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„TRAFNY 
WYBÓR” 
J. K. ROWLING

Wszyscy znają autorkę 
chyba najsłynniejszej serii 
opowieści o Harrym Potte-
rze, której zasięg dawno 
już przerósł najśmielszeww 
oczekiwania zarówno samej 
Rowling, wydawców jej ksią-
żek, jak i czytelników. Harry 
Potter stał się legendą, sym-
bolem pewnych zmian spo-
łeczno-kulturowych, trafiając 
do serc milionów dzieci i młodzieży na całym świecie. Chyba 
nie było większego sukcesu w dziedzinie literatury dziecięco-
-młodzieżowej.
Mało kto jednak wie, że angielska pisarka wydała też powieść 
skierowaną do dorosłych i jest to właśnie - „Trafny wybór”.  
Książka opowiada o życiu mieszkańców małego miasteczka 
i w niczym nie przypomina magicznych przygód młodego cza-
rodzieja. Przytaczane historie obrazują raczej typowe potycz-
ki miejscowej władzy, codzienne życie lokalnej społeczności 
- sąsiadów, urzędników, młodzieży czy beneficjentów ośrodka 
pomocy społecznej. Joanne  Rowling w swoim życiu sprzed 
Harry-ego Pottera cierpiała na depresję i samotnie wychowy-
wała córkę. Ten okres odcisnął się w wydanej w 2012 roku 
książce – „Trafny wybór”. Na jej podstawie powstał brytyjski 
serial  telewizyjny o tym samym tytule.

„TYDZIEŃ KONSTANCJI” 
OLGA MASIUK, ILUSTR. EWA STIASNY

Wyśmienita książka dla 
dzieci w wieku 6-9 lat. 
Opowieść o niewidomej 
dziewczynce, tytułowej 
Konstancji, pokazuje 
dzieciom jak wygląda 
życie bez możliwości 
zobaczenia świata do-
okoła, a przede wszyst-
kim pokazuje, że mimo 
wszystko można czer-
pać z tego życia radość. 
Zmysł wzroku może być 
dobrze zastępowany nie 
tylko innymi zmysłami, 
lecz przede wszystkim naszą wyobraźnią. Dziewczynka 
otoczona jest miłością, ciepłem rodzinnego domu, wypeł-
nionego przez  mamę, zwaną „mamuliną” i babcię Flo-
rę, a także wujka Ryśka i ciocię Zosię. Ciekawość  świata 
i bogata wyobraźnia Konstancji powoduje, że każdy jej 
dzień wypełniony jest jakimiś przygodami. Książkę pole-
cam przede wszystkim ze względu na jej walory poznaw-
cze i edukacyjne, bo nie tylko oswaja z innością, ale też 
pokazuje jak cieszyć się życiem, jeśli nie wszystko jest tak, 
jak być powinno.

🙔🙗🙔

„TROCINY”
KRZYSZTOF VARGA
Powieść nazwana przez re-
cenzentów pamfletem na 
współczesność. Faktycznie, 
przejaskrawione opisy posta-
ci i sytuacji, kuriozalny niekie-
dy splot wydarzeń, potwier-
dzają ten gatunek. Historia 
Piotra przypomina niekiedy 
perypetie Adasia Miauczyń-
skiego  z filmu „Dzień świra” 
w reżyserii Marka Koterskie-
go. Książka ma ewidentny 
rys tragikomedii, a jej boha-
terowi trudno odmówić zasadności w tak pesymistycznym 
i mizantropijnym podejściu do życia. Każdy czytelnik rozpo-
zna w otoczeniu Piotra jakiś znajomy element rzeczywisto-
ści. Młodzież w modnych kawiarniach, uczestnicy szkoleń 
integracyjnych, działkowicze, pretensjonalni znajomi, tok-
syczni rodzice, korporacyjne wymoczki – bohater nie zosta-
wia na nikim suchej nitki. Akcja bardzo długo się rozwija, 
by na sam koniec, po wylaniu wszystkich możliwych pomyj 
antypatii i pogardy, doprowadzić do tragicznego końca, 
rodem z klasycznego kryminału, którym przecież nie jest. 
No i tutaj już trzeba przeczytać książkę – spoiler mógłby 
zdecydowanie zaburzyć przyjemność oczekiwania na mo-
ment, w którym ten ładunek frustracji i rozczarowania ży-
ciem w końcu wybuchnie.

Poleca: LUCYNA DĄBROWSKA

WA R TO  P R Z ECZ Y TA Ć  📖  WA R TO  P R Z ECZ Y TA Ć  📖  WA R TO  P R Z ECZ Y TA Ć  📖  WA R TO  P R Z ECZ Y TA Ć

UWAGA!
WAŻNE WYDARZENIA 
W DZIELNICY URSUS

 
14 maja (wtorek), godz. 12.00

otwarcie

Skateparku 
skrzyżowanie ul. Dzieci Warszawy i ul. Szancera 

– realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego. W programie pokaz 
jazdy na deskorolce i warsztaty dla uczestników. 

 

22 maja (środa), godz. 11.00
otwarcie I etapu budowy 

Eko Parku 
przy ul. Gierdziejewskiego. 

W programie wydarzenia przejście ścieżką przyrodniczo-edukacyjną 
oraz  wykonanie ostatnich nasadzeń zieleni z udziałem dzieci 

z Eko Klubu w Ursusie. W wydarzeniu udział wezmą 
m.in. przedstawiciele Miasta i Dzielnicy.

🏞

🏂 🚵
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PRUSZKÓW

Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie od lat prowadzi działalność daleko wy-
kraczającą poza upamiętnienie exodusu ponad 600. tysięcy ludności stolicy 
po Powstaniu Warszawskim. Szeroko rozwinięta jest działalność edukacyjna 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kilka razy w miesiącu organizowane są 
spotkania, wykłady, wystawy o tematyce oscylującej przede wszystkim wo-
kół II wojny światowej oraz historii Pruszkowa i okolic. Niedawno w ramach 
organizowanych przez Powiat Pruszkowski obchodów Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych wykład o rotmistrzu Witoldzie Pileckim wygłosił 
prof. dr. hab. Wiesław Wysocki.

P rofesor Wysocki zajmuje się szcze-
gólnie historią II Rzeczypospolitej, 
historią wojskowości, a także m.in. 

historią Witolda Pileckiego. Na spotka-
nie przybyło blisko 80 osób (!), a wśród 
nich Starosta Pruszkowski Krzysztof 
Rymuza i Przewodniczący Rady Po-
wiatu Stanisław Dymura.
Profesor mówił dużo o historii polskiej 
państwowości od roku 1918 do cza-
sów nam współczesnych i względnej 
ciągłości państwa. Uwypuklał różnice 
między kontynuacją w okresie między-
wojennym I Rzeczypospolitej Piastow-
skiej i Jagiellońskiej przez odrodzoną 
II Rzeczypospolitą a pozorną kontynu-
acją obecnie. – „Polska komunistyczna 
została zbudowana na dwóch kamie-
niach węgielnych – kłamstwo katyń-
skie i walka z bandytami reakcyjnego 
podziemia. My wciąż nie zerwaliśmy 
pępowiny z PRL-em, jesteśmy wciąż 
państwem postkomunistycznym. To 
jest skandal, który chciałbym wszyst-
kim uświadomić”.

Okres odzyskiwania 
przez Polskę niepodległości
Następnie prof. Wysocki przedstawił 
życiorys bohatera. Pilecki urodził się 
w 1901 r. na pograniczu Osetii z Fin-
landią, gdzie mieszkali jego rodzice po 
zesłaniu na Syberię po Powstaniu Stycz-
niowym. Wkrótce Pileccy przenieśli się 
do Wilna, żeby dzieci wychować na Po-
laków. W międzyczasie Witold wstępuje 
do harcerstwa i zakłada swoją drużynę. 
W 1918 r. w szeregach Wileńskiej Sa-
moobrony broni miasta przed „czerwo-
ną zarazą”. W Korpusie gen. Dowbór 
Muśnickiego jako ułan walczy m. in. 
na froncie warszawskim pod Radzymi-
nem. Dwukrotnie zostaje odznaczony 
Krzyżem Walecznych. W 1920 r. z gen. 
Żeligowskim rusza odzyskać dla Polski 
Wilno. 

Czasy pokoju
W wolnej już Polsce zdaje maturę, 
kończy studia rolnicze w Poznaniu. 
W Grudziądzu kończy szkołę oficerów 
kawalerii w ze stopniem podporucznika 

rezerwy. W okolicach Lidy, w odzy-
skanym, rodzinnym majątku stworzył 
mleczarnię, spółdzielnię, Straż Pożarną 
i oddział konnego przysposobienia woj-
skowego, w 1938 r. włączony do Wojska 
Polskiego. W 1931 r. ożenił się z Ostro-
wską. Mieli dwoje dzieci.

Od kampanii wrześniowej 
do obozu Auschwitz-Birkenau
Pilecki w 1939 r. walczył w kampanii 
wrześniowej, później współtworzył Taj-
ną Armię Polską. We wrześniu 1940 
roku na Żoliborzu dał się złapać Niem-
com i został osadzony w obozie koncen-
tracyjnym Auschwitz. Legitymował się 
wówczas papierami na nazwisko Sera-
fiński. Jak pisał, to, co tam zastał było 
poza pojmowaniem normalnego czło-
wieka. Stworzył w obozie siatkę kon-
spiracyjną, obejmującą ok. 1000 osób. 
Wiadomości z obozu były przemycane 
na zewnątrz. Pilecki przekazywał ra-
porty i sprawozdania o ludobójstwie 
w Auschwitz zarówno do głównej kwa-
tery AK, jak i na Zachód. Przygotował 
plan odbicia obozu przy współpracy 
z oddziałami partyzanckimi z zewnątrz, 
przewidywał opanowanie magazynu 
broni na terenie obozu. Trzykrotnie cu-
dem uniknął śmierci. Z obozu uciekł 
w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r. wraz 
z dwoma współwięźniami, zagrożo-
nymi karą śmierci. Po ucieczce z Aus-
chwitz Pilecki zawarł całość swojej 
pracy wywiadowczej w tzw. Raportach 
Pileckiego. Były to pierwsze potwier-
dzone informacje o warunkach i sytu-
acji w obozie. 11 listopada 1943 został 
awansowany do stopnia rotmistrza. Na 
uruchomienie akcji odbicia obozu nie 
uzyskał zgody dowódców, z uwagi na 
brak perspektyw zakończenia akcji suk-
cesem, m. in. z powodu stacjonowania 6 
tys. niemieckich żołnierzy, uzbrojonych 
w broń ciężką. W obozie Pilecki spot-
kał się  z przyszłym komunistycznym 
premierem PRL, Józefem Cyrankiewi-
czem, który później przywłaszczył so-
bie jego legendę. W obozie Cyrankiewi-
cza podejrzewano, że jest konfidentem 
gestapo.

Działalność konspiracyjna i Powstanie 
Warszawskie
W latach 1943–1944 służył w III od-
dziale Komendy Głównej AK, następ-
nie pod dowództwem płk. Augusta 
Fieldorfa przygotowywał struktury 
organizacji „Nie”. W momencie wy-
buchu Powstania Warszawskiego, jako 
członek „Nie”, nie powinien brać 
udziału w powstaniu. Po 3 dniach nie 
wytrzymał i zgłosił się do powstania 
jako zwykły żołnierz. Kiedy powsta-
nie się przedłużało, brakowało ofi-
cerów, zdecydował się ujawnić swój 
stopień i został dowódcą kompanii 
w Zgrupowaniu „Chrobry II”. Jego 
kompania obsadziła istniejący do dziś 
budynek na wprost Dworca Gdańskie-
go, zwany „redutą Pileckiego” i nie 
oddała go do końca Powstania. Pile-
cki po kapitulacji znalazł się w obozie 
jenieckim w Murnau. Po wyzwoleniu 
obozu, ponieważ był związany przy-
sięgą w „Nie” do dalszej walki z no-
wym okupantem, zgłosił się do po-
wrotu do kraju. Dowódca II Korpusu, 
gen. Władysław Anders podjął taką 
decyzję i wróciwszy do kraju, Pilecki 
zbierał informacje o tym, co dzieje się 
w Polsce, o umowach rządu lubelskie-
go z ZSRR, o umowach wojskowych. 
Faktycznie takich umów do 1956 roku 
nie było, po prostu Rosjanie stacjono-
wali. W każdym resorcie byli Rosja-
nie, w wojsku 50% kadry pochodziło 
z Armii Czerwonej, a prezydent Bole-
sław Bierut nie miał nawet polskiego 
obywatelstwa.

Pokazowy proces i śmierć
8 maja 1947 r. rotmistrz Witold Pilecki 
został aresztowany przez funkcjonariu-
szy Urzędu Bezpieczeństwa, torturo-
wany i oskarżony o działalność szpie-
gowską na rzecz rządu RP na emigracji, 
nielegalne przekroczenie granicy, posia-
danie broni palnej i przygotowywanie 
zamachu na grupę dygnitarzy MBP. 15 
marca 1948 rotmistrz został skazany na 
karę śmierci.
Bierut nie zgodził się na ułaskawie-
nie. Wyrok strzałem w tył głowy wy-
konano 25 maja 1948 w więzieniu 
mokotowskim przy ul. Rakowieckiej. 
Natomiast wyroki śmierci, sądzonych 
w tym samym procesie Marii Szelągow-
skiej i Tadeusza Płużańskiego Bierut za-
mienił na dożywocie. 
Do tej pory nie odnaleziono zwłok 
bohatera. Przez kilka lat prowadzono 
poszukiwania na tzw. „łączce” przy 
cmentarzu powązkowskim, ale ostatnio 
badacze przychylają się do wersji spale-
nia zwłok Pileckiego oraz gen. Fieldorfa 
zaraz po egzekucjach na Rakowieckiej.

Tekst i zdjęcia
 Jacek Sulewski

Epopeja rotmistrza Pileckiego

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele!
Kandyduję w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego – lista nr 4, miejsce 6.
Byłam Posłanką do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, co dało 
mi możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie funkcjonowania 
Instytucji Unii Europejskiej. Podczas posiedzeń Parlamentu Euro-
pejskiego zabrałam głos 173 razy w ważnych społecznie kwes� ach. 
Zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Sejmie (III i VIII ka-
dencja), Senacie (VI kadencja), Sejmiku Województwa Mazowie-
ckiego (I i IV kadencja) pracowałam w Komisjach zajmujących się 
problemami społecznymi, edukacją i nauką. 
Badania prowadzone na Uniwersytecie Wrocławskim wykazały, 
że w VI kadencji PE byłam najaktywniejszym polskim parlamenta-
rzystą. Jestem dumna z zorganizowania w Brukseli wystawy „Pol-
ska – Tradycje Parlamentaryzmu do 1791 roku” oraz konferencji, 
we współpracy z IPN, poświęconej Rotmistrzowi Witoldowi Pile-
ckiemu. 
Przez niemal pięć lat w Centrum Europejskim Uniwersytetu War-
szawskiego prowadziłam wykład monografi czny: Proces legislacyj-
ny w instytucjach Unii Europejskiej.
Od 1980 roku jestem członkiem NSZZ „Solidarność”, w której przez 
okres 14 lat byłam członkiem Komisji Krajowej, a przez prawie 
10 lat zasiadałam w Prezydium Komisji Krajowej, gdzie byłam od-
powiedzialna za politykę społeczną.
W 2010 roku zostałam odznaczona przez Ś.P. Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
„Za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce”.
W 2016 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy odebrałam Krzyż Wolności i Solidarności. 
Uzyskałam status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby 
represjonowanej z powodów politycznych.
Jeśli zechcecie Państwo obdarzyć mnie zaufaniem i oddacie na 
mnie swój głos, obiecuję nadal podejmować działania na rzecz 
polityki prorodzinnej oraz wspierać organizacje zrzeszające osoby 
z problemami narządu wzroku i innymi niepełnosprawnościami. 
Swoje zaangażowanie poświęcę także wspieraniu rozwoju dialogu 
społecznego. Nadal będę zajmować się problemami edukacji.  

Ewa Tomaszewska
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NOC MUZEÓW 2019 W MUZEUM DULAG 121
Serdecznie zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na tegoroczną edycję Nocy Mu-
zeów. 18 maja przestrzeń Muzeum zmieni się w „Jednodniowe Muzeum Żbiko-
wa”, a placyk przed naszą siedzibą w kawiarnię historyczno-literacką „Warszta-
towa”. W ten specjalny dzień Muzeum czynne będzie w godzinach od 15.00 do 
01.00 w nocy! Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny.

P odczas tegorocznej Nocy Muzeów 
przestrzeń Muzeum Dulag 121 za-
mieni się w Jednodniowe Muzeum 

Żbikowa. Na specjalnie przygotowanej 
wspólnie z mieszkańcami wystawie przed-
stawimy historię najstarszej dzielnicy 
Pruszkowa. Posiłkując się archiwalnymi 
fotografiami, dokumentami i artefaktami 
przedstawimy dzieje żbikowskich zakła-
dów i przedsiębiorstw, parafii, szkół, or-
ganizacji i towarzystw, a także pokażemy 
codzienność Żbikowian w kilku ostatnich 
dekadach. Na wystawie znajdą się nie tyl-
ko materiały zebrane przez Muzeum 
Dulag 121 w ramach projektu Prusko-
viana oraz fotografie ze zbiorów Książ-
nicy Pruszkowskiej, która jest partnerem 
projektu, ale również z prywatnych zbio-
rów mieszkańców Pruszkowa i Żbikowa, 
którzy zgodzili się na udostępnienie swoich 
rodzinnych albumów. Podczas zwiedzania 
wystawy będzie także można posłuchać 

opowieści związanych z udostępnionymi 
fotografiami.

W iedzę o historii Żbikowa i Żbikówka 
będą Państwo mogli uzupełnić także 
podczas trzech spacerów historycz-

nych. O godzinie 18:00 spod naszej sie-
dziby przy ul. 3 Maja 8a ruszy spacer po 
robotniczym Żbikówku, który poprowadzi 
badaczka historii Pruszkowa dr. Agata Gołąb. 
Zaś o godzinie 20:30 i 23:00, również spod 
Muzeum, wyruszą dwa nocne spacery po 
niedostępnych na co dzień zakamarkach 
terenu dawnych Warsztatów Kolejowych, 
które jak co roku poprowadzi znawca dzie-
jów Pruszkowa Szymon Kucharski. Spacery 
potrwają około 2 godziny. Polecamy zabrać 
wygodne obuwie i butelkę wody! 

P o obejrzeniu wystawy zaprosimy Państwa 
przed Muzeum na kawę i coś słodkiego 
do kawiarni historyczno-litetrackiej 

„Warsztatowa”, w której obok ciepłych 
napojów w godzinach 16:00–24:00 serwo-
wane będą opowieści o Żbikowie, literatura 
autorów związanych z dzielnicą (m.in. ks. 
Twardowskiego, Kamińskiego, Zielińskiego, 
Zarzyckiej) oraz rozmowy z pruszkowskimi 
autorami. Szczegółowy plan spotkań w ka-
wiarni „Warsztatowa” wkrótce! 
Przy Muzeum nie zabraknie również kącika 
zabaw dla rodzin z dziećmi, do którego 
zapraszamy od 16.00 do 20.00. Animatorzy 
z Muzeum Dulag 121 przygotowali dla naj-
młodszych odwiedzających i ich rodziców 
wiele zabaw i atrakcji, przy których spędzą 
miło czas, ale też dowiedzą się czegoś cieka-
wego o historii dzielnicy i miasta. 
Serdecznie zapraszamy także do dzielenia 
się materiałami z własnych zbiorów. Jeśli 
posiadają Państwo fotografie, dokumenty czy 
obiekty związane z dziejami Żbikowa, prosi-
my o dostarczenie ich w godzinach otwarcia 
Muzeum lub przyniesienie ich 18 maja na 
Noc Muzeów.  Możemy zeskanować je na 
miejscu, a ich kopie od razu dołączymy do 
wystawy.

Więcej szczegółów 
na naszej stronie internetowej: 

www.dulag121.pl
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NASZE STRONY

Rozmowa z ANDRZEJEM HALICKIM, 
wieloletnim posłem PO z okręgu warszawskiego, 
byłym ministrem administracji i cyfryzacji, kandydatem 
Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego.

� Mówi się, że majowe wybory są tylko 
wstępem do kampanii jesiennej, po któ-
rej poznamy nowy skład Sejmu i nazwisko 
nowego premiera. W poprzednich latach 
eurodeputowanych wybierało tylko ok. 25% 
Polaków. Jak chce Pan zachęcić mieszkań-
ców do pójścia na wybory?
– Wierzę w Polaków i ich świadomość tego, 
jak ważna jest decyzja i wybór europosłów 
reprezentujących Polskę w Parlamencie Eu-
ropejskim. Natomiast jeśli ktoś chce trakto-
wać te wybory jako próbę przed wyborami do 
Sejmu i Senatu, to może tak do nich podejść 
i uznać głosowanie 26 maja za pierwszy etap 
odzyskiwania Polski z rąk PiS. Mam nadzieję, 
że podczas tych wyborów frekwencja będzie 
dużo wyższa, ponieważ to właśnie dzięki Unii 
od 15 lat nasze otoczenie zmienia się na lepsze. 
Wszyscy widzimy to gołym okiem. Przed nami 
wielki wybór dotyczący przyszłości Polski. 

Wybór między Polską europejską a Polską od-
wróconą od Europy, traktującą ją z dystansem 
i nieufnością. Zdecydujmy o przyszłości Polski 
idąc 26 maja na wybory. 

� I tu pojawia się problem. Dla przeciętne-
go mieszkańca np. Pruszkowa, czy Ożaro-
wa Mazowieckiego, obradujący w Brukseli 
i Strasburgu w kilkudziesięciu językach na-
raz Parlament Europejski, to kompletna eg-
zotyka.
– Nie mogę się z tym zgodzić. Jestem przekona-
ny, że pytając mieszkańców o znaczenie Parla-
mentu Europejskiego usłyszymy zgodnie z praw-
dą, że to właśnie on odpowiada za dużą część 
stanowionego w Polsce prawa. Jesteśmy coraz 
lepiej wykształconym i świadomym społeczeń-
stwem, które rozumie, że bez silnej i odpowie-
dzialnej reprezentacji w instytucjach unijnych 
nie byłoby wielu inwestycji, także w Pruszkowie, 

Ożarowie Mazowieckim, Piastowie, czy Mi-
chałowicach. Unijne środki pozwalają budować 
drogi, ścieżki rowerowe, inwestować w szkoły 
i placówki zdrowia, rozwijać odnawialne źródła 
energii, czy rozbudowywać kanalizację. To także 
infrastruktura rekreacyjna. Dobrym przykładem 
jest EKOpark w warszawskim Ursusie na daw-
nych terenach fabrycznych. Powstają tam ścieżki 
edukacyjne, panele solarne, naturalny plac za-
baw i niecki retencyjne zbierające wodę opado-
wą. Inwestycje wspierane przez Unię w różnych 
obszarach pozwalają nam nadrobić wieloletnie 
zaległości względem krajów Europy Zachodniej. 
Dlatego w majowych wyborach warto opowie-
dzieć się za Europą.

� Jak Pan ocenia ostatnie 3,5 roku rządów 
PiS. Co zmieniło się od tego czasu?
– PiS przez ten czas zdemolował Trybunał 
Konstytucyjny, upolitycznił sądownictwo, 
skłócił nas z sąsiadami i skonfliktował ze sobą 
wiele grup społecznych, ostatnio nauczycie-
li i rolników. To nie był dobry czas dla Pol-
ski. Przez tę awanturniczą politykę grozi nam 
ograniczenie funduszy unijnych, które mogły-
by być przeznaczone na rozwój regionu i in-
westycje. Trzeba przywrócić zaufanie, wiary-
godność i przewidywalność Polski w Europie.

 
� Jakie priorytety inwestycyjne widzi Pan 
dla mieszkańców zachodnich powiatów 
aglomeracji warszawskiej?  
– Unia stawia na kolej, więc jest możliwość 
zdobycia na nią pieniędzy. Potrzebna jest kon-
tynuacja jej modernizacji i rozbudowy. Po-
trzebne jest także wsparcie na modernizację 
placówek zdrowotnych, oświatowych i spor-
towych, budowę nowych parkingów i rozwój 
infrastruktury światłowodowej, gwarantującej 
szybszy Internet. Jest jednak pewien warunek: 
musimy mieć w Brukseli odpowiedzialną re-
prezentację, zajmującą się dbaniem o nasze 
interesy, a nie bezsensownymi sporami z inny-
mi krajami. Uważam, że dzięki zaufaniu oraz 
wzajemnemu zrozumieniu możemy osiągnąć 
stabilny rozwój kraju i poprawiać pozycję Pol-
ski w Unii Europejskiej.

� Czy możemy liczyć, że będzie Pan walczył 
o środki unijne na kolejne cele?
– Mogę zapewnić, że jako eurodeputowany 
zadbam o interesy mieszkańców, w tym o fun-
dusze dla Polski. Kandyduję do Parlamentu 
Europejskiego, aby miasta w naszym regionie 
rozwijały się szybciej, a standard życia był dla 
wszystkich taki sam, jak w Europie. Nie może 
być tak, że inwestycje stają pod znakiem zapyta-
nia, bo ktoś pokłócił się z Brukselą, a Bruksela 
– zresztą słusznie – krytykuje brak praworząd-
ności w Polsce. Mamy wybór między Polską 
nowoczesną a Polską skłóconą ze wszystkimi, 
gdzie najważniejszym tematem jest kolejny po-
mnik. Ja wolę skupiać się na rzeczach ważnych 
dla mieszkańców. 

�

Przed nami wielki wybór
dotyczący przyszłości Polski
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REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1  |  www.michałowice.pl

Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

Gmina Michałowice 
zawarła umowy 
partnerskie z pięcioma 
samorządami

26 kwietnia 2019 r. w urzędzie gminy Michało-
wice sfi nalizowano dwie ważne umowy między 
samorządami.
Pierwsza z umów dotyczy współpracy z miastem 
Sulejówek w ramach programu „Czyste powietrze”. 
Na mocy porozumienia Michałowice i Sulejówek 
w drodze przetargu wyłonią firmę doradczą, której 
zadaniem będzie wspieranie mieszkańców w przy-
gotowaniu wniosków o dofinansowanie wymiany 
kotłów centralnego ogrzewania, termomoderniza-
cji i instalacji OZE z różnych źródeł zewnętrznych. 
Firma doradcza będzie dostawać wynagrodzenie 
za skuteczne pozyskanie i rozliczenie dotacji.

Druga umowa dotyczy współpracy 5 miast i gminy 
Michałowice. Umowę podpisali: Grzegorz Bene-
dykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, 
Paweł Makuch – Prezydent Pruszkowa, Piotr Remi-
szewski – Burmistrz Milanówka, Krzysztof Chrza-
nowski – Prezydent Żyrardowa, Remigiusz Gór-
niak – Wiceburmistrz Sulejówka oraz Małgorzata 
Pachecka – Wójt Gminy Michałowice – gospodarz 
spotkania.

Na mocy umowy samorządy będą wspólnie ubiegać 
się o dofinansowanie budowy 10 parkingów P&R, 
na których w sumie znajdzie się 619 miejsc posto-
jowych dla samochodów, 456 miejsc dla rowerów, 
33 miejsca dla osób z niepełnosprawnością, 3 miej-
sca z ładowarkami dla samochodów elektrycznych 
i 10 stanowisk do ładowania rowerów elektrycz-
nych. W gminie Michałowice uporządkowany zo-
stanie „dziki” parking przy ul. Kolejowej w Komo-
rowie i zmodernizowany na ul. Ceglanej (obecnie 
obsługiwany przez WKD). Na ul. Kolejowej znajdą 
się dzięki temu 34 miejsca postojowe dla samocho-
dów, 25 miejsc na rowery, dwa miejsca dla osób 
z niepełnosprawnością oraz stacja ładowania samo-
chodów i rowerów elektrycznych. Na ul. Ceglanej 
– 25 miejsc na samochody, 20 na rowery, 2 miejsca 
dla osób z niepełnosprawnością i po dwa miejsca do 
ładowania samochodów i rowerów elektrycznych.

Wspólnie gminy wnioskują o dofinansowanie w kwo-
cie 19 898 104,59 zł netto, czyli 24 251 155,11 zł 
brutto.

UG Michałowice
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BUDOWA SZKOŁY 
coraz bliżej końca

Zgodnie z założonym harmonogramem prac, postępują roboty przy bu-
dowie nowoczesnego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Ma-
zowieckim. Codziennie na budowie pracuje ok. 60 pracowników, którzy 
obecnie wykonują prace wykończeniowe wewnętrzne jak i zewnętrzne.

B udowa Szkoły Podstawowej Nr 2 
przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie Ma-
zowieckim realizowana w systemie 

zaprojektuj i wybuduj za sumę 21 mln zł 
dobiega końca. Już niedługo w murach 
tej nowoczesnej i bardzo funkcjonal-

nej szkoły zabrzmi pierwszy dzwonek, 
a korytarze i sale lekcyjne  wypełnią 
się dziećmi. To jedna z największych 
w ostatnich latach inwestycji gminnych. 
Inwestycja jest już gotowa w ok.  90 pro-
centach. Realizowane są prace wykoń-

czeniowe – zarówno wewnętrzne, jak 
i zewnętrzne. Układane są wykładziny, 
malowane pomieszczenia, wykonywana 
jest regulacja stolarki drzwiowej i okien-
nej. Prace w otoczeniu szkoły polegają 
na kończeniu elewacji oraz układaniu 
kostki betonowej, budowie nowego 
ogrodzenia oraz zagospodarowaniu te-
renów zielonych. 
W związku z reformą edukacji koniecz-
na była budowa szkoły w iście ekspreso-
wym tempie, jak również dostosowanie 
obiektu do nowej funkcji szkoły podsta-
wowej w systemie klas 0–VIII . 

Koncepcja budowy szkoły zakłada jej 
podział na kilka stref funkcjonalnych, 
takich jak:

 � wejście główne,
 � strefa sportowa (sala gimnastyczna 

duża, sala gimnastyczna mała, sala 
do ćwiczeń sensorycznych, sanita-
riaty, przebieralnie, gabinet nauczy-
cieli WF),

 � sala oddziałów zerówkowych ( z od-
dzielnym wejściem),

 � strefa dydaktyczna klas 1/3 na pozio-
mie I piętra,

 � strefa dydaktyczna klas 4/8 na pozio-
mie II piętra.

Budynek został zaprojektowany na 
przyjęcie około 650 uczniów.

Piotr Kuśmierczyk
Wydział Inwestycji i Remontów

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych 
2 kwietnia 2019 r. w siedzibie gminy Ożarów Mazowiecki zostały otwarte elek-
tronicznie złożone oferty fi rm, złożone w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właś-
cicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. 

Jest szansa na PODWÓRKO TALENTÓW w Ożarowie Mazowieckim!

W ramach postępowania planowa-
ne jest zawarcie umowy na okres 
6 miesięcy. Jest to okres dosyć 

krótki, jednak z uwagi na niestabilność 
rynku odpadów w zakresie kosztów 
ich zagospodarowania, aktualnie firmy 
świadczące przedmiotową usługę pre-
ferują krótkie okresy kontraktów. 
Do przetargu przystąpiły dwie firmy, 
które zaproponowały następujące 
kwoty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów od mieszkańców gminy tj.:
a)   Miejski Zakład Oczyszczania 

w Pruszkowie Sp. z o.o. z siedzibą 
ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Prusz-
ków za całość przedmiotu zamó-
wienia w okresie od 01.07.2019 r. 
do 31.12.2019 r. zaoferował kwotę 
brutto: 3.720.186,00 zł, co prze-
kłada się na  miesięcznie ryczał-
towe wynagrodzenie w kwocie 
620.031,00 zł .
Ceny ryczałtowe brutto za dodatko-
we pojemniki (według każdego ro-
dzaju) tj.: 
• pojemnik o pojemności 120 l: 

159,90 zł 
• pojemnik o pojemności 240 l: 

226,00 zł 
• pojemnik o pojemności 360 l: 

430,50 zł

b) Konsorcjum firm: 
1.  Byś Wojciech Byśkiniewicz 

z siedzibą ul. Arkuszowa 43, 
01-934 Warszawa 

2.  Eko-Byś Sp. z o.o. z siedzibą 
ul. Wólczyńska 249, 01-919 
Warszawa 

za całość przedmiotu zamówie-
nia w okresie od 01.07.2019 r. do 
31.12.2019 r. zaoferowało kwotę 
brutto: 4.656.918,42 zł, co prze-
kłada się na miesięcznie ryczał-
towe wynagrodzenie w kwocie 
776.153,07 zł.
Ceny ryczałtowe brutto za dodat-
kowe pojemniki (według każdego 
rodzaju) tj.: 
• pojemnik o pojemności 120 l: 

141,45 zł 
• pojemnik o pojemności 240 l: 

175,89 zł 
• pojemnik o pojemności 360 l: 

388,80 zł

Aktualnie trwa procedura mająca na 
celu zakończenie postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w przed-
miotowej kwestii.

Robert Głazowski  
Wydział Ochrony Środowiska i RolnictwaM
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WARTO GŁOSOWAĆ! JEŚLI CODZIENNIE DDAMY 
SWÓJ GŁOS – WYPRZEDZIMY INNYCH! 😊

Szanowni Państwo,
Trwa ogólnopolskie głosowanie w konkursie 
„Podwórko Talentów Nivea”. Do drugiego 
etapu konkursu zakwalifikowało się zgłoszenie 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w OŻAROWIE 
MAZOWIECKIM. Walczymy o budowę jednego 
z 15 Podwórek Talentów. 
Aby powstało, prosimy do 20 czerwca 2019 r. 
oddać codziennie głos na stronie: 

www.podworko.nivea.pl

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI
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PIASTÓW

Urząd Miasta Piastów informuje

Jest umowa na rozbudowę LO 
i budowę hali sportowej 
Zakończył się długi proces planowania, uzgadniania i wyboru wykonaw-
cy ważnej dla naszego miasta inwestycji, tj. przebudowy i rozbudowy 
Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza wraz z budową hali spor-
towej, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. W dniu 30 kwietnia 
br. Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem 
naszego miasta Grażyną Wójcik podpisali z wykonawcą umowę na reali-
zację tego przedsięwzięcia.  

Z adanie zostanie w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego (PPP). 
Partnerem prywatnym jest spółka 

Warbud PPP sp. z o.o. Parterem Pub-
licznym jest Miasto Piastów. 
Już w pierwszych dniach maja zosta-
nie udostępniony wykonawcy teren 
pod budowę. Ustalono, że inwestycja 
zostanie zrealizowana w terminie 19 
miesięcy. 
Zaplanowane prace obejmują: m oder-
nizację istniejącego obiektu szkoły, 
dobudowę nowej części dydaktycznej 
wraz z zespołem gastronomicznym, 
pomieszczeniami administracyjnymi, 
biblioteką miejską oraz budowę czę-
ści sportowej wraz z halą sportową. 
W północnej części działki przewi-
dziana jest nowa, trzykondygnacyjna 
część budynku połączona szklanym 
łącznikiem z istniejącą częścią. W po-
łudniowo zachodniej części powstanie 
budynek hali sportowej. Dach części 
jednokondygnacyjnej będzie pełnił 
funkcję tarasu  i jednocześnie prze-
strzeni odpoczynku dla uczniów.

Rozbudowa naszego LO i budowa hali 
sportowej w formule PPP to inwesty-
cja, jak wiele innych prowadzonych 
przez gminę, tylko z inną drogą jej 
realizacji. Polega ona na zrealizowa-
niu inwestycji celu publicznego przez 
podmiot prywatny, który finansuje 
wykonanie zadania. Podmiot publicz-
ny spłaca następnie w ratach koszt tej 
inwestycji w uzgodnionych transzach 
budżetowych, rozłożonych na lata. To 

dobre rozwiązanie, dzięki któremu 
mamy środki i możliwość równoległej 
realizacji kolejnych działań i inwesty-
cji gminnych. Ponadto PPP pozwala 
na szybsze wdrożenie projektu, ponie-
waż to sektor prywatny ponosi odpo-
wiedzialność za realizację inwestycji. 
W połączeniu z płatnościami stanowi 
to dla niego istotną zachętę do wy-
konania przedsięwzięcia w możliwie 
krótkim terminie, i co ważne dla nas, 
w oparciu o najnowsze technologie. 
W Europie ten model współpracy 
partnera publicznego z prywatnym 
z powodzeniem jest stosowany od 
wielu lat. W Polsce przykładów inwe-
stycji zrealizowanych przez samorzą-
dy w formule PPP również przybywa. 
Przykładowe to: budowa poznańskiej 

spalarni śmieci, modernizacja oświet-
lenia miejskiego w Krakowie, termo-
modernizacja 17 szkół w Bytomiu i 10 
obiektów oświatowych w Karczewie 
oraz wiele innych.
Piastowskie Liceum Ogólnokształcą-
ce im. A. Mickiewicza zasługuje na 
to, by być szkołą nowoczesną. Zależy 
nam także na tym, by stało się wizy-
tówką naszego miasta.

UM Piastów

DNI        2019
PIASTOWA
K ażdy mógł wziąć udział w atrakcjach towarzyszących Dniom Piastowa, 

których główne obchody tradycyjnie wyznaczono na początek maja. 
Pierwszy dzień inaugurujący obchody – 2 maja – obfi tował w wydarze-

nia sportowe. Była siatkówka plażowa, Bieg Konstytucji 3 Maja na dystansie 
1791 metrów (piąty z piastowskich biegów historycznych w tym roku), była 
koszykówka uliczna. Wielkie dmuchańce przyciągały kolorami najmłodszych 
mieszkańców, trochę starsi mogli pościgać się na torach kartingowych albo 
spróbować swych sił wiosłując „na sucho” na specjalnych przyrządach pod 
okiem Kajetana Broniewskiego wielokrotnego olimpĳ czyka w wioślarstwie. 
Dla odważnych była ścianka wspinaczkowa, na którą  można było wspiąć się 
na sam szczyt, jeśli tylko starczyło sił, przy asekuracji trenera.
Na piastowskim stadionie MOSiR-u obecny był, oprócz gospodarzy – Bur-
mistrza Grzegorza Szuplewskiego i Przewodniczącego Miasta Piastowa 
Przemysława Worka również Wicemarszałek Sejmu – Stanisław Tyszka, 
który rozdawał uczestnikom biało-czerwone chorągiewki (2 maja to prze-
cież Święto Flagi!) oraz wręczał medale i puchary zwycięzcom Biegu Kon-
stytucji 3 Maja.
Zabawy było co niemiara, a na nawytrwalszych czekały jeszcze występy: 
Dagmary, zespołów Artez, Electric Girls oraz gwiazdy wieczoru – Sławomira.
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www.piastow.pl

JEDNOSTKI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE BRWINÓW 
ZAPRASZAJĄ BARDZO SERDECZNIE WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA 

I GMINNY PIKNIK STRAŻACKI, 
gdzie spełnimy Wasze dziecięce marzenia i każdy będzie mógł zostać strażakiem.

🛱 STARTUJEMY w sobotę 18 maja o godzinie 14:00 
na placu przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego 

w BRWINOWIE. 
W programie przewidujemy wiele ciekawych atrakcji i konkursów. Zarówno dzieci jak i doro-
śli będą mogli spróbować swoich sił w ratownictwie medycznym pod czujnym okiem ratowników. 
Poznacie zasady postępowania w przypadku pożarów i wypadków drogowych, odkryjemy przed 
Wami techniki ratownictwa technicznego i gaszenia pożarów także domowymi sposobami.
Każdy będzie mógł zobaczyć sprzęt którego używamy, poznać jego wagę i zastosowanie. Ubie-
rzemy Was jak do prawdziwego pożaru. Nasze wozy również będą dla Was dostępne. Ideal-
na okazja na niezapomniane zdjęcia i rodzinne popołudnie.
Czekają na Was wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Brwinów – OSP 
Brwinów, OSP Biskupice, OSP Żółwin i OSP Moszna.

 DO ZOBACZENIA!
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KALENDARZ KULTURALNY

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

6.05, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Me-
tafora”. Prowadzenie Anna Rykowska.  
 WSTĘP WOLNY

10.05, godz. 18.00 (sala widowiskowa)

KONCERT GALOWY 17. Konkursu 
Piosenkarskiego „TULIPANADA”. 

Występy nagrodzonych solistów i zespołów.
WSTĘP WOLNY

11.05, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA I GOBE-
LINÓW Leonarda Nadstawnego. Ekspozycja 
czynna do 3 czerwca. WSTĘP WOLNY

11.05, godz. 17.00–22.00 
(PARK „CZECHOWICKI” – scena letnia)
FESTIWAL DISCO-URSUS

Wystąpią: DEJW, ERATOX, CLASSIC, MIG 
(gwiazda). Prowadzenie Maciej Smoliński. 
Stoiska handlowe i grillowe.

12.05, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3–8 lat) pt. „Majówkowa 
gonitwa” w wykonaniu artystów Teatru „Ju-
maja” w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania 
z Teatrem”. CENA BILETU 10 ZŁ.

„Majówkowa gonitwa” to przedstawienie, w któ-
rym w przygotowaniach do „majówki” biorą 
udział wszyscy mieszkańcy lasu. Cały świat cie-
szy się ze słońca i rozwijającej się przyrody. Nie-
stety psotny Chochlik postanowił pokrzyżować 
plany ludzi i zwierząt... Czy uda się uratować 
radosne, „majówkowe” spotkanie?

15.05, godz. 17.00 (sala kameralna)
Promocja almanachu poezji i prozy członków 
Klubu Literackiego „Metafora” pt. „POKÓJ 
GOŚCINNY”. Prowadzenie Anna Rykowska 
i Bogusław Łopuszyński. WSTĘP WOLNY

16.05, godz. 18.00 (sala kameralna)
Występ kabaretu „Pół serio”. Reżyseria Wan-
da Stańczak. WSTĘP WOLNY

17.05, godz. 17.00 (sala kameralna)
Przegląd Filmów Krótkometrażowych „GRAND 
OFF”. Pokazy nagrodzonych filmów z całego 
świata. WSTĘP WOLNY

17.05, godz. 19.30 (sala widowiskowa)
Spektakl komediowy pt. „SELFIE.com.pl” 
z udziałem Kamila Kuli, Katarzyny Ankudowicz, 
Małgorzaty Zajączkowskiej i Piotra Zelta. Autor: 
Piotr Jasek, reżyseria: Maria Seweryn.
 CENA BILETU: 50 ZŁ I 60 ZŁ.

23.05, godz. 19.00 (sala kameralna)
SALONIK SZTUK ARSUS – program poetycko-
-muzyczny pt. „Kobieta i mężczyzna, czyli po-
wiedz mi, jak mnie kochasz”.  WSTĘP WOLNY

24.05, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Koncert ALICJI MAJEWSKIEJ i WŁODZIMIE-
RZA KORCZA z towarzyszeniem Kwartetu 
Smyczkowego „Warsaw Opera Quartet”. 
 CENA BILETU: 60 ZŁ I 65 ZŁ.

25.05, godz. 14.00–17.00 (park „Achera”)
KULTURALNE PODWÓRKA – spotkania są-
siedzkie z działaniami kulturalnymi w ramach 
projektu budżetu partycypacyjnego. Prowa-
dzenie Justyna Ścibor.

28–29.05, godz. 9.00–14.00 
(sala widowiskowa)
PAKSU – 15. Prezentacje Artystyczno-Kultu-
ralne Szkół Ursusa. Pokazy taneczne, wokal-
ne, teatralne młodzieży szkół Dzielnicy Ursus.

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

www.kolorowa.arsus.pl

08.05 (środa) godz. 18.00
Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu ze-
społu operetkowego „Belcanto”. 
Sala imprez DK Kolorowa. WSTĘP WOLNY

11.05 (sobota) godz. 18.00
WYSTAWA – wernisaż malarstwa Jerzego Plu-
chy połączony z promocją płyty pianistki Zuzan-
ny Całki. 
Sala imprez DK Kolorowa. WSTĘP WOLNY

15.05 (środa) godz. 18.00
Wieczór artystyczny Towarzystwa Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Sala imprez. WSTĘP WOLNY

19.05 (niedziela) godz. 12.30
MAZURECEK – RAZ PO POLSKU – Poranek 
Muzyczny dla dzieci- polska muzyka ludowa 
w wykonaniu Tria „Archetto”. WSTĘP WOLNY

19.05 (niedziela) godz. 16.30   WSTĘP WOLNY

STANISŁAW MONIUSZKO W 200-LECIE URO-
DZIN OJCA OPERY NARODOWEJ – koncert 
z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameral-
ną, w wykonaniu: 
• Katarzyna Dul - skrzypce
• Izabela Hodor - skrzypce
• Marta Straszyńska - altówka
• Justyna Straszyńska - wiolonczela

22.05 (środa) godz. 18.00
UCZNIOWIE I NIE TYLKO - koncert pod kierow-
nictwem Aliny Małachowskiej.
Sala imprez DK Kolorowa. WSTĘP WOLNY

29.05 (środa) godz. 18.00
POETYCKIE KLIMATY W KOLOROWEJ - Hanna 
Dunowska prezentuje poezję K.I. Gałczyńskiego.
Sala imprez DK Kolorowa. WSTĘP WOLNY

DOM KULTURY „MIŚ”                        
OŚRODKA KULTURY „ARSUS”    
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18
e-mail: domkulturymis@op.pl 

www.mis.arsus.pl

6–10 MAJA 2019
TYDZIEŃ KULTURY SŁOWACKIEJ 

6–31.05.19 
(dni powszednie w godz. 08.00–19.00)
Wystawa grafiki „Biennale Ilustracji Braty-
sława 2017”.

6.05.19, godz. 10.00–11.30 
Warsztaty plastyczne dla dzieci od lat 7 
„Słowackie rękodzieło”. (liczba miejsc ograni-
czona - obowiązują zapisy tel. 22 667-92-18).

7.05.19, godz. 17.00 
„Szlakami Krainy Janosika na Słowacji – 
Mała Fatra”. Prelekcję multimedialną przed-
stawi Adam Gąsior redaktor naczelny magazy-
nu turystycznego „WASZE PODRÓŻE”.

8.05.19, godz. 17.00 
Warsztaty kulinarne - tajemnice słowackiej 
kuchni przybliży Ľudmila Miller z Instytutu 
Słowackiego. (liczba miejsc ograniczona - obo-
wiązują zapisy tel. 22 667-92-18).

9.05.19, godz. 18.00 
Wernisaż wystawy „Biennale Ilustracji Braty-
sława 2017”. Uroczystego otwarcia dokona 
Adrián Kromka – Dyrektor Instytutu Słowackie-
go w Warszawie. Kulturę, zwyczaje oraz histo-
rię Słowacji zaprezentuje Monika Kalinowska 
– pracownik Instytutu Słowackiego.

10.05.19, godz. 10.00 
Projekcja filmu słowackiego pt. „Pacho, hyb-
ský zbojník” („Pacho, zbójnik z Hyb”).

 11.05.19 godz. 16.00 
„Wiosna, wiosna…” – wieczorek taneczny 
w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.

14.05.19 godz. 18.00 
„Podróże marzeń - Wietnam” – relacja z po-
dróży, prowadzona przez Małgorzatę Jurga, 
członka Klubu Seniora „Wesoła Chata”. 
 WSTĘP WOLNY

15.05.19, godz. 10.00 
„Czy pies musi ugryźć?”. Zasady właściwego 
zachowania się wobec psów, obowiązki właści-
ciela psa – spotkanie z pracownikami wydziału 
Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy dla 
uczniów klas VI.

16.05.19, godz. 08.00 
Wyjazd autokarowy Seniorów z Klubu „Weso-
ła Chata”. W programie: zwiedzanie wystawy 
multimedialnej „Śladami Jezusa” oraz Ogrodów 
w Wilanowie.

16.05.19, godz. 17.00
„Taniec w kręgu” – budzi do życia ciało, 
uśpioną w nim moc i ekspresję, poprawia ko-
ordynację, kondycję i samopoczucie. Cyklicz-
ne  warsztaty taneczne  z instruktorką Joanną 
Zwolińską. WSTĘP WOLNY

19.05.19, godz. 12.30
Niedzielne południe z teatrem. Bajka dla 
dzieci: „Ucieczka z piórnika”.   WSTĘP 10 ZŁ

Jest to historia przyborów szkolnych, które ucie-
kają z piórnika. Kredka i Ołówek boją się tempero-
wania. Pióro - wymiany stalówki, Mazak - ślinienia. 
Lęki i obawy mieszkańców piórnika wygłaszane 
są klasycznym, lecz żartobliwym wierszem, spek-
takl zawiera też wiele pięknych piosenek. Bajka 
kończy się szczęśliwie i uwieńczona jest morałem.

22.05.19, godz. 18.00
„Teatr widmo” – spektakl w wykonaniu 
członków teatru „Sens” z Bemowskie-
go Centrum Kultury. WSTĘP WOLNY

Sześć niezwykłych kobiet, które potrafią 
wcielić się w każdą postać, przygotowa-
ły spektakl, w którym bawią, wzruszają, 
jednocześnie poruszając pytanie: po co 
jest teatr? Aktorki zapraszają do garde-
roby teatralnej, odsłaniając kulisy pracy 
scenicznej. Do spektaklu wykorzystano 
teksty: „Demon teatru” Bogusława Scha-
effera, „Łotrzyce” Agnieszki Osieckiej 
oraz „Oblężenie Leningradu” José  San-
chís Sinisterra.

28.05.19, godz. 10.00 – 14.00
Dzielnicowy Przegląd Piosenki Dzie-
cięcej dla przedszkoli Ursusa. Projekt 
organizowany we współpracy z Przed-
szkolem nr 219 „Niezapominajka”.

28.05.19, godz. 18.00
„Najpiękniejsze piosenki dla mam”  – 
program w wykonaniu Julity Kożuszek. 
Po koncercie degustacja sałatek gre-
ckich przygotowanych przez Teo Vafi-
disa, mieszkańca Ursusa.  
 WSTĘP WOLNY

30.05.19, godz. 17.00
„Taniec w kręgu” – budzi do życia 
ciało, uśpioną w nim moc i ekspre-
sję, poprawia koordynację, kondycję 
i samopoczucie. Cykliczne warsztaty 
taneczne  z instruktorką Joanną Zwo-
lińską. WSTĘP WOLNY

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

www.mok-kamyk. pl

          

WSZYSTKIE IMPREZY ODBYWAJĄ SIĘ 
w Sali Widowiskowej CDK, 
ul. Bohaterów Warszawy 4, PRUSZKÓW; 
Organizator: MOK „Kamyk” w Pruszkowie

19 maja 2019 r. (niedziela), godz. 12.00
SALA WIDOWISKOWA
Poranek Teatralny dla dzieci – spektakl pt.: 
„PRZYGODY KUBUSIA I ANCYMONA” w wyko-
naniu Teatru Bajlandia

To wesoła, dynamiczna i pełna zawadiackich 
zwrotów akcji bajka, przenosząca Dzieci 
w świat fantazji za sprawą baśniowej muzyki 
i barwnej scenografii. Dzięki głównym bo-
haterom, Dzieci w zabawny sposób poznają 
świat matematyki, dowiadują się jak cenna 
jest nauka. Bohaterami są dwaj chłopcy: Ku-
buś- rezolutny, dzielny, prawdziwy przyjaciel 
zwalczający wszelkie zło, wzorowy uczeń. An-
cymon- urwis, jakich mało, matematyczny żół-

todziób i nygus. Mimo tak wielu różnic między 
nimi jest prawdziwa przyjaźń, która zostanie 
wystawiona na próbę, gdy na ich drodze po-
jawi się tajemnicza postać płatając chłopcom 
różne figle. Czy Ancymon nauczy się liczyć? 
Czy dobro zwycięży? Odpowiedzi na te pytania 
znajdziecie oglądając ten spektakl. 

WSTĘP 8 ZŁ OD OSOBY

Sprzedaż biletów od 13.05. w godzinach pracy 
kasy MOK. Zwrotów biletów nie przyjmujemy!

11 maja 2019 r. (sobota), godz. 18.00
SALA AUDYTORYJNA
Pokaz filmu – „ONI”, reżyseria: Paolo Sorrentino/
obyczajowy/Włochy, Francja/2018   WSTĘP WOLNY

Oni są u władzy. Oni są cyniczni, niemoralni 
i zachłanni. Oni chcą uwielbienia. Oni to Silvio 
Berlusconi, jego świta i orbitujący wokół nich 
karierowicze, gotowi zrobić wszystko dla pienię-
dzy i politycznej chwały. Oni chcą uwieść tłumy. 
W świecie, gdzie najcenniejszą walutą jest mło-
dość i seks, oni nie mają sobie równych.

Organizatorem projekcji jest Społeczne 
Stowarzyszenie „Forum Pruszków” 

we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

MAJ 2019
  kulturalny KINO „URSUS”

MAJ  2019

11.05.
godz. 16.00, 18.15

12.05.
godz. 16.00, 18.15

CAŁE SZCZĘŚCIE
Polska � l.15 � komedia

15.05.godz. 
17.00

KINO RETRO
WSTĘP WOLNY

18.05.
godz. 14.00

ROBACZKI 
Z ZAGINIONEJ 

DŻUNGLI
Francja � b/o � animacja/

komedia/przygodowy

18.05. 
godz. 16.00, 18.15

KURIER
Polska � l.15 � historyczny/

sensacyjny

19.05. 
godz. 14.00

ROBACZKI 
Z ZAGINIONEJ 

DŻUNGLI
Francja � b/o � animacja/

komedia/przygodowy

19.05. 
godz. 16.00, 18.15

KURIER
Polska � l.15 � historyczny/

sensacyjny

25.05.
godz. 15.00, 17.30

26.05.
godz. 15.00, 17.30

AVENGERS 
KONIEC GRY

USA l.12 � akcja/science-
fiction � dubbing

Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem.  
Bilety w cenie 15 zł i 20 zł. Bilety można kupić 

również przez internet na stronie OK Arsus, Biletyna.pl 
i na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety” 

www.arsus.pl
facebook.com/kinoursus
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OŻARÓW 
MAZOWIECKI

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165   
KONTAKT:  tel. 22 722 14 45;   
e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu
https://www.facebook.com/dkusmiech

www.dkusmiech.eu

12 maja (niedziela), godz. 16.00 
Koncert uczniów ze szkoły ASMRiJ im. K. Komedy 
w Warszawie

19 maja – niedziela
Wieczorek taneczny dla Seniorów

FILIA W JÓZEFOWIE
ul. Fabryczna 15

5 maja (niedziela), godz. 15.00 – 19.30 
MAJÓWKA JÓZEFOWSKA na placu przy Filii 
Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie. W razie 
niepogody impreza w budynku Filii
12 maja (niedziela), godz. 15.00 
Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „ZAGU-
BIENI PRZYJACIELE” w wykonaniu Teatru Dobre-
go Serca.         WSTĘP WOLNY

31 maja (piątek), godz. 16.00 – 19.00 
DZIEŃ DZIECKA w Józefowie na placu przy Filii 
Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie. W razie 
niepogody impreza w budynku Filii

FILIA W BRONISZACH
ul. Przyparkowa 15

12 maja (niedziela), godz. 17.00 
Przesłuchania do konkursu wokalnego „Piosen-
ki o Mamie”
19 maja (niedziela), godz. 15.00 – 19.30 
Impreza plenerowa „MAJÓWKA DLA MAŁYCH 
I DUŻYCH” na terenie parku przy Filii Domu Kul-
tury w Broniszach

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
„AD-HOC”         P R Z Y  O Ś R O D K U  K U L T U R Y  „ A R S U S ”

Z A P R A S Z A  N A 

WYSTAWĘ MALARSTWA I GOBELINU
Leonarda „Leszka” Nadstawnego
W  D N I A C H 

od 11 maja do 3 czerwca 2019 r.

Leonard „Leszek” Nadstawny
Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Wśród licznych 
aktywności i rozmaitej pracy twórczej, na pierwszy plan wysuwa się ma-
larstwo, które zajmuje szczególne miejsce w jego pracy artystycznej. 
W realizacji zamierzeń plastycznych chętnie sięga do innych dziedzin 
sztuk plastycznych, jak malarstwo ścienne, tkactwo artystyczne (gobeli-
ny), a także projektowanie przestrzenne: rzeźby, płaskorzeźby, aranżacje 
przestrzenne itp.

Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w całym 
kraju, a także w plenerach i innych wydarzeniach artystycznych.

CZY WARTO UFAĆ PIERWSZEMU PRZECZUCIU
Kiedy rozwiązujesz test i nie jesteś pewny odpowiedzi, najlepiej zaufać 
pierwszemu przeczuciu. Tak myślisz? A to błąd! Trwa czas matur i na 
pewno wielu zestresowanych maturzystów usłyszało taką poradę od 
swoich służących wsparciem najbliższych, być może nawet od samych 
nauczycieli. Zasada ta, mimo swojej popularności i chwytliwej prostoty, 
nie ma jednak przełożenia na rzeczywistość. Zdaniem badaczy jest do-
kładnie odwrotnie.

WIARA W INTUICJĘ
Nawet najlepiej uczącym 
się prymusom zdarza się 
zmierzyć na teście egza-
minacyjnym z trudnym 
pytaniem. Co gorsza, to-
warzyszące temu pytaniu 
odpowiedzi wydają się jesz-
cze bardziej problematyczne, a żadna 
z nich nie jawi się jako szczególnie 
dobry kandydat do zaznaczenia. Stra-
tegie radzenia sobie w takiej sytuacji 
są różne – droga eliminacji, próby 
odgrzebywania nieszczęsnego tema-
tu w pamięci, zaglądanie do sąsiada 
(czego oczywiście nie aprobujemy), 
czysty strzał lub zaufanie pierwszemu 
przeczuciu. Zestresowany respondent, 
sięgający po tę ostatnią strategię, czę-
sto z premedytacją nie chce już póź-
niej nic zmieniać ani nawet ponownie 
rozważać. Przyświeca mu sugestia, że 
w takiej sytuacji najlepiej trzymać się 
pierwszego wyboru. Zanim wyśmieje-
my rozsądek i logikę tego grzęznące-
go w stresie studenta sami uderzmy się 
w pierś. Badania pokazują, że pogląd 
ten podziela większość z nas.

WYKŁADOWCY
Trudno o logikę u uczniów, jeśli do 
praktykowania takich zaleceń za-
chęcają nawet nauczyciele. Jedno 
z badań pokazało, że wśród wykła-
dowców, którzy udzielali studentom 
porad na temat rozwiązywania testów, 
63 procent sugerowało, że lepiej nie 
zmieniać odpowiedzi, bo wpłynie to 

negatywnie na 
wynik. Pogląd ten 

nie zależał od repre-
zentowanej specjalności, 

tzn. uważali tak zarówno wykła-
dowcy nauk przyrodniczych i ści-
słych, jak i humaniści czy pedagodzy. 
Większość z nas sądzi, że odstąpienie 
od pierwotnego wyboru najczęściej 
prowadzi do obniżenia wyniku. Na 
forach internetowych pełno jest takich 
porad. „Zaufaj intuicji”, „Nie zmie-
niaj pierwszej odpowiedzi”, „Na ogół 
pierwszy wybór jest słuszny”. Cie-
kawa jest ta potoczna statystyka: „na 
ogół”. Czy autorzy wierzący w staty-
stycznie wyższą trafność pierwszych 
wyborów mają na to jakieś dowody 
empiryczne? Przeczucie podpowia-
da mi, że nie. Jest za to wiele badań 
postulujących dokładnie przeciwne 
konkluzje. 

JAK JEST NAPRAWDĘ?
Rocznie uczniowie na całym świe-
cie rozwiązują miliony testów egza-
minacyjnych. Materiał do zbadania 
prawdziwości rozpatrywanej porady 
jest więc bardzo obfity. I jak wynika 
z ponad sześćdziesięciu badań prze-
prowadzonych w USA, gdy uczniowie 
zmieniają odpowiedzi w testach wie-
lokrotnego wyboru (a wskazują na to 
np. skreślenia), częściej zmieniają złą 
odpowiedź na dobrą. Skrupulatnym 
badaczom udało się to nawet poli-
czyć. Statystycznie trzykrotnie częś-
ciej zmiana odpowiedzi pozwala zy-

skać punkt niż prowadzi do obniżenia 
wyniku. Dotyczy to nie tylko testów 
wielokrotnego wyboru. Ponowna, 
spokojna analiza bywa skuteczniej-
szym doradcą niż intuicja. Nawet jeśli 
podczas tej powtórnej analizy nic no-
wego nie wymyślimy, to i tak warto ją 
zastosować. 

DLACZEGO W TO WIERZYMY?
Wyniki badań wskazują, że ludzie 
częściej zapamiętują pytania, na któ-
re zmienili odpowiedź z dobrej na złą 
niż na odwrót. Generalnie zresztą złe 
rzeczy pamiętamy dłużej niż te dobre. 
Do dobrych rzeczy mamy tendencję 
szybko się przyzwyczajać, przestaje-
my je zauważać, natomiast złe rzeczy 
bardziej nam doskwierają, pochłania-
ją naszą uwagę i tym samym dłużej 
je w sobie nosimy. Przekładając to 
na kontekst testów egzaminacyjnych 
można powiedzieć, że rozgoryczenie 
związane z podjęciem niewłaściwe-
go wyboru trwa dłużej niż pamięć 
o dobrej decyzji. Błędy popełnione na 
testach zazwyczaj utrwalają się w pa-
mięci, także na poziomie emocjonal-
nym. W rezultacie podczas kolejnego 
zmagania się z egzaminem łatwiej 
przypomnimy sobie poprzednią zmia-
nę dobrej odpowiedzi na złą. Jest to 
związane z heurystyką dostępności. 
Zjawisko to głosi, że im łatwiej przy-
chodzi nam na myśl jakieś zdarzenie, 
tym wyżej szacujemy jego prawdopo-
dobieństwo. 

TESTY PSYCHOLOGICZNE
Warto uczciwie przyznać, że inaczej 
to wygląda przy rozwiązywaniu te-

stów psychologicznych. W zawartym 
w nich wstępie pojawia się często in-
formacja, aby nie zastanawiać się zbyt 
długo nad odpowiedziami i kierować 
się tym, co pierwsze przyjdzie nam do 
głowy. Testy psychologiczne są jednak 
specyficzne i sprawdzają nasze myśli, 
uczucia, przekonania, cechy czy pre-
dyspozycje, a nie wiedzę (wyjątkiem 
są testy inteligencji). Aby psycholo-
gowie mogli poznać nasze wnętrze, 
powinniśmy odpowiadać intuicyjnie. 
Nauczyciele i wykładowcy nie badają 
jednak intuicji swoich podopiecznych, 
a zdobytą przez nich wiedzę. 

ROZUM VS. INTUICJA
Nie nakłaniamy do bagatelizowania 
drzemiącej w nas intuicji. Warto po 
nią sięgać na przykład podczas spot-
kania z psychologiem. Nie musimy 
też zupełnie jej oddzielać od podej-
mowanych przez nas codziennych 
decyzji. Powinniśmy być świadomi 
wszystkich aspektów naszej osobo-
wości. Samoświadomość jest tym, do 
czego zawsze będę Was, drodzy Czy-
telnicy, gorąco namawiać. Ważne jest 
tylko, aby podczas egzaminu nie prze-
kazywać intuicji pełni władzy. Lepiej 
postawić wówczas na rozum, ponow-
ną i dokładną analizę niż na przeczu-
cia, instynkty i niepoparte naukowo 
powiedzonka ludowe. Niekiedy przyj-
dzie nam w życiu rozstrzygnąć dyle-
mat – rozum vs. intuicja, czym się kie-
rować? Jednak na sali egzaminacyjnej 
odpowiedź (przynajmniej ta jedna) 
powinna być prosta. 

Marlena Hess
Bibliografi a:
50 wielkich mitów psychologii popularnej, 
S. O. Lilienfeld, S. J. Lyyn, J. Ruscio, 
B. L. Beyerstein, Warszawa 2011.

SŁOWNICZEK

Heurystyka dostępności – im 
łatwiej przychodzi nam na myśl 
jakieś zdarzenie, tym wyżej szacu-
jemy jego prawdopodobieństwo. 

psychologiczne
mity

Kącik
PSYCHOLOGICZNY
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STAWIAMY NA AUTORYTETY 
Połączyć magnes z ciekłym azotem, zrozumieć teorię względności Ein-
steina, wytworzyć pole magnetyczne... Takie obserwacje, w atmosferze 
powagi i humoru, były udziałem uczniów piastowskiego LO w ostatnich 
tygodniach zajęć. 

L iceum Ogólnokształcące z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi im. Adama Mi-
ckiewicza już od kilku lat proponuje 

swoim uczniom innowacyjne zajęcia (w 
szkole i poza nią), projekty edukacyjne 
(w tym o charakterze międzynarodo-
wym) oraz tworzy sprzyjające warunki 
do intensywnego rozwoju osobistego. 
Szczególny nacisk kładzie na zwięk-
szanie samoświadomości uczniów, 
rozwijanie różnorodnych umiejętności 
i przygotowanie do pełnienia nowych 
ról społecznych. Przykładami podejmo-
wanych działań, które cieszą się bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród mło-
dzieży są szkolne warsztaty z wybitny-
mi postaciami ze świata nauki, kultury 
i sztuki. W ostatnich tygodniach pia-
stowskie liceum odwiedzili m.in. Marta 
Lipińska, Krzysztof Zanussi oraz wybit-
ni przedstawiciele nauk ścisłych.
Spotkania autorskie wpisują się w rea-
lizację zadań edukacyjnych podejmo-
wanych w klasach humanistycznych, 
ale też są cenną lekcją postaw obywa-
telskich, wiedzy o przemianach kultu-
rowych i społecznych oraz dostarczają 
młodzieży wielu cennych wskazówek 
potrzebnych do właściwego wyboru 
własnej drogi życiowej. 

GOŚCIE Z KRĘGU KULTURY
Współczesnym autorytetem w dzie-
dzinie sztuki teatralnej i filmowej jest 
pani Marta Lipińska. Artystka znana 
jest z wielu ról filmowych, teatralnych, 
radiowych, a młodej widowni przede 
wszystkim z roli Michałowej w seria-
lu Ranczo, Nowakowej z Dziewczyn ze 
Lwowa i Emilii Korczyńskiej z adapta-
cji lektury szkolnej Nad Niemnem. To 
niekwestionowana gwiazda polskiego 
kina i teatru. Szkolne spotkanie było 
barwną opowieścią o niezwykłym życiu 
tej wybitnej aktorki. Artystka zachwyci-
ła urokiem osobistym, poczuciem hu-
moru i dystansem do siebie. 

W kwietniu po raz kolejny piastowskie 
liceum gościło też światowej sławy 
reżysera i scenarzystę filmowego, te-
atralnego i telewizyjnego, producen-
ta filmowego, filozofa, autora wielu 
książek Krzysztofa Zanussiego. Ten 
wybitny artysta to także uważny obser-
wator rzeczywistości, człowiek, który 
chętnie dzieli się ze słuchaczami osobi-
stą refleksją na tematy egzystencjalne. 
Spotkanie było zachętą do poznawania 
świata, ludzi, filozofii i kultury. Jego, 
zdawałoby się, zwykłe stwierdzenia, 
to tak naprawdę głębokie myśli, które 
mogą stać się dla wielu życiowym mot-
tem. Na szczególną uwagę zasługują 
m.in.: 
– Trzeba bardzo uważnie patrzeć, do 
czego naprawdę mamy talent. Każdy 
z was w jakiejś dziedzinie może być 
świetny, tylko trzeba to znaleźć. Trzeba 
znaleźć dziedzinę, w której będziecie 
mogli rozwinąć skrzydła. 
– Nie dlatego żyjemy, żeby się bogacić, 
(..) nie bogactwo czyni nas szczęśliwym. 
Dlatego namawiam was, żebyście do-
brze inwestowali w siebie, żeby zapew-
nić sobie ciekawe życie. 
– Z każdej biografii jednego człowieka 
wynika coś dla drugiego człowieka. 

GOŚCIE Z KRĘGU NAUKI
Kultura i nauka to dwa filary rozwoju 
cywilizacji. Wszystkie wynalazki są 
wynikiem wysiłku wielu ludzi, ich ob-
szernej wiedzy i umiejętności w wielu 
dziedzinach. Wiążą się z szybkim roz-
wojem nauk ścisłych, takich jak: mate-
matyka, fizyka, chemia i biologia. 
Mając na uwadze fakt, że to co dotyczy 
współczesnego człowieka, związane 
jest z wykorzystywaniem osiągnięć nau-
ki i techniki, liceum w Piastowie często 
gości w swoich murach niezwykłe oso-
bowości ze świata nauk ścisłych. 

Promieniowanie jonizujące
W ubiegłym miesiącu w LO im. A. Mi-
ckiewicza zajęcia z młodzieżą realizo-
wał prof. dr hab. Zygmunt Szefliński 
z Uniwersytetu Warszawskiego. War-
sztaty dotyczyły problemu, z którym 
każdy z nas się spotkał, każdy o nim sły-
szał, wielu z nas w tym zakresie zadaje 

mnóstwo pytań, mianowicie 
promieniowania jonizującego 
pierwiastków. Podczas zajęć 
dokonywano pomiarów pro-
mieniowania naturalnego, któ-
re towarzyszy nam stale, gdyż 
zarówno skorupa ziemska, jak 
i jej przetworzone elementy 
zawierają pierwiastki promie-
niotwórcze, mające wpływ na 
zdrowie człowieka. W naszych 
mieszkaniach znajduje się pro-
mieniotwórczy gaz szlachet-
ny – radon. Jego zawartość 
w materiałach budowlanych 
powinna być jednym z głów-
nych kryteriów przy wyborze 
inwestycji na rynku mieszka-

niowym. Uczniowie z Piastowa mogli 
osobiście przekonać się o obecności 
radonu przez odfiltrowanie z powietrza 
promieniotwórczych pierwiastków, bę-
dących produktami jego rozpadu. Dlate-
go tak ważne jest regularne wietrzenie 
pomieszczeń, szczególnie tych, które 
znajdują się na parterze i na poziomie 
piwnicy w naszych domach. Tego typu 
zajęcia są cennym uzupełnieniem treści 
programu nauczania, ale też pozwalają 
„dotknąć” uczniom tego, co jest nieza-
uważalne dla ich zmysłów.

Światło, czas i przestrzeń
Pierwszy dzień wiosny br. był dniem ko-
lejnej wizyty w Piastowie prof. dr hab. 
Tadeusza Stacewicza, wykładowcy 
Wydziału Fizyki UW. Profesor, podob-
nie jak przy poprzednich wizytach, pro-
wadził zajęcia dla klas matematyczno-
-fizycznych. Wykładowca przedstawił 
w szerokim ujęciu mechanizm działania 
laserów i innych urządzeń wykorzystu-
jących światło. W zadziwiająco jasny 
sposób pokazane zostały elementy 
szczególnej teorii względności Alber-
ta Einsteina, według której w bardzo 
szybko poruszającym się obiekcie czas 
płynie wolniej, a długość obiektu w kie-
runku ruchu zmniej-
sza się. Uczniowskiej 
publiczności przed-
stawione zostały też 
inne parametry z za-
kresu  światła, czasu 
i przestrzeni.

Zjawiska 
magnetyczne
LO im. A. Mickie-
wicza cyklicznie od-
wiedza prof. dr hab. 
Andrzej Wysmołek, 
wybitny polski fizyk 

doświadczalny, profesor nauk fizycz-
nych, specjalista w zakresie fizyki ciała 
stałego, który w latach 2008–2016 pełnił 
funkcję prodziekana Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor 
obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki 
Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświad-
czalnej Wydziału Fizyki UW. 
Tematem spotkania sprzed kilku ty-
godni były zjawiska magnetyczne. 
Uczniowie z zainteresowaniem obser-
wowali demonstrowane przez profeso-
ra zjawisko magnetyzmu. Podkreślał 
ogromną rolę tego zjawiska w życiu 
na Ziemi. Młodzież doświadczalnie 
przekonała się o ogromnym wpływie 
biegunów na pole magnetyczne naszej 
planety. To dzięki temu możemy za-
chwycać się przepięknym zjawiskiem, 
jakim jest zorza polarna. Pole magne-
tyczne chroni nas m.in. przed tzw. wia-
trem słonecznym, czyli strumieniem 
protonów i elektronów. Jeżeli dotarłyby 
na Ziemię, zamieniłby ją w pustynię. 

Uczniowie zafascynowani byli poka-
zem tworzenia pola magnetycznego 
z wykorzystaniem różnych pomocy 
dydaktycznych. W doświadczeniach 
posługiwano się różnymi magnesami 
i ciekłym azotem. Młodzież dowie-
działa się, jak sprawić, by diody się 
zaświeciły czy to w małym urządzeniu, 
czy w większej przestrzeni. Równie 
efektownie wyglądało połączenie mag-
nesu z ciekłym azotem, który przy-
czynił się do lewitacji materii. Liczne 
doświadczenia, możliwość zobaczenia 
wyników eksperymentów z bliska oraz 
prezentacja bogata w ilustracje były 
niestandardową składową lekcji fizyki, 
która zachwyciła wszystkich uczniów.
Przedstawione osoby to wyjątkowi go-
ście, którzy są znawcami i autorytetami 
w swoich dziedzinach, a odwiedzając 
liceum w ostatnich tygodniach wzbo-
gacają zajęcia najbardziej perspekty-
wicznych dziedzin naukowych. Mając 
na uwadze słowa reżysera Krzysztofa 

Zanussiego, nietrud-
no zdobyć przeko-
nanie, że propono-
wany przez LO cykl 
spotkań z wybitnymi 
postaciami dostar-
czył młodzieży wielu 
cennych wskazówek 
do wyboru przyszłej 
drogi życiowej. Mło-
dzież z niecierpliwoś-
cią czeka na kolejne 
majowe spotkania.

Hanna Babikowska



Mocne Strony    |    9 MAJA 2019 R.    |    NR 8(59)/2019  (ROK IV)

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 15REKLAMA

REKLAMĘ lub OGŁOSZENIE 
DROBNE w dwutygodniku 
„Mocne Strony” można zamówić na 
DWA SPOSOBY:

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

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

UWAGA! OGŁOSZENIA DROBNE 
TEKSTOWE TYLKO W MODUŁACH 
W RAMCE:

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

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

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

ZAMÓWIENIE REKLAMY
lub OGŁOSZENIA 

na 7 dni przed kolejną datą 
wydawniczą gwarantuje 

publikację. 
Wszystkie reklamy i ogłoszenia 

są widoczne 
przez co najmniej 2 tygodnie 

również na naszej stronie internetowej 
www.mocnestrony.com.pl 

– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE  OGŁOSZEŃ 
DROBNYCH I  REKL AM

OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ

ANTYKI ZA GOTÓWKĘ
Antyki, obrazy, meble, srebra, 

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

ryngrafy, szable, bagnety

tel.: 601 336 063

WYNAJMĘ LOKAL

WYNAJMĘ
lokal 37 m2 w Ursusie

– obecnie sklep z ubraniami

tel.: 515 598 326

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

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

00 

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

00 

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 

oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV

SKUPUJEMY

DOM
OPIEKI „Róża” 

 604 400 244




