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Pełnych radości i pokoju

Świąt Wielkiej Nocy
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w gronie najbliższych

życzą
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Łącząc się w przeżywaniu Triduum Paschalnego  
życzę Wszystkim odkrycia  wielkiej Miłości,  

jaką Pan Bóg nas obdarzył:  
przez Krzyż do Zmartwychwstania.  

Niech wraz ze świtem Wielkanocnego Poranka 
miną troski i smutki,  

a w sercach niech zagości radość i nadzieja.

Wesołego „Alleluja”! 
Z modlitwą do Zmartwychwstałego Chrystusa

ks. prałat Zbigniew Sajnóg
Dziekan Ursuski

„Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany.  
Wprowadzasz do swego wnętrza cierpienie,  

a wydobywasz z niego pokój,  
odrzucasz rozpacz i widzisz, jak budzi się nadzieja.” 

(św. Ojciec Pio)
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Wielkanoc 2019

R
Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych.

Radosnych chwil spędzonych w miłej,  
rodzinnej atmosferze, wiosennego optymizmu  

oraz wszelkiej pomyślności

życzą

	 Paweł	Kanclerz	 Andrzej	Cichal

 Burmistrz	 Przewodniczący	
	 Ożarowa	Mazowieckiego	 Rady	Miejskiej	

🐥
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„Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry” RENI EDDO LODGE
Z nana brytyjska dziennikarka i blo-

gerka postanawia rozprawić się 
z rasizmem. Przyczynkiem do na-

pisania książki stał się zamieszczony 
przez nią na Facebooku post „Dla-
czego nie rozmawiam już z białymi 
o kolorze skóry”. Autorka otrzymała 
mnóstwo odpowiedzi. Rozpętała się 
dyskusja, która zaowocowała wni-
kliwą analizą rasizmu systemowego, 
jak się okazuje, wciąż zamiatanego 

pod dywan na Wyspach Brytyjskich. 
Niewolnictwo zniesiono tam usta-
wą parlamentarną z 1833 roku. Reni 
Eddo Lodge opisuje swoje doświad-
czenie oraz odsłania mechanizmy 
działania „białego przywileju”, opo-
wiada o kolonialnej historii Wielkiej 
Brytanii oraz przytacza rasistowskie 
praktyki państwowych instytucji. 
Wiele uwagi poświęcono tu aspekto-
wi „pozytywnej dyskryminacji” i jej 

przeciwnikom. Stare, oklepane argu-
menty uprzywilejowanych „białych” 
przytaczane są tu jako przykład dal-
tonizmu rasowego. Autorka wyjaśnia: 
„Białe dzieci uczone są „nie zauwa-
żać” rasy, natomiast dzieci o innym 
kolorze skóry uczone są – często bez 
podania przyczyn – że jeśli pragniemy 
odnieść sukces, musimy starać się dwa 
razy bardziej niż nasi biali koledzy”. 
Książka pełna niezwykle trafnych 

spostrzeżeń, obnażająca przy okazji 
wiele innych systemów dominacji 
i przywileju.

„Narzeczona Schulza” AGATY TUSZYŃSKIEJ

B runonowi Schulzowi poświęcono 
już wiele biografii. Tym razem, 
zarówno epokę, w której żył, jak 

i jego samego poznajemy przez pry-
zmat tytułowej narzeczonej, Juny. To 
właśnie ona jest w centrum uwagi 
opowieści, z jej perspektywy pozna-
jemy historię trudnego związku mło-
dej kobiety ze starszym, lecz niezbyt 
dojrzałym mężczyzną. Miłość stą-
pającej twardo po ziemi dziewczyny 
do egocentrycznego artysty, o maso-
chistycznych upodobaniach wymaga 
wielu poświęceń. Juna, czyli Józefina 

Szelińska, znana czytelnikom z dedy-
kacji do „Sanatorium pod Klepsydrą”, 
była autorką tłumaczenia „Procesu” 
Franza Kafki, mimo że oficjalnie 
tłumaczenie to przypisuje się błędnie 
Schulzowi (w rzeczywistości dokonał 
on tylko jego korekty). Świat młodo-
polskiej bohemy oraz relacje Schul-
za ze znanymi pisarzami częściowo 
oparte są na domysłach Tuszyńskiej, 
a częściowo na zachowanej korespon-
dencji i dokumentach. Opowieść Juny 
rozgrywa się w Drohobyczu, Warsza-
wie i Gdańsku. Lata 1933–1937, kie-

dy Szelińska była muzą i największą 
miłością Schulza, przedstawione są 
niezwykle szczegółowo i intymnie. 
Ostatni rozdział książki to już obraz 
borykania się i porządkowania włas-
nej, niełatwej pamięci. 
Obie pozycje dostępne są  w Bibliote-
ce Publicznej w Dzielnicy Ursus „Od-
działu Czechowice”, a „Narzeczoną 
Schulza” Agaty Tuszyńskiej można 
wypożyczyć także w Filii „Niedźwia-
dek”.

Poleca
Lucyna Dąbrowska
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Słyszysz gorzej niż kiedyś? Jest na to rada!
Szacuje się, że co druga osoba po 65 roku życia może mieć problemy ze słuchem. To po-
ważny problem społeczny, gdyż kłopoty ze słuchem prowadzą do wyobcowania, depresji, 
zaburzeń funkcji poznawczych czy epizodów zaburzeń pamięci.

O soby dotknięte niedosłuchem często ukry-
wają swoje dolegliwości przed otoczeniem 
– posiłkują się czytaniem z ruchu ust lub 

unikają sytuacji, w których mogą czegoś nie 
zrozumieć (rozmów telefonicznych, gwarnych 
spotkań towarzyskich czy samodzielnego zała-
twiania spraw w urzędach). Jednak mimo za-
chowywania pozorów normalności, problemy 
z komunikowaniem się i przyswajaniem infor-
macji przekładają się bezpośrednio na utrzyma-
nie sprawności i niezależności.

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ NIEDOSŁUCH?
Niedosłuch związany z wiekiem może pojawić 
się już w czwartej dekadzie życia i pogłębiać 
się stopniowo, osiągając różny poziom w na-
stępnych okresach życia. Szacuje się, że dotyczy 
ok. 50% osób po 65 roku życia, statystycznie 
częściej mężczyzn niż kobiet. Jest to niedo-
słuch spowodowany naturalnym starzeniem się 
organizmu, w tym komórek w ślimaku (części 
ucha wewnętrznego). Zazwyczaj w pierwszej 
kolejności pojawiają się problemy ze słyszeniem 
w zakresie wysokich częstotliwości. W efekcie 
seniorzy mają trudności z rozumieniem mowy, 
zwłaszcza w trudnych warunkach akustycznych, 
np. na ulicy czy w głośnych, gwarnych miej-
scach. Problemom tym można zaradzić, dobiera-
jąc aparat słuchowy odpowiedni do rodzaju oraz 
stopnia uszkodzenia słuchu.

JAK POMÓC OSOBOM Z NIEDOSŁUCHEM?
U osób, u których pojawią się szumy uszne 
z powodu niedosłuchu, dużo częściej dochodzi 
do epizodów depresji, wycofywania się z kontak-

tu z otoczeniem, izolacji. I choć na starzenie się 
organizmu nie ma lekarstwa w postaci tabletki, to 
seniorom można skutecznie pomagać w powrocie 
do świata dźwięków. Najważniejsze jest jak naj-
szybsze dostrzeżenie problemu, dlatego u osób 
po 50 roku życia zaleca się badania kontrolne 
słuchu przynajmniej co 2–3 lata. Jeżeli okaże 
się, że występują ubytki słuchu, należy przepro-
wadzić dokładne badania oraz, co szczególnie 
ważne, określić indywidualne oczekiwania pa-
cjenta. Pamiętajmy bowiem, że w szczególności 
dla osób starszych, codzienny komfort może być 
ważniejszy niż słyszenie wszystkich otaczających 
dźwięków. Najpopularniejszym i najskuteczniej-
szym rozwiązaniem tego problemu są aparaty 
słuchowe.

JAKI APARAT SŁUCHOWY WYBRAĆ?
Przy wyborze konkretnego modelu aparatu słu-
chowego należy pamiętać, że to nie estetyka, 
a wygoda i komfort użytkowania są najważniejsze. 
Osoby starsze mają często ograniczoną sprawność 
manualną, dlatego małe aparaty wewnątrzuszne 
mogą okazać się niepraktyczne. Najważniejsze 
jest, by osoba starsza sama mogła obsłużyć apa-
rat i nie miała problemów z jego zakładaniem czy 
wymianą baterii. Dobór odpowiedniego apara-
tu to niełatwe zadanie, dlatego warto skorzystać 
z usług doświadczonego protetyka słuchu. Prote-
tyk na podstawie analizy wyników badań, pytań 
o problemy ze słuchem i styl życia zaproponuje 
odpowiedni aparat słuchowy. Warto dodać, że 
aparat można wypożyczyć i przetestować, to do-
skonała okazja do sprawdzenia urządzenia w co-
dziennych sytuacjach.            ■

✂

Przybywa Miejsc Aktywności Lokalnej. 
W Ursusie mamy na razie dwa

■  I OGÓLNOWARSZAWSKIE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELEK I PRZEDSTAWICIELI MAL

W marcu w Warsztacie Warszawskim w rodzinnej atmosferze spotkali 
się po raz pierwszy reprezentanci każdego rodzaju Miejsc Aktywno-
ści Lokalnej – od Domów Sąsiedzkich, przez biblioteki i domy kultury, 
a na siedzibach organizacji pozarządowych i prywatnych przedsiębior-
stwach skończywszy. Każde z tych miejsc otrzymało certyfikat, w tym 
Ośrodek Kultury „Arsus” z Dzielnicy Ursus. 

S potkanie poprowadzili pracownicy 
z Zespołu Wzmacniania Wspólno-
ty Lokalnej Centrum Komunikacji 

Społecznej Urzędu m.st Warszawy 
(Zespół zajmuje się animacją Sieci 
Miejsc Aktywności Lokalnej). 
Każdy z zaproszonych gości, jeszcze 
przed przybyciem, został poproszony 
o przyniesienie jednego przedmiotu, 
który symbolizuje jego Miejsce Aktyw-
ności Lokalnej. Zaroiło się od starych 
zdjęć, bibelotów, egzotycznych słodko-
ści, misiów podróżników, toreb, mio-
dów… Pojawiła się nawet stalowa koza. 
Przedmioty pomagały animatorkom 
i animatorom w opowiedzeniu o miej-
scach, nad których działaniem czuwają 
– o specyfice ich działalności i oryginal-
ności. Wspólne rozmowy były szansą 
na wymianę doświadczeń i pomysłów. 

Na spotkaniu nie zabrakło również re-
prezentacji z Ośrodka Kultury „Arsus”, 
gdzie MAL działa od 2017 roku. Instytu-
cja otrzymała certyfikat zaświadczający, 
że działa według standardów i zgodnie 
z wartościami sieci MAL. – Miejsca 
Aktywności Lokalnej nie są nowym ty-
pem instytucji, a filozofią działania, 
która otwiera domy kultury, biblioteki, 
organizacje pozarządowe, ośrodki po-
mocy społecznej i prywatny biznes na 
lokalną społeczność. Będąc Miejscem 
Aktywności Lokalnej dana instytucja 
czy organizacja jest bliżej sąsiadów, re-
alizując swoje podstawowe cele wspiera 
mieszkańców w ich działaniach. Mimo 
dużej różnorodności Miejsc Aktywności 
Lokalnej i różnego stopnia ich zaanga-
żowania, wszystkim im wspólne są pod-
stawowe wartości takie jak: lokalność, 

elastyczność, współpraca i otwartość 
– przypomina Aleksandar Ćirlić – ko-
ordynator projektu z Centrum Komuni-
kacji Społecznej Urzędu m.st Warszawy. 
Co istotne, MAL-e to odpowiedź na 
brak przestrzeni, gdzie mieszkańcy na 
poziomie lokalnym mogą nieodpłatnie 
realizować swoje pomysły. Od niedawna 
w Dzielnicy Ursus działa także drugi 
MAL, który znajduje się u zbiegu ulic: 
Hennela oraz Dyrekcyjnej (niedaleko 
Urzędu Dzielnicy Ursus). Przyrost tego 
typu miejsc w ostatnich miesiącach jest 
imponujący – ilość zbliża się do set-
ki. Podczas spotkania przedstawicieli 
MAL-i zaprezentowany po raz pierw-
szy został specjalnie zaprojektowany dla 
sieci, nowoczesny znak graficzny. Ma 
za zadanie ułatwić znalezienie MAL-u 
w swojej okolicy. Naklejki ze znakiem 
już pojawiły się na budynku Ośrodka 
Kultury „Arsus” oraz na drzwiach po-
mieszczeń, z których mogą nieodpłatnie 
korzystać mieszkańcy. Warto przypo-
mnieć, że podczas Forum Dialogu Spo-
łecznego w Dzielnicy Ursus odbędzie 
się kilka debat wokół różnych, istotnych 

dla Dzielnicy tematów. Jedna z dyskusji 
poświęcona będzie właśnie Miejscom 
Aktywności Lokalnej.

Szczegółowe informacje o sieci oraz pora-
dy, jak stworzyć MAL, można znaleźć pod 
adresem:	inicjatywa.um.warszawa.pl

Wszystkie MAL-e z całej Warszawy zebra-
ne zostały na stronie:   
http://spoldzielniakultury.waw.pl/znajdz-mal

FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO w Dziel-
nicy Ursus	 –	 10 kwietnia o	 godz.	 18:00	
w	Domu	Kultury	„Kolorowa”	w	sali	na	parterze.

Agnieszka Gorzkowska

Na zdjęciach: I ogólnowarszawskie  
spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli 

Miejsc Aktywności Lokalnej. Spotkanie 
połączone było z premierą znaku sieci MAL  

Fot. Centrum Komunikacji Społecznej (CKS) 
– Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

Festiwal Piosenki Anglojęzycznej 
„SINGING SCHOOLS”     EDYCJA 2019

DOTACJE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH
W tegorocznym konkursie dla organizacji pozarządowych gmina Michałowi-
ce przyznała dotacje w wysokości 669 400 zł.

J ak co roku, organizacje pozarządo-
we  mogły ubiegać się o wsparcie 
finansowe na zadania proponowane 

mieszkańcom gminy Michałowice z za-
kresu kultury i dziedzictwa narodowego 
oraz kultury fizycznej i sportu. Na za-
dania z pierwszego i drugiego zakresu 
wpłynęło po 18 ofert.

Proponowane przez organizacje za-
dania kierowane są do różnych grup 
wiekowych. W ramach gminnego do-
finansowania zostaną zorganizowane 
pikniki i festyny rodzinne, a także 
warsztaty m.in. wokalne, czy teatral-
ne. Odbędą się spotkania artystyczne 
dzieci i młodzieży. W sali multime-
dialnej urzędu będą miały miejsce 
recitale znanych artystów. Nie zabrak-
nie także działań związanych z po-
szerzeniem wiedzy i wszechstronnym 
rozwojem młodych ludzi, „z kulturą 

i historią za pan brat”, a także tych de-
dykowanych seniorom.
Kluby i stowarzyszenia sportowe umoż-
liwiają  uczestnictwo w zajęciach m.in. 
koszykówki i piłki nożnej. Dzieci, mło-
dzież, a także osoby starsze będą brały 
udział w licznych turniejach, podczas 
których nie tylko poczują ducha rywali-
zacji, ale także zaprezentują i sprawdzą 
umiejętności zdobyte podczas trenin-
gów. Na terenie gminy będzie działał 
klub kolarski, będą organizowane wy-
cieczki rowerowe i spływy kajakowe, 
a także odbędzie się turniej karate. Pa-
nie po raz kolejny będą mogły uczestni-
czyć w kursie samoobrony.
Przyznane wsparcie przez gminę to 
nie jedyne źródło finansowania tych 
działań. Organizacje pozarządowe za-
pewniają wkład finansowy z innych 
źródeł, który stanowi 20% otrzymanej 
dotacji.  

30 marca, w sali multimedialnej 
Urzędu Gminy Michałowice odbył 
się gminny, międzyszkolny festiwal 
piosenki anglojęzycznej „Singing 
Schools”.

J ednak zanim uczniowie trafili na 
scenę Urzędu Gminy Michałowice, 
najpierw musieli przejść szkolne 

eliminacje, w których oceniane były 
umiejętności wokalne oraz języko-
we. Laureaci, którzy swoje umiejętno-
ści prezentowali w sobotnie popołudnie 
byli tym razem oceniani na podstawie 
całości wystąpienia, tj. ogólnego wraże-
nia artystycznego.
Festiwal organizowany był pod pa-
tronatem wójta gminy Michałowice, 
a organizatorami byli: Zespół Szkolno-
-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika 
w Nowej Wsi, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących im. Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie i Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Michałowicach.
Koordynatorkami wydarzenia były na-
uczycielki z gminnych szkół, a jury sta-
nowili: wójt gminy Michałowice – Mał-
gorzata Pachecka, wiceprzewodniczący 

rady gminy – Maciej Polarczyk, kierow-
nik referatu kultury i spraw społecznych 
– Roman Żuchowski oraz pracownik 
CUW – Monika Rumniak. 
Uczniowie konkurowali w trzech ka-
tegoriach wiekowych: klasy I–III SP, 
klasy IV–VI SP oraz klasy Gimna-
zjum i VII–VIII SP. Mogli rywalizo-
wać jako soliści lub zespoły. Przy-
znawane były trzy nagrody, po jednej 
w każdej kategorii.

WYSTĄPILI:
I–III SP
u	 Julian Pinfold – Over the hills
u	 Laura Pacholska, Alicja Jabłońska 

– Chocolate
u	 Hanna Sawicka – Everything at once
u	 Anna Brzeźna – Twinkle twinkle 

little star
u	 Milena Gaza, Natan Kołodziński 

– Faith
u	 Katarzyna Zapała – Shotgun
u	 Pola Latosińska – The song of joy
u	 Antonina Garbacik, Zofia Gumiń-

ska, Hanna Kieszek, Nina Krasno-
dębska – Hokey Pokey

u	 Kaja Michewicz, Kalina Rumas, 
Zofia Janus, Gabrysia Srebrowska, 
Paulina Łata, Jagoda Gajownik – 
Yellow Submarine

IV–VI SP
u	 Justyna Brzeźna – Cruella de Vil
u	 Maja Ogonowska – Lemon Tree
u	 Weronika Wrzos – A dream is 

a wish your heart makes
u	 Antonina Chądzyńska – Wrecking 

ball
u	 Maja Zawacka – Another love
u	 Magdalena Grądalska – Perfect
u	 Zofia Urbańska – A thousand years
u	 Jakub Maliszewski – We are the 

World

Gimnazjum, VII–VIII SP
u	 Emilia Dworak, Eunika Woźniak 

– No roots
u	 Julia Sankowska – Can you feel the 

love tonight
u	 Łucja Gawin – Hey Jude

u	 Wiktoria Krupa, Blanka Sławiń-
ska, Amelia Zalewska – Sign of the 
time

u	 Mikołaj Bigaj – The night we met
u	 Gabriela Grel – Never enough
u	 Julia Jeż – Unstoppable
u	 Julia Sankowska, Małgorzata Judy-

cka – My heart will go on

Po zakończeniu występów artystycznych 
jury udało się na obrady, a dla oczekują-
cej na wyniki publiczności, uczniowie 
ze szkoły w Nowej Wsi przygotowali 
pokazy, które niejednokrotnie okazały 
się występami o zabarwieniu humory-
stycznym.
Komisja nie miała łatwego wyboru. 
Wszyscy uczestnicy festiwalu dali 
wspaniały pokaz swoich umiejętności. 
Po długich naradach ogłoszono zwy-
cięzców w każdej kategorii i jak się 
okazało, wyróżnionych było więcej, 
niż przewidywano. Ponadto zapropo-
nowano, żeby od następnej edycji była 
przyznawana specjalna nagroda pub-
liczności.

W TEGOROCZNEJ EDYCJI 
ZWYCIĘZCAMI ZOSTALI:
I–III SP (dwie nagrody)
u	Julian Pinfold – Over the hills
u		Antonina Garbacik, Zofia Gumiń-

ska, Hanna Kieszek, Nina Krasno-
dębska – Hokey Pokey

IV–VI SP
u	Justyna Brzeźna – Cruella de Vil

Gimnazjum, VII–VIII SP
u	Julia Jeż – Unstoppable
 
Festiwal był dla młodych uczestników 
nie tylko dobrą lekcją języka angiel-
skiego, ale także szansą na rozwój 
artystyczny, międzyszkolną integra-
cję i spełnieniem marzeń o występach 
na scenie. 
Wszystkim artystom Festiwalu Piosen-
ki Anglojęzycznej „Singing Schools” 
gratulujemy wspaniałych występów 
i życzymy dalszych sukcesów.
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URSUS

Wybieramy 
mazowieckich mistrzów recytacji

W dniu 25 marca br. o godz. 12.00 w Ośrodku Kultury „Arsus” odbył się 
Koncert Laureatów etapu dzielnicowego 42 Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka”, na który przybyło około 300 osób, w tym dzieci, 
nauczyciele oraz rodziny uczestników konkursu. 

T en najpopularniejszy i najstarszy 
mazowiecki konkurs recytatorski 
jest adresowany do dzieci i młodzie-

ży ze szkół podstawowych i gimnazjów. 
Co roku w eliminacjach bierze udział 
kilka tysięcy uczniów z województwa 
mazowieckiego. Jak czytamy na stronie 
Mazowieckiego Instytutu Kultury ce-
lem konkursu jest ujawnianie młodych 
talentów recytatorskich, pobudzenie 
aktywności artystycznej, popularyzacja 
literatury i kształtowanie nawyku czyta-
nia, ożywienie kontaktu z poezją polska 
i zagraniczną. 
W imprezie w Ursusie udział wzięli 
m.in.: Zastępcy Burmistrza Dzielnicy 
Ursus Wiesław Krzemień i Kazimierz 
Sternik, Dyrektor OK „Arsus” Bogu-
sław Łopuszyński, Naczelnik Wydziału 
Kultury Dzielnicy Katarzyna Świtalska, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kul-
tury Rady Dzielnicy Wanda Kopcińska.

Bogusław Łopuszyński w swoim wy-
stąpieniu starał się uczulić uczestników 
konkursu na piękno i ważność mowy 
ojczystej oraz na obowiązek jej pielęgno-
wania, z czego mogą czerpać satysfakcję. 
Wanda Kopcińska wyraziła radość, że 
tak wiele młodych osób startuje w kon-
kursie i zwróciła się do uczestników sło-
wami: – (...) Co roku mamy wspaniałych, 
młodych ludzi, którzy reprezentują naszą 
dzielnicę. Gratuluję wszystkim, którzy 
wzięli udział w konkursie, bo to wyzwa-
nie i poświęcenie czasu”.

Bardzo liczny udział młodych artystów
W etapie dzielnicowym wzięło udział 
99 recytatorów z 11 szkół publicznych 
i niepublicznych przybyłych z 50 opie-
kunami. Wcześniej odbyły się elimina-
cje w poszczególnych szkołach. Kon-
sultacje dla uczestników prowadzone 
były przez aktorkę Marię Mamonę oraz 

aktorkę i instruktora teatralnego Alinę 
Świdowską.

Było wspaniale, ale jest jeszcze trochę 
do zrobienia 
Jury w składzie: Janusz Leśniewski – 
aktor, Damian Czarnecki – trener gło-
su i Bożena Iwaniukowicz – animator 
kultury, sekretarz jury – po przesłucha-
niach konkursowych, które odbywały 
się w dniach 14 i 15 marca w sali ka-
meralnej OK Arsus, podjęło ostateczny 
werdykt. W trakcie trwania Koncertu 
Laureatów Damian Czarnecki odczytał 
protokół eliminacji. Przekazał również 
uwagi jurorów, które, jak zaznaczył, 
były skierowane przede wszystkim do 
opiekunów, przygotowujących młodych 
artystów do występów: – Dobór reper-
tuaru, szczególnie w I kategorii wieko-
wej, był bardzo trafny. Szczególnie do-
ceniamy dobór współczesnych autorów. 
Teksty archaiczne sprawiły jury dużą 
trudność w ocenie. Wersyfikacja, rytm 
wiersza, położenie akcentów czy też nie-
uwzględnienie kontekstu historycznego 
zaburzyło przekaz. Taki wybór wymaga 
większego nakładu pracy. Nastąpiła po-

prawa wyrazistości przekazu, ale uwagi 
wciąż wymaga praca nad emisją gło-
su, kierunek i głośność recytacji. Jury 
przypomina, że gest w recytacji jest ak-
ceptowany tylko wówczas, gdy wynika 
z kontekstu i nie zastępuje prezentacji, 
lecz ilustruje.

Oni recytowali najpiękniej
W etapie warszawskim dzielnicę re-
prezentować będzie troje recytato-
rów. Jury zakwalifikowało po jednej 
osobie z każdej grupy wiekowej. Cała 
trójka to uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 4 im. Władysława Broniew-
skiego: Filip Smyk  z kl. I, Marta Bil-
ska  z kl. VI  oraz Marek Nowak z klasy 
VIII.
Całość poprowadził Szymon Kusa-
rek, artysta kabaretowy i konferansjer. 
Wszystkie dzieci biorące udział w kon-
kursie zostały nagrodzone dyplomami, 
nagrodami książkowymi i słodyczami. 
Dla najlepszych recytatorów na eta-
pie dzielnicowym nagrody książkowe 
ufundował Ośrodek Kultury „Arsus”. 
Trzy gry, jako nagrody główne, ufun-
dował Zarząd Dzielnicy Ursus i otrzy-
mali je laureaci pierwszych miejsc na 
etapie dzielnicowym. Dwie uczennice 
ze Szkoły Podstawowej Nr 382 otrzy-
mały nagrody specjalne za przełamanie 
tremy i koleżeńskie wsparcie w trudnej 
sytuacji.
Na zakończenie Dyrektor „Arsusa” 
podziękował szczególnie Bożenie Iwa-
niukowicz, wieloletniej pracownicy, 
animatorce kultury za wzorowe przy-
gotowanie i organizację kolejnego już 
konkursu „Warszawska Syrenka”.

W eliminacjach do finału warszaw-
skiego (w dniach 13–14 kwietnia br.) 
wezmą udział również reprezentacje 
Pruszkowa, Piastowa i Ożarowa Ma-
zowieckiego. Eliminacje odbędą się 
w siedzibie organizatora, w Mazowie-
ckim Instytucie Kultury przy ul. Elek-
toralnej 12. Tam również – 27 kwietnia 
– będzie miał miejsce Finał.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski 

Serdecznie	
dziękuję
wszystkim miłośnikom  
fotografii i historii Ursusa  
za tak liczne przybycie  
do Domu Kultury KOLOROWA 
w dniu 26 marca 2019 r.   
na promocję mojego  
albumu fotograficznego  
„Ursus wczoraj i dziś”. 

Szczególne	podziękowania
i ukłony dla znajomych i przyjaciół zaangażowanych 
w przygotowanie, wydanie i promocję albumu. 

IRENEUSZ BARSKI

■  URSUS: 42 Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” 

Jury nagrodziło bardzo dobrą recytację 
uczestników przyznając miejsca w poszcze-
gólnych kategoriach następującym uczniom: 

KATEGORIA	PIERWSZA	–	KLASY	0	–	III
miejsce III – ex aequo:  Antoninie Sasimow-
skiej z SP Nr 14,  Wojciechowi Reichmanowi 
z SP Nr 360, Alicji Majek  ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 11, Nikoli Chrostowskiej ze Szkoły 
Podstawowej Nr 360; miejsce II – ex aequo:  
Jakubowi Żachowi z SP Nr 383, Alicji Jonkisz  
z SP Nr 360 oraz miejsce I – Rafałowi Smyk  
z SP Nr 4;

KATEGORIA	DRUGA	–		KLASY	IV	–	VI
miejsce III – ex aequo:  Filipowi Dziwiszkowi  
z SP Nr 11, Małgorzacie Dąbrowskiej  z SP 
Nr  382, Matyldzie Soleckiej ze Społ. SP STO 
Nr 4; miejsce II – ex aequo:  Jakubowi Jaro-
sowi  z SP Nr 383, Mateuszowi Wiśniewskie-
mu z SP Nr 382; miejsce I – Marcie Bilskiej  
z SP Nr 4;

KATEGORIA	TRZECIA	–	KLASY	VII–VII	SZKOŁY	POD-
STAWOWE I GIMNAZJA 
miejsce III – Matyldzie Tyburskiej z SP 
Nr 383, miejsce II – Marii Struzik  z Gimna-
zjum Nr 132, miejsce I – Markowi Nowakowi 
z SP nr 4
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Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

I DZIELNICA WYBUDUJE  
DWA NOWE ŻŁOBKI

W Ursusie powstają nowe osiedla, 
co  przekłada się na wzrost liczby ro-
dzin zamieszkujących naszą dzielnicę. 
Jednym z największych wyzwań dla 
samorządu jest zapewnienie odpowied-
niej liczby miejsc dla dzieci w szkołach, 
przedszkolach i żłobkach. Mając na uwa-
dze pilne potrzeby mieszkańców w tym 
zakresie, Urząd w najbliższych latach wy-
buduje dwie nowe placówki opiekuńczo-
-wychowawcze – przy ul. Henryka II Po-
bożnego oraz przy ul. Dzieci Warszawy. 

Jako pierwszy powstanie żłobek przy 
ul. Henryka II Pobożnego. Przygoto-
wania do inwestycji trwały od dłuż-
szego czasu. Opracowany projekt 
architektoniczny zakłada budowę pla-
cówki, która pomieści 5 oddziałów, 
czyli ok. 110 dzieci. Dwukondygna-
cyjny budynek będzie dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Na terenie zewnętrznym żłobka po-
wstanie plac zabaw dla dzieci. War-
tość kosztorysowa realizacji tego 
zadania to około 6 mln zł. Przewidy-
wany czas trwania inwestycji przypa-
da na lata 2019–2020. 
Podczas ostatniej sesji Rady m.st. 
Warszawy, która odbyła się 28 marca 
br., na wniosek zarządu dzielnicy Ur-
sus zostały wprowadzone do budżetu 
dzielnicy środki finansowe – 7,5 mln 
zł – na budowę drugiego żłobka przy 

ul. Dzieci Warszawy, za ul. Ryżową,  
od strony Al. Jerozolimskich. Obecnie 
dzielnica przygotowuje plan funkcjo-
nalno – użytkowy, który będzie pod-
stawą do ogłoszenia przetargu. Wyko-
nawca zostanie wyłoniony w systemie 
„projektuj i buduj”, co powinno skró-
cić czas realizacji całego zadania. Fi-
nansowanie inwestycji przewidziane 
jest do 2021 roku. Dokładny harmo-
nogram prac i czas realizacji zadania  
poznamy po wyłonieniu wykonawcy 
i zatwierdzeniu harmonogramu robót. 

I CMENTARZ PRZY UL. RYŻOWEJ 
POWIĘKSZONY

21 marca 2019 r. został podpisany akt 
notarialny – umowa darowizny nieru-
chomości położonych w Warszawie 
przy ul. Ryżowej, stanowiących dział-
ki ew. nr 4/6,  4/3  i 6/1 o łącznej po-
wierzchni  3173 m2 z przeznaczeniem 
na po szerzenie cmentarza parafialnego. 
Stronami aktu byli w imieniu m.st. War-
szawy – Zarząd Dzielnicy Ursus, w imie-
niu Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Ursusie – proboszcz Zbigniew Sajnóg.

Na obszarze wyżej wymienionych 
działek obowiązuje plan zagospoda-
rowania przestrzennego, który w tym 
miejscu przewiduje realizację inwe-
stycji celu publicznego – cmentarz. 
Po uchwaleniu planu miejscowego, na 
mocy uchwały miasto stołeczne zosta-
ło zobligowane do wykupienia działek 
od prywatnych właścicieli z przezna-
czeniem na rozszerzenie istniejącego 
cmentarza przy ul. Ryżowej. Zakupio-
ne za kwotę 1 564 172 zł działki decy-

zją Rady m.st. Warszawy zostały prze-
kazane nieodpłatnie Parafii św. Józefa 
Oblubieńca NMP w celu powiększe-
nia cmentarza parafialnego, głównego 
miejsca pochówku dla mieszkańców 
dzielnicy Ursus. Tym samym narasta-
jący problem braku miejsca na lokal-
nym cmentarzu został przynajmniej na 
jakiś czas zażegany. 
Starania o pozyskanie gruntów pod 
poszerzenie cmentarza trwały kilka-
naście lat. Szczególne podziękowania 
za pomoc w tej sprawie należą się 
przewodniczącej Rady m.st. Warsza-
wy Ewie Grupińskiej-Malinowskiej, 
proboszczowi Zbigniewowi Sajnógo-
wi, a przede wszystkim byłej bur-
mistrz dzielnicy Ursus, obecnie prze-
wodniczącej Komisji Budżetu Rady 
m.st. Warszawy – Marii Łukaszewicz.

I DAWNA STOŁÓWKA ZAKŁADOWA 
DO ROZBIÓRKI

Budynek sąsiadujący z Urzędem na 
pl. Czerwca 1976 roku, w którym kiedyś 
mieściła się stołówka Zakładów Mecha-
nicznych Ursus zostanie rozebrany. 
Dzielnica pozyskała na ten cel środki 
w wysokości 1,4 mln zł. Rada m.st. 
Warszawy przyznała je na ostatniej 
sesji, która odbyła się 28 marca br. 
Budynek jest w stanie technicznym 
wymagającym rozbiórki, nie kwalifi-
kuje się do remontu. Wyburzenie sto-
łówki umożliwi wykorzystanie terenu 
na cele inwestycyjne oraz pozwoli na 
uregulowanie stanu prawnego działki.  
Dzielnica planuje przeprowadzić prace 
jeszcze w tym roku. 

UD Ursus

Tłumy na prezentacji albumu fotograficznego „URSUS WCZORAJ I DZIŚ”
Premiera nowej pozycji wydawniczej Urzędu Dzielnicy Ursus pn. „Ursus 
wczoraj i dziś w obiektywie Ireneusza Barskiego” zgromadziła w DK „Kolo-
rowa” dużą liczbę  mieszkańców zainteresowanych historią dzielnicy i sym-
patyków prac fotografa, który od blisko 60 lat uwiecznia Ursus na zdjęciach.

Z aprezentowany album zawiera wy-
brane prace dokumentujące kilka-
dziesiąt lat historii Ursusa i jego 

mieszkańców. Podczas spotkania au-
tor zdjęć wraz z dr Robertem Gaw-
kowskim, autorem wielu publikacji 

o Warszawie i prowadzącą spotkanie 
Aleksandrą Magierecką opowiada-
li o kulisach powstania zdjęć i mo-
mentów historii, które zostały na nich 
uwiecznione. Uczestnicy spotkania 
mogli również obejrzeć wystawę fo-
tografii wyeksponowaną na sali wido-
wiskowej oraz w holu domu kultury, 
a także otrzymać egzemplarz albumu 

z podpisem autora, do którego po auto-
graf ustawiła się długa kolejka.
Bohater wydarzenia, Ireneusz Barski 
wielokrotnie nagradzany i wyróżniany 
dziennikarz, fotograf i reportażysta, od 
1961 roku nieprzerwanie utrwalający 
na zdjęciach historię Ursusa, w tym fa-
bryki traktorów, w której pracował, na 
zakończenie spotkania otrzymał gorące 

podziękowania i kwiaty od burmistrza 
Bogdana Olesińskiego oraz zastępców 
– Wiesława Krzemienia i Kazimierza 
Sternika. Na promocji albumu obecna 
była także m.in. wiceprzewodnicząca 
Rady Dzielnicy Ursus Anna Lewan-
dowska oraz radni: Wanda Kopcińska, 
Marianna Jaguścik, Dawid Kacprzyk, 
Maria Miszkiewicz i Piotr Adamus.

I N W E S T Y C J E
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OŻARÓW	MAZOWIECKI l URSUS

P rzebudowa stacji PKP Ożarów Ma-
zowiecki była planowana od daw-
na. Na poczatku 2015 roku pisałem 

na łamach Informatora Ożarowskiego 
nr 2(46) o kolei SKM, która mogłaby 
jeżdzić do Warszawy. Jednakże do re-
alizacji tego zadania potrzebne są od-
dzielne tory dla kolei aglomeracyjnej; 
na linii Ursus Płn. – Gołąbki – Ożarów 
– Błonie, w przeciwieńtwie do linii 
na Pruszków, takiej możliości nie ma. 
Linia E-20 (tak brzmi jej oficjalna na-
zwa) jest zatłoczona. Obecnie tą trasą 
– oprócz pociągów towarowych, po-
spiesznych, przewozów regionalnych, 
PKP IC – jeżdżą również Koleje Ma-
zowieckie. Jednakże liczba połączeń 
tego ostatniego przewoźnika, zwłasz-
cza poza godzinami szczytu, nie za-
chęca do regularnego korzystania. 
Myślę, że doświadczają tego niektó-
rzy mieszkańcy Ursusa, mieszkający 
w pobliżu przystanków Ursus Północ-
ny czy Warszawa Gołąbki. Dlatego też 
zaistniała realna potrzeba, aby również 
Gmina Ożarów Mazowiecki wzboga-
ciła się o nowego przewoźnika – SKM. 

Dokumentacja projektowa
Oprócz problemu przepustowości linii 
ważną kwestią był też brak możliwości 
zawracania pociągów na stacji Ożarów 
Mazowiecki. Już na początku  kwiet-
nia 2015 na swojej stronie internetowej 
spółka PLK ogłosiła przetarg na wyko-
nanie dokumentacji przebudowy. Skon-
taktowałem się wówczas z rzecznikiem 
prasowym PLK p. Maciejem Dutkiewi-
czem i  złożyłem w dn. 7.04.2015 pismo 
skierowane do PLK Centrum Realizacji 
Inwestycji z postulatem uwzględnienia 
w projekcie dokumentacji przebudo-

wy stacji dodatkowego peronu, który 
przyczyniłby się do poprawy przepusto-
wości szlaku kolejowego na trasie War-
szawa – Błonie. W odpowiedzi  PLK 
z dn. 15.04.2015 uzyskałem informację, 
że mój wniosek  na etapie wyboru wa-
riantu realizowanej inwestycji będzie 
brany pod uwagę. Warto też zaznaczyć, 
że właśnie z powodu planowanej prze-
budowy stacji w Ożarowie odbyło się 
w dn. 14.04.2015 r. spotkanie dyrekcji 
PLK z burmistrzem miasta i radnymi. 
Natomiast w maju 2015 poznaliśmy fir-
mę, która wykona dokumentację naszej 
stacji. Wykonawcą było konsorcjum 
firm IDOM Ingenieria y Consultoria-
-Lider oraz IDOM Inżynieria Architek-
tura i Doradztwo Sp. z o.o., które przy-
gotowało w ciągu roku szczegółową 
dokumentację potrzebną do realizacji 
tego zadania. 

Najkorzystniejsza oferta
W czerwcu 2017 poznaliśmy wyko-
nawcę modernizacji stacji PKP w Oża-

rowie Mazowieckim (nie należy mylić 
tej inwestycji z przebudową dworca 
PKP – tym zajmuje się inna spółka). 
W dn. 21.08.2017 r. zwycięska Spółka 
ZUE  S.A. z Krakowa podpisała umo-
wę z PLK S.A. na przebudowę stacji 
w Ożarowie Mazowieckim. Kosztorys 
wykonania opiewa na 98,2 mln złotych 
i realizację inwestycji  w terminie 33 
miesięcy. Wykonawca zadeklarował 
chęć działania w formule ,,projektuj 
i buduj”. Polskie Linie Kolejowe uznały 
ofertę krakowskiej firmy za najkorzyst-
niejszą (stosowano w tym przypadku 
następujące parametry: 60% – cena,  
20% – termin realizacji oraz 20% – do-
świadczenie kluczowego personelu). 
Po zakończeniu robót w lipcu 2020 wy-
konawca udziela 60 miesięcy gwaran-
cji. Warto zaznaczyć, że cała inwesty-
cja jest w 85% finansowana ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 
Wcześniej, w kwietniu 2017 w Domu 
Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazo-

wieckim odbyły się warsztaty kreatyw-
ne z udziałem lokalnej społeczności, 
radnych i burmistrza Pawła Kanclerza 
(obszerny materiał w „Mocnych Stro-
nach” nr 8/2017 r., s. 6 – dostępny w e-
-wydaniu na www.mocnestrony.com.pl 
– przyp. red.).  Prowadziła je spółka 
PKP Nieruchomości, zajmująca się 
wyłącznie przebudową dworca PKP. 
Na spotkaniu była mowa o pomysłach 
zaaranżowania pomieszczeń dworca 
PKP po remoncie, a także o koorydy-
nacji w zakresie robót budowlanych ze 
spółką PKP PLK, gdyż obie inwestycje 
będą przebiegać równolegle.

Stacja na miarę XXI wieku
Reasumując, po zakończeniu przebu-
dowy stacja PKP Ożarów Mazowiecki 
będzie mieć dwa perony, z których 
mogą odjeżdżać jednocześnie 4 pocią-
gi. Na peronach staną wiaty, ławki oraz 
dynamiczna informacja pasażerska 
(wyświetlacze). Do peronów będzie 
można dojść przejściem podziemnym, 
zaopatrzonym również w wyświetlacze 
informujące o godzinie odjazdu pocią-
gu i ewentualnych opóźnieniach. Wyj-
ścia na perony będą posiadać również 
pochylnię i windę dla osób o ograniczo-
nej możliwości poruszania się. Projekt 
przewiduje także zainstalowanie porę-
czy oraz oznakowanie pionowe i po-
ziome (nawierzchni), w tym instalację 
oznaczeń dotykowych (wypukłych pik-
togramów, wypukłych znaków alfabetu 
lub oznaczeń w alfabecie Braille’a.) 
W ramach inwestycji przewidziano 
również miejsce na tory boczne dla 
pociągów aglomeracyjnych. Zostaną 
zainstalowane urządzenia ochrony aku-
stycznej środowiska (ekrany), minima-

lizujące ponadnormatywne oddziały-
wania akustyczne. Powstanie również 
nowy budynek nastawni. Zabudowane 
zostaną nowe urządzenia i wymieniona 
sieć trakcyjna. Po zakończeniu przebu-
dowy stacji PKP Ożarów Mazowiecki 
wzrośnie przepustowość linii kolejowej, 
a dzięki torom bocznym dla kolei aglo-
meracyjnej będzie możliwe urucho-
mienie w przyszłosci SKM (Szybkiej 
Kolei Miejskiej). Co najwążniejsze, 
w trakcie inwestycji pociągi będą kur-
sowały, gdyż przy przebudowie stacji 
PKP Ożarów Mazowiecki nie jest pla-
nowane zamknięcie całego szlaku, tak 
jak było to w przypadku linii kolejowej 
na Grodzisk Mazowiecki. 

Bez zbytnich utrudnień
W dn. 22.08.2017 r. na spotkaniu 
z dzienikarzami wiceprezes PKP 
PLK Arnold Bresch powiedział: „na 
czas remontu pasażerowie nie odczują 
znaczących utrudnień. Skonstruuje-
my rozkład jazdy, który będzie przy-
widywał prace na jednym torze, a po 
drugim torze będziemy prowadzić po-
ciągi”. 
Pierwotnie przebudowa stacji PKP 
Ożarów Mazowiecki miała się rozpo-
cząć na jesieni 2018. W wyniku pew-
nych komplikacji termin się opóźnił, 
ale jest nadzieja, że po decyzjach lo-
kalizacyjnych i pozwoleniu na budowę 
inwestycja ruszy najwcześniej w  lipcu 
2019. 
Kwestia uruchomienia SKM może zo-
stać podjęta dopiero po zakończeniu 
inwestycji. O tym, jaki będzie prze-
bieg tej linii,  napiszę w następnym 
artykule.

Mariusz Latek

2019/2020

PRZEBUDOWA 
STACJI PKP
Ożarów 
Mazowiecki
W numerze 4 (55) dwutygodnika „Mocne Strony” z dn. 14 marca br. 
ukazał się artykuł odnośnie przebudowy stacji Ożarów Mazowiecki. Jako 
radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego chciałbym rozszerzyć infor-
macje zawarte w tym tekście. 

Leonard Cohen po polsku
W ursuskim Ośrodku Kultury „Arsus” przy komplecie na sali widowisko-
wej wystąpiła Renata Przemyk śpiewając songi Leonarda Cohena z pol-
skimi tekstami! Koncert „Boggie Street” został nagrodzony przez publicz-
ność długimi owacjami na stojąco.

Artystkę poprzedził krótki support – 
młoda Aleksandra Kozubal wprowa-
dziła widownię w balladowy nastrój 

wykonując przy akompaniamencie pia-
nina elektronicznego nastrojowe utwory 
„TIK TAK”, „Bluza”, „Chcę krzyczeć 
pod wodą” oraz „Thank you”. Alek-
sandra Kozubal serdecznie dziękowała, 
przede wszystkim, Renacie Przemyk 
oraz jej zespołowi i menadżerce za moż-
liwość wystąpienia przed artystką. Po 

kilkunastu minutach na scenie pojawiła 
się przez wszystkich oczekiwana Renata 
Przemyk z parą chórzystek i zespołem. 
– Nareszcie ja i ty, całujesz mnie i zni-
kasz stąd – ja wracam znów na Boogie 
Street… – rozpoczęła. Następnie, zacho-
wując kolejność z płyty „Boogie Stre-
et” (wyd. 2017), której wielkim atutem 
są – według recenzentów – aranżacje 
Krzysztofa Herdzina i wybitne tłuma-
czenia tekstów Daniela Wyszogrodzkie-

go – wykonała m.in. „Oto jest”, „Dość 
kochałeś już”, „Na pocałunków dnie”, 
„Dla Ciebie tak”, „Ponad mrokiem 
rzek”, „Listy” czy przepiękną „Od-
chodzi Aleksandra” (adaptacja wiersza 
„Bóg opuszcza Antoniusza” napisane-
go przez greckiego poetę Konstantina P. 
Kawafisa) i „Odchodząc do”.

Dojrzałe teksty
Szczególnie ożywiły publiczność takie 
utwory, jak „Słowik” w rytmie coun-
try i „Boggie Street” tuż przed bisem. 
Renata Przemyk przypomniała słucha-
czom, że zaprezentowane utwory po-
chodzą z albumów legendarnego barda 
Leonarda Cohena wydanych w nowym 
milenium – kiedy artysta wszedł już 
w dojrzałą fazę tworzenia (m.in. popu-

larnego w Polsce „Ten New Songs” 
z 2001 r. i „Dear Heather” z 2004 r.). 
Stąd tak dojrzałe i głębokie teksty, 
z których każdy może coś dla siebie 
znaleźć. W wykonaniu Renaty Prze-
myk utwory można było usłyszeć 
po raz pierwszy w czasie spektaklu 
„Boogie Street” w 2016 roku w Te-
atrze Starym w Lublinie. Dopełnie-
niem koncertu w „Arsusie” było 
wspaniałe wykonanie „Hallelujah” 
w polskiej wersji. Wspomnieć trzeba 
również o nowych światłach na sce-
nie, które dały pożądany, magiczny 
efekt. Po koncercie można było za-
kupić płyty artystki oraz wykonać 
pamiątkowe fotografie.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Mieszkańcu, skorzystaj z możliwości usunięcia wyrobów zawierających azbest!

Gmina Ożarów Mazowiecki jest partnerem w projekcie pn.  „Future 
of Europe – Reload”, który otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej. 
W dniach od 3 do 5 kwietnia br. mieliśmy przyjemność gościć delegacje 
partnerskie z sześciu krajów europejskich.

P rojekt koncentruje się na ukazaniu 
roli władz lokalnych w przyszłość 
Unii Europejskiej. Kolejne cele 

to wymiana doświadczeń, pomysłów 
i dobrych praktyk w samorządach, 
rozwój współpracy pomiędzy europej-
skimi miastami, wzmacnianie uczest-
nictwa obywateli w procesie kształto-

wania polityki na szczeblu lokalnym 
i unijnym. Zapoznanie z kulturą oraz 
wymiana doświadczeń w poszcze-
gólnych krajach z pewnością uczyni 
współpracę silniejszą i bardziej zrów-
noważoną. Aby osiągnąć powyższe  
cele, od 2018 r. partnerzy spotykają 
się na międzynarodowych spotkaniach 

w siedmiu różnych krajach europej-
skich. Poza naszą gminą Partnerami 
projektu są miasta: Aksakovo (Buł-
garia), Setubal (Portugalia), Nughedu 
Santa Vittoria (Włochy), Shtip (Mace-
donia), Victoria (Rumunia), Montser-
rat (Hiszpania).

EUROPA	NALEŻY	DO	MŁODYCH...	
... to motyw przewodni IV międzyna-
rodowego spotkania, którego gospo-
darzem była nasza gmina. Mieliśmy 
przyjemność wysłuchania seminarium 
Profesora Grzegorza Kołodki pt. ,,Do-
kąd zmierza świat? Dokąd zmierza 
Europa?”, który przedstawił nadzieje 
i zagrożenia dotyczące przyszłości spo-
łeczeństwa. Kolejny zaproszony gość 
Pan Jacek Królikowski dyskutował 
z partnerami projektu podczas debaty 
pt. ,,Jak przeładować Europę?” oraz 
przekonywał o ogromnym wpływie 
młodzieży w procesie tworzenia poli-
tyki na szczeblu lokalnym i unijnym. 
Uczestnikami konferencji byli ucznio-
wie z gminnych placówek oświato-
wych, którzy podczas zorganizowanych 
w ramach gry symulacyjnej wyborów 
do Młodzieżowego Parlamentu Eu-

ropejskiego tylko utwierdzili zagra-
nicznych gości o słuszności motywu 
przewodniego spotkania, że to od nich 
zależy przyszłość Europy. Idee i misje 
stworzonych przez nich podczas gry 
ugrupowań, które kandydowały w wy-
borach (m.in. dbałość o środowisko, 

równouprawnienie kobiet i mężczyzn, 
otwartość na inne narodowości) stano-
wiły podstawę do konkluzji spotkania, 
że młodzi ludzie mogą zmieniać świat 
na lepsze.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

O PRZYSZŁOŚCI EUROPY
w Ożarowie Mazowieckim

Gmina Ożarów Mazowiecki przypomina o możliwości udziału w pro-
gramie usuwania wyrobów zawierających azbest. 
Zadanie obejmuje demontaż, odbiór 
(wyrobów wcześniej zdeponowa-
nych), transport i utylizację eternitu. 
Demontaż, transport i utylizacja 
wyrobów zawierających azbest re-
fundowana jest w 100% osobom 
fizycznym oraz jednostkom użytecz-
ności publicznej, jedynym kosztem 
jakie ponoszą jest nowe pokrycie da-
chu. Osoby prawne powinny usuwać 
wyroby zawierające azbest na włas-
ny koszt. 
W związku z powyższym zachęcamy 
mieszkańców zainteresowanych usu-
nięciem pokryć dachowych z eternitu 

lub odbiorem już zdjętego do składa-
nia wniosków w Urzędzie Miejskim 
w Ożarowie Mazowieckim (osobiście, 
drogą pocztową lub elektroniczną – dla 
osób posiadających podpis elektronicz-
ny). Formularz wniosku można pobrać 
w Wydziale Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa, ul. Kolejowa 2, pokój nr 
112 lub ze strony ozarow-mazowiecki.
esog.pl, zakładka – azbest. 

	l osoby planujące demontaż eter-
nitu składają wniosek wypełniony 
wraz z informacją o wyrobach za-
wierających azbest oraz potwier-
dzeniem złożenia w Starostwie Po-

wiatu Warszawskiego Zachodniego, 
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Oża-
rów Mazowiecki, wniosku o zgło-
szenie robót niewymagających po-
zwolenia na budowę/rozbiórkę;

	l osoby posiadające eternit do od-
bioru składają wypełniony wnio-
sek wraz z informacją o wyrobach 
zawierających azbest.

Wnioski będą rozpatrywane według 
kolejności ich wpływu do wyczerpa-
nia środków na bieżący rok. 

WSZELKIE	INFORMACJE	NA	TEN	TEMAT	
MOŻNA	UZYSKAĆ	POD	NR	TEL.:

	(22)	731	32	63.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa



 NR 6(57)/2019  (ROK IV)    |    11	KWIETNIA	2019	R.    |    Mocne Strony10 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	MAZOWIECKI  –  gmina	MICHAŁOWICE

PIASTÓW

Urząd Miasta Piastów informuje www.piastow.pl

ROWEROWA UNIA GMIN
Cztery miasta z naszej okolicy, w tym Piastów, utworzyły Rowerową Unię 
Gmin Zachodniego Mazowsza. Unia powstała pod koniec marca. W Pod-
kowie Leśnej, z inicjatywy burmistrza tego miasta, odbyło się kolejne 
spotkanie włodarzy i pracowników gmin leżących na zachód od War-
szawy. Celem Unii jest integracja różnych systemów rowerów miejskich 
i stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych w regionie. Dekla-
rację uczestnictwa w projekcie podpisał w imieniu Piastowa burmistrz 
Grzegorz Szuplewski. 

W	skład unii weszły na razie, 
oprócz Piastowa, także Nada-
rzyn, Podkowa Leśna i Mila-

nówek. W spotkaniu wzięli również 
udział przedstawiciele gmin z Jakto-
rowa, Michałowic, Grodziska Mazo-
wieckiego, Brwinowa, Lesznowoli, 
Raszyna i Pruszkowa. 
Piastów podejmuje działania zarów-
no w zakresie rozwoju infrastruktury 
rowerowej, poprzez budowę ścieżek 
rowerowych i stojaków, ale także 
poprzez współpracę z operatorami 
zajmującymi się uruchomieniem i za-
rządzaniem tzw. rowerem miejskim. 
Po ubiegłorocznych doświadczeniach 
z czarno-czerwonymi rowerami, któ-
re nie zawsze były traktowane w od-
powiedni sposób, miasto ponownie 
zwraca się w stronę rowerów IV ge-
neracji, tzn. takich, które nie wyma-
gają stosowania stacji do odstawiania 
rowerów, a jednocześnie umożliwiają 
sprawniejszą kontrolę nad odstawia-
niem rowerów we wskazane miejsca 

i korzystanie z nich przez określony 
czas. 
Piastów od dłuższego czasu prowa-
dzi rozmowy z operatorami tego typu 
jednośladów chcąc uzyskać jak naj-
lepszą ofertę dla mieszkańców nasze-
go miasta. 
Spotkanie w Podkowie Leśnej było 
już drugim w tej sprawie - pierwsze, 
dotyczące wspólnych działań na rzecz 
integracji systemów rowerowych - od-
było się 15 lutego w Nadarzynie. 
Inicjatorem projektu była Podkowa 
Leśna i to miasto zostało jego koordy-
natorem. Każda jednak gmina, która 
weszła w skład Rowerowej Unii Gmin 
Zachodniego Mazowsza powołuje do 
tej sprawy własny zespół, jaki będzie 
zajmował się projektem zarówno pod 
względem finansowym jak i meryto-
rycznym. 
Jednym z ważniejszych celów poro-
zumienia jest zabieganie o budowę 
spójnej i wygodnej drogi rowerowej 
do Warszawy. 

Poznaj grając, graj poznając
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Po-
wstania Warszawskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mi-
ckiewicza w Piastowie zapraszają do udziału w Grze Miejskiej POZNAJ 
GRAJĄC, GRAJ POZNAJĄC! Historia Piastowa w wydaniu plenerowym.

WEŹ UDZIAŁ W PRZYGODZIE,  
SPRAWDŹ ZNAJOMOŚĆ PIASTOWA,  

WYGRAJ NAGRODĘ!

Podczas gry będzie okazja, 
żeby w określonych punktach 
naszego miasta zdobyć informacje 
dotyczące historii Piastowa.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ ORAZ 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
– na stronie:
http://www.piastow.pl/aktualnosci/ 
oswiata/poznaj-grajac-graj-poznajac

ZGŁOSZENIA MOŻNA PRZESYŁAĆ 
• drogą elektroniczną: 

poznajgrajac@op.pl 
ewentualnie

• osobiście – do p. Urszuli 
Zaorskiej lub p. Moniki 
Szuplewskiej w SP 3, przy Alei 
Tysiąclecia 5 w Piastowie 

na formularzu zgłoszeniowym 
– do 24 KWIETNIA br.

ZAREJESTRUJ SIĘ  
I WYSTARTUJ Z NAMI 3 MAJA 2019 R.

KOMUNIKAT w sprawie egzaminów w piastowskich szkołach
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14 KWIETNIA (niedziela),  
godz. 12:00 (sala audytoryjna)     WSTĘP WOLNY

Ewa Telega Prezes Stowarzyszenia K40 oraz Krzysztof Rymu-
za Starosta Pruszkowski zapraszają na  kolejny  pruszkowski 
„Salon Poezji K40”. Tego dnia spotkamy się z twórczoś-
cią  Aleksandra Puszkina, którą zaprezentuje Daniel Olbrychski 
wspólnie z Katarzyną Ucherską. Akompaniował im będzie Marcin 
Mazurek, a śpiewem zaszczyci nas Katarzyna Łochowska. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Liczba miejsc ograniczona.

13 KWIETNIA 2019 (sobota), godz. 19.00 
KONCERT:     Adam Strug i Monodia Polska  

– Pieśni postne
Po koncercie - wernisaż malarstwa i grafik Bożeny Korulskiej. 
Monodia Polska to zespół założony i prowadzony przez Adama Struga, 
kultywujący śpiew tradycyjnych polskich pieśni religinych i swieckich 
w wariantach melodycznych zebranych na Mazowszu. WSTĘP WOLNY.

16 KWIETNIA 2019 (wtorek), godz. 18.00
DEBATA:  Tajemnicza 
Maria Magdalena

Jedna z najbardziej tajem-
niczych i kontrowersyjnych 
postaci w Biblii. To właśnie 
o Marii Magdalenie rozma-
wiać będą dwaj specjaliści 
- biblista i historyk literatury 
ks. prof. Józef Naumowicz 
oraz historyk, teolog i autor 
książki o Marii Magdalenie 
Paweł Feliks Nowakowski. 
Spotkanie poprowadzi Hanna 
Maria Giza, dziennikarka 
radiowa, aktorka, autorka ad-
aptacji i reżyser słuchowisk. 
WSTĘP WOLNY.

27 KWIETNIA 2019 (sobota),  
godz. 11.00–15.00
WARSZTATY:     Ziołowe peregrynacje  

– spacerem w ziołowy świat
Głównym celem spotkań jest przybliżenie współczesnemu odbiorcy 
związku człowieka z otaczająca go przyrodą w nawiązaniu do czasów sta-
rożytnych. Chcemy poruszyć problematykę higieny, ziołolecznictwa oraz 
kosmetyków zarówno w dawnych czasach, jak i dziś, podkreślając rolę 
głębokiej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie wiedzy praktycznej.

Centrum Kultury i Sportu  
przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Pruszkowie
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05-800 Pruszków, Plac Jana Pawła II 2 

31 marca 2019 odbył się BIEG POLSKIEGO PAŃSTWA  
PODZIEMNEGO na dystansie 1945 m.
A oto najlepsze trójki w poszczególnych kategoriach: 

OPEN KOBIETY
1  Kwiatkowska Renata
2  Brogowicz-

Stępniewska 
Agnieszka

3  Ślusarczyk Anna

OPEN MĘŻCZYŹNI
1 Glapiński Igor
2  Pajdosz  

Arkadiusz 
3 Sprengel Piotr

U16 DZIEWCZĘTA
1  Panasiuk  

Justyna 
2  Szatkowska Oliwia 
3  Szatkowska  

Julia

U16 CHŁOPCY
1  Markowski Kacper
2 Luberski  Jan
3 Bielec Kacper

U12 DZIEWCZĘTA
1 Milewska Zofia
2 Błuś Hanna
3  Dudek  

Aleksandra

U12 CHŁOPCY
1  Buczkowski Kacper
2  Wałdykowski Maciej
3 Łuczyński Cyryl

GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH

BIEG CHRZTU POLSKI na dystansie 966 m
Szykujmy się na kolejny 4. bieg – BIEG CHRZTU 
POLSKI na dystansie 966 m! Organizatorzy 
zapraszają już teraz – trwają zapisy 

Bieg wystartuje 14 kwietnia 2019

Start i meta jak zwykle  
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR 
Al. Tysiąclecia 1, 05-820 Piastów.

A TERAZ SZCZEGÓŁY
Start biegu: 14.04.2019 
• godzina 10:00 (dzieci i młodzież), 
• około godziny 11:00 (OPEN)

UWAGA. Limit biegaczy 200 osób 
Zapisy na www.mosir.piastow.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich biegaczy!

Tego dnia biegowi towarzyszyła 
zorganizowana na dużą skalę akcja 
pomocy dla Sebastiana. 
Pomoc ma MOC!
Nie zawiedli strażacy z OSP – biegli 
w pełnym umundurowaniu!

Foto: Ewa Milun-Walczak
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NASZE	STRONY

Osiem lat temu powstała w Pruszko-
wie Szkoła Podstawowa dla Dzieci 
z Autyzmem „Przylądek”. Wtedy też 
przeszedł ulicami Pruszkowa pierw-
szy, jeszcze nieliczny marsz z okazji 
Światowego Dnia Świadomości Au-
tyzmu. 2 kwietnia 2019 r. „Niebieski 
Pruszkowski Spacer dla Autyzmu” 
zgromadził blisko tysiąc osób.

P atronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli: Krzysztof Rymuza, Starosta 
Pruszkowski oraz Paweł Makuch, 

Prezydent Miasta Pruszkowa. „Niebie-
ski Pruszkowski Spacer dla Autyzmu” 
był organizowany we współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Pruszkowie, 
Urzędem Miasta Pruszkowa oraz Cen-
trum Kultury i Sportu w Pruszkowie.

Starostwo Pruszkowskie zbuduje 
Centrum Autyzmu
Starosta Rymuza, rozpoczynając marsz 
powiedział – „Sformułowanie spektrum 
autyzmu pokazuje bezradność rządu 
w tej sprawie, nie ma definicji tego sta-
nu ducha i tego stanu ciała, który można 
zacytować. Stąd problem dla Powiatu, 
na którego barki złożono działalność 
na rzecz opieki nad ludźmi ze spektrum 
autyzmu. W najbliższych latach liczba 
osób, którymi powinniśmy się zająć, 
a którzy przekroczą barierę edukacyjną 
25 lat, wzrośnie do 60. Jesteśmy na to 
przygotowani. Na dzisiejszej sesji wpro-
wadzamy do budżetu zadanie budowy 

ośrodka dla osób ze spektrum autyzmu 
w Pszczelinie. Jesteśmy z tego dumni. 
Jest to początek dalekiej i kosztownej 
drogi, ale pokazuje kierunek działania 
i będzie to działanie, które odblokuje 
myślenie na temat konieczności wspar-
cia ludzi ze spektrum autyzmu. to jest 
problem społeczny i po to się spotka-
liśmy, żeby głośno o tym mówić. Do 
realizacji tego zadania potrzebne jest 
wsparcie z wielu stron, przede wszyst-
kim ze strony rządu. Sami tego nie 
udźwigniemy. Możemy zrobić projekt, 
ale nie podołamy wielomilionowej in-
westycji”.
Prezydent Makuch dał sygnał do wy-
marszu, wskazując „niebo błękitne nad 
nami”.

Niebieskie serce stworzone z ludzi
Spacer z Parku Kościuszki przeszedł 
przez ulicę Niecałą i zakończył się na te-
renie parkingu przyległego do Centrum 
Kultury i Sportu, gdzie przystąpiono 
do bicia rekordu Polski na największy 
wzór niebieskiego serca dla autyzmu, 
ułożonego z ludzi. Warunkiem wzięcia 
udziału w przedsięwzięciu był niebieski 
ubiór. – „Jednym z symboli autyzmu 
jest niebieski puzel. Puzzle mają różne, 
dziwne kształty i dopiero wszystkie ra-
zem tworzą piękny, pełny wzór. Bądź-
my razem z osobami z autyzmem tymi 
puzzlami i stwórzmy niebieski, piękny 
wzór” - powiedziała dyrektor szkoły 
„Przylądek”, Joanna Włodarska-Licho-
cka. – „Tolerancja, zrozumienie, chęć 

zaprzyjaźnienia się – zabierzmy ze sobą 
kawałek serca. Niech autyzm nie będzie 
obcy, niech autyzm będzie nasz”.
Ogromne, niebieskie serce, bijące dla 
autyzmu stworzyło aż 715 osób! 
Wydarzeniu towarzyszył utwór pt. „Mój 
świat, mój Autyzm” stworzony przez 
Krystiana Pacieja – mieszkańca Prusz-
kowa i ojca dziecka ze spektrum auty-
zmu.
Całość poprowadziła Klaudia Carlos – 
dziennikarka i prezenterka TVP, zaan-
gażowana w działania na rzecz Fundacji 
Lepszy Start, wspierającej szkołę dla 
dzieci z autyzmem w Pruszkowie.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy ob-
jadali się niebieskimi pączkami, przygo-
towanymi przez pruszkowskich cukier-
ników.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

„PRZYLĄDEK” to szkoła niepublicz-
na na prawach placówki publicznej. Obo-
wiązują w niej takie same świadectwa, jak 
w każdej innej szkole. Obecnie uczęszcza 
tutaj 31 dzieci plus ok. 20, które korzystają 
ze stałej pomocy terapeutycznej. Zatrudnio-
nych jest czterdzieści kilka osób personelu. 
Każde dziecko pracuje w indywidualnym 
programie edukacyjno-terapeutycznym.
W zależności od tego, jak dziecko funkcjo-
nuje intelektualnie, jakie ma możliwości 
poznawcze, tak jest dostosowany program. 

„PRZYLĄDEK”  
to bezpieczeństwo, miłość,  

ciepło, radość.

NIEBIESKI MARSZ

Urszula Kierzkowska 
radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Z okazji  Świąt Wielkanocnych  
życzę Państwu spokoju ducha, wiary w ludzi  
oraz wiary w siebie i swoje możliwości,  
a wraz z budzącą się do życia wiosną  
– umiejętności dostrzegania piękna tego świata!
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P rzy okazji tej wyjątkowej wizyty 
Prezes Towarzystwa Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Ursusie 

Lucyna Wasilewska uhonorowała 
Marszałka medalem, przyznawa-
nym z okazji XV-lecia TUTW oraz 
piękną, świąteczną pisanką, przygo-
towaną przez panie z uniwersytetu. 
Na spotkaniu obecni byli również 
przewodniczący Rady Programowej 
TUTW prof. dr hab. Janusz Komen-
der, Dyrektor OK „Arsus” Bogusław 
Łopuszyński oraz rekomendowany 
przez marszałka jako kandydat z ra-
mienia Polskiego Stronnictwa Ludo-

wego z Warszawy do Parlamentu 
Europejskiego – Władysław Teofil 
Bartoszewski. Marszałek zaprezen-
tował go jako swojego społecznego 
doradcę w sprawach związanych 
z funkcjonowaniem samorządu, 
a także w sprawach europejskich.
Lucyna Wasilewska krótko przypo-
mniała historię Uniwersytetu w la-
tach 2003–2018. Ursuski uniwersytet 
był czwartą taką organizacją zareje-
strowaną w Warszawie. Obecnie jest 
ich 40, a na Mazowszu ponad 100. 
Aktualnie ursuskie Towarzystwo li-
czy ponad 500 słuchaczy.

Rola Urzędu Marszałkowskiego 
w funkcjonowaniu województwa 
mazowieckiego
Marszałek Struzik przedstawił pre-
zentację „Wybrane instytucje kul-
tury z terenu Warszawy i okolic”. 
Słuchacze dowiedzieli się m.in., że 
wśród wielu dziedzin życia, który-
mi zajmuje się samorząd wojewódz-
twa, infrastruktura, zdrowie i kultura 
znajdują się na czołowych miejscach. 
Urzędowi marszałkowskiemu pod-
lega 29 różnych instytucji kultury, 
m.in. 18 muzeów, 4 teatry, 3 centra 
kultury i sztuki, a wśród nich Zespół 

„Mazowsze”, Warszawska Opera 
Kameralna, Mazowiecki Instytut 
Kultury, Muzeum Niepodległości 
(Pałac Radziwiłłów), Muzeum Ko-
lejowe (Stacja Muzeum), Muzeum 
Etnograficzne, skanseny. W 2018 
roku na wsparcie kultury Urząd 
Marszałkowski przekazał ponad 256 
mln zł, a na rok 2019 przewidziane 
jest prawie 300 mln zł. Wiele osób 
nie zdawało sobie sprawy, że nie są 
to pieniądze z budżetu państwa lecz 
środki samorządowe. Jak powiedzia-
ła Prezes Wasilewska, Pan Marszałek 
jest ojcem kultury i wielkim odnowi-

cielem. Drugi gość spotkania, Teofil 
Bartoszewski, zauważył, że Marsza-
łek jest wielbicielem kultury i sztuki, 
a dzięki temu, że pełni swoją funkcję 
już 18 lat jego działania zachowują 
ciągłość.

W drugiej części spotkania Emilia 
Szutenbach, historyk, licencjonowa-
ny przewodnik po Warszawie i Łodzi, 
wygłosiła wykład o Marii Walewskiej 
powiązany z opisami zabytków Ma-
zowsza.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

MECENAS KULTURY 
i czołowy samorządowiec Mazowsza

W czwartek, 28 marca, na cyklicznym spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ośrodku Kultury „Arsus” 
połączonym z wykładem, wyjątkowym gościem był ADAM STRUZIK – Marszałek Województwa Mazowieckiego.
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U nas pozbędziesz się bólu – bez leków Ośrodek Medycyny Manualnej  
i Osteopatii

NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki 

ul. Koronacyjna 15

TERAPIA FIZYKALNO-MANUALNA 
to doskonała metoda na pozbycie się  
przyczyn uciążliwych dolegliwości bez leków.

Wojciech PAPAJEWSKI – terapeuta
Skutecznie pomaga w usuwaniu bólu – BEZ LEKÓW 

Różnorodne, bezinwazyjne metody zabiegów 
stosowanych w Ośrodku NATURMED  

bardzo często ratują przed operacjami.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

 tel.: 22 662 49 07, 604 092 007
Ośrodek Naturmed proponuje  

do godne terminy i godziny zabiegów dla pracujących.

OSTEOPATIA, CHIROPRAKTYKA 
ORTOPEDYCZNA, 
SPECJALISTYCZNE MASAŻE, 
MOBILIZACJA KRĘGÓW, STAWÓW, 
MIĘŚNI itp. 

Nagłe lub przewlekłe 
bóle stawów (łokcio
wego, nadgarstka), rąk,  
nóg, zaburzenia czu
cia, bóle i zawro ty gło   
wy, ograni cze nia rucho 
 mości bar ku, „pie kące”  
plecy i wiele, wiele in
nych, jak np. dyskopatie czy przepukliny 
– utrud niają życie. Nie rzadko to właśnie 
chory kręgosłup jest „sprawcą” tych 
dolegliwości.
Mimo postępu medycyny akademickiej 
– nie wymyślono leku, który by „ustawił” 
wypadnięty dysk we właściwe położenie 
albo „zmusił” więzadła czy też mięśnie 
do „utrzymania” kręgosłupa, poszcze

gólnych kręgów, stawów. Aby osłabić 
cierpienie, nierzadko zwiększamy 
częstotliwość stosowania środków 
przeciw bólowych, co w konsekwencji  
powoduje innego rodzaju dolegliwości 
– ze stro ny układu pokarmowego. 

Może to właściwa pora, aby nareszcie 
pomóc sobie w inny, skuteczny sposób.

Postępowanie w ośrodku medycznym NATURMED:
1.   Przyjście na bezpłatną wizytę kwalifikacyjną  

(należy przynieść wyniki badań – rentgen, rezonans  
lub tomografię – aby ustalić na ich podstawie  
i po przeprowadzonym z pacjentem wywiadzie  
PRZYCZYNY dolegliwości oraz określić możliwości  
leczenia albo przeciwwskazania). 

2.    Wykonanie pierwszego zabiegu dostosowanego indywidu
alnie do każdego pacjenta (brane są pod uwagę:  
wiek pacjenta oraz ewentualne choroby towarzyszące).

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz 
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

NOWE	ZASADY	NAJMU	OD	GMINY
Od lat wynajmuję razem z rodziną 
mieszkanie od gminy. Czy to prawda, że 
teraz co jakiś czas gmina może zażądać 
ode mnie zaświadczenia o dochodach 
i wyrzucić z mieszkania jeśli okaże się, 
że zarabiam za dużo?
Nie! Rzeczywiście nowelizacja usta-
wy o ochronie praw lokatorów, która 
zaczyna działać od 21 kwietnia po-
zwala gminie na weryfikowanie do-
chodów najemców, którzy zajmują 
należące do samorządu mieszkania, 
ale te zasady dotyczą tylko nowych 
umów. A to oznacza, że osoby takie 
jak Pani- czyli mające dawno temu 
podpisane umowy najmu nie będą 
objęte koniecznością sprawdzania 
jaki dochód osiągnęła ich rodzina. 
Nowe przepisy dają gminom prawo 
do sprawdzenia ile wynosi dochód 
najemcy w przeliczeniu na człon-
ków jego gospodarstwa domowego. 
Można to robić nie częściej niż co 
2,5 roku. Jeżeli okaże się, że osoba 
korzystająca z mieszkania należące-

go do samorządu przekroczy progi 
dochodowe ustalone wcześniej przez 
gminę to ta ostatnia będzie miała pra-
wo do podniesienia czynszu. Zrobi to 
proporcjonalnie a to oznacza, że im 
więcej  najemca zarabia tym więcej 
będzie płacił za prawo do mieszka-
nia w samorządowej nieruchomości. 
Oczywiście podwyżka będzie ustala-
na w rozliczeniu na osobę stanowiącą 
członka gospodarstwa domowego na-
jemcy. W przypadku singli rozlicze-
nie podwyżki nastąpi według specjal-
nego współczynnika, który pozwoli 
w miarę sprawiedliwie określić ile 
samotna osoba powinna więcej pła-
cić za zajmowane przez siebie cztery 
kąty. W praktyce więc ci, którzy zara-
biają więcej muszą się liczyć z tym, 
że będą też płacili większy czynsz. 
Gdyby doszli do wniosku, że on im 
nie odpowiada będą musieli poszu-
kać sobie dachu nad głową gdzie in-
dziej. Reguły te nie dotyczą jednak 
tych, którzy mają już zawarte umowy 
najmu z gminami. W ich przypadku 
nawet jeśli samorząd zdecyduje się na 

podwyżkę czynszu to nastąpi to we-
dług starych zasad i przyjmuje się, że 
taka zmiana absolutnie nie oznacza 
zawarcia nowej umowy najmu. Dzię-
ki temu rozwiązaniu starzy najemcy 
są chronieni przed koniecznością 
składania deklaracji co do wysokości 
osiąganych przez siebie dochodów. 
W ten sposób gmina nie ma też prawa 
odebrać im prawa do lokalu tylko dla-
tego, że więcej zarabiają. Co więcej 
stare zasady dotyczyć też mają tych, 
którzy wstąpią w stosunek najmu. To 
znaczy po śmierci najbliższej osoby 
będącej najemcą gminnego mieszka-
nia jej niektórzy spadkobiercy wejdą 
w prawa, które mieli zmarli. W ten 
sposób będą oni chronieni przed ko-
niecznością dopłacania do czynszu.

SZYBSZY	ZWROT	PODATKU
Mam czworo małych dzieci. Właśnie 
zabieram się do wypełnienia swojego 
zeznania podatkowego. Pewnie wyjdzie 
mi w nim spory zwrot podatku z tytułu 
ulgi na dzieci. Czy jest jakiś sposób, 
żeby zmusić skarbówkę, żeby szybciej 
oddała mi te pieniądze?
Tak! Zanim jednak wyśle Pani swoje 
zeznanie podatkowe radzimy postarać 
się o Kartę Dużej Rodziny (KDR). Jej 
posiadacze mają prawo do szczegól-
nego przywileju – jeśli w rocznym 

zeznaniu podatkowym zaznaczą, że 
mają KDR fiskus dokona zwrotu nad-
płaconego podatku w wyjątkowo krót-
kim terminie bo zaledwie w ciągu 30 
dni. Trzeba tylko pamiętać o dwóch 
rzeczach. Po pierwsze skrócony ter-
min dotyczy tylko tych PITów, które 
zostały wysłane elektronicznie. Zło-
żenie ich w wersji papierowej nie po-
zwala korzystać z tego przywileju. Po 
drugie zeznanie podatkowe musi być 
prawidłowe. Poprawki błędów wydłu-
żą termin zwrotu.

OJCIEC	PŁACI	PRZED	PORODEM
Będę miała dziecko z mężczyzną, któ-
ry nie jest moim mężem. Rozstaliśmy 
się kiedy byłam już w ciąży. Mam teraz 
problemy finansowe i jestem ciekawa, 
czy mogę domagać się o przyszłego 
ojca, żeby mi pomógł.
Tak, ma Pani do tego prawo. Art. 
142 Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego stanowi, że jeżeli ojcostwo 
mężczyzny niebędącego mężem 
matki zostało uwiarygodnione matka 
ta może domagać się od niego, żeby 

wspomógł ją finansowo. Matka może 
wystąpić z takim roszczeniem jesz-
cze przed narodzeniem się dziecka. 
Prawdopodobny ojciec musi wyłożyć 
sumę, która powinna wystarczyć na 
pokrycie kosztów utrzymania matki 
przez 3 miesiące w okresie porodu 
oraz dodatkowo musi on do pokryć 
wydatki związane z utrzymaniem 
dziecka przez pierwsze 3 miesiące 
jego życia. O tym ile pieniędzy musi 
zapłacić przyszły tata i w jakich ter-
minach będzie je wykładał decyduje 
sąd rodzinny i opiekuńczy. W oparciu 
o ten przepis nie ma obowiązku udo-
wadniania, że mężczyzna jest ojcem 
dziecka. Wystarczy ten fakt upraw-
dopodobnić. Posłużą do tego np. ze-
znania świadków potwierdzających, 
że mężczyzna był w związku z przy-
szłą matką, zdjęcia ze wspólnych po-
bytów na wakacjach itp. Dobrze jest 
też udokumentować fakt, że kobieta 
i mężczyzna tuż przed ciążą mieszkali 
razem. Najlepsze do tego celu są ra-
chunki przychodzące na jeden adres 
na nazwisko zarówno przyszłej matki 
jak i jej byłego już partnera.

Artur Borkowski – prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje  
prawne problemy związane z domem, rodziną i finansami

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

LEKARSKIE

WIZYTY DOMOWE

Lekarz specjalista PSYCHIATRA  
z doświadczeniem 
w diagnozowaniu i leczeniu: 
– problemów wieku podeszłego 

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt.  
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

KUPIĘ

PRACA

ANTYKI ZA GOTÓWKĘ
Antyki, obrazy, meble, srebra, 

platery, brązy, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, orzełki, 

ryngrafy, szable, bagnety

tel.: 601 336 063

Potrzebna osoba
DO SPRZĄTANIA 

MIESZKANIA
w Ursusie 2 × w miesiącu

tel. 604 776 717 

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

ul. Wojciechowskiego 33

pawilon 16
tel. 601 23 16 14

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

l   złoto, srebro, biżuterię 
l  monety, antyki 

oraz
l  telefony, laptopy  
l  sprzęt fotograficzny  
l  artykuły RTV

SKUPUJEMY

KRÓTKIE NOGI I DŁUGI NOS 
– o kłamstwie (cz. 2)
Kłamstwo jest powszechnie potępiane, oce-
niane negatywnie i traktowane jako oczywiste 
łamanie norm i reguł społecznych. A tymcza-
sem badania psychologiczne przekonują, że 
kłamiemy średnio dwa razy dziennie. Niezwy-
kle lekko przychodzi nam krytyka kłamców, natomiast w przypadku włas-
nych kłamstw z łatwością odnajdujemy rzeczowe i usprawiedliwiające 
nas powody – była o tym mowa w poprzednim numerze. W tej odsłonie 
Kącika zastanowimy się, dlaczego nawet dobrzy i uczciwi ludzie kłamią. 

Usprawiedliwianie nieuczciwości
Przede wszystkim warto otwarcie przy-
znać, że w dzisiejszych czasach istnieje 
pewne przyzwolenie na bycie nieuczci-
wym. Niekiedy słyszy się to nawet od 
różnych ekspertów – może nie wprost, 
ale następuje pewne zacieranie się gra-
nicy pomiędzy tym, co prawdziwe, do-
bre i uczciwe a tym, co jest fałszywe, 
nieuczciwe i krzywdzące dla innych. 
Np. wiele współczesnych koncep-
cji psychologicznych, filozoficznych 
czy socjologicznych praktykuje tezy 
o względności i nietrwałości uczuć, 
o ewolucyjnie zwierzęcej naturze czło-
wieka (do której ma przynależeć dbanie 
o własny interes) czy przyzwoleniu na 
hedonizm („życie ma się tylko jedno 
– czerp z niego jak najwięcej!”). Tłu-
maczą one i usprawiedliwiają nieuczci-
wość na różne sposoby. Przykładowo, 
dzisiejsze wzorce przedkładają przy-
jemność i szczęście nad zobowiązania 
wobec innych (partner przestał mi się 

podobać to mam prawo się wycofać). 
W konsekwencji wiele negatywnych 
zachowań jest dziś widzianych jako 
mniej naganne niż dawniej, np. nie-
wierność małżeńska. A w świecie, 
w którym jest przyzwolenie na kłam-
stwo, siłą rzeczy staje się ono coraz bar-
dziej powszechne.

Uczciwi też kłamią
Można powiedzieć, że nieuczci-
wość zdarza się uczciwym ludziom 
w pewnych sytuacjach. Nie traktuje 
się jej jako stałej, przynależnej danej 
osobie cechy osobowości (mówimy 
tutaj o ludziach zdrowych, a nie tych 
z zaburzeniami osobowości takimi 
jak psychopatia). Oczywiście nie-
którzy ludzie kłamią bardzo często, 
inni nieporównywalnie rzadziej. Woj-
ciech Wypler, autor książki „Anato-
mia zdrady” pisze, że nieuczciwym 
się bywa, kiedy pokusa jest silna, 
wewnętrzne mechanizmy regulują-

ce zachowanie dają zbyt słaby opór, 
a umysł usłużnie podsuwa usprawied-
liwienia. Wówczas nawet człowiek 
postrzegany przez swoje otoczenie 
jako dobry i uczciwy jest zdolny do 
sięgnięcia po kłamstwo, i to niejedno-
krotnie. Co musi nastąpić, aby wzro-
sło ryzyko, że zazwyczaj uczciwy 
człowiek nas oszuka?

Czynniki ryzyka
Istnieje kilka czynników, które zwięk-
szają ryzyko wystąpienia nieuczciwe-
go zachowania. Po pierwsze okazja, 
czyli sytuacja pokusy („Jeśli nikt nie 
patrzy i nikt się nie dowie, to dlacze-
go mam sobie nie przywłaszczyć tego 
sprzętu?”). Drugi czynnik to presja 
(inaczej: motyw, potrzeba), czyli nie-
zaspokojone potrzeby, np. potrzeby 
finansowe, materialne, ale także wra-
żeń czy znaczenia. Trzeci czynnik na 
pewno nie jest nikomu obcy – jest nim 
samousprawiedliwienie. To pospoli-
ty zabieg poznawczy, który pozwala 
ludziom naruszać akceptowane przez 
siebie normy i wartości bez lęku czy 
poczucia winy. Co ciekawe, nawet 
bez obniżenia samooceny w zakresie 
uczciwości i moralności! „Dobre” 
usprawiedliwienie się pozwala nam 
podtrzymać wysokie mniemanie o so-
bie przez długi czas. Na skłonność do 
łamania norm wpływa też czwarty 
czynnik, jakim są wcześniejsze do-
świadczenia, w których sukcesywnie 
następowało uczenie się nieuczci-
wości. Jeśli nieuczciwy postępek 
przyniósł zamierzony cel i nie został 
okupiony dużymi kosztami, to poja-
wiająca się w związku z osiągnięciem 
tego celu przyjemność będzie to za-
chowanie prawdopodobnie wzmac-
niać. Wciąż będzie więc ono podej-

mowane, może odtąd nawet jeszcze 
częściej. 

(Nie)sprzyjające cechy osobowości
Otoczenie i sytuacja mają istotny, jed-
nak nie jedyny wpływ. Czynnikiem 
ryzyka nieuczciwego zachowania są 
także różne dyspozycje wewnętrzne 
człowieka. Wśród nich można wymie-
nić niedojrzałe rozumowanie moralne, 
czyli postawę życiową polegającą na 
sięganiu po doraźne wartości i instru-
mentalne traktowanie norm (przestrze-
ganie ich tylko wtedy, gdy jest to dla 
nas wygodne). Inna sprawa to pewne 
cechy osobowości, takie jak chłód 
uczuciowy (czyli brak głębokich rela-
cji z innymi ludźmi) czy egocentryzm 
– skupienie się jedynie na własnych 
celach, dążeniach i potrzebach. Ba-
dacze wymieniają też roszczeniowość 
(„należy mi się, chcę być szczęśliwy”), 
orientację na siłę („w życiu można 
być wilkiem albo owcą”) czy pewien 
infantylizm uczuciowy – przykrywa-
nie nieuczciwego postępku innymi, 
cenionymi społecznie zachowaniami 
(„Skłamałem, ale przecież pomagam 
innym, jestem dobrym ojcem.”)

Najbardziej cierpi... kłamca
Każdy jest zdolny do sięgnięcia po 
kłamstwo i każdy to czasem robi. To 

jednak od nas zależy, jak często bę-
dziemy się decydować na takie zacho-
wanie. Wypowiedzenie nieszczerego 
komplementu czy nieco podkoloryzo-
wana wymówka byłyby jeszcze pew-
nie do wybaczenia, zwłaszcza w dzi-
siejszych czasach. Problem pojawia 
się jednak wtedy, gdy oszukiwanie 
zaczyna gościć coraz częściej w re-
pertuarze naszych codziennych zacho-
wań. Ma to wysoce szkodliwy wpływ 
nie tylko na nasze relacje międzyludz-
kie, ale także na samych kłamiących 
delikwentów. Ludzie, którzy są uwi-
kłani w kłamstwa, bardzo często cier-
pią. Antoni Czechow napisał: „Rdza 
niszczy żelazo, a kłamstwo duszę”. 
A George Bernard Shaw: „Najwięk-
szą karą dla kłamcy jest nie to, że ktoś 
mu nie wierzy, ale to, że on sam nie 
potrafi uwierzyć nikomu.” Często 
kłamcy dochodzą bowiem do takiego 
momentu w życiu, w którym nie są już 
w stanie innym ufać, a słowa przestają 
mieć jakąkolwiek wartość. Zachęcamy 
naszych Czytelników do szczerości 
i prawdomówności w swoim codzien-
nym życiu. A następnym razem zasta-
nowimy się nad życiem po kłamstwie, 
czyli co zrobić, kiedy kłamstwo – na-
sze lub innych – wyszło na jaw. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• W. Wypler, Anatomia zdrady, Warszawa 2016.

PSYCHOLOGIA
NASZYCH RELACJI

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

CZYNNIKI RYZYKA 
NIEUCZCIWEGO ZACHOWANIA:
l	 okazja
l	 presja
l	 samousprawiedliwienie
l	  wcześniejsze doświadczenia
l	 dyspozycje wewnętrzne

Wesołego 
Alleluja!
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