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n Debiut fonograficzny w 2004 r., rok powstania

– 2001. Co było przed Happysad? Byliście kolegami,
którzy postanowili założyć zespół?

– To było klasyczne spotkanie, tak zespoły powstawały. W naszym przypadku było to liceum w Skarżysku, w którym wylądowałem razem z Łukaszem
(Cegliński – gitarzysta zespołu) i cała ta muzyczna
przygoda dzieje się na osi naszej przyjaźni. Przez
Łukasza poznałem Artura (Telka – basista zespołu), i wokół nas się to wszystko rozrosło. Mówimy
o sobie – „ojcowie – założyciele”. Każdy z nas
miał kontakt z muzyką. Ja miałem starszego brata,
który słuchał dużo heavy-metalu. Mieszkaliśmy
w jednym pokoju, mieliśmy magnetofon na kasety,
więc dorastałem z tą muzyką, choć jej fanem nie
byłem. Tata słuchał dużo muzyki z lat 60-tych i 70tych – to było ciekawsze. Ogromne wrażenie zrobił na mnie musical „Jesus Christ Superstar”. No

i muzyka polska – T.Love, Kult, Brygada Kryzys
– to był początek lat 90-tych. Liceum zaczynaliśmy
w 1993 r., wtedy muzyka nie miała dla mnie wielkiego znaczenia, bardziej biegałem za piłką. Przez
Łukasza zacząłem poznawać muzykę od innej strony, zespoły pokroju Dead Can Dance i jakieś alternatywy. Przypasowaliśmy sobie temperamentami,
przy nim zacząłem kwitnąć.
Do 1993 r. moje wspomnienia są czarno-białe.
W liceum pojawiły się kolory, poznałem rówieśników z innych dzielnic, byliśmy świadkami przekształceń systemowych. Zacząłem dojrzewać
emocjonalnie, znalazłem swoją muzykę na tamten
czas. To był moment boomu grungowego, poznałem Nirvanę, Rage Against The Machine – gdyby
nie te zespoły, to nie wiem, czy sam Łukasz wyzwoliłby we mnie takiego ducha. Okazało się, że
biorę gitarę, zaczynam na niej grać, jestem w stanie
ze słuchu zrobić proste numery Nirvany. Pojawiła
się we mnie chęć krzyczenia, j. angielskim uciekałem od treści. Przygoda muzyczna zaczęła być
dla mnie najważniejsza. Z Łukaszem zaczęliśmy
próby u mnie w garażu. Nasze projekty muzyczne nazywaliśmy przeróżnie. Po skończeniu liceum trochę się rozjechaliśmy. Przez pierwszy rok
studiów jeszcze mieszkaliśmy razem, wygraliśmy
wtedy nawet jakiś przegląd kapel w Skarżysku,
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SZCZEGÓŁY NA STR.

Na kolejną edycję Pikniku Czerwiec’76 w Ursusie, zaplanowaną na niedzielę,
26 czerwca, zaproszono zespoły Happysad i Organek. Przed koncertem pierwszego z nich spotkałem się z gitarzystą i wokalistą Happysad – Kubą Kawalcem.
Poniżej obszerne fragmenty naszej, prawie godzinnej, rozmowy.

Kuba Kawalec: – Myślę, że na tamten czas można
było tak napisać.

            

CZERWIEC'76

Z KUBĄ KAWALCEM z zespołu Happysad rozmawia Wojciech Grzesik

może od książki „Encyklopedia Polskiego Rocka” autorstwa Leszka Gnoińskiego i Jana Skaradzińskiego.
W wydaniu IV, z roku 2006, o Happysad, który miał już
w dorobku 2 płyty, można przeczytać – „Zespół grający
rocka z elementami reggae”.

o POEZJI
MIGANEJ

GMINA BŁONIE

„MAM POCZUCIE, ŻE JESTEŚMY
FAJNYMI LUDŹMI”

n Wojciech Grzesik („Mocne Strony”):   Zacznijmy

Ruszył projekt

jako Happysad Generation. Gdy Łukasz przeniósł
się z Krakowa do Kielc, nasza muzyczna przygoda
gdzieś się zatrzymała. Jak spotykaliśmy się sporadycznie w Skarżysku, to zawsze gdzieś ta gitara
była i muzykowaliśmy, choć to już było na zasadzie hobby, a nie regularnych prób. We mnie cały
czas była chęć tworzenia, zacząłem pisać po polsku, grałem Łukaszowi nowe piosenki, a on mnie
nakręcał – „Pisz po polsku, bo to takie nawet..”
Kiedy kończyliśmy studia – nasi koledzy ze Skarżyska – zespól Blitz, nagrał demówkę w Domu
Kultury w Końskich, i strasznie nam się ona spodobała. Mówimy sobie: Kończymy studia, może
byśmy sobie sprawili taką pamiątkę? W tym czasie
organizowaliśmy koncerty w klubie muzycznym
„Semafor” w Skarżysku, prowadzonym przez pp.
Lipińskich. Widzieliśmy, jaka przy tym jest fajna
energia. Zainspirowało nas to, i stwierdziliśmy,
że może byśmy się reaktywowali i zagrali na 2–3
koncertach. Zaczęliśmy próby i kiedy organizowaliśmy koncert Pidżamy Porno, to wprosiliśmy
się u Grabaża (Krzysztof Grabowski – lider Pidżamy). Ten mówi: „Spoko, grajcie”. Zagraliśmy,
a po koncercie przyszedł do nas: „Chłopaki, super
to jest, macie jakieś demo?”. Wybraliśmy pięć
piosenek, naszym zdaniem najbardziej fajnych
(znalazły się potem na pierwszej płycie zespołu)
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w Ursusie
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i pojechaliśmy do tego studia. Rozdaliśmy znajomym – podobało się. Zrobiliśmy jeszcze 100 kopii
do klubu „Semafor” – rozeszły się błyskawicznie.
Może jakieś koncerty? – My tak naprawdę składu
nie mieliśmy, graliśmy we trzech, dochodzili do
nas miejscowi perkusiści, najczęściej grał z nami
Pawełek (Paweł Półtorak) i on nagrał z nami demówkę, od której zaczyna się właściwie historia
zespołu Happysad. Odezwał się Krzysiek Zawadka (gitarzysta Oddziału Zamkniętego, wtedy
w Porter Band) i zaprosił nas do Warszawy, zorganizował salę prób, stymulował. Skończyliśmy
studia, myśleliśmy o pracy i stanęliśmy przed
wyborem: Kraków albo Warszawa. Skoro nas
zapraszają, pracować możemy też w Warszawie,
zobaczmy. I tak wszystko się zaczęło. Skontaktowała się z nami „Stodoła”, wówczas największy
klub studencki w stolicy. Jej menadżerka, Kasia
Kwaśniewska, była ze Skarżyska, ale nie znaliśmy się wcześniej. Posłuchała demówki, poczuła
taką więź terytorialną i zaprosiła nas na koncert.
Na następny zaprosił nas menadżer T.Love. Dodało nam to skrzydeł. SP Records, na tamten czas
największa wytwórnia niezależna (wydawca Kultu, Kalibra 44, Pidżamy Porno), zaproponowało
nam nagranie płyty. Materiał ukazał się w 2004 r.
Podpisaliśmy kontrakt na 3 płyty, na nasze koncerty zaczęli przychodzić ludzie i czuliśmy, że to
ma sens.
n Wtedy jeszcze pracowaliście. Kiedy przyszedł mo-

ment, w którym poczuliście, że możecie zostawić pracę
i skupić się tylko na muzyce?

– Gdy po drugiej płycie pojechaliśmy w trasę, na
koncerty przychodziło po 500–600 osób, to były
naprawdę dobre wyniki. A my zauważyliśmy, że
przez to, iż pracujemy, to zawalamy trochę koncerty, spóźniamy się. I przyszedł czas, by podjąć
ryzyko i przejść na pełne zaangażowanie w zespół.
Przed nagraniem trzeciej płyty przeszliśmy na profesjonalizm. To był rok 2006.
Dalszy ciąg na str. 2
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ludzi w Skarżysku kojarzyła nas z tej nazwy, a mie- darcza, nastroje. Myślę, że tu socjologowie i kulliśmy poczucie, że taka dipolarność jest w porząd- turoznawcy mają pole do pracy, do opisania tego.
– Tak, po wydaniu trzeciej płyty (ukazała się ku w naszym przypadku.
Nastroje ludzi są spolaryzowane, jest tak napięta
w 2007r.). Wtedy był taki moment, że powiedziesytuacja geopolityczna i społeczna, że każdy chce
liśmy sobie – „Wygląda na to, że trochę tu posie- n Był czas, kiedy nie mogliście grać i pracować – lock- zapominać i uciekać najdalej od tego, co było, co
dzimy, więc ogarnijmy to”. Założyłem firmę, która down. Jak to na Was wpłynęło?
będzie i zająć się chwilą. Absurdów i rzeczy, które
rozliczała wszystko, pomogły moje studia ekono- – To był trudny czas, bo wszystko szło etapami. powodują napięcia jest mnóstwo. Kto by pomyślał
miczne. Skupiliśmy się na pracy. Z perspektywy Przypominało to samochód, który raz się psuje – o wojnie? Dla mnie była w książkach do historii
czasu wydaje mi się, że byliśmy taką super świa- raz naprawia, potem znowu się psuje i znów na- albo w dalekich krajach.
domie ogarniętą paczką. Przy drugiej płycie zro- prawia. I w końcu ma się go dosyć. Na początek
biliśmy coś, co polecam wszystkim zespołom po- – przerwana trasa. Szkoda, ale do tego maja ode- n Ostatnia studyjna płyta zespołu pojawiła się w 2019.
czątkującym. Od każdego koncertu odkładaliśmy tchniemy po kilkunastu latach występowania. Spę- Materiał na kolejną?
pieniądze na poczet przyszłych wydatków i już po dzałem czas z rodziną, dzieciakami, odpocząłem. – Zaczynamy pracę nad nim i myślę, że wrzesień
jednym sezonie grania koncertów uzbieraliśmy I jak już mieliśmy startować, to przesunęło się do to będzie taki moment, że wystartujemy z próbana producenta – Leszka Kamińskiego i na studio. czerwca. I okazało się, że nie możemy nic zaplano- mi. Będziemy chcieli zarejestrować 3 piosenki na
Fundusz ten do tej pory nam pomaga, kupiliśmy wać, a w przypadku zespołu większość rzeczy na 3 różne sposoby, może z którejś będzie singiel. Ja
za to tony sprzętu i innych rzeczy materialnych, tym się opiera. Musisz mieć zaplanowane koncer- traktuję płytę jubileuszową („Odrzutowce i kowezabezpieczyliśmy się na gorsze momenty. W na- ty do przodu, na 2–3 miesiące, a tu okazało się że ry” z 2021r.) jako regularną. To 14 piosenek, które
szym przypadku to działa bardzo dobrze. Polecam. jest czerwiec, a koncertów nie ma. Pomijając fakt, nagraliśmy w studiu. Jedną część stanowią covery,
że przestaliśmy normalnie zarabiać, zaplanowa- drugą premierowe piosenki. Mimo że są stare –
n Teraz muzycy są biznesmenami?
nie czegokolwiek, wakacji, wolnego czy zajętego dużo nad nimi siedzieliśmy, trzeba było je zrewita– Ktoś musi być. Jeśli zaczynasz grać w zespole czasu, stało się koszmarem. Potem znowu start lizować, zarejestrować.
i zaczynasz mieć z tego pieniądze, jakie by nie były, i znowu hamowanie, parę koncertów w okresie
to zaczynasz być biznesmenem, im lepszym – tym jesiennym. I tak do 2022r. Ciężki bardzo czas, bo n Czy po latach grania czujecie się zespołem, który nie
będzie lepiej szło. Nie wszystko, co jest w muzy- obroty firmy spadły. Ludzie, którzy są autorami musi już niczego udowadniać?
ce – jest przeliczane na pieniądze: talent, sposoby piosenek i są zabezpieczeni prawami autorskimi – Nie przypominam sobie momentu, kiedy zepisania piosenek, umiejętności. Ale zespół, w na- i wykonawczymi jeszcze mają jakieś przychody, spół chciał komukolwiek coś udowodnić, nawet
szym przypadku to 15 osób, organizacja systemu ale większość naszej ekipy została bez pracy. Nie w rozmowach między sobą. U nas zawsze była
całej pracy, wyjazdy. Musisz wystawiać rachunki, wiadomo było, ile ten stan potrwa, czy będą to 2 ciekawość doświadczeń. Szukamy, próbujemy, jepłacić ludziom, to wszystko biznes. Jesteśmy re- miesiące czy 2 lata. To utrudniało znalezienie in- steśmy pierwszymi, świadomymi krytykami tego
gularną firmą. Jeśli zaczynasz zarabiać, a tego nie nej pracy. To był bardzo nerwowy czas dla ludzi, materiału.
sformalizujesz, to albo popłyniesz z fiskusem albo którzy chcieliby pracować, ale nie wiedzieli, czy
ci się wszystko rozsypie. Dobrze, żebyś miał fajne- będą mogli. Dlatego skorzystaliśmy z Funduszu n Nie myślicie o grupie docelowej?
go menadżera, dobrego księgowego.
Wsparcia Kultury, wokół którego pojawiło się wie- – Jest taki moment, kiedy wybierasz singla, musisz
le negatywnych emocji. Na naszym Facebooku pokierować się kryteriami, które pomogą promouzasadniliśmy, dlaczego to było dla nas ważne.
n Macie szczęście do ludzi?
cyjnie. Ale kiedy wymyślasz piosenkę, to absolut– Mamy. To jest nieskromne, ale mam poczucie, że
nie nie ma znaczenia, kto ma być odbiorcą, chociaż
jesteśmy fajnymi ludźmi, a przez to fajnymi ludźmi n Po powrocie do grania spotykacie się z ludźmi, za- niektórzy tak robią. Dla mnie artysta, to osoba, któsię otoczyliśmy. Jest taka umiejętność przesiania uważyliście wśród nich jakieś zmiany?
ry wyraża swój pogląd na świat, swoją wizję. Jeżeli
niefajnych od fajnych, i to nam się jakoś udaje.
– Zauważyłem duże zmiany. Ten czas covidowy mam być na garnuszku czyiś oczekiwań, to już nie
miał etapy. Najpierw ogromne wsparcie od ludzi, jest sztuka, tylko jakieś zamówienie publiczne.
n Cofnijmy się jeszcze do początku – skąd nazwa Hap- potem było go trochę mniej. Fundusz Wsparcia
pysad?
Kultury rozpoczął burzę i mogliśmy poczuć, że n Czy dziś ludzie słuchają tekstów, czy traktują głos
– To historia z liceum. Założyliśmy taki projekt zawód artysty jest niepotrzebny. Nadwątlona zo- jako jeden z instrumentów?
muzyczno - filmowy, który nazwaliśmy Happy- stała wiara w ten nasz zawód. Czy będziemy mieli – Mogę zabrzmieć, jakbym miał pretensje do świasad Generation. Dostrzegaliśmy w sobie takie zawsze bezinteresowne wsparcie fanów? – Widać, ta, ale mam poczucie, że tekst zszedł na drugi plan.
spolaryzowane emocje. Z jednej strony szczęśliwi nie zawsze. Od fana do niefana jest krótsza droga Oczywiście nie wszędzie, np. w hip-hopie jest spomłodzi ludzie, chętni świata i doświadczeń. Z dru- niż dłuższa. Kiedy wreszcie pojawiły się koncerty ro treści, która mi imponuje. Ale w całej muzyce
giej – przygnieceni ponurością otoczenia, życia w maju, poczułem, że ludzie wylądowali w tym sa- mam poczucie ogromnej przewagi ludzi, którzy
i niesprawiedliwością losu. Trochę ta nazwa była mym punkcie, w którym byli przed covidem – jest nie dbają o to, wymyślą cokolwiek i – dobrze jest,
szczeniacka. Wiadomo, liceum to nie jest czas, chęć, radość. Ale mam taką nieufność co do jesie- zostawmy to. Nie ma tam staranności. Sztuka dziegdzie ma się pełną świadomość świata. A potem, ni, czy po takim boomie koncertowym od maja do li się na 2 etapy, niezależnie czy robimy muzykę
pod koniec studiów, stwierdziliśmy, że zostaniemy września, ludzie będą chcieli koncertów i czy będą czy piszemy tekst. Najpierw jest błysk, powstaje
przy niej, wyrzucając człon Generation, bo część mieli na nie pieniądze. Zmienia się sytuacja gospo- zalążek. Skupmy się na tekście – jest 2–5 wersów,
n Szybko poczuliście, że to był dobry wybór?

Mocne Strony

w zależności od tego, jak błysk jest duży, a potem
zaczyna się inżynieria. Obydwa etapy są bardzo
ważne, trzeba je pielęgnować. A mam wrażenie,
jakby ludzie jeden albo drugi proces olewali. Ja,
jako człowiek wrażliwy, chciałbym dużo więcej
ciekawych rzeczy usłyszeć od artystów. Sztuka
robienia sztuki, jakkolwiek pokrętnie to brzmi, to
dla mnie umiejętność odrzucania w dużej części
złych rzeczy. Możesz wymyślić i milion rzeczy,
tylko kwestia – na ile jesteś świadomy, co jest złe,
niefajne, niesmaczne. Nie wymagajmy tego od
początku od wszystkich, ale wypadałoby się tego
uczyć. Nie wszystkie nasze rzeczy, te początkowe,
są fajne. Ja nigdy nie wyrzekłem się nauki, i cały
czas dbam o to, żeby to nie było nijakie. Wiem, że
jestem pracowity i wiem, że jestem czujny na to,
ale nie mówię, że jestem jakimś super artystą, poetą albo pisarzem.
n Dziś gracie na imprezie z okazji Czerwca’76. Czy

zdarza się Wam grać pod egidą?

– Na rzeczach upamiętniających jakieś wydarzenia
– spoko. Nie gramy, zresztą mamy stosowny zapis
w umowie, na wiecach politycznych ani po przemowach oficjeli politycznych. Nie stronię od uwag
politycznych na koncertach, ale występ nie może
być elementem wiecu politycznego.
n Co zagracie dzisiaj?

– Przekrojowo, wracamy po świętowaniu 20-lecia.
W środku set wspominkowy, dookoła piosenki
starsze, nowsze. Płyta „Rekordowo Letnie Lato”
(rok 2019) super się sprawdza na koncertach, zagramy z niej parę kawałków. Na pewno nie będzie
tematycznie.
n Dziękuje bardzo za poświęcony czas!

– Dzięki piękne!

Rozmawiał, robił zdjęcia oraz dopisywał w nawiasach:
Wojciech Grzesik
Na zdjęciach:
Koncert zespołu Happysad 26 czerwca 2022 r. w Ursusie
na pikniku Czerwiec'76
Skład zespołu Happysad: Ojcowie założyciele – Łukasz Cegliński (gitara), Kuba Kawalec (gitara i wokal), Artur Telka
(gitara); Maciej Ramisz (instrumenty klawiszowe, gitara);
Michał Bąk (saksofon, instrumenty klawiszowe); Jarosław
Dubiński (perkusja) - w zespole od 2006 r.
Relacja z rocznicy wydarzeń Czerwca'76
oraz z pikniku � str. 14.
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Urząd Miasta Piastów informuje

3

www.piastow.pl

Piastów rozbudowuje zielono-niebieską infrastrukturę
Miasto Piastów poprzez spójne zaplanowane działania rozbudowuje swoją nie miasta, zwiększenie powierzchni
terenów zieleni, poprawa systemu mazielono-niebieską infrastrukturę i rozwĳa się w sposób zrównoważony.
łej, rozproszonej retencji, gdzie będzie

R

ealizacja inwestycji o charakterze
zielono-niebieskiej
infrastruktury, przewidzianych jako działania
mitygacyjne i adaptacyjne w mieście
oraz towarzysząca temu edukacja, prowadzona we współpracy z ekspertami.
Tak w skrócie można określić cele w ramach projektu realizowanego w Piastowie, finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG.
Piastów we współpracy z partnerami:
Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone“ (PSDZ) oraz Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI)
realizuje projekt, którego celem jest
wzmocnienie odporności miasta na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w tym
zakresie, a także ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych na poziomie lokalnej społeczności.
Działania mają zmierzać do zmniejszenia wrażliwości miasta na postępujące
zmiany klimatu, zapobiegania dalszym
zmianom (mitygacja) oraz przystosowania przestrzeni miejskiej do ich skutków (adaptacja). Realizacja Projektu
zaplanowana jest na lata 2022–2023.
Na etapie aplikowania w ramach naboru do programu „Realizacja inwestycji
w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” miasto Piastów
we współpracy z partnerami uczestniczącymi w pisaniu wniosku (PSDZ,
NFGI) zdiagnozowało problemy i dostosowało do nich działania inwestycyjne i edukacyjne.
Jak pokazała lista rankingowa (projekt „Utworzenie zielono-niebieskiej
infrastruktury na terenie miasta Piastowa” zgłoszony przez Piastów znalazł
się wśród 19 wniosków z przyznanym
dofinansowaniem, na 91 złożonych
w naborze na zielono-niebieskie inwestycje), koncepcja ta zyskała bardzo
pozytywne oceny.
Poprzez realizację projektu Piastów
dąży do rozwiązania problemów pole-

gających na niskiej wrażliwości miasta
na postępujące zmiany klimatu przejawiającej się przede wszystkim poprzez
nasiloną emisję gazów cieplarnianych
oraz okresowe powodzie powstałe na
skutek silnych opadów deszczu. Takie
wyzwania rozwojowe na poziomie lokalnym zostały zdiagnozowane na etapie składania wniosku projektowego.

Jak powiedział Pan Tomasz Gawin
specjalista ds. działań promocyjnych
projektu: „Projekt zawiera inwestycje

wpływające na ochronę środowiska
oraz przeciwdziałające zmianom klimatu. Ponadto chcemy zaangażować
i uaktywnić mieszkańców podczas jego
realizacji. W tym celu będą prowadzone
działania edukacyjne i informacyjne,
warsztaty oraz opracowana gra edukacyjna i tablice informacyjno-edukacyjne zlokalizowane w miejscach inwestycji. Realizacja projektu przyczyni się do
powiększenia stref zieleni w Piastowie,
przez co zmniejszy się emisja CO2, co
będzie wkładem Piastowa w ograniczenie ocieplenia klimatu“.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano utworzenie dachów zielonych, roślinnych ścian, zieleńców
miejskich, zielonych przystanków, farm
owocowo-warzywnych, ogrodów deszczowych, renaturalizację rowu, posadowienie mikroturbin wiatrowych na zielonych dachach, likwidację zasklepień
gruntu, utworzenie zielonych pergoli
nad chodnikami.
Jednym z ważnych zadań w ramach
projektu jest prowadzenie działań zapobiegających marnotrawieniu żywności. W tym celu zaplanowano utworzenie farm owocowo-warzywnych
przy szkołach na terenie miasta, które
staną się miejscem edukacji uczniów
i ich rodzin.
Efektem projektu ma być redukcja
emisji gazów cieplarnianych na tere-

następować zagospodarowanie wody
deszczowej w miejscu występowania opadu oraz wzrost świadomości
obywateli w zakresie zmian klimatu,
a także poprawa jakości życia mieszkańców, w tym poprzez zwiększenie
dostępności terenów zieleni.
Inwestycjom będą towarzyszyć działania edukacyjne i informacyjne prowadzone na stronach internetowych,
w artykułach, podczas konferencji
oraz warsztatów. Zaplanowana jest
wizyta szkoleniowa w Norwegii, opracowanie poradnika dobrych praktyk,
gra edukacyjna, opracowanie i montaż
tablic informacyjno-edukacyjnych zlokalizowanych w miejscach inwestycji.
Projekt ma charakter kompleksowy
uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze
sobą spójne i wzajemnie powiązane.
Jest realizowany w ramach Programu
Operacyjnego „Środowisko, Energia
i Zmiany Klimatu”, finansowany ze
środków MF EOG 2014–2021 oraz
z budżetu państwa. Całkowita wartość
Projektu, w tym wydatki kwalifikowane to 4 610 593,24 zł, a dofinansowanie pokryje 85% kosztów kwalifikowanych. Fundusze EOG reprezentują
wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Zapraszamy do odwiedzenia stron dotyczących
projektu:
• https://psdz.pl/fundusze_EOG/Piastow
• https://www.piastow.pl/aktualnosci/
samorzad/dotacja-na-zielono-niebieskainfrastrukture#cnt
Więcej informacji o Funduszach EOG można
znaleźć na:
• www.eeagrants.org, www.eog.gov.pl
Katarzyna Wolańska
Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone“

W hołdzie Bohaterom Powstania Warszawskiego

ODDAJ KREW POTRZEBUJĄCYM
Piastowski Klub Krwiodawców i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie wraz z organizatorami obchodów 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
zapraszają do udziału w akcji honorowego oddawania krwi
ratującej ludzkie życie i zdrowie.

Akcja odbędzie się
w poniedziałek 1 SIERPNIA
W GODZ. 9.00–13.00.
Ambulans RCKiK będzie oczekiwał na krwiodawców na parkingu przy
Urzędzie Miejskim w Piastowie (ul. 11 Listopada 2). Uczcijmy pamięć Bohaterów Powstania Warszawskiego dzieląc się szczególnym darem, jakim
jest krew. Każdy z nas może uratować ludzkie życie lub zdrowie. Uczyńmy
to w geście solidarności z potrzebującymi naszej pomocy.
RCKiK w Warszawie zaleca, by potencjalny krwiodawca:
n w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypił ok. 2 litry płynów
(woda mineralna, soki)
n był wyspany
n spożył lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem)
n wykluczył z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka,
orzeszki ziemne i ciasta kremowe.
n ograniczył palenie papierosów
n nie zgłaszał się do oddania krwi jeśli jest przeziębiony (katar) lub
przyjmuje leki
n nie przychodził do oddania krwi po spożyciu alkoholu
ODDAWANIE KRWI JEST CAŁKOWICIE BEZPIECZNE.
Krew pobiera się zawsze sprzętem jednorazowego użytku!
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APARAT SŁUCHOWY NA DŁUGIE LATA
Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie
Aparaty słuchowe to delikatne, elektroniczne urządzenia
składające się z wielu elementów, które wymagają regularnego czyszczenia oraz konserwacji, zwłaszcza teraz,
w czasie upalnego lata. Codzienna pielęgnacja aparatów
słuchowych jest konieczna nie tylko z uwagi na względy
higieniczne, ale też na ich prawidłową pracę oraz wydłużenie okresu eksploatacji.
n  Jak dbać o aparaty słuchowe?

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

czenia aparatów słuchowych?

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

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

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

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

OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176) zawiadamiam, że
zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy
drogi powiatowej nr 1418W na odcinku od granicy powiatu warszawskiego zachodniego do ul. Piłsudskiego na terenie miasta Piastowa, powiat pruszkowski.
INWESTYCJA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁKI:
Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji (pas drogowy):
• obręb 01 w Piastowie, powiat pruszkowski:
działki nr ew.: 72/7, 96/5, 97/4, 72/1, 72/8, 73/4 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 73),
75/1 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 75), 78/3 (działka powstanie z podziału działki
nr ew. 78/2), 59/3 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 59/2), 60/1 (działka powstanie
z podziału działki nr ew. 60), 61/1 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 61), 89/5 (działka
powstanie z podziału działki nr ew. 89/4), 96/7 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 96/6),
97/14 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 97/12), 609/20 (działka powstanie z podziału
działki nr ew. 609).
Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
• obręb 01 w Piastowie, powiat pruszkowski:
działki nr ew.: 75/2 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 75), 89/6 (działka powstanie
z podziału działki nr ew. 89/4), 96/8 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 96/6), 97/15
(działka powstanie z podziału działki nr ew. 97/12), 609/21 (działka powstanie z podziału działki
nr ew. 609), 104/2, 103, 67;
• obręb 0007 (Konotopa), powiat warszawski zachodni:
działki nr ew.: 205/2, 206/2, 206/3, 206/4, 252/2, 252/4, 254/1, 265.
Działka terenów wód płynących, wymagająca zajęcia na czas realizacji inwestycji na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176):
• obręb 01 w Piastowie, powiat pruszkowski:
działki nr ew.:1/2;
• obręb 0007 (Konotopa), powiat warszawski zachodni:
działki nr ew.: 244/2.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w godzinach pracy urzędu (poniedziałek i środa 8:00–18:00, wtorek i czwartek 8:00–16:00, piątek 8:00–14:00) w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, sala WOM, parter,
stanowisko nr 8 lub 9. Uprzejmie proszę telefonicznie (22 738 14 89) poinformować osobę prowadzącą sprawę (z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym) o planowanym terminie wizyty w celu
zagwarantowania możliwości zapoznania się z aktami w wybranym terminie.

ŚWIĘTO POLICJI

W Regułach 16 lipca o godzinie 11:00 w sąsiedztwie komisariatu
policji – przed Urzędem Gminy Michałowice, gdzie gospodarzem
była Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka, odbyły się
obchody Święta Policji.

P

odczas uroczystości zasłużonym policjantom wręczono
odznaczenia oraz mianowano na wyższe stopnie służbowe.
Po apelu na świętujących wraz
z Policją mieszkańców powiatu
pruszkowskiego czekało wiele atrakcji w ramach pikniku
„Bezpieczny Powiat Pruszkowski”. Były to między innymi
pokazy umiejętności bojowych
SPKP (Samodzielny Podod-

dział Kontrterrorystyczny Policji), sprzętu, policyjnych taktyk
i technik interwencyjnych.
Wszystkie gminy mogły się
zaprezentować na przygotowanych przez siebie stoiskach
promocyjnych. Zorganizowana
została wystawa zabytkowych
pojazdów, miasteczko ruchu
drogowego straży miejskiej; odbyły się też pokazy ratownictwa
medycznego.
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Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

Gmina na 5!

Gmina Brwinów otrzymała tytuł „Gminy na 5!”. Studenci z Koła Naukowego
Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych SGH sprawdzali poziom obsługi
potencjalnego inwestora w urzędach
gmin z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.

P

od kierownictwem prof. dr hab. Hanny
Godlewskiej-Majkowskiej, dr hab. Joanny Żukowskiej prof. SGH, dr Tomasza Pilewicza, dr hab. inż. Pawła Bartoszczuka prof. SGH powstał dokładny
raport z badań przeprowadzonych w latach 2021–2022, w którym można znaleźć
wszystkie gminy biorące udział w badaniu.
Z raportu można się dowiedzieć, że studenci Szkoły Głównej Handlowej analizowali
strony internetowe gmin – ich przejrzystość,
łatwość dotarcia do potrzebnych informacji
i danych kontaktowych. Ocenie poddane
zostały również informacje o wolnych terenach inwestycyjnych oraz widoczna obecność gminy na portalach społecznościowych. Oprócz tego ocenie poddane zostały
informacje dotyczące pomocy Ukrainie
oraz informacje związane z COVID-19.
Kolejnym z kryteriów przyznania wyróżnienia były odpowiedzi na wiadomości

Na miejscu nie zabrakło smacznego poczęstunku autorstwa koła gospodyń wiejskich
oraz OSP w Nowej Wsi, a także wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele gmin z powiatu pruszkowskiego,
Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie inspektor Michał Pisarski, Starosta
Pruszkowski Krzysztof Rymuza, oraz Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch.
Tekst i zdjęcia Adrian Kaczkowski
DUŻA GALERIA ZDJĘĆ NA MOCNESTRONY.COM.PL

e-mail, które zostały przesłane w dwóch
językach – polskim i angielskim. Kontakty za pomocą skrzynki e-mail pomagają
skrócić czas na załatwienie sprawy bądź
uzyskać szybszą odpowiedź na pytania
stawiane przez przedsiębiorców. Oceniane
były m.in.: czas odpowiedzi, merytoryka,
chęci rozwoju gminy i jej otwartości na
współpracę z potencjalnymi przedsiębiorcami i inwestorami, a nawet umieszczenie
danych kontaktowych w stopce maila.

liwych do zdobycia punktów. Jednostki
o liczbie punktów przekraczającej 22,5 pkt
(tj. co najmniej 23 pkt) zostały wyróżnione
tytułem ,,Gmina na 5!”.

W tym roku studenci przebadali i ocenili
669 gmin oraz 18 dzielnic miasta stołecznego Warszawy. Tytuł „Gmina na 5!”
2021/2022 otrzymały 42 gminy. Poza Warszawą, gdzie dużą liczbę punktów uzyskały
urzędy poszczególnych dzielnic, wyróżnienie uzyskało tylko 6 gmin z województwa
W tegorocznej edycji, tak jak w poprzed- mazowieckiego – w tym gmina Brwinów.
nich latach, kluczowe okazało się kryterium osiągnięcia więcej niż połowy możUG Brwinów
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PSYCHOLOGIA

n Cykl o moralności – część 2

MORALNOŚĆ
NIE JEST
UNIWERSALNA

Człowiekiem rządzi Kącik
szereg wewnętrz- PSYCHOLOGICZNY
nych
konﬂiktów psychologiczne
mity
i nieustannych dylematów. Przygląda się im bliżej psychologia moralności, z którą spędzamy
– w ramach niniejszego Kącika – tegoroczne wakacje. Osoby, które sądzą, że
moralność jest czymś stałym, niepodważalnym i uniwersalnym są w błędzie. Zamiast tego – kształtuje ją masa
różnorodnych czynników. Przyjrzyjmy
się kilku z nich.

Geneza moralności
Skąd w ogóle bierze się moralność?
Czy rodzimy się z nią czy nabywamy ją
w trakcie życia? Żebyście, drodzy Czytelnicy, nie musieli wgłębiać się w ciężką literaturę na temat obowiązujących
przez lata paradygmatów moralnych,
wczytałam się w nią za Was i spieszę do
Was z konkluzją. Otóż ani geny, ani środowisko. A przynajmniej nie pełnią tej
roli samodzielnie. Badacze przekonują,
że rodzimy się ze skłonnością do moralizowania, musimy się jednak nauczyć,
co powinno wzbudzać w nas oburzenie
moralne. To, jak nasza nauka na tym
polu przebiegnie zależy od kultury,
w jakiej żyjemy, reprezentowanej klasy
społecznej, a także naszych indywidualnych doświadczeń.

Indywidualne doświadczenia
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oraz świętość. Każde społeczeństwo
dysponuje jakimś systemem moralności, który jest pewną mieszanką wymienionych pięciu kodów. Poszczególne
społeczeństwa różnią się jednak pod
względem wagi nadawanej różnym kodom. W indywidualistycznych kulturach zachodnich promuje się zwłaszcza
etykę troski i sprawiedliwości. Z kolei
kolektywistyczne kultury wschodnie
bardziej cenią lojalność, autorytet oraz
świętość. Przejawia się to np. w postrzeganiu lojalności grupowej za znacznie
bardziej istotną niż troskę o pojedynczą
osobę. Już podaję przykład. Pakistańscy
mężczyźni co roku zabijają dziesiątki
swoich córek i sióstr, jeśli te dokonały
wyboru matrymonialnego kierując się
własnym sercem, a nie nakazami rodziny. W świecie zachodnim taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. To, co
dla świata zachodniego jest normą, dla
Pakistańczyków jest łamaniem zasady
lojalności, autorytetu i świętości. I odwrotnie. Podsumowując – w różnych
częściach świata istnieją różne moralności.

Amerykanie vs. Hindusi
Aby się o tym mocniej przekonać,
przyjrzyjmy się kilku historyjkom – jak
oceniają je przedstawiciele zupełnie odmiennych kultur? Porównamy perspektywę Amerykanów reprezentujących
świat indywidualistyczny, promujący
jednostkę i kolektywistycznych Hindusów uznających wyższość grupy.
Historia 1. Pewien mężczyzna zauważył psa śpiącego przy drodze. Podszedł
do niego i go kopnął. Obie kultury

oceniają to zachowanie jako negatywne. Czyli tak, są w naszych kulturach
obszary wspólne.

Historia 2. Pewien mężczyzna miał żonatego syna i zamężną córkę. Po jego
śmierci większość majątku otrzymał
syn. Córka dostała bardzo niewiele.

Na jakich czynnikach bazują nasze oceny moralne? Jednym z nich są nasze
indywidualne doświadczenia. Wyobraźmy sobie Jacka. Jacek może kojarzyć
się komuś z uczciwością dlatego, że
w przeszłości wielokrotnie pojawiał się
z bardzo uczciwą Jadzią. Jeśli Jacek jest
skojarzony z uczciwością, to sam jego
widok aktywizuje w naszym umyśle
pojęcie uczciwości. Wątpliwe zachowanie Jacka zostanie więc zinterpretowane
jako pomyłka, a nie oszukiwanie. To
samo zachowanie będzie jednak ocenione jako oszukiwanie przez kogoś,
komu Jacek nie kojarzy się tak silnie
z uczciwością (gdyż ten ktoś np. w ogóle nie zna Jadzi). Zarówno skojarzenia,
jak i emocje mają mocno subiektywny
i zindywidualizowany charakter. Ponieważ ludzie mają odmienne skojarzenia
i emocje, rozbieżność ocen moralnych
różnych osób jest nieuchronna.

Takie zachowanie Amerykanie oceniają jako złe, natomiast dla Hindusów jest
dopuszczalne.

Różne moralności

Sprzeczność kodów

Opisana powyżej rola skojarzeń dobrze
obrazuje, dlaczego oceny moralne mogą
być tak różne u różnych ludzi. Rozbieżności te wynikają również z wielości
kryteriów, jakie są brane pod uwagę
podczas takiej oceny. Jedno z najbardziej gorących nazwisk z psychologii
moralności, Jonathan Haidt wyróżnia
pięć takich kryteriów. Są to: troska,
sprawiedliwość, lojalność, autorytet

Jest jeszcze jeden problem z tymi pięcioma kodami. W wielu sytuacjach
życiowych są one ze sobą sprzeczne.
Sięgnę po przykłady psychologa Bogdana Wojciszke, bo są bardzo wymowne. Czy na wakacje zatrudnić Jana

Historia 3. W pewnej rodzinie dwudziestopięcioletni syn zwraca się do swojego
ojca po imieniu. Złe zachowanie według

Hindusów, dopuszczalne według Amerykanów.

Co ciekawe, takich ocen dokonują już
pięcioletni przedstawiciele swoich kultur. W Indiach moralność jest pojęciem
znacznie szerszym i bardziej pojemnym – niemal każda praktyka związana
z jedzeniem, seksem, ubraniem czy relacjami międzypłciowymi jest nacechowana znaczeniem moralnym. Natomiast
w Stanach Zjednoczonych stawia się na
pierwszym miejscu jednostkę. Daje to
Amerykanom niejako furtkę do zakwestionowania każdej reguły czy praktyki
społecznej, która ogranicza wolność jednostki.
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KRYTERIÓW/KODÓW
W MORALNOŚCI:

TROSKA
SPRAWIEDLIWOŚĆ
LOJALNOŚĆ
AUTORYTET
ŚWIĘTOŚĆ

(szczególnie gdy jest synem kuzyna).

Czy tę uroczą pięciolatkę z niepokojącą
naroślą na nodze skierować natychmiast na trudno dostępne badania
diagnostyczne czy odesłać ją na koniec
kolejki wypełnionej innymi pacjentami? Troska dyktuje natychmiastowe

badania, sprawiedliwość – odesłanie do
kolejki. Życie stawia przed nami masę
takich codziennych dylematów. Różne
osoby dokonają tutaj różnych wyborów
z pełnym przekonaniem, że ich wybór
był najlepszy.

Klasy społeczne
Badacze zajmujący się psychologią
moralności zauważyli, że ocena danego zachowania zależy też od tego,
jak bardzo badana grupa odróżnia
wykroczenie moralne od naruszenia
konwencji społecznych. Oto przykład.
Dziewczynka, która spycha chłopca
z huśtawki popełnia wykroczenie moralne. Z kolei chłopiec, który nie chce
nosić mundurka szkolnego, mimo
obowiązujących w jego szkole takich
zasad, narusza konwencję społeczną.
To, jakie zachowania przypisujemy do
wykroczeń moralnych, a jakie do konwencji społecznych, zależy w dużym
stopniu od klasy społecznej, do jakiej
należymy. To trzeci, obok doświadczeń indywidualnych i kultury, czynnik wpływający na dokonywane przez
nas oceny moralne. Okazuje się, że
reprezentanci klasy wyższej (czyli ludzie bardziej wykształceni i zamożni)
częściej oceniają jakieś niewłaściwe
zachowanie jako naruszenie konwencji społecznych, natomiast klasa niższa
częściej traktuje je jako wykroczenia
moralne. Innymi słowy, dla klasy niższej moralność jest bardziej pojemną
kategorią niż dla klasy wyższej.

(Nie)porządek
Warto zdawać sobie sprawę, skąd wynikają różnice w naszych ocenach moralnych, bo dzięki temu łatwiej zrozumieć
perspektywę drugiego człowieka. To,
co dla nas jest niemoralne i oburzające
może być uzasadnioną normą w innej
kulturze i klasie społecznej. Wzajemne
zrozumienie może zmniejszyć wrogość
i podziały między ludźmi. Dawniej
sądziłam, że moralność wprowadza
porządek. Obecnie myślę, że nawet
jeśli tak jest, to są to różne porządki.
Niektórzy idą krok dalej twierdząc, że
moralność wiąże nas i zaślepia. Dlatego wierzę, że warto przyglądać się jej
bardziej krytycznie.
Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
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SENIORIADA
W BRAMKACH

Budowa ronda w Podkampinosie

DROGI POWIATOWE

Coraz więcej skrzyżowań na drogach powiatu
warszawskiego zachodniego jest przebudowywanych w formie ronda. Takie rozwiązania
komunikacyjne doskonale poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego, liczba wypadków
w ruchu okrężnym w porównaniu do tradycyjnych skrzyżowań spada prawie do zera.

Nowe ronda w Konotopie, Podkampinosie
i Kaputach
Trwają przygotowania do rozpoczęcia prac dotyczących rozbudowy układu drogowego – ulic: Rajdowej, Piastowskiej i Piwnej w miejscowościach
Konotopa i Jawczyce (gm. Ożarów Maz.). Powstanie tam rondo wraz z rozbudową dochodzących
do niego odcinków ulic Piastowskiej i Rajdowej.
ZDP zawarł już umowę z wykonawcą tej inwestycji
– firmą Planeta S.A. z Warszawy. Termin realizacji przebudowy określono na 150 dni od daty podpisania umowy. Firmie został już przekazany plac
budowy. Wykonawca obecnie przygotowuje projekt
czasowej organizacji ruchu, co jest niezbędne do
rozpoczęcia robót budowlanych. Prace rozpoczną
się w najbliższym czasie. Koszt inwestycji wyniesie ok. 8,5 mln zł. Zadanie to będzie sfinansowane
przez: Powiat Warszawski Zachodni (25% kosztów),
Gminę Ożarów Mazowiecki (25%) i właściciela hal
magazynowych Panattoni (50% kosztów).
Widać już zarys ronda w Podkampinosie. Trwają
tam prace przy przebudowie skrzyżowania i rozbudowie fragmentu ul. Niepokalanowskiej na długości
550 m. Wykonano już w tym miejscu kanalizację
deszczową, częściowo także nawierzchnię chodnika i konstrukcję zatok autobusowych. Wzmocniono
podbudowę drogi na skrzyżowaniu oraz ustawiono
krawężniki obramowujące jezdnię ronda i dochodzących odcinków dróg powiatowych. Trwają także
prace brukarskie, układana jest kostka granitowa.
Koszt budowy ronda wynosi ok. 5 mln zł. Inwestycja finansowana jest dzięki środkom: Powiatu WZ,
Gminy Kampinos (800 tys. zł) i Subwencji Ogólnej
Budżetu Państwa (50% kosztów inwestycji). Realizacja tego zadania niestety przeciąga się w czasie,
liczymy na to, że wykonawca dokończy inwestycję
w ciągu miesiąca.
Zarząd Dróg Powiatowych planuje również ogłoszenie przetargu na budowę ronda na skrzyżowaniu
ul. Sochaczewskiej i Poniatowskiego w Kaputach
gm. Ożarów Maz. Inwestycja będzie realizowana
w latach 2022/2023. Sfinansują ją po połowie PWZ
i gm. Ożarów Maz.

nakładki asfaltowe na najbardziej uszkodzonych odcinkach dróg powiatowych. Inwestycje te finansowane są z budżetu powiatu, a ich łączna wartość wynosi ok. 3 mln zł. Wykonano już nakładki w Nowym
Łuszczewku na odcinku blisko 400 m i w Wąsach
Kolonii, a także na długości blisko 500 m w Bieniewie Parceli. Obecnie drogowcy pracują na ul. Sochaczewskiej, gdzie sfrezowano starą nawierzchnię
i wykonywane jest tam przejście dla pieszych (na
wysokości osiedla Aspen Park). Po zakończeniu
prac przy budowie przejścia rozpoczną się tam roboty bitumiczne. W dalszej kolejności ZDP planuje
wykonanie nakładek asfaltowych w Łomiankach na
ul. Rolniczej i na drodze Kopytów- Witki na terenie
gm. Błonie.
Warto odnotować, że w ramach tego programu
wykonano w ostatnim czasie także remont ul. Izabelińskiej w gm. Stare Babice. Drogowcy na odcinku ponad 500 m wykonali remonty cząstkowe
nawierzchni, wzmocnili zdegradowaną krawędź
jezdni i wykonali pobocza z kruszywa. Inwestycję,
której koszt wyniósł ponad 150 tys. zł, sfinansował
PWZ.

Rozbudowa ul. Północnej w Bramkach
Na odcinku ok. 1 km od drogi krajowej nr 92 w kierunku Woli Łuszczewskiej już wkrótce planowane
jest wykonanie rozbudowy ul. Północnej. Będzie to
możliwe dzięki pozyskanemu przez PWZ dofinansowaniu zewnętrznemu (1,5 mln zł z budżetu samorządu woj. mazowieckiego). Drogowcy wykonają
tam odwodnienie drogi, nową nawierzchnię jezdni
oraz kolejny etap ciągu pieszo-rowerowego. Realizacja tego zadania zwiększy bezpieczeństwo ruchu
drogowego, a w szczególności bezpieczeństwo podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bramkach
oraz zapewni odpowiedni dojazd do powstającego
przy tej drodze hospicjum.
ZDP ogłosi niebawem przetarg wyłaniający wykonawcę tej inwestycji, a jej realizacja przewidziana
jest jeszcze w bieżącym roku. Koszt inwestycji szacuje się na ok. 4 mln zł. Zadanie sfinansują Powiat
WZ i Samorząd Mazowsza.

Ruszają inwestycje na ul. Błońskiej i Strażackiej

Podpisano umowę z wykonawcami rozbudowy
ul. Błońskiej (drogi nr 4107W) w Bieniewicach
oraz rozbudowy ul. Strażackiej (drogi nr 4104W)
w Dębówce. Aktualnie drogowcy wykonują projekty czasowej organizacji ruchu i za kilkanaście dni
rozpoczną się prace budowlane. Przypomnijmy, że
Powiat Warszawski Zachodni na wykonanie tych
dwóch zadań uzyskał dofinansowanie w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości
ponad 3,5 mln zł. Inwestycje będą współfinansowane przez Powiat WZ (ok. 3 mln zł) i Gminę Błonie
Nowe nakładki na drogach powiatowych
(1 mln zł), a całkowity koszt realizacji tych zadań
Powiat Warszawski Zachodni realizuje w br. szer- wyniesie ponad 7 mln zł.
szy program remontów dróg. Drogowcy wykonują
MŁ

2 lipca na zielonych terenach
Domu Pomocy Społecznej
w Bramkach zorganizowano
Powiatowy Dzień Seniora.
Przybyła liczna, blisko 300osobowa reprezentacja seniorów z gmin naszego powiatu,
a gości powitali m. in.: dyrektor DPS Seweryn
Chruściński, przedstawiciele Zarządu PWZ
oraz wójtowie i burmistrzowie. Miły czas integracji „osób złotego wieku” wypełniły występy
artystyczne, konkurs ciast i nalewek oraz gra
w bule. Nie zabrakło też wspólnej zabawy przy

muzyce. Wszyscy cieszyli się ze spotkania po
długiej covidowej przerwie. „Senioriada” odbyła
się w Bramkach, bowiem w Julinku przebywają
obecnie uchodźcy z Ukrainy.

Dziękujemy seniorom za przybycie! Do zobaczenia za rok !

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU
30 czerwca odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jednym
z jej najważniejszych punktów było podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
dla Zarządu Powiatu.
Wykonanie ubiegłorocznego budżetu zostało
poddane kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady PWZ, które wydały pozytywne opinie. Radni zapoznali się ze
sprawozdaniem Zarządu o przebiegu wykonania

budżetu PWZ za rok 2021, który po stronie dochodów wynosił ponad 215,5 mln zł, co stanowi 104,01% wykonania planu dochodów w budżecie, natomiast po stronie wydatków wyniósł
ponad 192,8 mln złotych, co stanowi 96,99%
wykonania planu wydatków. Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium
Zarządowi PWZ. Pozytywnie przegłosowano
także uchwałę o udzieleniu wotum zaufania dla
Zarządu.

SPORT W POWIECIE

wręczając przedstawicielom placówek dyplomy,
patery oraz okolicznościowe puchary. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektorzy szkół, gminnych
jednostek sportowo – oświatowych oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Cieszymy się, że
mogliśmy wznowić rywalizację sportową po covidowej przerwie.
Dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół i koordynatorom za aktywne uczestnictwo młodziezy
w rywalizacji sportowej i gratulujemy osiągniętych wyników. W kategorii „Dzieci” najlepsze
miejsca zajęły: SP Zielonki-Parcela, SP Bieniewice i SP nr 1 Ożarów Maz. W kategorii
„Młodzież”: SP nr 1 Ożarów Maz., SP Zielonki
Parcela i SP Bieniewice. W kategorii szkół ponadpodstawowych: ZS nr 1 Błonie, LO Błonie
i ZSP nr 1 Ożarów Maz.

Sportowa rywalizacja międzyszkolna w Powiecie Warszawskim Zachodnim została już
rozstrzygnięta. 24 czerwca w Bramkach
odbyło się podsumowanie sportowego roku
szkolnego 2021/2022. Warto odnotować, że
w tym czasie zorganizowano ok. pięćdziesiąt imprez sportowych w ramach XXIV Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Uczniowie rywalizowali w ponad 15 dyscyplinach.
W kategorii wiekowej „Dzieci” oraz „Młodzież”
rywalizowało 21 szkół podstawowych z terenu
naszego powiatu. Natomiast w kategorii „Licea”
o miano najlepszej szkoły ubiegały się 4 placówki z terenu PWZ.
Sportowy rok szkolny uroczyście zakończył
Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński

A.M.
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BUDŻET OBYWATELSKI 2023
Podsumowanie 9. edycji
budżetu obywatelskiego
w Warszawie
13 lipca poznaliśmy zwycięskie pomysły
9. edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie. O głosy walczyło w całej stolicy
1189 projektów dzielnicowych i 138 ogólnomiejskich. Do realizacji na 2023 rok
wybrano łącznie 326 projektów na kwotę
ponad 101 mln zł.

W

głosowaniu wzięło udział 88 861 mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Najlepszą
frekwencją mogą pochwalić się dzielnice:
Ursus (po raz pierwszy na podium w tej kategorii – 4580 głosujących, wciąż jednak mało na
dzielnicę z ponad 60 tys. mieszkańców), Białołęka oraz Wawer. Najwięcej projektów przeszło do realizacji w dzielnicach Bemowo (31),
Mokotów i Włochy (po 24).

DZIELNICA URSUS
Najlepsza, choć wciąż niska frekwencja w głosowaniu
w Budżecie Obywatelskim
Zieleń
W tym roku, podobnie jak w ubiegłorocznej edycji
budżetu, zdecydowana większość zagłosowała
na pomysły związane z miejską zielenią. Wśród
najczęściej wybieranych przez mieszkańców znalazły się także pomysły dotyczące infrastruktury rowerowej. To również w tej kategorii znalazł
się ogólnomiejski projekt z najwyższym szacunkowym kosztem realizacji. Na zadanie „Rowerem
dwukierunkowo po całej Warszawie” zostanie
przeznaczonych 6 mln zł. Najdroższy projekt
dzielnicowy to „Nowe drzewa, ławki i chodniki
na Pradze-Południe” za 1,4 mln zł.

Spośród 72 projektów poddanych pod głosowanie
w dzielnicy Ursus zwyciężyło 17. Pomysł „Drzewa na Skoroszach” zdobył największe poparcie
– 1853 głosy. Idąc za trendem wspierania zieleni
i ochrony środowiska równie wysokie poparcie,
ponad 1000 głosów, zdobyły zwycięskie pomysły:
„Wspólnie zmieniamy Ursus – powrót fontanny w Parku Achera – rewitalizacja”, „Budowa fontanny na Placu 1000-lecia”, „Wspólnie
zmieniamy Ursus – różany trakt wzdłuż ul. M.
Spisaka – zieleń”, „Pożyteczne owady w mieście – hotele dla owadów Ursus Niedźwiadek”
oraz „Ptasi Przyjaciele – domki lęgowe, miejsca
dokarmiania i poidełka na terenie Dzielnicy
Ursus”. Łatwo zauważyć, że pomysły związane
ze środowiskiem naturalnym i walką ze zmianami
klimatycznymi stanowią 1/3 wybranych do reali-

Gmina Michałowice
i miasto Pruszków

zacji. Już w zeszłym roku był popyt na pomysły
wokół zieleni miejskiej.

Infrastruktura
Następną grupą, którą wybrali mieszkańcy, są
projekty związane z poprawą infrastruktury,
bezpieczeństwem, edukacją i sportem np. „Multisensoryczny plac naukowy” (teren Szkoły
Podstawowej nr 382 im. Warszawskich Dzieci), „Modernizacja placu zabaw przy SP2”,
„Oświetlenie boiska do piłki nożnej na terenie
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II”, „Budowa Park
Street Workout (trening uliczny) przy ulicy
Dzieci Warszawy”, a także „Sucha stopa. Budowa 120 metrów chodnika w ciągu ulicy Konotopskiej”, Kosz plus. Ustawienie kosza na
śmieci przy stacji PKP Ursus Gołąbki wraz
w wywozem śmieci oraz „Zwolnij! Wyświetlacz
prędkości przy zjeździe z wiaduktu na ulicy
Gierdziejewskiego”.

GMINA MICHAŁOWICE
30 maja zakończył się etap przyjmowania projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice. Maksymalna wartość ogólnodostępnego
projektu mogła wynieść 175 tys. zł. Zgłoszony
projekt wymagał poparcia 15 mieszkańców gminy. Zwycięskie projekty będą realizowane wyłącznie na terenie gminy, na nieruchomościach,
do których gmina ma tytuł prawny.

Z

Kultura
W przeciwieństwie do poprzednich edycji wyraźnie spadło w Ursusie wsparcie dla projektów, które
realizowane byłyby przez instytucje kultury. Klub
Seniora „Promyk” wygrał w tym roku telewizor,
a Dom Kultury „Portiernia” letnią scenę plenerową. I na tym koniec. Zwyciężył natomiast całkiem oddolny kulturalny projekt „Dzień Dziecka
w EkoParku”, a czytając uzasadnienie, dowiadujemy się, że to w związku z rozbudowującymi się

osiedlami na Szamotach i Gołąbkach, a tym samym stale rosnącą liczbą naszych mieszkańców.

Widocznie takich imprez brakuje nowym mieszkańcom – rodzicom i ich dzieciom.
Podobna sytuacja jest na Białołęce, gdzie równie
rekordowo mieszkańcy włączyli się w tegoroczne
głosowanie. Tam zwyciężył tylko jeden projekt
dla instytucji kultury: „Zakup książek, e-booków
i audiobooków dla białołęckich bibliotek”. Połowa ze wszystkich 14 pomysłów to również projekty dotyczące ochrony środowiska.
I niemalże taka sama sytuacja w Wawrze: instytucje kultury wygrały 3 projekty: „Zakup zbiorów
do bibliotek wawerskich – książki, komiksy
i audiobooki” oraz 2 pozostałe projekty dotyczą
zakupu defibrylatorów AED (instytucje kultury
w Ursusie taki sprzęt ratujący życie już posiadają).
Jednakże dziwi fakt, że dla większości dzielnic
mieszkańcy pokazali swoje wsparcie dla bibliotek,
w Ursusie po raz pierwszy od kilku lat ta tendencja
zmieniła się. Szkoda również, że kolejny raz nie
wygrał projekt odwołujący się do dziedzictwa Ursusa, czyli „Zlot zabytkowych traktorów”. Dziwne,
że nie ma również popytu w Ursusie na projekty
zdrowotne. Kilka mądrych i potrzebnych niestety
będzie musiało powalczyć za rok, np. „Motoryka
dla Smyka – bezpłatne zajęcia z terapii ręki”.
Zupełnie inną tendencję widać w projektach ogólnowarszawskich, gdzie prawie jedna czwarta to
zwycięskie pomysły dotyczące zdrowia.

DZIELNICA WŁOCHY

Najwięcej pomysłów do realizacji w 2023 r.
Choć Włochy nie znalazły się na podium pod
względem dużej liczby głosujących, przodują
w kategorii największej liczby realizowanych
w przyszłym roku pomysłów – aż 24.

Zieleń
Jedna trzecia zwycięskich projektów dotyczy
zieleni miejskiej i ochrony środowiska (tak, jak

w poprzedniej edycji). Najwięcej głosów (1324)
zyskał pomysł „Drzewa dla Włoch – edycja
czwarta”.

Kultura
Włochy zaskakują natomiast ilością projektów
kulturalnych wspierających biblioteki: „Zakup
książek obcojęzycznych do treningu językowego do Wypożyczalni nr 28”, „Planszówki
w Wypożyczalni nr 17 – zakup gier planszowych dla dorosłych i młodzieży”, „Zakup gier
planszowych i/lub puzzli dla bibliotek” oraz
„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
w Dzielnicy Włochy”. Przeszedł również projekt wspierający włochowski MAL, letnie teatrzyki w Parku Kotańskiego oraz osobny pomysł na lenie kino w tym miejscu, jak również
projekt dla Artystycznego Domu Animacji (filia
Domu Kultury Włochy) – „Międzykulturowe
wieczory z muzyką”.

Infrastruktura
Pozostałe 2 projekty dotyczą aktywności na świeżym powietrzu i poprawy infrastruktury oraz edukacji segregowania odpadów.

głoszono 24 projekty. Wszystkie projekty
zostały już ocenione pod względem formalnym. Jeden z projektów został wycofany przez projektodawcę, gdyż został złożony
podwójnie. Cztery uzyskały ocenę negatywną
z uwagi na braki w dokumentacji, które nie zostały uzupełnione w regulaminowym terminie
przez projektodawców. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 19 projektów. Są obecnie
poddane weryfikacji merytoryczno-prawnej.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 sierpnia.
Tak jak w roku ubiegłym, pula środków II edycji
BO wyniesie 500 tys. zł. Wybrane przez mieszkańców projekty będą realizowane w 2023 roku.
Głosowanie na projekty odbędzie się w terminie
26 września – 10 października 2022 r. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 17 października. W gminie Michałowice, inaczej niż
w Warszawie, większość złożonych do głosowania projektów dotyczy kultury i poszerzania
oferty spędzania czasu wolnego, a w mniejszym
stopniu dotyka infrastruktury i środowiska, być
może ze względu na fakt, że Michałowice posiadają bardzo dużo obszarów zielonych.

PRUSZKÓW
W tym roku kwota przeznaczona na Budżet
Obywatelski to 2 154 248,04 zł. Głosowanie
nad projektami BO Miasta Pruszkowa trwało
w dniach 29 maja – 25 czerwca. Z 72 złożonych
mieszkańcy mogli oddawać głosy na 66 różnych
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BUDŻET OBYWATELSKI 2023
pomysłów. Głosowało 4324 mieszkańców, czyli,
niestety, niewielu. W Pruszkowie połowa głosujących wybiera głosowanie internetowe, a połowa
tradycyjne, papierowe – w Warszawie prawie
wszyscy wybierają Internet.
ealizowanych będzie 25 pomysłów. Tylko
cztery dotyczą nasadzeń zieleni miejskiej.
Sporo wzbogaci ofertę kulturalną, np. „Kulturalnie i aktywnie. Cykl pikników dla dzieci”,
„PDF Pruszkowski Dzień Folkloru”, „Festial
Teatrów dla Dzieci – Teatralne Święto dla Najmlodszych”, „Piknik County Malichy i Piknik
Społeczne Inspiracje (...)”, „Publikacja okolicznościowa. Książka z okazji 100-lecia istnienia
Klubu Znicz Pruszków wroku 2023” czy „Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych”.

R

M

ieszkaniec województwa mógł oddać dwa
głosy – jeden głos na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden głos na projekt z puli
podregionalnej.

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Z powiatu warszawskiego zachodniego będą realizowane 3 pomysły. Projekt „Rowerowo w otulinie
Puszczy Kampinoskiej” (990 tys. zł, 1804 głosy)
ma na celu zbudowanie na odcinku ruchliwej drogi
wojewódzkiej 580 brakującej ścieżki rowerowej.
W ramach projektu na trasie powstanie „Przystanek Rowerowy” – miejsce obsługi rowerzystów.
Następnym realizowanym projektem będzie „Roztańczone rondo – zagospodarowanie terenu wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z ul.
Piaseckiego, która prowadzi do siedziby i sali
widowiskowej Państwowego Ludowego Zespołu
Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz do Centrum
Folkloru Polskiego w Pałacu Karolin w Otrębusach w Gminie Brwinów”. Pomysłodawcom
projektu wycenionego na niemal 650 tys. zł (874
głosy) chodzi o urządzenie zieleni w jego rejonie
wraz z ustawieniem plenerowej rzeźby tancerzy
w strojach ludowych – jako swoistego drogowskazu do „Mazowsza”. Ostatnim zwycięskim pomysłem z powiatu warszawskiego zachodniego jest
„Zielone Serce Mazowsza” (200 tys. zł, 579 głosów). Na terenie 9 gmin (Czosnów, Leoncin, Łomianki, Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Stare PROJEKTY OGÓLNOWOJEWÓDZKIE
Babice, Ożarów Mazowiecki) zorganizowanych
zostanie 9 warsztatów fotograficznych oraz pikni- Nasz region zyska również dzięki realizacji kilku
Reszta wzbogaci ofertę sportową i edukacyj- ków ekologicznych z wieloma atrakcjami i zajęcia- projektów ogólnowojewódzkich. Projekt „Blask
ną, a reszta projektów zrealizowanych w przy- mi dla całych rodzin.
Mazowsza” (998 701 zł, 2124 głosów) pozwoli
szłym roku będzie inwestycyjnych, takich jak
na zakup multimedialnego ekranu LED dla zespo„Modernizacja placu zabaw dla najmłodszych
łu ,,Mazowsze”, co da nowe możliwości w reżypruszkowiaków przy Przedszkolu Miejskim MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
serowaniu i tworzeniu scenografii realizowanych
Nr 13”, „Nowe oświetlenie na placyku na Ostoi”,
spektakli. Dzięki głosom mieszkańców powstanie
„Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy- Miasto st. Warszawa zyska 2 nowe ambulanse „VeloMazovia Zachód – rowerowy szlak za-Tworki”, „Miejsce spotkań dla mieszkańców”. z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców chodniego Mazowsza” (190 tys. zł, 2068 głosów).
(1 mln zł, 660 głosów). W uzasadnieniu czyta- 230-kilometrowa trasa będzie przebiegać od Żochowa po Teresin PKP Niepokalanów. Po drodze
miniemy szereg punktów z Kanonu Krajoznawczego Województwa Mazowieckiego, a bliskość
linii i węzłów kolejowych sprawi, że łatwo można będzie do trasy dojechać i z niej wrócić, także
przy formule wycieczek jednodniowych. Również
projekt ogólnowojewódzki (1 mln zł, 1397 głosów)
wpłynie na poprawę dostępności ambulansów na
terenie Mazowsza, głównie w rejonie Warszawy
i powiatów ościennych). 2 ambulanse zyska siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko-

III EDYCJA BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO
MAZOWSZA
Które zwycięskie
projekty Budżetu
Obywatelskiego
Mazowsza wkrótce
poprawią życie
w naszych gminach?

Każdy mieszkaniec woj. mazowieckiego ma szansę udziału od 2020 roku w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. W tym roku do rozdysponowania na zwycięskie projekty przeznaczono tyle, co
w poprzedniej edycji – 25 mln zł. 174 pomysły
zwyciężyły dzięki głosom internetowym 39 458
osób! Projekty będą realizowane przez województwo mazowieckie lub wyłonionego przez
województwo wykonawcę.

my, że jeden ambulans medyczny udziela pomo-

cy średnio   8 razy na dobę bez względu na porę
dnia czy roku, niejednokrotnie w trudnych warunkach. Panująca na całym świecie pandemia
COVID-19 spowodowała, że zespoły ratownictwa
medycznego realizują dwa razy więcej wyjazdów
do osób potrzebujących pomocy. W związku z tym
ambulanse i sprzęt medyczny będący na ich wyposażeniu są jeszcze bardziej eksploatowane i wymagają częstszej wymiany. Podstawą sprawnego
i szybkiego działania w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego jest sprawny, szybki i nowoczesny ambulans medyczny. Nowe ambulanse
pozwolą na podniesienie jakości świadczonych
usług mieszkańcom Warszawy.

wego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ
w Warszawie (Poznańska 22). „In vitro – nasza
szansa na bycie rodzicami” (200 tys. zł, 994 głosy) już kolejny rok pozwoli parom województwa
mazowieckiego uzyskać dofinansowanie w leczeniu niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Dzięki projektowi „Mogę więcej, edycja
2 – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci
i dorosłych” (199 700 zł, 703 głosy) szkoły, biblioteki oraz domy kultury na terenie Warszawy i podregionu warszawskiego zachodniego,
w tym na terenie przynajmniej 3 gmin wiejskich, poszerzą ofertę o zajęcia edukacyjne dla
dzieci i dorosłych (m.in. zajęcia naukowe z eksperymentami, gry matematyczne, zajęcia plastyczne, treningi pamięci, rodzinne spacery, spacery
z uważnością, warsztaty podnoszące kompetencje
wychowawcze), grupę wsparcia dla rodziców, wykłady psychoedukacyjne oraz konsultacje dla rodziców. Zajęcia będą mogły się odbywać zarówno
stacjonarnie jak i zdalnie.
Agnieszka Gorzkowska
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mają swoje narodowe języki migowe,
które się od siebie różnią. Porównując
PJM do języka polskiego to też są to tak
naprawdę dwa różne języki. PJM ma
inną gramatykę, opiera się na mimice twarzy, jest przestrzenno-wizualny.
Dla osób głuchych język polski jest ich
drugim językiem, tuż po PJM – dlatego
wielu z nas nie pisze poprawnie po polsku – dodał.

POEZJA MIGANA
Kultura głuchych jest bardzo różnorodna. – Mamy sztukę zarezerwowaną

tylko dla nas, osób głuchych. Jej przykładem jest właśnie poezja migowa.
Oprócz tego są malarze, rzeźbiarze,
muzycy – w Ameryce jest zespół głuchych, którzy tworzą muzykę. Poezja
migowa może być wykorzystywana
na różne sposoby. Może być np. poezja
imienna – mówił Konrad Kozłowski,

RUSZYŁ PROJEKT O POEZJI MIGANEJ

Biezwiatr, światłokształt, radośnik… Rzadko kiedy słyszy się takie słowa na poważnej konferencji naukowej.
A to właśnie m.in. te „słowotwory” były motywem przewodnim spotkania otwierającego projekt „Wykaz słów
wymyślonych. Poezja migana”. Wydarzenie miało miejsce 22 czerwca br. w Oddziale „Czechowice” Biblioteki
Publicznej w Ursusie. Rozmawiano m.in. poezji tworzonej przez środowiska osób niesłyszących.
PRESTIŻ
O prestiżu tego wydarzenia świadczyć
może obecność przedstawicieli władz
lokalnych, którzy wzięli w nim udział.
Byli to: Kazimierz Sternik – Zastępca
Burmistrza, Katarzyna Świtalska – Naczelnik Wydziału Kultury oraz dr Anna
Karczewska – Kierownik Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Biblioteki
Głównej Województwa Mazowieckiego. Konferencję rozpoczęła i poprowadziła Agnieszka Proszowska, Dyrektor
Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele instytucji ursuskiej kultury,
m.in. dyrektor OK „Arsus” Bogusław
Łopuszyński, lokalnych mediów, reprezentanci warszawskich bibliotek oraz
miłośnicy poezji, korzystający z języka
migowego. W wydarzeniu można było
wziąć udział także zdalnie – organizatorzy zadbali nie tylko o jego transmisję
na żywo, ale także pełne tłumaczenie na
język migowy.

WSPÓŁCZESNE TRENDY

Pierwszym prelegentem był Jan Rychner – poeta, uhonorowany Medalem
Zasłużony w Kulturze Gloria Artis,
przedstawiciel czasopisma „Poezja
dzisiaj”. To właśnie on mówił o roli
tzw. słów wymyślonych w literaturze. To
słowa takie jak np.: bezkoloryt szarości,
bezwiatr, samotne słowa, czasowstrzymywacz, demotywatory, przedbiel,
światłokształt, radośnik, dokucznik.
Pomagają one piszącym wzbogacić język, podkreślić swoją wartość, świadczą o rozwoju języka. – Ja je nazywam
słowotwory – mówił Jan Rychner. – Są

poezją. Dużo mówił także o panujących
współcześnie trendach – prozie poetyckiej, poezji internetowej czy rynku
wydawniczym. Z jednej strony każdy
chce się szybko publikować i do swojego zaistnienia wykorzystuje nierzadko
potencjał Internetu, z drugiej zaś bez
wsparcia odpowiednich stowarzyszeń
i sponsorów trudno debiutującej osobie
wejść na rynek literacki i wydać własną
książkę.

OBALENIE MITÓW
Jan Rychner obalił także kilka powszechnych mitów. M.in. poeta nie
musi być oderwany od ziemi, jak najbardziej może twardo po niej stąpać,
a on sam jest tego doskonałym przykładem. Kolejny mit to sposób lektury
wierszy. Z jednej strony mówi się, że
celem poezji nie jest odgadywanie,
co autor miał na myśli, ale odczucia,
jakie wywołuje ona w samym czytelniku. Perspektywa i zamysł autora nie
mogą pozostać jednak bez znaczenia,
jak podkreślał prelegent. – Nie należy

cie przekłada się na rzeczy naprawdę
wielkie. Ich poziom jest doskonały, piszą stuprocentowo od serca, z wnętrza
siebie. Wielokrotnie bywałem jurorem
na ich występach – dodał Jan Rychner.

POLSKI JĘZYK MIGOWY
Można było się o tym przekonać podczas wystąpienia drugiego prelegenta,
Konrada Kozłowskiego, prezesa zarządu Fundacji Akademia Młodych
Głuchych. Za pośrednictwem języka
migowego przybliżył on kwestie rozumienia i wyrażania poezji przez
środowiska osób niesłyszących. Swoją
prelekcję rozpoczął od przedstawienia
poezji migowej w szerszym kontekście kulturowym. – Według danych

Polskiego Związku Głuchych w Polsce
żyje ok. 100 tys. osób głuchych, ale
badania pokazują, że 50 tys. osób korzysta z Polskiego Języka Migowego (w
skrócie: PJM). PJM to nasz naturalny
język komunikacji, używany przez nas
– głuchych – na co dzień. Właśnie w ten
sposób się komunikujemy – wyjaśnił
zapominać o punkcie wyjścia, czyli Konrad Kozłowski. – Różne państwa
perspektywie poety. Powinniśmy zwracać uwagę na to,
co poeta chce powiedzieć, jak
widzi pewne sprawy, jak chce
do nas dotrzeć, co nam chce
przez ten obraz poetycki przekazać, jak chce być zrozumiany – powiedział. Duża część

jego wystąpienia była poświęcona tworzeniu poezji przez
środowiska
niewidzących,
niedosłyszących i głuchych
– osób z różnymi schorzeniami. To w końcu szczególnie
one ważnym budulcem współczesnej im było poświęcone to wypoezji – cechują je wrażliwość, wyobraź- darzenie. – Poetą może być
nia i osobowość twórczy. Zwracał uwa- tylko człowiek bardzo wrażgę także na to, że wiersze powinny być liwy. A środowiska te cechuje
z jednej strony czytelne, ale z drugiej nie właśnie ogromna wrażliwość
mogą być przegadane, bo wtedy nie są ich twórczości, która w efek-

podając tu jako przykład nadawanie
kształtu każdej literze imienia. – Moż-

na też np. pokazywać cały czas ten sam
kształt, ale w różnych miejscach. W ten
sposób tworzy się całe historie. Poezja
migowa i poezja w języku polskim bardzo się od siebie różnią. Zasady tworzenia poezji są zupełnie inne. W poezji
migowej istotna jest przestrzeń wizualna, pokazywanie wszystkiego rękami.
Tym, co jest jednak wspólne w obu tych
językach to czerpanie z siebie i z własnych doświadczeń – zaznaczył. Wystą-

pienie prelegenta było wsparte równoczesnym tłumaczeniem na język polski
oraz wieloma przykładami, w jaki sposób dane pojęcie można przedstawić
poetycko w języku migowym.

DOSTĘPNOŚĆ BIBLIOTEK
Czy jednak literatura faktycznie jest
dostępna w równym stopniu dla osób
z niepełnosprawnościami? A przez dostępność literatury rozumiemy tu aktualną sytuację bibliotek i ich gotowość na
przyjmowanie czytelników ze szczególnymi potrzebami, takimi jak niedowidzenie czy niesłyszenie. Mówiła o tym
w swojej prezentacji – pełnej wielu
interesujących statystyk – ostatnia prelegentka, Justyna Stelmasiak, starszy
kustosz oraz instruktor w Bibliotece
Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Trzy ważne kryteria, jakie
bierze się pod uwagę w takiej ocenie to:
dostępność architektoniczna, cyfrowa
(polegająca na odpowiednim dostosowaniu stron internetowych i aplikacji
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mobilnych dla instytucji publicznych)
oraz informacyjno-komunikacyjna. Największą barierą jest wciąż bariera architektoniczna. Na Mazowszu jedną z nich
jest np. lokalizacja wielu warszawskich
bibliotek w lokalnych spółdzielniach
i wspólnotach mieszkaniowych, trudno
dostępnych dla osób ze szczególnymi
potrzebami. Dotyczy to m.in. odpowiedniego dostosowania wejścia do bibliotek. Justyna Stelmasiak podkreślała
w swojej prelekcji, jak ważne jest, aby
coraz więcej bibliotek sukcesywnie
zwiększało swoją dostępność względem czytelników z różnymi potrzebami
i ograniczeniami.

DALSZE ETAPY PROJEKTU
Konferencja ta była oficjalnym otwarciem wygranego przez Bibliotekę
projektu grantowego, realizowanego
w ramach Programu MKiDN „Kultura
Dostępna”. Organizatorzy zapraszają na
kolejne etapy projektu:
We wrześniu będą to spotkania autorskie ze znakomitymi, wielokrotnie nagradzanymi poetami: Julią Szychowiak,
Bronką Nowicką i Jackiem Podsiadło.
Jesienią planowany jest cykl 5 warsztatów miganych wokół wierszy Marii Konopnickiej (tegorocznej patronki roku,
ustanowionej przez Sejm). Są one przygotowywane szczególnie z myślą o dzieciach głuchych.
Zwieńczeniem projektu będzie Wieczór
Poezji Miganej w październiku, podczas
którego nastąpi wspólny pokaz wiersza
miganego przygotowanego przez dzieci – uczestników jesiennych warsztatów
miganych. Poetycki wieczór uświetni
występ Adama Stoyanowa – aktora,
prezentera poezji miganej, laureata licznych nagród i zaszczytnych tytułów. Aktor jest osobą całkowicie głuchą, znaną
z wyjątkowo rozwiniętego, artystycznego migania, a także z poezji miganej
i migania obrazowego.
Przypomnijmy, głównym celem projektu „Wykaz słów wymyślonych. Poezja
migana” jest popularyzowanie dziedzictwa narodowego o wysokiej wartości
artystycznej oraz poszerzanie dostępu
osób niedosłyszących, głuchych i z niepełnosprawnościami do oferty kulturalnej bibliotek. Wydarzenia kierowane są
jednak do wszystkich osób chcących
rozwijać swoją wrażliwość na słowa,
poezję i literaturę.
Tekst i zdjęcia
Marlena Hess
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BURMISTRZA
BŁONIA

Ponad 650 tysięcy złotych
od Marszałka
21 lipca przedstawiciele gminy Błonie: Skarbnik Bogumiła Koprowska i Zastępca Burmistrza Marek Książek podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowy na doﬁnansowanie w ramach trzech programów na łączną kwotę ponad 650 tysięcy złotych!
n Z funduszu przeznaczonego na
budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych gmina Błonie
pozyskała 384 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 410104W w miejscowości Nowy Łuszczewek, w ramach
tego zadania zostanie przebudowane
prawie 1,5 km drogi.
n W ramach programu Mazowsze dla
straży pożarnych OSP – 2022 gmina
Błonie otrzymała dotację na zakup nowego specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Błoniu i w
Bieniewicach. Dzięki środkom od Marszałka Województwa Mazowieckiego
nasze staże wzbogacą się o komplety
do stabilizowania pojazdu wypadkowego tj. zestaw podpór , pasy transportowe, zbijak do szyb, osłona zabezpieczająca poszkodowanego, zestaw ostre
krawędzie, zestaw szekli i pęt linowych

oraz chwytak do zapinek tapicerskich.
Wartość sprzętu to ok 47 000,00 zł,
a pozyskana dotacja to 20 000,00 zł.
n W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla Sportu, Gmina
Błonie otrzymała dotację w kwocie
258.760,00 zł na utworzenie strefy rozwijania czynnej aktywności fizycznej
i rekreacji. Strefę stworzą interaktywna
ścianka wspinaczkowa wraz z koniecznym oprzyrządowaniem tj. sensorami
ruchu, emiterami podczerwieni, wodny
tor przeszkód oraz sprawnościowy tor
przeszkód dla naszych najmłodszych
sportowców. Wszystkie elementy projektu znajdą się w budynku Centrum
Sportu w Błoniu. Już teraz zapraszamy
do wzmocnienia swojej kondycji fizycznej, rozwijania zręczności wytrzymałości przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.

Błoński Targ
wraca na swoje
miejsce
Po całkowitej modernizacji
rusza Targ Miejski w Błoniu
w swojej dawnej lokalizacji.
Jeszcze do końca lipca kupujący i sprzedawcy mogą spotykać się w lokalizacji tymczasowej przy ul. Legionów
natomiast już od 1 sierpnia
czekają na nich nowo zbudowane zadaszone stoiska przy
ulicy Targowej.
Na oficjalne uroczyste otwarcie
zapraszamy w środę 10 sierpnia
o godzinie 10.00.

Burmistrz Błonia, działając na
podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1899 ze zm.)
informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Błoniu w dniu 21 lipca 2022 r.
został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni
oraz zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie
internetowej urzędu, wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Błonie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można
uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Błoniu w Referacie Nieruchomości i Geodezji, pokój nr 5,
tel. 22 7253004 w. 171 lub 170 oraz
na stronie internetowej urzędu:
blonie.pl oraz bip.blonie.pl.

BRONIEWSKI
GÓRĄ!
Świetne wieści o wyniku matury w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego
w Błoniu !
Tegoroczna zdawalność w błońskim LO wyniosła 96 procent!
Do matury przystąpiło 62 uczniów (100%), którzy ukończyli liceum. Przy założeniu, że
trzy osoby pozytywnie zaliczą
egzamin poprawkowy (angielski i matematykę) w sierpniu,
błońskie liceum będzie mogło
poszczycić się 100-procentową
zdawalnością!
Gratulujemy maturzystom
i trzymamy kciuki!

Prawie 300 tysięcy złotych
na sprzęt komputerowy dla szkół
Szkoły gminy Błonie zostaną wkrótce doposażone w sprzęt komputerowy
i multimedialny!
13 lipca w Warszawie w Urzędzie
Marszałkowskim przedstawiciele gminy Błonie: Burmistrz Zenon Reszka
i Skarbnik Bogumiła Koprowska podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn.: „E-szkoły w Gminie Błonie”
Celem projektu jest podniesienie jakości
zdalnego nauczania oraz kompetencji
cyfrowych uczniów i nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym
jest Gmina Błonie poprzez wykorzysta-

nie narzędzi TIK i promocja e-edukacji.
W ramach realizacji umowy zostanie
zakupiony sprzęt komputerowy i multimedialny – w tym również dostosowany
do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami – dla wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Błonie oraz dla Liceum im. Broniewskiego.

Całkowita wartość projektu: 368 336,03 zł.
Doﬁnansowanie projektu z UE: 275 208,80 zł.

Mistrzowie Świata z wizytą u burmistrza
W piątek 22 lipca na zaproszenie burmistrza Zenona Reszki do błońskiego ratusza przybyli pod opieką Prezesa WKS 9 Błonie Cezarego Wieczorka zawodnicy
Koła Wędkarskiego nr 9 PZW Błonie – Zuzanna Użlis, Patryk Sapigórski i Michał
Sapigórski, którzy w ubiegły weekend startowali w Rzutowych Mistrzostwach
Świata w Budapeszcie.
Mimo bardzo gorącej i wietrznej pogody ich wyjazd na Węgry można uznać
za udany – nasi Mistrzowie przywieźli
stamtąd dwa puchary i całą górę medali w poszczególnych konkurencjach!
Patryk Sapigórski dzięki wyrównanym świetnym wynikom medalowym
w konkurencjach składowych zdobył
Wicemistrzostwo Świata w 7-boju
i Mistrzostwo Świata w 5-boju z rekor-

dowym wynikiem 520,675 pkt! Michał
Sapigórski został Vicemistrzem Świata
w dwóch konkurencjach dokładności
rzutowej a Zuzanna Użlis wraz z koleżanką z reprezentacji Polski zdobyła
drużynowe Vicemistrzostwo Świata
w 5-boju!
Serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sportowych sukcesów!
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WARTO PRZECZYTAĆ
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To książka z klasyki gatunku, jakim jest powieść dokumentalna. Truman
Capote opisuje w niej zbrodnie dokonaną przez dwóch nieszczęsnych
recydywistów na czteroosobowej rodzinie farmerskiej w miasteczku Holcomb, w stanie Kansas. Niedługo po głośnym morderstwie, autor przyjechał na miejsce zbrodni, by zbierać materiały, początkowo do artykułu
dla „New Yorkera”, potem do książki, która na zawsze odmieniła jego życie. Pisarz długo nie mógł się uwolnić od tej historii. Poświęcił jej ogrom
swojej pracy i czasu, korespondując ze schwytanymi zbrodniarzami, spotykając się ze świadkami i najbliższymi ofiar oraz sprawców. Mimo że od
początku lektury znamy niemal cały przebieg wydarzeń, to liczne szczegóły z życia Dicka Hickocka i Perry›ego Smitha, ich zeznania, a także relacje świadków i członków lokalnej społeczności, wywołują większy niepokój, niż niejeden kryminał. Nie o zagadkę tu bowiem chodzi. Powieść
Capote›a to przygnębiające studium zbrodni, szczegółowa wiwisekcja
profili morderców, którzy korespondując z pisarzem podczas swojego
pobytu w więzieniu, liczyli, że dzięki niemu dostaną łagodniejszy wyrok.
Zostali jednak skazani na karę śmierci. Powieść „Z zimną krwią” ukazała
się rok po egzekucji, zamykając w ten sposób sześcioletni proces twórczy, który doprowadził autora do twórczego wypalenia.

📖

📖

„WANDA. OPOWIEŚĆ O SILE ŻYCIA
I ŚMIERCI. HISTORIA WANDY RUTKIEWICZ”
ANNA KAMIŃSKA

W ubiegłym roku, nakładem Wydawnictwa Literackiego, ukazała się
przejmująca biografia najsłynniejszej polskiej alpinistki i himalaistki,
Wandy Rutkiewicz. Była trzecią kobietą na świecie i pierwszą Europejką, która stanęła na Mount Evereście. Jej życiorys, pełen dramatycznych
wydarzeń rodzinnych i prywatnych, kończy tragiczna śmierć, którą himalaistka sama niejednokrotnie przepowiadała, mówiąc w wywiadach i rozmowach z najbliższymi, że umrze w górach. Życie w cieniu uprzywilejowanych mężczyzn, w nieustannym oczekiwaniu na kolejną wyprawę stało
się polem walki z własnymi słabościami i z własnym strachem. Jego kres
nastąpił w 1992 roku, w nieznanych do końca okolicznościach. Wanda
Rutkiewicz zaginęła na górze Kanczendzonga w Himalajach, lecz jej ciała nigdy nie odnaleziono. To szokujące i tajemnicze odejście do dziś wywołuje wiele domysłów i spekulacji. Autorka, Anna Kamińska, zasłynęła
wcześniej biografią równie niezwykłej i ciekawej postaci - Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak. Mimo obszernych, często
niepublikowanych wcześniej źródeł informacji, biografie jej autorstwa
czyta się jednym tchem.

📖
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„Z ZIMNĄ KRWIĄ”
TRUMAN CAPOTE
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„KULAWA KACZKA I ŚLEPA KURA”
ULRICH HUB

Berliński autor literatury dziecięcej po raz kolejny udowodnił swój talent
do tworzenia mądrych, trafiających do wymagającego, małego czytelnika opowieści. Tym razem zabiera nas w świat zwierząt, gdzie kulawa
kaczka i ślepa kura, wybierają się razem w nieznane. Książeczka bogato
ilustrowana przez Jörg Mühle stanowi znakomitą alegorię, zrozumiałą
dla czytelników w każdym wieku. Można ją czytać na kilka sposobów
i dostarcza mnóstwa tematów do dyskusji. Książeczki, w których występują zwierzęta, rozwijają empatię i wyobraźnię. Występujące w nich
postaci stanowią personifikacje ludzkich typów osobowości, z którymi
dzieci najprawdopodobniej zetkną się na którymś etapie swojego życia. Pierzaste bohaterki Ulricha Huba budzą wiele sympatii, co ułatwia
dzieciom zaakceptowanie własnych wad i problemów, z którymi muszą
często się borykać. To wspaniała opowieść o przekraczaniu własnych
barier, kształtująca postawę otwartości i wzajemnego wsparcia. Lektura
pokazuje, że warto wierzyć w siebie, przy jednoczesnym zaznaczeniu, by
nie bać się też prosić o pomoc.
Poleca Lucyna Dąbrowska

IV Festiwal Polskiej Muzyki Dawnej

koncertu canzona, polskiemu księciu
Karolowi Ferdynadowi Wazie (bratu
króla Władysława IV i króla Jana KaW dniach 18–26 czerwca 2022 na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki od- zimierza), biskupowi wrocławskiemu
i opatowi w Tyńcu – co widnieje na strobył się IV Festiwal Polskiej Muzyki Dawnej. Wydarzenie to zostało zrealizowane nie tytułowej wspomnianego zbioru.
we współpracy z Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego. Zabrzmiały trzy koncerty
w trzech świątyniach na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (kościół w Płochocia zakończenie festiwalu 26 czerwca 2022 r. o godz. 19.00 w kościele
nie, sanktuarium w Ożarowie i kościół seminaryjny w Ołtarzewie).
NMP Królowej Apostołów w Ołtaoncert inauguracyjny IV Festiwalu nych w Łodzi, Wrocławiu i Genewie. rzewie wystąpił zespół muzyki dawnej
Polskiej Muzyki Dawnej miał miej- Z okazji 250. rocznicy śmierci Georga Musarion i zespół wokalny Collegium
sce 18 czerwca 2022 r. o godz. 19.00 Philippa Telemanna artyści wydali pły- Musicum Varsoviensis pod dyrekcją
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego tę z kantatami sakralnymi tego kompo- Mariusza Latka. Usłyszeliśmy dwie
w Ożarowie Mazowieckim. Wystąpił zytora. Część utworów z tego albumu kompozycje: o. Benedictus Xistus Polizespół Kapela Polonica ze śpiewaczką muzycy zaprezentowali na koncercie cki (1725–1779) – Missa in G oraz komBarbarą Rogalą, solistką Warszawskiej w Sanktuarium.
pozytor znany pod pseudonimem Oliva
Opery Królewskiej. W wykonaniu arty(XVIII w.) – Vesperae Rurales Duplex
stów usłyszeliśmy utwory takich komporugi koncert odbył się 19 czerw- in C. Były to dwa prawykonania zapozytorów, jak Mikołaj Gomółka, Marcin
ca 2022 r. o godz.19.00 w kościele mnianych utworów, które w ostatnim
Józef Żebrowski czy Georg Philipp Teśw.Wojciecha w Płochocinie. Za- czasie zostały odnalezione w bibliotelemann. Zespół muzyki dawnej Kapela prezentował się duet Judyta Tupczyńska kach parafialnych. Rękopisy, zachowane
Polonica powstał w 2015 r. Tworzą go – skrzypce barokowe i Patrycja Doma- często w złym stanie, wymagają profeabsolwenci wyższych uczelni muzycz- galska-Kałuża – klawesyn.W doskonałej sjonalnej muzykologicznej rekonstrukakustyce kościoła artystki wykonały cji, aby mogły posłużyć jako materiał do
utwory m.in. Bartolomeo Selmma y wykonania dzieła. Rekonstrukcji utwoSalvedere, Aldebrando Subissatiego, rów podjął się wieloletni wykładowca
G. Ph. Telemanna i Heinricha Ignaza Wyższego Seminarium Duchownego
von Bibera. Warto zaznaczyć, że Su- Pallotynów w Ołtarzewie – ks. dr Dabissati służył przez 10 lat jako skrzypek riusz Smolarek SAC. Ks. Smolarek jest
na dworze Władysława IV Wazy, nato- również adiunktem w Katedrze Polifonii
miast Georg Philipp Telemann służył Religijnej Instytutu Muzykologii KUL.
na dworach Promnitzów w Pszczynie Aby przybliżyć słuchaczom kontekst hii Żarach. W swojej twórczości częstom storyczny i muzyczny, w którym powstainspirował się polskim folklorem. Z ko- wały prezentowane dzieła, ks. Smolarek
lei Bartolomeo Selmma y Salvedere wygłosił przed koncertem w Ołtarzewie
zadedykował zbiór swych kompozycji, 15-minutowy mini-wykład. Podczas
z którego pochodzi wykonana podczas tego koncertu urzekająco zabrzmiał delikatny sopran solistki Marty Czarkowskiej, głęboki alt Joanny Gontarz, ciepły
tenor Adama Sławińskiego, dźwięczny
bas Krzysztofa Matuszaka, a także oryginalne, barokowe trąbki clarino (Paweł
Hulisz i Emil Miszk).

N

K

D

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

Wsparcie ﬁnansowe z Województwa Mazowieckiego dla gminy Ożarów Mazowiecki
300 tys. zł na budowę skateparku w Kręczkach oraz 20 tys. zł na wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim – to
zadania, na które udało się pozyskać wsparcie ﬁnansowe ze środków
budżetu Województwa Mazowieckiego.

21 lipca br. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz
Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę o udzieleniu
wsparcia finansowego w wysokości
300 tys. zł z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla
sportu 2022”.

Pozyskane dofinansowanie zostanie
przeznaczone na budowę skateparku na terenie sportowo-rekreacyjnym
w Kręczkach. Obiekt o powierzchni
prawie 1000 m2 będzie wykonany z nawierzchni betonowej, do której zostaną zamontowane zespolone zestawy
urządzeń. W ramach prac zaplanowano
również oświetlenie, odwodnienie terenu oraz wyposażenie w elementy małej

Przebudowa ul. Kamińskiego zakończona
Dobiegła końca kompleksowa przebudowa ulicy Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim. Wymieniona została nawierzchnia, wybudowano też nowy chodnik dla pieszych
oraz pojawiło się nowe oświetlenie.

G

mina Ożarów Mazowiecki
przebudowała ul. Kamińskiego – wykonana została
kanalizacja deszczowa, jezdnia
o powierzchni 3973 m2 z asfaltową nawierzchnią, chodnik
o powierzchni 1177 m2 z kostki
betonowej, zjazdy oraz przebudowano infrastrukturę teleinformatyczną.
Dzięki inwestycji, zarówno piesi jak i zmotoryzowani uzyskali
możliwość bezpiecznego połączenia pomiędzy drogą wojewódzką nr 701 ul. Konotopską
a ul. Strażacką i Kolejową.

Łączny koszt inwestycji
ponad 3,3 mln. złotych.

to

– Oddajemy mieszkańcom kolej-

ną zmodernizowaną w ostatnim
czasie drogę gminną. Ulica Kamińskiego jest istotna z powodu
połączenia z drogą wojewódzką.
Ta inwestycja wzmacnia bezpieczeństwo pieszych oraz komfort
dojazdu osób zamieszkałych na
Osiedlu Polnych Kwiatów oraz
innych użytkowników drogi.
Pamiętajmy jednak o zachowaniu odpowiedniej prędkości
i ostrożnej jeździe, szczegól-

nie w sąsiedztwie zabudowań
mieszkalnych – tak inwestycję

podsumował burmistrz Paweł
Kanclerz.
Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Urząd Miejski
w Ożarowie Mazowieckim

architektury. Skatepark zostanie połączony z istniejącym torem rowerowym
pumptrack. Całkowity koszt realizacji
to ponad 1,5 mln zł.
nia ,,OSP–2022” na zakup środków
ochrony osobistej – mundurów specjalKolejna umowa dotyczy wsparcia fi- nych dla strażaków ochotników.
nansowego w wysokości 20 tys. zł dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w OżaAgnieszka Kĳewska
Referat Funduszy Zewnętrznych
rowie Mazowieckim w ramach zada-
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Dzielnica Ursus upamiętniła
wydarzenia CZERWCA'76

25 czerwca 1976 roku w blisko stu zakładach przemysłowych w Polsce
rozpoczęły się strajki przeciwko ogłoszonej przez ówczesne komunistyczne władze drastycznej podwyżce cen żywności. Największe protesty miały miejsce w Ursusie, Radomiu i Płocku. 26 czerwca 2022 r. w Ursusie
uczczono kolejną rocznicę tamtych wydarzeń.

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Komunistyczny rząd Piotra Jaroszewicza 24 czerwca 1976 roku wieczorem
zapowiedział drastyczne podwyżki cen
podstawowych produktów żywnościowych – mięso i jego przetwory miały
zdrożeć średnio o 69 procent, drób o 30
procent, masło i nabiał o 50 procent,
cukier o 100 procent, a ryż o 150). Miało to być poprzedzone trzydniowymi
konsultacjami społecznymi, ale nowe
cenniki były już gotowe. Pierwszym
sekretarzem PZPR był wtedy Edward
Gierek. Następnego dnia w wielu zakładach przemysłowych wybuchły spontaniczne strajki, w których najczęściej
uczestniczyła większość pracowników.
W Radomiu pierwsi rozpoczęli strajk
pracownicy zakładów „Łucznik”. Stopniowo dołączały do nich załogi kolejnych zakładów, aż liczba strajkujących
wyniosła ponad 20 tys. osób. Kilkutysięczna demonstracja przeszła pod
gmach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(PZPR), który po fiasku rozmów został
opanowany i podpalony. Cały dzień
trwały walki uliczne ze ściągniętymi
z kilku miast oddziałami ZOMO (Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej), milicji i SB, którzy na szczęścia
mieli zakaz użycia broni palnej.
W Zakładach Mechanicznych Ursus
od rana strajkowała prawie cała załoga.
Według danych Służby Bezpieczeństwa
w Ursusie w strajku wzięło udział ponad
14 tys. pracowników. Kiedy próby porozumienia z dyrekcją nie dały rezultatu,
około tysiąc robotników zablokowało
tory kolejowe przebiegające obok fabryki, a w pewnym momencie rozkręcili
szyny i w wyrwę zepchnęli lokomotywę
pociągu „Opolanin”. O godz. 20.00 premier Piotr Jaroszewicz poinformował,
że po konsultacjach społecznych rząd
wycofał się z podwyżek, ale robotnicy
na torach jeszcze czekali na potwierdzenie tych informacji. Przybyłe oddziały
milicji spacyfikowały blokadę, a następnie wyłapywali na terenie zakładów i na

ulicach potencjalnych uczestników strajku, którzy byli, często po przepuszczeniu przez tzw. „ścieżki zdrowia”, przewożeni do aresztów, a później osądzani
przez kolegia i sądy.
4 września 1981 roku w Ursusie odsłonięto Pomnik Czerwca 76, zaprojektowany przez Leszka Nadstawnego.
Były to pierwsze robotnicze strajki
w PRL zakończone sukcesem. Rośnie
już trzecie pokolenie Polaków od czasu
tamtego zrywu i nie wolno pozwolić
na zapomnienie o wydarzeniach, które
zapoczątkowały utworzenie po kilku
latach „Solidarności” i w konsekwencji
upadek komunistycznych rządów w Polsce i innych europejskich krajach.

UROCZYSTOŚCI

Upamiętnianie protestów sprzed 46 lat
w Ursusie rozpoczęła msza święta
w kościele parafialnym pw. św. Józefa
przy ul. Cierlickiej.
O godz. 12.00 przy Pomniku Czerwca
1976 przed Urzędem Dzielnicy Ursus
wieniec kwiatów złożyła delegacja
partii Polska 2050 Szymona Hołowni.
W dziewięcioosobowej delegacji byli
m.in.: Paweł Zalewski Poseł na Sejm
RP, Jacek Kozłowski członek Zarządu
partii Polska 2050 (były Wojewoda Mazowiecki), Anna Radwan-Rohrenschef
pełnomocnik partii Polska 2050, Adriana Porowska prezeska Kamiliańskiej
Misji Pomocy Społecznej i współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds.
Przeciwdziałania Bezdomności przy
Rzeczniku Spraw Obywatelskich oraz
Michał Sutyniec PL 2050 Szymona Hołowni – Koło Warszawa Włochy i Ursus.
Paweł Zalewski w krótkim wystąpieniu
powiedział: – Hołd robotnikom Ursusa,

O 14.00 odbyła się uroczystość zorganizowana przez wciąż istniejącą, mimo likwidacji fabryki traktorów, NSZZ „Solidarność” ZM Ursus. Przybyli ważni
przedstawiciele PiS, rządu, Prezydenta
RP i klubu radnych PiS z Ursusa, którzy zajęli miejsca siedzące. Jak co roku
obecni byli również: burmistrz Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński z zastępcą
Kazimierzem Sternikiem, pozostałe
delegacje i grupki byłych pracowników
ZM Ursus oraz mieszkańcy. Były także
delegacje i poczty sztandarowe oddziałów „Solidarności” z całego kraju oraz
kompanii reprazentacyjnej Wojska Polskiego.
Andrzej Kierzkowski, przewodniczący
oddziału „Solidarności” ZM Ursus powitał wszystkich przybyłych, a przede
wszystkim weteranów tamtych wydarzeń. Podziękował burmistrzowi, że
dzięki władzom dzielnicy pomnik jest
zadbany.
Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odczytał list
od Andrzeja Dudy. – (...) Wydarzenia

mochody Milicji Obywatelskiej (MO),
maszyny do pisania, urządzenia do sitodruku, zabawki dla dzieci sprzed pół
wieku. Po parku przechadzali się rekonstruktorzy w mundurach MO i wojska
z lat siedemdziesiątych.
Następnie delegacje złożyły kwiaty – Od kilku lat staramy się docierać do
przed pomnikiem. Byli wśród nich, uczestników tamtych wydarzeń. Dzisiaj
oprócz wymienionych wcześniej: honorujemy 4 panów: Mieczysława BiaPrzewodniczący Zarządu Regionu łasa, Janusza Lipińskiego, Ryszarda OrMazowsze NSZZ „Solidarność” An- łowskiego, Bogdana Przybysza” – poindrzej Kropiwnicki z zarządem, wice- formował ze sceny czechowickiej muszli
przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus koncertowej Burmistrz Olesiński i razem
Maciej Jakaczyński, koło radnych PiS z wiceburmistrzem Kazimierzem Sterniw Ursusie, Stanisław Dratkiewicz – rad- kiem wręczyli wymienionym pamiątkony Rady Miasta m.st. Warszawy, Jan we statuetki i dyplomy (w imieniu nieWójcicki – weteran, osoba represjono- obecnego Mieczysława Białasa pamiątki
wana w 1976 roku.
odebrał Bogdan Bujak).

Minister Izabela Antos, zastępczyni szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
odczytała list od premiera Mateusza
Morawieckiego. – (...) Ursus Radom

Bogdan Bujak, dziękując burmistrzom
za pamięć, dodał od siebie kilka ważnych przemyśleń: – 76 rok był przykła-

Czerwca 1976 roku to jedna z najważniejszych kart w najnowszej historii
Polski. Wstrząsnęły one posadami komunistycznego systemu.”

i Płock utorowały drogę do powstania
NSZZ Solidarność.

Bogdan Kubiak, zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej odczytał
list od Piotra Dudy, przewodniczącego
NSZZ „Solidarność”, w którym było
nawiązanie do przyszłorocznych wyborów.
Krótko przemówił Antoni Macierewicz, Marszałek Senior Sejmu RP,
jeden z głównych twórców (trzy miesiące po strajku w Ursusie) Komitetu
Obrony Robotników (KOR). – (...) To

Radomia, Płocka i innych. Bez nich nie
byłoby Sierpnia i „Solidarności” jako
tego, co spajało naród. To jest historia
walki o wolność, historia ludzi, którzy
zaczęli odczuwać poprawę okresu gierkowskiego po okresie Polski gomułkowskiej. Historia rozpalonych nadziei, które zostały zawiedzione.
było powstanie narodowe, powstanie,

które twórcy, polscy pracownicy, polscy
robotnicy kontynuowali. Kontynuowali
tradycję, determinację i odwagę żołnierzy niezłomnych. (....) wkrótce 13 mln
polskich pracowników zaangażowało
się w związek zawodowy.

NA PIKNIKU

Po uroczystościach rozpoczął się wielki
piknik w Parku Czechowickim, zorganizowany przez Wydział Komunikacji
Społecznej i Promocji Urzędu Dzielnicy Ursus. Swoje stoiska zaprezentowali
m.in.: Izba Tożsamości Ursusa, Fundacja dla Ursusa, Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego
w Ursusie, Dom Kultury „Portiernia”,
Dom Kultury „Miś” i inne organizacje.
MPWiK dostarczyło beczkowóz z czystą wodą do picia i... polewania.
Na każdym stoisku było coś ciekawego, czegoś można się było dowiedzieć,
wziąć udział w konkursach z wiedzy
historycznej o protestach i o dzielnicy
Ursus, własnoręcznie wykonać buton
(przypinkę) z dowolnym, zaprojektowanym przez siebie napisem. Na scenie
prezentowali się artyści z domów kultury „Miś” i „Portiernia”.
Piknik odwiedziło wielu mieszkańców
Ursusa, których przyciągnęły zarówno
występy na scenie jak i atrakcje dla dzieci, stoiska, wystawy historyczne, możliwość spotkania i rozmowy z uczestnikami wydarzeń z czerwca 1976 roku.
Można było też obejrzeć i dotknąć sa-

dem takiego wydarzenia, kiedy nie było
przywódcy. To był impuls serca, zmusiła nas sytuacja. Chciałem wszystkich
przestrzec, że kiedy taka sytuacja się powtórzy, może doprowadzić do wielkiej
tragedii. Cierpliwość ludzka kończy się
nie wiadomo w jakim momencie. Chcę
podziękować przede wszystkim tym,
którzy wtedy przybyli do Ursusa z pomocą, nie znając nas ani tego miejsca.
I pamiętam jeszcze jedną rzecz – jak na
Stadionie 10-lecia niektórzy z nas za kawałek kiełbasy bili brawo towarzyszowi
Gierkowi. Mam nadzieję, że to się nigdy
nie powtórzy.
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OGŁOSZENIA DROBNE

CO GDZIE KIEDY
URSUS

OŚRODEK KULTURY

„ARSUS”

www.arsus.pl

DLA DZIECI!
18 sierpnia 2022 r.

🎭

pt. „NIENAPISANE BAJKI MARII KONOPNICKIEJ”
w wykonaniu artystów Teatru Itakzagramy
Fundacji „Szafa Kultury".

ZAMAWIANIE

Po spektaklu odbędą się krótkie warsztaty zachęcające młodych
twórców do świadomego wykorzystywania swojej kreatywności
codziennie.
Program przygotowany dla dzieci w ramach akcji „Lato w mieście”.
Sfinansowany ze środków Biura Edukacji m.st. Warszawy w ramach
ROKU MARII KONOPNICKIEJ

UWAGA! W zależności od liczby
znaków wyróżniamy 3 wielkości
modułów ogłoszeń drobnych
tekstowych.

PRUSZKÓW

1 moduł
(47 mm × 30 mm) – 30 zł netto

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

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

www.mok-kamyk.pl

świętujący 20-lecie działalności, zespół
Happysad (wywiad z wokalistą w bieW godzinach wieczornych na scenie żącym numerze na str. 1), a ostatnim
miały miejsce dwa niezwykłe koncerty, punktem gorącego, obfitującego w wyktóre zgromadziły tłumy mieszkańców darzenia dnia był koncert Organka.
nie tylko z Ursusa. Najpierw wystąpił,

DWA KONCERTY

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
Obszerne galerie zdjęć można obejrzeć na mocnestrony.com.pl w zakładce FOTORELACJE

n Mocne Strony

www.mocnestrony.com.pl

e–mail: redakcja@mocnestrony.com.pl

(tekst w ramce)

reklama@mocnestrony.com.pl

i widzów indywidualnych.

20.08.2022 (sobota), godz. 18:00

Koncert Doroty Helbin z Zespołem
– „Tak śpiewa Paryż”
Miejsce: przy Tężni Miejskiej w Parku
Kościuszki w Pruszkowie
WSTĘP WOLNY
W programie piosenki Edith Piaf w doskonałych polskich tłumaczeniach Andrzeja Ozgi
splecione niezwykle opowiedzianą historią
największej pieśniarki świata. Najpiękniej
jak można wyśpiewana miłość zapewni
słuchaczom niepowtarzalny i niezapomniany wieczór w Paryżu, pełen muzycznych
wzruszeń przy akompaniamencie akordeonu
guzikowego i pianina.

Koncert Natalii Kovalenko
i
Aleksandra CzajkowskiegoŁadysza
Miejsce: przy Tężni Miejskiej w Parku
Kościuszki w Pruszkowie
WSTĘP WOLNY
W programie: największe przeboje Anny German, przedwojenne szlagiery oraz piosenki
z repertuaru Barnarda Ładysza

13.08.2022 (sobota), godz. 18:00

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Miejsce: Park Kościuszki w Pruszkowie
WSTĘP WOLNY
Wakacje to doskonały czas, żeby w otoczeniu natury rozbudzać zainteresowania
i ciekawie spędzić czas. Zapraszamy na
artystyczne spotkanie w parku, podczas
którego najmłodsi wezmą udział w zabawach plastycznych, a trochę starsi poznają
makramowe sploty i własnoręcznie wykonają sznurkowe ozdoby.
DO ZOBACZENIA!

Koncert Studio Accantus
Miejsce: przy Tężni Miejskiej w Parku
Kościuszki w Pruszkowie
WSTĘP WOLNY
W programie: Musicalowe i filmowe utwory
w polskiej wersji językowej. Bliskie zarówno
dzieciom jak i rodzicom wykreowane muzycznie i aktorsko piosenki znane z kanału Studio
Accantus na YouTube będzie można usłyszeć
podczas koncertu na żywo.

ogłoszeń drobnych
tekstowych

tylko drogą e-mailową
pisząc na adres:

Wstęp wolny dla grup zorganizowanych

06.08.2022 (sobota), godz. 18:00

POTRZEBNA OSOBA
do sprzątania mieszkania
w URSUSIE

tel. 881 969 728

w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury ARSUS
odbędzie się spektakl improwizowany
z udziałem młodej publiczności

Ørganek

PRZYJMĘ DO PRACY
KOBIETY
Sprzątanie biur i salonu
samochodowego ul. Poznańska
(Warszawa Mory)
pod nr tel. 732 771 222

o godz. 11.00

Happysad

DAM PRACĘ

ZGŁOSZENIA

Warszawa-Ursus, ul. Traktorzystów 14

🏰

15

?

SIERPIEŃ 2022

l

kulturalny
?

Mocne Strony

22.08.2022 (poniedziałek),
godz. 17:00-18:00

| Wydawca: FOTOSPRESS; Adres redakcji: 02-495 Warszawa, ul. Wiosny Ludów 41/1
| Redaktor naczelny: Jacek Sulewski, e-mail: j.sulewski@mocnestrony.com.pl, tel.: 602 666 134
| Sekretarz redakcji: Anna Stefańska-Sulewska, e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl
| Zespół: Agnieszka Gorzkowska (redaktor), e-mail: a.gorzkowska@mocnestrony.com.pl, Wojciech Grzesik (redaktor),
e–mail: w.grzesik@mocnestrony.com.pl; Marlena Hess (redaktor), e-mail: m.hess@mocnestrony.com.pl;
Lucyna Dąbrowska (redaktor); Artur Borkowski (prawnik); Małgorzata Osińska (dyrektor artystyczny);
Agnieszka Zuchowicz (www); Współpraca: Mariusz Latek, Adrian Kaczkowski
| Biuro reklamy i marketingu: reklama@mocnestrony.com.pl, tel.: 509 559 506
| Druk: AGORA

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

ZAMAWIANIE
reklam kolorowych
(tekst + zdjęcie
lub graﬁka)

tylko drogą e-mailową
pisząc na adres:

reklama@mocnestrony.com.pl

CENNIK REKLAM

dostępny na:
www.mocnestrony.com.pl
RABAT do 40%
za wielokrotną publikację
reklamy ustalany
indywidualnie.
Tel. 602 666 134, 509 559 506

Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego.
Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą
oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części
jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
i zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
zamieszczonych na łamach.

