko...
S P O T K A N I E  Z  E WĄ  W O Y D Y Ł Ł O
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innym. Inteligencja to najkrótsza droga do osiąg-
nięcia celu. Np. do ukończenia szkoły. Ta bardzo 
prosta, ale jakże trafna definicja spotkała się 
z wielkim uznaniem słuchaczy. Dr Woydyłło pod-
kreśliła przy tym, że pandemię można postrzegać 
także jako pewien sprawdzian, jak sobie poradzi-
my w trudnej sytuacji. To taka autodiagnoza nas 
samych i naszych psychicznych zasobów. Jej wy-
niki dla wielu z nas okazały się rozczarowujące. 
– Pandemia wyzwoliła w ludziach prawdę o tym, 
jak bardzo są zaniedbani – dodała. 

O PSYCHOLOGACH
Podczas spotkania była mowa także o tym, jak 
społecznie postrzega się korzystanie z usług 
psychologa. Konkluzje osób zgromadzonych na 
sali były niepokojąco podobne i postulujące, że 
niestety wciąż wiąże się to z pewnym negatyw-
nym piętnowaniem. Społeczna ocena to jedno, 
do tego dochodzą odpowiedni terapeuta i… od-ą odpowiedni terapeuta i… od- odpowiedni terapeuta i… od-
powiedni pacjent. Dr Ewa Woydyłło przyznała, 
że jak w każdym zawodzie nie każdy psycholog 
okaże się prawdziwym fachowcem. – Wybór od-
powiedniej dla nas osoby to trochę ruletka. Plus 
sam delikwent też musi chcieć. Decyzja o zmianie 
musi pochodzić z wewnątrz nas samych. Psycho-
log nic za nas nie zrobi. Ciężka praca zawsze jest 
po naszej stronie. Psycholog nie ma władzy nad 
drugim człowiekiem. Nikt nie ma – uzupełniła. 

Słuchacze zwracali uwagę także na to, że ludzie 
z natury nie lubią wysiłku. Chcą szybkich rozwią-
zań. A czarodziejska różdżka nie istnieje. Fakt, że 
człowiek ma wolną wolę psycholog podsumowała 
w zabawny sposób: – Można konia zaprowadzić 
do wodopoju. Ale nie można sprawić, że ten koń 
się napije ☺.

POMOC? NIE KAŻDY JEJ CHCE
Wydawać by się mogło, że każdy z nas chce wyjść 
z trudnej dla siebie sytuacji jak najszybciej. Ewa 
Woydyłło szybko rozprawiła się z tym mitem. 
– Niektórzy ludzie lubią cierpieć. Lubią, żeby 
inni im współczuli. Są przywiązani do swojego 
wizerunku jako ofiary. Gdy inni się tak o mnie 
martwią i troszczą to czuję się ważna. Jest to taki 
psychologiczny paradoks: wydaje się, że ktoś do-
świadcza czegoś strasznego, kiedy tak naprawdę 
jest mu to na rękę. Depresja to niekiedy właśnie 
takie nawykowe wejście w rolę ofiary. Uwaga jest 
tu profitem. 
Często ma to swój początek jeszcze w dzieciń-
stwie. – Niektóre dzieci też lubią przyciągać taką 
negatywną uwagę. Pewnie dlatego, że nigdy nie 
dostawały tej pozytywnej. Czasami jak dziecko 
zachoruje to dopiero wtedy przykuwa uwagę ro-
dziców. Ich troskę. A jak jest zdrowe to musztrują 
go. I to potem niekiedy zostaje w nas do dorosłego 
życia – wyjaśniła.

STUDIA PSYCHOLOGICZNE
Ewa Woydyłło rozprawiła się jeszcze z wieloma 
mitami podczas tego spotkania. Np. z popularnym 
poglądem, że wiele młodych osób wybiera studia 
psychologiczne po to, żeby sobie pomóc. Okazuje 
się, że… akurat to wcale nie jest mit. Faktycznie 
trochę tak jest. I, co ciekawe, częściej decyduje 
się na to płeć piękna. – Kobiety lubią innych lu-
dzi, dużo czytają, interesują się światem bardziej 
wszechstronnie niż mężczyźni. Nie tylko tutaj (na 
sali) jest taka dysproporcja. Kobietom jest general-
nie nieco łatwiej – łatwiej jest im żyć. Statystycznie 
żyją zresztą dłużej o prawie 10 lat. Kolejny fakt jest 
też taki, że do zawodów, które są mniej intratne 
idzie więcej kobiet – wyjaśniła psycholog. 

O SENIORACH
Padło pytanie także o ważną grupę społeczną, jaką 
są seniorzy – czy człowiek ma tyle lat, na ile się 
czuje? Jak zadbać o ten wigor życiowy w dojrzal-
szym wieku? – Wiek dla mnie nie gra roli – oznaj-
miła mająca 82 lata Ewa Woydyłło. – Czy senio-
rowi powinno się coś należeć tylko z racji wieku? 
Nie! Duży wiek to żadna zasługa. Zupełnie tego 
nie przyjmuję. Takie myślenie tylko rozsiewa aurę 
kreującą posiadaczy zaawansowanego wieku na 
osoby, które z automatu mają przyjmować jakieś 
względy. Starsze osoby są często pełne pychy, że 
wszystko im wolno. A tymczasem powinni się 
właśnie teraz, w tym dojrzalszym wieku bardziej 
liczyć z innymi ludźmi. Np. w rozmowie. Rozma-

wiajmy o tym, co nas wspólnie interesuje. Babcia 
opowiadająca wnuczkowi wyłącznie o wojnie 
nie będzie dla niego interesującym towarzyszem. 
Trzeba myśleć o tej drugiej osobie. Czasami póź-
ny wiek zabiera już dużo tej sprawności umysło-
wej. Czasami seniorski wiek jest taki smutny, bo 
człowiek czuje się odepchnięty. Ale może dzieje 
się to nie bez powodu – powiedziała psycholog. 
Następnie wypowiedziała słowa dla mnie, autorki 
tej relacji, absolutnie najważniejsze z całego tego 
spotkania. – Czasami trzeba pewne rzeczy w rela-
cji znosić. Ale wtedy nie jest to już np. przyjaźń. 
– Taka prawda. 

PYTANIA I AUTOGRAFY
Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Zostało dofinansowane ze środ-
ków Instytutu Książki. Wydarzenia organizowa-
ne przez DKK zawsze są niezwykle interesujące, 
jednak rzadko kiedy aż tak licznie odwiedzane. 
Sala, w której miało miejsce spotkanie była wy-
pełniona po brzegi, nie trzeba było też nikogo 
zachęcać do zadawania pytań – same padały i to 
właściwie od samego początku. Słuchacze chcieli 
skonsultować z terapeutką wszelkie nurtujące ich 
kwestie. Była także możliwość zakupienia książki 
autorki, z której zdecydowana większość uczest-
ników skorzystała. Przełożyło się to także na póź-
niejszą, długą kolejkę do wspólnych zdjęć i au-

tografów. Słowem – wydarzenie było niezwykle 
merytoryczne i wartościowe. – Chciałabym, żeby 
coś Wam ciekawego z tego dzisiejszego spotkania 
zostało – powiedziała nieco wcześniej psycholog. 
Zostało – i to bardzo dużo.

Marlena Hess
Fot. Jacek Sulewski

O kryzysie psychicznym, uzależnieniach w czasie pandemii      i nie tylko...

Prowadząca spotkanie Marta Prządka i dr Ewa Wojdyłło
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NASZE STRONY

region  Jak przebiega realizacja pomysłów 
w ramach budżetów obywatelskich? CZĘŚĆ 2
We wrześniowym numerze („Mocne Strony” nr 15/2021) informowaliśmy o stanie rea-
lizacji projektów Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy Ursus oraz pomysłów wybranych 
w 1. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Teraz przyglądamy się, jak wygląda reali-
zacja pomysłów w Pruszkowie. Przedstawiamy także listę zwycięskich pomysłów w 1. edy-
cji Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice. Przyglądamy się, co zyska nasz obszar 
dzięki wyłonieniu inicjatyw realizowanych w przyszłym roku dzięki 2. Edycji Budżetu Oby-
watelskiego Mazowsza.

N iestety, jeszcze nie wszystkie gminy z naszego 
obszaru zdecydowały się na demokratyczny pro-
ces konsultacji społecznych, w ramach których 

mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicz-
nych. Z takiej możliwości wciąż nie mogą korzy-
stać mieszkańcy Piastowa, Brwinowa oraz Ożaro-
wa Mazowieckiego. Za to mieszkańcy Michałowic 
w dniach 24 września – 8 października zdecydowali, 
które z ośmiu pomysłów zostaną wcielone w życie 
w przyszłym roku w ramach pierwszej edycji Bu-
dżetu obywatelskiego ich gminy. 

W PRUSZKOWIE  
2 PROJEKTY POD ZNAKIEM ZAPYTANIA
Po prawie 2 miesiącach(!) w końcu otrzymaliśmy tak-
że odpowiedź z pruszkowskiego magistratu o stanie 
realizacji 26 projektów wybranych przez mieszkań-
ców rok temu. Z tabeli przysłanej do nas 26 paździer-
nika wynika, że 7 zwycięskich inicjatyw zostało 
zrealizowanych. Są to: 

■■ „Plaża miejska w Centrum Miasta” (110 000 zł), 
■■ „Kulturalnie i aktywnie – wesołe poranki na 

trawie dla dzieci” (25 600 zł), 
■■ „Progi zwalniające na ulicy Ireny” (26 000 zł), 
■■ „PDF – Pruszkowski Dzień Folkloru”  

(120 000 zł) oraz 
■■ 3 „Pruszkowskie Biblioteczki Plenerowe” 

(każda o wartości 6 100,00 zł). 

Nie wiadomo, czy do końca roku uda się wcielić 
w życie pomysł na niemałą kwotę 37 160 zł „Pomoc 
w przejściu przez niebezpieczne skrzyżowanie na 
ul. Promyka dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 
w Pruszkowie”. 
– Projekt Budżetu nie jest realizowany ze względu 
na brak zainteresowania pracą. Od kilku miesię-
cy na stronie bip Szkoły nr 10 jest umieszczone 

ogłoszenie o naborze do pracy. Nikt się nie zgłosił 
– czytamy. 

Przeszkody napotkał także pomysł „Infrastruktura 
Malich 2021”. Instalacja dystrybutora wody pit-
nej z miejskiego wodociągu jest jeszcze w trakcie 
procedury zapytania ofertowego. A ze względu na 
brak reakcji ze strony autora pomysłu utrudnione 
jest wytypowanie innej lokalizacji do wykonania 
jednej z części projektu w okolicach rzeki Utraty. 

Wygląda jednak na to, że pozostałe 17 inicjatyw 
mieszkańców doczeka się sfinalizowania do końca 
roku– zostały już podpisane umowy z wykonawcami 
i roboty są w trakcie. 

■■ 3 projekty zakładające zakup i montaż defi-
brylatorów w różnych częściach Pruszkowa 
mają być ukończone do 30 listopada. 

Jeszcze w listopadzie mają zostać wykonane: 
■■ „Zadaszona wiata rowerowa na Os. Staszica”, 
■■ „Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podsta-

wowej nr 1”, 
■■ „Plac zabaw dla dzieci starszych w Parku 

Żwirowisko”. 

Z projektów miękkich w trakcie opracowania jest 
jeszcze „Publikacja okolicznościowa z okazji 
100-lecia Liceum i gimnazjum Zana”. 

Wyjątkowo dużym zainteresowaniem natomiast cie-
szą się realizowane jeszcze pomysły aktywizujące 
mieszkańców, takie jak: 

■■ „Aktywny Senior III”, 
■■ „Seniorada V – Żbików”, 
■■ „Seniorada V – Centrum” 
■■ „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców – Ma-

lichy – Tworki” i 
■■ „Czas na nas – angielski i portugalski”.

W MICHAŁOWICACH  
NAJWIĘKSZE POPARCIE DLA SIŁOWNI PLENEROWEJ
Oddano 397 głosów, w tym 20 zostało oddanych 
niezgodnie z regulaminem, dlatego zostały unie-
ważnione. Ranking głosowania został opracowany 
w oparciu o prawidłowo oddane głosy przez 377 
mieszkańców. Każdy mógł wybrać łącznie nawet 
5 projektów. 

■■ Największym uznaniem (187 głosów) cieszył się 
zwycięski projekt „Siłownia plenerowa z elemen-
tami do workout’u w Granicy” (125 500 zł). 
Wymienimy pozostałe pomysły w kolejności naj-
większej liczby głosów. „Kontaktujmy się z przy-
jaciółmi Włochami w ich języku – nauka języka 
włoskiego dla początkujących, dla mieszkańców 
gminy Michałowice w sali biblioteki lub w szali 
szkolnej w Komorowie” (13 300 zł). 

■■ „Wygodny pojemnik na elektrośmieci na osied-
lu Michałowice” (30 000 zł). 

■■ „Michałowickie wieczory muzyczne – cykl 
comiesięcznych koncertów muzyki poważnej 
w wykonaniu uznanych artystów różnych po-
koleń” (79 500 zł). 

■■ „Gdzie słyszysz śpiew – tam idź. Tam dobre 
serca mają” – dzięki temu zaproszeni goście po-
prowadzą nieodpłatnie serię warsztatów śpiewu 
dla wszystkich chętnych. W kilku wybranych ter-
minach uczestnicy warsztatów będą mogli wystą-
pić razem na mini koncertach podsumowujących 
cały cykl (14 000 zł). 

■■ „Karta życia”, czyli program, dzięki którym 
mieszkańcy gminy otrzymają wzory kart i ko-
perty. Wszystko po to, by w ujednolicony sposób 
zapisali informacje medyczne o własnym stanie 
zdrowia i w bezpieczny sposób przechowywali je 
w lodówkach (10 159,60 zł). 

■■ „Progi spowalniające w ciągu ulicy Ireny i ulicy 
Podhalańskiej w Komorowie” (50 000 zł). 

■■ „Bębnimy dla zdrowia i radości – warsztaty 
bębniarskie dla dużych i małych, dla młodych 
i dojrzałych, czyli dla każdego” (39 200 zł).

WOJ. MAZOWIECKIE
„MEDITRANS” I MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI 
SZCZĘŚLIWYMI BENEFICJENTAMI

Każdy mieszkaniec woj. mazowieckiego ma szan-
sę udziału od 2020 roku w Budżecie Obywatelskim 
Mazowsza. W tym roku na pomysły można było 
głosować w terminie od 20 września do 10 paździer-
nika. Do rozdysponowania było aż 25 mln złotych. 
W przyszłym roku realizowanych będzie 68 inicja-
tyw – przez województwo mazowieckie lub wyło-
nionego przez województwo wykonawcę. 
Dotyczące naszego obszaru zwycięskie pomysły 
mieszczą się zarówno w puli ogólnowojewódzkiej, 
jak i w 2 podregionach: warszawskim zachodnim 
oraz z Warszawy. 
■■ Wśród ogólnowojewódzkich nasz region rozwi-

nie „Zwolnij i jedź bezpiecznie – pilotażowy 
projekt budowy radarowych wyświetlaczy 
prędkości na drogach wojewódzkich na tere-
nie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Ma-
zowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa 
Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, 
Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokołów 

Podlaski, Miasto Sokołów Podlaski, Tarczyn, 
Warka, Węgrów i Wyszków” (971 208 zł). 

■■ Kliniki z Mazowsza wyłonione w konkursie 
skorzystają z pomysłu za 198 000 zł „In vi-
tro – nasza szansa na bycie mamą i tatą”. 

■■ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w War-
szawie zakupi nowoczesny ambulans ratunko-
wy o wartości 500 000 zł, a w ramach podobnego 
zwycięskiego projektu na kwotę 277 886,79 zł 
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warsza-
wie wyposaży się w bezawaryjny i bezpieczny 
ambulans transportowy. 

Wspomnieć trzeba z wielkim żalem, że nie uda się 
z funduszy BOM zakupić karetki dla mieszkańców 
miasta Pruszkowa i okolic – niewiele głosów brako-
wało, aby pomysł udało się wcielić w życie. 

■■ Przy budynku mieszczącym Oddział Neonatologii 
dobudowany zostanie ogród z myślą o pacjen-
tach, przebywających wiele miesięcy w Mazo-
wieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie 
(150 000 zł). Będą mogli odbyć swój pierwszy 
spacer w przepięknym ogrodzie pod nadzorem 
mamy i taty oraz wyspecjalizowanej kadry. 

■■ Wybrany do realizacji projekt „Edukacja na 
szlakach Mazowsza – warsztaty i wycieczki dla 
dzieci i dorosłych” (200 000 zł) zapewni serię 
warsztatów edukacyjnych dla młodych mieszkań-
ców Mazowsza i ich opiekunów w kilku Muzeach, 
m.in. Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, 
Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej 
Elektrownia, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum 
Ludowych Instrumentów w Szydłowcu.

Z podregionu warszawskiego zachodniego ważne 
dla naszego obszaru będą 2 wyłonione do realizacji 
pomysły: 
■■ ■Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Za-

borów – Święcice (Gminy Leszno i Ożarów Ma-
zowiecki; koszt: 304 000 zł) oraz 

■■ ■„Po drodze z zielenią – zagospodarowanie 
zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie 
i Otrębusach” (685 602,33 zł). 

Znaczenie dla naszych Czytelników będą również 
miały zwycięskie projekty z puli dotyczącej War-
szawy – prawie wszystkie dotyczą zdrowia. 
■■ ■Dzieci z nieprawidłowościami neurologicznymi 

przebywające w Oddziale Neonatologii Mazo-
wieckiego Szpitala Bródnowskiego skorzystają 
z Programu wczesnej oceny neurologicznej no-
worodków i niemowląt (105 000 zł), 

■■ ■W tej samej placówce – w Zakładzie Rehabili-
tacji i Fizykoterapii – będzie można wymienić 
windę, co zapewni możliwość przemieszczania 
się pacjentom z niepełnosprawnością ruchową 
(492 000 zł). 

■■ ■Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” przy ul 
Poznańskiej 22 zakupi kolejną nowoczesną ka-
retkę (300 000 zł), jak również dzięki innemu wy-
branemu projektowi wyposaży swoją stację przy 
ul. Jana Pawła Woronicza 19 w sprężarkę wyso-
kiego ciśnienia do napełniania butli tlenowych 
w koncentratorze tlenu (120 000 zł). 

W puli warszawskiej wygrał również tylko jeden pro-
jekt o kulturalnej tematyce: 
■■ ■„NASZ hip hop festiwal”. 

Agnieszka Gorzkowska
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Dlaczego kontekst ma znaczenie?
Czy 1000 złotych to dużo? Czy czerwony lakier 
do paznokci Christiana Louboutina jest warty 
swojej ceny? Czy konsumowane właśnie ciast-
ko może nam nagle przestać smakować? Aby 
odpowiedzieć na te wszystkie życiowe pytania, istotny okazuje się 
kontekst. Jesteśmy bardzo podatni na wpływ kontekstu, czyli in-
formacji, które towarzyszą naszej ocenie. Sprawdzamy, w jakich 
sytuacjach należy szczególnie na niego uważać. 

KONTEKST, CZYLI PUNKT ODNIESIENIA
Czy 1000 zł to dużo? To proste pyta-
nie, jednak niełatwo Ci odpowiedzieć, 
prawda? Z odsieczą przychodzi ulu-
biona odpowiedź wszystkich naukow-
ców (nie tylko tych amerykańskich), 
głosząca, że: „to zależy”. Wydanie 
tysiąca złotych na nową torebkę to 
trochę dużo – chyba nawet zdaniem 
większości kobiet. Jednak wyjazd na 
dwutygodniowe wakacje za granicą za 
tę kwotę wydaje się już bardzo dobrą 
inwestycją (choć nie oszukujmy się, 
raczej nierealną). Ocena, czy 1000 zł to 
dużo zależy zatem od kontekstu – do 
czego tę kwotę odnosimy, do czego 
ją porównujemy. Lub mówiąc jeszcze 
bardziej fachowo – jaki jest nasz punkt 
referencyjny (odniesienia). Kontekst 
ma znaczenie. Znacznie większe niż 
myślimy. Kieruje naszymi codzienny-
mi decyzjami i to często zupełnie poza 
naszą świadomością. Prześledźmy kil-
ka przykładów z życia codziennego. 

KONTEKST A SMAK
W czasie pewnego wykładu Alfred 
Korzybski, twórca semantyki ogól-
nej, wyjął zawinięte w biały papier 
pudełko ciastek. Wyjaśnił, że musi 
coś zjeść, po czym zaproponował 
studentom pierwszego rzędu, by tak-
że się poczęstowali. Wszyscy jedli ze 
smakiem, gdy wykładowca szybkim 
ruchem zerwał biały papier z pudeł-
ka, ujawniając oryginalne opakowanie 
– duże zdjęcie głowy psa z napisem 
„Ciastka dla psów”. Studenci zarea-
gowali z przerażeniem, dwoje nawet 
wybiegło wymiotować do toalety. 
Korzybski skomentował to następująco: 
„Drodzy Państwo, właśnie zademon-
strowałem, że ludzie nie tylko jedzą po-
karmy, ale także słowa, i że smak tych 
pierwszych często zdominowany jest 
smakiem drugich”. 

Dopóki studenci nie poznali prawdzi-
wego przeznaczenia tych ciastek, to 
jedli je bez problemu, a nawet jedli 
je ze smakiem. Co się więc zmieni-
ło? Czy nagle ciastko zmieniło smak? 
Nie. Studenci poznali kontekst, czy-
li w tym przypadku dodatkową, acz 
zmieniającą wszystko informację 
o tym produkcie. 

KONTEKST A WARTOŚĆ
W 2021 roku światowej klasy produ-
cent mody Christian Louboutin wy-
puścił na rynek lakier do paznokci 
w charakterystycznym czerwonym 
kolorze – identycznym jak kolor po-
deszwy jego sztandarowego produk-
tu, czyli szpilek. Ustalona cena za te 
13 ml czerwonego lakieru wyniosła 
675 dolarów, czyli ok. 2500 złotych. 

Ta absurdalna cena stała się podstawą 
do przeprowadzenia pewnego ekspe-
rymentu przez Jimmy’ego Kimmela, 
producenta filmowego, prowadzą-
cego znany w Ameryce talk show. 
Kupił on za kilka dolarów w zwykłej 
drogerii czerwony lakier do paznok-
ci i, za pośrednictwem swojej ekipy 
filmowej, przeprowadził sondę ulicz-
ną. Badanym mówiono, że jest to ten 
drogi lakier Louboutina i pytano o ich 
wrażenia. Niczego niepodejrzewający 
przechodnie chwalili jego kolor i kon-
systencję, będąc z grubsza zgodnymi, 
że choć to drogi lakier, to jest warty 
swojej ceny. Innymi słowy, błędna in-
formacja, że ten kosztujący kilka do-
larów produkt jest tak drogi sprawiła, 
że badani dostrzegali w nim znacznie 
większą wartość. 
Zbudowanie kontekstu wokół lakieru, 
który uczynił go w oczach badanych 
marką luksusową, zmieniło całkowicie 
jego postrzeganą percepcję. 

KONTEKST A CENA
Tworzenie odpowiedniego kontekstu 
podczas ustalania cen produktów to 
chleb powszedni dla marketingow-
ców. Określa się to jako kształtowanie 
korzystnej ceny odniesienia. Jednym 
z często praktykowanych, zresztą zna-
nym nam wszystkim sposobów, jest 
dodanie do serii produktów danego ro-
dzaju produktu o wyższej od pozosta-
łych cenie. Powiedzmy, że do sprzeda-
wanych gatunków piwa w cenie 2–3 zł 
za butelkę dojdzie piwo w cenie 4 zło-
tych. Pozostałe piwa natychmiast jawią 
się jako tańsze. Mechanizmem tym 
można jednak manipulować na różne 
sposoby, nie zawsze jako główny cel 

wybierając sobie wypromowanie naj-
tańszego produktu. W jednym z badań 
konsumenci mieli wybierać między 
dwoma modelami kuchenek mikrofa-
lowych – „Emerson” w cenie 109,99 $ 
i „Panasonic” w cenie 179,99 $. Rzecz 
jasna, bardziej preferowany był tań-
szy model „Emersona”. Kiedy jednak 
wprowadzono „Panasonica II” w cenie 
znacznie wyższej (199,99 $), prefe-
rencje konsumenckie się odwróciły. 
Więcej klientów wolało „Panasonica” 
w cenie 179,99 $ od tańszego „Emer-
sona”. Był to niewątpliwie wynik 
przesunięcia ceny odniesienia poprzez 
wprowadzenie droższego produktu. 

KONTEKST A… POSŁUSZEŃSTWO
Kontekst może wpływać także na na-
sze postępowanie. Idąc z tym wnio-
skiem dalej: może być źródłem na-
szych negatywnych zachowań. Jako 
przykład posłuży nam tutaj ekspery-
ment Stanley’a Milgrama badający 
posłuszeństwo wobec autorytetu, opi-
sany w poprzednim odcinku Kącika. 
Przypomnijmy, badanie polegało na 
wykonywaniu poleceń eksperymenta-
tora i wiązało się z aplikowaniem sil-
nych dawek prądu innej osobie. 
Dlaczego tak dużo osób, bo aż 65% 
badanych uległo naciskom aż do koń-
ca (aplikując dawkę o wartości 450V)? 
Jednym z istotnych czynników był tu 
właśnie kontekst. Eksperyment miał 
miejsce na prestiżowym Yale Univers-
ity, jego prowadzący jawił się jako au-
torytet, miał do tego odpowiedni ubiór 
(biały kitel), a przebieg całego badania 
był przejrzysty i zrozumiały. 

W innym wariancie tego ekspery-
mentu, gdy przestrzeń uniwersytecką 
zastąpiło zwykłe, delikatnie mówiąc, 
„wątpliwe” pomieszczenie, a zamiast 
autorytetu polecenia wydawał „zwy-
kły” człowiek, posłuszeństwo bada-
nych było istotnie mniejsze. Na ich de-
cyzje wpłynął zatem kontekst, w jakim 
się znaleźli. 
Czy to nie przerażające, że kontekst 
jest w stanie tak bardzo nami manipu-
lować? Tak, zdecydowanie tak. Pamię-
tajmy więc o nim przy podejmowaniu 
kolejnej decyzji. Najlepiej – każdej.  

Marlena Hess

BIBLIOGRAFIA:
• A. Falkowski, T. Tyszka, „Psychologia zachowań 

konsumenckich”, Gdańsk 2006. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Korzybski 
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W czwartek 4 listopada sala multimedialna w Urzędzie Gminy Michałowice stała się na 
przeszło dwie godziny miejscem pracy, głównie intelektualnej, kilkudziesięciu osób połą-
czonych jedną ideą – wypracowania najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu przy 
zbiorniku retencyjnym w Michałowicach.

W ójt Gminy Michałowice Małgorzata Pache-
cka zorganizowała spotkanie w sprawie za-
gospodarowania kilkuhektarowego terenu 

przy zbiorniku w Michałowicach z mieszkańcami 
i przygotowującymi projekt architektami. Obecna 
była również arch. Dorota Bagińska, zajmująca 
w Gminie Michałowice Samodzielne Stanowisko 
ds. Architektoniczno-Budowlanych, która od po-
czątku pilotowała projekt.

Autorzy wstępnego projektu, architekci krajobra-
zu Maciej Sikorski i Lidia Czarnecka-Prostko, 
prowadzący firmę LS Project w Grodzisku Mazo-
wieckim mają 11 lat doświadczenia w projektach 
i realizacjach w całej Polsce. 
Na czwartkowe spotkanie, na które zostali zapro-
szeni zainteresowani mieszkańcy Michałowic, 
projektanci przygotowali trzy warianty projektu, 
których wydrukowane komplety wyłożono na 
ośmiu stołach, umożliwiając wszystkim obecnym 
swobodny dostęp i wizualne zapoznanie się z każ-
dym z nich. 

OMÓWIENIE TRZECH WERSJI PROJEKTU
Pierwszym punktem spotkania było szczegółowe 
przedstawienie zebranym trzech kolejnych warian-
tów projektu.
– We wszystkich koncepcjach program jest bardzo 
podobny ze względu na uwarunkowania terenu 
i na inne aspekty, które musimy brać pod uwagę 
– powiedzieli mi w krótkiej rozmowie projektanci. 
– Pierwszy wariant nazwaliśmy naturalistycznym, 
czyli zagospodarowanie przestrzeni – bez dużej in-
gerencji w teren.
Na pytanie o najbliższy ich sercu wariant, projek-
tanci odpowiedzieli zgodnie: – Ten teren ma cha-
rakter naturalny i na pewno jest nam blisko do tego, 
żeby w dużym stopniu taki charakter zachować.
Omawiając wariant 2, który jest bardziej parko-
wy i typowo miejski w porównaniu z wariantem 1 
– naturalistycznym, ze względu na to, że gmina 
jest sołecka – autorzy argumentowali potrzebę za-
projektownia tam miejsca dla większych spotkań, 
imprez. Zaplanowali również część przyrodniczo-
-edukacyjną z podkreśleniem naturalności oma-

wianego terenu oraz wzbogacenie go o brakujące 
na dzień dzisiejszy strefy: wypoczynkową i rekre-
acyjną. Nawierzchnie w tym wariancie byłyby mi-
neralne i drewniane. Uwzględniono też doprowa-
dzenie do tego miejsca ścieżki rowerowej. 
Zostałaby oczywiście ostoja ptaków, którą zaplano-
wano rozszerzyć na stronę północną. Ten wariant 
ujmuje zejście z terenem w strefę wodną i nadwod-
ną, a więc pojawiły się tu swego rodzaju nadwie-
szane tarasy w formie hamaczków – siatek rozwie-
szonych pomiędzy dechami. W tym miejscu mają 
też stać, zwrócone w stronę wody, ławki. 
Część północno-wschodnia to strefa edukacyjno-
-przyrodnicza, a w niej swobodnie wijące się alejki 
o nawierzchni mineralnej w otoczeniu występu-
jącej tam roślinności. Na pewno byłaby tu nasa-
dzona duża liczba drzew, dla osiągnięcia efektu 
parkowego. W wariancie 2 zaplanowano również 
powstanie górki saneczkowej i wydzielonej strefy 
placu zabaw. Postawiono na elementy wykonane 
z drewna, nawiązujące do naturalności tego terenu, 
charakterem nawiązujące do zbiornika.

PRAWIE WESOŁE MIASTECZKO
Wariant 3 jest najbardziej rozbudowany, występu-
je więc największa ingerencja w teren. Od wejścia 
do parku również zaplanowano nawierzchnie mi-
neralne, ale łączące się z nawierzchnią drewnianą, 
prowadzącą do zbiornika wodnego. Mała archi-
tektura, ławki. Pomost do wędkowania dla wędka-
rzy. Jak ocenił jeden z autorów projektu: – Teren 
pomiędzy stawami jest bardzo trudny. Musimy 
rozważyć wiele aspektów i sprawdzić możliwo-
ści. Chcemy stworzyć łączenie pomiędzy jednym 
a drugim brzegiem zbiornika. Myślę, że w formie 
podestów drewnianych. Też planujemy miejsce 
dla odbywania wydarzeń sołeckich, ewentualnie 
ze stołami piknikowymi. Tutaj zaplanowane zo-
stały bardziej rozbudowane koncepcje sportowe, 
tory wrotkarskie, elementy zabawowe. Obwodni-
ca – pump track. Ścianka wspinaczkowa, a druga 
strona – do odbijania piłki, do nauki gry w tenisa. 
Dobre oświetlenie, takie, żeby zapewniało bezpie-
czeństwo.

GMINA DOBRA DLA ŻYCIA
Wójt Pachecka 
zapewniła o zde-
cydowanym dą-
żeniu, żeby ten 
projekt jak naj-
bardziej spełniał 
potrzeby miesz-
kańców Gminy 
Michałowice , 
którzy lubią to 
miejsce. Przy 
okazji dodała: – 
Mam w pamięci, 
że nasza gmina 
jest gminą dobrą 
do życia. Dzisiaj dostaliśmy nagrodę za drugie 
miejsce w rankingu samorządowym PAP 2021, 
w który analizowano aż 48 wskaźników. 
Następnie poprosiła uczestników zebrania o wypo-
wiedzi.

CO MÓWIĄ MIESZKAŃCY
Pierwsza zabrała głos pani Anna, mieszkająca 
w Michałowicach w Alei Topolowej. – Przypo-
mnę, że jest to Warszawski Obszar Chronionego 
Krajobrazu. Został stworzony w 2001 roku. Jest 
tu bardzo dużo dzikich zwierząt, rzadkich ptaków 
(....) 4 lata temu były plany zmiany Planu Zago-
spodarowania dla tego terenu. Odbyły sie wtedy 
tam, na miejscu konsultacje, finansowane z Fun-
duszy Unii Europejskiej. Potem odbyła się debata, 
w której postulowano postawienie koszy na śmieci, 
posadzenie krzewów i drzew, zrobienie ścieżek spa-
cerowych. Był też pomysł boiska.
Ideą tego miejsca jest to, że możemy spacerować. 
Bardzo dobrze, że ścieżki są zaplanowane z wy-
korzystaniem nawierzchni mineralnej. Z mojego 
punktu widzenia nie ma mowy o żadnym oświetle-
niu, ponieważ sztuczne światło zaburza bytowanie 
ptaków i zwierząt. Nie powinny tutaj dojeżdżać sa-
mochody. (...) Mam taki postulat, żeby szanowane 
były również poprzednie konsultacje, bo one też po 
coś były. 

Mieszkańcy wybierają najlepszy wariant zagospodarowania otoczenia 
zbiornika retencyjnego w Michałowicach – spotkanie w urzędzie



Mocne Strony    |    11 LISTOPADA 2021 R.    |    NR 19(115)/2021  (ROK VI)

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 15MICHAŁOWICE ● KULTURA

Szczegóły konkursu na stronach WWW organizatora  – Ośrodka Kultury „Arsus”
https://www.arsus.pl/konkursy/konkurs-literacki-opowiem-wam-historie 

oraz Partnerów Projektu

Kolejny uczestnik uznał, że powinny powstać tylko 
ścieżki spacerowe, jak najmniej zakłócające prze-
strzeń.
Prowadzący zauważyli, że wzięli pod uwagę po-
przednie konsultacje. Głosy były wtedy podzielone 
na trzy grupy. – Idąc śladem tamtych konsultacji 
my zaproponowaliśmy trzy projekty, oddające tam-
te preferencje. 
Pan Jacek z Michałowic uznał, że należy zupełnie 
odrzucić koncepcję placu zbaw, gdyż nie może są-
siadować z takim zakątkiem. Sugerował, żeby tutaj 
posadzić las sosnowy. 
Padło pytanie, czy jest to na pewno teren gminy, 
ale wójt Pachecka upewniła wątpiących, że zdecy-
dowanie tak. Ktoś zwrócił uwagę, że tylko jeden 
wariant zakłada budowę toalety, i to prymitywnej. 
Padały pomysły stworzenia kąpieliska i zorganizo-
wania sprzętu wodnego.

Wiele spraw na bieżąco wyjaśniała pani Dorota 
Bagińska.
Dużo głosów było za utrzymaniem omawianego 
terenu w stanie jak najbardziej naturalnym, bo to 
jest jego urok. Zabierali głos przeciwnicy tworze-
nia asfaltowych ścieżek rowerowych, bo np.: piesi 
będą mieli utrudnione poruszanie się, nie będzie 
można spacerować z psem. Padały stwierdzenia, że 
psy będą płoszyły ptaki.

Pani Marta, mieszkająca przy skrzyżowaniu Kuba-
ckiego i Kolorowej: – Jeżeli tam będą sporty wod-
ne, trampoliny, wrotki, to my nie będziemy w stanie 
tam mieszkać. Już teraz wieczorami nie możemy ot-
wierać okien, tak głos się niesie po polach. Ustawa 
z kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wyraźnie 
mówi, co może znajdować się na obszarze chronio-
nym. Liczba zakazów odnoszących się do takiego 

terenu jest bardzo duża, np. nie można stworzyć 
czegoś przy brzegu. Ja oczekiwałabym ścieżki 
spacerowej, którą można by bezpiecznie przejść 
z dziećmi, ławek, które nam ułatwią życie, jakiejś 
toalety i tyle.” 
Zgłaszali się zwolennicy organizowania imprez 
przez mieszkańców, czy przez Urząd Gminy, czyli 
utworzenia miejsca, gdzie można się spotkać i zro-
bić coś na świeżym powietrzu, zorganizować war-
sztaty przyrodnicze lub warsztaty lepienia z gliny, 
albo żeby stał tam gitarzysta i grał. Mówiono o ab-
solutnym zakazie wjazdu i nie planowaniu żadnego 
oświetlenia. 
Mama małych dzieci uznała, że konieczne są 
ławki. Ktoś inny opowiadał, jak stopniowo zado-
mowiły się tu kaczki, czaple, gęsi. – Widziałem 
tu bardzo dużo gryzoni i wielkie zaskrońce, które 
się nimi żywią. Padały też słowa oburzenia: – Wisi 

nad nami koniec cywilizacji, my 
protestujemy przeciw wycinaniu 
lasów deszczowych w Brazylii, 
a na miejscu wycinamy wszystko 
i pokrywamy betonem, ustawia-
my wiklinowe zwierzęta. Jestem 
przerażony. 
Sprzeciwiając się zwolennikom 
wariantu nr 3 z placami zabaw 
itp., jeden z uczestników spot-
kania stwierdził, że: – Znako-
mitym placem zabaw dla dzieci 
jest sama natura, woda, kamień, 
krzak, drzewo.

PODSUMOWANIE
Zamykając spotkanie wójt Małgorzata Pachecka 
powiedziała: – Dzisiejsza dyskusja była bardzo cie-
kawa, bardzo twórcza i bardzo konstruktywna. Na 
pewno będziemy chcieli ją pokazać i prosić miesz-
kańców o przedstawienie swoich własnych prze-
myśleń, pomysłów, ale nie będziemy robić ankiety 
– zaznacz krzyżykiem, co ci się podoba, co ci się 
nie podoba. 

Zwróciłem się do pani Doroty Bagińskiej z pyta-
niem, jak ocenia dzisiejsze spotkanie? 
– Jestem bardzo zadowolona. Merytoryczna dysku-
sja, wypowiedzi odzwierciedlające i emocje i wie-
dzę. Zwróciłam uwagę, że podejście ludzi do tego 
miejsca jest bardzo osobiste. Projektanci również 
są pod silnym wrażeniem.
Ja również podpisuję się pod taką oceną. Mimo 
bardzo różnych oczekiwań poszczególnych dys-
kutantów, dyskusja przebiegła bardzo spokojnie, 
merytorycznie, bez osobistych „wycieczek” itp. 
Politycy wszystkich szczebli powinni obowiązko-
wo zobaczyć nagranie ze spotkania w Gminie Mi-
chałowice. Tu naprawdę panuje demokracja. Miej-
scowa społeczność sama zadecyduje o wyglądzie 
i przeznaczeniu omawianego obszaru. To był tylko 
kolejny etap. Teraz czas na przemyślenia i pomysły 
ze strony mieszkańców, jak zadeklarowała na za-
kończenie spotkania wójt Pachecka. 

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski
Więcej zdjęć na WWW.MOCNESTRONY.COM.PL




