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URSUS l REKLAMA

Dyplom i nagrodę specjalną z okazji 20 lat pracy z młodzieżą na rzecz wolontariatu otrzymała 
Pani IRENA JARZĘBAK z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – nauczycielka, społeczniczka i dzia-
łaczka kultury. 

W imieniu Pani Poseł Joanny Fabisiak pod-
czas uroczystej Gali 29. Stołecznej oraz 
28. Ogólnopolskiej Edycji Samorządowe-

go Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspania-
łych” nagrodę wręczył Bogusław Łopuszyński 
– przewodniczący stołecznego jury i dyrektor 

Ośrodka Kultury Arsus. Uroczystość z udzia-
łem warszawskich burmistrzow, w tym burmi-
strza Dzielnicy Ursus Bogdana Olesińskiego 
odbyła się w Ursynowskim Centrum Kultury 
„Alternatywy” w dniu 30 maja 2022 r. 
GRATULUJEMY!

Nagroda za 20 lat pracy z młodzieżą
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POWIAT PRUSZKOWSKI

www.powiat.pruszkow.pl

„ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE” 
– NOWE SKRZYDŁO SZPITALA POWIATOWEGO 
W PRUSZKOWIE ODDANE DO UŻYTKU!

Pawilon D w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie to nowoczesny budynek, wyposażony w specjali-
styczną aparaturę medyczną. To przestrzeń, w której dla pacjentów powstał m.in. nowy blok operacyj-
ny, trakt porodowy oraz pracownie badań endoskopowych i pomieszczenia do diagnostyki obrazowej.

W ybudowanie Pawilonu D jest efektem zaangażo-
wania i starań ogromnej liczby osób oraz instytu-
cji, a także wsparcia finansowego otrzymanego 

z zewnątrz. Na pytania dotyczące przebiegu inwesty-
cji i tego jakie korzyści oraz udogodnienia niesie ona 
dla pacjentów, odpowiedziały osoby mające znaczny 
wkład w jej realizację: Krzysztof Rymuza Starosta 
Pruszkowski, Tomasz Sławatyniec Dyrektor SPZ-
ZOZ w Pruszkowie w latach 2016–2019, Katarzyna 
Gosiewska-Pawełczak Kierownik Działu Administra-
cyjno-Technicznego SPZZOZ w Pruszkowie, Robert 
Krawczyk obecny Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie.
Wypowiedzi osób biorących udział w wywiadzie pre-
zentują różne etapy budowy: zarówno samo dążenie 
do jej rozpoczęcia, jak i poszczególne fazy inwestycji. 
Obrazują, jak złożony, długotrwały i pracochłonny 
był to proces. 

KRZYSZTOF RYMUZA 
Starosta Pruszkowski
n  W 2015 roku, kiedy rozpoczęto pierwsze poważne in-
westycje w Szpitalu Powiatowym był Pan Wicestarostą 
w Zarządzie Powiatu Pruszkowskiego. Powierzono Panu 
nadzór nad ochroną zdrowia w powiecie. Decyzja ta nie 
była przypadkowa, Pana kariera zawodowa to przede 
wszystkim medycyna. Jest Pan lekarzem, chirurgiem ale 
był również dyrektorem i menadżerem Szpitala Kolejo-
wego. Czy to doświadczenie miało wpływ na realizację 
zadań powierzonych Wicestaroście? 
– Rzeczywiście moja kariera zawodowa to głównie 
medycyna, zarządzałem w przeszłości Stacją Pogoto-
wia Ratunkowego w Pruszkowie, Szpitalem Kolejo-
wym, Szpitalem Praskim oraz zasiadałem w Radzie 
Nadzorczej Szpitala Grochowskiego.
Specyfika pruszkowskiej ochrony zdrowia to 3 szpi-
tale z łączną liczbą ok. 1000 łóżek, ale w większości 

psychiatrycznych. Szpital Powiatowy i Szpital Kole-
jowy od lat zabezpieczały potrzeby zdrowotne miesz-
kańców powiatu, dzieląc się świadczeniami. Szpital 
Powiatowy w obecnej lokalizacji zbudowano w 1989 
roku, jako pawilon chorób wewnętrznych z 90 łóż-
kami. Wraz z upływem czasu dobudowano prowizo-
rycznie blok operacyjny i sale porodowe, przenosząc 
do budynku oddziały chirurgiczne i ginekologiczno 
– położnicze. W 2018 roku Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna zakwestionowała warunki 
funkcjonowania oddziałów zabiegowych, gdyż stan 
sal operacyjnych, głównie w zakresie ciągów komu-
nikacyjnych, klimatyzacji nie spełniał standardów. 
Projektowanie i realizacja zajęły nam 4 lata. Naresz-
cie Szpital Powiatowy będzie funkcjonował zgodnie 
z najnowszą technologią.

n Szpital Powiatowy – Szpital na Wrzesinie to dość 
kameralny podmiot leczniczy; około 100 łóżek, podsta-
wowe oddziały: internistyczny, chirurgii ogólnej z zaple-
czem operacyjnym, oddział ginekologiczny, położniczy 
z oddziałem noworodkowym i Izba Przyjęć. Czy ta infra-
struktura była nie wystarczająca, aby zaspokoić potrzeby 
zdrowotne mieszkańców? Jakimi przesłankami kierował 
się Zarząd Powiatu podejmując decyzję o zwiększeniu 
kubatury budynku szpitala? 
– Wszystkie działania inwestycyjne mają na celu po-
prawę jakości świadczeń dla naszych mieszkańców. 
Aby do tego doszło należało stworzyć odpowiednie 
warunki, przygotować profesjonalne zaplecze diagno-
styczne i zabiegowe. 
Chcieliśmy, aby powstał profesjonalny blok operacyjny 
spełniający najwyższe standardy pod każdym wzglę-
dem. Bardzo ważne było dla nas również zwiększe-
nie oferty diagnostycznej dla mieszkańców, ponieważ 
odpowiednio ukierunkowana diagnostyka pozwala na 
szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia. W tym 

celu należało stworzyć pracownie diagnostyki obra-
zowej (RTG, TK, mammografia) i pracownie diagno-
styczne do wykonywania kolonoskopii i gastroskopii 
z możliwością wykonania badania ze znieczuleniem. 
Naszym priorytetem było zapewnienie takich warun-
ków diagnostyki i leczenia, z jakich sami chcieliby-
śmy skorzystać. Te wszystkie okoliczności skłoniły 
Radę Powiatu Pruszkowskiego do podjęcia wysiłku 
budowy nowego pawilonu.

TOMASZ SŁAWATYNIEC 
Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie 
w latach 2016–2019
n  Kto wyszedł z inicjatywą rozbudowy szpitala?
Modernizacja i rozbudowa szpitala to wspólna ini-
cjatywa Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i dyrekcji 
szpitala. Jej realizacja przebiegała etapowo. Roz-
poczęła się od generalnego remontu Oddziału We-
wnętrznego w 2015 roku. W latach 2017–2018 nastą-
pił kolejny etap, tj. dobudowa Izby Przyjęć, remont 
generalny Oddziału Chirurgicznego, części Poradni 
Specjalistycznej oraz Zakładu Radiologii (Pracownia 
RTG i Pracownia Mammograficzna). W tym czasie 
przygotowano również Program Funkcjonalno-Użyt-
kowy (PFU) i koncepcję najważniejszej i największej 
inwestycji – dobudowy nowego pawilonu szpitala, 
czyli Pawilonu D. 

n Jakie były kolejne kroki, gdy Plan Funkcjonalno-Użyt-
kowy i koncepcja inwestycji zostały już opracowane?
Został ogłoszony konkurs (zapytanie ofertowe) na 
wykonanie projektu budynku. W wyniku postępowa-
nia przetargowego wyłoniono pracownię architektów 
z Poznania, WK Architekci, mającą duże doświad-
czenie w tego typu inwestycjach. W trakcie prac 
projektowych architekci ściśle współpracowali z pra-
cownikami szpitala, konsultowane były zarówno roz-
wiązania architektoniczne, sprzętowe, jak i funkcjo-
nale. Tak powstał kompleksowy projekt budowlany. 
Następnie, w 2019 roku została podpisana umowa 
dotacyjna z powiatem pruszkowskim - na inwestycję 
przeznaczono 20 mln zł. Podpisanie umowy urucho-
miło postępowanie przetargowe, które nie wyłoniło 
niestety Generalnego Wykonawcy – złożone ofert 
przekraczały budżet przeznaczony na inwestycję. 
Wykonano wtedy tzw. Specyfikację Istotnych Warun-
ków Zamówienia (analiza SIWZ) oraz wprowadzono 
korekty, które doprowadziły do wyboru Generalnego 
Wykonawcy. Została nim firma Moris Polska, z którą 
4 października 2019 roku w obecności Zarządu Po-
wiatu Pruszkowskiego podpisałem umowę. Jeszcze 
w tym samym miesiącu została wbita pierwsza łopata 
na budowie nowego pawilonu szpitalnego.

KATARZYNA GOSIEWSKA-
-PAWEŁCZAK 
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego 
SPZZOZ w Pruszkowie
n W czasie budowy pawilonu D reprezentowała Pani 
SPZZOZ, czyli Inwestora. Jak wyglądał Pani dzień „na 
budowie”?
Codziennie wykonywałam tzw. obchód budowy, na 
którym z Generalnym Wykonawcą omawialiśmy 
bieżące sprawy. Dzięki dobrej współpracy i komuni-
kacji finalnie udawało nam się zawsze wypracować 
rozwiązanie w przypadku pojawienia się problemów 
technicznych – łączył nas wspólny cel. 
W każdą środę odbywały się narady koordynacyjne 
na budowie, w których brałam udział wraz z m.in. 
architektem, Kierownikami: Budowy, Kontraktu, 
Robót Sanitarnych i Inspektorem Nadzoru. W trakcie 
ich trwania przedstawiane i analizowane były wyzwa-
nia i problemy, które pojawiły się w trakcie budowy 
i omawiane propozycje rozwiązań. 

n Nowy pawilon z przestronnymi pomieszczeniami, 
nowe wyposażenie, aparatura medyczna i sprzęt, to pod-
niesienie jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń 
medycznych. To również większy komfort pobytu pacjen-
tów i pracy personelu. Za tym wszystkim kryje się ciężka 

praca wielu osób. Czy po tych kilku latach podjęłaby 
Pani rękawicę i nadzorowała kolejną budowę?
To była moja pierwsza tak duża budowa oraz pierwsze 
zakupy sprzętu z innych dotacji niż z powiatu, gdzie 
można o wszystko pytać i się poradzić. Wszystkiego 
musiałam nauczyć się przez rozpoznanie w „boju”, 
ale dano mi taką szansę i teraz odczuwam ogromną 
satysfakcję z uzyskanego imponującego efektu.
Bardzo, bardzo dziękuję moim koleżankom i kolegom 
z działu za ogromną pracę jaką wykonywali w czasie 
budowy Pawilonu. Budowa obiektu szpitalnego po-
ciąga za sobą wiele dobrego dla naszych pacjentów 
oraz personelu i dla takiego dobra wyższego warto 
było dać z siebie więcej. 

ROBERT KRAWCZYK 
Obecny Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie
n Jest Pan już trzecim dyrektorem, na którego spadła 
odpowiedzialność za realizację umowy dotacyjnej. Na 
jakim etapie była budowa, gdy zaczynał Pan pracę? 

Trwały prace wykończeniowe w budynku. Do reali-
zacji był zakup wyposażenia i przetarg na Centralną 
Sterylizatornię (obejmujący prace budowlane i wy-
posażenie), a przede wszystkim realizacja zaleceń 
z ekspertyzy dotyczącej zabezpieczeń przeciwpoża-
rowych. Poza tym w związku z pozyskaniem przez 
nas tomografu komputerowego (CT) konieczne do 
wykonania były prace adaptacyjne w pomieszcze-
niach docelowych dla tego urządzenia. Przed nami 
były także odbiory; zarówno instytucjonalne jak Sa-
nepidu, Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego, jak i te dokonywane przez 
komisję powołaną z pracowników Szpitala.

n Czy kontynuował Pan plan zagospodarowania po-
wierzchni pawilonu opracowany przez poprzedników, 
czy zrealizował Pan swoją koncepcję? 
Na nowe, autorskie wizje było już za późno. Zresztą 
wprowadzanie radykalnych zmian w wybudowanym 
już obiekcie jest bardzo trudne, kosztowne i kontro-
wersyjne. Jest nowoczesny budynek. Nowy blok ope-
racyjny i trakt porodowy. Nowe pomieszczenia dla 
diagnostyki obrazowej, co w połączeniu z pozyska-
niem przez nas aparatu CT, nowego cyfrowego apa-
ratu RTG i kilku nowoczesnych aparatów USG, bar-
dzo ułatwi diagnostykę i poszerzy jej możliwości. Są 
nowe pomieszczenia dla pracowni endoskopowych, 
nowoczesna sterylizatornia. I to się liczy. Teraz ważne 
by zdobyć środki na zagospodarowanie poziomu „0”, 
open space’a, o powierzchni ok. 900 m2 . Planujemy 
stworzenie tam Centrum Kobiety i Noworodka, czyli 
nowoczesnego oddziału położniczego i neonatolo-
gicznego. Mamy już Plan Funkcjonalno-Użytkowy, 
obecnie opracowywany jest projekt architektoniczny. 
Jeszcze „tylko” 10 mln zł i działamy! 

n  Dotacja udzielona w 2019 roku nie uwzględniała za-
kupu aparatury medycznej, a jednak została ona zaku-
piona. Skąd fundusze na te cele?
Środki pochodzą z budżetu Powiatu Pruszkowskie-
go, Wojewody Mazowieckiego i wkładu własnego 
SPZZOZ. Udało się również pozyskać znaczne środ-
ki zewnętrzne, z kilku źródeł: 6 mln zł z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorzą-
du terytorialnego i blisko 4 mln zł dotacji Wojewody 
Mazowieckiego. Dodatkowo z dotacji Wojewody Ma-
zowieckiego zakupiono sprzęt (tomograf komputero-
wy, dwa aparaty USG, defibrylatory 4 szt.) o wartości 
2 980 000 mln zł.

n  Jest Pan doświadczonym dyrektorem. Czego życzy 
się dyrektorowi szpitala?
Dalszej dobrej współpracy z Zarządem Powiatu 
Pruszkowskiego, ale tutaj nie mam prawa narzekać. 
A poza tym pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy.

Materiał przygotowany 
przez  Zespół Komunikacji Zewnętrznej 

Starostwa Powiatowego w Pruszkowie



 NR 10(128)/2022  (ROK VII)    |    23 CZERWCA 2022 R.    |    Mocne Strony4 dzielnica URSUS m.st. Warszawy  |  dzielnica WŁOCHY m.st. Warszawy  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina BRWINÓW  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  | gmina BŁONIE  |  gmina STARE BABICE

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI l STARE BABICE

W jaki sposób zbadać słuch? 

Budowa Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalnego w Starych Babicach
Postępują prace budowlane związane z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkal-
nego w Starych Babicach przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych w stop-
niu umiarkowanym i znacznym, które będzie zapewniało opiekę całodobową dla 
9 podopiecznych i ośmiogodzinną opiekę dzienną dla 11 osób niepełnosprawnych. 

O becnie murowane są ściany parte-
ru a wkrótce rozpoczną się prace 
związane z szalowaniem i zbro-

jeniem stropu. Dla przypomnienia, 
prace rozpoczęły się z końcem marca 
tego roku, natomiast przewidywany 

czas oddania obiektu do użytkowania 
to połowa lutego przyszłego roku.
Gmina na utworzenie Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalnego otrzymała po-
nad 3,1 mln zł dofinansowania z  So-
lidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych na realizację 
zadania w ramach Programu „Centra 
opiekuńczo-mieszkalne” 

UG Stare Babice

Źródło: https://stare-babice.pl/budowa-centrum-
opiekunczo-mieszkalnego-w-starych-babicach/

n Zacznę od pytania na temat sytuacji 
uchodźców z Ukrainy w Powiecie Warszaw-
skim Zachodnim. Jaką ich liczbę był w stanie 
przyjąć powiat? Czy to powiat finansuje ich 
pobyt?

Pierwszych uchodźców –  90 osób 
– przyjęliśmy już 28 lutego br. do bu-
dynków szkolnych Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Lesz-
nie. W okresie największego napływu 
uchodźców  – w miejscach zbiorowego 
pobytu (hotele, hostele, szkoły, obiekty 
sportowe) – na terenie powiatu przeby-
wało ponad tysiąc uchodźców. Łącznie 
na terenie całego powiatu, włączając 
w to osoby przyjęte do prywatnych 
domów przebywało ponad 7 tysięcy 
uchodźców. Krótko po wybuchu wojny 
na Ukrainie w starostwie została za-
trudniona Pani Julia Litwinowa – ener-
giczna prawniczka ze Lwowa, która 
służy pomocą swoim rodakom w roz-
wiązywaniu problemów, z którymi się 
borykają. Aktualnie obserwujemy 
spadek liczby uchodźców w miejscach 
zbiorowego pobytu o ok. 25%. Czyni-
my starania, aby zwolnić do końca wa-
kacji miejsca związane z oświatą.
Jeśli chodzi o kwestie finansowe – 
powiat był i jest pośrednikiem w roz-
liczaniu płatności między wojewodą 
a właścicielami obiektów, w których 

przebywają uchodźcy z Ukrainy. Płat-
ność z budżetu państwa dla indywidu-
alnych mieszkańców rozliczają gminy.

n  W jakie inwestycje jest obecnie  zaanga-
żowany Powiat i jak sobie radzi finansowo 
z ich realizacją w dobie narastającej infla-
cji, z którą borykają się teraz samorządy?
Aktualnie trwają prace – finansowane  
przez powiat przy wsparciu budżetu 
państwa oraz gmin Leszno i Kampinos 
– na następujących drogach powiato-
wych: Gawartowa Wola – Czarnów 
(gm. Leszno) – wartość inwestycji to 
5,6 mln zł, w tym 1 mln z gm. Leszno 
i 2,2 mln z budżetu państwa); moderni-
zowana jest również ul. Niepokalanow-
ska w Podkampinosie (gm. Kampinos) 
– wartość inwestycji – 6 mln zł, w tym 
z budżetu państwa – 3 mln zł i z gm. 
Kampinos – 800 tys. zł.
Niebawem rozpoczną się też prace 
w rejonie ul. Piastowskiej i Piwnej (gm. 
Ożarów Maz.). Wartość tego zadania 
to ponad 8 mln zł. Tu połowę kosztów 
pokryje firma Pannatoni, a pozostałą 
część – PWZ i gmina Ożarów Mazo-
wiecki. 
Rozstrzygnięto również przetargi na 
przebudowę ul. Błońskiej w gm. Bło-
nie (wartość 3,7 mln zł) i ul. Strażackiej 
(wartość 5,3 mln zł). Obie inwestycje 

w 50% dofinansowane będą z  budżetu 
państwa i po 0,5 mln z budżetu gminy 
Błonie. 
Zakończono roboty przy wykonaniu 
nakładek asfaltowych w Łuszczewku 
(gm. Leszno), a w najbliższych dniach 
powinny się rozpocząć kolejne prace – 
na ul. Sochaczewskiej od ronda w Strzy-
kułach do hali sportowej w Kręczkach. 
Wykonanie nakładek jest finansowane 
z budżetu Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego.
Wysoka inflacja sprawia, że kwoty, ja-
kie zabezpieczyliśmy pół roku temu na 
poszczególne inwestycje, wg kosztory-
su inwestorskiego na 2022 rok w przy-
jętym budżecie są niewystarczające na 
rozstrzygnięcie przetargów. Obserwu-
jemy duży wzrost cen na wszelkie in-
westycje infrastrukturalne. Procentowy 
wzrost cen jest zdecydowanie wyższy 
niż podawana ostatnio (uśredniona 
procentowo) inflacja. Występuje rów-
nież zjawisko zrywania umów przez 
wykonawców i zejścia z placu budowy. 
Utrudnia to i wydłuża wykonanie za-
planowanych inwestycji. Zmuszani je-
steśmy albo do powtarzania przetargu, 
albo – jeśli wzrost jest akceptowalny 
– do zwoływania sesji w celu uchwa-
lenia ewentualnego dołożenia środków 
do poziomu najtańszej oferty.

n Czy Powiatowi Warszawskiemu Za-
chodniemu przyznano jakiekolwiek środki 
z Polskiego Ładu?
Przyznano nam kwotę w wysokości 
4 mln 50 tys. zł na tzw. elektromobil-
ność. Nie jest to najpilniejszy problem 
naszego powiatu, ale skoro na ten właś-
nie cel mamy przeznaczyć dofinansowa-
nie, to postaramy się zmienić naszą flotę 
samochodową na bardziej przyjazną śro-
dowisku. Planujemy zakupić samochody 
elektryczne i hybrydowe (busy i osobo-
we) dla starostwa i naszych jednostek 
organizacyjnych (DPS, szkoły, ZDP). 
Aktualnie analizujemy oferty rynkowe 
w tym zakresie.
Oprócz zakupu samochodów, za po-
zyskane środki planujemy wybudować  
sieć wiat fotowoltaicznych zapewnia-
jących możliwość ładowania samocho-
dów elektrycznych z wykorzystaniem 
dostępnych technik.

n Jaka jest aktualnie największa inwesty-
cja realizowana przez Powiat Warszawski 
Zachodni?
Największą inwestycją, którą obecnie 
realizujemy jest budowa hospicjum 
onkologicznego. Wartość tej inwestycji 
to 16 mln zł. Budowę hospicjum roz-
poczęliśmy w październiku 2020 r. na 
1-hektarowej działce położonej przy 

domu Pomocy Społecznej w Bramkach 
(gm. Błonie).
Zaawansowanie budowy oceniamy 
w chwili obecnej na 80%. Jest to budy-
nek parterowy o układzie gwiaździstym. 
Będzie  służył  pacjentom w stanie ter-
minalnym i będą mogli z niego korzy-
stać chorzy z całego pasma zachodniego 
– terenu na zachód od Warszawy. Jedno-
razowo hospicjum będzie mogło przyjąć 
30 pacjentów.
W trakcie budowy, z uwagi na rosnące 
koszty, zmuszeni byliśmy zwiększyć 
wydatki o 2 mln zł, gdyż wykonawca 
groził zerwaniem umowy. Trudno było 
nam nie uznać jego argumentów wobec 
rosnących kosztów budowy, zwłaszcza 
że jest ona rozciągnięta w czasie.
Powiat nie zamierza prowadzić tej pla-
cówki. Chcemy wyłonić w najbliższym 
czasie w trybie konkursowym operato-
ra tej specjalistycznej i – jak pokazuje 
życie – bardzo potrzebnej placówki 
opieki paliatywnej. Na koniec 2022 r. 
planowane jest bowiem oddanie jej do 
użytku.
Źródłem finansowania hospicjum 
oprócz środków PWZ jako inwestora są 
środki z Samorządu Mazowsza w kwo-
cie 4 mln zł oraz z rezerwy budżetu 
państwa – również w kwocie 4 mln zł, 
a także 400 tys. zł z PFRON.
Dodam, że bieżące funkcjonowanie ho-
spicjum finansowane będzie z kontrak-
tu z NFZ. Budynek hospicjum będzie 
energooszczędny. Całe zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną zapewni 
instalacja fotowoltaiczna, a ogrzewanie 
–  pompy ciepła (30 odwiertów na głę-
bokość 99 m). Dzięki takiemu rozwią-
zaniu skromne środki 360 zł na dobę na 
pacjenta w całości pójdą na opiekę nad 
chorym.

n Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę fi-
nansowej gospodarności i szybkiej reali-
zacji powiatowych inwestycji .

Rozmawiał 
Jacek Sulewski

Wywiad z

JANEM ŻYCHLIŃSKIM
Starostą Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego
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POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

www.pwz.plPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Kampinos    l    Leszno    l    Izabelin    l    Łomianki    l    Błonie    l    Stare Babice    l    Ożarów Mazowiecki

DROGI POWIATOWE
Większe środki na ul. Błońską i Strażacką 
Inflacja i coraz wyższe ceny inwestycji powo-
dują, że pula środków finansowych zarezer-
wowana pół roku temu w budżecie powiatu 
na zadania drogowe okazuje się niewystarcza-
jąca. Dlatego też podczas ostatniej sesji Rady 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego dodano 
m.in. 2,1 mln zł na wykonanie rozbudowy 
ul. Błońskiej (drogi nr 4107W) w Bieniewi-
cach oraz rozbudowy ul. Strażackiej (drogi 
nr 4104W) w Dębówce. Po otwarciu ofert oka-
zało się, że najkorzystniejsza dotycząca rozbu-
dowy ul. Strażackiej wynosi ponad 5,3 mln zł, 
a dotycząca ul. Błońskiej ponad 3,4 mln zł.

Obecnie Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi 
czynności niezbędne do rozstrzygnięcia prze-
targów. Planuje się podpisanie umów z wy-
konawcami jeszcze w czerwcu i wykonanie 
prac w bieżącym sezonie. Przypomnijmy, że 
Powiat Warszawski Zachodni na wykonanie 
tych dwóch zadań uzyskał dofinansowanie 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w wys. ponad 3,5 mln zł. Inwestycje 
będą współfinansowane przez Powiat WZ 
i Gminę Błonie.

Będzie  rondo w Konotopie  
Otwarto przetarg na wykonanie rozbudowy 
układu drogowego – ulic: Rajdowej, Piastow-
skiej i Piwnej w miejscowościach Konotopa 
i Jawczyce (gm. Ożarów Maz.). Najkorzyst-

niejsza z ofert określiła koszt wykonania in-
westycji na ponad 8,2 mln zł, co przekroczyło 
znacznie fundusze zarezerwowane na to zada-
nie (6 mln zł). Rada Powiatu również w tym 
wypadku zwiększyła środki finansowe na 
wykonanie inwestycji. ZDP zawarł już umowę 
z wykonawcą – z firmą Planeta S.A. z War-
szawy. Termin realizacji inwestycji określono 
na 150 dni od daty podpisania umowy. Firma 
obecnie przygotowuje projekt czasowej orga-
nizacji ruchu, co jest niezbędne do rozpoczę-
cia robót budowlanych. 

Jak się dowiedzieliśmy, ZDP planuje również 
ogłoszenie przetargu na budowę ronda na 
skrzyżowaniu ul. Sochaczewskiej i Poniatow-
skiego w Kaputach gm. Ożarów Maz. Inwesty-
cja ta będzie realizowana w latach 2022–2023.

Nowe nakładki na drogach powiatowych
Aktualnie drogowcy wykonują nakładki asfal-
towe na najbardziej uszkodzonych odcinkach 
dróg powiatowych. W Nowym Łuszczewku 
na odcinku blisko 400 m prace dobiegają już 
do końca, podobnie w Wąsach Kolonii, gdzie 
wykonano cząstkowe remonty nawierzchni. 
Wcześniej wykonano nakładkę na długości 
blisko 500 m w Bieniewie Parceli.
                                                                                                              MŁ

Na zdjęciu: Prace drogowe w Nowym Łuszczewku. 
Fot. Bartosz Baran

Nowa dyrektor
Zespołu Szkół nr 1
w Ożarowie Mazowieckim
18 maja odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim. Do konkursu przystąpiły dwie osoby: Wio-
letta Krause-Badur i Monika Maruszak-Gozdołek. 

W wyniku konkursu wyłonio-
no kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół nr 1 

w Ożarowie Mazowieckim, zosta-
ła nim Monika Maruszak-Gozdo-
łek. 26 maja Zarząd Powiatu War-
szawskiego Zachodniego podjął 
Uchwałę Nr 65/2022 w sprawie 
zatwierdzenia konkursu i powie-
rzenia pani Monice Maruszak-
-Gozdołek stanowiska dyrektora 
Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim na okres 5 lat, 
tj. od 1 września 2022 roku, do 
31 sierpnia 2027 roku.
Gratulujemy nowej Pani Dyrek-
tor i życzymy wielu sukcesów.

Poprzednia dyrektor ZS nr 1 pani 
Jagoda Rybak nie uczestniczyła 
w konkursie – zamierza przejść na 
emeryturę po 25 latach kierowa-
nia placówką. Dziękujemy jej za 
wieloletnią pracę pedagogiczną 
i trud wychowywania młodzieży.

R.M. Monika Maruszak-Gozdołek

Monika Maruszak-Gozdołek ukończyła studia magisterskie 
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierun-
ku chemii oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszaw-
skim, na kierunkach biologii oraz polityki i zarządzania oświatą. 
Jest nauczycielem dyplomowanym z ponad 13-letnim stażem 
pracy. Obecnie pełni funkcję Kierownika Szkolenia Praktycznego 
w Zespole Szkół nr 21 w Warszawie. 

RUSZYŁY BIEGI!
7 czerwca, pierwszy raz po pandemii, zorganizowano Otwarte Biegi Przełajowe 
o Puchar Starosty Warszawskiego Zachodniego i Wójta Gminy Stare Babice.

Impreza odbyła się przy pięknej pogodzie. Na 
trawiaste tereny GOSiR-u Stare Babice w Zie-
lonkach Parceli przybyło ok. 350 zawodników 

ze szkół podstawowych naszego powiatu. Zawody 
otworzyli Starosta Warszawski Zachodni – Jan Ży-
chliński, Sekretarz Gminy Stare Babice – Michał 
Więckiewicz i Członek Zarządu PWZ – Romuald 
Reszka.

Biegi odbyły się na dystansach: 200, 600, 800 
i 1000 m, w kategoriach dziewcząt i chłopców. 

Większość pierwszych miejsc w obu kategoriach 
zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bienie-
wicach, jedynie na dystansie 1000 m zwyciężyli 
zawodnicy ze SP w Kampinosie (dziewczęta) i ze 
SP w Ożarowie Maz. (chłopcy). Miejsca na po-
dium, oprócz już wymienionych szkół, zajęli także 
sportowcy ze SP w: Zielonkach Parceli, Lesznie 
i Płochocinie. 
Gratulujemy zawodnikom dobrych wyników 
i wszystkich zachęcamy do biegania!
                                                                                                                        MŁ
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W LIPKOWIE CZAS SIĘ COFNĄŁ o 370 LAT 

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

P iknik Historyczny pod nazwą 
„Spotkanie z Trylogią” zor-
ganizował Powiat Warszawski 
Zachodni i Samorząd Wo-

jewództwa Mazowieckiego przy 
współpracy z Biblioteką Publiczną 
w Ożarowie Mazowieckim, Urzę-
dem Gminy Izabelin, Urzędem 
Gminy Stare Babice i Kampinoskim 
Parkiem Narodowym. Uczestniczył 
i witał publiczność Jan Żychliński, 
Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego.
Pogoda dopisała, publiczność rów-
nież. Przeważały rodziny z dzieć-
mi. Piknik rozpoczął się o godzinie 
14.00 pokazem ujeżdżania kucyków 

przez Annę Zenl, a przede wszystkim 
tańcem z koniem. Pani Anna jest dwu-
krotną złotą medalistką mistrzostw 
świata w ujeżdżaniu konia bez ogło-
wia (ogłowie – uprząż rzemienna na 
głowę konia  z wędzidłem wkłada-
nym do pyska przyp.red.). Po pokazie 
chętne dzieci mogły przejechać się na 
konikach, biorących udział w pokazie. 
Obecnie Mistrzyni prowadzi w Zaboro-
wie Akademię Małego Konika.
Z półgodzinnym koncertem wystąpiła 
Zarina Shevko. 

Niezwykłe cztery godziny
Część historyczną pikniku przygotowa-
ło Stowarzyszenie Sarmackie Dziedzi-

ctwo. Wielkie wrażenie zrobił wjazd 
jeźdźców z Chorągwi Husarskiej Ziemi 
Chełmińskiej, którzy pokazali fanta-
styczne wyszkolenie. Najeżdżali na 
zatknięte na stojakach główki kapusty, 
jabłka, a następnie rzodkiewki i w peł-
nym galopie przepoławiali je szablami. 
Świetne wyglądał pokaz musztry – jaz-
da w szyku, zwroty, a widok zbliżają-
cych się – przecież tylko czterech hu-

sarzy, między którymi wogóle nie było 
odstępów – pozwalał sobie wyobrazić, 
dlaczego kiedyś kilkuset czy kilka ty-
sięcy polskich skrzydlatych husarzy 
z pięciometrowymi kopiami potrafiło 
rozbić w proch wielokrotnie liczniejsze 
wojska nieprzyjacielskie. 

Na polanie rekreacyjnej w Lipkowie 4 czerwca 2022 roku roz-
bito obozowisko według XVII-wiecznych wzorów, pojawili się 
ciężkozbrojni „towarzysze” husarscy, przygalopowała lekka 
jazda, przechadzały się prowadzone przez oficerów oddziały 
zbrojnej piechoty. Widać też było białogłowy we wspaniałych 
sukniach, przechadzających się szlachciców w kontuszach 
i inne ciekawe postacie. Muzykanci śpiewali i przygrywali na 
bębnach, lutniach, fletach i lirze korbowej.
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Najbardziej znaczące bitwy 
husarii
Największe zwycięstwa polska husa-
ria odniosła w XVII wieku w 1605 r. 
w bitwie pod Kircholmem, w 1610 r. 
pod Kłuszynem, w 1621 pod Choci-
miem, w 1651 r. pod Beresteczkiem, 
w 1660 r. pod Połonką, w 1683 r. pod 
Wiedniem i w 1683 r. pod Parkanami. 
Były to wygrane bitwy z Turkami, Tata-
rami, Kozakami, Szwedami, Rosjanami.

Jadą, jadą lisowczycy
Po husarii wjechała lekka jazda ze 
Stajni „Tarpan” z Mławy, uzbrojona w  
szable, łuki i okrągłe tarcze. Najpierw 
zaprezentowała fechtunek, następnie 
jeźdźcy precyzyjnie zbierali niewielkie 
pierścienie (kółka) przy pomocy szab-
li i włóczni. Prezenter poinformował, 
że tak wyglądali lisowczycy, formacje 
utworzone na początku XVII wieku 
przez pułkownika Aleksandra Józefa Li-
sowskiego. Nie mieli oni dobrej renomy, 
gdyż nie podporządkowywali się swoim 
wyższym dowódcom i często plądrowa-
li wioski i miasteczka na własnych zie-
miach. Podobnego uzbrojenia używali 
również Kozacy i dragoni. 
Lisowczycy zakończyli swoje pokazy 
dżygitówką – dosiadali konie w biegu, 
zmieniali w galopie pozycję na tyłem 
do kierunku jazdy,  jeździli na stojąco 
na siodle, dokonywali widowiskowych 
ewolucji na grzbiecie i bokach wierz-
chowca.

Wołodyjowski usiekł Bohuna 
Kulminacyjnym punktem było odtwo-
rzenie pojedynku pułkownika Michała 
Wołodyjowskiego („pierwszej szabli 
Rzeczypospolitej”) z kozackim atama-
nem Jurko Bohunem, bohaterami „Og-
niem i Mieczem” Henryka Sienkiewi-
cza. Zagrali ich znamienici szermierze 
z dużym doświadczeniem i walka była 
niezwykle efektowna. W scenie uczest-
niczył słownie m.in. pan Onufry Zagło-
ba, bohater wszystkich części Trylogii.
Oprawę muzyczną spotkania zapewnił 
zespół muzyki dawnej ViatoreS, który 
wystąpił również z koncertem. 

Co można zobaczyć w XVII-
-wiecznym obozowisku
Przez cały czas można było oglądać 
i uczestniczyć w warsztatach dawnych 

rzemiosł: garncarskiego, kowalskiego, 
mincerskiego, kaligrafii. Była też zbro-
jownia i kancelaria pisarza ziemskie-
go lub grodzkiego. Broń białą i palną 
można było wziąć do rąk i na przykład 
zrobić sobie zdjęcie. Dzieci były za-
chwycone, niektórzy rodzice również. 
Pięknie prezentowała się kopia siedem-
nastowiecznej lekkiej armaty polowej 
z Muzeum Rzeczypospolitej „w ma-
lowaniu litewskim”, umieszczonej na 
wózku z kołami. Jak zdradził jej opie-
kun armata jest strzelająca, żeby można 
jej było używać w rekonstrukcjach. We 
wszystkich miejscach fachowcy odpo-
wiadali na wszelkie tematyczne pyta-
nia. Dodatkową atrakcją był rodzinny 
turniej łuczniczy. 
Fragmenty Trylogii: „Pana Wołodyjow-
skiego” i „Ogniem i mieczem” czytali, 
z dużym aktorskim zacięciem,  ucznio-

wie z Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Wań-
kowicza w Błoniu.

Ludzie z pasją
Krzysztof Kozłowski – właściciel fir-
my Sarmackie Dziedzictwo powiedział 
nam parę słów o rekonstruktorach: – Lu-
dzie, którzy  tu są  to przede wszystkim 
pasjonaci. Według mnie są ludzie, któ-
rzy pracują za karę albo bo muszą, albo 
są  pasjonatami.  My  dobieramy  ludzi, 
którzy mają pasję. Oni mają ogromną 
frajdę,  że  mogą  swoją  pasję  pokazać. 
My  zarażamy    swoja  pasją  również 
odwiedzających.  Być  może  niektórzy 
z młodych  ludzi  czy dzieci, którzy nas 
dzisiaj  oglądają,  w  przyszłości  do  nas 
czy do innych podobnych stowarzyszeń 
dołączą  i  będą  starać  się,  żeby  Polacy 
nie  zapomnieli  o  swoim  dziedzictwie, 
o swojej przeszłości. 

Na koniec ciekawe fakty, 
dotyczące Lipkowa
Od 1880 roku właścicielem dworu 
w Lipkowie i pobliskiej karczmy był 
Kazimierz Szetkiewicz, ojciec przyszłej 
żony Henryka Sienkiewicza – Maryni 
Szetkiewiczówny. Sienkiewicz ożenił 
się z Marynią w 1881 r. i w latach 1881–
1883 wielokrotnie odwiedzał dwór. 
Wtedy też rozpoczął pisanie Trylogii. 
Na prośbę żony spotkanie i pojedynek 
Wołodyjowskiego z Bohunem  umiej-
scowił właśnie w tych miejscach. Dwór 

w Lipkowie, wybudowany w 1791 roku, 
wyremontowany w 1957, jest obecnie 
własnością parafii i mieści się w nim 
plebania. Karczma już nie istnieje.

Tekst i zdjęcia  
Jacek Sulewski

Zapraszamy do bardzo obszernej  
galerii zdjęć z wydarzenia w Lipkowie! 

Wejdź na www.mocnestrony.com.pl 
zakładka FOTORELACJE  
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PSYCHOLOGIA l GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

Program „Czyste Powietrze” jest realizowany od kilku lat i zyskuje coraz większą 
popularność. Od września 2018 roku złożono niemal 441 tys. wniosków o dota-
cję, a podpisano ponad 371 tys. umów na dofinasowanie inwestycji proekolo-
gicznych. Oferta Programu jest skierowana do właścicieli lub współwłaścicieli 
domów jednorodzinnych lub wydzielonych w domach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

P rogram dofinansowaniem obejmuje wy-
mianę starych, nieefektywnych kotłów na 
paliwa stałe, tzw. „kopciuchów”, ocieplenie 

budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej. Również w ramach Programu można wy-
konać audyt energetyczny, który pozwala ocenić 
stan domu i wskazuje, jakie prace należy wyko-
nać, aby budynek był efektywny energetycznie. 
„Czyste Powietrze” jest największym, realizo-
wanym obecnie projektem służącym skutecznej 
poprawie jakości powietrza, zmniejszeniu emi-
sji gazów cieplarnianych, lepszemu zarządzaniu 
energią w domach. 

Właścicielom nieruchomości, którzy nie mogą 
jednorazowo zaangażować środków własnych 
do realizacji inwestycji, dedykowana jest ścież-
ka bankowa, która umożliwia uzyskanie 
kredytu „Czyste Powietrze”, a przyznana 
dotacja jest przeznaczona na częściową spłatę 
kapitału kredytu bankowego. Kredyt jest udzie-
lany przez banki współpracujące z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Lista banków znajduje się na stronie 
internetowej Programu „Czyste Powietrze”. 
Składanie wniosku oraz wszelkie formalności 
związane z uzyskaniem kredytu i dotacji są za-
łatwiane w oddziale banku. 
Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” prze-
widuje też opcję objęcia kredytu gwaran-
cjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń 
i Gwarancji. Dzięki tym gwarancjom, banki 
kredytujące mogą zaproponować korzystniej-
sze warunki. Trzeba jednak pamiętać, że część 
warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej 
została zmieniona w stosunku do zwykłej ścież-
ki realizowanej poprzez wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmia-
ny te dotyczą terminu rozpoczęcia przedsię-
wzięcia (od daty złożenia wniosku), okresu jego 
realizacji (18 miesięcy), rozliczenia wniosku 
(możliwe rozliczenie całości inwestycji po jej 
zakończeniu) oraz brak możliwości ponownego 
złożenia wniosku. 

Od czasu uruchomienia program priorytetowy 
„Czyste Powietrze” podlega stałemu monito-
rowaniu, analizie i ewaluacji. Dlatego też, ze 
względu na szereg sygnałów dotyczących licz-
nych opóźnień w podłączaniu nieruchomości do 
sieci gazowych z winy operatora sieci, wprowa-
dzono możliwość wydłużenia terminu zamknię-
cia inwestycji. Dotyczy to również sytuacji, kie-
dy Beneficjent nie może wskazać ostatecznej 

daty wykonania przyłącza. Mając na uwadze 
wciąż zmieniające się warunki rynkowe i geo-
polityczne, Program będzie poddawany dal-
szym aktualizacjom. Przewiduje się, że kolejne 
zmiany będą wprowadzane w drugiej połowie 
bieżącego roku. 

W związku z licznymi informacjami o poja-
wiających się kontaktach telefonicznych sta-
nowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług 
w związku z „Czystym Powietrzem”, a nawet 
próbami naciągania na dodatkowe opłaty, 
informujemy, że są to działania prowadzone 
bez zgody i inicjatywy NFOŚiGW. Należy 
więc zachować czujność i nie dać się oszukać. 

Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w trosce o równe 
traktowanie Wnioskodawców jak i podmiotów 
wykonawczych, pozostawia każdemu peł-
ną swobodę w zakresie wyboru technologii 
i wykonawców, o ile wybrane rozwiązania 
spełniają warunki określone w regulaminie 
Programu.

Należy przypomnieć, że obecnie 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
można otrzymać dotację na wymianę 
źródła ciepła i termomodernizację do 
30.000 PLN dla podstawowego poziomu 
dofinansowania, 37.000 PLN dla poziomu 
podwyższonego oraz do 69.000 PLN 
dla najwyższego poziomu. Wniosek 
o dofinansowanie można złożyć samemu 
lub skorzystać z pomocy Gminnego 
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego. 

CZYSTE
POWIETRZE

PROGRAM,  
Z KTÓREGO 
WARTO 
SKORZYSTAĆ

CO TY WIESZ 
O MORALNOŚCI?
Oto jedna z najważniejszych prawd ujawnionych 
przez psychologię: umysł jest podzielony na części, 
które czasami wchodzą ze sobą w konflikt. Z jednej 
strony mamy rozum, racjonalność, rozsądek. Z dru-
giej emocje, intuicje, namiętności. Naturą ludzką 
rządzi masa wewnętrznych konfliktów i nieustannych 
dylematów. Dziedziną, która zajmuje się tymi zagad-
nieniami jest psychologia moralności. To z nią spędzi-
my – w ramach niniejszego Kącika – rozpoczynające 
się właśnie wakacje.

CHWILKA PRYWATY
Małym dzieciom zasady moralne są przedstawiane 
na zasadzie „czarno-białe” – coś jest dobre, a coś 
złe. Zerojedynkowe. Księżniczki są piękne i dobre, 
a potwory z bajek są uosobieniem czystego zła. By-
cie niegrzecznym jest niewłaściwe, należy być za-
wsze posłusznym. Z biegiem lat uczymy się, że nie 
wszystko w życiu jest czarno-białe, znacznie częściej 
jest relatywne, względne, zależne. Na różne pytania 
zaskakująco często bardziej trafną odpowiedzią – za-
miast jednoznacznych „tak/nie” jest: „to zależy”. Za-
uważamy, że dobrzy ludzie także postępują 
czasem źle. A ci źli mają masę pozytyw-
nych cech. Oto kilka moich poglądów, 
do których doszłam (lub zasły-
szałam od kogoś i przyjęłam 
jak swoje) w moim doro-
słym życiu:
• Empatia nie zawsze jest 

czymś dobrym, czasem 
może nam zaszkodzić.

• Bycie grzeczną dziew-
czynką wcale nie jest 
najlepszym sposobem 
postępowania.

• Rodzice nie zawsze mają ra-
cję.

• Szkoła zabija w nas kreatywność.
• Nawet najlepsza rada może być dla Ciebie niewłaś-

ciwa.
• Faktem jest, że często ranimy bliskich.
• Dobrzy ludzie też kłamią.
• Bycie miłym nie wystarczy.
• Dwie osoby mogą ocenić identyczną sytuację 

w skrajnie odmienny sposób.
• Jedna rozmowa może zostać zapamiętana przez jej 

uczestników w zdumiewająco różny sposób.
• Nie zawsze należy wierzyć świadkom jakiegoś in-

cydentu, nawet jeśli są szczerze przekonani, że ich 
słowa to święta prawda.

• Czasem warto być egoistą.
• Troska może być przytłaczająca.
• Pieniądze do dobra rzecz, do której warto dążyć 

i mogą dać nam szczęście.
• Czasem najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla 

ukochanej osoby to zostawić ją.
• Posłuszeństwo bywa postawą tragiczną w skut-

kach.
• Czasem warto się sprzeciwić, nie zgodzić, choćbyś 

był jedyną osobą w pokoju o odmiennym zdaniu.
• Nie każdy jest gotowy na Twoją szczerość.
• Dorosłość nie jest odejściem od dziecka, którym 

byliśmy – to także pielęgnowanie w sobie tego 
dziecka.

• Traktowanie innych tak jak Ty sam chciałbyś być 
traktowany wcale nie jest najlepszym podejściem.

PRZEKONANIA (NIE) DO PODWAŻENIA
Nie są to rzeczy, które mówi się dzieciom. Lub które 
nawet dorośli mówią do siebie nawzajem. A nawet, 
idąc jeszcze dalej, których my sami jesteśmy świa-
domi. Są to rzeczy, które mogą wydawać się co naj-
mniej kontrowersyjne, wręcz nieco prowokacyjne. 
Są to moje obserwacje, powiedziałabym – lekcje 

życiowe, które nie muszą być prawdą 
w przypadku każdego z Was. Są moją 
prawdą. Choć, nawiasem mówiąc, to 
właśnie one częściej znajdują potwier-
dzenie w badaniach psychologicznych 
niż twierdzenia im przeciwstawne. 

Twierdzenia te przypisuję do obszaru psychologii 
moralności. W najbliższych kilku odsłonach „Ką-
cika psychologicznego” przyjrzymy się wybranym 
elementom psychologii moralności i odkryciom jed-
nego z najsłynniejszych naukowców w tej dziedzi-
nie, profesora psychologii Jonathana Haidta. Uwa-
żam, że rozpoczynające się właśnie wakacje warto 
wykorzystać na uważne i krytyczne przyjrzenie się 
swoim poglądom i ich korzeniom, podważyć je, roz-
łożyć na czynniki pierwsze. Może po takiej analizie 
wciąż okażą się słuszne. A może dadzą nam zupeł-
nie nowy, zaskakujący wgląd w dotychczas pielęg-
nowane przez nas utarte przekonania.

SPORY MORALNE
Przyznam, że temat moralności dawniej jawił mi się 
jako… hm, trochę nudny. Jasny i jednoznaczny. Dziś 
nie opisałabym go żadnym z tych epitetów. Uważam, 
że jest fascynujący. Po pierwsze, i przede wszystkim, 
budzi morze emocji. Okazuje się, że moralna ocena 

danego człowieka jest najważniej-
szą przesłanką naszego stosun-
ku do niego. Jest ważniejsza 
nawet niż jego intelekt czy 
osiągnięcia. To ona decyduje 

o tym, z kim w naszym życiu 
codziennym przestajemy, a od 

kogo stronimy. W sytuacjach krań-
cowych może decydować o życiu 

lub śmierci ocenianej osoby. Po 
drugie, jest masa obszarów, 
w których panuje wielka nie-
zgoda właśnie pod względem 
moralności. I raczej nie ma 

szans na uzyskanie w ich zakre-
sie zadowalającego wszystkich 

porozumienia. To tematy takie jak 
aborcja, zapłodnienie in vitro, legalizacja 

związków jednopłciowych, eutanazja czy kara 
śmierci. Takich sporów moralnych jest wiele, poja-
wiają się w różnych krajach i nic nie wskazuje na to, 
by miały kiedykolwiek wygasnąć. 

MŁOTEK TO ZA MAŁO
Mark Twain powiedział kiedyś: „Jeśli masz w ręku 
młotek, to wszystko zaczyna przypominać gwóźdź.” 
W kontekście moralności przytaczam ten cytat z na-
stępującą intencją – warto budować w sobie goto-
wość do przyjmowania innej perspektywy niż nasza 
własna. Pozwolić sobie na inny punkt widzenia. 
Mieć bardziej różnorodny zestaw narzędzi niż tylko 
młotek. Żeby dobrze zrozumieć zawiłości moralne, 
będzie to konieczne. Jeśli zwykle kierujesz się rozu-
mem, postaw czasem na emocje. Może nie przyda 
się to przy analizowaniu właściwości kupowanej 
właśnie pralki, ale z pewnością pomoże zrozumieć 
postępowanie niejednej, bardziej emocjonalnej oso-
by. Jeśli działasz zwykle pochopnie i intuicyjnie, 
spróbuj przyjrzeć się swoim bardziej racjonalnym 
kolegom. Zastanów się, co może być korzystnego 
w ich postawie. Takie wewnętrzne wygibasy nie są 
proste, wymagają wysiłku, motywacji i na pewno 
czasu. Być może konieczne będzie przebudowanie 
pewnych przekonań i utartych ścieżek działania. 
Oczywiście możesz przebrnąć przez życie, nie ro-
biąc tego. Niekoniecznie są to sprawy życia i śmierci 
(czy zabijania, do którego nawiązuję w tytule para-
frazującym najsłynniejszy cytat Bogusława Lindy). 
Ale gorąco do tego namawiam. Kto bowiem chciał-
by tylko bezwiednie przebrnąć przez życie?

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• Jonathan Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli 

religia i polityka?, Sopot 2012.
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GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Obowiązkowy spis źródeł ciepła
PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH CIEPŁA.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znaj-
duje się źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW ma obowiązek złożenia 
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Termin na złożenie deklaracji wynosi:
n 14 dni, licząc od dnia pierwszego 

uruchomienia źródła ciepła, dla 
budynków nowo wybudowanych, 
w których źródło ciepła lub spalania 
paliw zostało uruchomione po 1 lip-
ca 2021r.,

n 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 
2022 r., dla obiektów już istnieją-
cych, jeżeli źródło ciepła lub spa-
lania paliw zostało uruchomione 
przed 1 lipca 2021 r.

W jaki sposób można złożyć deklara-
cję:
n w formie elektronicznej poprzez 

stronę internetową https://ceeb.gov.
pl/ wybierając opcję „Zaloguj się 
przez Węzeł Krajowy aby złożyć 
deklarację” (potrzebny jest profil za-
ufany/bankowość elektroniczna/e-
-dowód).

n w formie papierowej – wypełniony 
druk deklaracji dotyczący budyn-
ków zlokalizowanych na terenie na-

szej gminy można złożyć osobiście 
w biurze podawczym Urzędu Miej-
skiego w Ożarowie Mazowieckim, 
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów 
Mazowiecki lub przesłać pocztą/
kurierem na ww. adres urzędu. Dane 
wskazane w złożonej deklaracji 
zostaną przez pracownika urzędu 
wprowadzone do CEEB.

W przypadku dodatkowych pytań za-
praszamy do kontaktu telefonicznego 
z Wydziałem Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa nr tel. 22 731 32 37, e-mail: 
a.wilczynska@ozarow-mazowiecki.pl

Za brak złożenia deklaracji 
lub przekroczenie terminów 
będzie grozić grzywna, 
która jest wymierzana na 
zasadach ogólnych Kodeksu 
wykroczeń.

Obowiązek składania deklaracji wyni-
ka z zapisów ustawy z dnia 21 listopa-
da 2008 r. o wspieraniu termomoder-
nizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 554).

Druk deklaracji można pobrać w biu-
rze podawczym Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejo-
wa 2 oraz wydrukować ze strony inter-
netowej Gminy.

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa
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OŻARÓW MAZOWIECKI

„Byliście fantastyczną publicznością przez cały dzień!” – tymi słowami burmistrz Paweł Kanclerz 
żegnał tych uczestników XVIII Dni Ożarowa Mazowieckiego, którzy wytrwali do końca wydarzenia. 
Co się działo w sobotę, 11 czerwca? Na boisku UKS Ołtarzew przy ul. Przyparkowej, odbyła się 
impreza, która wróciła do kalendarza wydarzeń w gminie po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa. Poprzednia, XVII edycja,  miała miejsce 8 czerwca 2019 r. na terenie 
rekreacyjnym przy ul. Sochaczewskiej w Kręczkach-Kaputach. 

ATRAKCJE
Oficjalne otwarcie, z udziałem burmistrza, zapla-
nowano na godz. 14.00. Tak na scenie, jak i przed 
nią – działo się wiele. Organizator – Dom Kultury 
Uśmiech, przygotował atrakcje dla dużych i ma-
łych. Były stoiska wystawowe, wśród których war-
to było zatrzymać się przy bibliotecznym, gdzie 
można było „poczęstować się” książką oraz zapo-
znać z wydawnictwem „Projekt pandemia”, w któ-
rym dzieci ze szkoły w Święcicach opisują swoje 
przeżycia z pierwszej fali pandemii. W namiocie 
Ożarowskiego Portalu Historycznego, pan Marcin 
Soduł prezentował małą część swoich zbiorów – 
artefaktów związanych z Ożarowem i okolicami. 
Były stoiska gastronomiczne, darmowe wesołe 
miasteczko i animacje dla dzieci, były występy na 
scenie. Wykonawcy lokalni, jak zespół ludowy 
Ożarowiacy i zespół wokalny Wesołe Wdówki, 
oraz zaproszeni goście – zespół disco-polo After 
Party, piosenkarki Daria i Cleo, kabaret Paranienor-
malni i belgijski piosenkarz – Danzel – zadbali, by 
wydarzenie zostało w pamięci tych wszystkich, któ-
rzy zdecydowali się spędzić sobotnie popołudnie 
i wieczór na terenie boiska UKS Ołtarzew. Pogoda 
dopisała, publiczność także. O dużym zaintereso-
waniu wydarzeniem świadczyła liczba zmierzają-
cych w kierunku miejsca atrakcji osób, przypiętych 
rowerów czy zaparkowanych samochodów, długie 
kolejki do atrakcji dla dzieci: dmuchanych zjeżdżal-
ni, kul wodnych, wagoników kolejki, zajęte miejsca 
przy stolikach w strefie gastronomicznej, liczna 
publiczność oklaskująca wykonawców.

WYSTĘPY
Najliczniejszą grupę słuchaczy zgromadziła Cleo, 
która pojawiła się na scenie po godz. 17 i wraz 
z zespołem i tancerkami zaprezentowała, śpiewa-
ne wraz z publicznością, przeboje, jak „Łowcy 

gwiazd”, „Zabiorę nas” czy „Alfabet Świateł”. 
Piosenka „Za krokiem krok” została zapowiedzia-
na jako „wesoły promienny numer. Wiem, że jest 
gorąco, ale spróbujmy się trochę poruszać”. Były 
i nowe piosenki, różniące się stylistycznie od do-
tychczasowych, pokazujące artystkę jako poszuku-
jącą i nie dającą się zaszufladkować. Pamiątkowe 
selfie z publicznością, coraz częściej spotykane 
wśród artystów i będące dla nich fajną pamiątką, 
podziękowania za „słoneczne przyjęcie i energię” 
i koniec? Nie, niespodzianka – po występie Cleo 
wyszła do publiczności, by podziękować za wspa-
niałe przyjęcie, rozdać zdjęcia, wymienić uściski. 
Były selfie i autografy. Bardzo sympatyczne za-
kończenie udanego występu. 

Kabaret Paranienormalni istnieje od roku 2004, 
w Ożarowie wystąpił po raz pierwszy – „Czekali-
śmy 18 lat na Wasz aplauz” zażartowali, i taki pełen 
humoru był ich godzinny występ. Kiedy ze sceny 
padło pytanie – „Kto z Państwa jest po raz pierw-
szy na występie kabaretowym na żywo?”, w górę 
podniosło się wiele rąk. Podczas Dni Ożarowa czy 
Dożynek w bloku artystycznym prawie zawsze są 
występy kabaretowe. Te podniesione w górę ręce 
świadczą, że warto tę tradycję kontynuować. 

Ostatnim wykonawcą podczas tegorocznych Dni 
Ożarowa był Danzel – belgijski piosenkarz, któ-
remu międzynarodową sławę przyniósł przebój 
„Pump It Up”. Piosenka zdobyła popularność 
w niemal całej Europie. „Pump It Up” było rów-
nież bardzo popularne w Polsce, królowało w nie-
mal wszystkich klubach i dyskotekach, i dzięki 
temu Danzel, jako polski reprezentant, próbował 
walczyć o udział w Eurowizji w 2006 roku (wy-
grało Ich Troje). Jak sam przyznaje, w Belgii 
nie jest aż tak popularny jak w Polsce. W roku 

XVIII DNI 
Ożarowa Mazowieckiego



Mocne Strony    |    23 CZERWCA 2022 R.    |    NR 10(128)/2022  (ROK VII) 11dzielnica URSUS m.st. Warszawy  |  dzielnica WŁOCHY m.st. Warszawy  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina BRWINÓW  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  | gmina BŁONIE  |  gmina STARE BABICE

OŻARÓW MAZOWIECKI

2021 – wystąpił na Sylwestrowej Mocy Przebo-
jów 2021 organizowanej przez Polsat, a wiosną 
tego roku wziął udział w XVI edycji programu 
„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, którą wygrał. 
Wykonywał wtedy m.in. „Wehikuł czasu” Dżemu 
I „Nadzieję” zespołu IRA. Obydwa pojawiły się 
podczas Dni Ożarowa. Utwory rockowe, wykona-
ne z rockowym, czteroosobowym składem, złożo-
nym z polskich muzyków, gdyż taki 1,5-godzinny 
energetyczny set zaprezentował Danzel publicz-
ności (można przeczytać, że wykonuje muzykę 
taneczną). Rozpoczął od utworu „Maniac” z filmu 
„Flashdance”. Przebój „Pump It Up” pojawił się 
dość szybko i podgrzał atmosferę koncertu. Wśród 
prezentowanych utworów pojawił się numer pre-
mierowy, który powstał w naszym kraju, a koń-
cową część występu zdominowały covery – m.in. 
„Nothing Else Matters” Metalliki czy „We Are the 
Champions” Queen, powróciło też „Pump It Up”. 
Publiczność nagrodziła wykonawców gorącymi 
brawami i gromkim „Dziękujemy!”.

OSTATNI AKORD
Ostatnim akordem XVIII Dni Ożarowa 
był pokaz laserowy do muzyki z filmu 
„Piraci z Karaibów”, po którym na sce-
nie pojawili się burmistrz Ożarowa – Pa-
weł Kanclerz i dyrektor DK Uśmiech 
– Krzysztof Jabłoński. Burmistrz ży-
czył publiczności wszystkiego dobrego 
i zapraszał na Dożynki: – W tym samym 
miejscu – niebawem! A Krzysztof Jabłoń-
ski podziękował za obecność i za wspólną 
dobrą zabawę oraz zachęcał do śledze-
nia kalendarza wydarzeń DK Uśmiech: 
– Planowanych  jest  jeszcze kilka  imprez 
plenerowych w tym miejscu.

Tekst i zdjęcia Wojciech Grzesik
Więcej zdjęć z Dni Ożarowa Mazowieckiego 

w zakładce FOTORELACJE na stronie 
www.mocnestrony.com.pl 

DANZEL

KABARET PARANIENORMALNI

DANZEL

CLEO
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PIASTÓW

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Piastowie dzięki dofi nansowaniu
Jeden z trzech wniosków złożonych przez Miasto Piastów o dofi nansowanie z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych został zakwalifi kowany przez Prezesa 
Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej na realizację Inwestycji. To budowa 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie. 

M iasto Piastów skorzysta z gotowego projek-
tu pełnowymiarowej hali, która zostanie za-
adaptowana do potrzeb zadania i usytuowa-

na będzie w północnej części budynku szkoły. 

Między nowo wybudowaną halą a istniejącym 
już budynkiem szkoły zostanie wybudowany 
łącznik. 
Kwota dofinansowania to 15,3 mln zł.  

PODWÓJNE ZŁOTO DLA CHÓRÓW Z PIASTOWA

Chór Dziecięcy Semper Iuvenes Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy w Pia-
stowie i Chór Kameralny Słopiewnie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie zdobyły ZŁOTE PASMA w swoich kategoriach 
podczas Wojewódzkiego Konkursu Chórów Projektu Akademia Chóralna 2022, który odbył 
się 28 maja 2022 roku w Liceum Batorego w Warszawie. 

GRATULUJEMY! 

Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych 2022
Jesteśmy na półmetku tegorocznych biegów piastowskich. Za nami już pięć biegów oraz  TEST 
COOPERA , który odbył się 11 czerwca. Tego dnia każdy mógł podczas 12-minutowego nie-
przerwanego biegu sprawdzić swoją wytrzymałość i ocenić ją sprawdzając w tabeli dystans, 
który został w tym czasie pokonany. Tabela określa kategorie wiekowe z podziałem na płeć 
oraz normy od „bardzo źle” do „bardzo dobrze”. Przebiegnięty w czasie 12-minutowego biegu 
dystans wskazuje jaką mamy wytrzymałość. Jeżeli wynik był dobry lub bardzo dobry – śmiało 
można spróbować swych sił w piastowskich biegach konkurując z najlepszymi. Niżej terminy 
kolejnych sześciu biegów historycznych w ramach tegorocznego Grand Prix:
▶  17 lipca -  Bieg Mazurka Dąbrowskiego  -  dystans:  1 797 m
▶  14 sierpnia  -  Bieg Bitwy Warszawskiej  -  dystans:  1 920 m
▶  28 sierpnia  -  Bieg Solidarności  -  dystans:  1 980 m
▶  11 września  -  Bieg Obrońców Ojczyzny 1939  -  dystans:  1 939 m
▶  02 października  -  Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy  -  dystans:  10 000 m
▶  06 listopada  -  Bieg Niepodległości -  dystans:  5 000 m

Od 1 czerwca Bilety Metropolitalne 
można kupować w biletomatach
Od 1 czerwca Bilety Metropolitalne można do-
ładowywać we wszystkich automatach bileto-
wych – stacjonarnych i mobilnych. To w sumie 
ponad 3,2 tys. urządzeń.  Bilety Metropolitalne 
od początku czerwca można kupować nie tylko 
w Punktach Obsługi Pasażerów, ale także we 
wszystkich biletomatach. 

O becnie w Warszawie i niektórych miejsco-
wościach aglomeracji jest 819 stacjonarnych 
automatów biletowych. Dodatkowo wszystkie 

autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu 
Publicznego oraz pociągi Szybkiej Kolei Miej-
skiej są wyposażone w biletomaty mobilne – to 
2439 urządzenia. Tak więc mieszkańcy aglo-
meracji będą mogli kupić Bilety Metropolitalne 
w ponad 3,2 tys. punktów. 
Bilet Metropolitalny jest ofertą skierowaną do 
osób mieszkających w gminach, które podpisały 
z Zarządem Transportu Miejskiego odpowiednie 
porozumienie. Na jego podstawie mieszkańcy 
rozliczający podatki w miejscu zamieszkania 
płacą mniej za bilety długookresowe ZTM, 

a różnica pokrywana jest z budżetu ich gmi-
ny. Przykładowo bilet 30-dniowy ważny w 1. i 2. 
strefie biletowej (przy III progu dofinansowania) 
kosztuje 120, a nie 180 zł. W przypadku biletu 
90-dniowego płacą 330 zł, czyli o 130 zł mniej 
niż osoby, które nie mają uprawnień do Biletu 
Metropolitalnego.

Obecnie z oferty korzystają mieszkańcy 26 gmin 
aglomeracji warszawskiej. W ubiegłym roku ku-
pili prawie 202,5 tys. biletów 30- i 90-dniowych 
za ponad 28 mln zł. Bilety Metropolitalne stano-
wiły ok. 6,5 proc. wszystkich sprzedanych bile-
tów długookresowych.
Punkty Kodowania Biletów w Kobyłce, Legio-
nowie, Otwocku, Ożarowie Mazowieckim, Pia-
secznie, Piastowie, Sulejówku Miłośnie i Woło-
minie funkcjonują bez zmian.
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GMINA BŁONIE

www.blonie.plGmina BŁONIE informuje

Komunikat o likwidacji kasy
w Urzędzie Miejskim w Błoniu 
Burmistrz Błonia informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 
30 czerwca 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Miejskim w Bło-
niu przy ul. Nowakowskiego 10.

W związku z powyższym od dnia 1 lip-
ca 2022 r. wszelkie wpłaty z tytułu:
n podatków i opłat lokalnych oraz 

innych należności na rzecz Gminy 
Błonie należy dokonywać na konto 
Gminy Błonie w Banku PKO BP 
S.A. w Błoniu przy ul. 3 Maja 5, nu-
mer rachunku bankowego: 27 1020 
1055 0000 9802 0024 2461,

n opłat za odbiór nieczystości należy 
dokonywać na konto Gminy Błonie 
w Banku PKO BP S.A. w Błoniu 
przy ul. 3 Maja 5, numer r-ku banko-
wego: 67 1020 1026 0000 1902 0215 
1132 lub w kasie Zakładu Usług Ko-
munalnych w Błoniu przy ul. Ponia-
towskiego 12B.

Wpłat można dokonywać również 
w formie bezgotówkowej w samoob-

sługowych terminalach płatniczych tzw. 
wpłatomatach znajdujących się:
n ul. Rynek 6 (Ratusz) 
n ul. Nowakowskiego 10 (budynek 

urzędu) 
Należności można uregulować także go-
tówką w Banku PKO BP S.A. w Błoniu.
Bank PKO BP S.A. w Błoniu nie będzie 
pobierał żadnych prowizji i opłat, a tym 
samym decyzja ta nie spowoduje zwięk-
szonych wydatków dla mieszkańców 
Gminy Błonie.

Wypłaty dla interesantów, które do-
tychczas realizowane były w kasie 
urzędu gminy będzie można w wyzna-
czonym dniu odebrać wyłącznie w ka-
sie Banku PKO BP S.A. w Błoniu przy 
ul. 3 Maja 5.

W związku z wprowadzanymi zmia-
nami, prosimy zainteresowane osoby 
o podanie swojego rachunku bankowego 
przy składaniu wniosków o stypendium 
socjalne, o zwrot akcyzy i inne. Należne 
świadczenia będą przekazywane bezpo-
średnio na Państwa rachunek bankowy 
wskazany we wniosku.

UG Błonie

DEKLARACJA 
DOTYCZĄCA 
ŹRÓDEŁ CIEPŁA
PRZYPOMINAMY
� �    DO 30 CZERWCA 2022 R. 

NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ 
O ŹRÓDŁACH CIEPŁA LUB 
ŹRÓDŁACH SPALANIA PALIW.

U stawą z dnia 28 października 
2020 roku o zmianie ustawy 
o wspieraniu termomoderni-

zacji i remontów oraz niektórych 
innych ustaw utworzono Centralną 
Ewidencję Emisyjności Budynków. 
Spowodowało to powstanie nowych 
obowiązków po stronie właścicieli 
lub zarządców budynków lub lokali. 
Mają oni obowiązek złożenia dekla-
racji o źródłach ciepła lub źródłach 
spalania paliw. Obowiązek skła-
dania deklaracji wprowadzony jest 
od 1 lipca 2021 roku i jego termin 
upływa z dn. 30 czerwca 2022 r. 

� �    ZŁÓŻ DEKLARACJĘ,
NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ.

Deklarację dotyczącą źródeł ciepła 
i źródeł spalania paliw można wy-
drukować ze strony https://www.bip.
blonie.pl/?c=mdPoradnik-cmPokaz-
Tresc-93-139  (BIP – poradnik inte-
resanta) lub wypełnić na stronie in-
ternetowej pod adresem: https://zone.
gunb.gov.pl

 WRKŚNiG UM w Błoniu

Mazovia Art 2021
wreszcie dotarła do Błonia! 
Mazovia Art to wystawa prac plastycznych Artystów młodego pokolenia, 
reprezentujących gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Mazovia. Serdecznie 
zapraszamy do jej obejrzenia w holu głównym Centrum Sportu w Błoniu.
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KULTURA l URSUS

3 czerwca br. sala widowiskowa w Ośrodku Kultury „Arsus” znów zamieniła się w scenę teatralną. Spektakl „Żelaznymi 
łzami” napisany i wyreżyserowany przez Joanną Godlewską przeniósł widownię w czasy drugiej wojny światowej. Tym, 
co nadało mu szczególnie interesujący wymiar było przedstawienie akcji z punktu widzenia zbrodniarzy nazistowskich. 

Grypsy 
Cała sztuka dzieje się w mieszkaniu jed-
nego z nazistowskich oprawców. Franz 
i Eryk (w tych rolach znakomici An-
drzej Dębkowski i Janusz Godlewski) 
siedzą w salonie i konsumują pyszną 
kolację przygotowaną przez służącą im 
Polkę (graną przez Annę Grochowską-
-Habzę). Mają znakomite humory, a z 
ich ust tryska żart za żartem. Nie są to 
jednak z żarty, z których ktokolwiek na 
widowni mógłby się zaśmiać. Dotyczą 
one sprowadzania Żydów i Polaków 
do podludzi czy wspomnień z prze-
prowadzonych transportów do getta. 
Znakomicie bawi ich także wspólne od-
czytywanie grypsów, czyli nielegalnie 
przemyconych listów przez więźniów. 
Im brutalniejsze treści przedstawione 
w listach, tym głośniejszy ich śmiech. 
„Sam widzisz, ile gryzmołów. Czym oni 
to piszą? Wredna banda.” – komentuje 
jeden z nich. W praktyce pisania listów 
oprawcy widzą tylko cwaniactwo, nie-
posłuszeństwo, spiskowanie – słowem, 
argumenty za tym, że przetrzymywani 
w getcie więźniowie zasłużyli na swój 
los. Oprawcy kompletnie nie rozumieją, 
jak można dać się zarazić tyfusem, żeby 
tylko trafić do części szpitalnej i takie li-
sty móc łatwej przemycić. „Trzeba mieć 
nienormalne w głowach.” – komentują. 

Ironia
Biesiadujący panowie mają też jednak 
swoje zmartwienia. Martwią się, że 
transport więźniów trwa za wolno, że 
trzeba napracować się przy strzelaniu, 
że dźwiganie ciał powoduje bóle pleców, 
że trzeba oszczędzać amunicję i jedna 
kula powinna wystarczać na jedną oso-
bę. „Po tak ciężkiej robocie należy się 
wytchnienie. Niełatwo było dopilnować 
transportu, dawno nie słyszałem takiego 
wrzasku.” – podsumowuje jeden z nich. 
„Ciekawe, czy strzelającym udało się 
doczyścić buty.” – zastanawia się drugi. 
Taka okrutna ironia jest podstawowym 
zabiegiem wykorzystanym w tej sztuce. 

Zarysowana sylwetka oprawców szoku-
je bestialstwem i nieludzkością. Są dum-
ni ze swoich zbrodni, chcą być w nich 
coraz lepsi. Normalnie pozytywne ce-
chy takie jak np. empatia czy troska są 
tutaj wywrócone do góry nogami. Wi-
dać to na przykład w słowach jednego 
z nich: „Nie denerwuj się, jakoś sobie 
z nimi (więźniami) poradzimy, wcześ-
niej czy później zostaną wyeliminowani. 
To my dysponujemy ideą, która zapro-
wadzi ład w całej Europie”. Przejawem 
troski jest zatem pocieszanie jednego 
z nich, że poradzą sobie z dalszym roz-
przestrzenianiem germańskiej idei. 

Nacjonalizm
Nacjonalizm to kolejny, obok ironii, 
ważny motyw w tej sztuce. Widać go, 
słuchać i czuć od pierwszej do ostatniej 
sceny. Panowie widzą w sobie najwięk-
szych patriotów, sławiących swojego 
wodza, wychwalają jego strategiczne 
zdolności. Wznoszą toast za służbę 
i wierność nacji oraz wprowadzany po-
rządek nacjonalistyczny. Pragną, aby, 
jak to podkreślają, niemiecki ruch wiary 
rozprzestrzenił się wszędzie. „Dzisiaj są 
tylko nasze Niemcy, jutro będzie cały 
świat”. Są dumni z realizowanych przez 

siebie skrupulatnie 
zadań, bardzo liczą na 
nagrody za swoje nie-
wątpliwe zasługi i na 
dalszy rozwój kariery. 
Respektowanie nacjo-
nalistycznych zasad 
z radością wdrażają 
u najmłodszych poko-
leń. Ich wnuki, które 
zaczynają już wyko-
nywać pierwsze eses-
mańskie obowiązki, 
napawają ich dumą. 
Czują się przedsta-
wicielami najlepszej 
rasy, przed którą 
wszyscy powinni 
drżeć. Są strażnikami 

niemieckiego honoru stawiającymi na 
wierność swojej nacji i stuprocentowe 
posłuszeństwo wyznawanej ideologii. 

Codzienność
Równocześnie w te wszystkie wywody 
zostają wplecione tematy codzienne 
takie jak narzekanie na pogodę, de-
lektowanie się pyszną, aromatyczną 
kawą, luźne wstawki o polityce, „pa-
nienki”. Ta codzienność potęguje tylko 
okrucieństwo i dramatyzm ich działań. 
Wzmacnia kontrast między chwale-
niem dobrego posiłku a bestialskim 
traktowaniem więźniów. Poczucie bycia 
nadludźmi widać także w ich stosunku 
do służącej im Polki, Marii. Nazywają 
ją – w jej obecności – niedojdą i pro-
staczką, która powinna się cieszyć, że 
może służyć w dobrym domu. Gospo-
darz bez zająknięcia i znów – w obec-
ności Marii – mówi, że na razie jest po-
trzebna, ale jeśli nie będzie posłuszna to 
zatłucze ją własnymi rękami. Podsumo-
wując, można stwierdzić, że im bardziej 
dany temat jest dla oprawców śmieszny 
i błahy, tym jest straszniejszy dla oglą-
dających spektakl widzów. Wszystko 
jest tu na opak, o czym zresztą świadczą 
ujęte w tytule żelazne łzy. 

Żelazne łzy
A nawiązują one do „Elegii o chłopcu 
polskim” napisanej przez Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. Użyta przez poe-
tę metafora żelaznych łez odwołuje się 
do dwóch skojarzeń: użycia broni i ro-
nienia łez. Potworność wojny sprawia, 
że, aby przetrwać, nasze łzy muszą stać 
się niejako żelazne. Wojna wydobywa 
z ludzi skrajne emocje, łączy je ze sobą 
w różnych kombinacjach, doprowadza 
je do ekstremum, ubiera w odcienie nie-
możliwe do poznania w zwyczajnych 
czasach. Żelazne łzy są wpisane w każ-
dą wojnę. Mimo że zaprezentowany 
spektakl opisuje konkretne wydarzenia 
z czasów II wojny światowej, to jego 
wydźwięk i znaczenie żelaznych łez 
wybrzmiewają nawet jeszcze mocniej 
przez wciąż trwającą rosyjską napaść 
na Ukrainę. Wojenne zmagania naszych 
wschodnich sąsiadów czynią przekaz 
tej sztuki jeszcze bardziej wymownym, 
przemawiając do nas bardziej niż kiedy-
kolwiek. 

Na wzgórzach Madgalenki
Mówiła o tym reżyserka, Joanna God-
lewska, z którą udało nam się (redakcji 
Mocnych Stron) krótko porozmawiać 
po zakończeniu spektaklu. „Tworząc 
scenariusz miałam na celu upamięt-
nienie ofiar mordu, jaki miał miejsce 
w maju 1942 roku w Lesie Sękocińskim 
na wzgórzach Magdalenki i nakreślenie 
sylwetek oprawców. Pisałam ten spek-
takl tuż przed pandemią dla Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lesznowoli. Nie 
wiedziałam, że historia zatoczy koło. 
Kto mógł się spodziewać, że ten spek-
takl tak się wstrzeli w obecne czasy. 
Przez bieżące wydarzenia bardzo się on 
uwspółcześnił - tak się złożyło. Wielka 
szkoda, że się tak złożyło, bo to znaczy, 
że świat idzie na psy.” – powiedziała 
reżyserka. „Obecnie, gdy gramy ten 
spektakl to ta analogia do Ukrainy jest 
ewidentna. Zachowania oprawców są 
identyczne jak były wtedy, właściwie to 
nie wiem, czy w tej chwili nie są nawet 
gorsze.” – dodała. 

O zabijaniu przy ciasteczku
Reżyserka skomentowała także główne 
zabiegi, na jakich opiera się ta sztuka, 
czyli m.in. ironia, przeplatanie wojny 
z codziennością, cyniczny i szyderczy 

język. „Starałam się, żeby okropność 
tych faktów, które historycznie miały 
miejsce, jednocześnie była skonfron-
towana z codziennością tych opraw-
ców. Piją smaczną kawę, jedzą ciasto, 
komentują codzienne, normalne rze-
czy, a jednocześnie traktują jako pracę 
i misję to, co robią. Szczycą się, że są 
sumienni. Ale sumienność w przypadku 
ich pracy oznacza sumienne zabijanie. 
Jest to straszne.” – przyznała. Kwestie, 
które padają w spektaklu są bulwersu-
jące, obezwładniające, niepojęte. Ale 
muszą paść. Musimy pielęgnować pa-
mięć o wydarzeniach takich jak egzeku-
cja w Lesie Sękocińskim z 1942 roku. 
Spektakl „Żelaznymi łzami” jest zatem 
potrzebny i arcyważny, a równocześnie 
– artystycznie – bardzo dobry.

O reżyserce
Przypomnijmy, to już kolejna sztuka 
wystawiana przez Joanną Godlewską 
w Ośrodku Kultury „Arsus”. Wcześniej 
były to m.in. „Ja, Ewa” podejmująca te-
mat roli kobiet i czarnego protestu oraz 
„Dzień z życia Lucjana, Lusi i mamu-
si”, tym razem komedia. Jak jednak 
reżyserka sama przyznaje, najbardziej 
lubi pisać sztuki obyczajowe. „Mają 
one więcej możliwości aktorskich i arty-
stycznych. Można pozwolić w nich so-
bie na więcej abstrakcji. W przeciwień-
stwie do tych poważniejszych sztuk, nie 
muszą być one tak mocno skupione na 
opowiadanej historii.” – uzupełniła. Do-
dała także, że ma mnóstwo pomysłów 
na kolejne sztuki, obecnie koncentruje 
się na bardziej poetyckim spektaklu na 
podstawie Herberta. Zatem z pewnością 
jeszcze nieraz spotkamy się w Arsusie. 

Marlena Hess
Zdjęcia: Sylwester Żółtowski

SUMIENNY OPRAWCA
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

4 czerwca, w sali multimedialnej Urzędu 
Gminy Michałowice, odbył się koncert fi-
nałowy Gminnego Festiwalu Piosenki An-
gielskiej „Singing Schools” oraz uroczysta 
gala, w trakcie której jury festiwalowe przy-
znało nagrody specjalne wójt gminy Micha-
łowice, Małgorzaty Pacheckiej następującym 
laureatom:

KLASY I–III 
• Marysia Kobylińska – SP Komorów 

– „Sunrise”,  
• Alicja Sotowska – SP Komorów 

– „Paranoia”,
• Wiktoria Cyganek – SP Nowa Wieś 

– „Over the rainbow”,

KLASY IV–VI
• Hania Bohuń – „Fade It”,
• Liliana Pigel – „Yesterday”,
• Julia Mierżyńska – SP Michałowice 

– „Titanium”,

KLASY VII–VIII
• Hanna Mojecka i Jakub Maliszewski 

– SP Nowa Wieś – „A milion dreams”,
• Antonina Rak – SP Nowa Wieś 

– „Frozen”,
• Natalia Włodarek – SP Michałowice 

– „Feeling Good”.

Konkurs plastyczny „Bajkowa po-
stać z recyklingu” skierowany był do 
uczniów klas I–III ze szkół podstawo-
wych z terenu gminy Michałowice. 
Młodzi artyści wykorzystując surowce 
wtórne mieli za zadanie stworzyć wy-
jątkowe postacie ze swoich ulubionych 
bajek.
Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac, 
komisja postanowiła nagrodzić prace 
następujących uczestników konkursu:

I miejsce:
• Ula Benben, kl. 3b (SP Nowa Wieś),

II miejsce:
• Tola Szewczak, kl. 1b 

(SP Michałowice),
• Zofia Chacińska 

& Lena Romanowska, kl. 3d 
(SP Michałowice),

• Leon Ulicki, kl. 3d 
(SP Michałowice),

III miejsce: 
• Amelia Zaritska kl. 1d (SP Michałowice),
• Hubert Pokropek kl. 3a (SP Nowa Wieś).

Natomiast 7 czerwca br. w Urzędzie Gminy 
Michałowice odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagród finalistom dwóch gmin-
nych konkursów – „Mistrz matematyki” 
i „Mistrz ortografii”. W konkursach brały 
udział dzieci z klas I–III ze wszystkich trzech 
gminnych szkół.
Osoby nagrodzone w Gminnym Konkursie 
Matematycznym  „Mistrz matematyki”:

KLASY I
I miejsce:

• Klara Wiśniewska – Nowa Wieś,
• Gabriela Michewicz – Nowa Wieś, 
• Dominika Horodecka – Komorów, 

II miejsce:
• Bartosz Łapiński – Nowa Wieś, 

III miejsce:
• Igor Felker – Nowa Wieś, 
• Olga Zaręba – Komorów, 

KLASY II
I miejsce:

• Maciej Roik – Komorów, 

II miejsce:
• Dawid Tabędzki – Komorów,
• Ziemek Grądalski – Nowa Wieś,

III miejsce:
• Adam Wójcik- Michałowice, 
• Kamila Werulik- Komorów, 

KLASY III
I miejsce:

• Gustaw Horodecki – Komorów, 
• Łukasz Bodzan – Komorów, 

II miejsce:
• Tymoteusz Piejka – Nowa Wieś, 

III miejsce:
• Maciej Kszczot – Komorów, 
• Igor Dąbkowski – Michałowice.

Osoby nagrodzone w Gminnym Konkursie 
Ortograficznym „Mistrz ortografii”:

KLASY II
I miejsce:

• Franciszek Romanowski – Michałowice, 
II miejsce:

• Marta Darmetko – Michałowice, 
III miejsce:

• Antoni Sę pkowski – Nowa Wieś, 
• Helena Castello-Rokicka – Komoró w, 

KLASY III
I miejsce:

• Igor Dą bkowski – Michałowice, 
• Emilia Biernacka – Komoró w, 
• Karolina Milewska – Komoró w, 

II miejsce:
• Aleksandra Pań czyk – Nowa Wieś, 

III miejsce:
• Antonina Stę pień – Michałowice, 
• Maria Kobyliń ska – Komoró w. 

Wszystkim 
uczestnikom konkursów 
gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! 🌞

KARTA W DŁOŃ I NA ROWER!
5 czerwca, w Gminne Dni Dzieci i Rodziców, uczniowie szkół z gminy Michałowi-
ce mieli możliwość wyrobienia Karty Rowerowej. Chętnych było wielu, ponieważ 
tego dnia do egzaminu zgłosiło się około 120 kandydatów.

W pierwszą niedzielę czerwca, dzięki 
pomysłowi i zaangażowaniu Pani 
Marty Ożóg, mieszkanki Michało-

wic i członkini Gminnej Rady Rowero-
wej oraz jej współpracy z policją z Wy-
działu Ruchu Drogowego z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie, ko-
mendant – Małgorzatą Pietrusiak z Ko-
misariatu Policji w Michałowicach 
i szkołą podstawową w Michałowicach 
został zorganizowany egzamin na kartę 
rowerową. 

Tego dnia dzieci mogły przystąpić za-
równo do egzaminu teoretycznego, 
który odbył się w sali multimedialnej 
w Urzędzie Gminy Michałowice, jak 
i praktycznego na parkingu, za budyn-
kiem Policji w Regułach.

Chętnych było wielu, jednak umiejęt-
ności i wiedza kandydatów sprawiły, iż 
każdy z powodzeniem zdał egzaminy 
i od teraz, z kartą rowerową w ręku, 
może się cieszyć bezpiecznymi i w peł-
ni legalnymi wycieczkami rowerowymi.

– Niektórzy uważają, że karta rowerowa 
to przeżytek i nie warto namawiać dzie-
cka do uzyskania tego uprawnienia. Nic 
bardziej mylnego.
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje zno-
welizowany  kodeks  wykroczeń,  który 
wprowadził zaostrzenie kar za przewi-
nienia  na  drodze.  Jego  nowy  artykuł 
94 stanowi: „Kto na drodze publicznej, 
w strefie zamieszkania lub strefie ruchu 
prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, 
nie mając do tego uprawnienia, podle-
ga  karze  nagany  albo  karze  grzywny 
do 1500 złotych”. Pod pojęciem „pojazd 
inny niż mechaniczny” mieści się m.in. 
rower czy hulajnoga.
Oznacza  to,  że  osoba  nastoletnia, 
która  zostanie  zatrzymana  do  kon-
troli  na  publicznej  ścieżce  rowerowej 
(których  coraz  więcej  jest  w  naszej 
gminie)  i  nie  okaże  karty  rowerowej, 
może  zostać  ukarana  nawet  grzywną 
do 1500 zł. Oczywiście karę finansową 
odczują rodzice, bowiem to oni ponoszą 

odpowiedzialność  za  swoich  nastolet-
nich cyklistów.
Pogoda  sprzyja  przebywaniu  na  świe-
żym  powietrzu  i  podróżowaniu.  Pa-
miętajmy zatem o tym, że jeśli chcemy 
poruszać  się  po  drogach  publicznych, 
a nie mamy ukończonego 18. roku ży-
cia,  powinniśmy  albo  zdobyć  upraw-
nienia na rower, czyli zdać egzamin na 
kartę rowerową (wymagany wiek to mi-
nimum 10 lat), albo uzyskać uprawnie-
nia  na  prowadzenie  pojazdów  kat.  B1 
(wymagany wiek to minimum 16 lat).
W  niedzielę,  5  czerwca  młodzi  ludzie 
mieli  szansę  na  zdobycie  karty  rowe-
rowej  podczas  Gminnych  Dni  Dzieci 
i Rodziców. Skorzystało z niej około 120 
uczniów. Gratulacje dla wszystkich mło-
dych cyklistów. Zdobyta wiedza z pew-
nością  zaowocuje  bezpieczeństwem  na 
trasach.  Nad  organizacją  wydarzenia 
czuwała Marta Ożóg, której należą się 
szczególne  podziękowania  za  profesjo-
nalizm  i  zaangażowanie.  Szczęśliwe 
buzie  uczestników  najlepiej  obrazują 
jak  sprawnie  egzamin  został  przepro-
wadzony – Magda Krajnik-Partyka, Soł-
tys Reguł, adwokat.

Konkursowo 
w gminie 
Michałowice 
Początek czerwca w gminie Michałowi-
ce obfi tował w uroczystości wręczenia 
nagród fi nalistom gminnych konkursów: 
matematycznego – „Mistrz matematy-
ki”,  ortografi cznego – „Mistrz Ortogra-
fi i”, plastycznego – „Bajkowa Postać 
z Recyklingu” oraz muzycznego festiwalu 
piosenki angielskiej – „Singing Schools”.



 NR 10(128)/2022  (ROK VII)    |    23 CZERWCA 2022 R.    |    Mocne Strony16 dzielnica URSUS m.st. Warszawy  |  dzielnica WŁOCHY m.st. Warszawy  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina BRWINÓW  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  | gmina BŁONIE  |  gmina STARE BABICE

GMINA MICHAŁOWICE

AKTYWNY WEEKEND
W GMINIE MICHAŁOWICE

Kajaki, rowery, nordic walking, a może piknik? Którą z tych letnich aktywności lubisz najbardziej? 
Gmina Michałowice zadbała o to, aby podczas tegorocznych Gminnych Dni Dzieci i Rodziców każdy 
znalazł coś dla siebie. Organizowana w dniach 4–5 czerwca br. impreza miała wyjątkowo bogaty i ku-
szący harmonogram. Zadbano nie tylko o dobrą zabawę, ale także wzajemną rywalizację oraz rozwój 
nowych umiejętności. Redakcja „Mocnych Stron” postawiła na szkolenie kajakarskie.  

KOPALNIA ATRAKCJI
Na pierwszy dzień zaplanowano szkolenie ka-
jakarskie prowadzone przez doświadczonych 
instruktorów, rodzinny rajd nordic walking nad-
zorowany przez Katarzynę Kabalę oraz zawody 
rowerowe „Ojcowie na start”. Była to już dzie-
siąta edycja tego ostatniego – wyścigu rowero-
wego, po raz pierwszy organizowana na terenie 
gminy Michałowice. Wzięło w nim udział ponad 
200 młodych rowerzystów ze swoimi rodzicami, 
startując w aż 9 kategoriach wiekowych. Patronat 
nad wydarzeniem objęła wójt gminy, Małgorzata 
Pachecka. Dzień zakończyły warsztaty o wpły-
wie zdrowego odżywiania na kondycję fizyczną. 
Ciąg dalszy atrakcji miał miejsce drugiego dnia. 
Niedzielny harmonogram obejmował m.in. szko-
lenie kajakarskie dla następnej grupy kursantów 
oraz kolejny, dziesięciokilometrowy rajd rowero-
wy, tym razem z podchodami. Trudno było wziąć 
udział we wszystkim, ale z pewnością każdy zna-
lazł coś dla siebie. Nasz wybór padł na niedzielne, 
całodniowe szkolenie kajakarskie, podczas które-
go udało nam się porozmawiać z instruktorami. 

ZACZNIJMY OD PODSTAW
Kajaki to doskonały sposób na aktywny wy-
poczynek nad wodą. Warto z nich korzystać 
umiejętnie, o czym przekonywali prowadzący 
warsztaty instruktorzy ze Stowarzyszenia ABC 
[Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie] oraz Stowa-
rzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa. 
Podczas pierwszej części, mającej miejsce na za-
lewie w Komorowie, uczestnicy zdobywali kom-
petencje, by następnie wykorzystać je podczas 
spływu rzeką Utratą – oczywiście pod baczną 
opieką instruktorów. Szkolenie rozpoczęło się 
od zaprezentowania podstawowych czynności, 
takich jak: wsiadanie do kajaka, prawidłowe trzy-
manie wiosła, różne sposoby skręcania, płynięcie 
tyłem czy omijanie przeszkód. Tego dnia stawia-

no przede wszystkim na bezpieczeństwo – bez-
względnym wyposażeniem każdego kajakarza 
była przede wszystkim kamizelka. Przedstawianą 
teorię od razu ćwiczono w praktyce. Choć sama 
teoria również była bardzo ciekawa – instruktorzy 
opowiedzieli o różnych typach kajaków, wioseł, 
a nawet generalnie samego kajakarstwa. Są różne 
jego odmiany – inaczej pływa się po morzu w to-
warzystwie fal, inaczej na spokojnym zbiorniku, 
a jeszcze inaczej na pełnej przeszkód i wyzwań 
rzece górskiej. 

AKCJA RATOWNICZA
Kursanci mogli zresztą sami doświadczyć tych 
różnic – wiele osób najpierw pływało w kajakach 
dwuosobowych, a potem w jedynkach, w których 
sami odpowiadali za wszystkie manewry. W to-
warzystwie wielu doświadczonych instruktorów 
nawet początkowo stresujące elementy stawały się 
dla wszystkich coraz łatwiejsze do przyswojenia. 
Właśnie to było jednym z najważniejszych walo-
rów tych warsztatów kajakarskich – organizujące 
je Stowarzyszenia zadbały o to, aby nad każdą 
grupą czuwało kilku opiekunów. Ich wiedza 
i przyjazne nastawienie sprawiły, że kilka osób 
zdecydowało się nawet na uczestnictwo w tzw. 
akcji ratowniczej pod koniec dnia. Polegała ona 
na celowym wywróceniu się z kajaka po to, aby 
zamiast wszechogarniającej, początkowej paniki, 
dokładnie wiedzieć, co należy zrobić. Okazało 
się, że takie doświadczenie było dla kursantów 
nie tylko bardzo pouczające, ale także sprawiło 
im dużo frajdy. –  Najbardziej  podobały  mi  się 
wywrotki i pływanie po rzece, gdzie był prąd. Nie 
bałbym się już teraz wypadnięcia z kajaka, jakby 
mi się przydarzyło niezamierzenie – powiedział 
nam 9-letni Robert, uczestnik kursu. Korzystając 
z obecności tak wielu instruktorów nie mogliśmy 
sobie odmówić krótkiej rozmowy z nimi podczas 
wydarzenia. 

ROZMOWA Z INSTRUKTOREM
– BARTOSZEM SAWICKIM
MH: Czy kajaki to bardziej Twoja praca czy 
pasja?
BS: Zawodowo pracuję na Politechnice, a kajaki 
to moja pasja, która stopniowo, ale bardzo mocno 
rozwija się od mojej wczesnej młodości. Obecnie 
zajmuję się szkoleniami na poziomie ogólnopol-
skim oraz szkoleniami instruktorów. To trwające 
obecnie szkolenie w Komorowie jest raczej dla 
osób początkujących, ja specjalizuję się bardziej 
w tych osobach, które już coś potrafią. Jednak czę-
sto osoby, które teoretycznie długo pływają, mają 
utrwalone złe nawyki. Także im trzeba przekazać 
wtedy pewne podstawy. 

MH: I jak przebiega z Twojej perspektywy to 
szkolenie? Zgodnie z oczekiwaniami?
BS: Jest idealnie. Pomaga też na pewno super 
pogoda. Akwen jest spokojny, więc nie ma du-
żego ryzyka wywrotki. A nawet jeśli się zdarzy, 
to jest to raczej frajda. W drugiej części dnia 
będziemy płynąć na rzekę, więc będą nowe wy-
zwania, będzie więcej manewrowania. 

MH: Czy z Twojej perspektywy możliwe jest 
dobre nauczenie się pływania kajakiem sa-
modzielnie, bez wsparcia instruktora?
BS: Można nauczyć się samodzielnie, zwłaszcza 
na takim spokojnym zalewie jak ten tutaj dzisiaj. 
Ale istnieje coś, co ja określam jako bariera śred-

niozaawansowanego. Jeżeli będziesz się uczyć 
wyłącznie sama, to pewnych rzeczy nie nauczysz 
się nigdy. I potem budujesz w sobie taką barierę 
psychiczną polegającą na tym, że boisz się, że się 
wywrócisz. Czyli np. będziesz omijać miejsca, 
które dla mnie i dla osób, której więcej pływają, są 
po prostu zabawą. Np. pływanie na morzu w oto-
czeniu fal albo rzeka z elementami górskimi. Takie 
miejsca dostarczają dodatkowego pobudzenia i ad-
renaliny. I czerpie się z tego przyjemność. Nato-
miast jeśli ktoś nigdy tego nie robił, nie wziął żad-
nych lekcji, to będzie miał przed nimi blokadę. To, 
co my tutaj robimy można określić jako kajakowy 
start, czyli najniższy z pięciu stopni ustanowionych 
przez PSKK, czyli Polski System Kwalifikacji Ka-
jakowych. Koncentruje się on na opanowaniu pod-
staw i na bezpieczeństwie. Ale także na oswojeniu 
wywrotki z kajaka – co wtedy robić, jak ten kajak 
postawić, jak do niego wejść. Na początku może 
się to wydawać trochę straszne, ale zupełnie takie 
nie jest. Jak masz już daną czynność wielokrot-
nie przećwiczoną to z biegiem czasu nie jest już 
w ogóle straszna.  

MH: Mówimy dzisiaj dużo o bezpieczeństwie. 
Czy w Twojej karierze kajakarskiej zdarzały 
się jakieś naprawdę niebezpieczne sytuacje? 
BS: Tak, jak najbardziej zdarzały się. Kiedy 
płyniemy po trudnych akwenach, to zdarzają się 
różne sytuacje. Nie mam na myśli szkoleń. Wia-
domo, jakieś ryzyko zawsze jest, we wszystkich 

MARLENA HESS
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GMINA MICHAŁOWICE

sportach zresztą. Ale jak np. ktoś biega po prostej 
i się przewróci, to może sobie co najwyżej nabić 
guza. W przypadku kajaków ładujemy się w nie-
bezpieczne miejsce np. na morze, gdzie jesteśmy 
daleko od brzegu albo w góry, i jeśli coś pójdzie 
źle, to trzeba mieć w swoich zasobach kilka róż-
nych metod, żeby się ratować.

MH: Co lubisz w tym sporcie?
BS: Najbardziej lubię jego uniwersalność. To, że 
mogę popływać po jeziorku z dzieciakami. Albo 
można pojechać nad rzekę górską po zupełnie 
inny rodzaj doznań. Możesz popływać z rodziną 
kanadyjką i wspólnie biwakować. Jest tu wielka 
rozmaitość. U mnie w rodzinie razem z żoną od 
dawna pływamy kajakami. I pamiętam, jak uro-
dziła nam się pierwsza córka, to zastanawialiśmy 
się, kiedy będzie bezpiecznie, żeby można było 
ją zabrać nad rzekę i kajak. I skończyło się wtedy 
konkluzją, że bardziej boję się dojazdu samocho-
dem nad tę rzekę niż tego, co się dzieje na rzece. 
Bo na rzece w stu procentach panuję nad sytuacją. 
Tam wszystko wiem, od nikogo nie zależę, żaden 
pijany kierowca tira nic mi nie zrobi. Na wodzie 
jestem panem sytuacji. A na drodze mogę nie być. 

MH: Jakieś przesłanie na koniec do naszych 
Czytelników?
BS: Moje główne przesłanie jest takie, że kaja-
karstwo nie kończy się na wypożyczeniu kajaków. 
Bo to jest obraz nienajlepszy. Tymczasem kajaki 
to piękny sposób na kontakt z naturą. 

ROZMOWA Z KIEROWNIKIEM KURSU KAJAKARSKIEGO 
– MARKIEM OŻÓGIEM
MH: Jaka jest dzisiaj tutaj Państwa rola?
MO: Trwa ogólnopolski weekend szkoleń kaja-
kowych finansowany przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki. Stowarzyszenie Instruktorów 
i Trenerów Kajakarstwa uzyskało grant na takie 

szkolenia w całym kraju. Jest siedem miejsc, 
w których w ten weekend szkolimy. Są to: zalew 
w Komorowie, port Czerniakowski w Warszawie, 
Klub Albatros obok Łodzi, Żory na Śląsku, Tleń 
na północy Polski i klub Żabi Kruk w Gdańsku. 
To wszystko odbywa się w ten weekend, prawie 
w tych samych godzinach. W każdym miejscu 
stosowany jest ten sam system i te same zasady. 
Czyli szkolimy według Polskiego Systemu Kwa-
lifikacji Kajakowych na poziomie 1-szym i 2-gim 
obejmującymi podstawy. Czyli jak dobrać sprzęt, 
jak założyć poprawnie kamizelkę, jak wsiąść do 
kajaka. 

MH: Czy celem tych szkoleń jest też zainspi-
rowanie ludzi do kajakarstwa?
MO: Trochę na pewno tak. Realizujemy tu zresztą 
kilka celów. Z racji, że jesteśmy również ze Stowa-
rzyszenia ABC działającego na terenie gminy Mi-
chałowice to chcemy zwrócić uwagę mieszkańców 
na to, że jest tu piękny zbiornik, z którego można 
korzystać. Można go zagospodarować rekreacyjnie 
albo właśnie tak szkoleniowo. Można byłoby zro-
bić tutaj jakieś skromne zawody, treningi czy grę 
w kajak polo. To jest nasza idea. Chcemy też po-
budzić do takich aktywności grono pedagogiczne, 
dlatego w szkolenie włączyło się kilku nauczycieli. 
Z kolei ideą Stowarzyszenia Instruktorów i Tre-
nerów Kajakarstwa jest to, żeby nie poprzestawać 
w kajakarstwie wyłącznie na wypożyczalniach. 
Rynek spływów kajakami jest olbrzymi, ale bar-
dzo często polega on na tym, że w wypożyczalni 
jest wydawany kajak, a potem jest odbierany na 
finiszu. Ludzie z wypożyczalni nie szkolą. Dużo 
ludzi pływa od wielu lat wyłącznie instynktownie. 
Nauczyli się być może sami, może byli na jakimś 
spływie, może ktoś im coś podpowiedział. My 
chcieliśmy pogłębić im to szkolenie, żeby dało im 
ono takie super podstawy. I tak, też zachęcić ludzi, 
pokazać im, że taki sport jak najbardziej jest dla 
nich dostępny. I jeszcze jeden główny cel – żeby 
jak najmniej kajakarzy ginęło. Niestety co roku gi-
nie statystycznie 8 kajakarzy – nie zawsze począt-
kujących. 

MH: Czy zajmuje się Pan kajakarstwem za-
wodowo czy bardziej hobbystycznie?
MO: Nie, tylko hobbystycznie (uśmiech). Zawo-
dowo jestem projektantem. 

MH: Pytam o to dlatego, że to dobrze pokazu-
je, że spokojnie można mieć takie dwie różne 
sfery w życiu.
MO: Jak najbardziej. Myślę też, że ludzie z różnych 
powodów angażują się w kajakarstwo. Ja wybrałem 
je głównie z rekreacji, robiąc spływy rodzinne. Od 

pięciu lat jestem w Stowarzyszeniu Instruktorów 
i Trenerów Kajakarstwa i od tamtej pory zajmuję 
się bardziej szkoleniem. Nie pływam dużo w gó-
rach. To jest mój cel, żeby popłynąć w góry. Morze 
nie jest moim celem. Rodzinnie jestem tutaj nawet 
dzisiaj – są tu moje córki, była także moja żona, 
która jest prezesem Stowarzyszenia ABC. 

MH: Jak wrażenia po tym weekendzie? Czy 
było dobrze? Jak pojętność uczniów?
MO: Naszym celem było zaangażować ludzi do 
sprawdzenia się w roli kajakarzy. Oczywiście jeśli 
przyjdą tacy, którzy już więcej pływają – też su-
per. Ci, którzy mówią, że pływają od 20 lat i przy-
chodzą to nawet dla nich takie szkolenie jest war-
tościowe – pokazujemy im, że można efektywniej 
pływać i jeszcze lepiej wykorzystywać swoje 
umiejętności. Nie celowaliśmy w żadną konkret-
ną grupę. Byliśmy zainteresowani wszystkimi, 
którzy są zaciekawieni tym sportem. Ja jestem za-
dowolony. Podobało mi się zaangażowanie ludzi. 

Wydaje mi się, że nikt się nie nudził, a wiele osób 
przełamało swoje bariery. Czyli np. dzieci, które 
czasem boją się jeszcze pływać samodzielnie. 
Rodzice też przełamali strach, że dziecko pływa 
samo w kajaku. I to jest super. 

MH: Rodzice pewnie boją się najbardziej, że 
dziecko wypadnie z kajaka. 
MO: Błędy i wywrotki się zdarzają. One są 
wpisane w ten sport i w ogóle w rekreację. My 
też dążymy do tego, żeby przełamać swoje lęki 
i wyjść ze swojej strefy komfortu. Nawet wy-
wrotki nie ma się co bać. Zdarza się każdemu, 
także instruktorom. Trzeba tylko wiedzieć, jak 
wtedy zareagować. To jest przełamanie pewnych 
barier. Czasem robimy też pokazowe rzeczy i ten 
pokaz niekiedy nam się nie uda.  

MH: Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkie-
go dobrego.
MO: Ja również dziękuję i wzajemnie. 

Zdjęcia: Marlena Hess i Sylwester Żółtowski
Galeria zdjęć ze szkolenia kajakarskiego w gminie Michałowice  

dostępna na mocnestrony.com.pl w zakładce FOTORELACJE
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OŻARÓW MAZOWIECKI

WYSTAWA „10 PIERŚCIENI” 
– o rodzinie Reicherów 
W sobotę, 11 czerwca, w holu Centrum Konferencyjnego Mazurkas odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy „10 pierścieni” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Historyczne Wirtu-
alne Muzeum Ożarowa Mazowieckiego. 

W ystawę poświęcono rodzinie Reicherów, któ-
rej losy związały się w pewnym momencie 
z Ożarowem. W roku 1912 przybyli tutaj 

z Sosnowca. Stanisław Reicher kupił dwór i ma-
jątek, który początkowo pełnił funkcje letniska, ale 
wkrótce zamieszkali tu na stale. Wirtualnemu Mu-
zeum Ożarowa Mazowieckiego (WMOM) udało 
się nawiązać kontakt z prawnuczką pierwszego 
właściciela – panią Dorotą Woyke – Polec, któ-
ra m.in. udostępniła dużą ilość zdjęć rodzinnych, 
część z nich publikowana jest na stronie muzeum. 
Owocem tego kontaktu była tegoroczna Noc Mu-
zeów, w Centrum Kultury i Sportu, poświęcona 
dworowi Reicherów w Ożarowie, a kolejnym ta 
wystawa. Na 10 planszach (roll-upach, czyli stoja-
kach reklamowych) prezentowane są losy czterech 
pokoleń rodziny Reicherów. 

UROCZYSTE OTWARCIE 
Zebranych gości powitała pani Grażyna Lipska-
-Zaremba, która wraz z mężem, zainicjowała po-
wstanie WMOM (o muzeum pisaliśmy na łamach 
„Mocnych Stron” w ubiegłym roku, np. w MS 
5/2021,), a uroczystego otwarcia dokonali – prze-
wodniczący Rady Miasta – pan Andrzej Cichal 
i prawnuczka Stanisława Reichera – pani Doro-
ta Woyke-Polec. Przewodniczący Rady Miasta 
podziękował Stowarzyszeniu za zaproszenie na 
wernisaż wystawy i zajęcie się tym tematem, do-
dając, że to piękny początek Dni Ożarowa, które 
tego dnia miały rozpocząć się o 14.00 na boisku 
UKS Ołtarzew. Pani Dorota, bardzo wzruszona 
tym wydarzeniem, oprowadziła gości po wysta-
wie. Przy każdej z plansz snuła niezmiernie cie-
kawe i pełne pasji opowieści podzielone nie na 
poszczególne osoby czy okresy, tylko na zagad-
nienia. Gdyby nie ramy czasowe przeznaczone na 
wydarzenie – byłyby one znacznie dłuższe. A tak 
pomogły rozbudzić ciekawość i zachęcić do sa-

modzielnego zwiedzenia wystawy. Przywoływa-
ły też wspomnienia, tak jak podczas opowieści 
o Domu Matki i Dziecka w Słupsku.

DOM MATKI I DZIECKA
Babcia p. Doroty – Aniela Urbanowicz zarządzała 
dworem aż do momentu jego sprzedaży w 1969 r. 
Miała dwie córki – Ewę (zmarła w Oświęcimiu) 
i Lusię (matkę Doroty). Pani Aniela podczas wojny 
straciła córkę, męża i brata – Kazimierza. Za namo-
wą poznanego w czasie wojny księdza Jana Zieji 
wyjechała wraz z nim na ziemie odzyskane do 
Słupska, gdzie prowadziła przez cztery lata Dom 
Matki i Dziecka. Niestety – klimat władzy ludo-
wej zaczął się zaostrzać i trzeba było wrócić. Jeden 

z gości wernisażu okazał się być wychowankiem 
DMiDz w Słupsku i wiele p. Anieli zawdzięcza. – 
Dzięki temu domowi wiele dzieci, które mogły się 
nie urodzić – urodziło się. To przyjaciel pani Do-
roty Woyke-Polec, były ambasador RP w Rumunii 
i w Grecji – Michał Klinger.

TYTUŁ WYSTAWY
Oprowadzanie po wystawie rozpoczęte zostało od 
zdjęcia umieszczonego na plakacie przedstawia-
jącym dziesięcioro rodzeństwa – dzieci Eleonory 
i Henryka Reicherów. Stanisław był jednym z tej 
dziesiątki. W roku 1901, z okazji 50. rocznicy 
ich ślubu, każde z dzieci otrzymało pamiątkowy 
pierścień. Po niektórych ślad zaginął, ale kilka 
odnalazło się w rodzinach potomstwa rodziny 
Reicherów. 

DROGI DO OŻAROWA
Grażyna Lipska-Zaremba: – Wydarzenie organi-
zowane  jest  w  ramach  projektu  „Drogi  do  Oża-
rowa”, który ma za zadanie przywrócić pamięci 
mieszkańców  Ożarowa  Mazowieckiego  rodzinę 
Reicherów. Kupili oni dwór i niewielki majątek na 
początku XX wieku,  leżący współcześnie w cen-
trum Ożarowa. Dwór był początkowo popularną 

ówcześnie letnią siedzibą zwaną wilegiaturą (ur-
lop spędzony na wsi). Wkrótce osiedlili się w nim 
na stałe. Dwór w Ożarowie stał się zarówno przed 
wojną, jak i po niej, centrum życia kulturalnego, 
miejscem spotkań elit kulturalnych i politycznych 
Polski. Rodzina Reicherów dała Polsce wielu wy-
bitnych  obywateli,  społeczników,  artystów,  bi-
znesmenów, naukowców, lekarzy i patriotów. 
Warto tutaj wspomnieć profesora Michała Reiche-
ra. Prowadził badania z dziedziny anatomii i an-
tropologii  i  jest współautorem podręcznika (wraz 
z prof. Adamem Bochenkiem), który do dziś  jest 
podstawą  nauczania  na  wszystkich  akademiach 
medycznych – ”Anatomia człowieka”.

DWÓR REICHERÓW DZIŚ
Grażyna Lipska-Zaremba: – Od ponad 50 lat, po 
sprzedaży w 1969 roku, dwór nie jest dostępny ani 
dla mieszkańców miasta, ani dla turystów. Taka 
jest wola prywatnych właścicieli.
Mimo  iż  zachował  się  wraz  z  parkiem,  którego 
niewielka część została przekazana przez Reiche-
rów miastu, mimo iż Kazimierz Reicher aktywnie 
działał  w  miejscowej  organizacji  konspiracyjnej 
i  oddał  życie  za  wyzwolenie  spod  niemieckiej 
okupacji, mimo że dwór był miejscem podpisania 

honorowej kapitulacji Powstania Warszaw-
skiego, powoli odchodzi w niepamięć przez 
brak dostępności.
Inicjatywa Stowarzyszenia Historyczne Wir-
tualne  Muzeum  Ożarowa  Mazowieckiego 
(SH WMOM) ma temu zapobiec

WSPARLI ORGANIZATORÓW
Organizatorzy spotkania przeznaczyli też 
czas na słodki poczęstunek i rozmowy, 
uczestnicy mogli zabrać ze sobą wydruko-
wany specjalnie na tę okazję pamiątkowy 
folder i pocztówki. Wystawa będzie do-
stępna dla zwiedzających do 13 sierpnia 
2022 r. W jej powstaniu wsparli organizato-
rów: Fundacja Banku PKO S.A., Urząd Mia-
sta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Sosno-
wieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, 
MCC Mazurkas, pani Dorota Woyke-Polec 
i członkowie założyciele Stowarzyszenia 
Historyczne Wirtualne Muzeum Ożarowa 
Mazowieckiego. 

Tekst i zdjęcia 
Wojciech Grzesik

NA ZDJĘCIU: W środku (z kwiatami) prawnuczka Stanisława Reichera – Dorota Woyke-Polec, pierwszy z prawej – Andrzej Cichal – Prze-
wodniczący Rady Miasta oraz członkowie założyciele Stowarzyszenia Historyczne Wirtualne Muzeum Ożarowa Mazowieckiego (od lewej): 

Piotr Michalczyk, Grażyna Lipska-Zaremba, Kazimierz Stachurski (były burmistrz Ożarowa), Rafał Zaremba i Paweł Zdanowicz. 

NA ZDJĘCIU: Prawnuczka Stanisława Reichera  
– pani Dorota Woyke-Polec oprowadza gości po wystawie 

i snuje pełne pasji opowieści o swoich przodkach
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WARTO PRZECZYTAĆ l REKLAMA

„INTERNAT” 
SERHIJ ŻADAN

Chociaż nie jest to napisane bezpośrednio 
w tekście, akcja powieści toczy się podczas 
wojny w Donbasie, kiedy w 2014 r. Rosja po raz 
kolejny w historii zaatakowała Ukrainę. Główny 
bohater, Pasza, jest nauczycielem w szkole pod-
stawowej. Na prośbę swojego ojca postanawia 
przywieźć do domu siostrzeńca, który znajduje 
się na terenach objętych działaniami zbrojnymi. 
Jego podróż przypomina postapokaliptyczną 
wędrówkę po terenach objętych wysokim ry-
zykiem nagłej utraty życia. Wszędzie widoczna 
jest śmierć, ludzie pochowani są w bunkrach 
i piwnicach, wokół biegają chmary wygłodnia-
łych psów, a po ulicach jeżdżą czołgi wrogiego najeźdźcy. 
Gdzieniegdzie słychać strzały, bombardowania i krzyki, Pasza 
musi więc ostrożnie ominąć wojsko, by dostać się do inter-
natu, w którym mieszka syn jego siostry bliźniaczki. Podczas 
podróży spotyka różnych ludzi i konfrontuje się z samym sobą, 
swoim podejściem do wojny. Jego słowa „Nie jestem po niczy-
jej stronie” są typową postawą wielu mieszkańców z terenów 
okupowanych przez Rosjan. Konformizm i symetryzm wielu 
Ukraińców w podejściu do działań wojennych na terenie Don-
basu jest już nieaktualny. Tegoroczna inwazja Rosji na Ukrainę 
zweryfikowała tę postawę u znacznej części społeczeństwa, 
dlatego książka Żadana mocno się zestarzała i to zaledwie 
w ciągu kilku miesięcy. Można ją jednak czytać jako uniwer-
salną historię, która mogła wydarzyć się wszędzie. Symetryzm 
światopoglądowy jest w końcu cechą powszechną, a nie na-
rodową.

„NIE POWIEM CI, ŻE WSZYSTKO 
BĘDZIE DOBRZE” 

JUSTYNA SUCHECKA
Ta książka zasługuje na uwagę, ponieważ wypełnia ogromną 
lukę jaką jest totalny brak powszechnej edukacji na temat udzie-
lania pierwszej pomocy psychologicznej. Brzmi dziwnie, bo 
przyzwyczailiśmy się do zasadności udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej, a co z naszą psychiką? Kiedy coś zaczyna 
szwankować, nadchodzi kryzys, albo wydarza się coś bardzo 
niedobrego, na ogół używamy zwykłych frazesów na pociesze-
nie. Właściwie mało kto wie, jak powinien zareagować, kiedy 
ktoś z naszego otoczenia potrzebuje pomocy terapeutycznej, 
albo po prostu słów wsparcia. Rozmówcy i rozmówczynie autor-
ki podpowiadają jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji. 

Okazuje się, że nie jest to wcale tak oczywiste, jak nam się mo-
gło wydawać, a osoba będąca w kryzysie potrzebuje często kon-
kretnych wskazówek na temat tego gdzie i w jaki sposób szukać 
pomocy. Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak fizyczne, 
o czym zdarza nam się zapominać, więc często bagatelizujemy 
różne objawy stresu u siebie i innych. To dłuży błąd, zdrowie 
psychiczne prędzej czy później odbije się na zdrowiu fizycznym. 
Warto o tym pamiętać i poznać garść cennych wskazówek do-
tyczących form pomocy w tym zakresie. Budowanie pozytywnej 
samooceny może nam oszczędzić wiele stresu, a pomaganie in-
nym powinniśmy zacząć od udzielenia pomocy samemu sobie.

„ZWAŁ” 
SŁAWOMIR SHUTY

„Shuty” to pseudonim artystyczny Sławomira Matei, literackiej 
gwiazdy (głównie za sprawą Wydawnictwa HA!Art) lat dwuty-
sięcznych. „Zwał” to historia młodego pracownika banku, który 
opisuje swoją zawodową i prywatną codzienność. Historia ta na-
pisana jest tak, jakby główny bohater opowiadał nam ją w barze, 
będąc już po spożyciu kolejnego piwa. Momentami podkolory-
zowaną opowieść wchłaniamy bez większego zaciekawienia, 
uśmiechając się od czasu do czasu do absurdalnej rzeczywisto-
ści przedstawionej przez autora. Powieść tę czyta się szybko, 
napisana jest bowiem pełnym kolorytu, ostrym, choć miejscami 
bełkotliwym językiem. Może nie zostawia po sobie większego 
śladu, ani jakiejś głębszej refleksji, ale autor zdobywa się w niej 
na szczerość i przedstawia nam jakiś fragment rzeczywistości, 
którego być może nigdy byśmy w inny sposób nie poznali. Na 
przykład, praca w banku wygląda w tej chwili już zupełnie ina-
czej, niż dwadzieścia lat temu. Za sprawą powszechnej banko-
wości elektronicznej bezpośredni kontakt z klientem, o którym 
tak dużo pisze Shuty, jest już znikomy.

Poleca  Lucyna Dąbrowska
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SPRZEDAM 
PSZENICĘ 
dla kur, gołębi

Tel. 795-099-666

KONTAKT 
po godz. 18.00

SPRZEDAM 
Honda Acord 2002 r. srebrna

przebieg 195 tys. km
• benzyna
• 1850 cm3 /136 KM
• klimatyzacja
• pełna elektryka 
• stan techniczny bardzo dobry
• plus dodatki (koła zimowe itp.)
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