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NASZE STRONY

W tym roku uroczyste rozpoczęcie nauki w Województwie Mazo-
wieckim odbyło się w pruszkowskiej Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej z oddziałami przedszkolnymi i od-
działami integracyjnymi.

B yła to inauguracja naprawdę wyjąt-
kowa. Wyjątkowa, bo po raz pierw-
szy – odkąd w budynku przy ul. 

Wojska Polskiego 34 zaczęły działać 
kolejne szkoły (najpierw SP nr 11, póź-
niej Gimnazjum, teraz SP nr 3) – sygnał 
do rozpoczęcia nauki w kolejnym roku 
szkolnym, i to w całym województwie, 
dał Premier Rzeczypospolitej. 
O godzinie 10.00 w pięknej sali szkoły 
pojawili się: Premier Mateusz Mora-
wiecki, Wojewoda Mazowiecki Zdzi-
sław Sipiera, Rzecznik Rządu – Mini-
ster Piotr Müller, Mazowiecka Kurator 
Oświaty Aurelia Michałowska, Staro-
sta Pruszkowski Krzysztof Rymuza, 
Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch, 
Wiceprezydenci Konrad Sipiera i Be-
ata Czyżewska, Przewodniczący Rady 
Miasta Krzysztof Biskupski, ks. dziekan 
dekanatu pruszkowskiego Marian Mi-
kołajczyk, dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
szkół i przedszkoli, przedstawiciele 
Rady Rodziców, nauczyciele, pracowni-
cy administracji, uczniowie klas II i III 
oraz rodzice. Jak powiedziała dyrektor 
placówki Urszula Augustyniak, witając 
zebranych  – bez udziału rodziców szko-
ła nie byłaby taka wspaniała.

Znamienici goście zabrali głos
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, 
odegraniu hymnu Polski i występie 
chóru szkolnego, pierwszy zabrał głos 

premier Mateusz Morawiecki. Skie-
rował swoje słowa przede wszystkim do 
uczniów: – Szkoła to podstawowe miej-
sce, w którym rodzi się wiedza, gdzie 
myślimy o przyszłości w oparciu o to, 
czego tutaj się nauczymy. Przypomniał 
dzieciom stare, ale cały czas aktualne 
powiedzenie: – Ucz się, ucz, bo nauka 
to potęgi klucz. Zapowiedział wprowa-
dzenie we wszystkich szkołach progra-
mu oczyszczania powietrza.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław 
Sipiera przypomniał, że Pruszków to 
jego miasto rodzinne: – Tutaj zaczą-
łem edukację, tu rozpoczynałem karie-
rę nauczyciela, tutaj mieszkam. Byłem 
dyrektorem szkoły podstawowej nr 8, 
byłem radnym, starostą. 
Podkreślił wkład rządu w rozwój eduka-
cji: – Wszyscy dbamy o to, jak najmłod-
sze pokolenie Polaków będzie wycho-
wywane. Przeznaczamy odpowiednie 
środki na wyposażenie szkół, żeby dzieci 
miały poczucie, że mają dobry start, do-
bre podręczniki i środki finansowe na 
to, żeby uczyć się spokojnie i bez prob-
lemów.
– Życzę, żebyście przepięknie przeszli 
ten rok szkolny i juz myśleli o feriach 
zimowych, które w tym roku będą na 
Mazowszu w ostatnim terminie. 
Wyjątkowe słowa skierował do kadry 
nauczycielskiej: – Jako były nauczyciel 
trzymam za Państwa kciuki. Jesteście 
najważniejszą grupą, która może, a na-
wet powinna myśleć o tym, że przyno-
sicie to, co jest dzisiaj przyszłością. 
Dajecie największą wartość – wiedzę, 
wartości, uczycie młode pokolenie Pola-
ków. Życzę wam, żebyście nigdy tej wia-
ry nie stracili, żebyście byli przekonani, 
że wasz zawód jest absolutnym topem 
wśród zawodów, które wykonują Polacy.

Od kurator Aurelii Michałowskiej 
uczniowie usłyszeli m.in.: – Przychodzi-
my do szkoły z sercami pełnymi nadziei 
na to, że ten nowy rok szkolny przynie-
sie wszystko to, co najlepsze. Radości 
odkrywania, poznawania. Szkoła to 
edukacja, ale to także przyjaźnie, kole-
żanki i koledzy. Pamiętajcie, że w każdej 

sytuacji wasi nauczyciele, Pani dyrektor, 
wyciągną do was pomocną dłoń, pokażą 
wam to, co najlepsze. 
Kurator zwróciła się również do na-
uczycieli: – Szkoła pełni funkcje dy-
daktyczne, ale też funkcję wychowaw-
czą. Wspiera rodziców w wychowaniu 
dzieci. Jak powiedział Jan Paweł II, 
w wychowaniu chodzi o to, aby czło-
wiek stawał się coraz bardziej człowie-
kiem, o to, aby bardziej być, a nie tylko 
mieć. Ja też 34 lata temu wkraczałam 

do szkoły, w której wychowałam grupkę 
pierwszoklasistów. To był najpiękniej-
szy okres w moim życiu. 
– Udział w inauguracji roku szkolnego 
właśnie w Państwa szkole był dla mnie 
zaszczytem – dodała na koniec. 

Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch 
również jest rodowitym pruszkowiani-
nem. Swoją edukację rozpoczął w tym 
samym budynku, ale wtedy była to 
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Tadeusza 

Sygietyńskiego. – Czuję się tutaj jak 
uczeń – powiedział prezydent Pruszko-
wa. Uczniom i gronu pedagogicznemu 
życzył, żeby ten rok był pomyślny i spo-
kojny. Wszystkim, którzy mają choćby 
najmniejszy wpływ na edukację przypo-
mniał, że: – Takie będą Rzeczypospolite, 
jak ich młodzieży chowanie.

Miła niespodzianka
Po uroczystych przemówieniach na 
scenie pojawił się chór Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. 
– Jesteśmy blisko was, bo łączy nas 
wspaniała patronka, która stworzyła 
wielkie „Mazowsze”. Pieśni ludowe, 
które teraz zaprezentujemy, rozbrzmie-
wają od ponad 70 lat na całym świecie 
– zapowiedział występ chóru dyrektor 
zespołu „Mazowsze” – Jacek Boniecki.
Na zakończenie premier Morawiecki 
„przybijał piątki” z przejętym uczniom. 

Tekst i zdjęcia 
 Jacek Sulewski

Pełna galeria zdjęć na:
www.mocnestrony.com.pl

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 na Mazowszu
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Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus
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PRUSZKÓW � NASZE STRONY

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 
oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV

SKUPUJEMY:

�

�
LOMBARD

ul. Wojciechowskiego 33
PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

ul. Plutonu Torpedy 3
tel. 22 662 69 09

CZYNNE
pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

ORGANIZATORZY OBCHODÓW „DNIA PAMIĘCI 
WIĘŹNIÓW OBOZU DULAG 121 I NIOSĄCYCH IM 
POMOC”: Powiat Pruszkowski reprezentowany 
przez Starostę Pruszkowskiego Pana Krzysztofa 
Rymuzę, Miasto Pruszków reprezentowane przez 
Prezydenta Pruszkowa Pana Pawła Makucha 
oraz Muzeum Dulag 121 zapraszają serdecznie 
na tegoroczne Obchody „Dnia Pamięci Więźniów 
Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc, które 
odbędą się w Pruszkowie na terenie dawnego 
obozu Durchgangslager 121, przy ul. 3 Maja 8A, 
pod Pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa” 
w dniu 28 września 2019 o godz. 13.00.

1. CZAS I MIEJSCE WYDARZENIA
28 WRZEŚNIA 2019, SOBOTA
GODZ. 13.00 – 15.30
PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8A 

Uroczystości odbywają się pod pomnikiem „Tędy 
przeszła Warszawa” na terenie Millennium Logi-
stic Park, wjazd przez bramę 3 Maja 8, wejście 3 
Maja 8 A przez Muzeum Dulag 121.

2. PATRONAT PREZYDENTA RP
Obchody zostały objęte „Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości”.

3. KOMITET HONOROWY OBCHODÓW
• Jan Żaryn Senator RP 
• Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Na-

rodowej,
• Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
• Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski,
• Paweł Makuch Prezydent Miasta Pruszkowa,
• Leszek Żukowski Prezes Światowego Związ-

ku Żołnierzy AK,
• Jan Ołdakowski Dyrektor Muzeum Powstania 

Warszawskiego,
• Zdzisław Zaborski Prezes Światowego Związ-

ku Żołnierzy AK w Pruszkowie,
• Irena Horban Sekretarz Światowego Związku 

Żołnierzy AK w Pruszkowie, Prezes Prusz-
kowskiego Towarzystwa Naukowo-Kultural-
nego,

• Wojciech Łukasik Stowarzyszenia Dzieci Po-
wstania Warszawskiego 1944.

4. IDEA OBCHODÓW
Upamiętnienie Powstańców Warszawskich 
i Ludności Cywilnej Warszawy wypędzonej 
z walczącej stolicy, a także mieszkańców Powiatu 
Pruszkowskiego oraz okolicznych miejscowości, 
którzy nieśli pomoc więźniom obozu Dulag 121 
zarówno na terenie obozu, jak i poza nim.

5. PROGRAM OBCHODÓW:
CZĘŚĆ OFICJALNA: 
• Polowa Msza św. odprawiona pod Pomnikiem 

„Tędy przeszła Warszawa”, koncelebrowana 
przez Księdza Kardynała Kazimierza Nycza 
Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, 

• Apel Pamięci, 
• Ceremonia złożenia wieńców i kwiatów, 
• Przemówienia. 
Uroczystości odbędą się w asyście wojskowej Re-
prezentacyjnej Kompani Wojska Polskiego.

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:
KONCERT „DZIESIĘĆ KROKÓW 
– MEMORIAŁ WARSZAWSKI 1944” 
przygotowany w ramach współpracy Insty-
tutu Pamięci Narodowej, Fundacji „Sztafeta” 
oraz Muzeum Dulag 121, mający upamiętnić 
Powstańców Warszawskich, losy wypędzonej 
Ludności Cywilnej Warszawy, ich wywózkę do 
obozu Dulag 121 w Pruszkowie i dalszą tułacz-
kę. Złożą się na niego piosenki, które powstały 
specjalnie na 75. rocznicę Powstania Warszaw-
skiego w oparciu o wspomnienia Powstańców 
i więźniów obozu Dulag 121.
Twórcy koncertu pragną upamiętnić bohate-
rów Powstania oraz tych, o których zbyt mało 
się mówi – zwykłych ludzi, którym przyszło 
żyć w walczącej stolicy, a następnie – przeżyć 
dramat wygnania i oddać hołd cywilnym ofia-
rom, wypędzonym warszawiakom oraz tym, 
którzy nieśli im wówczas pomoc. 
• Twórcy koncertu: Teksty piosenek i sce-
nariusz koncertu – Anna Żochowska, muzyka 
i aranżacja – Dariusz Budkiewicz
• Wykonawcy koncertu: Ewa Dałkowska, Ma-
rek Piekarczyk, Barbara Lubos, Dariusz Kowal-
ski, Marcin Januszkiewicz, Weronika Kowalska, 
Małgorzata Walenda, Małgorzata Hutek.
• Muzycy: Dariusz Budkiewicz, Paweł Pa-
włowski, Karol Pyka, Grzegorz Imielski, Stefan 
Machel.

6. HISTORIA 
W Pruszkowie od czasów II wojny światowej 
upamiętniana jest tragedia ludności cywilnej Po-
wstańczej Warszawy ze względu na to, że działał 
tu obóz przejściowy Durchgangslager 121 (Du-
lag 121). Organizatorzy wydarzenia w sposób 
szczególny chcą uczcić 75. rocznicę Powstania 
Warszawskiego, a tym samym Exodusu cywilnej 
ludności Warszawy do obozu przejściowego Dur-
chgangslager 121 w Pruszkowie, przez który od 
7 sierpnia 1944 do 16 stycznia 1945 r przeszło, 
jak szacują historycy, nawet 650 tysięcy miesz-
kańców Warszawy i okolicznych miejscowości. 
W obozie przejściowym wypędzeni ze skazanej 
na zagładę stolicy przeżyli koszmar segregacji, 
niepewni dalszych losów, oczekiwali na wywie-
zienie do obozów koncentracyjnych i zagłady, 
obozów pracy przymusowej na terenie III Rzeszy, 
a niezdolni do pracy, starcy i dzieci – na tułaczkę 
do Generalnego Gubernatorstwa.

7. UCZESTNICY WYDARZENIA
ZAPRASZAMY ŚWIADKÓW HISTO-
RII – byłych Więźniów Obozu Dulag 121 oraz ich 
rodziny, byłych Powstańców, Mieszkańców War-
szawy, Pruszkowa i okolic – dorosłych i młodzież 
– do wzięcia udziału w obchodach będących częś-
cią Narodowego Dnia Pamięci o Cywilnej Ludno-
ści Powstańczej Warszawy, który obchodzony jest 
od 4 lat 2 października. W uroczystościach pod 
Pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa” na terenie 
dawnego obozu Dulag 121 wezmą udział liczni 
zaproszeni goście oficjalni reprezentujący wła-
dze, kombatanci, środowiska patriotyczne i ucz-
niowie szkół, mieszkańcy Warszawy, Powiatu 
Pruszkowskiego i okolicznych powiatów. Najważ-
niejszymi gośćmi są jednak Świadkowie Histo-
rii – byli więźniowie obozu Dulag 121. Powstałe 
w 2010 r. Muzeum Dulag 121 prowadzi projekt 
badawczy, dzięki któremu na „Liście Pamięci” 
odnotowanych zostało 30 tysięcy więźniów obo-
zu. Uroczystości odbywające się w Pruszkowie 
rokrocznie są dla tych ludzi świadectwem pamię-
ci i hołdu składanego tym, którym przyszło żyć 
w walczącym mieście i przeżyć koszmar wypę-
dzenia.

Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 
i Niosących Im Pomoc” 
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www.powiat.pruszkow.pl

„MAKBET” 
– William Shakespeare w Salonie Poezji K40
Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski oraz Ewa 
Telega Prezes Stowarzyszenia K40 zapraszają 
na pruszkowski „Salon Poezji K40”, podczas któ-
rego zostanie zaprezentowane wyjątkowe dzieło 
Williama Shakespear’a: „Makbet”. 

W rolę Króla wcieli się jeden z najwybitniejszych pol-
skich aktorów Jerzy Radziwiłowicz. Natomiast jako 
Lady Makbet wystąpi Aleksandra Justa – aktorka 

Teatru Narodowego. Muzyczną oprawę przygotują Kata-
rzyna Łochowska – śpiew i Marcin Mazurek – fortepian. 
To niezwykłe spotkanie z poezją odbędzie się 22 wrześ-
nia o godz. 12:00 w sali audytoryjnej Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszkowie, przy ul. Bohaterów Warszawy 4. 
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. 

„Makbet” należy do najczęściej wystawianych i adapto-
wanych tragedii Williama Shakespear’a. Sztuka została 
oparta na przekazach historycznych dotyczących kró-
la szkockiego – Makbeta. W programie Salonu Poezji 
K40 zostanie zaprezentowany dialog pomiędzy Makbe-
tem, a Lady Makbet – żoną, która miała na niego ogromny 
wpływ.
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URSUS

SZUMY USZNE  

Szumy uszne najczęściej od-
czuwane są subiektywnie przez 
osoby, u których pojawiają się. 
Oznacza to, że nikt z zewnątrz 
nie jest w stanie tych dźwięków 
usłyszeć. Stąd tak małe zrozu-
mienie dla sytuacji osób cierpią-
cych na szumy uszne ze strony 
otoczenia. 

Skąd się biorą?
Uważa się, że w większości przy-
padków źródłem szumu usznego 
jest nieodwracalne uszkodzenie 
komórek słuchowych zewnętrz-
nych w ślimaku. Najnowsze 
teorie zakładają, że w wyniku 
uszkodzeń w obwodowej części 
układu słuchowego zmniejsza 
się ilość informacji o dźwiękach 
przekazywanych do ośrodków 
słuchowych w mózgu. W odpo-
wiedzi ośrodkowy układ nerwo-

wy na poziomie kory mózgowej 
wzmaga aktywność, co zostaje 
odebrane jako szumy uszne. 

Czy szumy uszne 
są groźne dla zdrowia? 
Szumy uszne nie są chorobą, 
lecz objawem najczęściej nie-
wielkich zmian w uchu we-
wnętrznym. W każdym przy-
padku wystąpienia szumów 
usznych wymagana jest diagno-
styka audiologiczna w celu wy-
kluczenia zmian organicznych 
wymagających zdecydowanej 
interwencji lekarskiej. Mimo, 
że szumy uszne nie są chorobą, 
prowadzą często do dużego roz-
drażnienia, niepokoju, dyskom-
fortu, a czasem nawet wywołują 
depresję, dlatego powinny być 
odpowiednio leczone lub reha-
bilitowane. 

Jakie są najczęstsze przyczyny 
powstawania szumów usznych?
Możliwymi przyczynami szu-
mów usznych są:
� woskowina w przewodzie 

słuchowym zewnętrznym – 
odessanie jej w gabinecie 
specjalisty powoduje zazwy-
czaj natychmiastową ulgę 
i zaprzestanie odczuwania 
szumów przez osobę, która 
na nie cierpi

� zapalenie ucha środkowego 
i infekcje górnych dróg odde-
chowych 

� leki ototoksyczne, które 
uszkadzają narząd słuchu, 
mogą powodować zarówno 
niedosłuch, jak i szumy uszne

� urazy głowy i szyi 
� urazy akustyczne – hałas 

uszkadza komórki słucho-
we w uchu wewnętrznym, 
w grupie ryzyka są przede 
wszystkim osoby narażone na 
hałas w pracy, np. wojskowi, 
górnicy, pracownicy zakła-
dów przemysłowych, muzy-
cy, pracownicy tzw. call cen-
ters, oraz miłośnicy dyskotek 
i głośnych koncertów czy też 
młodzież słuchająca muzyki 
przez słuchawki 

� schorzenia układu sercowo-
-naczyniowego

� schorzenia endokrynologicz-
ne – szumy uszne często to-

warzyszą zaburzeniom czyn-
ności tarczycy oraz cukrzycy 
czy insulino oporności

� stres pod postacią tzw. „ostre-
go stresu” lub przewlekła 
sytuacja stresowa stanowią 
istotny czynnik, który szcze-
gólnie ludzi młodzi lub za-
pracowani wskazują jako 
potencjalna przyczynę, która 
spowodowała u nich pojawie-
nie się szumów usznych

� zmiany w kręgosłupie szyj-
nym – zmiany dyskopatyczne 
i zwyrodnieniowe odcinka 
szyjnego kręgosłupa często 
wiążą się z pojawianiem się 
szumów usznych

� nieprawidłowości w obrębie 
stawów skroniowo-żuchwo-
wych. 

Kiedy należy zgłosić się 
na badania?
Zadaliśmy to pyta-
nie specjalistce, pani 
Agnieszce Kołaczek, 
prowadzącej gabinet 
„Modelowanie słuchu” 
w Ursusie.
– Diagnozować należy 
każdy rodzaj szumów usz-
nych, jeśli trwają dłużej niż 5 mi-
nut i pojawiają się częściej niż 
raz w tygodniu. Nie należy rów-
nież lekceważyć szumów o cha-
rakterze pulsującym, czyli zgod-

nych z własnym tętnem. Każda 
osoba odczuwająca szumy uszne 
powinna poddać się badaniom 
diagnostycznym – mówi pani 
Agnieszka.

– Przyczyn szumów usznych jest 
bardzo wiele, dlatego ustalenie 
właściwego rozpoznania jest czę-
sto trudne i wymaga wnikliwej 
diagnostyki. Specjalista zbiera 
wywiad i przeprowadza różno-
rodne badania. Właściwe roz-
poznanie i dobór metod leczenia 
oraz rehabilitacji ma kluczowy 
wpływ na poprawę jakości życia 
osób cierpiących na szumy uszne 
– dodaje na koniec.         

 �

Agnieszka 
Kołaczek 

– protetyk słuchu, 
specjalista z wieloletnim 

doświadczeniem w pomocy ludziom 
z problemami związanymi ze słuchem

stawów skroniowo-żuchwo-

Diagnozować należy 
każdy rodzaj szumów usz-
nych, jeśli trwają dłużej niż 5 mi-
nut i pojawiają się częściej niż 

Agnieszka 
Kołaczek 

– protetyk słuchu, 
specjalista z wieloletnim 

Szumy uszne to dźwięki słyszane w uszach lub w głowie, 
a czasami w uszach i głowie jednocześnie. Osoby odczu-
wające szumy opisują je m.in. jako piski, dzwonienie, pu-
kanie, dudnienie, gwizdy, szelesty lub szum morskich fal. 
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Dzień 2 września 2019 r. zostanie na długo ciepło zapamiętany przez społeczność Ożaro-
wa Mazowieckiego. Uroczyście rozpoczęto rok szkolny w rozbudowanej o nowe skrzydło 
Szkole Podstawowej w Duchnicach oraz świętowano rozpoczęcie działalności nowego 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy. Duży, przestronny i nowo-
czesny budynek przeznaczony jest dla 650 dzieci, posiada 24 sale lekcyjne w strefi e 
dydaktycznej oraz dużą i małą salę gimnastyczną wraz z salą integracji sensorycznej 
w strefi e sportowej. Szkoła wyposażona jest w najnowocześniejsza kuchnię w okolicy. 
Budowa kosztowała 21 mln zł. 

U roczystość otwarcia nowego budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obroń-
ców Warszawy została uświetniona 

obecnością znakomitego gościa – ks. kard. 
Kazimierza Nycza. Wydarzenie zgromadziło 
wielu ważnych gości: władze samorządowe 
z Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego Pa-
włem Kanclerzem na czele, posłów na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej – Kingę Gajewską 
i Zbigniewa Gryglasa, księdza Jacka Smyka 
SAC – proboszcza Parafii pw. NMP Królowej 
Apostołów w Ołtarzewie, dyrektorów szkół 
samorządowych i wielu przedstawicieli spo-
łeczności samorządowej i ożarowskiej. 
Świętowanie sukcesów w obszarze oświaty 
w Gminie Ożarów Mazowiecki wpisało się 
swoją datą w państwowe obchody 80. rocz-
nicy wybuchu II Wojny Światowej w War-
szawie. Upamiętniono również i to wyda-
rzenie oraz podkreślono pamięć o tragicznej 
historii. 
Wydarzenie w Szkole Podstawowej Nr 2 
uświetnił występ artystyczny Stowarzyszenia 
Strasna Zaba z Płochocina, którego członko-
wie – uczniowie ożarowskich szkół, wykonali 
podniosłe utwory i pieśni patriotyczne. 
W pięknej uroczystości padało wiele ser-
decznych i ujmujących słów podziękowań 
oraz gratulacji związanych z budową szko-

ły. Wielkie słowa uznania i podziękowania 
odebrał Jerzy Malinowski – dotychczasowy 
dyrektor szkoły, odchodzący na zasłużoną 
emeryturę po 28 latach pracy na tym sta-
nowisku. Burmistrz oficjalnie powierzył 
obowiązki nowemu dyrektorowi szkoły 
– Halinie Władyce.

Były to – co warto podkreślić – ważne 
wydarzenia w życiu lokalnej społeczności, 
stawiającej na rozwój edukacji, jak naj-
lepsze spełnianie potrzeb uczniów w tym 
zakresie oraz rozbudowę infrastruktury 
szkolnej. 
Wszystkie osoby przemawiające pod-
czas tych wydarzeń w wyjątkowy sposób 
i w nietuzinkowych słowach podkreślały 
integrację społeczności, tożsamość Gminy 
Ożarów Mazowiecki i jej perspektywy roz-
wojowe.

Katarzyna Wocheń
Zastępca dyrektora Biura Oświaty 

Gminy Ożarów Mazowiecki

 Wyjątkowy dzień w lokalnym życiu
Gminy Ożarów Mazowiecki

Zakończyła się realizacja budowy parkingu w Płochocinie. Obiekt 
działa w systemie „Parkuj i Jedź” („Park&Ride”), co oznacza, że prze-
znaczony jest wyłącznie dla użytkowników, którzy po zaparkowaniu, 
pozostawiają pojazdy i dalszą podróż kontynuują środkami transportu 
zbiorowego. Korzystanie z parkingu jest bezpłatne. W celu poprawy 
bezpieczeństwa na terenie obiektu, został on ogrodzony oraz wyposa-
żony w system monitoringu i oświetlenie. Do dyspozycji mieszkańców 
są 83 miejsca parkingowe, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych oraz 
dwie zadaszone wiaty z 40 stanowiskami dla rowerów.

P rojekt pn.: „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w gminach Oża-
rów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego” został współfinansowany przez Unię Euro-

pejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014–2020.
Główne cele realizacji projektu to redukcja emisji zanieczyszczeń powie-
trza oraz wpływ na rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej w regionie. W wyniku budowy parkingów nastąpi ograniczenie 
użytkowania samochodów prywatnych do przemieszania się do pracy, 
szkoły czy na zakupy, co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanie-
czyszczeń oraz gazów cieplarnianych.
Szczegółowe zasady korzystania z obiektu określa ,,Regulamin korzysta-
nia z parkingu w systemie ,,PARKUJ I JEDŹ” przy ul. Długiej w Pło-
chocinie” przyjęty Uchwałą Nr XI/132/19 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 17 czerwca 2019 r. 

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

Nowy parking już otwarty

MIESZKAŃCU!
PRZESIĄDŹ SIĘ I JEDŹ!
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GMINA MICHAŁOWICE

To już dwunasty rok z rzędu w remizie w Nowej Wsi pod koniec wakacji 
odbywa się piknik rodzinny. W tym roku impreza z ostatniego dnia sierp-
nia zbiegła się z Dniem Strażaka i jednocześnie wpisała się w obchody 
Dni Gminy Michałowice. 

N a terenie przyległym do remizy 
rozstawiono dmuchańce i bud-
ki z różnorakim jedzeniem, od 

lodów, przez popcorn, po 
kiełbasę z grilla. Straża-
cy dostarczyli kuchnię 
polową pełną pysznej 
grochówki. Część placu 
przeznaczono na wystawę 
historyczną – w połowie 
zagospodarowaną przez 
sprzęt strażacki, a w po-
łowie poświęconą samo-
chodom zabytkowym. Dzieci 
z zaskoczeniem oglądały starą sko-
dę z bagażnikiem z przodu: – Tato, 
dlaczego to auto nie ma silnika? – 
i małego fiata 126p z przyczepką na 
namiot kempingowy: – Tato, ale ma-
lutki samochód!
Po wystawie zabytkowego sprzę-
tu strażackiego, na której zobaczyć 
można było m.in. rosyjskę pom-

pę ręcznę i sikawkę, stary zamek 
z kluczem do strażnicy, motopompy 
różnych konstrukcji (w tym taką, 

której silnik posłużył do na-
pędzania słynnej Syrenki) 

oprowadzał kustosz Jerzy 
Matczak, snujący bar-

wne opowieści o historii 
strażnicy w Nowej Wsi 
i Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Polsce. 

Piknik oficjalnie rozpoczął 
się o godzinie 13 krótkim 

przemówieniem wójt gminy Mi-
chałowice Małgorzaty Pacheckiej. 
Później nastąpiły pokazy na symu-
latorze pożaru, isntruktaż pierwszej 
pomocy i skrócony kurs ekologiczne-
go palenia w piecach (tak, by mniej 
dymiło). Na koniec można było do 
późna tańczyć do muzyki puszczanej 
przez DJ Markova. To był naprawdę 
wesoły dzień!             Tekst i zdjęcia: MB

w OSP Nowa Wieś

ki z różnorakim jedzeniem, od 
lodów, przez popcorn, po 

łowie poświęconą samo-
chodom zabytkowym. Dzieci 

różnych konstrukcji (w tym taką, 
której silnik posłużył do na-

pędzania słynnej Syrenki) 

Piknik oficjalnie rozpoczął 
się o godzinie 13 krótkim 

przemówieniem wójt gminy Mi-

lodów, przez popcorn, po 

łowie poświęconą samo-

której silnik posłużył do na-

Piknik rodzinny
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

Inwestycje infrastrukturalne w gminie Michałowice
Były dożynki, czas podsumować 
również prace inwestycyjne na tere-
nie gminy. Do momentu oddawania 
tego materiału do druku udało się 
zakończyć 12 inwestycji na łączną 
kwotę przeszło 9 milionów złotych. 
Do najważniejszych należy zaliczyć 
budowę ulicy Mokrej w Opaczy-
-Kolonii – budowę, która dała się we 
znaki mieszkańcom, ale efekt koń-
cowy jest imponujący. 

W ażną i prestiżową inwestycją była 
również budowa parkingu P+R 
przy urzędzie gminy, wybudowa-

nego systemem „projektuj i buduj”. Na 
tę inwestycję gminie Michałowice uda-
ło się pozyskać dofinansowanie z fun-
duszy zewnętrznych w wysokości 80%, 
co przy niemałej kwocie zbliżającej się 
do 1,5 miliona daje całkiem niezły wy-
nik. Istotnym elementem parkingu jest 
środkowa wysepka z zielenią i ławka-
mi, przez co sam parking nie jest tylko 
wielkim betonowym placem, ale oferu-

je również zielony zakątek, na którym 
można odpocząć. Jak przystało na par-
king budowany w XXI wieku znalazły 
się stanowiska do ładowania samocho-
dów i rowerów elektrycznych, a także 
pętle indukcyjne informujące o liczbie 
wolnych miejsc parkingowych. 
Znaczącym zadaniem inwestycyjnym 
była wymiana oświetlenia ulicznego na 
19 gminnych ulicach ze starych latarni 

sodowych na nowoczesne oświetlenie 
LED, które nie tylko jest estetyczne, 
ale również energooszczędne. Warto 
dodać, że każda nowo budowana ulica 
i ścieżka rowerowa (jeśli jest oświetla-
na) dysponuje tego typu lampami, dzię-
ki czemu gmina oszczędza spore kwoty 
na energii elektrycznej. 

 UG Michałowice

Lp. Miejscowość Opis inwestycji Wartość
(w zł)

Data zakończenia 
inwestycji

1. Opacz-Kolonia ul. Mokra 1 768 740 kwiecień 2019
2. Granica Nawierzchnia ul. Kubusia Puchatka 165 927 maj 2019

3. Reguły Budowa sieci kanalizacyjnej 
na ul. Słonecznej 601 470 maj 2019

4. Komorów Nawierzchnia ul. Ceglana 778 590 maj 2019

5. Komorów
Nawierzchnia ul. Ryszarda 
(plus odwodnienie na skrzyżowaniu 
z ul. Topazową)

191 880 czerwiec 2019

6. Komorów-Wieś Nawierzchnia ul. Stara Droga 846 240 czerwiec 2019
7. Reguły Parking P+R 1 455 103 czerwiec 2019
8. Reguły Nawierzchnia ul. Calineczki 326 969 lipiec 2019
9. Cała gmina Modernizacja oświetlenia ulicznego 1 216 099 lipiec 2019

10. Pęcice, 
Sokołów

Budowa wodociągu
na ulicach Źródlanej i Wąskiej 671 580 sierpień 2019

11. Pęcice Budowa sieci kanalizacyjnej 
na ul. Piachy 543 660 sierpień 2019

12. Michałowice- 
-Wieś ul. Parkowa 484 000 czeka na odbiór

Razem 9 050 258

W gminie Michałowice 2 września, jak w całej Polsce, rozpoczął się nowy 
rok szkolny. Ale w niewielu miejscach w Polsce na rozpoczęciu roku szkol-
nego pojawili się ułani na koniach, tak jak w Nowej Wsi i Komorowie. 
To była mała niespodzianka, którą przygotowała gmina uczniom. 
Wójt gminy z kolei przygotowała nie-
spodziankę dyrektorom szkół – każ-
dy z nich dostał koszulkę z napisem: 
„Najlepszy dyrektor w tej szkole”. 
Taką koszulkę otrzymała również 
nowa dyrektor szkoły w Michałowi-
cach, Małgorzata Widera, która za-
stąpiła wieloletniego dyrektora An-
drzeja Olęckiego. Dyrektor Olęcki 
otrzymał upominki od wójta, rady ro-
dziców i rady nauczycielskiej. Z ko-

lei dyrektor Widera sprezentowała 
dzieciom klas zerowych i pierwszych 
pluszowe zabawki – przytulanki, 
które mają osłodzić im pierwsze dni 
i tygodnie pobytu w nowym miejscu, 
a także towarzyszyć przez całą edu-
kację w michałowickiej podstawów-
ce. Pomysł z pewnością był świetny, 
ponieważ niektóre dzieci tuląc plu-
szaki od razu znajdowały w nich po-
cieszenie.       (MB)

Najlepszy dyrektor w każdej szkole
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URSUS

Od 2011 roku trwają negocjacje 
kolejnych zarządów Dzielnicy Ur-
sus z Polskim Holdingiem Obron-
nym w sprawie odzyskania kolekcji 
pamiątek po Zakładach Mechanicz-
nych Ursus. W międzyczasie naro-
dziła się idea utworzenia Muzeum 
Ursusa o szerszym spektrum. Nisz-
czeją eksponaty, odchodzą świad-
kowie historii... Redakcja „Moc-
nych Stron” od pierwszego numeru 
monitoruje temat kolekcji i muze-
um i angażuje się w działania na 
rzecz utworzenia tak potrzebnej 
placówki.

OD GRUPY INICJATYWNEJ 
DO KOMITETU SPOŁECZNEGO
W środę, 4 września, odbyło się kolejne 
spotkanie członków „Grupy Inicjatyw-
nej na rzecz Muzeum Ursusa”. Działa-
cze skupieni wokół grupy wciąż mają 
nowe pomysły i nie tracą nadziei na po-
wołanie placówki muzealnej.
Jednym z najważniejszych działań było 
podpisanie przez obecnych w Ośrodku 
Kultury „Arsus” Aktu Założycielskie-
go Komitetu Społecznego Powstania 
Muzeum. Podpisy złożyli: Bogusław 
Łopuszyński (dyrektor Ośrodka Kultu-
ry „Arsus”), Jerzy Domżalski (historyk 
dziejów Ursusa), Janusz Ptasiński (pre-
zes PTTK Oddział Ursus), Krzysztof 
Szczerba (przewodniczący Rady Senio-
rów Dzielnicy Ursus), Stefan Sobczak 
(społecznik), Bożena Iwaniukowicz 
(przewodnicząca Dzielnicowej Komi-
sji Dialogu Społecznego i Prezes Sto-
warzyszenia Kulturalnego „Carmen”), 
Jacek Sulewski (redaktor naczelny 
dwutygodnika „Mocne Strony”), Ag-
nieszka Gorzkowska (prowadząca Izbę 
Tożsamości Ursusa w Dom Kultury 
„Portiernia”), Kazimierz Okraszewski 
(technolog i przewodnik PTTK w by-
łych ZM „Ursus”). Celem Komitetu jest 
powołanie Muzeum Ursusa i odzyska-
nie cennej kolekcji eksponatów po Za-
kładach Mechanicznych „Ursus”. Zało-
żenie komitetu społecznego daje prawne 
podstawy, m.in. do prowadzenia zbiórek 
publicznych.

NADZIEJE ROSNĄ...
Przypomnijmy, że społeczna „Grupa 
inicjatywna” już w marcu br. rozpo-
częła rozmowy z Marszałkiem Wo-
jewództwa Mazowieckiego dotyczące 
udziału jego Urzędu w tworzeniu 
muzeum. Urząd Marszałkowski co-
rocznie przeznacza na tego typu cele 
przeszło 300 mln zł, prowadzi na tere-
nie województwa i stolicy 18 muzeów 
oraz wiele placówek kulturalnych. 
Przedstawiciele Grupy spotkali się 3 
miesiące temu (w czerwcu br.) z Bur-
mistrzem Bogdanem Olesińskim i Na-
czelnikiem Wydziału Kultury Dziel-
nicy Ursus Katarzyną Świtalską. Jak 
pisaliśmy na naszych łamach, spotka-
nie przebiegło w bardzo dobrej atmo-
sferze i zaowocowało wzajemnymi 

zapewnieniami o potrzebie powstania 
w Ursusie Muzeum. Strona społeczna 
i Burmistrz wymienili się informacja-
mi na temat dotychczasowych działań 
i ustaleń. 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO I ZARZĄDEM 
DZIELNICY URSUS
W lipcu br. w Izbie Tożsamości Ursu-
sa odbyło się zainicjowane przez stronę 
społeczną spotkanie z przedstawiciela-
mi Marszałka Województwa Mazowie-
ckiego i Zarządem Dzielnicy Ursus.
Celem spotkania było omówienie moż-
liwości utworzenia na terenie dzielnicy 
Muzeum Ursusa na bazie Izby Toż-
samości Ursusa i tzw. Kolekcji Ursus 
z uwzględnieniem historii fabryki przed 
rokiem 1945 (w latach 1930–1939 za-
kłady produkowały przede wszystkim 
na potrzeby wojska: czołgi, samochody 
różnego przeznaczenia, silniki, motocy-
kle Sokół).
Na spotkaniu obecni byli m.in.: wszyscy 
członkowie społecznej Grupy Inicja-
tywnej, Burmistrz Bogdan Olesiński, 
Wiceburmistrzowie Wiesław Krzemień 
i Kazimierz Sternik, przedstawiciele 
Marszałka Województwa Mazowieckie-
go: Dyrektor Departamentu Kultury, 
Promocji i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego Paweł Cukrowski i Dyrek-
tor Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego dr Janusz Gmitruk, rzecznik 
prasowy PHO – Monika Koniecko, spo-
łecznicy. Udział w spotkaniu wzięła też 
dr Jaśmina Wójcik, artystka, reżyserka, 
która od 2011 roku w różnych formach 
artystycznych nagłaśniała ideę Muzeum 
w Ursusie (wystawy, eventy, nagradzany 
na międzynarodowych festiwalach film 
„Symfonia Ursusa”, petycja do Prezy-
dent Warszawy o pomoc w odzyskaniu 
kolekcji, podpisana przez 2500 osób).

DYSKUSJA
Na początku spotkania BURMISTRZ 
WIESŁAW KRZEMIEŃ przedstawił krótko 
historię rozmów Zarządu Dzielnicy 
z Holdingiem (obecnym właścicielem 
kolekcji). Poinformował, że już za jego 
kadencji (2010–2014) rozpoczęły się 
rozmowy z Holdingiem na temat wy-
kupienia kolekcji. Proponowana przez 
Holding kwota z roku na rok rosła, od 
800–900 tys. zł do 2,5 miliona. Wtedy 
urząd dzielnicy zlecił wycenę rzeczo-
znawcy, który ocenił wartość kolekcji na 
0,8 mln zł. Wycena Holdingu opiewa-
ła wówczas na 1,7 mln zł netto. Urząd 
Dzielnicy wystąpił z propozycją wzięcia 
kolekcji w depozyt. W maju 2019 roku 
Prezes Holdingu obiecał przekazanie 
kolekcji nieodpłatnie. W budżecie dziel-
nicy jest zarezerwowane 800 tys. zł na 
wybudowanie hali o lekkiej konstrukcji, 
która mogła by pomieścić eksponaty. 

BURMISTRZ KAZIMIERZ STERNIK uzupełnił 
wypowiewiedź p. Krzemienia informa-
cją, że Rada Nadzorcza PHO nie podjęła 
jednak uchwały o przekazaniu, oraz że 
sprawa wróciła do punktu wyjścia – ne-
gocjacji cenowych.

MONIKA KONIECKO (rzecznik prasowy 
PHO) odnosząc się do wypowiedzi obu 
burmistrzów dzielnicy zaznaczyła, że 
PHO operuje cenami netto, a dzielni-
ca – brutto. Wyjaśniła, że przez 10 lat 
holding utrzymuje halę, która przezna-
czona jest do wyburzenia, oraz że stoi 
na straży nierozpraszania kolekcji, np. 
poprzez sprzedaż prywatnym oferentom 
poszczególnych eksponatów.

DR JANUSZ GMITRUK (dyrektor Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego) 
zauważył, że być może wchodziłaby 
w grę formuła opieki. Wyraził ogrom-
ne uznanie dla działań społecznych 
i podkreślił, że ta kolekcja może stać 
się częścią czegoś większego: insty-
tucji muzealnej, instytucji kultury dla 
młodzieży i przyszłych pokoleń. Jako 
dyrektor instytucji kultury zadeklaro-
wał daleko idącą pomoc w tworzeniu 
zbioru: – Urząd Marszałkowski ma 
ogromne doświadczenie we współpra-
cy z instytucjami kultury i w ich two-
rzeniu.

JANUSZ PTASIŃSKI (zaczął pracę w ZM Ur-
sus 58 lat temu, ponad 40 lat jest preze-
sem Oddziału PTTK Ursus) zaapelował 
do wszystkich zebranych, żeby starali 
się porozumieć i działać wspólnie: – My 
mamy obowiązek wychowywać naszą 
młodzież, pokazywać, jak Ursus stał się 
Warszawą...

BURMISTRZ BOGDAN OLESIŃSKI zapropono-
wał skupienie się na konkretach, tj. jak 
zdobyć miejsce na Muzeum. Przypo-
mniał również, że powołanie placów-
ki zależy od decyzji Rady Warszawy. 
Zwrócił się do przedstawicieli Mar-
szałka z pytaniem, czy jest możliwe 
wspólne działanie na rzecz utworzenia 
Muzeum w którymś z zabytkowych 
budynków na terenie byłych Zakładów 
Mechanicznych Ursus.

PAWEŁ CUKROWSKI (Dyrektor Departa-
mentu Kultury, Promocji i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego) zwrócił 
się do wszystkich zebranych, dpowia-

dając równocześnie na pytanie bur-
mistrza: – Nasza obecność tutaj jest 
dowodem, że Pan Marszałek pochylił 
się nad tą ideą. Ważne jest pokazanie 
procesu miastotwórczego, czyli jak 
zakłady wpłynęły na społeczeństwo 
i drugi wymiar – ogólnonarodowy. Te 
zakłady przemysłowe to element szero-
ko pojętego dziedzictwa przemysłowe-
go II RP i PRL (przemysł zbrojeniowy 
i mechanizacja rolnictwa). Rozumiem, 
że przedstawiacie ofertę współpracy 
w tym wielkim projekcie. To może być 
samodzielna instytucja kultury czy 
też dopuszczalna jest filia istniejące-
go muzeum. Druga kwestia to miejsce 
docelowe, z działalnością edukacyjną, 
animatorską, współpracy ze społecz-
nością lokalną. Należy wskazać obiekt, 
warunki, może to być nawet użyczenie 
na kilkadziesiąt lat. Ważne, czy obiekt 
się nadaje do takiej działalności. Jaka 
skala? Jakie nakłady są potrzebne? 
Jak duża ma być placówka? Forma 
funkcjonowania. Czyja to ma być in-
stytucja – warszawska czy samorządu 
województwa? Jeżeli Samorząd Wo-
jewództwa wziąłby na siebie obowią-
zek głównego prowadzącego, to jest 
formalnie proste. Pełna współpraca 
w organizacji i utrzymaniu. Potrzebu-
jemy realny projekt i pomysł do przed-
stawienia Marszałkowi. Muszą pojawić 
się jakieś liczby. Radni województwa 
będą pytać, jaki koszt. Dobrze byłoby, 
żeby pojawiły się źródła finansowania, 
np. fundusze norweskie, szwajcarskie, 
ministerialne. Osobiście uważam ten 
projekt za palący i niezwykle istotny 
z punktu widzenia całego kraju”.
Burmistrz przyznał, że: (...) powołanie 
filii i współpraca z kimś byłaby prostsza. 
Jesteśmy otwarci w każdą stronę – nowe 
muzeum z mieszaną zawartością rów-
nież. Do tej pory myśleliśmy wyłącz-
nie o kolekcji. Mamy działkę ok. 3 tys. 
metrów przy ul. Cierlickiej. W jednym 
miejscu byłoby Centrum Kultury, a po 
sąsiedzku Muzeum.

PASJONACI TRAKTORÓW jechali kilkaset ki-
lometrów na to spotkanie. 

PAN JACEK GRZYWACZ, który ma pod Byd-
goszczą od 2008 roku skansen powie-
dział: – Wspaniale, gdyby powstało 
takie muzeum właśnie tutaj, w kolebce 
przemysłu ciągnikowego. Kolekcjonerzy 
z całej Polski też pomogą. To jest ogól-
nonarodowa sprawa. Pan Jacek przy-
wiózł ze sobą najmniejszy produkowany 
„Ursus” z 1959 r. jako pierwszy dar dla 
przyszłego Muzeum. 
Jego słowa potwierdził Janusz Ptasiń-
ski, który objechał 70 skansenów w ca-
łym kraju i wszędzie słyszał podobne 
deklaracje.

AGNIESZKA GORZKOWSKA (Izba Tożsamości 
Ursusa) przedstawiła interesującą, me-
rytoryczną prezentację „Kolekcja czy 
Muzeum” i opowiedziała o nowych eks-
ponatach pozyskanych przez nią osobi-
ście dla Izby Tożsamości Ursusa.

KTO POMOŻE
Członkowie Grupy Inicjatywnej 
i redakcja „Mocnych Stron” sprawą 
Muzeum starali się zainteresować 
przedstawicieli najwyższych władz: 
Zarząd i Radę Warszawy, Wojewo-
dę Mazowieckiego Sipierę, Ministra 
Obrony Narodowej Mariusza Błasz-
czaka, wreszcie Premiera Mateusza 
Morawieckiego. Należy zaznaczyć, że 
Polski Holding Obronny, obecny właś-
ciciel kolekcji pamiątek, jest Spółką 
z o.o. z przeszło 80% udziałem Skar-
bu Państwa. Również radni klubu PiS 
z Ursusa wysłali list do Premiera w tej 
sprawie, otrzymali nawet odpowiedź 
z poparciem, ale niewiele z tego wyni-
kło. Grupa Społeczna wysłała też listy 
z prośbą o wsparcie do wicemarszał-
ków Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błoń-
skiej i Małgorzaty Gosiewskiej, blisko 
związanych z Ursusem, ale odpowiedzi 
nie nadeszły. DLACZEGO?

W dobrej sprawie należy jednak wal-
czyć do końca. Potrzebne są decyzje 
poza polityczne, oraz... pieniądze.

Agnieszka Gorzkowska
Jacek Sulewski

Komitet Społeczny Powstania MUZEUM URSUSA

Obecni na spotkaniu z przedstawicielami Marszałka Województwa Mazowieckiego i Zarządem Dzielnicy Ursus.
17 lipca 2019 r. Izba Tożsamości Ursusa.             Zdj.  Anna Zgutka



Mocne Strony    |    12 WRZEŚNIA 2019 R.    |    NR 16(67)/2019  (ROK IV) PIASTÓW
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 11

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH

BIEG
SOLIDARNOŚCI 
na dystansie 1980 m
(25 sierpnia 2019) 
WYNIKI: 

BIEG OBROŃCÓW OJCZYZNY 1939 
na dystansie 1980 m          

1 września 2019

�  Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w nowej odsłonie na 75-lecie istnienia

Największa polska inwestycja samorządowa roku 2019

PIASTÓW PAMIĘTA...
80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września br. obchodziliśmy 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 
Tego dnia, tuż po zakończeniu Biegu Obrońców Ojczyzny 1939 – przedsta-
wiciele władz samorządowych z burmistrzem Grzegorzem Szuplewskim 
oraz sportowcy złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy 
z naszego miasta poległych w walce z okupantem w latach 1939–1945.

Budowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mi-
ckiewicza i budowa hali sportowej wraz zagospodarowaniem te-
renu przy ul. 11-go Listopada 2A to największa inwestycja samo-
rządowa roku 2019 realizowana w Polsce w formule Partnerstwa 
Publiczno-Prawnego w zakresie budownictwa kubaturowego dla oświaty. 
Partnerem Publicznym jest Miasto Piastów, natomiast Partnerem Pry-
watnym – Warbud S.A. 

Z adaniem partnera prywatnego jest 
wybudowanie nowej części dy-
daktycznej szkoły, czyli trzykon-

dygnacyjnego budynku oraz zaplecza 
sportowego z halą, a także łącznika do 
istniejącego budynku wraz z jego ge-
neralnym remontem. Pomiędzy tymi 
trzema budynkami powstanie taras 
z częścią wypoczynkową dla uczniów. 
Powierzchnia nowych budynków to 
ok. 4,5 tys. m2, a części rewitalizowa-
nej ok. 2 tys. m2. 
Czas realizacji całej inwestycji przewi-
dziano na 19 miesięcy, w tym na budo-
wę nowych obiektów – ok. 16 miesięcy. 
Prace rozpoczęły się już w połowie 
maja br., a więc jest nadzieja, że kolej-
ny rok szkolny 2020/2021 uczniowie 

liceum będą mogli powitać już w no-
wej szkole. Niewątpliwie to wydarzenie 
uświetni jubileusz 75-lecia piastowskie-
go LO im. A. Mickiewicza przypadają-
cy właśnie w przyszłym roku. 
Jeśli chodzi o partnera publicznego, 
czyli Miasto Piastów, będzie ono przez 
22 lata spłacało inwestycję w stałych 
ratach rocznych. Ich wysokość ustalo-
na jest na ok. 10% obecnego poziomu 
rocznych wydatków inwestycyjnych 
miasta. 
Warto dodać, że na partnerze prywat-
nym (Warbud S.A.) spoczywa obo-
wiązek utrzymania przez cały okres 
spłat wybudowanych i wyposażonych 
w urządzenia obiektów.

UM Piastów

OPEN KOBIETY
1  Brogowicz Stępniewska 

Agnieszka
2 Ślusarczyk Anna
3 Pietras Jolanta

OPEN MĘŻCZYŹNI
1 Hildebrand Marcin
2 Łęcki Paweł
3 Pajdosz Arkadiusz

U16 DZIEWCZĘTA
1 Sienkiewicz Maja
2 Boroń Roksana

U16 CHŁOPCY
1 Markowski Kacper
2 Bielec Kacper
3 Kwaśniewski Piotr

U12 DZIEWCZĘTA
1 Błuś Hanna
2 Jaworska Natalia
3 Błuś Helena

U12 CHŁOPCY
1 Sankowski Patryk
2 Kaniewski Piotr
3 Wroński Tomasz

WYNIKI: 
OPEN KOBIETY
1 Kwiatkowska Renata
2  Brogowicz Stępniewska

Agnieszka
3 Ślusarczyk Anna

OPEN MĘŻCZYŹNI
1 Szymaniak Kamil
2 Przywózki Rafał
3 Pajdosz Arkadiusz

U16 DZIEWCZĘTA
1 Sienkiewicz Maja 
2 Boroń Roksana 

U16 CHŁOPCY
1 Markowski Kacper 
2 Bielec Kacper 
3 Kwaśniewski Piotr 

U12 DZIEWCZĘTA
1 Błuś Hanna 
2 Lutomirska Asia 
3 Ślusarczyk Natalia 

U12 CHŁOPCY
1 Wałdykowski Maciej 
2 Wroński Tomasz 
3 Buczkowski Kacper 
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OŻARÓW MAZOWIECKI

OŻARÓW MAZOWIECKI

DOŻYNKI 2019

Święto plonów 2019 w Gminie Ożarów Mazowiecki jak za-
wsze było obchodzone bardzo uroczyście. Organizator – DK 

„Uśmiech” przygotował mnóstwo atrakcji dla dorosłych i dla dzie-
ci licznie przybyłych na piknik. Był wieniec dożynkowy, występy 
lokalnych artystów i wielkich gwiazd. Każdy znalazł coś dla siebie.

B urmistrza Pawła Kanclerza miesz-
kańcy gminy muszą postrzegać jako 
dobrego gospodarza, skoro wybrali 

go burmistrzem na kolejną kadencję. 
Gospodarzył również na tegorocznych 
dożynkach. Oprócz niego wszystkich 
przybyłych na dożynkowy piknik po-
witali ze sceny: Przewodniczący Rady 

Miejskiej – Andrzej Cichal, Wicesta-
rosta Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego – Wojciech Białas, poseł na Sejm 
RP – Jan Grabiec, Zastępcy Burmistrza 
Ożarowa Maz. – Elżbieta Jastrzębska 
i Dariusz Skarżyński, Skarbnik Gminy 
– Małgorzata Piotrowska, radni gminni 
i powiatowi.

Podziękowania dla rolników
Starostowie dożynek Marek Włodar-
czyk i Monika Włodarczyk (przy-
padkowa zbieżność nazwisk) prze-
kazali chleb z tegorocznych zbiorów 
gospodarzowi dożynek burmistrzowi 
Kanclerzowi i rozpoczęli świętowa-
nie słowami: – Jako starostowie tego-
rocznych dożynek chcemy serdecznie 
podziękować państwu za przybycie, 
panu Burmistrzowi i władzom samo-
rządowym Gminy za wspaniałą or-
ganizację dorocznego święta plonów, 
które jest wyrazem wdzięczności nas 

wszystkich za trud rolniczej pracy. 
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie 
i pracę dla dobra nas wszystkich. To 
dzięki Wam, drodzy rolnicy, ogrod-
nicy i wszyscy, którzy pracujecie na 
tej ziemi każdego dnia, na każdym 
stole jest chleb. Każda praca rze-
telnie wykonana zasługuje na uzna-
nie, a Wasza na szczególne. Zapra-
szamy do wspólnego świętowania 
i życzymy udanej biesiady dożynkowej.
Jak powiedział burmistrz, oboje to: 
– Fantastyczni rodzice, bardzo dobrzy 
ludzie, fantastyczni obywatele naszej 

Święto plonów 2019 w Gminie Ożarów Mazowiecki jak za-
wsze było obchodzone bardzo uroczyście. Organizator – DK 
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małej ojczyzny. Nie zdaje-
my sobie sprawy my, którzy 
codziennie kupujemy ich pro-
dukty, jak wielkiego wysiłku, 
mocy i wiary trzeba, żeby kultywo-
wać sztukę bycia rolnikiem w dzi-
siejszych czasach”. I dodał: – Ja, 
w imieniu całej społeczności, na 
Wasze ręce, na ręce wszystkich rol-
ników gminy Ożarów Mazowiecki 
składam serdeczne podziękowania 
za Wasz coroczny, odwieczny trud 
i przyjmuję ten chleb z wielkim sza-
cunkiem i podziękowaniem.

Pierwsza nagroda 
za wieniec dożynkowy
W tym roku po raz pierwszy został 
ogłoszony konkurs na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy. Z taką 
inicjatywą wystąpił Dom Kultury 
„Uśmiech”. Wspaniały wieniec 
przygotowała Lidia Balcerzak ze 
Święcic. Było to wspólne rodzin-
ne dzieło babci z wnuczkami. Or-
ganizatorzy wyrazili nadzieję, że 
w przyszłorocznym konkursie we-
zmą udział wszystkie ożarowskie 
sołectwa. Zapowiedziano cenne 
nagrody!
Uroczystości zostały poprzedzone 
Mszą świętą w intencji rolników 
w kościele NMP Królowej Apo-
stołów w Ołtarzewie.

Występy, zabawa, biesiada
Po części oficjalnej rozpoczęła się 
biesiada i zabawa do późnego wie-
czora. Wystąpił Zespół Ludowy 

„Ożarowiacy”, Wesołe Wdówki, 
Ożarowskie Kumoszki, zespół blue-
sowy „Albo co”, „Kabaret Skeczów 
Męczących”, zespół „Boys”, Ania 
Karwan, Anna Wyszkoni z zespo-
łem. Popołudniowy blok artystyczny 
rozpoczęła, obdarzona pięknym gło-
sem, 14-letnia Wiktoria, wokalistka 
z zespołu  „Ożarowiacy”. 
Koła Gospodyń Wiejskich ze 
Święcic i Piotr kówka Małego przy-
gotowały stoiska ze wspaniałymi 
potrawami – bigosem, chlebem 
ze smalcem, kiszonymi ogórkami, 
domowymi ciastami i mnóstwem 
innych smakowitości. I to wszyst-
ko za darmo, więc ustawiały się do 
nich kolejki. Był też poczęstunek 
z grilla, wesołe miasteczko z wiel-
kimi, dmuchanymi zabawkami. 
Nie zabrakło oczywiście stoisk 
z balonami, watą cukrową, loda-
mi, napojami, zabawkami. Można 
było kupić sadzonki, plecione ko-
sze, wyroby cukiernicze, cebulki 
roślin, krzewy ozdobne. Duże sto-
iska miały Biblioteka Publiczna 
w Ożarowie oraz DK „Uśmiech”.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

Pełna galeria zdjęć na:
www.mocnestrony.com.pl

małej ojczyzny. Nie zdaje-
my sobie sprawy my, którzy 
codziennie kupujemy ich pro-
dukty, jak wielkiego wysiłku, 
mocy i wiary trzeba, żeby kultywo-
wać sztukę bycia rolnikiem w dzi-

. I dodał: – Ja, 

Fo
t. 

Pa
w

eł
 K

ru
pa



 NR 16(67)/2019  (ROK IV)    |    12 WRZEŚNIA 2019 R.    |    Mocne Strony14 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

URSUS

WERNISAŻ WYSTAWY Z CYKLU 
RODY URSUSA – NYCOWIE OSTATNI 
GOSPODARZE W SZAMOTACH 
I CZECHOWICACH 
„Spacerując po parkach i ulicach rzadko 
zastanawiamy się nad ich historią, a te 
bardzo często niosą ze sobą interesująca 
przeszłość. Aby przybliżyć Państwu historię 
Ursusa w 2011 roku rozpoczęliśmy cykl wy-
staw plenerowych pt: „Rody Ursusa”. 

D o tej pory mieliśmy okazję odbycia 
podróży śladami rodzin: Acherów, 
Grabskich i Wallów. W czwartej od-

słonie zapraszamy do zapoznania się 
z niezwykle ciekawymi losami rodzin 
Nyców. Serdecznie zapraszamy na werni-
saż wystawy w dniu 15 września 2019 r. 
o godzinie 16.00 do Parku Achera gdzie 
na tarasie Acherówki przy ul. Walerego 
Sławka 2 odbędzie się uroczystość. 
Na wydarzenie zapraszają: Rada i Zarząd 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

UD URSUS

URSUS NAGRODZONY W KONKURSIE 
ARCHITEKTONICZNYM 
Z przyjemnością informujemy, że Urząd 
Dzielnicy Ursus zdobył wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie architekto-
nicznym „Modernizacja Roku i Budowa 
XXI w.” Wyróżnienie przyznano za budowę 
nowoczesnego kompleksu szkolno – spor-
towego przy ul. Dzieci Warszawy 42. Kapi-
tuła konkursu doceniła także autora pro-
jektu – Piotra Bujnowskiego. 

O gólnopolski Konkurs Otwarty „Mo-
dernizacja Roku i Budowa XXI w.” 
szczyci się już 20-letnią tradycją. 

Nagradzane są w nim najlepsze, wyróż-
niające się szczególnymi walorami przed-
sięwzięcia budowlane z całego kraju. 
Każdego roku do konkursu wpływa setki 
zgłoszeń od osób fizycznych, powiatów, 
rzędów miasta, deweloperów itp. Tym 
bardziej cieszy fakt, że inwestycja Urzędu 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy znala-
zła się w gronie najlepszych w kraju. Na 
uroczystej gali w Zamku Królewskim w 
Warszawie w imieniu dzielnicy nagrodę 
odebrali zastępcy burmistrza Wiesław 
Krzemień i Kazimierz Sternik. 
Kompleks szkolno-sportowy przy 
ul. Dzieci Warszawy w dzielnicy Ursus 
składa się z budynku szkolnego dla 850 
uczniów, dwóch sal sportowych, trzech 
boisk oraz dwóch placów zabaw. W bu-
dynku szkoły zastosowano nowatorskie 
rozwiązania – sufity tłumiące dźwięk, co 
znacznie zmniejsza poziom odczuwalne-
go hałasu przez uczniów, amortyzujące 
podłogi w salach sportowych oraz szereg 
rozwiązań przyjaznych środowisku, m.in. 
solary, które wytworzą energię do ogrze-
wania wody w placówce oraz instalację 
do odzyskiwania wody szarej. Świetlica, 
dostępna z holu głównego na pierwszym 
piętrze, ma do dyspozycji niezależny plac 
zabaw. 
W 2018 roku obiekt został nagrodzony 
w konkursie „Warszawska inwestycja bez 
barier”, zdobywając główną nagrodę w ka-
tegorii „Obiekt użyteczności publicznej”. 

UD URSUS

 Głosujmy na pomysły!
Od 6 do do 23 września warszawiacy mogą oddawać głosy na projekty w bu-
dżecie obywatelskim. W tej edycji do dyspozycji mieszkańców są 83 mln zł, 
a do wyboru aż 1425 projektów! Zwycięskie pomysły poznamy za niecałe 3 
tygodnie - 3 października.

T o pierwsza edycja budżetu obywatelskiego, 
w której można głosować na projekty doty-
czące nie tylko najbliższej okolicy, ale też 

pomysły ogólnomiejskie – skupiające teren kilku 
dzielnic lub całej Warszawy. Liczba wymaganych 
podpisów na liście osób popierających zgłoszenie 
projektu: w przypadku projektów dzielnicowych 
– wynosi 20 podpisów mieszkańców danej dziel-
nicy, a w przypadku projektów ogólnomiejskich 
– 40 podpisów mieszkańców Warszawy. Na po-
ziomie ogólnomiejskim projekt będzie musiał 
uzyskać co najmniej 100 ważnych głosów, zaś na 
poziomie dzielnicowym co najmniej 50.Miesz-
kańcy mogą wybierać spośród 1425 projektów 
(101 projektów ogólnomiejskich i 1324 projektów 
dzielnicowych). Największy wybór mają miesz-
kańcy Wawra (137 projektów) i Pragi-Południe 
(134 projekty).

DO WYBORU 30
W Dzielnicy Ursus po zakończeniu etapu zgła-
szania projektów do budżetu obywatelskiego 
napłynęło 48 pomysłów. Najwięcej z zakresu 
infrastruktury, ochrony środowiska i kultury. 
Mieszkańcy zgłosili również projekty z zakresu 
oświaty i sportu. Wszystkie projekty przeszły 
pomyślnie weryfikację formalną, która polega-
ła za sprawdzeniu kompletności i poprawności 
wypełnienia wniosku. Po ocenie merytorycznej 

dopuszczonych do głosowania zo-
stało 30 projektów. Do najdrożej 
wycenionych należą „Sąsiedzkie 
posiadówki w Ursusie”. Najtańszy 
jest pomysł „Zakupu i montażu 
stacji do samodzielnej naprawy 
roweru przy stacji PKP Gołąbki” 
oraz „Ustawienie znaków ogra-
niczenia prędkości na ul. Henry-
ka Brodatego na odcinku od ul. 
Warszawskiej do cieku Żbikówka 
(kanał Konotopa) w Ursusie”. 
Wiele pomysłów pojawiało się już 
w poprzednich latach. Jeszcze nie 
było projektu „Ławek dla matek 
karmiących” ani „I Zlotu Zabyt-
kowych Traktorów”, jak również 
bezpłatnych terapii z integracji 
sensorycznej czy słuchowej.

JAK ZAGŁOSOWAĆ?
� przez Internet – na stronie 

app.twojbudzet.um.warszawa.pl   
� papierowo – oddając kartę do głosowania oso-

biście w urzędzie dzielnicy.
Udział w głosowaniu może wziąć każdy warsza-
wiak – nie trzeba być zameldowanym ani pełno-
letnim, wystarczy być mieszkańcem Warszawy. 
Każdy może zagłosować na 15 projektów dzielni-

cowych (w jednej wybranej przez siebie dzielnicy) 
oraz 10 projektów ogólnomiejskich. Należy jednak 
pamiętać, że można zagłosować tylko raz! 
Pełne informacje na temat zasad głosowania na 
stronie www.twoj-budzet.um.warszawa.pl

Agnieszka Gorzkowska

KIERUNEK: Kultura � Kolorowa
Niczym niewyróżniający się spośród architektonicznych zabytków poprzedniej epoki budynek przy 
Sosnkowskiego. Przed wejściem okrągły fi lar oklejony szczelnie kolorowymi plakatami – jesteśmy we 
właściwym miejscu. 

DOM KULTURY „KOLOROWA’’                                                                      
Działająca od wielu lat placówka to filia dużego 
ośrodka kultury „Arsus”.

Przed nami kolejny „sezon artystyczny” i jest to 
odpowiedni moment, żeby przyjrzeć się dorob-
kowi instytucji, a jest o czym pisać.

Propozycje dla mieszkańców
Wszyscy mieszkańcy Ursusa znajdą tu  dla siebie 
interesujące propozycje. Dzieci mogą poszerzać 
swoją wiedzę zarówno z przedmiotów szkolnych 
(matematyka, języki obce), jak i umiejętności arty-
stycznych (taniec, plastyka, gra na instrumentach).
Pracownia ceramiczna skupia wokół siebie mi-
łośników lepienia w glinie niezależnie od wieku. 
Prężnie działa chór seniorów. 
Można by długo wyliczać aktywności dostępne dla 
mieszkańców, bo lista jest bardzo długa. Zachęca-
my więc do odwiedzenia naszej strony: www.kolo-
rowa.arsus.pl, na której wymienione są wszystkie 
propozycje dla mieszkańców w różnym wieku.

Centrum Wysokiej Kultury
Dzięki konsekwentnie prowadzonej działalno-
ści „Kolorowa” niewątpliwie stała się centrum 
„kultury wysokiej”. Ktoś zapyta: czyli jakiej? 
i dla kogo? „Kolorowa” od lat wypełnia misję 
przypisaną domowi kultury. Kultura wysoka to 
taka, która wymaga od odbiorcy zatrzymania się 
i wsłuchania w dźwięki czy słowa przekazywane 
przez artystę. A w „Kolorowej” rozbrzmiewają 
zarówno dźwięki, jak i słowa.

MUZYKA W WIELU ODSŁONACH
Od 14 lat systematycznie w trzecią niedzielę mie-
siąca sala widowiskowa wypełnia się melomana-
mi, dla których grają artyści parający się muzyką 
klasyczną w jej najróżniejszych odsłonach. Po-
wodzenie tych koncertów stało się asumptem do 
zorganizowania cyklu „Poranki muzyczne” dla 
dzieci. Na szczególną uwagę zasługuje rozpoczę-
ty w styczniu bieżącego roku projekt koncertów 
etnicznych, przybliżających młodym odbiorcom 
i ich rodzicom kultury narodów zamieszkujących 
tereny Polski, a szczególnie dzielnicę Ursus.
2019 to w dziedzinie muzyki szczególny rok ze 
względu na obchody jubileuszu 200 urodzin Sta-
nisława Moniuszki, ale także na jubileusze Marii 
Szymanowskiej i Grażyny Bacewicz.
Wszystkie te szczególne daty znalazły odzwier-
ciedlenia w planach koncertowych „Kolorowej”.
W maju Moniuszko był bohaterem koncertu dla 
dorosłych, a przed nami jubileuszowe koncerty dla 
Szymanowskiej i Bacewicz.
Można by rzec, że Kolorowa muzyką stoi, ale inne 
dziedziny sztuki są równie doceniane przez dyrek-
cję domu kultury.

WYSTAWY
Systematyczne wystawy sztuk plastycznych, 
szczególnie malarstwa, często są połączone z reci-
talami instrumentalnymi młodych wykonawców. 
Wystawa fotografii Ireneusza Barskiego pt. 
„Ursus wczoraj i dziś” przez ostatnie miesiące 
przyciąga uwagę bywalców domu kultury. Artysta 
na swoich fotografiach uwiecznił historię Ursusa, 
co może być szczególnie interesujące dla nowych 

mieszkańców naszej dzielnicy, a starszym przypo-
mina dawne czasy Ursusa – miasta z jedyną w Pol-
sce fabryką traktorów.

SPOTKANIA Z POEZJĄ
Słowo mówione zajmowało zawsze ważne miejsce 
w ofercie kulturalnej Kolorowej.
Tu pojawia się postać Hanny Dunowskiej. Znako-
mita aktorka przez lata przybliżała miłośnikom 
najpiękniejsze strofy poezji. Poezja pozostanie, 
lecz Hanny Dunowskiej już nie usłyszymy. Aktor-
ka zmarła 1 sierpnia tego roku, pozostawiając po 
sobie niezapomniane wspomnienia i wielki żal.
„Kolorowa” to dobry kierunek dla poszukujących 
kultury we wszystkich jej przejawach i dobrej, roz-
wijającej zabawy.

NASZA KADRA
Pracownicy instytucji to profesjonalny zespół 
instruktorów, na których wiedzy można polegać 
i z pełnym zaufaniem oddać w ich ręce swoje 
dzieci. Marta Straszyńska – DK „KOLOROWA”

Zapraszamy na KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ

15 września
(niedziela)

godz. 16.30

WSTĘP WOLNY

DOM KULTURY „KOLOROWA’’                                                                      
Warszawa Ursus, ul. Sosnkowskiego 16

www.kolorowa.arsus.pl
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W tym roku 80 rocznica wybuchu II  Wojny Światowej w Ursusie była 
obchodzona wyjątkowo uroczyście. Był koncert w Sanktuarium na osiedlu 
„Niedźwiadek”, składanie kwiatów, przemówienia, msza święta w koś-
ciele św. Józefa, koncert i wspólne śpiewanie w Parku Czechowickim

P ierwszym punktem obchodów 
był koncert w Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej, gdzie wystąpi-

ła Orkiestra Dęta z Nadarzyna wraz 
z solistami: Krzysztofem Ciupińskim 
– Świątkiem, Piotrem Rafałko i Anną 
Nadwodną. Artyści zaprezentowali  re-
pertuar z utworami patriotycznymi.

Hołd bohaterom
O 17.00  złożono  kwiaty  na zbiorowej 
mogile ofiar z września 1939 roku na 
cmentarzu przy ul. Rakuszanki. Na-
stępnie odbyła się ceremonia zapalenia 
zniczy i złożenia kwiatów przy Pomni-
ku  przy  ul. Cierlickiej. Wartę honorową 
pełnili druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ursusie. W trakcie uroczy-
stości zabrał głos Zastępca Burmistrza 
Kazimierz Sternik. Przypomniał oko-
liczności wybuchu wojny i najważniej-
sze momenty kampanii wrześniowej, 
podkreślił sześcioletnią walkę tysięcy 
żołnierzy największej w Europie armii 
podziemnej i walki Armii Polskich poza 
granicami. Powiedział również o konse-
kwencjach II wojny dla Polski przez na-
stępne kilkadziesiąt lat. Ksiądz Sajnóg 
przypomniał męczenników II wojny 

światowej, z których 28. beatyfikował 
święty Jan Paweł II na Placu Piłsud-
skiego w czasie jednej z pielgrzymek do 
Polski i odmówił modlitwę za wszyst-
kich, którzy oddali życie za ojczyznę. 
Zaprosił też wszystkich obecnych na 
Mszę św. w intencji Ojczyzny w Koście-
le św. Józefa Oblubieńca NMP. Uroczy-
stości towarzyszyły poczty sztandarowe 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 2, SP nr 4, SP z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 14, 56. Liceum Ogól-
nokształcącego i Zespołu Szkół nr 42.
Kolejnym punktem uroczystości było 
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
przez delegacje: Zarządu Dzielnicy 
z Zastępcą Burmistrza Kazimierzem 
Sternikiem w towarzystwie dziekana 
ursuskiego Zbigniewa Sajnóga, Rady 
Dzielnicy z Przewodniczącym Dariu-
szem Pastorem, Wiceprzewodniczącą 
Anną Lewandowską, Wandą Kopciń-
ską, Dawidem Kacprzykiem i Łuka-
szem Nejmanem, OSP w Ursusie, Filii 
Muzeum Harcerstwa w Ursusie, Stowa-
rzyszenia Dzieci Wojny, Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ur-
susie, Platformy Obywatelskiej w Ursu-
sie, Prawa i Sprawiedliwości w Ursusie, 
Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ursus, 
Klubu Seniora z Domu Kultury Miś, 
ZHP Ursus-Włochy, Harcerskiego Krę-
gu Seniorów Ursus, Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku  im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego, Szkoły Podstawo-
wej nr 382, Szkoły  Podstawowej nr 381. 
Na uroczystości obecni byli kombatanci 
i mieszkańcy dzielnicy. Oprawę mu-
zyczną zapewnili muzycy z Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 

Porucznik Kondrat z AK
Na zakończenie głos zabrał 91-letni 
por. Kazimierz Kondrat, mieszkaniec 
Ursusa, kombatant Armii Krajowej (po 
ukończeniu tajnej szkoły podstawowej 
został łącznikiem w II Podlaskim Pułku 
Ułanów Spieszonych AK). Z ogromnym 
wzruszeniem podziękował obecnym 
i poprzednim władzom Ursusa oraz 
księdzu za pamięć i oddawanie hołdu 
bohaterom, a nauczycielom za naucza-
nie i wpajanie patriotyzmu. Zakończył 
słowami: – Pamiętajcie o bohaterach, 
którzy zapłacili najwyższą cenę za to, 
żebyśmy byli wolni. Niech żyje Polska 
wolna i niepodległa!

Koncert  „Znów Walczy Stolica”
Po mszy w amfiteatrze w Par-
ku Czechowickim  odbył się 
koncert, zatytułowany „Znów 
Walczy Stolica”. W pięknym, 
nastrojowym spektaklu wy-
stąpili piosenkarze Zespołu 
Reprezentacyjnego Woj-
ska Polskiego: Aleksandra 
Okrasa-Wachowska, Judyta 
Nowak-Labuń, Piotr Rafałko, 
Robert Szpręgiel oraz muzy-
cy Warszawskiej Orkiestry 
Kameralnej. Artyści wraz 
z widzami oddali hołd ofiar-

ności polskiego wojska nie tylko we 
wrześniu 1939 roku, ale w każdym 
momencie naszej historii. Niektóre 
pieśni i piosenki – z okresu I i II woj-
ny światowej, kampanii wrześniowej, 
okupacji, Powstania Warszawskiego 
i okresu powojennego licznie zgro-
madzeni mieszkańcy śpiewali razem 
z nimi, w czym pomocą były specjalnie 
na ten cel przygotowane przez Wydział 
Kultury Urzędu Dzielnicy śpiewniki. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

Więcej zdjęć – w galerii na stronie 
WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

Obchody 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Ursusie
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OŻARÓW MAZOWIECKI � REKLAMA

Biblioteka w Ożarowie mazowieckim, tak jak wiele bibliotek publicznych w Euro-
pie i na świecie, zajmuje się działalnością związaną z utrwalaniem świadomości 
i kultury regionalnej. Gromadzi w tym celu pamiątki życia społecznego –  książki 
i rękopisy autorów zamieszkałych na terenie gminy i powiatu, czasopisma regio-
nalne, istotne dokumenty życia społecznego, wydawnictwa kartografi czne, biogra-
fi e wybitnych postaci życia kulturalnego i społecznego, prace doktorskie, prace 
magisterskie, monografi e miejscowości, fotografi e prezentujące region sprzed lat, 
znaczki, pocztówki, rysunki, plakaty, fi lmografi ę dotyczącą regionu lub związaną 
z regionem, czyli np. fi lmy o regionie lub twórców pochodzących z regionu, mu-
zykalia (np. nuty, teksty, nagrania audio), a także – ostatnio coraz częściej rozpo-
wszechnianą historię mówioną, czyli nagrania osób –  świadków historii. 

Takie zbiory zwykło nazywać się regio-
naliami. Stanowią istotną część biblio-
tecznych materiałów, jednakże różnie 

to z nimi bywa. Czasami regionalia są ką-
cikiem w bibliotece podobnym martwej 
naturze, na którą miło się patrzy, ale nie 
ma potrzeby się do niej zbliżać, częściej 
jednak potrafią być tym, co bibliotekę 
wyróżnia spośród innych i stanowi o jej 
wyjątkowości.

Pasjonaci lokalnej historii
Mechanizm tego przyciągania jest prosty. 
Popatrzmy na to od strony czytelników, 
a dla przykładu weźmy tych z Ożarowa 
Mazowieckiego, gdzie systematycznie 
przybywa mieszkańców i wielu z nich jest 
młodych. Ci młodzi, skłonieni szkolnymi 
lekcjami, będą poszukiwać tu materiałów 
do prac domowych, wypracowań i – na-
wet jeśli zrobią to z przymusu – poznają 
najbliższą sobie historię, i to jest  najlep-
szy wstęp do jej nauki. Co do starszych, 

ale nowych w gminie ludzi – na każdego 
przychodzi kiedyś moment, kiedy chciał-
by zorientować się, gdzie mieszka, co tu 
było wcześniej i co widzi naprawdę, gdy 
patrzy na stary budynek w sąsiedztwie. 
Są jeszcze ci, którzy mieszkają tu od po-
koleń i nie tylko zbierają, ale i dzielą się 
wiedzą o okolicy z innymi. 
Takich pasjonatów lokalnej historii stara-
my się przyciągać do biblioteki i przed-
stawiać efekty ich pracy szerszej publicz-
ności. 
Dotarliśmy do środowiska osób zbierają-
cych ożarowskie pamiątki z zaproszeniem  
na spotkanie poświęcone zachowaniu hi-
storycznej spuścizny. Zorganizowaliśmy 
„burzę mózgów” – jak  zbierać, udostęp-
niać i promować ozaroviana – dokumen-
ty, artefakty, pamięć o ważnych ludziach 
i wydarzeniach.
Osiągnęliśmy zainteresowanie najbar-
dziej zaangażowanych osób. Na nasze 
spotkanie przybyło grono hobbystów 

i miłośników lokalnej tradycji i historii, 
którzy podzielali pogląd, że należy po-
pularyzować wiedzę o swojej małej oj-
czyźnie. Mieszkanka okolic w czwartym 
pokoleniu, redaktorzy lokalnego mie-
sięcznika Misericordia, pan troszczący 
się o gminne kapliczki i pan prowadzący 
portal na facebooku Ożarów Mazowiecki 
Historycznie. Sąsiedzkimi doświadcze-
niami podzielił się z nami pan Maciej 
z pruszkowskiego Muzeum Dulag 121 
(www.dulag121.pl/), a pracownicy bi-
blioteki zadeklarowali pomoc w  katalo-
gowaniu, digitalizowaniu i udostępnia-
niu zbiorów we własnym repozytorium 
i w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej 
(http://mbc.cyfrowemazowsze.pl).

Efekty wspólnych działań
Podczas spotkania podsumowaliśmy do-
stępne zasoby. I tak, oprócz bibliotecznej 
kolekcji regionaliów (http://biblioteka.
ozarow-mazowiecki.pl/regionalia/), 
możemy się pochwalić historycznym 
portalem:  www.wmom.pl – prowadzo-
nym przez państwa Grażynę i Rafała 
Zarębów pod nazwą Wirtualne Muzeum 
Ożarów Mazowiecki,  fanpagem Ożarów 

Mazowiecki Historycznie, (https://www.
facebook.com/Ozarow.Mazowiecki.
Historycznie/), zbiorem fotografii zwią-
zanych z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz 
dokumentacją na temat kapliczek gmin-
nych. 
Z kolei środowisko zgromadzone wokół 
naszej filii w Józefowie zebrało pamiąt-
ki z okolicy, docierając do starych map 
z Archiwum Państwowego, dokumentów 
i osób, które zechciały podzielić się swo-
imi wspomnieniami. Efektem ich działal-
ności jest wystawa „Józefów – takie były 
początki”, której premiera miała miejsce 
19 maja br. w filii biblioteki przy ul. Fa-
brycznej w  Józefowie.
W trakcie naszej „burzy mózgów” wspól-
nie doszliśmy do wniosku, że chcemy 
zaprezentować nasze zbiory szerszej 
publiczności. Padła propozycja stworze-
nia koalicji regionalistów, która – na po-
czątek – doprowadziłaby do organizacji 
ekspozycji zgromadzonych pamiątek.
Kopalnią wiedzy o lokalnej historii jest 
Internet, aczkolwiek zawiera sporo treści 
fragmentarycznych i „porzuconych”, jak 
na przykład strona http://zabytki-ozarow.
blogspot.com/, gdzie można poczytać 
również o znanych ludziach związanych 
z regionem (choćby o słynnym mafiosie 
Pershingu). 
Jednakże – aby znaleźć wydane kiedyś 
książki, plany i dokumenty dotyczące 
okolicy w jednym miejscu – warto zaj-
rzeć na półki z regionaliami w Bibliotece 
Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. 
Starannie zbieramy do niej dokumenty 
(na przykład „Burzliwe fortuny obroty”,  
pamiętniki Antoniego Szymborskiego, 
dziadka Wisławy Szymborskiej, który 

w swoim pełnym przygód życiu mieszkał 
także w dworze w Duchnicach, czy prace 
nieżyjącego już historyka ożarowskiego 
– Stefana Lewandowskiego) oraz nagra-
nia historii mówionej, której zbiór ciągle 
rośnie. Wszystkich zainteresowanych, 
jak to było, nie tylko w gminie, ale i w 
powiecie, zapraszamy do  naszych zbio-
rów regionalnych. Kto ciekaw jest całego 
Mazowsza, polecamy też zbiory cyfrowe 
dostępne w Mazowieckiej Bibliotece Cy-
frowej. 
Dużo pamiątek pozostaje nadal ukrytych 
w prywatnych zbiorach i mieszkańcy nie 
mają do nich dostępu. Pragniemy zmie-
nić ten stan rzeczy. Chcemy te skarby  
przeszłości odkryć i pokazać szerszej 
publiczności.

Apel do mieszkańców
Zapraszamy Państwa do dzielenia się 
swoimi zbiorami. Jako biblioteka je-
steśmy w stanie opisać, sfotografować, 
zachować dla potomnych znaczące dla 
ożarowian pamiątki. Prosimy  kontakto-
wać się z nami osobiście lub e-mailem: 
regionalia@biblioteka.ozarow-mazo-
wiecki.pl
Jeżeli posiadają Państwo pamiątki 
z historycznych zakładów pracy (gazetki 
„Solidarności” z Kabla, etc.), zbiorowe 
zdjęcia z uroczystości pracowniczych, 
pochodów pierwszomajowych, podziel-
cie się z Biblioteką. Zeskanujemy, opra-
cujemy i oddamy. Od tych zbiorów zale-
ży, czy będziemy patrzeć na regionalia 
jak na martwą naturę i zarazem własną 
martwą pamięć, czy też potrafimy włą-
czyć tę pamięć o lokalnej historii do ży-
cia społecznego. Taka pamięć buduje nas 
i określa naszą tożsamość. 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu 
z Biblioteką.  

Biblioteka Publiczna 
w Ożarowie Mazowieckim

�  OŻARÓW MAZOWIECKI. Ożarowskie i Józefowskie regionalia 
dostępne dla wszystkich pokoleń

Zbiory regionalne w bibliotece
skarbnicą lokalnej historii

Na wernisażu fotografii 
„Józefów – takie były początki”     
Zdj. Archiwum Biblioteki

U nas pozbędziesz się bólu – bez leków Ośrodek Medycyny Manualnej 
i Osteopatii

NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15

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

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

Różnorodne, bezinwazyjne metody zabiegów 
stosowanych w Ośrodku NATURMED 

bardzo często ratują przed operacjami.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

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

do godne terminy i godziny zabiegów dla pracujących.

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

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

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

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

Postępowanie w ośrodku medycznym NATURMED:
1.   Przyjście na bezpłatną wizytę kwali� kacyjną 

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

2.    Wykonanie pierwszego zabiegu dostosowanego indywidu-
alnie do każdego pacjenta (brane są pod uwagę: 
wiek pacjenta oraz ewentualne choroby towarzyszące).
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 Jak się kłócić?
W ostatnim numerze pisaliśmy o rozmowie, tym razem przyj-
rzymy się bliżej kłóceniu się. Tytułowe pytanie samo w sobie 

może nieco dziwić, bo sugeruje, że jest jakiś dobry sposób na przeprowadzenie kłótni. 
Tymczasem wolelibyśmy jej uniknąć, bo jest nieprzyjemna i budzi w nas wyłącznie nega-
tywne konotacje. Okazuje się jednak, że nawet kłótnia może być wartościowa. Trzeba tylko 
wiedzieć, JAK się kłócić. 

ROZWÓJ ZWIĄZKU
Badacze przekonują, że kłótnia jest zjawiskiem zu-
pełnie normalnym, zwłaszcza w bliskim związku 
takim jak np. małżeństwo. Fakt, że małżonkowie się 
kłócą, nie jest niczym złym. Źle się dzieje wtedy, 
kiedy się nie godzą. Kiedy ich kłótnie mają zawsze 
taki sam przebieg, niczego w nich nie zmieniają 
i wyłącznie ranią obie strony. Wtedy faktycznie jest 
źle. Obecność konfliktów jest jednak konieczna dla 
rozwoju związku – sprzyja lepszemu poznawaniu 
się, eliminacji tego, co drażni i wzajemnemu dopa-
sowywaniu się. 
O kłótni myślimy często w kategoriach burzliwej 
awantury czy ostrej wymiany zdań. Warto jed-
nak spojrzeć na nią szerzej jako efekt ścierania się 
i kształtowania dwóch osobowości. W procesie 
budowania prawdziwej bliskości z drugim człowie-
kiem jest często praktycznie niezbędna. 

OD NARASTANIA DO WYBUCHU
Kłótnia jest procesem składającym się z kilku faz. 
Pierwsza to zapowiedź (zwiastun), czyli przeczu-
cie, że coś jest nie tak. Może objawiać się pod po-
stacią żony wracającej z pracy w jakimś gorszym 
humorze. Ten gorszy humor sprawia, że szybciej 
niż zwykle zaczyna się ona irytować drobiazgami 
(„Czemu naczynia nie są jeszcze umyte? Czemu 
zawsze muszą czekać na mnie?”). W ten sposób 
następuje faza druga, czyli narastanie. W żonie 
narasta poczucie, że wszystko jest na jej głowie, 
natomiast obserwujący jej eskalujące napięcie mąż 
czuje się pokrzywdzony i niesłusznie oskarżony 
– sam dopiero niedawno wrócił i nie miał czasu się 
jeszcze niczym zająć. Dochodzi więc do fazy trze-
ciej, czyli wybuchu. Podniesiony głos, nerwowe 
gesty, groźne oskarżenia, wzajemne obwinianie, 
czasami przekleństwa i krzyki, nawał druzgocą-
cych argumentów, wyzwiska i epitety, wzbudzanie 
poczucia winy. 
Tak, ta faza ma zaskakująco wiele twarzy. Często 
w fazie trzeciej mówimy sobie ważne rzeczy, jed-
nak giną one wśród silnych emocji i wzajemnych 
pretensji. Najbardziej destrukcyjne dla związku jest 
zakończenie kłótni właśnie w tej fazie.

O CO NAPRAWDĘ CHODZI?
Konieczne jest przejście do fazy czwartej, czyli 
rozmowy. Obie strony powinny porozmawiać, o co 
tak naprawdę poszło. Często następuje tutaj powtó-
rzenie ważnych komunikatów, które pojawiły się 
w trakcie wybuchu, ale już w bardziej akceptowal-
nej formie. 
Warto zadać sobie trud dotarcia do prawdziwych 
przyczyn problemu. Czy małżonkę naprawdę aż tak 
bardzo rozzłościł stos brudnych naczyń w zlewie? 
Jest duża szansa, że mogła ją spotkać jakaś trudna 
sytuacja w pracy zanim wróciła do domu. Może 
doświadczyła jakiejś przykrości. A mąż być może 
faktycznie nie przykładał się dotychczas do sprzą-
tania w domu. Bez rozmowy małżonkowie się tego 
o sobie nie dowiedzą. 
Być może prawdziwą przyczyną konfliktu jest 
u naszej bohaterki poczucie niedowartościowania 
w pracy i braku wsparcia w domu, a nie wyłącznie 
brudne naczynia. Kobieta powinna jednak o tym 
powiedzieć, a mężczyzna powinien chcieć tego wy-
słuchać. 

Podczas tej fazy dochodzi do przedstawienia swo-
ich stanowisk, konkretnych wyjaśnień, wydobycia 
prawdziwych przyczyn, ustalenia sposobu działania 
na wypadek takich sytuacji w przyszłości. 

KORZYŚCI
Ostatnia faza to pogodzenie się. Pojawia się uprag-
niona ulga, że znowu jesteście w jednej drużynie, 
rozumiecie się jeszcze bardziej niż wcześniej i je-
steście jako związek bardziej doświadczeni i silniej-
si. W fazie tej korzyści płynące z konfliktu są naj-
bardziej namacalne. Są to z jednej strony korzyści 
merytoryczne (osiągnięcie porozumienia, potencjał 
na przyszłość), a drugiej zaś emocjonalne (ulga 
z zakończonej kłótni, wzajemna bliskość, poczucie, 
że jesteśmy dla siebie ważni). Przerwanie kłótni 
wcześniej, np. w fazie wybuchu, oznacza niemoż-
ność osiągnięcia korzyści z konfliktu. 
Poszczególne fazy mogą mieć różną długość – od 
parunastu minut, poprzez parę godzin, aż do kilku-
nastu dni. Ważne jest jednak przejście przez wszyst-
kie pięć faz. Zastąpienie rozmowy udawaniem, że 
nic się nie stało i czekaniem, aż sprawa przycichnie, 
jest złą i wysoce niepożądaną praktyką, utrwalającą 
błędne koło raniących zachowań. 

JAK SIĘ SPIERAĆ?
Zanim dojdziemy do słodkiego porozumienia 
w fazie piątej czeka nas mniej lub bardziej burzliwa 
wymiana zdań z naszym partnerem. Aby wzajem-
ne zranienia były jak najmniejsze, warto pamiętać 
o kilku zaleceniach. Przede wszystkim opisuj za-
chowania, nie oceniaj człowieka. Zamiast krzyczeć: 
„Jesteś nienormalna z tymi swoimi dziwactwami” 
lepiej sięgnąć po: „Nie rozumiem, dlaczego mówisz 
do mnie takim tonem. Nawet nie zapytałaś, dlaczego 
nie pozmywałem naczyń, tylko od razu mnie ataku-
jesz”. Nie bój się mówić o swoich uczuciach takich 
jak smutek czy zranienie. Nie ukrywaj odczuwanej 
przykrości za agresją i nie staraj się w odwecie zra-
nić swojego dysputanta. 
Podczas rozmowy nie uogólniaj i nie interpretuj 
– żeby sprawdzić, czy dobrze zrozumiałeś usłysza-
ną wypowiedź warto parafrazować. Parafraza, czyli 
powtórzenie własnymi słowami tego, co powiedział 
mówiący, pozwala sprawdzić, czy rozumiecie tak 
samo podjęte ustalenia. I oczywiście powiedz otwar-
cie, czego oczekujesz na przyszłość w takich sytua-
cjach i pozwól drugiej stronie na to samo. 
Na początku cały ten proces może wydawać się 
sztuczny i skomplikowany, jednak praktyka czyni 
mistrza. Zamiast nawykowego trzaskania drzwiami 
lepiej wdrożyć nawyk konstruktywnej rozmowy. 
Wówczas konflikt może nie tylko rozwiązać zaist-
niały problem, ale przede wszystkim stać się praw-
dziwym budulcem wzajemnej bliskości. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• A. Cedro (red.), Kłótnia na zgodę. Jak się spierać, żeby się 

zrozumieć, Kielce 2017. 

PSYCHOLOGIA
NASZYCH RELACJI

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

FAZY KŁÓTNI
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www.ursusweterynarz.pl
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tel.  22 245 31 07
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GMINA MICHAŁOWICE

W tym roku po raz pierwszy doroczne święto plonów w Gminie 
Michałowice obchodzone było w Pęcicach. Impreza dożynko-
wa została poprzedzona mszą świętą dziękczynną w kościele 
pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach, której przewod-

niczył ks. proboszcz Grzegorz Jasiński. Pogoda 1 września dopisała, na 
plac nad stawem w parku przybyło mnóstwo mieszkańców z całej gminy. 
Czekało tu na nich wiele atrakcji. 

M ichałowickie dożynki zaszczyci-
li swoją obecnością m.in.: Prze-
wodniczący Rady Powiatu Prusz-

kowskiego Stanisław Dymura, radny 
powiatowy Przemysław Sieciński, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Michałowice 
Beata Rycerska i Zastępca Przewodni-
czącego Maciej Polarczyk.

Niech tego chleba nigdy nie zabraknie
Uroczystości rozpoczęło wręczenie 
przez starostów dożynek, Beatę Wie-
ciech i Władysława Kwaśnego z Su-
chego Lasu, pięknego bochna chleba 
upieczonego z mąki z tegorocznych 
zbiorów Wójtowi Gminy Michałowice, 
Małgorzacie Pacheckiej ze słowami: – 
Przekazujemy bochen chleba, upieczony 
z tegorocznych ziaren, jako symbol syto-
ści, dostatku, polskości. Prosimy dzielić 
go sprawiedliwie w imię międzyludzkiej 
solidarności. Niech tego chleba nigdy 
nie zabraknie w naszej gminie i w naszej 
ukochanej ojczyźnie. Wójt zaprosiła do 
dzielenia się chlebem radnych, sołtysów, 
gości i mieszkańców gminy. W swoim 
wystąpieniu M. Pachecka życzyła rol-
nikom m.in: – (...) aby z ich zbóż, ich 
plonów, piekarze, cukiernicy, masarze, 
wędliniarze wypiekli jak najwięcej chle-

ba i wykonali jak najwięcej produktów, 
dzięki którym możemy dzielić wspólnie 
stoły, które połączą rodziny, przyja-
ciół, sąsiadów. Z serca dziękuję. Jestem 
wzruszona, że mogę naszym gminnym 
rolnikom w imieniu mieszkańców po-
dziękować.
Następnie odczytano listy z podzięko-
waniami i życzeniami dla mieszkańców 
od Wojewody Mazowieckiego Zdzisła-
wa Sipiery i Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika.

80 lat temu...
Wójt nie zapomniała, że 1 września 2019 
to również 80 rocznica napaści Niemiec 
Hitlera na Polskę. W wyniku rozpętanej 
tego dnia II wojny światowej zginęło 6 
milionów obywateli polskich różnych 
narodowości i wyznań. Powiedziała, 
że: – Trudno wyobrazić sobie większą 
tragedię dla państwowości niż utrata ca-
łych pokoleń z ich historią i tożsamością, 
kulturą, potencjałem intelektualnym, na-
ukowym i twórczym. 
– Ci, którzy walczyli i oddali życie 
w czasie II wojny, zrobili to nie dla po-
mników, ale dla przyszłych pokoleń, tak-
że dla nas, żebyśmy mogli normalnie żyć 
i dzisiaj normalnie świętować – dodała.

Tradycji stało się zadość
Wielką polanę przy stawie zapełniły 
liczne stanowiska, w większości gastro-
nomiczne. Największe zainteresowa-
nie wzbudzały stoiska Kół Gospodyń 
Wiejskich z całej gminy. Na niektórych 
można było nauczyć się – pod kie-
runkiem doświadczonych gospodyń 
– szydełkowania, szycia torebek na 
warzywa i owoce, tworzenia ozdób do-
żynkowych czy szarpaków – zabawek 
dla domowych zwierzaków. Wszystkie 
przygotowały pyszne potrawy, wśród 
których dominował chleb ze smalcem, 
ogórki kiszone, żurek, bigosy, ciasta. 
Wszystko świeżutkie, domowej roboty. 
Można też było po niewygórowanych 
cenach zakupić rękodzieła, czy niektó-
re smakołyki. Dziewczyny z Suchego 
Lasu napisały, że zbierają na maszynę 
do ciasta. Swoje prezentacje przygoto-
wały m.in.: Koło Gospodyń Wiejskich 
Reguły, Pęciczanki, Dziewczyny z Ko-
morowa, Graniczanki, Koło Kobiet 
Kreatywnych z Suchego Lasu, Gospo-
chy z Nowej Wsi. 

Scenę opanowali artyści
Na scenie do późnych godzin wie-
czornych występowały zespoły: „Sło-
wiany”, „Kapela ze wsi Warszawa” 
i gwiazda wieczoru „Gang Marcela”, 
od 40 lat czołowa grupa country-pop, 
koncertująca w Polsce i na całym świe-
cie. Wszystkie grupy grają folk, muzy-
kę country, trochę rocka. Polsko-ukra-
iński zespół „Słowiany” dał też koncert 
coverów znanych przebojów polskiej 
i zagranicznej muzyki popularnej. 

DOŻYNKI 2019
W GMINIE MICHAŁOWICE

2019
W GMINIE MICHAŁOWICEPlon niesiemy, plon...
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Członkowie zespołu zaprezentowali 
pokazy gotowania potraw z Ukrainy 
oraz Gruzji. 

Dla każdego coś miłego
Rozstawiono wielki namiot z podłogą, 
pod którym przy rozstawionych sto-
łach można było usiąść, porozmawiać, 
oglądać występy, pojeść i popić.
W trakcie pikniku odbywały się licz-
ne konkursy i zabawy dla dzieci, była 
fotobudka, malowanie buziek, bańki 
mydlane i wiele innych atrakcji. Zor-
ganizowany został niezwykły plac za-
baw z zabawkami i innymi charaktery-
stycznymi elementami, występującymi 
na dawnych jarmarkach. Była nawet 
„sławojka”, ubikacja rozpowszechnio-
na w Polsce międzywojennej i funk-
cjonująca jeszcze wiele lat po wojnie. 
Na szczęście nikt nie wpadł na pomysł 
skorzystania z przybytku, ponieważ 
wewnątrz był tyko stary, emaliowany 
nocnik, a cała konstrukcja była dosyć 
ażurowa.

Policja była czujna
Obecna na pikniku nadkomisarz Mał-
gorzata Pietrusiak, Komendantka Ko-
misariatu w Michałowicach, powiedzia-
ła nam, że policjanci są na miejscu od 
początku do końca: –  „Jesteśmy po to, 
żeby dbać o bezpieczeństwo. Współpra-
cujemy z osobami odpowiedzialnymi za 
organizację imprezy”.

Tekst i zdjęcia
 Jacek Sulewski
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KULTURA

Wraca Kino Retro
4 września br. w Arsusie odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie fi lmowe w ramach 
Kina Retro. Tym razem organizatorzy zaserwowali widzom „Słodki koniec dnia”, wyreżyse-
rowany przez Jacka Borcucha, z doskonałą kreacją Krystyny Jandy. Po pokazie odbyła się 
rozmowa z dr Karolem Jachymkiem – fi lmoznawcą specjalizującym się w kinie polskim. 
Dyskusję poprowadziła facylitatorka i  trenerka Karolina Grzegorzak. Na zgromadzonych 
w Arsusie widzów czekała tym razem dodatkowa, wyjątkowa niespodzianka. 

Niepokorna Maria
Nagrodzona na festiwalu Sundance Krystyna 
Janda wciela się w tym filmie w rolę Marii Lin-
de – polskiej poetki, laureatki Nagrody Nob-
la, którą otaczający świat wyjątkowo mocno 
uwiera. Oglądamy wycinek z jej życia toczą-
cego się na włoskiej prowincji, w urokliwym 
mieście Volterra. Obserwujemy coraz wyraź-
niejsze rysy w relacjach z jej mężem (Antonio 
Catania) i córką (znakomita Kasia Smutniak), 
a także bijącą z bohaterki bezkompromisowość, 
niepokorność, autentyczność. Ten intymny 
świat rodzinny, który niejako podglądamy, zo-
staje rozszerzony o wiadomość o tragicznym 
wydarzeniu, jakim jest zamach terrorystyczny 
w Rzymie. Tragedia ta sprawia, że podczas 
ważnej uroczystości Maria zamiast kurtuazyj-
nych podziękowań wygłasza przemowę szo-

kującą i skrajnie niepoprawną politycznie. Od 
tego momentu zaczyna doświadczać dotkli-
wych konsekwencji swojego wystąpienia. 

Rola szyta na Jandę
– Ta rola została praktycznie napisana dla Kry-
styny Jandy – powiedział Karol Jachymek tuż 
po filmie, rozpoczynając dyskusję. – Reżyser 
powiedział, że nie wyobrażał sobie nikogo in-
nego w tej roli. Kreacja głównej bohaterki to 
jedna z największych sił tego filmu – niepokor-
na, wolna, silna kobieta, która jasno wyraża to, 
co myśli i nie poddaje się żadnym naciskom. 
Obecnie w mediach Janda też dużo mówi, zaj-
muje wyraźne stanowisko, jest głośna. Więc 
rzeczywistość rzeczywista jest z tą filmową ja-
koś zbieżna. 
Jak to w każdej interesującej dyskusji pojawiły 
się także odmienne głosy. Janda z pewnością 
zagrała swoją postać bardzo wyraziście, jednak 
nie wszystkich urzekła w równym stopniu. Dla 
jednej z uczestniczek dyskusji bohaterka Jandy 
była przytłaczająca, zagubiona, wstydząca się 
siebie i swojej starości. 

Stare ciało to sukienka
Kwestia dojrzałości bohaterki była kolejnym 
ważnym wątkiem podczas dyskusji. – To był 
genialny pomysł, że główna bohaterka jest w ta-
kim wieku. Więcej powinno być takich filmów  – 
komentowała inna uczestniczka. Starzejące się, 
niedoskonałe ciało wciąż pragnące miłości i na-
miętności to dla Marii Linde poważny dylemat, 
stawiający ją na moralnym rozdrożu. W filmie 
pada z jej ust zdanie wyrażające tę myśl naj-
bardziej dobitnie: „Moje stare ciało to tylko su-
kienka”, pod którą skrywa się prawdziwa Maria. 
W kontekście (nie)radzenia sobie z upływem 
czasu widzowie komentowali także odwróconą 
relację matki z córką, w której to ta druga wy-
dawała się bardziej odpowiedzialna i matkująca. 
Ten bunt głównej bohaterki uczestnicy interpre-
towali jako chęć podkreślenia, że Maria wciąż 
chce mieć coś do powiedzenia i nie godzi się ma 
bycie niewidzialną. 

Mnóstwo refl eksji
Niezmiennie zdumiewa fakt, jak wartościowe są 
takie dyskusje tuż po wspólnie obejrzanym fil-
mie. Im dłużej trwała rozmowa, tym więcej wąt-
ków uczestnicy poddawali do interpretacji. Jaka 
jest rola artysty we współczesnym świecie? Na 
ile wypowiedzi artysty mogą być tylko jego wy-
powiedziami? Czy artysta jest głosem szerszej 
grupy osób? Czy jako osoba prywatna powinien 
być wzorem moralnym? Na te i wiele innych py-
tań widzowie zgromadzeni w Arsusie wspólnie 
próbowali znaleźć odpowiedzi. 
– W postaci Marii możemy dostrzec także figurę 
outsiderki. Jest swoja, żyje w lokalnej społecz-
ności, ale jak niewiele trzeba, żeby przestała 
być lokalna – komentowała Karolina Grzego-
rzak, prowadząca dyskusję. Uczestnicy zwracali 
uwagę także na mocno zobrazowane w filmie 
bolączki współczesnej Europy naznaczonej stra-
chem, hipokryzją i nietolerancją. Aż żal było 
kończyć taką dyskusję!

Międzypokoleniowe warsztaty
Przejdźmy teraz do wspomnianej niespodzianki. 
Jeszcze przed pokazem filmu widzom została 
przedstawiona informacja, że budynek, w którym 
mieści się kino Ursus wkrótce przestanie istnieć. 
Na pierwszy rzut oka nie jest to oczywiście przy-
jemna perspektywa. Jednak wiążące się z tym 
istniejącym prawie 70 lat budynkiem wspo-
mnienia nie zostaną zepchnięte w niepamięć. 
W celu zebrania tych wspomnień powstaną 
międzypokoleniowe warsztaty, podczas któ-
rych uczestnicy podzielą się swoimi opowieś-
ciami o domu kultury – być może ważnych wy-

darzeniach z przeszłości, pierwszych randkach, 
przełomowych spotkaniach czy innych istotnych 
przeżyciach. Na podstawie tych opowieści po-
wstanie film. Kto może zostać jego bohate-
rem? Każdy! Historia każdego z nas ma tutaj 
znaczenie i może być ważną cegiełką w tym fil-
mowym przedsięwzięciu. Warsztaty planowane 
są na wrzesień (dni: 11, 18 i 25) oraz na paździer-
nik (9 i 16). Każde spotkanie będzie trwało ok. 
2,5 godziny.  (Informacje i zapisy na warsztaty są 
możliwe pod numerem: 606 955 011 lub e-mai-
lem: 2019warsztatyursus@gmail.com).

Kolejne pokazy
Przypomnijmy, cykl „Kino Retro” jest współ-
finansowany ze środków m.st. Warszawy. 
Przyświeca mu założenie, aby raz w miesiącu 
w kilkupokoleniowym gronie oglądać wspólnie 
dobre i nagradzane filmy. Spotkaniom zawsze 
towarzyszy słodki poczęstunek oraz interesu-
jąca dyskusja po filmie z gościem specjalnym, 
zazwyczaj ekspertem z dziedziny związanej 
z danym filmem. Jest szansa na zadanie pytań 
i podzielenie się własnymi refleksjami. Udział 
w pokazie jest bezpłatny, nie ma też konieczno-
ści wcześniejszych zapisów. Podczas następne-
go spotkania, zaplanowanego na 2 paździer-
nika, zostanie zaprezentowany chilijski film 
„Gloria”. Serdecznie zapraszamy! 

Tekst i zdjęcia 
Marlena Hess

Pełny program KINA RETRO na październik � patrz: str. 22
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ZAJECIE WSPÓLNEGO RACHUNKU
Ja i mój partner nie jesteśmy małżeństwem. 
Mieszkamy jednak razem i mamy wspólne kon-
to w banku, na które wpływa zarówno moje, jak 
i mojego partnera wynagrodzenie. Partner chce 
wziąć kredyt. A ja martwię się, co się stanie 
jeśli z jakiegoś powodu przestanie go spłacać. 
Czy w takim przypadku komornik może zająć 
nasz wspólny rachunek bankowy? Czy to ozna-
cza, że i moja pensja zostanie zajęta na poczet 
niespłaconego długu?
Prawo bankowe zezwala na to, by kilka osób 
fizycznych – nawet jeśli nie są ze sobą spo-
krewnione, ani nie łączą je inne węzły prawne, 
np. małżeństwo – posiadało wspólny rachunek 
bankowy. Jeśli Pani partner weźmie kredyt 
konsumpcyjny i przestanie go spłacać, wszczę-
te zostanie przeciwko niemu postępowanie 
mające na celu wyegzekwowanie tego długu. 
Efektem tej procedury będzie tytuł wykonaw-
czy wystawiony przeciwko dłużnikowi, czyli 
Pani partnerowi. To bardzo ważne, bo dopiero 
wystawienie tytułu wykonawczego upoważnia 
organ egzekucyjny (komornik) do wszczęcia 
postępowania mającego na celu zajęcie konta, 
którego współposiadaczem jest osoba niespła-
cająca kredytu. Kodeks postępowania cywil-
nego w art. 8911 stanowi, że na podstawie tego 
tytułu wykonawczego wystawionego przeciw-
ko dłużnikowi można zająć wierzytelność z ra-
chunku wspólnego, prowadzonego dla dłużnika 
i osób trzecich (czyli Pani, jako współposia-
daczki tego konta). Nie oznacza to jeszcze, że 
komornik zajmie wszystkie pieniądze, które 
znajdzie na zajętym koncie. Może bowiem za-
brać tylko tyle, ile wynosi udział w ustanowio-
ny na tym koncie dla dłużnika. Wielkość tego 
udziału powinna wynikać z umowy rachunku 
bankowego. W ciągu tygodnia od zajęcia kon-
ta osoba, od której komornik dochodzi długu 
powinna przedstawić mu taką umowę. Jeśli 
tego nie zrobi, albo okaże się, że w umowie nie 
zawarto zapisów dotyczących tego, jaki udział 
ma każdy ze współposiadaczy, obowiązuje 
domniemanie, że udziały te są równe. Ozna-
cza to, że komornik zajmie połowę pieniędzy 
znajdujących się na rachunku. Jeśli chce Pani 
tego uniknąć, w zasadzie możliwe są dwa roz-
wiązania. Pierwsze jest najprostsze – po pro-
stu każdy zakłada własny rachunek i na niego 
wpływa wynagrodzenie każdego z was. Drugi 
jest skomplikowany – trzeba odwiedzić bank 
i zorientować się czy możliwy jest aneks do 
umowy wspólnego rachunku, w którym ustano-
wi się, kto jaki ma udział w pieniądzach wpły-
wających na to konto.

BIK TRZEBA PYTAĆ SZYBKO
Chcę wziąć kredyt konsumpcyjny. Zapytam 
o niego w wielu bankach, które sprawdzą moją 
wiarygodność kredytową w Banku Informacji 
Kredytowej (BIK). Podobno wiele takich zapytań 
może źle wpłynąć na moje szanse na kredyt?
Nie, jeśli zapytania do BIK o ten sam typ 
produktu odbędą się w ciągu dwóch tygodni. 
W takim przypadku BIK traktuje je tylko jako 
jedno pytanie. Uznaje po prostu, że kredyto-
biorca poszukuje najlepszego dla siebie kredytu 

i dlatego wnioski o niego składa w wielu ban-
kach, które muszą sprawdzić jego wiarygodność. 
Gorzej będzie, jeśli zapytania do BIK nie zosta-
ną skomasowane. Uznaje się bowiem, że częste 
wnioski o kredyt, i to rozłożone w długim czasie, 
mogą wskazywać, że klient ma kłopoty finanso-
we. A to oznacza, że jest dla banku klientem ry-
zykownym.    

NIE ZAWSZE RÓWNY PODZIAŁ
Rozpoczęłam proces rozwodowy z moim mę-
żem. Będziemy musieli też podzielić wspólny 
majątek. I tu jest problem, ponieważ to zawsze 
ja zarabiałam dużo więcej niż mąż i uważam, 
że powinnam też dostać większą część mał-
żeńskiego majątku. Czy takie rozwiązanie jest 
w Polsce w ogóle prawnie dopuszczalne?
Tak! Zasadą jest, że podział wspólnego ma-
jątku małżonków po rozwodzie powinien od-
bywać się „po równo”. Taką regułę zawiera 
kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jednak tak, jak 
to zwykle bywa, od reguły są też zazwyczaj 
wyjątki. Tak też jest i w tym wypadku. Ten 
sam kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi 
bowiem, że z ważnych powodów każdy z mał-
żonków może żądać, by ustalenie udziałów 
w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnie-
niem stopnia, w jakim każdy z nich przyczynił 
się do powstania tego majątku. Za ważne po-
wody uważa się na ogół rzeczy o charakterze 
niematerialnym, które spowodowały, że jeden 
z małżonków nie przyczyniał się do powstania 
wspólnego majątku. Będziemy mieli z tym do 
czynienia, np. wtedy, gdy jest on utracjuszem, 
ale z innych powodów, mimo posiadania od-
powiednich umiejętności, nie chciał zarabiać. 
Sam fakt, że jeden z małżonków zarabiał wię-
cej niż drugi nie wystarczy do tego, by zażą-
dać nierównego podziału wspólnego mająt-
ku. Ale w ostateczności orzeknie o tym sąd, 
chyba, że zawrze Pani porozumienie z mężem 
ustalające nierówny podział waszego majątku. 
Taka umowa zamiast orzeczenia sądu jest do-
puszczalna.

GARAŻ OBNIŻA STAWKĘ ZA OC
Kupuję pierwszy samochód i muszę za niego 
zapłacić składkę za obowiązkowe ubezpiecze-
nie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Usły-
szałem od znajomego, że mogę dostać sporą 
zniżkę, jeśli auto będzie trzymane w garażu 
albo na strzeżonym parkingu. Czy to prawda?
Tak! Firmy ubezpieczeniowe przy ustalaniu 
wysokości składek na ubezpieczenie samo-
chodu biorą pod uwagę także i to, gdzie on 
jest trzymany. Obowiązuje przy tym zasada, 
że jeśli cztery kółka stoją np. w nocy w za-
mkniętym garażu albo na strzeżonym parkin-
gu, to ryzyko, że coś złego stanie się z pojaz-
dem znacznie się zmniejsza. A to znajdzie 
odzwierciedlenie w wysokości składki ubez-
pieczeniowej naliczanej dla tego samochodu. 
I odwrotnie – trzymanie pojazdu „pod chmur-
ką”, np. na niestrzeżonym parkingu pod do-
mem, zwiększa ryzyko szkód, a tym samym 
wpływa też na zwiększenie ceny polisy. Warto 
rozważyć w związku z tym opcję garażowa-

nia auta. I to nawet wtedy, jeśli nie posiada 
się własnego garażu i trzeba zapłacić za wy-
najęcie tego pomieszczenia od kogoś innego. 
Oszczędności na polisie garażowanego auta 
w przypadku nowszych i droższych modeli są 
na tyle wysokie, że z nawiązką pokryją czynsz 
najmu lokalu, w którym auto to będzie bez-
piecznie przechowywane. Niewiele mniejsze 
zniżki przysługują za trzymanie samochodu 
na zamkniętym terenie. Jeśli więc nie mamy 
garażu, warto rozważyć pozostawienie samo-
chodu w takim miejscu. Każdy, kto nie jest 
w stanie zapewnić swoim czterem kółkom ani 
garażu, ani miejsca na strzeżonym i zamknię-
tym terenie, powinien rozważyć inwestycję 
w zabezpieczenie, których założenie też ma 
wpływ na zmniejszenie opłat ubezpieczenio-
wych. Przez takie zabezpieczenia rozumie 
się nie tylko zabezpieczenia mechaniczne 
w rodzaju blokady skrzyni biegów, ale także 
instalacje elektroniczne typu moduły monito-
ringu GPS. Zanim jednak zacznie Pan szukać 
garażu, miejsca na zamkniętym parkingu, albo 
wyda mnóstwo pieniędzy na zabezpieczenia 
auta, warto sprawdzić w towarzystwie ubez-
pieczeniowym, w którym ma Pan zamiar ku-
pić polisę, jak wyglądają statystyki kradzieży 
aut na terenie, na którym Pan mieszka. Jeśli są 
wysokie, to nie chcemy Pana martwić, ale na-
wet garaż, czy elektroniczne zabezpieczenia, 
nie wpłyną na obniżkę ceny polisy. Po prostu, 
zdaniem ubezpieczyciela, ryzyko utraty albo 
uszkodzenia auta jest na tyle wysokie, że sto-
sowanie rabatów nie ma sensu.

BANK NIE DAŁ MI KREDYTU
Złożyłam wniosek do banku o kredyt konsump-
cyjny. Niestety, bank odmówił mi udzielenia po-
życzki. Czy mogę się dowiedzieć dlaczego? Czy 
ktoś mi powie, co zrobiłam źle i przez co nie 
dostałam potrzebnych pieniędzy?
Od 4 maja 2019 r. po zmianie prawa bankowe-
go każdy klient, któremu odmówiono udzie-
lenia kredytu, ma prawo złożyć do banku 
odmawiającego kredytu wniosek o uzyskanie 
pisemnego wyjaśnienia, jakie czynniki wpły-
nęły na negatywną decyzję banku. Warto zło-
żyć taki wniosek, bo z niego dowie się Pani, 
dlaczego odmówiono Pani kredytu. Pozwoli 
to lepiej przygotować się do starania się o po-
życzkę w innej instytucji finansowej. W takich 

wyjaśnieniach banki zazwyczaj wskazują, że 
nie udzieliły kredytu, bo klient miał np. zale-
głości w spłacie swoich zobowiązań kredyto-
wych, albo były jakieś niejasności związane 
z jego dochodami. Znając te powodu można 
z łatwością je usunąć. Taki wniosek może 
dotyczyć wszystkich produktów kredytowych 
oferowanych przez bank klientowi indywidu-
alnemu. Można go więc złożyć także wtedy, 
gdy odmówiono kredytu hipotecznego, po-
życzki hipotecznej, a nawet kart kredytowych, 
czy limitów odnawialnych. Analiza odpowie-
dzi z banku pozwoli usunąć niedociągnięcia 
i sprawi, że staranie się np. o kredyt gdzie 
indziej będzie już dużo łatwiejsze i obejdzie 
się bez kolejnego odrzucenia wniosków klien-
ta. Warto też pamiętać, że jeśli bank stosuje 
programy komputerowe, które automatycznie 
decydują o przyznaniu lub odrzuceniu wnio-
sku klienta o kredyt, można prosić bank o po-
nowne rozpatrzenie wniosku – tym razem już 
wnikliwie – przez odpowiedniego pracownika 
banku. Warto upewnić się, czy bank, który 
odrzucił wniosek kredytowy, przewiduje taką 
możliwość załatwienia sprawy.

TESTAMENT W REJESTRZE
Ponieważ ciężko zachorowałam, sporządziłam 
własnoręcznie testament. Boję się jednak, że 
coś złego się z nim stanie. Czy mogę jakoś za-
bezpieczyć moją ostatnią wolę?
Radzimy rozpatrzyć możliwość zgłoszenia 
testamentu do Notarialnego Rejestru Testa-
mentów (NRT). Można w nim zarejestrować 
nie tylko te ostatnie wole, która sporządza 
notariusz, ale także testamenty sporządzone 
odręcznie. I to nawet te, które zostały sporzą-
dzone przed laty. Żeby zarejestrować testament 
– wystarczy odwiedzić dowolnego notariusza. 
Tam składa się wniosek o rejestrację ostatniej 
woli. Zarejestrowany testament pozostaje tajny 
do chwili śmierci testatora. Z rejestru można 
się jedynie dowiedzieć, że taki dokument jest. 
Dopiero okazanie notariuszowi aktu zgonu te-
statora sprawi, że treść tego dokumentu zosta-
nie ujawniona.

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.
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�  PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS
ul.  Wiosny Ludów 79a
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Tel.: 22 667 94 74
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�  Stowarzyszenie 
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Jubi   lerskich Warszawa 

�  Polskie Towarzystwo
Gemologiczne Wrocław
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Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

Gawrońscy

KOMIS ANTYKWARYCZNY

Rok zał. 1967

ZŁOTNICTWA
Magdalena i WojciechJubiler

ZŁOTO

DOM � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 
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REKLAM  
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CENNIK i wymiary REKLAM – w niebieskiej zakładce 
BIURO REKLAMY na www.mocnestrony.com.pl
Wszystkie reklamy i ogłoszenia są widoczne 
przez co najmniej 2 tygodnie również na naszej 
stronie internetowej – aż do kolejnego wydania.
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2  moduły  (47 mm × 60 mm) – 50 zł netto
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Kino URSUS
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 fa-
cebooku kina Ursus w zakładce „Bilety”. 

WRZESIEŃ 2019
DATA GODZ. TYTUŁ

14 
września 16.00 

18.00

W DESZCZOWY
DZIEŃ 

W NOWYM JORKU
USA � l. 15 � komedia15 

września

21 
września 15.00 

17.00
TOY STORY 4

USA � b/0 � animacja22 
września

28 
września 16.00 

18.00

NA BANK SIĘ UDA
Polska �  l. 15 �  komedia

kryminalna29 
września

www.arsus.pl   facebook.com/kinoursus

KINO RETRO DLA WSZYSTKICH
Międzypokoleniowe bezpłatne pokazy fi lmowe w Ursusie
Kino Retro. Międzypokoleniowe bezpłatne pokazy fi lmowe w Ursusie to 
projekt skierowany przede wszystkim do seniorów, ale także do młod-
szych mieszkańców dzielnicy czy Warszawy. W międzypokoleniowej 
grupie oglądamy współczesne, dobre i nagradzane fi lmy. Po pokazach 
z udziałem gości specjalnych dyskutujemy na tematy, które oglądane fi l-
my poruszają. Pokazy odbywają się w Kinie Ursus w Ośrodku Kultury Ar-
sus (ul. Traktorzystów 14). Udział w pokazach jest bezpłatny. Projekt jest 
współfi nansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz dofi -
nansowany przez Ośrodek Kultury Arsus. Aktualne informacje na temat 
projektu można znaleźć na stronie: http://etnografi czna.pl/kino-retro.

PROGRAM 2019
4 września (środa), godz. 17.00
SŁODKI KONIEC DNIA (2019)
reż. Jacek Borcuch
Miejscem akcji filmu jest włoska pro-
wincja, etruskie miasto Volterra. Tu 
od lat mieszka Maria – polska poetka, 
laureatka Nagrody Nobla, autorytet  
moralny. Życie Marii toczy się w ryt-
mie włoskiej prowincji,  do czasu gdy 
na jej relacjach z mężem i córką za-
czynają się pojawiać rysy, w miarę 
jak angażuje się w romantyczny zwią-
zek z młodym imigrantem Nazeerem. 
Kreacja Krystyny Jandy w filmie 
została nagrodzona na festiwalu Sun-
dance.
Po filmie zapraszamy do dyskusji, 
którą poprowadzi Karolina Grzego-
rzak, facylitatorka i trenerka.

2 października (środa), godz. 17.00
GLORIA (2013)
reż. Sebastián Lelio
Gloria to 58-letnia kobieta z Santiago 
w Chile, która nie zamierza spędzić 

reszty życia w samotności. Dziesięć lat 
temu rozwiodła się, a jej dzieci dawno 
są już „na swoim”. Gloria może więc 
zająć się wprowadzaniem w życie swo-
jego planu – znalezienia miłości. W jed-
nej z dyskotek dla singli Gloria spotyka 
Rodolfo .
Premiera filmu „Gloria” odbyła się na 
festiwalu filmowym Berlinale, gdzie 
wcielająca się w rolę Glorii Paulina 
Garcia została nagrodzona Srebrnym 
Niedźwiedziem dla najlepszej aktorki.
Po filmie zapraszamy do dyskusji, 
w której weźmie udział Renata Hryciuk, 
antropolożka kultury i latynoameryka-
nistka. Rozmowę poprowadzi Karolina 
Grzegorzak, facylitatorka i trenerka.

23 października (środa), godz. 17.00
KOBIETA IDZIE NA WOJNĘ 
(2018)
reż. Benedikt Erlingsson
Halla prowadzi podwójne życie. Z jed-
nej strony jest stateczną szefową uzna-
nego chóru, kobietą emanującą ciepłem 
i szczerością, z którą można poroz-
mawiać o wszystkim. Z drugiej jed-
nak zatwardziałą aktywistką walczącą 
z ukrycia z postępującą industrializacją 
islandzkiej prowincji, nie obawiającą 
się stosować metod, które wielu określa 
ekoterroryzmem.

Halla nie zważa na konsekwencje swych 
czynów, dla niej liczy się przede wszyst-
kim zachowanie naturalnego piękna Is-
landii. Kiedy pewnego dnia dowiaduje 
się, że lata oczekiwania na adopcję za-
kończyły się sukcesem, staje na życio-
wym rozdrożu. Którą drogę wybierze? 
Po filmie zapraszamy do dyskusji 
z udziałem Joanny Pawluśkiewicz, jed-
nej z najważniejszych postaci protestów 
w obronie Puszczy Białowieskiej. Roz-
mowę poprowadzi Karolina Grzego-
rzak, facylitatorka i trenerka.

30 października (środa), godz. 17.00
URSUS – HISTORIA KINA 
Budynek kina Ursus, w którym niegdyś 
mieścił się zakładowy ośrodek kultury 
przy fabryce ciągników, od prawie 70 
lat stanowi ważne miejsce na kulturalnej 
mapie dzielnicy. Wkrótce, ze wzglę-
du na upadek fabryki i przekształce-
nia własnościowe, przestanie istnieć. 
Wspólnie z mieszkankami i mieszkań-
cami Ursusa stworzymy film, który opo-
wie jego historię. Zapraszamy na pokaz 
i spotkanie z twórcami.

UDZIAŁ BEZPŁATNY.  ZAPRASZAMY!

Organizator: 
Stowarzyszenie Pracownia Etnogra-
fi czna
Współorganizator:  
Ośrodek Kultury Arsus 
Współfi nansowanie: 
Miasto Stołeczne Warszawa
Dofi nansowano ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura – Interwencje 
2019
Partner:  
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ur-
sus m.st. Warszawy
Patronat medialny:  
Radio RDC, „Mocne Strony”, „Flesch 
Mazowsza”

Gloria
(2013)

reż. Sebastian Lelio



Mocne Strony    |    12 WRZEŚNIA 2019 R.    |    NR 16(67)/2019  (ROK IV) PIASTÓW � NASZE STRONY
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 23
Renesans szkół zawodowych 
w ZS im. F. Nansena w Piastowie
W Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie, podobnie jak w innych szkołach, 
2 września zadźwięczał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym 2019/2020. 
Nie zawsze jednak tak było. Był taki wrzesień, gdy klasy nie doczekały się ucz-
niów. 1 września 1939 roku Niemicy hitlerowskie zaatakowały Polskę i spowo-
dowały największy konfl ikt zbrojny w historii – II wojnę światową – przypomnia-
ła młodzież, zapewniając jednocześnie, że nie zapomnimy o tych, którzy 80 lat 
temu oddali życie za ojczyznę, bronili honoru Polski, wpisali się w karty naszej 
historii wielkością i sławą. 

U roczystość rozpoczęcia roku szkol-
nego w Zespole Szkół zaszczycili 
swoją obecnością przedstawiciele 

Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
w osobach: wicestarosta – p. Zdzisła-
wa Zielińska oraz sekretarz – p. Michał 

Landowski, którzy oprócz ciepłych słów 
skierowanych do młodzieży, rodziców 
i pracowników szkoły, bukietu czerwo-
nych róż wraz z życzeniami na nową 
drogę zawodową dla nowo powołanego 
dyrektora szkoły – p. Jarosława Sto-

larskiego, wręczyli Piotrowi Dębkowi, 
uczniowi czwartej klasy technikum, na-
grodę starosty za wybitne osiągnięcia 
w nauce i postawę opartą na najwyż-
szych wartościach.

Nowości edukacyjne
Inauguracja roku szkolnego w Zespole 
Szkół to szczególnie radosny początek 
dla Piastowian i mieszkańców okolicz-
nych miejscowości. Po niemalże dwu 
dekadach odrodziło się szkolnictwo 
zawodowe w Nansenie (dawny „Che-
mik”). Powstało 8 klas pierwszych, 
w tym: Ogólnokształcąca Certyfiko-
wana Klasa Mundurowa pod patrona-
tem Ministerstwa Obrony Narodowej, 
5 klas technikum o specjalnościach: 
technik logistyk (kontynuacja), technik 
obsługi turystycznej (kontynuacja) oraz 
nowe: technik reklamy, technik wetery-
narii i dwie klasy branżowe I stopnia, 

w których będzie kształciła się młodzież 
w wybranych przez siebie zawodach 
(cukiernik, fryzjer, kucharz, sprzedaw-
ca, stolarz – do wyboru 35 zawodów).

Uroczyste powitanie 
Wszystkich zebranych na uroczysto-
ści, a w szczególności młodzież klas 
pierwszych i nowych pracowników 
szkoły, którzy licznie zasilili placów-
kę w związku z nowymi kierunkami, 
powitał dyrektor szkoły – p. Jarosław 
Stolarski. Od 1 września br. pełni on 
w Nansenie tę zaszczytną, a jednocześ-
nie niełatwą funkcję (co zauważyła na-
wet młodzież), obejmując ją po p. Re-
ginie Radziszewskiej, która po 15 latach 
odeszła na zasłużoną emeryturę. Dy-
rektor zaprezentował wszystkim wizję 
szkoły przyszłości skierowaną przede 
wszystkim na rozwój kompetencji mło-
dego człowieka.

Nansen – szkoła z wyjątkową atmosferą
Młodzież starszych klas przywitała 
młodszych kolegów, życząc im samych 
sukcesów i dobrego samopoczucia oraz 
zapewniając – między wierszami – że 
w Nansenie nie jest źle. Jest to zgodne 
z prawdą, ponieważ w Zespole Szkół 
panuje wyjątkowa atmosfera życzliwo-
ści, przyjaźni i bezpieczeństwa – za-
równo wśród grona pedagogicznego 
jak i uczniów. Nastrój panujący w szko-
le oraz wzajemne relacje są godne uz-
nania.
Warto też wspomnieć o zmieniającym 
się otoczeniu wokół szkoły – nowym, 
eleganckim wjeździe na dziedziniec 
szkolny i nowych planach na upiększenie 
budynku i terenów przyszkolnych.

Tekst: Joanna Sztroman

Zdjęcia: Powiat Pruszkowski, 
Patryk Gójski, Jolanta Sznura, 

OGŁOSZENIA DROBNE
MIESZKANIOWE

SZUKAM
małego mieszkania – kawalerki

do wynajęcia dla 2 osób

tel.: 516 288 946

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

„KRÓL” – Szczepan Twardoch
Akcja powieści dzieje 
się w przedwojennej, 
wielokulturowej War-
szawie, gdzie prze-
stępczy światek wie-
dzie pełen przemocy, 
kokainy, seksu i libacji 
żywot. Z miejscowej 
gangsterki wyłania 
się postać tytułowego 
Króla, jest nim silny 
i rosły Żyd, Jakub 
Szapiro, postrach fa-
langistów. Ten płatny 

morderca na usługach Kaplicy ma w sobie niejed-
noznaczny rys, przejawiający się m. in. słabością do 
Ryfki i Mojsze Bernsztajna, którego ojca zabił, po 
czym przygarnął do swojej rodziny osieroconego 
siedemnastolatka. Jego uczucie do Ryfki, pracują-
cej w barze luksusowego burdelu, staje się punktem 
kluczowym i przyczynkiem do napisania kolejnej 
części przygód warszawskiego watażki. Szapiro 
nie jest ani bohaterem, ani antybohaterem, lecz po 
prostu człowiekiem z krwi i kości, który swoje ego 
wynosi ponad ukochaną żonę i rodzinę. 
Powieść ma zaskakujący finał, choć miejscami jest 
trochę przerysowana i widać, że autor za bardzo 
puścił wodze fantazji. Mimo to czyta się ją bardzo 
dobrze. 

Książka dostępna we wszystkich 
placówkach Biblioteki Publicznej 

w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

„WŁOSKIE SZPILKI” – Magdalena Tulli
To chyba jedna z naj-
ważniejszych książek 
o powojennej Polsce, 
widzianej oczami 
dziecka.
Autorka przeprowa-
dza szczegółową wi-
wisekcję przemocy, 
której ofiarą zawsze 
pada najsłabszy. Bez 
drastycznych i wy-
lewnych opisów bie-
rze ją pod lupę, by 
wraz z czytelnikiem 

przyjrzeć się dokładnie jej mechanizmom. My 
jesteśmy jej milczącymi świadkami. Przemoc 
kryje się w relacjach władzy, czy to matki nad 
dzieckiem, nauczyciela nad uczniem czy ge-
stapowców nad Żydami… Czy można się od 
niej wyzwolić? Autorka próbuje odpowiedzieć 
sobie na to pytanie, obnażając jej mechanizmy.
Za powieść „Włoskie Szpilki” Magdalena Tulli 
została nagrodzona Nagrodą Literacką Gdynia 
i „Gryfia”, a także nominowana do Nagrody 
Literackiej Nike oraz Literackiej Nagrody Eu-
ropy Środkowej „Angelus”.

Książka dostępna w Filii Skorosze, 
Filii Niedźwiadek i w Oddziale „Czechowice” 

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy.

„HARRY POTTER I KAMIEŃ FILOZOFICZNY” 
– J. K. Rowling
Pierwsza część siedmio-
tomowego cyklu kulto-
wej opowieści o Harrym 
Potterze zyskała rzesze 
czytelników i nawet 
niespecjalnie trzeba ją 
przedstawiać. Tym nie-
licznym, którzy jeszcze 
po nią nie sięgnęli war-
to jednak polecić nie-
zwykle wciągające losy 
młodego czarodzieja, 
który jako jedyny zdołał 

przeżyć spotkanie z okrutnym czarnoksiężnikiem 
– Lordem Voldemortem. 
Książka zawiera całe mnóstwo niezwykłych przy-
gód, a także szereg fascynujących dla młodego 
czytelnika postaci, które mimo wszechobecnej 
w powieści  magii, są bardzo życiowe i realistycz-
ne. Problemy młodych adeptów szkoły w Hogwar-
cie nie różnią się wiele od zwykłych, codziennych 
problemów nastolatków. Magia towarzysząca ich 
perypetiom jest tylko tłem do przedstawienia naj-
ważniejszych, uniwersalnych wartości, takich jak 
przyjaźń i miłość. 

Książka dostępna we wszystkich 
placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy 

Ursus m.st. Warszawy, w tym również 
w wersji anglojęzycznej.

📖  WARTO PRZECZY TAĆ 📖  WARTO PRZECZY TAĆ 📖  WARTO PRZECZY TAĆ 📖

Akcja powieści dzieje 
się w przedwojennej, 
wielokulturowej War-
szawie, gdzie prze-
stępczy światek wie-
dzie pełen przemocy, 
kokainy, seksu i libacji 
żywot. Z miejscowej 
gangsterki wyłania 
się postać tytułowego 
Króla, jest nim silny 
i rosły Żyd, Jakub 
Króla, jest nim silny 
i rosły Żyd, Jakub 
Króla, jest nim silny 

Szapiro, postrach fa-
langistów. Ten płatny 

To chyba jedna z naj-
ważniejszych książek 
o powojennej Polsce, 
widzianej oczami 
dziecka.
Autorka przeprowa-
dza szczegółową wi-
wisekcję przemocy, 
której ofiarą zawsze 
pada najsłabszy. Bez 
drastycznych i wy-
lewnych opisów bie-
rze ją pod lupę, by 
wraz z czytelnikiem 

– J. K. Rowling
Pierwsza część siedmio-
tomowego cyklu kulto-
wej opowieści o Harrym 
Potterze zyskała rzesze 
czytelników i nawet 
niespecjalnie trzeba ją 
przedstawiać. Tym nie-
licznym, którzy jeszcze 
po nią nie sięgnęli war-
to jednak polecić nie-
zwykle wciągające losy 
młodego czarodzieja, 
który jako jedyny zdołał 

Poleca  Lucyna Dąbrowska
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