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Tegoroczne obchody rocznicy straj-
ku i buntu robotników Zakładów 
Mechanicznych „Ursus” w 1976 
roku zorganizowała NSZZ „Solidar-
ność” Region Mazowsze i Koło Nr 1 
w Ursusie. 30 czerwca pod Pomni-
kiem Czerwca 1976  r. zgromadzili 
się uczestnicy tamtych wydarzeń, 
politycy, delegacje i mieszkańcy.

W cześniej w kościele pw. Św. Jó-
zefa odbyła się uroczysta msza 
święta, po której poczty sztanda-

rowe przemaszerowały na Plac Czerw-
ca 1976 r. Uroczystości odbywały się 
w asyście oddziału z Pułku Reprezen-
tacyjnego Wojska Polskiego i kilku-
dziesięciu pocztów sztandarowych. 
Obchody rozpoczął minutą ciszy dla 
uczczenia zmarłego w lutym tego roku 
premiera Jana Olszewskiego prze-
wodniczący ursuskiej „Solidarności” 

Andrzej Kierzkowski. Następnie przy-
witał honorowych gości i wszystkich 
zebranych.

Listy i przemówienia
Minister w kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera odczytał list od An-
drzeja Dudy. Prezydent napisał m.in.: 
– Robotnicy Ursusa, Radomia, Płocka 
i innych miast walczyli o wolną i nie-
podległą Polskę. (...) W tamtym zrywie 
ku wolności swoje korzenie miały KOR, 
Solidarność i Niepodległa Polska. Mu-
simy dzisiaj pamiętać o dziedzictwie 
przesłania Czerwca 1976 – postulat 
wolnej i sprawiedliwej Polski, w której 
każdy może korzystać z owoców swojej 
pracy, w której nikt nie czuje się wy-
kluczony, każdy ma prawo realizować 
swoje marzenia i aspiracje w równym 
stopniu, korzystając z ochrony i pomo-
cy państwa.
List od premiera Mateusza Mora-
wieckiego odczytał minister Marek 

Suski. – W 43 rocznicę wspominamy 
robotników ZM Ursus, wdzięczni za 
odwagę tych, którzy upominając się 
o godność i sprawiedliwość płacili za 
swój zryw wysoką cenę. To tutaj, w Ur-
susie, kolejny raz zrodził się otwarty 
bunt przeciwko kłamstwu i manipulacji 
komunistycznej władzy. Przyniósł on 
falę strajków i społecznych wystąpień, 
by eksplodować w sierpniu 1980 roku 
powstaniem „Solidarności”. Czerwiec 
1976 zaowocował powołaniem Komite-
tu Obrony Robotników, Ruchu Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela i umac-
nianiem antykomunistycznej opozycji. 
Lawiny społecznego oporu nie dało się 
już powstrzymać. 
List od prezesa PiS Jarosława Ka-
czyńskiego odczytał Cezary Jurkie-
wicz, przewodniczący klubu radnych 
PiS Rady Warszawy. Wiceprzewod-
niczący Bogdan Kubiak odczytał list 
Przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” – Piotra Dudy. 

Antoni Macierewicz (A. Macierewicz 
razem z Piotrem Naimskim, również 
obecnym na uroczystościach, współ-
tworzyli w 1976 r. KOR. – przyp. red.) 
oddał cześć i chwałę bohaterom: – (...) 
byłym i obecnym pracownikom i miesz-
kańcom Ursusa, tego bohaterskiego, ale 
przede wszystkim zwycięskiego miasta. 
To był jeden z pierwszych zwycięskich 
strajków. Nie minęło 12 godzin, a so-
wieccy okupanci musieli się wycofać ze 
swoich decyzji, które uderzały w cały 
naród, które miały pogorszyć byt i tak 
zepchniętej na margines ludności Pol-
ski. Wtedy powstała mowa nienawiści, 
zapoczątkowana przez Edwarda Gier-
ka, który mówił: „Musicie im pokazać, 
że są czarnymi owcami, że są niegodni 
żyć na polskiej ziemi. Mówiono, że to są 
warchoły, męty społeczne. To sowieci 
stworzyli mowę nienawiści. Najbardziej 
upostaciowana była w transparentach, 
mówiących o warchołach z Radomia 
i Ursusa”.

Przewodniczący Andrzej Kierzkow-
ski, który sam był robotnikiem Ursusa 
od 1979 roku, podziękował premiero-
wi Morawieckiemu za objęcie patro-
natem uroczystości.
Ostatnia zabrała głos wicemarszałek 
Sejmu – Małgorzata Kidawa-Błoń-
ska, dziękując zebranym za to, że pa-
miętają o robotnikach, a także o ich 
rodzinach, które musiały zmierzyć się 
z wielkimi wyzwaniami. Mieszkająca 
od urodzenia w Ursusie – Gołąbkach 
wicemarszałek powiedziała: – Pamię-
tam dokładnie ten dzień w Ursusie 
i następne dni. Wiedzieliśmy, że działo 
się coś wyjątkowego. Chciałabym, że-
byśmy pamiętali, że z tak trudnych rze-
czy powstają rzeczy dobre, że powsta-
ła „Solidarność”, że żyjemy w wolnej 
Polsce, że potrafimy współpracować 
i być razem. Mam nadzieję, że ta pa-
mięć będzie przekazywana kolejnym 
pokoleniom.

Złożenie kwiatów
Następnie delegacje, reprezentujące 
Prezydenta, Rząd, Parlament, „Solidar-
ność” z wielu regionów miast, kopalni, 
zakładów pracy z całej Polski, komba-
tanci, uczniowie z SP 383 w Ursusie, 
Światowy Związek Armii Krajowej 
Koło Nr 6 w Ursusie, przedstawiciele 
Platformy Obywatelskiej, Prawa i Spra-
wiedliwości i Stowarzyszenia Oby-
watelskiego w Ursusie oraz burmistrz 
dzielnicy Bogdan Olesiński i wicebur-
mistrzowie Wiesław Krzemień i Ka-
zimierz Sternik złożyli kwiaty przed 
pomnikiem Czerwca 1976.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
GALERIA WSZYSTKICH ZDJĘĆ 
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„ Samorządność
jest wartością

samą w sobie” 
Rozmowa z KRZYSZTOFEM RYMUZĄ – starostą pruszkowskim

POWIAT PRUSZKOWSKI

�  Dzień dobry, Panie Starosto. Pełni Pan 
tę funkcję od listopada 2018 roku. 
Ostatnie wybory samorządowe wiele 
zmieniły we władzach samorządo-
wych. Proszę opowiedzieć naszym 
czytelnikom o swojej drodze do tego 
miejsca.

– Otwarcie na demokrację nastąpiło 
w 1989 r. i było wyrazem uznania dla 
walki Polaków o wolność, samorząd-
ność i prawa człowieka w Europie. To 
historyczne wydarzenie stało się im-
pulsem do wprowadzenia najważniej-
szych zmian w naszym kraju i zwięk-
szyło znaczenie misji samorządów, 
a także udziału samorządowców w de-
mokratycznym zarządzaniu państwem 
oraz wspólnotami lokalnymi. Ja chcia-
łem w tych przemianach uczestniczyć 
od samego początku, dlatego moja 
droga jako samorządowca była bar-
dzo długa. Najpierw zostałem radnym 
miasta Pruszkowa w kadencji 1994–
1998. Następnie w roku 1999 powsta-
ły powiaty i od tego czasu, aż do dnia 
dzisiejszego  jestem radnym powiatu 
pruszkowskiego. 

�  Był Pan przez długi czas dyrektorem 
Szpitala Kolejowego...

– Tak. W kadencji w 2014 roku, z li-
sty Mazowieckiej Wspólnoty Samo-
rządowej, zostałem radnym powia-
towym. Zawarliśmy wtedy koalicję 
z Prawem i Sprawiedliwością w wy-
niku, której zostałem wicestarostą. 
To było dla mnie olbrzymie doświad-
czenie. Zawsze traktowałem samo-
rząd jako zadanie dodatkowe obok 
moich obowiązków jako dyrektora, 
prezesa spółki i lekarza. Samorząd to 
było zawsze moje hobby, które spra-
wiało mi ogromną przyjemność. Od 
2014 roku stanąłem jakby po drugiej 
stronie. Jako organ wykonawczy re-
alizowałem zadania nakreślone przez 
Radę Powiatu. To był dla mnie okres 
olbrzymiej pracy i nauki, pomimo 
wcześniej ukończonych licznych kie-
runków studiów podyplomowych, 
głównie ekonomicznych czyli zarząd-
czych. 

�  Jest Pan członkiem Mazowieckiej 
Wspólnoty Samorządowej. Czy należał 
Pan do jakiejś partii politycznej?

– Jestem szefem Koła Powiatowego 
MWS. Nie jestem związany z żad-
ną partią polityczną i jestem z tego 
dumny. Samorządność jest wartoś-
cią samą w sobie. Niezwykle ważne 
jest podejmowanie decyzji na pozio-
mie lokalnym, miast, gmin, sołectw. 
W tych gremiach jesteśmy w stanie 
wypracować najlepsze decyzje i naj-
lepiej gospodarować potencjałem na-
szych małych ojczyzn. 

�  Wspomniał Pan o decyzjach, które 
w określonej sytuacji zapadają poza 
powiatem. W czyim interesie podejmo-
wane są takie decyzje?

– W interesie jakichś mieszkańców 
na pewno. Ktoś z poziomu woje-
wództwa, widząc przykładowo po-
trzeby Płocka, powiatu radomskiego 
czy ostrowskiego uważa, że najlepiej 
będzie tak a nie inaczej. Ale to, co 
może być korzystne dla mieszkań-
ców tamtych powiatów, może nie być 
korzystne dla mieszkańców powiatu 
pruszkowskiego. Stowarzyszenia sa-
morządowe są emanacją interesów 
samorządu lokalnego i są taką struk-
turą, która w codziennych kontaktach 
z mieszkańcami może tworzyć moż-
liwości do jak najlepszego zabezpie-
czenia potrzeb naszego regionu.

�  Czy duża część głosujących w wybo-
rach samorządowych głosuje na pana 
Kowalskiego czy pana Rymuzę nie 
zwracając uwagi z jakiej listy startuje, 
lecz dlatego, że dotychczas rzeczywi-
ście działał na rzecz lokalnej społecz-
ności, starał się o szpital, przedszkole 
czy boisko?

– Myślę, że mieszkańcy głosując na 
określoną partię czy ugrupowanie 
mają nadzieję, że po ich wygranej, 
rządowe pieniądze będą spływały do 
nas. Niestety jest bardzo wiele czyn-
ników natury politycznej, społecznej, 
które mogą sprawiać, że pomimo 
sukcesów danej partii nie przekłada 

się to na wzrost wydatków inwesty-
cyjnych w gminie czy powiecie. 
Rada naszego powiatu jest podzielona 
na trzy grupy: 9 radnych z PO, 9 z PiS 
i 9 ze stowarzyszeń samorządowych. 
W tej kadencji bardzo liczę na konso-
lidację i pełną współpracę. 

�  Jak po pierwszym półroczu wygląda 
realna współpraca z przedstawiciela-
mi innych ugrupowań, z prezydentem 
Pruszkowa?

Od początku kadencji organizujemy 
comiesięczne konwenty wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów z naszego po-
wiatu. Wcześniej odbywały się one raz 
na kwartał, później raz na pół roku, 
potem raz na rok, a w ostatnim roku 
starosta Gołoś nie zorganizował żad-
nego. Obecnie spotykamy się w każ-
dy drugi wtorek miesiąca o godzinie 
14.00 i omawiamy bieżące problemy, 
pojawiające się między naszymi gmi-
nami i miastami. Spotkania są bardzo 
owocne, czego zwieńczeniem był 
konwent kwietniowy, na który udało 
się zaprosić Marszałka Województwa 
Mazowieckiego i Wojewodę Mazo-
wieckiego. Omawialiśmy na nim kwe-
stię transportu drogowego w naszym 
powiecie, plany związane z autostradą 
i drogą S8, Paszkowianką, wiaduktem 
nad torami w Pruszkowie.
Generalnie – współpraca ze wszyst-
kimi miastami i gminami naszego 
powiatu jest w moim przekonaniu 
bardzo dobra. W żadnym wypadku 
nie kontestujemy wyników wyborów 
samorządowych. Jeżeli chcemy dzia-
łać wspólnie na rzecz mieszkańców, to 
nie ma znaczenia jaki znaczek w kla-
pie noszą włodarze. Spieramy się wy-
łącznie w kwestiach merytorycznych. 

�  Czy jest Pan zadowolony z wyników 
ostatnich wyborów włodarzy miast 
i gmin Powiatu Pruszkowskiego?

– Myślę, że tak. Nie mam podstaw do 
sądzenia, że ktoś spośród osób zajmu-
jących kluczowe stanowiska w samo-
rządzie gminnym w jakikolwiek spo-
sób wzbudzałby nieufność. To wynika 

z tego, że my się często spotykamy 
i rozmawiamy ze sobą. Jeżeli jest ja-
kiś problem, to siadamy, rozmawiamy 
i dotychczas zawsze udawało nam się 
nawzajem przekonywać o pewnych 
idei.

�  Czy można powiedzieć, że te wybory 
samorządowe były przełomowe dla 
powiatu pruszkowskiego na drodze do 
prawdziwego wspólnego działania dla 
dobra lokalnych społeczeństw?

– Za wcześnie jest, żeby oceniać całą 
kadencję. Zobaczymy, jak będą dzia-
łali nasi partnerzy przez najbliższe 4 
lata. Niewątpliwie były przełomowe, 
ponieważ w trzech gminach zmieni-
li się włodarze i w trzech pozostali. 
W Pruszkowie to jest rewolucja, po-
wstał zupełnie inny zespół. Obecnie 
współpracujemy we wszystkich miej-
scach, w których jest to możliwe, 
wspólnie realizujemy inwestycje. Ta-
kie jest nasze zadanie.

�  Jakie są najpilniejsze zadania dla po-
wiatu?

– Konieczne są inwestycje, które 
sprawią, że nie nastąpi pogorszenie 
realizacji pewnych zadań - np. opie-
ki społecznej i pomocy osobom nie-
pełnosprawnym. Przy ul. Wapiennej 
znajduje się Ośrodek Szkolno - Wy-
chowawczy dla stu trzydziestu dzieci, 
działający całodobowo. Budynek ten 
nie nadaje się do remontu. W najbliż-
szym czasie ogłosimy przetarg na 
budowę nowego ośrodka. Wczoraj 
Niedawno podpisaliśmy list inten-
cyjny z Fundacją Pruszyńscy, która 
zadeklarowała bardzo duże wsparcie 
dla tej inwestycji - do 50% wartości 
zadania. Zrealizujemy to w tej kaden-
cji. Koniecznością stała się również 
jest rozbudowa Szpitala Powiatowe-
go. Szpital w aktualnym stanie nie 
spełnia wymogów rozporządzenia, 
określającego warunki, które powin-
ny spełniać Zakłady Opieki Zdro-
wotnej. W najbliższym czasie będzie 
rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie 
wykonawcy dobudowy skrzydła od 

strony północnej, w którym będzie się 
mieściła jedna kondygnacja, poświę-
cona diagnostyce, jedna oddziałowi 
łóżkowemu i jedna, na której będzie 
się mieścił blok operacyjny i blok po-
rodowy z salą do cięć cesarskich. Cze-
ka nas wiele 

�  Jaki jest przewidywany koszt tych in-
westycji?

– Szpital to ok. 20 mln zł, a Wapien-
na ok. 40 mln. Mamy na te zadania 
zapewnione środki w budżecie tego-
rocznym i w wieloletniej prognozie 
finansowej. Uważam, że zdobywanie 
pieniędzy jest podstawowym obowiąz-
kiem zarządu, a zadaniem radnych, 
czyli osób wybranych bezpośrednio 
przez mieszkańców jest wymyślanie 
kreatywnych zadań, które zarząd bę-
dzie realizował.

�  Czy Zarząd Powiatu może korzystać 
z funduszy zewnętrznych, np. Unii Eu-
ropejskiej?

– Funkcjonuje w urzędzie wydział, 
zajmujący się pozyskiwaniem takich 
środków i co roku są to sumy sięgające 
10 mln zł, od środków szkoleniowych 
po środki inwestycyjne.

�  Czy pieniądze uzyskane z tych źródeł 
mogą być wykorzystane na konkretne 
inwestycje dotyczące Brwinowa, Ra-
szyna czy Michałowic?

– Specyfika polega na tym, że środ-
ki powiatowe musimy inwestować 
w swoje obiekty, które mamy w róż-
nych miejscach. Jest to np. 174 km 
dróg powiatowych. Ale możemy pew-
ne inwestycje realizować wspólnie 
z poszczególnymi gminami, a nawet 
z Warszawą.

�  Jak wygląda możliwość korzystania 
z pomieszczeń Centrum Kultury i Spor-
tu w Pruszkowie?

– Powiat ma posiada pomieszczenia 
w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Parku Sokoła i salę konferencyj-
ną w budynku Starostwa. Wydarze-
nia kulturalne organizowane przez 
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nas cieszyły się tak dużym powo-
dzeniem, że nasze obiekty nie były 
w stanie pomieścić wszystkich chęt-
nych, dlatego przenieśliśmy część 
imprez do CKiS, wynajmując tam 
sale i płacąc zgodnie z cennikiem za-
rządcy obiektu. 

�  Na terenie Pruszkowa są dwa muzea. 
Jak to się stało, że Muzeum Dulag 121 
jest zarządzane przez Powiat, a Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa przez 
Miasto Pruszków?

– Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego powstało jeszcze 
przed powołaniem powiatów, więc 
wtedy nie było innej alternatywy. 
Muzeum Dulag 121 zostało założone 
w czasie kadencji starosty Smolińskiej 
w symbolicznym obiekcie. Moim 
zdaniem powinno zostać rozbudo-
wane. Warto podkreślić, że w każ-
dym z tych muzeów prowadzona jest 
ogromna praca edukacyjna z miesz-
kańcami w różnym wieku i obydwa 
muzea zasługują na najwyższe uz-
nanie. Na naszym terenie znajdują 
się co prawda wspaniałe muzea takie 
jak  , Muzeum Motoryzacji i Techniki 
w Otrębusach, Muzeum Motoryzacji 
i Techniki w Piastowie, Galeria Fi-
gur Stalowych w Pruszkowie, Ogród 
Rzeźb Juana Soriano w Owczarni k. 
Podkowy Leśnej, Muzeum Sztuki Lu-
dowej w Otrębusach ale mieszkańcy 
i stowarzyszenia kulturalne i kom-
batanckie domagają się powstania 
muzeum regionalnego. Do tej pory 
wszystko rozbijało się o lokal. Myślę, 
że jest szansa na zbudowanie w tej 
kadencji obiektu, który będzie mógł 
pełnić taką funkcję. 

�  Powiat Pruszkowski jest najmniejszym 
i najgęściej zaludnionym z 37 powia-
tów w województwie mazowieckim. 
Jak Pan ocenia pozycję powiatu na 
Mazowszu?

– W ubiegłym roku Powiat Prusz-
kowski na Europejskim Kongresie 
Samorządności otrzymał nagrodę 
dla najlepszego powiatu w Polsce. 
W tym roku na tym samym kongresie 
znaleźliśmy się na trzecim miejscu. 
Znajdujemy się w czołówce powia-
tów polskich. Jest to m.in. zasługa 
mieszkańców, którzy tutaj pracują 
i płacą podatki. Wielką niesprawied-
liwością dla powiatu i mieszkańców 
jest, to że musimy odprowadzać po-
datek wyrównawczy, zwany „janosi-
kowym”. W 2018 roku zapłaciliśmy 
30 mln zł. To jest kwota, za którą 
można wybudować nieduży szpital, 
szkołę lub duży basen. Dlaczego 
akurat nasi mieszkańcy, ciężko pra-
cujący na te podatki nie mogą z nich 
korzystać? Nie jest to pytanie do 
władz samorządowych... Gdybyśmy 
mieli te pieniądze, jestem gotów za-
gwarantować, że nie ubiegalibyśmy 
się o żadne dotacje zewnętrzne, da-
jąc na to szansę innym.

�  Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę 
zrozumienia u partnerów i owocnej 
pracy w szeregach Samorządu dla do-
bra mieszkańców.

Rozmawiał 
Jacek Sulewski

Czasowe
zamknięcie 

Oddziału Chorób 
Wewnętrznych 

w Szpitalu 
Powiatowym 

w Pruszkowie
Podjęte działanie spowodowane 

zostało nadzwyczajną sytua-
cją, jaka zaistniała po złożeniu 

wypowiedzenia przez wszystkich 
lekarzy pracujących w Oddziale In-
ternistycznym, którzy następnie zo-
stali zatrudnieni w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych Szpitala Kolejowego 

STOCER w Pruszkowie. Czasowe 
zamknięcie 18-łóżkowego Oddzia-
łu Chorób Wewnętrznych Szpitala 
Powiatowego funkcjonują nadal 
oddziały: Internistyczny, Gastroen-
terologiczny, Kardiologiczny, Inten-
sywnej Kardiologii „Na Wrzesinie” 
nie powinno wpłynąć na poziom 

udzielania świadczeń medycznych 
w oddziałach zachowawczych. 
W MCR STOCER Sp. z.o.o funkcjo-
nują nadal oddziały: Internistyczny, 
Gastroenterologiczny, Kardiologicz-
ny, Intensywnej Kardiologii i Diabe-
tologiczny, w których dostępnych 
jest łącznie 85 łóżek.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego informuje, że 15 lipca 2019 roku Dyrekcja SP ZZOZ w Prusz-
kowie podjęła decyzję o czasowej przerwie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Oddziale 
Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego, w okresie od 15 lipca do 31 sierpnia 2019 r.
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NASZE STRONY � PORADY PRAWNE

DOM � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

AUTOCASCO NA GODZINY 
Nie kupowałem autocasco dla swoje-
go auta, bo uważam, że nie jest ono 
tego warte. Chcę jednak w czasie wa-
kacji wyjechać na jeden dzień za gra-
nicę – rano wyjazd, wieczorem tego 
samego dnia powrót. Czy jest jakiś 
sposób, żeby na ten czas ubezpieczyć 
moje cztery kółka?
Od niedawna jest taka możliwość. 
Da się kupić autocasco liczone 
w godzinach albo dniach. Posiadacz 
auta może wykupić polisę trwającą 
od 3 godzin do 30 dni. 
Oferta skierowana jest do właścicieli 
samochodów osobowych, terenowych 
oraz vanów. Pojazdy te nie mogą być 
starsze niż 15 lat, a ich wartość nie 
może przekraczać 100 000 zł. Taka 
polisa działa zarówno w Polsce jak 
i w całej Europie. Niestety ochro-
na ubezpieczeniowa nie obowiązuje 
w Rosji, a jeśli dojdzie do kradzieży 
samochodu na Białorusi, na Ukrainie 
albo w Mołdawii to nie możemy, nie-
stety, liczyć na odszkodowanie. Takie 

ubezpieczenie ma dwie wady. Pierw-
sza polega na tym, że można je kupić 
tylko przez aplikację zainstalowaną 
na smartfonie. A po drugie – jest 
dosyć drogie. Wyjazd popularnym 
autem tylko na 6 godzin za granicę 
będzie kosztował od 42 aż do 67 zł.

NIEUATORYZOWANA 
TRANSAKCJA
Ktoś podszył się pode mnie i wyciąg-
nął z mojego konta bankowego kilka 
tysięcy złotych. Zgłosiłam sprawę na 
policję i ta prowadzi śledztwo w tej 
sprawie. Mam jednak problem z ban-
kiem, który nie chce oddać mi straco-
nych pieniędzy twierdząc, że nie może 
tego zrobić dopóki nie zostanie złapa-
ny złodziej, który mnie okradł i nie za-
padnie prawomocny wyrok skazujący 
go za to przestępstwo. Czy bank ma 
rację? Co mam zrobić z tym fantem?
Kradzież pieniędzy z Pani konta od-
była się w sposób, który nazywa się 
nieautoryzowaną transakcją. Co do 
zasady bowiem klient banku musi się 

zgodzić na to, żeby pobrano pienią-
dze z jego rachunku. W przypadku 
nieautoryzowanej transakcji płatni-
czej dostawca płatnika (czyli bank 
prowadzący rachunek) ma obowią-
zek niezwłocznie zwrócić płatniko-
wi (czyli Pani) kwotę takiej trefnej 
transakcji. Powinno to nastąpić nie-
zwłocznie, nie później jednak niż do 
końca dnia roboczego następującego 
po dniu stwierdzenia wystąpienia nie-
autoryzowanej transakcji. Przyjmuje 
się przy tym, że sam fakt zgłoszenia 
przez Panią bankowi tego zdarzenia 
– może to mieć postać zgłoszonej re-
klamacji dotyczącej podejrzanej ope-
racji na koncie – powoduje, że instytu-
cja finansowa ma obowiązek zwrócić 
to, co z rachunku zniknęło w wyniku 
przestępczych działań. Oznacza to, 
że jeśli bank ma wątpliwości co do 
tego, czy doszło do kradzieży pie-
niędzy z konta jego klienta powinien 
je najpierw zwrócić, a później może 
prowadzić działania, których celem 
jest ustalenie czy klient ewentualnie 
ponosi jakąś odpowiedzialność za to, 
że doszło do nieautoryzowanej trans-
akcji. W praktyce według polskie-
go prawa klient odpowiada za takie 
transakcje i to w pełnej wysokości 
tylko wtedy, jeśli doprowadził do nich 
umyślnie, albo jest to efekt jego rażą-
cego niedbalstwa polegającego na 
naruszeniu obowiązków bezpieczeń-

stwa operacji na koncie określonych 
przez bank. W praktyce jest to możli-
we dopiero w procesie sądowym wy-
toczonym klientowi podejrzewanemu 
o to, że dopuścił do zniknięcia środ-
ków z konta albo nawet jest w zmowie 
z przestępcami. Wiąże się to z zasa-
dą, na podstawie której to bank ma 
obowiązek udowodnić, że transakcja 
przebiegała prawidłowo. Są tylko 
dwa przypadki, kiedy bank nie musi 
od razu zwracać ukradzionej gotówki. 
Po pierwsze dzieje się tak, jeśli bank 
ma udokumentowane podejrzenie 
oszustwa ze strony klienta i zawiado-
mi o tym organy ścigania. Po drugie 
bank może odmówić zwrotu, jeśli 
klient nie dochowa terminu do zgło-
szenia nieautoryzowanej transakcji. 
Należy to zrobić niezwłocznie, ale nie 
później niż w ciągu 13 miesięcy od 
dnia obciążenia rachunku płatnicze-
go albo od dnia, w którym transakcja 
miała być wykonana. Niestety wiele 
banków nie stosuje się do tych zasad. 
Radzimy Pani złożyć reklamację i po-
czekać na reakcję banku. Jeśli odrzu-
ci on Pani roszczenia należy o tym 
powiadomić Rzecznika Finansowego 
(RF). Warto pamiętać, że RF zajmuje 

się tylko sprawami, w których odrzu-
cono reklamację.

MOJE TAKŻE I PO ŚLUBIE
Mam z mężem wspólność ustawową. 
Ale przed ślubem zarobiłam dużo 
pieniędzy, za które teraz chcę kupić 
mieszkanie. Czyje ono będzie – moje 
czy też nasze wspólne?
To mieszkanie będzie należało wy-
łącznie do Pani. Posiada Pani bowiem 
nie tylko majątek dorobkowy powstały 
w czasie małżeństwa, ale również swój 
majątek odrębny. Należą do niego 
wszelkie przedmioty nabyte przed ślu-
bem – także zaoszczędzone pieniądze. 
Może Pani z tym majątkiem zrobić co 
chce bez jakichkolwiek konsultacji ze 
swoją drugą połową. Jeśli kupi Pani 
za te środki nieruchomość to zgodnie 
z zasadą surogacji będzie ona należała 
wyłącznie do Pani. Mieszkanie będzie 
więc częścią należącego tylko do Pani 
(a nie męża) majątku osobistego.

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

*  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.

W dniach 6–23 maja do matury przystąpili absolwenci publicznych szkół śred-
nich. W Warszawie z egzaminem dojrzałości zmagało się 247 tysięcy osób. Na 
początku lipca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała szczegółowe, pierw-
sze dane dotyczące wyników matury. Przyglądamy się statystykom gmin i miast 
z naszego zasięgu. Pytamy także o przebieg rekrutacji, która w tym roku prowa-
dzona jest jednocześnie dla dwóch roczników i przysparza wiele problemów dy-
rekcji szkół oraz samym absolwentom (po szkołach podstawowych i gimnazjach) 
ubiegającym się o miejsce w szkołach ponadpodstawowych.

N ależy zaznaczyć, że podane wyniki 
matur są wstępne – dopiero we 
wrześniu, po egzaminach popraw-

kowych, zostaną opracowane wyniki 
końcowe, które będą się różnić od bie-
żących. 

�  OŻARÓW MAZOWIECKI
Z danych zamieszczonych na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że 
z działającego w gminie Publicznego 
Technikum w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Tony Halika (ul. Po-
znańska 129/131) do matury przystąpiło 
18 osób. Połowa miała szczęście, zaś 9 pe-
chowców, niestety, podejdzie do egzami-
nu dojrzałości jeszcze raz. Nabór trwa do 
dwóch klas.

�  DZIELNICA URSUS
Jeśli chodzi o zdawalność przedmiotów 
obowiązkowych na egzaminie maturalnym 
w Dzielnicy Ursus, tegoroczni absolwenci 
(łącznie z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz 
Technikum przy ul. Dzieci Warszawy 
42) wypadli najgorzej w całej Warszawie. 

Łącznie do egzaminów przystąpiły 72 oso-
by (49 z LO i 23 z Technikum). Maturę 
zdało: z LO – 31 uczniów, z Technikum 
– 11 osób. Przez takie wyniki w Dzielni-
cy Ursus nie zdało matury 41,75%. Żadna 
dzielnica nie ma tak wysokiego odsetka 
niezaliczonego egzaminu dojrzałości. 
Dopiero Wawer jest pod tym względem 
następny, ale tam matury nie zdało 19,5%. 
– Liczba osób przyjętych do obu szkól 
średnich działających w Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy będzie znana 24 lipca 2019 
roku, w chwili kiedy zostaną opublikowa-
ne przez szkoły listy przyjętych. W chwili 
obecnej trwa etap potwierdzania woli na-
uki w poszczególnych oddziałach. Również 
w dniu 24 lipca, po opublikowaniu list 
przyjętych będzie dopiero znana liczba 
wolnych miejsc w poszczególnych oddzia-
łach. Liczba kandydatów zakwalifikowa-
nych zazwyczaj nie pokrywa się z liczbą 
osób przyjętych – poinformowała nas Ag-
nieszka Wall, rzecznik Dzielnicy. 
Dobrą wiadomością jest, że Dzielnica  pla-
nuje w nowym roku szkolnym urucho-
mić 9 klas pierwszych w LO im. Rotmi-
strza Witolda Pileckiego w Warszawie 
(3 w ubiegłym roku), 12 klas pierwszych 

w Technikum nr 8. im. Jana Karskiego 
i 2 klasy pierwsze w Zasadniczej Szko-
le Zawodowej nr 37, łącznie 14 (wobec 
7 pierwszych zeszłorocznych). 

SZKOŁY W POWIECIE PRUSZKOWSKIM
– W szkołach naszego powiatu utworzo-
nych zostało dodatkowo 20 oddziałów 
w porównaniu do zeszłego roku, czyli 
łącznie dysponujemy 38 oddziałami. Re-
krutacja elektroniczna odbywała się nie 
przez system warszawski, tylko oddziel-
ny – poinformowała Małgorzata Ku-
charska, naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w powiecie pruszkow-
skim. Od 26 lipca prowadzona będzie 
rekrutacja uzupełniająca, już nie przez 
system elektroniczny.

�  PIASTÓW
Jak wynika z Biuletynu Informacji Pub-
licznej Centralnej Komisji Egzamina-
cyjnej, w Liceum Ogólnokształcącym 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ada-
ma Mickiewicza w Piastowie z maturą 
zmierzyło się 51 uczniów. 6 absolwen-
tów, niestety, nie zdało. W Technikum 
w Zespole Szkół im. Frdtjofa Nansena 
w Piastowie do matury podeszło 10 osób, 
z czego 4 jej nie zaliczyło. – W Zespole 
Szkół w Piastowie jesteśmy w stanie zor-
ganizować nawet 9 klas pierwszych, co 
przy założeniu 30 uczniów na klasę, da-
łoby 270 miejsc. Nie każdy uczeń jednak 
chce składać dokumenty do szkół branżo-
wych – tłumaczy Małgorzata Kucharska 
ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

�  PRUSZKÓW
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeu-
sza Kościuszki (ul. Kościuszki 36) 
Jak podaje na swojej stronie Liceum, 
wszyscy tegoroczni abiturienci zdali eg-
zamin maturalny. Próg punktowy do przy-

jęcia do poszczególnych klas do placówki 
ustalił system elektroniczny, a nie szkoła. 
Wielu uczniów z wysoką punktacją zło-
żyło również dokumenty do szkół war-
szawskich, które są liczone w oddzielnym 
systemie elektronicznym. Taka rekrutacja 
spowodowała, że kandydaci mogą być 
podwójnie przyjęci, blokując tym samym 
miejsce. W związku z zaistniałą sytuacją, 
jak wszędzie zresztą, Liceum prowadzi re-
krutację uzupełniającą. Z informacji uzy-
skanej ze starostwa w Pruszkowie wynika, 
że w tym roku liceum dysponuje 7 oddzia-
łami dla klas pierwszych (w zeszłym roku 
oddziałów było 5).

Liceum Ogólnokształcące im. Toma-
sza Zana (ul. Daszyńskiego 6) 
Dzięki informacjom uzyskanym od Dy-
rektor Liceum – Ewy Król – dowiedzie-
liśmy się, że do egzaminu maturalnego 
przystąpiło  w br. szkolnym 93 uczniów. 
91 uczniów zdało maturę, natomiast 
dwóch przystąpi do egzaminu popraw-
kowego w sierpniu z tego samego przed-
miotu. – Na ten moment nie zakwalifiko-
waliśmy ponad 700 chętnych. Wnioski 
napłynęły do nas zarówno z Warszawy, 
jak i z okolic. Wiele podań blokuje jeszcze 
miejsca. Do tej pory zakwalifikowaliśmy 
86 uczniów po szkole podstawowej, a po 
gimnazjalnej 116. Jednak mamy zwiększyć 
podczas rekrutacji uzupełniającej ilość 
miejsc. Możemy zapewnić 102 miejsca dla 
kandydatów po podstawówkach oraz 136 
miejsc dla absolwentów gimnazjów. Progi 
przyjęcia były różne. Każda klasa miała 
swoje. Po szkole podstawowej trzeba było 
mieć od 161 do 166 punktów. Po gimna-
zjum progi wahały się od 145 do 161 punk-
tów – relacjonuje dla nas dyrekcja. Zapyta-
na o komfort nauki w nadchodzącym roku 
szkolnym odpowiedziała, że lekcje na 
pewno nie będą trwały do godziny 15:00, 

a mogą być wydłużone nawet o 3 godziny 
lekcyjne.

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych (ul. Gomulińskiego 2)
W rozmowie z wicedyrektor mgr Ewą Ko-
walską dowiedzieliśmy się, że z mieszczą-
cego się w Zespole Liceum Ogólnokształ-
cącego Sportowego maturę pisało 28 osób 
i 67% zdało. W Liceum Ogólnokształ-
cącym 23 uczniów przystąpiło do egza-
minu dojrzałości – 66% zdało. W Szko-
le Mistrzostwa Sportowego w Liceum 
Ogólnokształcącym  tylko 1 osoba na 18 
przystępujących podejdzie do egzaminu 
poprawkowego. Zdawalność dla całego 
Zespołu Szkół wyniosła 74%. Podania do 
Zespołu napływają z całej Polski. Szkoła 
dysponuje internatem w Brwinowie. Licz-
ba oddziałów została podwojona  na nad-
chodzący rok szkolny.

Technikum w Zespole Szkół nr. 1 
im. Stanisława Staszica (ul. Promyka 
24/26)
Nie uzyskaliśmy wstępnych wyników ma-
tur. Jeśli chodzi o rekrutację, do czasu pi-
sania tekstu Technikum zakwalifikowało 
214 chętnych, zaś blisko 400 osób nie zo-
stało zakwalifikowanych. 

�  KOMORÓW
W Zespole Szkół Ogólnokształcących 
im. Marii Dąbrowskiej (ul. Marii Dą-
browskiej 12/20), w skład którego wchodzi 
m.in. Liceum Ogólnokształcące,  z egza-
minem dojrzałości zmagały się 43 osoby, 
z czego tylko jedna będzie musiała podejść 
do poprawki. W rozmowie telefonicznej 
udało się ustalić, że do liceum napłynęło 
ok. 700 podań. Placówka jest w stanie za-
pewnić miejsce tylko 120 uczniom.

Agnieszka Gorzkowska

Jak „poszło” maturzystom 
z naszego regionu?
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Od nowego roku szkolnego 2019/2020 dwie jednostki oświatowe 
prowadzone przez Powiat Pruszkowski – Zespół Szkół im. Fridtjo-
fa Nansena w Piastowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie  będą miały 
nowych dyrektorów. 

W wyniku przeprowadzonego 
13 ma  ja br. konkursu – dyrek-
torem Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. ks. Ja    -
na Twardowskiego w Pruszkowie 
została Pani Agnieszka Krysińska 

– nauczyciel dyplomowany pedago-
giki specjalnej. W latach: 2015–2016 
wspierała rozwój dzieci i młodzie-
ży jako nauczyciel wspomagający 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasto-
wie. Od 1999 roku pracuje jako wy-
chowawca i nauczyciel w SOSW. 
Prowadzi również specjalistyczne 
zajęcia w ramach działań Ośrodka 
Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-
-Opiekuńczego w Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Pruszkowie.
Konkurs na stanowisko dyrektora Ze-
społu Szkół im. Fridtjofa Nansena 
w Piastowie odbył się 14 maja br., a wy-
łonionym w nim zwycięzcą został Pan 
Jarosław Jakub Stolarski – nauczyciel 
dyplomowany przedmiotów zawodo-
wych. W latach 2011–2014 był koordy-
natorem organizacyjnym i wicedyrekto-
rem w Zespole Szkół Samochodowych 
i Licealnych nr 3 im. I. J. Paderewskie-
go w Warszawie, w którym pracował 
również jako nauczyciel od 2008 do 
2018 roku. Obecnie pełni rolę egza-
minatora Okręgowej Komisji Egza-
minacyjnej w Warszawie w zawodzie: 
technik obsługi turystycznej i technik 
logistyk. Jest także ekspertem z listy 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W obu przypadkach przedstawione 
koncepcje funkcjonowania i rozwoju 
placówek oraz odpowiedzi udzielone 
na zadane pytania znalazły uznanie 
członków komisji konkursowych. Za-
rząd Powiatu Pruszkowskiego zgodnie 
z procedurą zatwierdził przeprowa-
dzone konkursy i 19 czerwca br. pod-
jął uchwałę w sprawie powierzenia 
stanowisk dyrektorów wspomnianych 
placówek.

REKRUTACJA 
UZUPEŁNIAJĄCA 
W SZKOŁACH 
POWIATOWYCH
Informujemy, że w czwartek, 
25 lipca br. do godz. 12:00 szkolne 
komisje rekrutacyjne przedstawią 
listy osób przyjętych i nieprzyję-
tych do szkół ponadpodstawo-
wych i ponadgimnazjalnych.
Przewidujemy przeprowadzenie 
rekrutacji uzupełniającej w każdej 
szkole prowadzonej przez Powiat 
Pruszkowski. 

W niosek o przyjęcie do wy-
branej placówki oświatowej 
w trybie rekrutacji uzupełnia-

jącej będzie można składać od piąt-
ku, 26 lipca br. od godz. 08:00 do 
wtorku, 30 lipca br. do godz. 12:00. 

UWAGA! Podczas rekrutacji 
uzupełniającej nie obowiązuje 
elektroniczny system rejestra-
cji. Dokumenty należy złożyć 
osobiście w danej szkole. 

Do wniosku powinno się dołączyć 
kopie świadectwa ukończenia gim-
nazjum lub ośmioletniej szkoły 
podstawowej oraz zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalne-
go lub egzaminu ósmoklasisty. Do 
podania dołącza się także dokumen-
ty potwierdzające spełnianie kryte-
riów dodatkowych.

Wybrano nowych dyrektorów
powiatowych jednostek oświatowych

�  Powstańcze wspomnienia

Warszawscy Robinsonowie
Pod koniec kwietnia ukazało się nowe, poprawione i uzupełnione 
wydanie wyjątkowego zbioru  dziesięciu opowiadań „Nie umieraj 
do jutra”. Wśród sportretowanych warszawskich Robinsonów, 
którzy przeżyli w ruinach Warszawy po kapitulacji powstania 
w październiku 1944 roku, znajduje się sylwetka powstańca z Ur-
susa: Jana Pęczkowskiego ps. „Kamiński”.

P odpisanie umowy kapitulacyj-
nej rankiem 4 października 1944 
roku definitywnie kończyło walki 

w Warszawie, ale nie oznaczało koń-
ca dramatu miasta. Na tych, którzy 
przeżyli czekała nowa gehenna – obóz 
w Pruszkowie, tzw. Durchgangsla-
ger 121, utworzony przez Niemców 
w pierwszych dniach sierpnia 1944 
roku. W ciągu dwóch i pół miesiąca 
przez obóz przeszło 650 tys. warsza-
wiaków. Dla większości wysiedlonych, 
obóz w Pruszkowie był pierwszym 
etapem nowej męki, która w pełni roz-
poczynała się dopiero w Niemczech. 
Mimo wszystko wielu powstańców 
pozostało w ruinach Warszawy po 25 
października 1944 roku, prawdopodob-

nie w liczbie około tysiąca. 
Ukrywająca się część po-
wstańców nie wierzyła niemieckim 
zapewnieniom o traktowaniu jeńców 
zgodnie z konwencją genewską. Ukry-
wali się również nieliczni przedstawi-
ciele pochodzenia żydowskiego, jak 
np. pianista Władysław Szpilman. Po-
zostali także chorzy i starcy, bez sił, aby 
wyruszyć na tułaczkę. Kryjówkami sta-
wały się przeważnie dobrze zamasko-
wane podziemia, zaopatrzone w zapasy 
żywności i niezbędny sprzęt, jak rów-
nież najbardziej zrujnowane budynki, 
którym już nie groziło wysadzenie czy 
podpalenie przez niemieckie oddziały. 
Wodę czerpano ze studni artezyjskich 
lub basenów przeciwpożarowych. 

Jan Pęczkowski „bliżej nieba”
Wśród Robinsonów znalazł się żyjący 
szczęśliwie do dziś  Wacław Gluth-No-
wowiejski, autor „Nie umieraj do jutra” 
(Wydawnictwo Marginesy, premiera 
24 kwietnia 2019), wtedy osiemnasto-
letni powstaniec z Żoliborza, żołnierz 
Armii Krajowej. Ciężko ranny w poło-
wie września 1944 roku, przetrwał na 
Marymoncie, w suterenie przy ulicy 
Warszawskiej 6, ponad sześć tygodni… 
udając martwego! W jego zbiorze prze-
czytamy o ludziach, którzy, podobnie 
jak on, przeżyli te dni w ekstremalnych 
warunkach. W opowiadaniu „Bliżej 

nieba” poznajemy losy Jana Pęcz-
kowskiego*, syna Tadeusza z Ursusa. 
Jemu i dwójce towarzyszy los kazał spę-
dzić trzy miesiące na wieży kościoła św. 

Antoniego przy Senatorskiej. Pod nimi 
rozciągał się teren koncentracji oddzia-
łów niemieckich, przygotowujących ata-
ki na pozycje powstańcze (…). Pęczkow-
ski, żołnierz batalionu „Miotła”, wraz 
ze zgrupowaniem „Radosław” prze-
szedł krwawy szlak na Woli. Brał udział 
również w największej bitwie Powstania 
Warszawskiego, czyli obronie Stare-
go Miasta – zakończyła się klęską dla 
powstańców. Czytamy o jego udziale 
w ataku na pl. Bankowy. Ucieka stamtąd 
cudem, w stroju niemieckiego żołnierza, 
potem zaczyna się jego tułaczka po kry-
jówkach. Śmiertelnie głodny po tym, jak 
dawno zjadł swoje zapasy – kilka kostek 
cukru i dwie główki czosnku – czołgając 
się na gruzach kościoła św. Antoniego, 
spotyka kilku Polaków – od tamtego 
momentu, nowych towarzyszy.  – Tu ma 
być nasz dom? – dziwi się Pęczkowski. 
– Przynajmniej blisko nieba! – śmieje 
się kompan.

Agnieszka Gorzkowska

* Jan Pęczkowski – urodzony 7 stycznia 1923 roku w Kamieńsku. Zmarł 27 listopada 1991 r. 
w Ursusie. Po wydostaniu się z Warszawy, o czym również przeczytamy w opowiadaniu, 
dotarł do rodziców w Ursusie, gdzie wziął jeszcze udział w słynnej akcji rozminowywania 
Państwowych Zakładów Inżynierii „Ursus”. Nagrodzony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. 
Zachęcamy do zapoznania się również ze innymi historiami Robinsonów, które umożliwia 
zapadająca w pamięć książka „Nie umieraj do jutra”.
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The Flying Georgians czyli „Latający Gruzini”  
Jubileuszowa Biesiada Artystów FORUM HUMANUM MAZURKAS
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OŻARÓW MAZOWIECKI

Z okazji 40. edycji Forum Humanum Mazurkas 30 czerwca 2019 r. ponad 
800-osobowa publiczność miała okazję uczestniczyć w MCC Mazurkas 
Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim we wspaniałej Ju-
bileuszowej Biesiadzie Artystów Forum Humanum Mazurkas, podczas 
której zaprezentowały się znane gwiazdy estrady występujące w poprzed-
nich edycjach FHM. Jubileuszowi towarzyszył występ tancerzy z Gru-
zji – The Flying Georgians, w którym wzięło udział 50 artystów z Gruzji 
przenosząc gości w porywający i oryginalny świat folkloru gruzińskiego. 
Imponujące taneczne show, piękne choreografi e i wspaniałe kolorowe 
stroje oraz oryginalna muzyka – taki obraz jawi się po tym występie.

W ieczór rozpoczęli Prezesi Grupy 
Mazurkas, Andrzej Bartkowski 
i Andrzej Hulewicz, którzy z oka-

zji  jubileuszowej edycji przypomnieli 
ideę Forum Humanum Mazurkas i prze-
nieśli nas w czasie aż do pierwszego 
wydarzenia FHM w 2012 r., kiedy to 
narodził się projekt FORUM HUMA-
NUM, a który dziś ma już swoją trady-
cję, stałą publiczność i wiele nagród… 
W ciągu ostatnich siedmiu lat miało 
miejsce w MCC Mazurkas aż 39 spot-
kań kulturalno-artystycznych z cyklu 
Forum Humanum, realizowanych pro 
publico bono z pasji i miłości do sztuki. 
40. edycja, która była swoistą retrospek-
tywą działań pro kulturalnych podejmo-
wanych na FHM była utrzymana w let-
nim, kolorowym klimacie artystycznej 
biesiady. Jubileuszowy charakter miały 

zarówno koncert, jak i towarzysząca 
mu wystawa malarstwa, w której wzię-
li udział artyści, których prace prezen-
towane były już wcześniej w ramach 
wystaw indywidualnych i zbiorowych. 
Historię wystaw i pracy nad materiała-
mi, również filmowymi, poświęconym 
malarzom i rzeźbiarzom przedstawiła 
kurator wystaw Janina Tuora.

K oncert rozpoczął występ zespołu 
„The Flying Georgians” („Latający 
Gruzini”), działającego przy Pań-

stwowym Uniwersytecie im. Iwana Ja-
wakiszwiliego w Tbilisi. Zespół został 
założony w 1996 roku przez Davida 
Kikvadze, a jego program stanowi swo-
iste zaproszenie dla widza do poznania 
gruzińskiego ducha we wszelkich jego 
przejawach na przestrzeni wieków. Ko-

biecy taniec jest esencją wdzięku i uro-
ku, przywodząc na myśl balet. Kroki 
są drobne, delikatne i spokojne, dzięki 
czemu można odnieść wrażenie, że ko-
bieta płynie po ziemi czy wręcz nad nią 
się unosi. Mężczyźni natomiast tańczą 
na palcach z werwą i wigorem, ema-
nując ogromną energią w podskokach, 
obrotach i piruetach. Widowisko, które 
stworzyli młodzi artyści z Gruzji porwa-
ło publiczność, która żywiołowo okla-
skiwała tancerzy po każdym utworze, 
a owacjami na stojąco podziękowała za 
cały występ.

P o krótkiej przerwie wszyscy powró-
cili na salę, aby dać się ponieść du-
chowi Jubileuszowej Biesiady Arty-

stycznej. Po krótkim filmie – retrospekcji 
39 edycji Forum Humanum, na scenie 
zasiedli uczestnicy poprzednich edycji 
FHM, którzy przygotowali na tę okazję 
bogaty i różnorodny program artystycz-
ny. Była muzyka klasyczna w wykona-
niu Aleksandra Czajkowskiego-Ładysza 
(niezapomniana „Aria Skołuby”, której 
wykonanie przez jego ojca – Bernarda, 
przeszło do klasyki polskiej opery), 
Justyny Reczeniedi (przepiękny walc 
„Miłość to niebo na ziemi” z operetki 
„Paganini Fr. Lehara oraz „Tangolita”) 
oraz przedstawicieli Sceny Talentów 
FHM – Małgorzaty Pawłowskiej (aria 

Adriany z opery „Adriana Lecouvreur” 
Frnacesco Cilea) i Krzysztofa Łazickie-
go, któremu przy fortepianie towarzy-
szyła Monika Kolasińska (aria hrabiego 
Rudolfa „Vi ravviso, o luoghi ameni” 
z opery „Lunatyczka” Vincenzo Belli-
niego). Była również muzyka rozryw-
kowa i szlagiery polskiej piosenki, m.in. 
„Człowieczy los” w wykonaniu Natalii 
Kovalenko, „To były piękne dni” w wy-
konaniu Wiesława Bednarka, „Był bal” 
oraz „Zawsze byłaś w moich myślach” 
(Always on my mind) w interpretacji 
Marka Ravskiego, „Walc minutowy” 
w wykonaniu Adrianny Godlewskiej, 
Krystyna Sulżycka zaśpiewała piosen-
kę „Raz w roku kwitną sady”, Jolanta 
Kubicka – „Tango d’amore”, Kazimierz 
Mazur – „Urle” (przy akompaniamencie 
Krystyny Bulythiny), a Danuta Stankie-
wicz „Groszki i róże” oraz „Skrzypka 
Hercowicza” z repertuaru Ewy Demar-
czyk. 
Artystom akompaniował niezrównany 
Andrzej Płonczyński, który wykonał 
również utwór „Człowiek, którego 
kocham” G. Gerschwina, a Grzegorz 
Walczak odczytał utwór własnego au-
torstwa zatytułowany „Za długo Polsko 
byłaś na wagarach”. 
Doskonałym uzupełnieniem wieczoru 
były pełne dowcipu wystąpienia Zdzi-
sława Słowińskiego, Andrzeja Dyszaka 

i Andrzeja Bychowskiego. W humory-
styczny nurt wpisał się również prowa-
dzący wieczór Andrzej Bartkowski wraz 
z Ireną Bartkowską, którzy zaprezento-
wali 2 autorskie pastisze „Dziś Zdziś” 
(pastisz piosenki „Panna Mania dzisiaj 
gra na mandolinie” przygotowany na 90 
urodziny Zdzisława Słowińskiego) oraz 
„Gdy Cię wzięłam (pastisz piosenki „Ty 
kąpiesz się nie dla mnie” przygotowany 
na 70 urodziny Andrzeja Bartkowskie-
go). Finałowe wykonanie przez wszyst-
kich artystów piosenki „Płonczyński 
nasz” będącej pastiszem „Yes, my heart 
belongs to Daddy” do tekstu Andrzeja 
Bartkowskiego i uroczysty wjazd jubile-
uszowego tortu na salę zakończyły ten 
niezwykły  wieczór. 
Partnerami 40. Edycji FORUM HU-
MANUM MAZURKAS byli Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kan-
clerz oraz Starosta Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego Jan Żychliński. 
Wydarzenie swoim Patronatem objęły: 
Business Centre Club oraz Federacja 
Pracodawcy RP. Patronat medialny: 
TVP3 Warszawa,  Presto, Ruch Muzycz-
ny, Społecznościowy Portal Kulturalny 
KulturawPolsce.pl oraz portal kultura-
dostepna.pl.

Aneta Grabiszewska
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

Zdj. M.  Szymański

oraz
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

MIAS MAZOWSZE 2019
wspiera ożarowskie sołectwa
Drugi rok z rzędu nasza gmina złożyła wnioski o przyznanie wsparcia fi -
nansowego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
Mazowsze 2019. Głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowie-
ckie wsparcia fi nansowego gminom, realizującym zadania istotne dla 
społeczności lokalnej. 

10 lipca, w siedzibie Urzędu Miejskie-
go mieliśmy przyjemność gościć przed-
stawicieli Samorządu Województwa 
Mazowieckiego: Wicemarszałka Pana 
Wiesława Raboszuka, Radnych Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego Pa-
nią Bożenę Żelazowską oraz Pana Pio-
tra Kandybę, Dyrektora Departamentu  
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Pana Radosława Rybickiego oraz 
władze samorządowe gmin z terenu 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
na spotkaniu, podczas którego zostały 
podpisane umowy na wsparcie finan-
sowe inicjatyw sołeckich w ramach 
MIAS MAZOWSZE 2019.
Gmina Ożarów Mazowiecki otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 

50.000 zł na rzecz sześciu sołectw na 
realizację pięciu zadań:
1. Modernizacja miejsc parkingowych 

przy ul. Kwiatowej we wsi Bronisze,
2. Rozbudowa i wyposażenie placu za-

baw we wsi Duchnice,
3. Budowa, modernizacja i wyposaże-

nie terenów rekreacyjnych we wsi 
Macierzysz,

4. Budowa i wyposażenie Miasteczka 
Ruchu Drogowego we wsi Orły oraz 
modernizacja placu zabaw we wsi 
Konotopa, 

5. Modernizacja terenów rekreacyjno-
-wypoczynkowych we wsi Wolskie.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz i Skarbnik Gminy Mał-
gorzata Piotrowska podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofi nansowanie projektu pn. 
„Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju 
obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.  

Gmina Ożarów Mazowiecki w la-
tach 2016-2017 zrealizowała pierw-
szy etap działań mających na celu 

zwiększenie powierzchni terenów zie-
lonych w mieście i jego obszarze funk-
cjonalnym. Otrzymane dofinansowanie 
pozwoli na realizację II etapu prac 
i obejmie kilkanaście hektarów tere-
nu. W ramach projektu planowana jest 
kompleksowa rewitalizacja Parku Ołta-
rzewskiego, w którym przy pierwszej 
edycji projektu udało się m.in. przepro-
wadzić pielęgnację drzewostanu, wy-
budować pomost i nasadzić roślinność. 
Tym razem teren Parku wzbogaci się 
o nowe, utwardzone ścieżki oraz kilka 
placów wypoczynkowo-rekreacyjnych, 

ścieżkę fitness, oświetlenie, zmoder-
nizowane zostanie miejsce na ognisko, 
a zbiorniki wodne przejdą biorekul-
tywację. I na tym nie koniec – wyko-
nane zostaną nowe nasadzenia drzew, 
krzewów, bylin oraz traw, które uzu-
pełnią rozpoczęte uprzednio działania 
na rzecz zachowania bioróżnorodności 
zieleni. Chore i stwarzające zagrożenie 
drzewa zostaną wycięte, a pozostały 
drzewostan będzie poddany pracom 
pielęgnacyjnym i przycince. 
Zakres projektu obejmie również nasa-
dzenia roślin w obszarach dotychczas 
jeszcze niezagospodarowanych, które 
znajdują się przy nowo wybudowanych 
obiektach użyteczności publicznej 

m.in. przy Hali widowiskowo-spor-
towej w Kręczkach, ośrodku zdrowia 
w Ożarowie Mazowieckim czy też po-
wstających placówkach oświatowych.

Realizacja projektu przyczyni się do 
redukcji gazów cieplarnianych i ogra-
niczenia negatywnych zmian zacho-
dzących w środowisku naturalnym, co 
jest szczególnie istotne na miejskich 
obszarach zurbanizowanych.

Wartość projektu to ponad 7 mln zł, 
z czego otrzymana kwota dofinanso-
wania to 5.188.282,63 zł.

Planowany termin zakończenia reali-
zacji projektu to czerwiec 2021 roku.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

Wysokie dofi nansowanie dla gminy 
na zagospodarowanie 
terenów zieleni miejskiej
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GMINA MICHAŁOWICE

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

www.ursusweterynarz.pl

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

02-495 Warszawa-Ursus
ul. Rynkowa 5

tel.  22 245 31 07

GODZINY OTWARCIA
 pon.–pt. 9.00–20.00
 sobota 10.00–14.00
 niedziela 10.00–13.00

TWOJA REKLAMA
W SIERPNIU – Z KORZYSTNYM RABATEM

WYBIERZ WIELKOŚĆ - PRZYŚLIJ TREŚĆ 
REKLAMY, A GRAFIK OPRACUJE JĄ GRATIS

ZADZWOŃ: 509 559 506
NAPISZ: reklama@mocnestrony.com.pl

TO SIĘ OPŁACA! TO SIĘ OPŁACA! TO SIĘ OPŁACA!

„Parkuj i jedź” z Reguł
We wtorek 23 lipca w Urzędzie Gminy Michałowice odbyła się konferen-
cja prasowa poświęcona nowemu parkingowi „Parkuj i Jedź” wybudowa-
nemu i uruchomionemu w czerwcu tego roku przy budynku urzędu. 

P arking na 114 samochodów sfi-
nansowany został w 80 procentach 
z funduszy Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województw 
Mazowieckiego 2014–2020. Oprócz 
miejsc postojowych dla samochodów 
(w tych 114 stanowiskach znalazło się 
5 miejsc dla osób z niepełnospraw-
nością i 1 do ładowania samochodów 
elektrycznych) na parkingu ustawiono 
również wiatę na 45 rowerów z dwo-

ma stanowiskami do ładowania rowe-
rów elektrycznych. 
W centrum parkingu wybudowano nie-
wielki skwer z zielenią i drzewami, wo-
kół którego stoi 16 ławek. Ciekawostką 
są 4 ławki z indukcyjnymi ładowarka-
mi do telefonów komórkowych (zasila-
ne energią słoneczną).
Ponieważ parking zbudowany jest 
w systemie Parkuj i Jedź, na konfe-
rencji obecna była pani Jolanta Da-

łek – Członek Zarządu, Dyrektor 
ds. Ekonomiczno-Finansowych spółki 
WKD. Jej obecność była okazją do za-
dania pytań na temat inwestycji WKD 
w rozbudowę linii w kierunku Podko-
wy Leśnej. Pani Dałek podkreśliła, że 
WKD inwestuje w projekt nowej linii 
kolejowej. 
Wójt Michałowic, pani Małgorzata 
Pachecka dodała, że niedawno otwar-
ty parking nie jest jedyną inwestycją 
służącą zmniejszeniu smogu komuni-
kacyjnego w gminie Michałowice i po-
krótce opowiedziała o planach gminy 
na najbliższe miesiące związanych 
z rewitalizacją terenów zielonych i roz-
budową parkingów „Parkuj i jedź”.  

Marcin Bójko

�  REGUŁY. „Śniadanie prasowe” w Urzędzie Gminy Michałowice
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

W tym miejscu chcemy przedstawić inicjatywy mieszkańców, które wy-
darzyły się w naszej gminie spontanicznie i z potrzeby serca lub towa-
rzyskiej. Nie są dotowane przez gminę, więc tym bardziej zasługują na 
zauważenie. Wiele się dzieje wokół nas! 

O d stycznia w gminie Michałowi-
ce raz w miesiącu, a w okresie 
wakacyjnym – dwa razy częś-

ciej, odbywają się koncerty, które 
nazwaliśmy „Sąsiedzkie Granie”. 
Skąd taka nazwa? Z jednej strony 
są to spotkania w domach i przydo-
mowych ogrodach, więc przychodzą 
przede wszystkim sąsiedzi bliżsi 
i dalsi, z drugiej strony chcemy, aby 
muzyka była ważnym elementem in-
tegrującym i dawała bodziec do wyj-
ścia z domu i poznania innych miesz-
kańców naszej gminy – w różnych jej 
zakątkach. Chcemy integrować ze 
sobą mieszkańców, a jednocześnie 
dać im coś, czego w najbliższej oko-
licy nie ma – namiastkę klubu mu-
zycznego. 

Koncerty odbywają się w różnych 
miejscach, a artyści są opłacani 

dobrowolnymi datkami wrzuca-
nymi do kapelusza. Pierwsze „Są-
siedzkie Granie” zorganizowaliśmy 
u nas w domu w Granicy, w styczniu 
tego roku. Wystąpiła niesamowita 
młoda artystka Zagi, którą już za 
chwilę zobaczą Państwo na scenie 
25. Pol’And’Rock Festival w Ko-
strzynie nad Odrą. Ten pierwszy wy-
stęp, w którym na widowni w naszym 
niewielkim salonie usiadło 60 osób, 
dał nam bodziec do działania i poka-
zał jak duży jest głód dobrej muzyki. 
Można go zaspokoić bez konieczno-
ści odwiedzania stolicy. 

Na Sąsiedzkiej Scenie występo-
wali artyści polscy, ale gościliśmy 
również Jamesa Harriesa z Wiel-
kiej Brytanii, Teddy’ego Jr. Z Ho-
landii, a 21 lipca – Sashę Boole’a 
z Ukrainy. Grał także niesamowity 

Bartek Sosnowski. W salonie w Mi-
chałowicach przy widowni liczącej 
120 osób dał porywający, brudny, 
blueso-rockowy, korzenny show. 
Jedna osoba, a wydawało się, że 
jest z nim cały zespół.  Uczestnicy 
tego wydarzenia siedzieli na podło-
dze, krzesłach, kanapach, oparciach 
kanap, stali. Z kolei w Sokołowie 
w pewnej klimatycznej piwnicy wy-
stąpiła sąsiadka z ościennej gminy 
– Suzia z Milanówka, o której bę-
dzie niedługo bardzo głośno. Były 
skrzypce, gitara, klawisze i świetna 
interakcja z publicznością. 

Czerwiec należał do Rebeki – 
gwiazdy sceny alternatywnej, head-
linera wielu letnich festiwali. Kilka 
dni przed występem u nas grali na 
Festiwalu w Opolu, a chwilę później 
– na Festiwalu Open’er w Gdyni. 
Wystąpili w ramach „Sąsiedzkiego 
Grania”, bo bardzo im się spodobała 
nasza idea: 

 � wspólny stół, na który uczestnicy 
przynoszą różne smakołyki: do-

mowe ciasta i lemoniady, sałatki 
i przekąski, 

 � niecodzienna przestrzeń koncer-
towa, która taką się staje dopiero 
na czas koncertu, 

 � przyjazna, swobodna atmosfera, 
 � niesamowita, sąsiedzka publicz-

ność (tak, to dzięki Wam – rozśpie-
wanym, entuzjastycznie nastawio-
nym miłośnikom dobrej muzyki, 
artyści chcą do nas przyjechać).

To był pierwszy wakacyjny koncert 
– w ogrodzie, gdzie publiczność 
tańczyła na bosaka, siedziała na ko-
cach piknikowych, leżała na trawie. 
Były bańki mydlane i trampolina dla 
dzieci. A sąsiedzi słysząc muzykę 
w swoich domach, podążali za nią 
i po prostu przychodzili – nie wie-
dząc dokładnie, co to za wydarzenia. 
I zostawali, bawiąc się razem z inny-
mi uczestnikami koncertu i poznając 
z mieszkańcami różnych miejscowo-
ści naszej gminy, i nie tylko. 

Sąsiedzkie Granie gościło dotych-
czas w Granicy, Komorowie, Soko-

łowie, Michałowicach i Regułach. 
A przed nami druga część roku, ko-
lejni świetni artyści i nowe lokaliza-
cje! Warto już wpisać w kalendarze 
4 i 25 sierpnia oraz 15 września.

Zapraszamy do polubienia naszej 
strony na Facebooku i śledzenia co się 
dzieje: https://www.facebook.com/
sasiedzkiegranie2019. A jeżeli nie 
korzystacie z Facebooka, zawsze mo-
żecie napisać do nas maila na adres: 
sasiedzkiegranie2019@gmail.com 
i otrzymywać drogą mailową informa-
cje o kolejnych koncertach.  A może 
macie chęć udostępnić swój salon na 
jeden z koncertów?  Szukamy jeszcze 
kilku przyjaznych przestrzeni dla są-
siedzkiej muzyki i gorąco zachęcamy 
do kontaktu z nami.  
Do zobaczenia,

Katarzyna Gizińska 
i Sebastian Grądalski 

– organizatorzy Sąsiedzkiego Grania
https://www.facebook.com/

sasiedzkiegranie2019
sasiedzkiegranie2019@gmail.com

SĄSIEDZKIE INICJATYWY
Fot. Mikołaj Warsztocki
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PSYCHOLOGIA � URSUS

Jak rozmawiać? (1)
Przygotuj listę ciekawych tematów do 
rozmowy. Uśmiechaj się i potakuj. Patrz 
rozmówcy prosto w oczy. Sparafrazuj to, 
co usłyszałeś. To tylko kilka z popularnych 
zaleceń z serii, jak prowadzić wartościową 
rozmowę. Są to porady nieco banalne, na 

pewno niezwykle częste i powszechne, jednak… zupełnie zbędne. Wska-
zówki, jak okazywać rozmówcy, że się go słucha nie są potrzebne, jeśli 
naprawdę będziesz go słuchać.

Rozmowa kuleje
We współczesnym świecie coraz trud-
niej o prawdziwą, głęboką, angażującą 
w pełni obie strony rozmowę. Media 
społecznościowe, pomimo swojej 
wielkiej użyteczności i doniosłej roli, 
jaką pełnią, prowadzeniu wartościowej 
konwersacji niestety nie służą. Jedna 
trzecia amerykańskich nastolatków 
wysyła ponad 100 smsów dziennie. 
Prawie większość z nich częściej ko-
rzysta z komunikatorów typu Messen-
ger niż rozmawia ze swoimi znajomy-
mi twarzą w twarz. Wśród polskich 
nastolatków obserwuje się podobne 
tendencje i niemniej zatrważające 
statystyki. Można to więc ująć tak, że 
współczesna rozmowa przekształca 
się w pisanie wiadomości. Słowa zaś 
coraz częściej nie muszą już być wy-

powiadane – wystarczy je wystukać na 
klawiaturze.  

(Nie)obecne tabu
Kiedy już jednak ze sobą rozmawiamy 
to trzeba mocno uważać na podejmo-
wany temat. Żyjemy w świecie, w któ-
rym każda rozmowa może potencjal-
nie przerodzić się w kłótnię. Badania 
wskazują, że współcześnie jesteśmy 
bardziej podzieleni niż kiedykolwiek 
w historii. Polityka i religia zawsze 
przodowały w tematach drażliwych 
i „kłótniogennych” – skala dychotomii 
w ich zakresie jest dziś jednak wręcz 
spektakularna. Na tym nie koniec. 
Z jednej strony mówi się, że współ-
cześnie jest coraz mniej tematów tabu, 
z drugiej zaś – paradoksalnie, obecnie 
każdy temat może być w pewnym sen-

sie kontrowersyjny. Brakuje nam au-
torytetów, spójności w wyznawanych 
wartościach, miotamy się w natłoku 
różnych prawd, przoduje wszechobec-
ny relatywizm. Konkludując, trudno 
przewidzieć, czy dla kogoś jakiś temat 
nie jest tym dotkliwym i problema-
tycznym.

Niedoceniane słuchanie
Kiedy już jednak prowadzimy roz-
mowę (a nie piszemy wiadomości) 
i to na akceptowalny dla obu stron 
temat to wciąż wiele rzeczy może 
pójść nie tak. Przede wszystkim – 
i na tym chciałabym się skupić dzi-
siaj najbardziej – nie słuchamy siebie 
nawzajem. Wartościowa rozmowa 
wymaga równowagi między mówie-
niem a słuchaniem, a tak często za-
tracamy ją. Znacznie częściej zależy 
nam na przedstawieniu własnego 
punktu widzenia niż na wysłuchaniu 
innego. Z jednej strony nie ma się co 
dziwić. Prawdziwe poznanie i zrozu-
mienie czyjejś perspektywy wyma-
ga czasu, wysiłku, zaangażowania, 
odstawienia siebie na bok i niejako 
oddania się na chwilę drugiej osobie. 
Brzmi to męcząco i nieco nierealnie. 
Ale może jednak warto? Wszyscy 
uczestniczyliśmy w wartościowych 
rozmowach. Wiemy, jakie to uczucie. 
Po takiej rozmowie mamy poczucie 
prawdziwego porozumienia, dosko-
nałego zrozumienia, przebicia się 
przez powierzchowność i osiągnięcia 

czegoś głębszego, znaczącego. Oso-
biście absolutnie uwielbiam takie 
rozmowy. 

Stop wielozadaniowości
Pisarka i dziennikarka Celeste Head-
lee, autorka książki „We need to talk” 
skonstruowała dekalog wartościowej 
rozmowy. Dostrzegam w nim atrak-
cyjny i inspirujący drogowskaz dla 
nas wszystkich. Warto wypróbować 
i wdrożyć każdą z tych zasad, choć 
praktykowanie choćby jednej z nich 
sprawi, że szybko zaczniemy odczu-
wać przyjemność z lepszej rozmowy. 
I aby rzeczywiście dawkować sobie 
ich wdrażanie dziś omówimy tylko 
dwie z nich. Po pierwsze, nie bądź-
my wielozadaniowi. Nie chodzi tylko 
o odłożenie telefonu czy oderwanie się 
od komputera podczas rozmowy. Naj-
ważniejsze jest to, aby być obecnym. 
Nie myśl o tym, co masz jeszcze do 
zrobienia, nie planuj, co zjesz na ko-
lację. Bądź w pełni skoncentrowany 
na swoim rozmówcy, daj mu całego 
siebie. Nawiasem mówić, wieloza-
daniowość nie istnieje, jest tylko złu-
dzeniem, a ściślej mówiąc szybkim 
przerzucaniem uwagi z jednego zada-
nia na drugie. Podaruj zatem swojemu 
rozmówcy pełnię swojej uwagi. 

Odejście od siebie
Po drugie, nie bądźmy wszystkowie-
dzący. Jeśli chcesz wyrazić swoje 
zdanie bez możliwości reakcji, zaini-

cjowania dyskusji czy ewentualnego 
sprzeciwu to może lepiej pisz bloga. 
Innymi słowy, jeśli rozmówca jest ci 
potrzebny tylko po to, żeby się z tobą 
zgodzić, to czy prowadzenie takiej kon-
wersacji ma w ogóle sens? Do każdej 
rozmowy warto podchodzić tak, że 
możemy się tej od drugiej strony cze-
goś nauczyć. Terapeuta M. Scott Peck 
powiedział, że: „prawdziwe słuchanie 
wymaga odejścia od siebie”. Przenie-
sienie punktu koncentracji z siebie na 
rozmówcę to absolutnie podstawowy, 
lecz współcześnie jak często zaniedby-
wany wyznacznik wartościowej roz-
mowy. Taka postawa jest korzystna nie 
tylko dla naszego rozmówcy, ale także 
dla nas. Pisarz i prezenter Bill Nye ujął 
to w ten sposób: „Każda osoba, którą 
spotkasz, wie coś, czego ty nie wiesz”. 
Każdy jest w czymś ekspertem. Roz-
mowa z pięcioma różnymi osobami to 
szansa na poznanie pięciu różnych eks-
pertów. Z naszego punktu widzenia jest 
to bardziej korzystne niż pięciokrotne 
wypowiedzenie do nich naszego zda-
nia. Drodzy Czytelnicy, zachęcamy do 
wypróbowania tych dwóch zasad pod-
czas Waszych najbliższych rozmów. 
A już w następnym numerze dopełnimy 
ten konwersacyjny dekalog. 

Marlena Hess
Bibliografi a:
Celeste Headlee, We need to talk, New York, 2017.  
Celeste Headlee, 10 ways to have a better conversa-
tion. Źródło: https://www.ted.com/talks/celeste_he-
adlee_10_ways_to_have_a_better_conversation 
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Etiopczycy 
w Ursusie
Na początku lipca, już w sezonie 
wakacyjnym, teren postindustrial-
ny Ursusa, Izbę Tożsamości Ursu-
sa oraz Ośrodek Kultury „Arsus” 
odwiedziła delegacja z Etiopii

G oście z Bahir Dar University – pani 
prorektor Gedam Mandefro Aba-
te i panowie Moges Abraha Ara-

ge oraz Gedefaw Shiferaw – przybyli 
do nas dzięki kontaktom z Marcinem 
Obałkiem. Pan Marcin odwiedził Ur-
sus podczas tegorocznej Nocy Muzeów 
– pomysł społecznika Stefana Sobcza-
ka spodobał się pracownikom Urzędu 
w Ursusie i pan Marcin otrzymał za-
proszenie od Dzielnicy Ursus (wywiad 
i relacja z Nocy Muzeów w „Mocnych 
Stronach” nr 9/2019 z 30 maja 2019).
Marcin Obałek już wtedy zapowie-
dział, że chciałby jeszcze raz przyje-
chać do Ursusa. Wizyta doszła szczęś-
liwie do skutku. Zagraniczna delegacja 
obejrzała budynek dawnej Portierni, 
Izbę Tożsamości Ursusa, najstarsze 
pofabryczne zabudowania przy ul. 
Dyrekcyjnej. Przy okazji zwiedzający 
oglądali również historyczne fotografie 
Ireneusza Barskiego. Etiopczycy udali 
się też z wizytą do dyrektora Ośrodka 
Kultury „Arsus” – Bogusława Łopu-
szyńskiego. Po posiłku ruszyli dalej 
w trasę po Polsce. W okresie 17 czerw-
ca – 4 lipca brali udział np. w targach 

rolniczych w Szepie-
towie. W Białymstoku 
spotkali się podczas 
konferencji poświęco-
nej możliwościami na-
wiązania współpracy 
między przedsiębior-
stwami oraz uczel-
niami na linii Polska 
– Brazylia – Etiopia. 
Przyjechali do nasze-
go kraju m.in. dzięki 
zaproszeniu Stowa-
rzyszenia Popierania 
i Rozwoju Wiedzy 
o Ochronie Środowiska Czysty Świat. 

– Prowadzimy szeroko zakrojone roz-
mowy i odwiedzamy zainteresowane 
współpracą podmioty. Mamy nadzieję, 
że ten jakże intensywnie spędzony czas 
zaowocuje nowymi ciekawymi projek-
tami oraz rozwojem tych już będących 
w toku, takich jak międzynarodowa wy-
miana studentów z Etiopii wraz z moż-

liwością otwarcia nowych kierunków, 
ochrona środowiska i siedlisk ptaków 
migrujących w Etiopii – tłumaczył 
nam Marcin Obałek, działający m.in. 
w wymienionym stowarzyszeniu oraz 
w projekcie Traktoriada – Traktorem 
Dookoła Świata – Around the World. 

Agnieszka Gorzkowska
Zdj. Jacek Sulewski



Mocne Strony    |    25 LIPCA 2019 R.    |    NR 12-13(63-64)/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 11PIASTÓW

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Zmiana stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 
2 lipca 2019 roku, od 1 lipca br. uległy zmianie stawki opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Za odpady zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, miesięczna opłata wynosić będzie 25 zł od osoby, a w przypad-
ku przekazywania fi rmie wywozowej odpadów niesegregowanych, stawka 
ta wyniesie 44 zł od osoby.
Zostało również wprowadzone zwolnienie w części z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami. Zniżka  w wysokości 5 zł miesięcznej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje każdemu członkowi 
rodziny wielodzietnej, posiadającemu Kartę Dużej Rodziny.

I nformujemy zarazem, że w związku 
ze zmianą wysokości opłat nie ma 
potrzeby aktualizacji tzw. deklaracji 

śmieciowych. 
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
(art. 6m ust. 2a) w przypadku uchwa-
lenia przez Radę Miejską nowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, Burmistrz Miasta za-
wiadamia właścicieli nieruchomości 
o wysokości opłaty wyliczonej, jako 
iloczyn nowej stawki opłaty i danych 
podanych w deklaracji. 
Właściciel nieruchomości nie jest 
zobowiązany do złożenia nowej de-

klaracji i uiszcza opłatę w wysokości 
podanej w zawiadomieniu.

W celu uzyskania zniżki rodziny 
posiadające Kartę Dużej Rodzi-
ny proszone są o złożenie nowej 
deklaracji.

Bieg Mazurka Dąbrowskiego
Był to już siódmy tegoroczny bieg z cy-
klu piastowskich biegów historycznych. 
7 lipca 2019 r. zawodnicy mieli do po-
konania dystans 1797 m. 
A oto pierwsze zwycięskie trójki w po-
szczególnych kategoriach:

Porozumienie w sprawie programu 
Czyste Powietrze

Kilkadziesiąt gmin podpisało umowy z wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska w sprawie współpracy przy programie Czyste Powietrze. Piastów 
także dołączył do tego grona. 11 lipca Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz 
Szuplewski podpisał z WFOŚiGW w Warszawie porozumienie w zakresie 
wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Działanie to ma zachęcić 
piastowian oraz pomóc im w przystąpieniu do programu i w aplikowaniu 
o środki na termomodernizację swoich budynków mieszkalnych.

P orozumienie zakłada przede wszyst-
kim, że do zadań gminy będzie na-
leżało zidentyfikowanie budynków, 

których właściciele mogliby być poten-
cjalnymi wnioskodawcami i przedsta-
wienie im korzyści płynących z wzię-
cia udziału w programie, tak aby móc 
dotrzeć do osób najbardziej potrzebu-
jących wsparcia i zapewnić im pomoc 
przy składaniu wniosku.

Do 19 lipca pracownik Urzędu Miej-
skiego w Piastowie zostanie przeszko-
lony w tym zakresie, tak by pomóc na-
szym mieszkańcom poprawnie złożyć 
wniosek i skompletować wymagane 
załączniki.  Ponadto będzie doradzać 
i informować, a także będzie prowadzić 
bieżący kontakt z beneficjentami.
Władzom Piastowa zależy na tym, by 
jak najwięcej osób mogło skorzystać 

z programu „Czyste Powietrze”. Inten-
cją jest także dotarcie do tych piasto-
wian, którzy z obawy przed formalnoś-
ciami, brakiem mobilności lub z innych 
powodów w ogóle nie biorą pod uwa-
gę możliwości przystąpienia do tego 
działania. Pracownik Urzędu Dominik 
Banasiewicz z Wydziału Utrzymania 
Miasta tel. 22-770-52-43 odpowie na 
wszelkie pytania, udzieli informacji 
na temat programu i rozwieje wszelkie 
wątpliwości.
Naszym priorytetem jest dbałość 
o jakość powietrza w Piastowie.

fot. powietrze.mos.gov.pl 

„Czyste Powietrze” to rządo-
wy program priorytetowy, którego 
celem jest poprawa efektywności 
energetycznej oraz zmniejszenie emi-
sji pyłów i innych zanieczyszczeń do 
powietrza z jednorodzinnych domów 
mieszkalnych.
Z inicjatywą współpracy z samorzą-
dami w tym zakresie wystąpił Mini-
ster Środowiska, przy  współpracy 
z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska.
W ramach programu istnieje moż-
liwość uzyskania dofinansowania 
w formie dotacji i pożyczki na wymia-
nę starych, nieefektywnych źródeł cie-
pła na nowoczesne. Dofinansowanie 
można pozyskać również na przepro-
wadzenie niezbędnych prac termo-
modernizacyjnych budynku (dotacja 
i pożyczka) oraz montaż odnawial-
nych źródeł energii OZE (wyłącznie 
pożyczka). Wysokość dofinansowania 
zależy od dochodu na osobę w go-
spodarstwie domowym. Budżet pro-
gramu na 10 lat to ponad 100 mld zł.

GRAND PRIX PIASTOWSKICH 
BIEGÓW HISTORYCZNYCH

Przed nami Bieg Bitwy Warszawskiej 1920 roku
Już 11 sierpnia chętni przystąpią do ósmego 
w tym roku biegu. Do pokonania będą mieli 
1920 metrów.
Start i meta jak zwykle w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji MOSiR, Al. Tysiąclecia 1, 
05-820 Piastów. Dzieci i młodzież staną na 
starcie o godz. 10.00, a o 11.00 zawodnicy 
w kategorii OPEN. Na bieg można się zapisy-
wać do 9 sierpnia 2019 r. do godz. 23.59 na 
stronie www.mosir.piastow.pl
Serdecznie zapraszamy!

OPEN KOBIETY
1 Kopka Marcelina
2 Kwiatkowska Renata
3  Brogowicz-Stępniew-

ska Agnieszka

OPEN MĘŻCZYŹNI
1 Szymaniak Kamil
2 Łęcki Paweł
3 Przywózki Rafał

U16 DZIEWCZĘTA
1 Szatkowska Oliwia
2 Szatkowska Julia
3 Izdebska Magda

U16 CHŁOPCY
1 Markowski Kacper
2 Bielec Kacper
3 Jaworski Mateusz

U12 DZIEWCZĘTA
1 Błuś Hanna
2 Lutomirska Asia
3 Jaworska Natalia

U12 CHŁOPCY
1 Wałdykowski Maciej
2 Buczkowski Kacper
3 Wroński Tomasz
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BAJKOWE
LATO
w Parku Czechowickim
W cyklu BAJKOWE LATO w niedzielę 21 lipca w Parku Czechowickim 
w Ursusie odbył się spektakl dla najmłodszych – „Plastusiowy Pamiętnik”, który przyciągnął 
nie tylko małych widzów, ale większość spacerowiczów, nawet tych najstarszych. To już 
trzecia niedziela z teatrem dla dzieci w plenerze. Organizatorem niedzielnych przedstawień 
jest Ośrodek Kultury „Arsus”, a fi nansowansowane są one z budżetu partycypacyjnego na 
2019 r. (projekt nr 12). Do tej pory dzieci mogły obejrzeć dwa przedstawienia: „Koziołek 
Matołek” 7 lipca i „Fabryka Zabawek” 14 lipca.  Za tydzień, 28 lipca od godz. 12.30, będzie 
można tańczyć do woli, bo na scenie wystąpią z koncertem Siostry Wajs, które na pewno 
porwą wszystkich do wspólnej zabawy. Trzymamy kciuki, żeby zarówno pogoda dopisała, jak 
i frekwencja, tak jak to było w ostatnią niedzielę. A zresztą... zobaczcie sami. 

SPEKTAKLE TEATRALNE DLA DZIECI W PARKU CZECHOWICKIM
– RÓWNIEŻ W SIERPNIU – W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O GODZ. 12.30.                                           (AS)

w Parku Czechowickim
W cyklu BAJKOWE LATO w niedzielę 21 lipca w Parku Czechowickim 
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Bunt na torach 1976
W Ursusie 43 rocznica buntu robotników ZM Ursus świętowana jest w tym 
roku wyjątkowo uroczyście. W obchody wpisał się pięknie teatr amator-
ski kierowany przez Joannę Godlewską. 25 czerwca na scenie Ośrodka 
Kultury „Arsus” odbyła się premiera spektaklu „Bunt na torach 1976”. 

T ego właśnie dnia w 1976 roku w wy-
niku drastycznych podwyżek cen 
żywności, ogłoszonych dzień wcześ-

niej przez ówczesnego premiera Piotra 
Jaroszewicza, doszło do strajku w Za-
kładach Mechanicznych Ursus, a na-
stępnie zablokowania przez robotników 
torów kolejowych na dwóch najważniej-
szych w kraju magistralach kolejowych: 
Warszawa – Śląsk oraz Warszawa – Ber-
lin – Paryż.

TAMTE WYDARZENIA stały się inspiracją 
dla Joanny Godlewskiej, poetki, au-
torki książek i sztuk teatralnych, która 
dzięki stypendium artystycznemu uzy-
skanemu  z Warszawskiego Programu 
Edukacji Kulturalnej w 2018 r. napi-
sała scenariusz przedstawienia. Akcja 
sztuki rozgrywa się 25 czerwca 1976 
roku w pokoju redakcyjnym „Głosu 
Ursusa” – bardzo popularnej gazety 
zakładowej. Redaktor naczelny, przez 

wielu widzów kojarzony z dziennika-
rzem, historykiem, autorem książek 
o Ursusie – Jerzym Domżalskim, ra-
zem z sekretarką przez okno widzą 
przemieszczający się tłum robotników. 
Zbierają telefonicznie informacje z wy-
darzeń, ale najwięcej dowiadują się od 
przychodzących do redakcji pracowni-
ków obsługi i robotników. Między sobą 
komentują tło pierwszego poważnego 
strajku, zakończonego represjami, ale 
ostatecznie zwycięskiego. 

PRZEDSTAWIENIE utrzymane jest w kon-
wencji dokumentalnej relacji, której 
narratorem jest Redaktor. Świadkowie 
tych wydarzeń w tekście sztuki od-
najdywali również redakcyjnego fo-
toreportera „Głosu Ursusa” Ireneusza 
Barskiego – wybitnego fotografa Ursu-
sa, do dziś rejestrującego aparatem fo-

tograficznym wszystko, co wokół nas. 
Realizm przedstawianych wydarzeń 
podnosili rekonstruktorzy w mundu-
rach ZOMO, w hełmach i z tarczami. 
Licznie zebrani widzowie, w części byli 
pracownicy fabryki traktorów i uczest-
nicy buntu, ze wzruszeniem i ogrom-
nymi emocjami obejrzeli tę niezwykłą 
sztukę. Artyści zostali nagrodzeni owa-
cjami na stojąco, a na scenie pojawiły 
się bukiety kwiatów dla nich i autorki.

AKTORZY I TWÓRCY tworzący spektakl to: 
Andrzej Dębkowski, Anita Kochanow-
ska – Cydzik, Julia Pawlińska, Lena 
Lipert, Ewa Dębkowska, Beata Onisk, 
Anna Kałużna – śpiew, Julita Przybyl-
ska – saksofon, Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Michała Kępińskiego, 
Joanna Godlewska – scenariusz i reży-
seria, Rosław – muzyka. Na potrzeby 

spektaklu powstała piosenka „Hymn 
dla Ursusa”. Agnieszka Gorzkowska, 
prowadząca Izbę Tożsamości Ursusa 
prowadziła wśród mieszkańców zbiór-
kę rekwizytów do przedstawienia. 
Patronat honorowy nad przedsięwzię-
ciem objął burmistrz dzielnicy Ursus 
Bogdan Olesiński. Produkcję spektaklu 
sfinansowało Muzeum Historii Polski 
w ramach programu „Patriotyzm jutra” 
oraz OK „Arsus” i „Fundacja dla Ur-
susa”. 
Po sukcesie premiery spektaklu spo-
dziewamy się po wakacjach kolejnych 
przedstawień w Ursusie, a być może 
w innych miejscowościach.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA NASZEJ STRONIE 
WWW.MOCNESTRONY.COM.PL
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W sobotę, 29 czerwca, na całym terenie wokół Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Ursusie przy ul Traktorzystów 20 pojawił się wielki bazar. Z inicjatywy 
i z udziałem radnego dzielnicy Ursus, Dawida Kacprzyka, została zorgani-
zowana – popularna od pewnego czasu w Warszawie – sprzedaż garażowa.

O środek Kultury „Arsus” jako 
uczestnik projektu – Miejsca Ak-
tywności Lokalnej (MAL), udo-

stępnił teren wokół budynku, a tak-
że zajął się organizacją techniczną 
i nadzorem organizacyjnym. Wszyst-
kie miejsca do handlu były bezpłat-
ne, należało tylko zarejestrować się 
w biurze imprezy. Organizatorzy byli 
pozytywnie zaskoczeni wysoką fre-
kwencją. Zgłosiło się prawie dwustu 
sprzedających. To pierwsza tego typu 
inicjatywa w Ursusie, i może dlate-
go zarówno zainteresowani jak i ku-
pujący tłumnie przybyli na miejsce. 
Pogoda była piękna, słoneczko grza-
ło, więc beczkowóz z warszawską 

kranówką cieszył się powodzeniem. 
Wśród sprzedawanych przedmiotów 
przeważały zabawki i ubrania. Dużo 
było książek, czasopism. Można było 
znaleźć tradycyjne, winylowe płyty, 
stare żelazka, aparaty fotograficzne, 
zastawę stołową, obrazy, przeróżne 
bibeloty, rowery... właściwie wszyst-
ko. Babcia z wnukami z Piastowa 
powiedziała, że dzieci sprzedają 
swoje stare zabawki, żeby zarobić 
na wycieczkę do Grecji – „Niech 
się uczą, że nie ma nic bez pracy”. 
Młoda kobieta sprzedawała własne, 
niezwykłe wyroby biżuteryjne, w du-
żej części z koralików, wykonywane 
szydełkiem. Dzieci, których było 

bardzo dużo (oczywiście pod opieką 
dorosłych),  niektóre zabawki sprze-
dawały nawet po złotówce. Starsze 
małżeństwo sprzedawało stare gazety, 
czasopisma, książki – niektóre z nich 
to rarytasy dla kolekcjonerów i bi-
bliofilów. Duża część sprzedawców 
twierdziła, że o wydarzeniu dowie-
dzieli się z Facebooka, niektórzy od 
znajomych. 
Założeniem wyprzedaży garażowych 
jest wystawianie swoich własnych rze-
czy, już niepotrzebnych, a takich, z któ-
rych kolejni właściciele mogą mieć po-
żytek. Zazwyczaj ceny proponowane 
przez sprzedawców są przystępne, 
a przecież można się jeszcze targować. 
Radny Kacprzyk obiecuje, że takie im-
prezy będą kontynuowane. Kolejna być 
może już we wrześniu.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

Wielka „garażówka” w Ursusie
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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

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

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

DAM PRACĘ

SPRZĄTANIE BIUR 
I SALONU 

SAMOCHODOWEGO

Praca w godzinach popołudniowych 
na ul. Poznańskiej (Warszawa-Mory)

tel.: 501-190-442

Wieża Eiffl a nocą... 
czyli zasady fotografowania zabytków 
i eksponatów muzealnych (nie tylko podczas wakacji)
Wybierając się na długo wyczekiwany urlop warto pamiętać o kilku zasadach związanych z fotogra-
fowaniem architektury (także tej zabytkowej) i eksponatów muzealnych. Nie wszyscy bowiem wiedzą, 
że udostępnianie zdjęć znanych atrakcji turystycznych, jak m.in. paryska wieża Eiffl a czy brukselskie 
Atomium, obwarowane jest szeregiem regulacji prawnoautorskich. 

W iększość otaczających nas przed-
miotów czy zjawisk można 
spokojnie zakwalifikować jako 

utwory w rozumieniu prawa autorskie-
go. Reklama na bilbordzie, muzyka 
z radia czy w końcu budynki, rzeźby 
i inne obiekty, na stałe umiejscowio-
ne w przestrzeni publicznej podlegają 
regulacjom, określającym zasady ich 
eksploatacji. Najważniejszym przepi-
sem w tym kontekście będzie uregulo-
wane w art. 33 pkt 1 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych tzw. 
prawo panoramy (znane również jako 
„wolność panoramy”), które pozwala 
na wykorzystywanie (nawet komer-
cyjne) „utworów wystawionych na 
stałe na ogólnie dostępnych drogach, 
ulicach, placach lub w ogrodach, 
jednakże nie do tego samego użyt-
ku” (utworem w tym kontekście są 
oczywiście budynki stanowiące bez-
sprzecznie wynik pracy twórczej ich 
projektantów, architektów i budow-
niczych.). Ratio legis przywołanego 
przepisu polega przede wszystkim na 
umożliwieniu swobodnego fotografo-
wania lub filmowania przestrzeni pub-
licznej bez konieczności uzyskiwania 
jakichkolwiek zgód. 

PRAWO AUTORSKIE 
A „WOLNOŚĆ PANORAMY”
Pamiętając, że rozpowszechnianie 
utworu (przedmiotu prawa autorskie-
go) zależne jest od zgody twórcy, 
wolność panoramy stanowi ciekawy 
wyjątek od ogólnej (i naczelnej) za-
sady prawa autorskiego. Należy jed-
nak wspomnieć, iż rzeczona wolność 
jest w zasadzie nieco ograniczona, 
gdyż dotyczy jedynie obiektów stale 
wkomponowanych w krajobraz dane-
go miasta. Spod regulacji wyłączone 
są wszelkie czasowe ekspozycje arty-
styczne czy wystawy sklepowe.
Bardzo ważnym elementem tego 
przepisu jest również końcowy zapis 
sugerujący dopuszczalność wyko-
rzystywania elementów panoramy, 
tylko w wypadku, gdy nie będzie to 
miało na celu „tego samego użytku”. 
Te dość zawiłe stwierdzenie, można 
sprowadzić jednak do zakazu bez-
prawnego kopiowania cudzej pracy. 
Np. jeżeli zdjęcie rzeźby czy muralu 
posłuży do wykonania identycznego 
dzieła – kopii uwiecznionej przez nas 
pracy.
Od powyższej zasady oczywiście 
istnieją pewne wyjątki. Wypada 
również wspomnieć, że nie tak daw-
no temu, bo w połowie 2015 r. Par-
lament Europejski debatował nad 
ograniczeniem wolności panoramy. 

Zaproponowana przez francuskiego 
deputowanego Jean-Marie Cavadę 
poprawka zakładała, że komercyjne 
wykorzystanie fotografii czy mate-
riałów audiowizualnych przedsta-
wiających obiekty publiczne, będzie 
każdorazowo wymagało uzyskania 
zgody twórcy dzieła albo odpo-
wiedniego urzędu. Europosłowie na 
szczęście odrzucili ten pomysł, gdyż 
słusznie wskazała Julia Reda z Partii 
Piratów – planowana reforma mogła-
by uniemożliwić lub znacznie utrud-
nić pracę wielu twórcom oraz ogra-
niczyć dostęp do kultury wiedzy. Nie 
znaczy to jednak, że wszystkie pań-
stwa Unii Europejskiej stają po stro-
nie swobodnego dostępu do utworów 
architektonicznych. Wystarczy wspo-
mnieć chociażby Belgię, która ogra-
niczyła swobodę rozpowszechniania 
materiałów zawierających jedną 
z najpopularniejszych atrakcji tury-
stycznych – brukselskie Atomium. 
Ta imponująca rzeźba przedstawia-
jąca powiększony 165 miliardów 
razy model kryształu żelaza podlega 
ochronie i udostępnianie przedsta-
wiających ją zdjęć, np. na portalach 
społecznościowych, będzie stanowi-
ło naruszenie. 

KIEDY POTRZEBNA ZGODA
Z podobną, choć nieco bardziej 
skomplikowaną sytuacją, będziemy 
mieć do czynienia z Wieżą Eiffla. 
Najpopularniejszą atrakcję turystycz-
ną Paryża można swobodnie foto-
grafować za dnia, jednak, aby legal-
nie opublikować zdjęcia wykonane 
w nocy, musimy już uzyskać pozwo-
lenie. Zastanawiacie się – dlaczego? 
Otóż prawem autorskim chronione 
jest oświetlenie obiektu. Iluminacja 
świetlna wieży Eiffla została stwo-
rzona przez Pierre’a Bideau na po-
czątku 1985 r. Francuskie sądy uzna-
ły, że takie oświetlenie jest na tyle 
oryginalne i nowatorskie, iż stanowi 
samodzielny utwór chroniony przez 
francuskie prawo (Sąd Apelacyjny 
w Paryżu, 11.06.1990 r., Francuski 
Sąd Najwyższy, 3.03.1992 r.). Prawa 
te są zarządzane w imieniu i na rzecz 
paryskiego merostwa przez Stowa-
rzyszenie ds. Eksploatacji wieży Eif-
fla (Société d’Exploitation de la Tour 
Eiffel) i to właśnie do tego organu na-
leży się zgłosić po upoważnienie do 
rozpowszechniania wizerunku wieży 
Eiffla z nocną iluminacją świetlną.
Zwyczajowo przyjmuje się, że art. 33 
ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych dotyczy wyłącz-
nie obiektów znajdujących się w ot-

wartej przestrzeni publicznej. Taka 
konstrukcja przepisu sprawia, że nie 
obejmuje on wnętrz budynków, ta-
kich jak np. hale dworcowe czy sale 
restauracyjne. W sytuacji, w której 
chcielibyśmy udostępnić materiały 
przedstawiające taką przestrzeń bę-
dziemy musieli uzyskać zgodę nie 
tylko właściciela praw autorskich, 
ale również właściciela bądź zarząd-
cy samego obiektu. Warto zatem 
przed wizytą w danym muzeum czy 
bibliotece zapoznać się zasadami 
obowiązującymi w zakresie rozpo-
wszechniania zdjęć wnętrz budynku. 
Tak samo, jak warto czytać muzealne 
regulaminy – w nich bowiem znaj-
dziemy informacje dotyczące foto-
grafowania eksponatów. Co prawda, 
można zaryzykować stwierdzenie, że 
w większości przypadków prawa au-
torskie już wygasły (70 lat od śmierci 
autora bądź ostatniego ze współau-
torów dzieła), nie znaczy to jednak, 
że instytucje nie mogą wprowadzać 
własnych wytycznych. 

NIEUCZCIWE PRAKTYKI
Najczęściej spotykanym obostrzeniem 
jest zakaz używania lamp błyskowych, 
które mają powodować reakcje fo-
tochemiczne ingerujące w strukturę 
konkretnego eksponatu czy obrazu. 
I tak jak nie spotkałem się z sytuacją, 
żeby ktoś kwestionował tę zasadę, to 
już pobieranie opłat za możliwość 
wykonywania zdjęć w muzeach wy-
daje się być nieco nie na miejscu. 
Podobnego zdania był Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, który na 
początku 2010 r. rozpatrując właśnie 
taką sprawę uznał, że zapisy w regula-
minie, które ograniczają fotografowa-
nie i filmowanie eksponatów (aby móc 
to swobodnie czynić, należało uzyskać 
zgodę dyrektora oraz uiścić odpowied-
nią opłatę) są niezgodne z prawem 
konsumenckim i postanowił wpisać je 
do, prowadzonego przez Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, Reje-
stru Klauzul Niedozwolonych (poz. 
1945). Co ciekawe, konsekwencją tego 
wyroku (oczywiście oprócz zakazania 
tego typu zasad) jest uznanie muzeów 
za przedsiębiorców, a zwiedzających 
za konsumentów – taka konstrukcja 
umożliwiła objęcie zwiedzających 
szerszą ochroną prawną w przypadku 
stosowania nieuczciwych praktyk ze 
strony dyrektorów czy zarządców kon-
kretnych instytucji. 
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