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Wybory w naszym regionie. Podsumowanie

FREKWENCJA ORAZ POPARCIE 
WG KOMITETÓW

W DZIELNICY URSUS frekwencja 
wyniosła 77,4%. Oddano 34 168 ważnych 
głosów. Poparcie dla komitetów wyglądało 
następująco: KKW Koalicja Obywatelska 
41,25%; KW PiS – 33,02%; KW SLD – 
13,35%; KW Konfederacja – 7,25%; KW 
PSL – 5,13%.
W GMINIE MICHAŁOWICE prze-
ważyły głosy na KKW Koalicja Obywa-
telska – 39,41%; KW PiS – 31,11%. KW 
SLD – 13,40%; KW PSL – 7,53%; KW 
Konfederacja – 6%; KW Wyborców Koa-
licja Bezpartyjni i Samorządowcy – 2,55%. 
Frekwencja wyniosła aż 80,66%.
W GMINIE OŻARÓW MAZOWIE-
CKI z okręgu wyborczego nr 20 najwięcej 
głosów zebrał KW Prawo i Sprawiedliwość 
– 40,34%. Głosy na poszczególne komitety 
rozłożyły się następująco: Koalicyjny KW 
Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni 
30%, KW SLD 11,97%, KW Konfederacja 
Wolność i Niepodległość 7,63%, KW Pol-
skie Stronnictwo Ludowe 7,51%, KW Ko-
alicja Bezpartyjni i Samorządowcy 2,56%. 
Frekwencja wyniosła 71,12%. W Obwo-
dowych Komsjach Wyborczych wyborcy 
oddali 13 298 ważnych głosów.
W PIASTOWIE zwyciężył KW PiS – 
38,63%, następnie KKW Koalicja Obywa-
telska – 28,76%; KW SLD – 13,74%; KW 
Konfederacja – 6,83%; KW PSL – 6,31%; 
KW Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Sa-
morządowcy – 5,73%. Frekwencja sięgnęła 
74,30%.
W PRUSZKOWIE zwyciężył KW PiS 
– 34,68%. KKW Koalicja Obywatelska 
otrzymała 29,12% poparcia; KW SLD – 
14,75%; KW Konfederacja – 6,04%; KW 
PSL – 11,27%; KW Wyborców Koalicja 
Bezpartyjni i Samorządowcy – 4,14%. Fre-
kwencja wyniosła 72,08%!

DLA KOGO IX KADENCJA SEJMU
Z OKRĘGU NR 20 (część wojewódz-
twa mazowieckiego obejmująca obszary 
powiatów: grodziski, legionowski, nowo-
dworski, otwocki, piaseczyński, pruszkow-
ski, warszawski zachodni, wołomiński)  
mandaty do Sejmu otrzymali: 
KW PSL: Bożena Jadwiga Żelazowska 
(dwójka na liście KW PSL, politolog z Le-
gionowa)
KW SLD: Andrzej Tadeusz Rozenek 
(jedynka na liście; poseł na Sejm VII ka-
dencji, czyli od 2011 roku, nie ubiegał się 
o reelekcję w 2015 roku; zam. w Ząbkach)
KKW Koalicja Obywatelska: Kin-
ga Magdalena Gajewska (trójka z listy; 
w Sejmie od 2015 roku, zam. w Błoniach), 
Jan Stanisław Grabiec (jedynka z listy; 
w Sejmie od 2015 roku), Maciej Grzegorz 
Lasek (czwórka z listy; inżynier lotni-

czy, zam. w Stefanowie), Paweł Ksawery 
Zalewski (dwójka na liście; konsultant 
z Warszawy)
KW PiS: Mariusz Błaszczak (jedynka 
na liście; w Sejmie od 2007 roku, zam. 
w Legionowie), Dominika Małgorzata 
Chorosińska (ostatnia na liście; aktorka, 
zam. w Konstancinie Jeziornej), Anita 
Czerwińska (trójka na liście; w Sejmie od 
2015 roku, prawniczka, zam. w Wyglę-
dach), Dariusz Olszewski (ósemka na li-
stach; dyrektor ds. administracyjnych, zam. 
w Karczewie), Zdzisław Tadeusz Sipiera 
(piątka na liście; sprawuje urząd Woje-
wody Mazowieckiego, wcześniej starosta 
powiatu pruszkowskiego), Piotr Michał 
Uściński (szósty na liście; druga kadencja 
w Sejmie),

Z OKRĘGU NR 19 (Warszawa) mandaty 
otrzymali: 
KW PSL: Władysław Teofil Bartoszew-
ski (jedynka na liście; nie udało mu się do-
stać mandatu do tegorocznych wyborów 
do Parlamentu Europejskiego; historyk)
KW SLD: Magdalena Agnieszka Biejat 
(czwórka na liście; tłumaczka literatury), 
Adrian Tadeusz Zandberg (jedynka na li-
ście; bezskutecznie walczył o mandat po-
sła w 2015 roku oraz nie uzyskał mandatu 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
w br.), Anna Maria Żukowska (dwójka na 
liście)
KKW Koalicja Obywatelska: Joanna 
Fabisiak (czwórka na liście; poseł na Sejm 
III, V, VI i VII, nauczyciel akademicki), 
Aleksandra Małgorzata Gajewska (za-
mykająca listę; przedsiębiorca), Klaudia 
Krystyna Jachira (13. miejsce na liście, 
aktorka),  Małgorzata Maria Kidawa-
-Błońska (jedynka na liście; poseł V, VI, 
VII kadencji, wicemarszałek Sejmu od 
2015, zam. w Ursusie), Katarzyna Anna 
Lubnauer (dwójka na liście; w Sejmie od 
2015 roku), Katarzyna Maria Piekarska 
(szóstka na liście), Dariusz Kajetan Ro-
sati (trójka na liście; poseł do Parlamentu 
Europejskiego VI i VIII kadencji, poseł na 
Sejm VII kadencji , Michał Roch Szczer-
ba (siódemka na liście; poseł na Sejm VI, 
VII i VIII kadencji), Zielińska Urszula 
Sara (dziewiątka na liście; bezskutecz-
nie ubiegała się o mandat do Parlamentu 
Euro pejskiego w 2019; marketingowiec)
KW PiS: Małgorzata Maria Gosiewska 
(trójka na liście; poseł V i VII kadencji, 
wicemarszałek) Jarosław Aleksander Ka-
czyński (jedynka na liście; poseł kilku 
kadencji oraz senator I kadencji) Sebastian 
Jerzy Kaleta (dziewiątka na liście, Mariusz 
Kamiński (dwójka na liście), Jarosław Ka-
rol Krajewski (piątka na liście), Paweł Ja-
cek Lisiecki (szóstka na liście)
KW Konfederacja: Janusz Ryszard 
Korwin Mikke (jedynka na liście; dotych-
czas poseł na Sejm I kadencji, eurodeputo-

wany VIII kadencji; wielokrotnie ubiegał 
się o fotel prezydencki)

DLA KOGO MANDAT SENATORA
Z SENACKIEGO OKRĘGU WY-
BORCZEGO NR 41 (powiaty: grodzi-
ski, otwocki, piaseczyński i pruszkowski) 
mandat senatora wyborcy powierzyli 
Michałowi Tomaszowi Kamińskiemu  
z KW PSL (58,56%).  Jego rywal Kon-
stanty Radziwiłł z KW PiS otrzymał je-
dynie 41,44% głosów. Np. W Piastowie 
Kamiński wygrał  z Radziwiłłem 7262 do 
5369 głosów; w Pruszkowie – 20 477 do 
12 246; w Michałowicach 7023 do 3761. 
Z OKRĘGU WYBORCZEGO NR 40 
(powiaty: legionowski, nowodworski, 
warszawski-zachodni oraz wołomiński) 
mandat senatora zdobyła – niewielką 
przewagą nad Janem Krzysztofem Żary-
nem z KW PiS – Jolanta Emilia Hibner 
z KKW Koalicja Obywatelska (51,52%). 
W Ożarowie Mazowieckim prowadziła 
7016 głosami (5987 dla Żaryna). 
Z SENACKIEGO OKRĘGU WYBOR-
CZEGO NR 45 (warszawskie dzielnice: 
Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy, Wola) 
wyborcy wybrali Aleksandra Pocieja 
z KKW Koalicja Obywatelska. W Dziel-
nicy Ursus przewaga Pocieja nad przeciw-
nikiem z KW PiS – Piotrem Zbigniewem 
Radziszewskim – wynosiła 20 559 do 12 
821 tys. głosów. W każdej komisji obwo-
dowej na terenie Ursusa Pociej cieszył się 
przewagą, poza punktem w Przedszkolu 
nr 137, gdzie na Radziszewskiego zagło-
sowało o 40 osób więcej – 586. 

NIE UDAŁO SIĘ TYM RAZEM...
Z naszego rejonu wśród kandydatów na 
posłów było wiele rozpoznawalnych osób, 
np.  Artur Mateusz Świercz z Pruszkowa 
(niezrzeszony w żadnej partii przedstawi-
ciel władzy samorządowej). Jednak 3296 
głosów z ośmiu powiatów (w tym 2634 
z powiatu pruszkowskiego i 110 głosów 
z powiatu warszawskiego-zachodniego) 
nie wystarczyło, aby zasiąść w ławie po-
selskiej. Listę KW Konfederacja zamykał 
Konrad Smuniewski z Piastowa – członek 
partii politycznej Ruch Narodowy; 1063 
głosy również nie wystarczyły na man-
dat posła. O wiele lepszym wynikiem, 
bo 4933 głosami mogła się pochwalić 
Katarzyna Albina Szostak – pielęgniar-
ka operacyjna z Michałowic. Związani 
z samorządem Piastowa i startujący z listy 
Bezpartyjni i Samorządowcy Konrad Ry-
tel (1015 głosów) i Agata Korczak (1875 
głosów) nie uzyskali mandatów, ponieważ 
ich komitet nie przekroczył wymaganych 
5%. Mandatu poselskiego nie zdobyli tak-
że związani z Ursusem Lucyna Wasilew-
ska (KW PSL; 479 głosów) oraz Dawid 
Kacprzyk (KKW Koalicja Obywatelska; 
2917 głosów). 

Agnieszka Gorzkowska

13 października 2019 Polacy wybrali posłów i senatorów do Parlamentu. Tym samym zdecydowali o podziale mandatów w sej-
mie wśród 5 ugrupowań, które przekroczyły próg wyborczy – 5%. Frekwencja w Polsce była najwyższa w ciągu ostatnich 30 lat 
– wyniosła 61,74% uprawnionych do wyborów. W województwie mazowieckim było to 69,46%, w Warszawie – 77,07%.

P olska w wyborach do sejmu została podzielona na 41 okręgów wyborczych, a w wyborach do senatu na 100 okręgów. W wy-
borach do senatu głosowaliśmy na konkretne nazwisko. Kto uzyskał więcej głosów, ten wygrywał. Poszczególne komitety 
w wyborach do Sejmu uzyskały:

Komitet Liczba głosów Procent głosów Liczba 
mandatów

Procent 
mandatów

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 8 051 935 43,59% 235 51,09%

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni 5 060 355 27,40% 134 29,13%

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 319 946 12,56% 49 10,65%

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 1 578 523 8,55% 30 6,52%

Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość 1 256 953 6,81% 11 2,39%

Jeden mandat uzyskała mniejszość niemiecka z poparciem 32094 głosów.
Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyborów w naszym regionie.
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PIASTOWSKA SZKOŁA – BOHATEROM 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
3 października 1944 roku po 63 dniach walki została podpisana kapitulacja Powstania Warszawskiego. 3 paź-
dziernika 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie miały 
miejsce szczególne wydarzenia.

U roczystości w sali gimnastycznej 
rozpoczęło uroczyste przekaza-
nie, ufundowanego przez Radę 

Rodziców, nowego sztandaru szkoły. 
Dyrektor szkoły Tomasz Osiński przy-
pomniał, że jest to dzień Święta Szkoły, 
kiedy wspominani są jej patroni – bo-
haterowie powstania. Zwrócił się do 
uczniów, mówiąc jak ważna jest od-
powiedzialność za siebie i innych, do-
trzymywanie danego słowa, przysięgi 
i dodał, że tego możemy i powinniśmy 
się uczyć od bohaterów Powstania War-
szawskiego. A bycie bohaterem dzisiaj, 
na co dzień, to przeciwstawianie się 
kłamstwu, przemocy, nierównemu trak-
towaniu, różnego rodzaju fałszom w ży-
ciu codziennym.
Na dzisiejsze święto przybyli m.in.: 
Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplew-
ski, Przewodniczący Rady Miasta 
Janusz Wroński, Zastępca Przewodni-
czącego Przemysław Worek, Przewod-
niczący Mazowieckiej Wspólnoty Sa-
morządowej Konrad Rytel, kombatant 
z Armii Krajowej, uczestnik akcji „Bu-
rza” major Zbigniew Ratyński, Dyrek-
tor MOK Wanda Przybylak, absolwenci 
i przyjaciele szkoły, uczniowie, rodzice.

Puchar dla szkoły
Burmistrz Szuplewski przybliżył dzia-
łania podejmowane w Piastowie dla 
uczczenia Powstania Warszawskie-
go, gehenny mieszkańców Warszawy 
i udziału Piastowian w tych wydarze-
niach. Wspomniał też o cyklu Piastow-
skich Biegów Historycznych – jeden 
z biegów (na 10 km) nosi nazwę – Bieg 
Pamięci Powstańczej Warszawy 1944. 
Burmistrz wręczył dyrektorowi Osiń-
skiemu puchar dla szkoły za najlicz-
niejszy udział biegaczy i wolontariuszy 
z SP nr 3 w dotychczasowych biegach 
historycznych.

Spotkanie z uczestnikiem Powstania 
Warszawskiego
Niezwykłym przeżyciem było spot-
kanie z dr inż. Tadeuszem Jaroszem, 
ps. „Topaz”, uczestnikiem Powstania 
Warszawskiego odznaczonym Krzy-
żem Walecznych. Pan Tadeusz od 1943 
roku należał do Szarych Szeregów. 

Kiedy wybuchło Powstanie miał 15 
i pół roku. Był łącznikiem i kurierem 
Harcerskiej Poczty Polowej. Dzie-
ląc się wspomnieniami z tego okresu 
nawiązał do poświęcenia sztandaru 
szkoły. Opowiedział, że przez 5 lat 
niemieckiej okupacji nie można było 
publicznie prezentować barw biało-
-czerwonych. Pierwszego dnia powsta-
nia zobaczył biało-czerwony sztandar 
na najwyższym budynku w Warszawie, 
Prudentialu, przy dzisiejszym Pl. Po-
wstańców Warszawy (biało-czerwona 
flaga wisiała na gmachu Prudentialu 
do 3 października 1944 r. – przyp. red.). 
Wtedy poczuł, że jest wolny, ale nie 
wiedział, że ta wolność będzie trwała 
63 dni. Stwierdził, że według niego 
słowo bohater jest mocno nadużywa-
ne. – Najwięksi bohaterowie tamtych 
czasów to byli nasi rodzice. Oni przez 
wiele tygodni czekali, nie wiedząc, czy 
ich dziecko żyje. Moja mama wszyst-
kich swoich mężczyzn posłała do Po-
wstania – mojego ojca, brata i mnie. 
(...) – Wychodząc z domu, powiedzia-
łem mamie – do zobaczenia po wojnie! 
Nie przewidziałem, że to będzie dwa 
miesiące powstania, obóz przejściowy 
w fabryce w Ursusie i wielomiesięczna, 
przymusowa praca w zakładach zbro-
jeniowych Kruppa w Niemczech nad 
Renem”. 
Ponownie nawiązał do cierpień i bo-
haterstwa ludności cywilnej, opowia-

dając: – W początkowym okresie Po-
wstania, kiedy my, młodzi żołnierze, 
pokazywaliśmy się w piwnicach, byli-
śmy przyjmowani z entuzjazmem, a po 
kilku tygodniach, we wrześniu, kiedy 
roznosiliśmy pocztę polową, ludzie 
głodni, chorzy, z małymi dziećmi w naj-
lepszym wypadku mówili – coście zro-
bili?, to wasza wina. (....) – W nocy z 30 
września na 1 października, przedsta-
wiciele dowództwa AK przystąpili do 
rozmów z Niemcami o warunkach ka-
pitulacji. Nastąpiło zawieszenie broni. 
I pierwszy raz od 2 miesięcy zapadła 
CISZA!!! ... Pamiętam tę ciszę...
Zapytałem Tadeusza Jarosza, czy dzi-
siaj uważa, że Powstanie było potrzeb-
ne. – To była życiowa konieczność. 
Wszyscy na to czekaliśmy. Tylko za-

kładaliśmy, że walki potrwają najwyżej 
tydzień i Warszawa będzie nasza – od-
powiedział po chwili zastanowienia.
Później, była nauczycielka tej szko-
ły, poetka Elżbieta Madej przeczytała 
swój wiersz, napisany w 1994 roku, 
w 50 rocznicę Powstania.

Warszawskie dzieci
I przyszła kolej na występ artystyczny 
uczniów. Młodzi artyści zaprezento-
wali inscenizację słowno-muzyczną 
o Powstaniu w doskonale zaaranżowa-
nej scenerii, z wieloma rekwizytami 
z tamtego okresu. Wystąpił chór, zło-
żony z uczniów klas II i III, który wy-
konał „Pałacyk Michla” i „Warszaw-
skie dzieci”,  a uczniowie starszych 
klas mówili wiersze, odczytywali 
m.in. fragmenty oryginalnych listów 
i odgrywali charakterystyczne sce-
ny z Powstania. Gabrysia Waszczak 
z trzeciej klasy wzruszająco zaśpiewa-
ła „Warszawo ma”. 
Występy uczniów zrobiły wielkie 
wrażenie. Te dzieci z ogromnym za-
angażowaniem i przejęciem podeszły 
do tematu i wzbudzało to refleksje, że 
przecież 75 lat temu dzieci w tym sa-
mym wieku, co oni przenosiły rozka-
zy, pocztę, rzucały butelki z benzyną, 
strzelały i ginęły. Oby nigdy więcej.

Warszawa 1939–1944 w piosence
Na zakończenie uroczystości piosenki 
okupacyjnej Warszawy i powstańcze 
zagrała i zaśpiewała Kapela Warszaw-
ska im. Staśka Wielanka. Koncert od-
był się w ramach projektu „Pamięć 44. 
Piastów w czasie Powstania Warszaw-
skiego”. Projekt został dofinansowany 
ze środków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 
w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”.

Tekst i zdjęcia
 Jacek Sulewski
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MICHAŁOWICE � URSUS

Najwygodniej załatwić sprawę w urzędzie nie wychodząc z domu. I jest na to rozwiązanie – korzysta-
nie z e-usług (https://www.michalowice.pl/e-urzad). Obecnie wiele spraw urzędowych można zrealizować 
przez Internet o każdej porze dnia, a także w nocy, bez konieczności udawania się do urzędu. 

N a stronie internetowej gminy Mi-
chałowice: www.michalowice.pl 
powstała podstrona „e-urząd”, na 

której zostały zebrane informacje doty-
czące spraw publicznych, które można 
łatwo załatwić nie wychodząc z domu. 
A są to:

E-PODATKI – podstrona ta pozwala na 
przeglądanie swoich zobowiązań po-
datkowych wobec gminy (podatku 
od nieruchomości, rolnego, leśnego, 
transportowego, opłat związanych z za-
jęciem pasa drogowego). Pilotażowo 
została także udostępniona możliwość 
wygodnego sposobu uiszczania opłat 
za pomocą szybkich płatności (np. blik, 
szybki przelew itd.).

E-DOWODY – za pomocą tej podstro-
ny można załatwić sprawy związane 
z dowodami osobistymi, m.in. złożyć 
wniosek o nowy dowód dla siebie lub 
dziecka, zgłosić utratę dokumentu lub 
jego uszkodzenie, a także sprawdzić, 
czy dowód jest już gotowy. Aby jednak 
móc skorzystać z internetowej opcji 
realizowania tych spraw należy posia-

dać profil zaufany uwierzytelniający 
tożsamość przy dokonywaniu operacji 
internetowych lub konto ePUAP.

E-MELDUNEK – ta strona umożliwia za-
meldowanie się na pobyt stały lub cza-
sowy oraz wymeldowanie, wpisanie się 
do rejestru wyborców czy zgłoszenie 
urodzenia dziecka. Tu także konieczne 
jest posiadanie profilu zaufanego lub 
konta w ePUAP.

KOMUNIKATOR MIEJSKI – aplikacja na te-
lefon w systemie Android lub iOS, za 
pomocą której można zgłosić sprawy 
wymagające interwencji urz ędu gminy. 
Dotyczą one m.in.: stanu dróg, chodni-
ków, zwierząt, dewastacji, nieprawid-
łowego parkowania, awarii oświetlenia 
ulicznego, awarii wodno-kanalizacyj-
nej, zakłócania porządku, odbioru od-
padów komunalnych, zieleni itd. Za 
jego pośrednictwem można zgłosić np. 
złamany konar, śmieci wyrzucone do 
lasu, awarię sieci itp. Wystarczy zrobić 
zdjęcie (system zaznacza miejsce pi-
nezką na mapie), krótko opisać czego 
dotyczy, przypisać jedną z 16 kategorii 
i wysłać zgłoszenie, które trafi do właś-
ciwego referatu.
Dane GPS ze zdjęcia pozwolą spraw-
nie wysłać właściwe służby. Użytkow-
nik zgłaszający problem będzie mógł 
również podać swoje dane kontaktowe, 
dzięki którym zostanie poinformowany 

o statusie zgłaszanej sprawy. Zaprasza-
my do testowania rozwiązania. Wystar-
czy zainstalować aplikację Komunika-
tor Miejski/LocalSpot ze sklepu Play 
lub Appstore.

OPŁATY ZA WODĘ – PRZEŚLIJ STAN WO-
DOMIERZA – za pomocą krótkiego for-
mularza można podać stan licznika 
na wodę. Na tej podstawie zostanie 
wystawiona faktura, którą prześlemy 
na wskazany adres e-mail. Faktura do 
opłaty w dowolny sposób: internetowy 
lub w kasie urzędu.

ECO-HAROMONOGRAM – aplikacja mo-
bilna harmonogramu odbioru odpa-
dów w naszej gminie. Przypomina nie 
tylko o terminie odbioru odpadów, ale 
także wskazuje jak je segregować oraz 
podaje informacje 
o dniach i godzinach, 
w których czynny jest 
PSZOK.

JAKOŚĆ POWIETRZA – tu 
można sprawdzić stan 
jakości powietrza. Dane 
podawane są ze stacji 
pomiarowych Główne-
go Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska, zloka-
lizowanych na terenie 
naszego kraju. Najbliższa 
znajduje się w Piastowie.

Prawdę mówiąc każdą sprawę 
można załatwić przez internet 
– wykorzystaj narzędzie:

SPRAWA PRZEZ INTERNET – za pomocą 
portalu obywatel.gov.pl, posiadając 
profil zaufany lub przez ePUAP, moż-
na załatwić wiele spraw urzędowych. 
Tą drogą można także złożyć podanie, 
wniosek, skargę czy zażalenie. Obok 
spraw związanych z dowodami oso-
bistymi i meldunkami, istnieje moż-
liwość m.in.: przesłania wniosków 
o wydanie EKUZ, zarejestrowanie 
działalności gospodarczej czy złożenie 
wniosku o kartę dużej rodziny i inne 
świadczenia rodzinne.

POWIADOMIENIA SMS – ZAREJESTRUJ SIĘ
Mieszkańcy naszej gminy dzięki Sy-

stemowi Powiadamiania SMS, po 
zarejestrowaniu swojego telefonu 
poprzez formularz dostępny na 
stronie internetowej, będą otrzy-
mywali komunikaty z urzędu 
gminy, np. o braku wody, utrud-
nieniach związanych z remon-

tem ulicy itp., a także informacje doty-
czące atrakcyjnych gminnych wydarzeń 
kulturalnych i sportowych.
Rejestracja jest w pełni darmowa, 
mieszkaniec nie ponosi żadnych płat-
ności związanych z otrzymywaniem 
wiadomości SMS na swój telefon.
Wystarczy wypełnić formularz zgłosze-
niowy, w którym należy podać numer 
swojego telefonu komórkowego oraz 
adres zamieszkania, co pozwoli precy-
zyjnie wybrać rozsyłane informacje.
Formularz rejestracji na stronie:
https://www.michalowice.pl/powia-
domienia-sms/informacja.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MICHA-
ŁOWICE – zostały tu zebrane wszystkie 
wydania biuletynu – zarówno nowe, 
jak i archiwalne.

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE JEST OTWARTY 
CAŁĄ DOBĘ – DZIĘKI USŁUGOM E-URZĄD 
– DLA WYGODY MIESZKAŃCÓWE-URZĄD

Zachęcamy do wykorzystywania usług dostępnych przez Internet: 
https://www.michalowice.pl/e-urzad
Dowiedz się więcej – jak założyć profil zaufany: 
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profi l-zaufany
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Jak skutecznie uniknąć operacji
OSTEOPATIA
Mgr JAKUB GÓRNICKI 
leczy nagłe, ale też 
i przewlekłe zespoły 
bólowe oraz trudne 
przypadki kliniczne 
bezskutecznie leczone 
metodami szpitalnymi, 
sanatoryjnymi 
lub lekami.

Jest wykładowcą 
w jednej z warszawskich 
uczelni na wydziale 
Fizjoterapii oraz Medycyny 
Osteopatycznej.

Uzyskał dyplom osteopaty 
w Anglii.

Zbiegi u mgr Górnickiego w ogrom-
nej liczbie przypadków zapobiegają 
operacjom przepuklin kręgosłupa 
oraz stawów kolan, bioder, ramion, 
barku.

Techniki zabiegów usprawniają 
połączenia i zależność od kręgosupa; 
układu krwionośnego oraz nerwo-
wego, likwidując różne bóle.

Wskazaniami do zabiegów u os-
teopaty są m.in.: zaburzenia czucia, 
drętwienie rąk, drętwienie i bóle 
nóg, stany pourazowe, naciągnięcia, 
„kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, 
rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle 
kręgosłupa w  każdym odcinku, 

różnego rodzaju zwichnięcia oraz 
wiele innych.

OSTEOPATIA to doskonała i uznana 
metoda leczenia w systemie medy-
cznym. Efekty są rewelacyjne.

Należy mieć badania: RTG lub MR 
(rezonans magnetyczny), ew. bada-
nia dotyczące innych chorób.

WAŻNE!
Usuwane są również zaburzenia 
funkcjonalne: układu gastryczne-
go, urologicznego, oddechowego, 
zaburzenia koordynacji i psycho-
motoryki u dzieci, zespoły bólowe 
u kobiet w ciąży – bez leków.

Diagnostyka i korekta wad po sta-
wy u dzieci i młodzieży.

Mgr Górnicki zaprasza na bezpłatną 
konsultację, by ustalić możliwość 
leczenia oraz ewentualne przeciw-
wskazania.

Ośrodek Naturmed proponuje do-
godne terminy i godziny zabiegów 
dla pracujących.

Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii

NATURMED
Warszawa-Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15

ZAPISY
od poniedziałku do piątku

od 9.00 do 17.00

 tel.:  22 662 49 07
604 092 007

CENNA INFORMACJA
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień Edukacji Narodowej to jeden z tych dni, kiedy uwaga wszystkich skupia się na szkole, a dokład-
niej na nauczycielach i pracownikach oświaty.

T o święto ważne dla wszystkich tych, 
którzy są związani ze szkołą lub 
przedszkolem – mają uczące się 

dzieci, są nauczycielami lub mają pe-
dagoga w rodzinie. Dzień Edukacji Na-
rodowej to ta chwila, gdy dziękujemy 
nauczycielom za ich wysiłek, za cierp-
liwość, za umiejętność przekazywania 
wiedzy, za budzenie ciekawości świata, 
za ciepło i zaangażowanie, za wszystko, 
co robią dla najważniejszych dla nas 
osób – naszych dzieci. Rzadko uświa-
damiamy sobie, jak ważną rolę pełnią 
w życiu swoich uczniów. Są dla nich 
wzorem, przykładem, punktem odnie-
sienia, często autorytetem. Wsparciem 
w trudnych momentach, ale i często 
przyczyną długich godzin spędzonych 
nad książkami, zbiorami zadań, czy te-
stami. Są obecni w pamięci naszych 
dzieci przez całe ich życie. 
W tym roku, 15 października, w sali 
multimedialnej Urzędu Gminy Micha-
łowice odbyła się uroczystość wręczenia 
aktów nadania stopnia nauczyciela mia-
nowanego tym nauczycielom, którzy 
zdali egzamin w sierpniu, a także na-
gród Pani Wójt Gminy Michałowice 
dla tych pedagogów gminnych placó-
wek, którzy wyróżnili się szczególnymi 
osiągnięciami i zaangażowaniem.  

Uroczyste powitanie
– W takim gronie spotykamy się po raz 
pierwszy – mówiła Pani Wójt Gminy 
Michałowice, Małgorzata Pachecka, 
witając: dyrektorów, wicedyrektorów 
szkół gminnych, nauczycieli, rady ro-
dziców, przewodniczącą rady gminy 
– Beatę Rycerską, radnych i uczniów.

Wśród wielu życzeń, jakie tego dnia 
popłynęły do nauczycieli były rów-
nież te od Pani Wójt: – Jestem  bardzo 
wdzięczna nauczycielom za ten trud, 
który podejmujecie. Nauczyciel to jed-
na z najważniejszych osób w życiu i my-
ślę, że każdy z nas ma takiego, który na 
zawsze pozostał w pamięci.  Życzę Pań-
stwu, aby  Wasi uczniowie chcieli czer-
pać jak najwięcej z tego, co mają Pań-
stwo im do przekazania, a także aby to 
byli tacy wychowankowie, którzy będą 
Was wspominać za kilka lat, rozpozna-
wać na ulicy, a może nawet przycho-
dzić do szkoły i się do Was przytulać. 
Takich uczniów Państwu życzę. Życzę 
Wam także rodziców, którzy są otwar-
ci na szkołę. Rodziców, którzy będą 
chcieli z Wami współpracować, którzy 
będą szanowali Państwa trud i wysiłek. 
Z całego serca życzę Państwu, żebyście 
mieli takie wsparcie również w samo-
rządzie, który  jest blisko szkoły i swo-
ich nauczycieli.  

Przed uroczystością wręczenia aktów 
mianowania oraz nagród dla najlep-
szych nauczycieli swój prezent podaro-
wali uczniowie, a był nim  przepiękny 
koncert chóru i solistów Zespołu REM, 
czyli Radość, Emocje, Muzyka, który 
działa przy szkole w Nowej Wsi i kie-
rowany jest przez Małgorzatę Woźniak.  

Akty nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego i uroczyste ślubowanie
Nauczycielami,  którzy z rąk Pani Wójt 
odbierali akty nadania stopnia nauczy-
ciela mianowanego i złożyli uroczyste 
ślubowanie są:

� ze Szkoły Podstawowej w Mi-
chałowicach:
• Pani Małgorzata Malangiewicz 

–  nauczyciel  w świetlicy,
• Pani Edyta Grześ-Wodzińska 

– nauczyciel wychowania przed-
szkolnego,

• Pan Jakub Daniluk – nauczyciel 
wychowania fizycznego,

• Pan Rafał Mączyński – nauczy-
ciel matematyki i informatyki;

� z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Nowej Wsi:
• Pani Aleksandra Staszewska –  na-

uczyciel wychowania przedszkol-
nego,

• Pani Anna Włodarczyk – nauczy-
ciel  edukacji wczesnoszkolnej,

• Pani Małgorzata Woźniak – na-
uczyciel muzyki,

• Pan Szymon Skorupski – na-
uczyciel wychowania fizycznego 
oraz

• Pani Magdalena Rozy-Aderek 
– nauczyciel  edukacji wczes-
noszkolnej (w obecnym roku 
szkolnym nie jest pracownikiem 
w gminnej jednostce). 

Wyróżnieni nauczyciele
Trudy pracy, które przyniosły dobre 
efekty w minionym roku zostały za-
uważone i nagrodzone. W tym roku 
rada gminy Michałowice przyzna-
ła więcej środków na nagrody, niż 
w latach poprzednich, pula nagród 
wzrosła o 100%. Zmienione zostały 
również zasady ich przyznawania, 
a wśród 21 wyróżnionych nauczycie-
li znaleźli się:

� z Gminnego Przedszkola Michało-
wicach
• Pani Renata Bontron – dyrektor 

przedszkola, 
• Pani Agnieszka Czekalska – wicedy-

rektor przedszkola,
• Pani Agnieszka Worobiec – nauczy-

ciel przedszkola;

� ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pa-
wła II w Michałowicach
• Pani Małgorzata Widera – dyrektor 

szkoły,
• Pani Anna Matejuk – nauczyciel  edu-

kacji wczesnoszkolnej,
• Pani Monika Mikunda – nauczyciel 

geografii, w ubiegłych latach – wice-
dyrektor szkoły,

• Pani Aneta Wąsowicz-Ciechomska 
– nau czyciel biologii,

• Pan Łukasz Zieliński – nauczyciel 
wychowania fizycznego;

� z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi
• Pani Jadwiga Jodłowska – dyrektor 

zespołu szkół,
• Pani Beata Wiszniewska – nauczyciel 

języka polskiego,
• Pani Elżbieta Gąsior – nauczyciel hi-

storii,
• Pani Hanna Majkowska – nauczyciel 

w bibliotece,

• Pani Monika Jasińska – nauczyciel  
matematyki,

• Pani Hanna Młyńska – nauczyciel hi-
storii i geografii,

• Pani Anna Pomykała – nauczyciel in-
formatyki i matematyki,

• Pan Tomasz Matuszewski – nauczy-
ciel wychowania fizycznego;

� z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Marii Dąbrowskiej w Komo-
rowie:
• Pani Małgorzata Głodowska – dyrek-

tor zespołu szkół,
• Pani Ewa Ciechomska – nauczy-

ciel  edukacji wczesnoszkolnej,
• Pan Mateusz Belniak  – nauczyciel 

angielskiego,                              
• Pan Daniel Wolborski – nauczyciel 

historii,
• Pan Grzegorz Tomaszewski – na-

uczyciel wychowania fizycznego.
Po uroczystości wszyscy goście i boha-
terowie uroczystości mieli okazję po-
rozmawiać podczas  poczęstunku. 
Gratulujemy wyróżnionym, a wszyst-
kim nauczycielom życzymy wielu suk-
cesów. 

Opracowano na podstawie tekstów:
Ewy Wierzgały – dyrektora CUW 

i Mariusza Marcysiaka
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OŻARÓW MAZOWIECKI

Koncert z okazji 75. rocznicy 
zakończenia działań wojennych 
Powstania Warszawskiego
75. rocznica zakończenia działań wojennych Powstania Warszawskiego została zazna-
czona szczególnym wydarzeniem kulturalnym – 29 września 2019 roku w Archidiece-
zjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w OŻAROWIE MAZOWIECKIM zabrzmiała po-
nadczasowa muzyka Mozarta w znakomitym wykonaniu. 

P rzed licznie zgromadzoną pub-
licznością wystąpiła Orkiestra Ka-
meralna Filharmonii Narodowej, 

soliści – śpiewacy oraz Chór Kame-
ralny Ab Imo Pectore pod dyrekcją 
Mariusza Latka. Artyści wykonali mi-
strzowskie dzieło muzyki oratoryjnej 
Mozarta – Vesperae solennes de con-
fessore C-dur KV 339 z 1780 roku. Te 
przepiękne Mozartowskie Nieszpory, 
stanowiące tradycyjną część oficjum, 
nie są często wykonywanym dziełem 
wiedeńskiego geniusza. W samej Fil-
harmonii Nardowej, na przestrzeni 
ostatnich trzydziestu lat, zabrzmiały 
tylko dwa razy: w 1991 i 2017 roku. 
Najbardziej znanym fragmentem tego 
cyklu, wykonywanym często jako 
samodzielne ogniwo, jest Laudate 

Dominum – jedna z najpiękniejszych 
arii sopranowych w dorobku Mozarta. 
Tutaj zabrzmiała ona w urzekającym 
wykonaniu solistki Filharmonii Na-
rodowej Eweliny Siedleckiej-Kosiń-
skiej. Pozostałe części dzieła Mozarta 
również zachwycają melodyką fra-
zy, kunsztem polifonicznych technik 
kompozytorskich i doskonałym ze-
spoleniem liturgicznego tekstu z jego 
muzycznym opracowaniem. Nieszpo-
ry skomponował Mozart na potrze-
by kalendarza liturgicznego katedry 
w Salzburgu, a formę dzieła tworzy 
zestawienie pięciu psalmów: 109 Dixit 
Dominus („Rzekł Pan”), 110 Confite-
bor („Wysławiam Pana”), 111 Beatus 
vir („Błogosławiony mąż”), 112 Lau-
date pueri („Chwalcie, słudzy Pana”), 

116 Laudate Dominum („Chwalcie 
Pana”) oraz Magnificat (pieśń Maryi 
Wielbi dusza moja Pana z Ewangelii 
wg św. Łukasza). 
Na uwagę zasługują – obok wspo-
mnianej już sopranistki – również 
pozostali soliści z Filharmonii Naro-
dowej: Joanna Gontarz – alt, Andrzej 
Marusiak – tenor i Mirosław Grabski 
– bas. Orkiestrę Kameralną Filhar-
monii Narodowej, znakomicie podą-
żającą za stylistyką Mozartowskiego 
dzieła, przygotował jej kierownik arty-
styczny i zarazem pierwszy skrzypek 
Jan Lewtak. 

Do godnego upamiętnienia zrywu 
powstańczego z 1944 roku przyczynił 
się także wnikliwy komentarz akto-

ra i reżysera Roberta Walkowskiego, 
który przedstawił zebranym w goś-
cinnych murach ożarowskiego Sank-
tuarium słuchaczom ciekawe, niezna-
ne informacje i zdjęcie z Powstania 
Warszawskiego. W tym miejscu war-
to zaznaczyć, że powstańczy zryw 
zakończył się właśnie w Ożarowie 
Mazowieckim, w nocy z 2 na 3 paź-
dziernika 1944 roku w kwaterze SS-
-Obergruppenführera Ericha von dem 
Bacha (dworek Reicherów, położony 
w odległości 200 metrów od dzisiej-
szego Sanktuarium), dowodzącego 
niemieckimi wojskami w Warsza-
wie. Wówczas przedstawiciele Ko-
mendy Głównej AK – płk Kazimierz 
Iranek-Osmecki „Jarecki” oraz ppłk 
Zygmunt Dobrowolski „Zyndram” 

podpisali akt o zaprzestaniu działań 
wojennych Powstania Warszawskiego. 

Publiczność w pełni doceniła wysoki 
poziom artystyczny projektu, nagra-
dzając artystów nie milknącymi bra-
wami. 

Ogromne podziękowania należą się 
organizatorom koncertu: Burmistrzo-
wi Ożarowa Mazowieckiego p. Pa-
włowi Kanclerzowi i Kustoszowi 
Archidiecezjalnego Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego ks. Zdzisławowi 
Słomce SAC oraz firmie STOART za 
dofinansowanie tego koncertu.

dr Mariusz Latek

Fot. Zuzanna Marzęda
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

III Ożarowski Wieczór Żartu za nami
Grupa MoCarta to kwartet smyczkowy łączący muzykę klasyczną z kabaretem. Ponad 20 lat 
temu muzycy szturmem zdobyli polską scenę kabaretową, a 4 października podbili serca 
gminnej publiczności jako gwiazda III Ożarowskiego Wieczoru Żartu. Na widowni w Hali 
sportowo-rekreacyjnej w Kręczkach zasiadło ponad 700 osób. 

P rzed gwiazdą wieczoru mogliśmy wysłuchać 
krótkiego koncertu, mieszkającego w naszej 
gminie artysty Łukasza Brzeziny (akordeon) 

i Jakuba Murasa (saksofon). Akordeon z saksofo-
nem to dosyć niecodzienne połączenie instrumen-
talne, a występujący duet artystów to jeden z nie-
wielu funkcjonujących w Polsce duetów w tym 
właśnie zestawieniu. Mogliśmy usłyszeć autorskie 
aranżacje typowych dla akordeonu utworów Asto-
ra Piazzolli, a także jednej z najbardziej znanych 
kompozycji na saksofon – Pequeña Czarda (Pedro 

Iturralde), skomponowanej oryginalnie na sakso-
fon i fortepian.
Gwiazdą wieczoru był kwartet smyczkowy Grupa 
MoCarta, który rozpoczął działalność w 1995 r. 
Zespół po raz pierwszy wystąpił przed publicz-
nością na XIII Przeglądzie Kabaretów „PaKa 97”, 
a w maju tego samego roku odbyła się premie-
ra pierwszego programu pt. „Mozart wiecznie 
żywy”. Od tej pory Grupa MoCarta prowadzi 
aktywną działalność koncertową, nagrywa płyty, 
występuje w radiu i telewizji. 

Artyści występowali już w ponad 
40 krajach. Ich dowcip przyciąga 
widzów bez względu na wiek, ję-
zyk, narodowość i poglądy poli-
tyczne. Każdy utwór to starannie 
dobrane fragmenty muzyki kla-
sycznej i rozrywkowej, połączone 
wraz z akcją sceniczną i kilkoma 
rekwizytami w całość, doprowa-
dzające publiczność do sponta-
nicznych wybuchów radości, a cza-
sem nawet do łez. Zespół tworzy 
czterech absolwentów Akademii 
Muzycznej w Warszawie i Łodzi:
Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł 
Kowaluk i Bolek Błaszczyk.
Podczas koncertu artyści prezento-
wali dzieła wybrane z 20 lat swojej 
twórczości. Muzycy opowiadali 
również anegdoty ze swojego arty-
stycznego życia. Świetna atmosfera 
podczas koncertu udzieliła się rów-
nież widowni. Muzycy w pewnym 
momencie zaprosili na scenę Pawła 
Kanclerza – burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego, który „wkręcony” 
został we wspólny występ trzech te-
norów. Pokazując dystans do siebie, 
poczucie humoru i talent wokal-
ny odśpiewał on wraz z artystami 
fragment „O sole mio” przy aplauzie i burzy braw 
publiczności.
W dobrych nastrojach opuszczali mieszkańcy 
gościnną halę widowiskowo-sportową, która po-
nownie sprawdziła się jako miejsce koncertów. 
Wychodząc można było usłyszeć m.in.: „Wspa-
niały koncert. Wysoki kunszt muzyczny, arty-

styczny i duża dawka humoru.”, „Rewelacyjny 
koncert!”, „Grupa MoCarta – miło się ogląda 
ludzi, którzy bawią się muzyką!”. Niech te sło-
wa będą najlepszym podsumowaniem wieczoru. 

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

Kryształowa 
Gmina
Ożarów
Mazowiecki
Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała presti-
żową nagrodę „Kryształ Przetargów Publicz-
nych 2019” przyznawaną najlepszym Zama-
wiającym i Wykonawcom w Polsce.

R enomowany miesięcznik „Przetargi Publicz-
ne” 14 października 2019 roku podczas uro-
czystej gali wręczenia Kryształów Przetargów 

Publicznych nagrodził najskuteczniejsze, najbar-
dziej rzetelne i najlepiej przygotowane oraz zreali-
zowane inwestycje w sektorze publicznym. 

Nagrody przyznano w czterech kategoriach: 
 I   „Ochrona środowiska   i gospodarka wodna”, 
 II „Infrastruktura drogowo-komunikacyjna”, 
 III „Obiekty użyteczności publicznej”, 
 IV  „Rewitalizacja przestrzeni publicznej 

i ochrona zabytków”. 

Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą wy-
bitni eksperci, będący autorytetami w dziedzinie 
prawa zamówień publicznych w Polsce, stawia 

za wzór zwycięskie inwestycje, zarówno pod 
względem poprawności przeprowadzenia proce-
dury przetargowej, jak i jakości realizacji zada-
nia. Nagroda jest dowodem na stosowanie przez 
laureata najlepszych zasad i praktyk w dziedzi-
nie zamówień publicznych. W ocenie eksper-

tów, Zamawiający przeprowadzający 
w powyższy sposób proces realizacji 
zamówienia publicznego jest pod-
miotem godnym naśladowania, który 
udzielając zamówienia ma na celu 
bardzo istotną ideę w dzisiejszych 
czasach, a mianowicie – poszanowa-
nie publicznych pieniędzy.

Gmina Ożarów Mazowiecki podczas 
tegorocznej 11. edycji nagrody 
w kategorii III „Obiekty użyteczności 
publicznej” otrzymała jako jedyny 
Zamawiający w Polsce nagrodę: 
„KRYSZTAŁ PRZETARGÓW 
PUBLICZNYCH 2019” 
– dla najlepszego Zamawiającego.

Wyróżnione postępowanie przetar-
gowe dotyczyło: „Opracowania kom-
pletnej dokumentacji projektowej oraz 
budowę hali widowiskowo-sportowej 
i sztucznego boiska w Kręczkach-Ka-
putach w Gminie Ożarów Mazowie-
cki.” Nagrodę podczas gali w imieniu 
gminy, z rąk Elżbiety Sobczuk – re-
daktor naczelnej miesięcznika Prze-
targi Publiczne oraz prof. Andrzeja 
Panasiuka odebrał Dariusz Skarżyński 

– zastępca burmistrza ds. technicznych.

Kapituła w trakcie obrad brała pod uwagę oprócz 
analizy dokumentacji przetargowej także artyku-
ły, które ukazały się w prasie i internecie, opinie 
mieszkańców oraz dokumentację fotograficzną 

zrealizowanego zadania. Jury uznało, że Gmina 
Ożarów Mazowiecki przeprowadziła całościo-
wo postępowanie przetargowe z poszanowa-
niem zasad udzielania zamówień publicznych, 
a w szczególności zasad: równego traktowania 
wykonawców, zapewniania uczciwej konkuren-
cji, bezstronności, obiektywizmu i jawności. 
Doceniono w ten sposób wieloletnie zaangażo-
wanie i dbałość o właściwe i zgodne z przepisa-
mi prawa realizowanie wszelkich inwestycji na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Odniesiony sukces, jakim jest przyznanie nagro-
dy, świadczy o dużym zaangażowaniu i wkła-
dzie pracy wielu osób – pracowników Urzędu 
Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, którym 
na sercu leży rozwój naszego miasta i gminy 
oraz dobro lokalnej społeczności.
W ramach nagrody Gmina otrzymała statuetkę, 
dyplom oraz prawo do używania logo oraz tytu-
łu „Kryształ Przetargów Publicznych 2019”, któ-
rym mogą pochwalić się nieliczni Zamawiający 
w Polsce. 

O wadze i randze przyznanej nagrody dla najlep-
szego Zamawiającego w kategorii „Obiekty uży-
teczności publicznej” świadczy fakt, że patronat 
honorowy nad wyborem laureata objęli m.in.: 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 
Ministerstwo Infrastruktury,  Ministerstwo Śro-
dowiska, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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URSUS

AGNIESZKA KOŁACZEK 
– protetyk słuchu, specjalista z wieloletnim 
doświadczeniem w pomocy ludziom z problemami 

związanymi ze słuchem

Gwałt owny wzrost infrastruktu-
ry miejskiej spowodowany mi-
gracją ludności, pociągnął za 

sobą wzrost liczby samochodów, 
autobusów i linii tramwajowych, 
co w ostatnich latach nasiliło 
efekt hałasu miejskiego. Miesz-
kając w dużym mieście, nawet nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, jak 
hałas negatywnie wpływa na na-
sze samopoczucie i zdrowie. Nie 
zwracamy uwagi na jego obec-
ność, gdyż przebywając przez 
dłuższy czas w otoczeniu dźwię-
ków o dużym natężeniu, przy-
zwyczajamy się do ich obecno-
ści i przestajemy na nie zwracać 
uwagę. Niestety, hałas miejski jest 
niebezpieczny.

Co to jest hałas? 
Za hałas uznaje się dźwięki o nad-
miernym natężeniu (zbyt głośne) 
w danym miejscu i czasie, odbie-

rane jako bezcelowe, uciążliwe, 
przykre i dokuczliwe. 
Hałas może być szkodliwy dla 
zdrowia człowieka. Nie chodzi 
tylko o nasze zdrowie fizyczne, ale 
i psychiczne. Według naukowców, 
hałas powoduje dyskomfort, obni-
ża poziom koncentracji i zmniejsza 
kreatywność. Negatywnie wpływa 
na poziom hormonów w naszym 
organizmie, np. podnosząc poziom 
adrenaliny. Długotrwałe głośne 
dźwięki wywołują stany napięcio-
we, irytację, lęki i stres. Często 
przyczyniają się do migrenowych 
bólów głowy, ogólnego zmęcze-
nia i obniżonego nastroju. Ponad-
to, stałe przebywanie w hałasie 
może nieodwracalnie uszkodzić 
nasz słuch. Zbyt wysokie natęże-
nie dźwięków może prowadzić do 
urazów akustycznych o charakte-
rze ostrym, spowodowanych np.: 
nagłym wybuchem czy wystrza-
łem lub też przewlekłym, a więc 

stopniowym, trwałym niszczeniem 
słuchu. Urazom akustycznym to-
warzyszą: ból ucha i głowy, szum 
uszny, a nawet całkowita głuchota. 

Grupy ryzyka
W grupie ryzyka narażonej na 
poważne uszkodzenie słuchu spo-
wodowane hałasem znajdują się 
m.in.: pracownicy dużych zakła-
dów przemysłowych, górnicy, za-
wodowi kierowcy, funkcjonariusze 
służb mundurowych, pracownicy 
budowlani oraz rolnicy pracujący 
przy maszynach ciężkich, i inni. 

Hałas miejski
Nawet jeśli nie znajdujemy się 
w grupie ryzyka to przebywanie 
na co dzień w hałasie miejskim 
też przyczynia się do powolnej ut-
raty słuchu. W mieście głównym 
powodem hałasu jest ruch uliczny 

i obecność tzw. hała-
su przemysłowego. 
Samochód osobowy 
wytwarza dźwięki 
na poziomie 75–84 

dB, motocykl: 79–87 
dB, samochód ciężarowy: 83–93 
dB, a autobus: 86-92 dB. Hałas 
przemysłowy to huk narzędzi uda-
rowych i pneumatycznych wyko-
rzystywanych w przemyśle ciężkim 
– młotów, szlifierek i wiertarek itd. 
oraz sprzętu ciężkiego – koparek, 
dźwigów czy walców, które emitu-
ją dźwięki o natężeniu nawet 134 
dB. Do naszych uszu dociera hałas 
placów budowy, kopalni, stoczni 
i innych zakładów. Czy możemy 
cieszyć się komfortem życia w ci-
szy? Raczej nie.

Jak zadbać o swoje 
zdrowie i komfort ciszy 
w mieście?
Oprócz urbanistycznych roz-
wiązań mających na celu prze-
strzeganie norm dopuszczalnych 

poziomów hałasu, my sami po-
winniśmy dbać o swój komfort 
życia w ciszy. Na przykład budu-
jąc dom lub wykańczając miesz-
kanie, warto zadbać o to, by 
okna były dźwiękoszczelne. Jeśli 
pracujemy w warunkach hałasu 
powinniśmy zawsze stosować 
ochronniki uszne.  Powinniśmy 
również unikać częstego przeby-
wania w hałaśliwych miejscach 
i kontrolować głośność w słu-
chawkach umieszczanych bezpo-
średnio w uchu. Bardzo ważne, 
by wykonywać badania profilak-
tyczne. 

Jeśli mieszkasz w mieście, pracu-
jesz w hałasie i nigdy nie spraw-
dzałeś, czy dobrze słyszysz, to 
warto zrobić ten pierwszy krok 
i wykonać badanie słuchu. Bada-
nie słuchu powinno być wykony-
wane raz na rok, gdyż regularne 
przebywanie w hałasie już na 
poziomie 70 dB może być szkod-
liwe. 

�

Hałas jest wszechobecny. Już nie można go kojarzyć wyłącznie z przypadkowymi sytua-
cjami, czy też przemysłem ciężkim i pracą wykonywaną przez określone grupy zawodowe. 
Niestety, na stałe wpisał się w pejzaż naszej cywilizacji. 

WSZECHOBECNY HAŁAS )))
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Symbol 2019
Miasto Piastów po raz kolejny zostało nagrodzone „Symbolem Polskiej 
Samorządności 2019” Nowa Generacja Usług Publicznych. To wyróż-
nienie przyznawane przez „Monitor Biznesu”.

S ymbole są wyrazem docenienia 
dotychczasowych działań i osiąg-
nięć. Honorowane są te firmy 

i instytucje, których marka stała się 
reprezentatywna i tożsama z dzia-
łalnością całej branży. Wyróżnione 
marki i instytucje zdaniem organiza-
torów symbolizują jakość zarządzania 
i działania.
Jak podkreślają organizatorzy konkur-
su, Kapituła Symbolu to grono spe-
cjalistów i ekspertów w swoich dzie-
dzinach. Ich ogromna świadomość 
rynku sprawiają, że Symbol plasuje 
się wśród najbardziej prestiżowych na-
gród w Polsce.
– Symbol to ogólnopolski program, 
którego celem jest promowanie naj-
lepszych, symbolicznych w swoich 
branżach podmiotów – zaznaczają or-
ganizatorzy konkursu. 
– Chcemy nagradzać firmy, przed-
siębiorstwa, instytucje i samorządy, 
które działając na swoich lokalnych 
rynkach charakteryzują się najwyż-
szą jakością zarządzania, innowacyj-
nością, sprawnością w pozyskiwaniu 
i dysponowaniu środkami unijnymi, 
dbałością o ekologię, ale nade wszyst-
ko o szeroko pojęte dobro mieszkań-
ców – podkreślają organizatorzy ple-
biscytu.

Symbol 2019 jest programem pro-
wadzonym od 8 lat przez redakcję 
„Monitora Rynkowego”, niezależne-
go dodatku dystrybuowanego wraz 
z „Dziennikiem Gazetą Prawną” 
i „Monitora Biznesu”, niezależne-
go dodatku dystrybuowanego wraz 
z „Rzeczpospolitą”.

W imieniu piastowskiego samorządu 
nagrodę odebrał Zastępca Burmistrza 
Miasta Piastowa Przemysław Worek 
podczas uroczystej gali w Katowi-
cach.

GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH
Kończy się trzeci już cykl Piastowskich Biegów Historycznych. W tym 
roku było to 11 biegów, odbywających się w rocznice ważnych wyda-
rzeń z historii Polski, poczynając od Chrztu Polski, który miał miejsce 
w 966 roku, aż do powstania Solidarności w 1980 roku. Upamiętniano 
w ten sposób wydarzenia, mające znaczący wpływ na losy naszej Oj-
czyzny, ze szczególnym uwzględnieniem bohaterstwa i poświęcenia 
Polaków w obronie Polski – Bieg Konstytucji 3 Maja, Bieg Mazurka 
Dąbrowskiego, Bieg Niepodległości, Bieg Bitwy Warszawskiej 1920 r., 
Bieg Bitwy pod Monte Cassino, Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy.

I deą tej niezwykłej inicjatywy było 
usportowienie mieszkańców Piasto-
wa, przy jednoczesnej edukacji histo-

rycznej przede wszystkim młodzieży. 
W biegach może wziąć udział każdy, 
niezależnie od wieku. Oprócz katego-
rii „open”, nagrody są przyznawane we 
wszystkich kategoriach wiekowych. 10 
biegów jest rozgrywanych na dystan-
sach poniżej 2 tysięcy metrów, a tylko 2 
ostatnie to 5 i 10 km. Dla trzech pierw-
szych zawodników w każdym biegu 
przewidziane są puchary i nagrody rze-
czowe. Każdy, kto ukończy bieg, otrzy-
muje pamiątkowy medal. Wszystkie 
założenia organizatorów sprawdziły się 
wspaniale. Stale wzrasta liczba uczest-
ników, w biegach biorą udział również 
zawodnicy z innych miejscowości, a na-
wet z za granicy. Rośnie świadomość 
historyczna. W Piastowie powstało 
Stowarzyszenie Rozbiegany Piastów, 
którego członkowie biorą udział w bie-
gach, ale również wspólnie trenują i pro-
pagują sportowy tryb życia na świe-
żym powietrzu. Gwiazdą tej grupy jest 
Wanda Przybylak, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury, która uczestniczy we 
wszystkich biegach piastowskich, ale 
występuje też w biegach organizowa-
nych w innych miejscowościach.

Cykl dwunastu biegów zakończy się 10 
listopada Biegiem Niepodległości na 
dystansie 5 tys. metrów.
Wszystkie biegi rozpoczynają się na 
stadionie MOSiR w Piastowie zazwy-
czaj w niedziele o godz. 10.00. Trasa 
przebiega ulicami miasta i wraca na sta-
dion, gdzie jest meta. Frekwencja w mi-
nionym sezonie była bardzo wysoka. 
Organizatorzy zmuszeni byli wprowa-
dzać limity ilościowe. Mamy nadzieję, 
że czwarty sezon biegów historycznych 
2020 będzie równie udany.

BIEG PAMIĘCI POWSTAŃCZEJ 
WARSZAWY

Trasa Biegu Pa-
mięci Powstań-
czej Warszawy, 
który odbył się 6 
października na 
dystansie 10 000 
metrów, przebie-
gała od startu, na 

stadionie miejskim w Piastowie, ulica-
mi Piastowa i Pruszkowa przez teren 
byłego obozu Dulag 121 i z powrotem 
na piastowski stadion. Była to trasa ści-
śle związana z Powstaniem Warszaw-
skim, ponieważ przez obóz w Prusz-
kowie w czasie i po upadku Powstania 

przeszło ponad pół miliona mieszkań-
ców stolicy, później przewiezionych 
przez Niemców do obozów koncen-
tracyjnych i na przymusowe roboty do 
Niemiec. W biegu na 10 000 metrów 
mogli uczestniczyć wyłącznie dorośli 
zawodnicy. Ukończyło go 82 biegaczy 
w wieku od 19 do 72 lat.

Wyniki OPEN Biegu Pamięci Powstań-
czej Warszawy:
MĘŻCZYŹNI:
1. Daniel Żochowski
2. Radosław Lucjan Selke
3. Piotr Sprengel
KOBIETY:
1. Aleksandra Szafrańska
2. Agnieszka Brogowicz Stępniewska
3. Anna Ślusarczyk
Szczegółowe wyniki wszystkich biegów 
dostępne na stronie mosir.piastow.pl

(JS)
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POMOC PRAWNA � PRUSZKÓW

„ZBRODNIE WEHRMACHTU 
W 1939 ROKU”

W czwartek, 31 października, o godz. 18.00  
MUZEUM DULAG  zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Karty Historii. 

W 80. rocznicę napaści Niemiec na Polskę 
chcielibyśmy zaprezentować Państwu fi lm 
dokumentalny „II wojna światowa. Kampa-
nia wrześniowa 1939 r. w Polsce.”, na który 
składają się unikalne materiały nakręcone 
przez niemieckich i polskich operatorów 
we wrześniu 1939 roku. Komentarz do fi l-
mu oraz prelekcję na temat zbrodni Weh-
rmachtu na polskich obywatelach podczas 
kampanii wrześniowej wygłosi dr Paweł 
Kosiński (IPN).

 Uderzenie III Rzeszy na Polskę 1 września 
1939 r. nie ograniczyło się do walk z Polską 
Armią. Lądowe oddziały Wehrmachtu po-
pełniały także podczas kampanii wrześnio-
wej zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. 
Historyk Jochen Böhler wiąże to ze swoistą 
antypartyzancką psychozą, która panowała 
wśród niemieckich żołnierzy, zwłaszcza tych 
najmłodszych. Sterowana przez Josepha 
Goebbelsa propaganda przekonywała ich, 

że Polacy to naród zdradziecki i podstępny, 
skłonny do wyprowadzania ataków z ukry-
cia. Według ofi cjalnego przekazu, służący 
w Wehrmachcie mieli być gotowi na to, że 
przeciwko nim z bronią w ręku wystąpi każdy 
mieszkaniec Rzeczpospolitej – bez względu 
czy jest żołnierzem, czy też cywilem. I choć 
w rzeczywistości polskie podziemie jeszcze 
wówczas nie istniało, Niemcy uczestniczący 
w kampanii wrześniowej wszędzie widzie-
li partyzantów. Ponadto mieli w głowach 
słowa, które krótko przed wybuchem wojny 
Hitler skierował do najwyższych dowódców 
niemieckiej armii: „Bądźcie bezlitośni, bądź-
cie brutalni”. 

Dr Paweł Kosiński – pracownik Biura Badań Histo-
rycznych IPN, historyk i archiwista, badacz stosun-
ków polsko-niemieckich w pierwszej połowie XX w.; 
autor m.in. „Prusy Zachodnie 1914 – Pomorze 1920. 
Ludność regionu wobec przemian politycznych okre-
su pierwszej wojny światowej” (2002).

PROMOCJE MOGĄ SIĘ NIE OPŁACIĆ
Chcę wziąć w banku kredyt hipoteczny. Do-
stałam ofertę całkiem sporej obniżki prowizji 
pobieranej przez kredytodawcę, o ile tylko 
założę u niego konto osobiste, zdecyduję się 
na kartę kredytową i wykupię pakiet ubez-
pieczeń. Czy takie rozwiązanie jest dla mnie 
opłacalne?
Oferta obniżki prowizji pobieranej od kre-
dytu hipotecznego, a co za tym idzie także 
wysokości regularnie płaconej raty, którą 
Pani dostała, nazywa się cross selling. To nic 
innego jak sprzedaż wiązana. Osoba starająca 
się o kredyt dostanie korzystniejsze warunki 
jego spłacania, pod warunkiem wszakże, że 
skorzysta z dodatkowych produktów i usług 
oferowanych przez kredytodawcę. W takim 
przypadku bank oferuje zazwyczaj obniżenie 
pobieranej przez siebie prowizji, a także mar-
ży. W zamian oczekuje się od klienta, że np. 
założy w banku udzielającym kredytu konto 
osobiste i zgodzi się na korzystanie z karty 
kredytowej. Bardzo często bankowcy prze-
konują też klienta do zakupu pakietu ubez-
pieczeń dołączonych do kredytu, np. takich, 
które chronią przed bezrobociem albo przed 
następstwami nieszczęśliwych wypadków. 
Można się też spotkać z ofertą założenia 
lokat terminowych albo zakupu różnego ro-

dzaju produktów inwestycyjnych. Każdy, kto 
otrzyma takie propozycje od banku powinien 
im się bardzo uważnie przyjrzeć. Może się 
bowiem okazać, że obiecana obniżka raty 
kredytowej w żaden sposób nie pokryje wy-
datków związanych z korzystaniem z usług 
i produktów oferowanych przez bank. I tak 
np. konto osobiste będzie tylko wtedy darmo-
we, gdy klient zapewni na niego stałe, regu-
larne, comiesięczne wypływy i to w nie małej 
wysokości. Kredytobiorca będzie też musiał 
aktywnie korzystać zarówno ze swojego ra-
chunku jak i sprzedanej mu karty kredyto-
wej. A to oznacza, że jeśli nie zrobi w ciągu 
miesiąca odpowiedniej ilości transakcji i to 
na określoną kwotę, to zarówno za rachunek 
jak i za kartę zapłaci. Przyjmując założenie, 
że kredytobiorca nie chce, albo nawet nie po-
trzebuje intensywnie korzystać z konta i kar-
ty, może się okazać, że opłaty z nimi zwią-
zane pochłoną to, co udało się zaoszczędzić 
na racie kredytu. Niestety, z takich transakcji 
wiązanych nie bardzo można wycofać się 
bez strat. To znaczy bank będzie wymagał 
np. żeby klient utrzymywał kartę kredytową 
przez kilka lat. I ciągle za nią płacił. Tak samo 
jest z ubezpieczeniami oferowanymi w takich 
pakietach. To, że mało przed czym chronią 
to akurat najmniejszy problem. Najgorsze 
jest to, że nawet jeśli okażą się niepotrzebne 

– i tak trzeba je finansować co najmniej przez 
kilka lat.

BANK WSKAŻE KONTA
Zmarła moja mama. Wiem, że miała jakiś 
rachunek bankowy i prawdopodobnie lokaty 
oszczędnościowe. Niestety nie potrafi ę zna-
leźć dokumentów, które pozwoliłyby mi ustalić 
w jakich bankach je założono. Czy jest jakiś 
sposób, żeby to jak najszybciej sprawdzić?
Tak! Zanim jednak Pan z niego skorzysta musi 
Pan zadbać o dokument, z którego będzie wy-
nikało, że posiada Pan tytuł prawny do spadku 
po mamie. Nie musi to być wcale odpowiednie 
prawomocne orzeczenie sądu. Jeśli jest Pan je-
dynym spadkobiercą, albo nawet jest was kil-
koro, ale nie będziecie między sobą prowadzić 
sporu, co każdy z was w spadku dostanie – zu-
pełnie wystarczy akt poświadczenia dziedzi-
czenia sporządzony u notariusza. Z dokumen-
tem potwierdzającym prawo do spadku może 
Pan udać się do dowolnego banku w Polsce. 
Trzeba w nim złożyć wniosek o udzielenie 
zbiorczej informacji o rachunkach bankowych 
zmarłego (możliwe to jest nawet w przypad-
ku rachunków wspólnych prowadzonych np. 
razem dla małżonków. W takim przypad-
ku nie udziela się informacji o tym, kto jest 
tym współposiadaczem) oraz lokatach. Bank 
sprawdzi te dane w centralnej informacji i po-
informuje Pana maksymalnie w ciągu 3 dni 
roboczych od otrzymania takiego pisemnego 

wniosku o tym co znalazł. Na podstawie ta-
kiej informacji będzie więc Pan wiedział do 
jakiego banku się udać w celu zlikwidowania 
konta po mamie i rozwiązaniu umowy lokaty 
terminowej. Warto pamiętać, że sam akt zgonu 
posiadacza rachunku i lokaty nie wystarczy do 
tego, żeby bank udzielił informacji o tych pro-
duktach należących do zmarłej.

LEPSZY BĘDZIE NOTARIUSZ
Mam do wyboru – albo zawrę z osobą, od 
której chcę kupić mieszkanie, przedwstępną 
umowę sprzedaży w zwykłej formie pisemnej 
albo pójdziemy z tym do notariusza. Które 
rozwiązanie jest waszym zdaniem lepsze?
Oczywiście przedwstępna umowa sprzedaży 
nieruchomości zawarta w formie aktu no-
tarialnego. Taki dokument ma podstawową 
przewagę nad zwykłą umową zawartą w for-
mie pisemnej. Na jego podstawie można bo-
wiem domagać się dokładnie tego, co w tym 
akcie jest zapisane. Jeśli ktoś zobowiązuje się 
sprzedać nieruchomość – ma ją sprzedać na 
warunkach określonych w takim kontrakcie. 
W przypadku zwykłej umowy pisemnej moż-
na się domagać jedynie pokrycia poniesionych 
przez stronę strat wynikających z faktu, że nie 
doszło do zawarcia obiecanej sprzedaży.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje  prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

*  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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„Bezdomność – fakty i mity” to temat kolejnego szkolenia organizowa-
nego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dla 
uczniów Liceum Montessori, które mieści się vis a vis biblioteki. Dla 
młodzieży przewidziane są jeszcze zajęcia na temat niepełnosprawności, 
praw zwierząt, nałogów oraz sytuacji migrantów i uchodźców w Polsce.

Z inicjatywy Biblioteki 15 paździer-
nika 2019 r. przed uczniami pry-
watnej szkoły wystąpiła prezes 

Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecz-
nej – pani Adriana Porowska oraz były 
podopieczny, a obecnie pracownik 
Misji – pan Marian Legart vel Legar. 

Historia Fundacji
Zaproszeni goście opowiedzieli o hi-
storii fundacji i o jej założycielu Ojcu 
Bogusławie Palecznym, który wiosną 
1991 r. za zgodą władz Zakonu Ojców 
Kamilianów powołał Kamiliańską 
Misję Pomocy Społecznej. Osiem lat 
później Zakon Ojców Kamilianów 

wykupił od ZPC Ursus budynki, 
w których znajduje się obecnie Pen-
sjonat Socjalny „Św. Łazarz”. 

Podczas spotkania wiele można było 
się dowiedzieć na temat działalności 
fundacji. W jej ramach pomocowych 
jest nie tylko prowadzenie Pensjonatu, 
lecz również mieszkania treningowe, 
streetworking, a także Spółdzielnia 
Socjalna „Piękne Miejsce”, dająca 
zatrudnienie podopiecznym Misji 
m.in. jako serwis sprzątający, a także 
w usługach cateringowych i wielu in-
nych, zgodnych z ich umiejętnościami 
i zainteresowaniami. 

Fundacja, oprócz udzielania pomocy 
doraźnej, oferuje też wsparcie psy-
chologiczne i doradcze, zatrudnia pra-
cowników socjalnych, psychologów, 
opiekunów i coachy. 
W Ursusie o Kamiliańskiej Misji Po-
mocy Społecznej słyszeli już chyba 
wszyscy, powstało tu nawet rondo im. 
o. Bogusława Palecznego u zbiegu 
ulic Keniga, Warszawskiej i Orłów 
Piastowskich.

To może spotkać każdego...
Podczas spotkania pani Adriana i pan 
Marian opowiedzieli także o swojej 
pracy, a także o stereotypach i mitach, 
jakie pokutują wśród społeczeństwa 
na temat osób będących w kryzysie 
bezdomności. To sytuacja, w której 
może znaleźć się każdy. Wśród na-
szych podopiecznych są ludzi o na-
prawdę różnych profesjach, nawet gra-
ficy, informatycy czy byli księża. By 
stracić dom wystarczy dziś na-
prawdę niewiele – przekonuje pro-
wadząca. Utrata domu wiąże się 
często z utratą aktywności życio-
wej i społecznej, podopieczni Mi-
sji, pod okiem specjalistów, starają 
się zatem na nowo ją odzyskać.
Uczestnicy warsztatów na temat 
kryzysu bezdomności dowiedzie-
li się także jak ważny jest język, 
którego używamy w stosunku do 
osób narażonych na społeczne wy-
kluczenie. Określenie „bezdom-
ny” jest stygmatyzujące. Nikt nie 
staje się „bezdomny” z wyboru. 
Natomiast każdy może mieć taką 
sytuację w życiu, w której znaj-
dzie się w kryzysie bezdomności 
– wyjaśnia pani Adriana Porowska. 
Przykładem był pan Marian Legart 
vel Legar, były podopieczny, który 
teraz opiekuje się nowymi miesz-
kańcami Pensjonatu fundacji. Pan 
Marian sam długo nie chciał w nim 
zamieszkać, przez wiele lat stre-

etworkerki Misji po-
magały mu w jego 
miejscu bytowania. 
W końcu przełamał 
się i przyjął pomoc 
na nieco większą 
skalę. Dziś poma-
ga innym osobom 
w kryzysie, a także 
opiekuje się miesz-
kającymi w Pensjo-
nacie zwierzętami. 
Jedna z uczennic za-
pytała panią prezes 
fundacji czy nie boi 
się pracować z „ta-
kimi ludźmi”. Adriana Porowska odpo-
wiedziała, że tylko raz w życiu została 
zaatakowana i stało się to w tramwaju, 
poza jej miejscem pracy, napastnikiem 
była zwykła osoba, współpasażer. Nie 
ma żadnej przesłanki, na podstawie któ-
rej moglibyśmy się obawiać kogoś, kto 

jest obecnie w kryzysie bezdomności, 
wśród takich osób mogą być zarówno 
ludzie o dobrych jak i złych intencjach, 
jak wszędzie, wśród wszystkich spo-
łeczności.

Tekst i zdjęcia
 Lucyna Dąbrowska

�  URSUS. O kryzysie bezdomności opowiedzieli licealistom przedstawiciele 
Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej

Fakty i mity na temat bezdomności

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
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KULTURA � PSYCHOLOGIA

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

AD-HOC
ZAPRASZA NA WYSTAWĘ

„OD NACZELNIKA DO NACZELNIKA”
Wystawa malarstwa, rzeźby, medalierstwa, grafiki i rysunku 

autorstwa
Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego.

Galeria Sztuki Współ-
czesnej Ad-hoc, z okazji 
jubileuszu 100-lecia od-
zyskania przez Polskę 
niepodległości, propo-
nuje artystyczną podróż 
do minionych czasów. 
Tadeusz Kościuszko stał 
się już za życia, symbo-
lem dążeń niepodle-
głościowych i pozostał 
nim podczas powstań 
narodowych, zwłaszcza 
listopadowego i stycz-
niowego. Natomiast 
wizerunek drugiego Na-
czelnika – Józefa Piłsud-
skiego, od stu lat jest 
symbolem wolności już 
odzyskanej. 

Autorzy wystawy prezen-
tują, obok portretów obu 
Naczelników, sceny batali-
styczne z bitew insurekcji 
kościuszkowskiej, czasów 
napoleońskich i tworze-
nia Legionów Polskich 
we Włoszech oraz sceny 
z życia codziennego, na-
wiązujące tematycznie do 
twórczości artystów pol-
skich działających na emi-
gracji – tzw. Szkoły Mona-
chijskiej. Pojawią się więc 
kuligi i polowania.

Podczas wernisażu, w dn. 9 listopada, godz. 1700 
autorzy obszernie wprowadzą widzów w klimaty minionych epok. Po-
lecamy odwiedzenie wystawy, zwłaszcza że wiele prac, w tym rzeźby 
i medale Piotra Szałkowskiego, będą prezentowane po raz pierwszy.
Część eksponatów wróciła do Ursusa po międzynarodowych woja-
żach. Gościły one m.in. w Domu Rodzinnym Tadeusza Kościuszki na 
Mereczowszczyźnie, na Białorusi, w Muzeum na Kopcu Kościuszki w 
Krakowie, w Galerii Brama Bielańska w Cytadeli Warszawskiej, w Mu-
zeum Niepodległości w Warszawie. Obraz „Kościuszko i ochotnicy In-
surekcji” autorstwa Grażyny Kostawskiej zdobył w  Australii I miejsce 
w The International Kosciuszko Bicentenary Competition Sydney 2017.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!      WSTĘP WOLNY

Wystawa „Od Naczelnika do Naczelnika” w Galerii AD-HOC 
w Ośrodku Kultury Arsus ul. Traktorzystów 14, 
będzie czynna od 9 listopada 2019 do 6 stycznia 2020 r.

Sztuka przepraszania
Umiemy już ze sobą rozmawiać, umie-

my również poradzić sobie z konfl iktem w relacji*). Mimo że są to 
bardzo cenne kompetencje to często niewystarczające. Czasem 
zdarza nam się powiedzieć o zdanie za dużo, zachować nie w po-
rządku, dajemy ponieść się emocjom, sprawiamy komuś przykrość. 
Z jednej strony można oczywiście starać się maksymalnie unikać 
takich zachowań. Z drugiej warto zachować się właściwie, gdy już 
się nam przydarzą. Umiejętność przepraszania to niezwykle cenna 
kompetencja, znacznie wykraczająca poza wypowiedzenie słowa 
„przepraszam”. 
SZANSA ODBUDOWY
Kiedy przepraszamy, bierzemy od-
powiedzialność za nasze zachowanie 
i staramy się zadośćuczynić osobie, 
którą skrzywdziliśmy. Na tym po-
legają szczere, dobre przeprosiny. 
W rezultacie dają one szansę na 
przebaczenie, pojednanie i powrót 
do satysfakcjonującej relacji. Bez 
przeprosin jej jakość pogarsza się, bo 
niewyjaśniona uraza odgradza nas od 
siebie. Dlatego przepraszanie jest tak 
ważne. Okazuje się jednak, że wy-
powiedzenie słów „przykro mi” czy 
„przepraszam” nie zawsze wystarcza. 
Stanowią już jednak jakiś początek. 
O co jeszcze należy je wzbogacić? 
Na pewno warto zadbać o spójność 
naszej postawy i precyzję komunika-
tu. Cechy te powinny dotyczyć nawet 
takich zwykłych, codziennych prze-
prosin, dotyczących pozornie banal-
nych rzeczy. W przypadku większych 
przewinień warto sięgnąć po przyję-
cie na siebie odpowiedzialności, chęć 
zadośćuczynienia i autentyczne na-
wrócenie.

SPÓJNOŚĆ I PRECYZJA
Ważne, by język ciała pozostawał 
w zgodzie z wypowiadanymi przez 
nas słowami. Kontakt, wzrokowy, 
uścisk i pocałunek sprawdzą się lepiej 
niż krzyknięcie: „Przecież powie-
działem, że jest mi przykro!”. Po-
nadto, przeprosiny oddziałują silniej, 
gdy są precyzyjne. Tak naprawdę im 
więcej podajemy szczegółów, tym 
lepiej. Kiedy jesteśmy precyzyjni, 
komunikujemy zranionej osobie, że 
wiemy, jak bardzo ją skrzywdziliśmy. 
Jeśli spóźniliśmy się do kina to za-
miast powiedzieć czekającej na nas, 
zdenerwowanej koleżance: „Przepra-
szam, że nie zdążyłam na film.” lepiej 
sięgnąć po bardziej dopracowany ko-
munikat: „Wiem, że wyszłaś z domu 
punktualnie, przerwałaś swoje zajęcia 
i podołałaś dojechaniu tutaj w godzi-
nach szczytu. Wiem, że lubisz oglą-
dać filmy w całości, a przeze mnie 
miałaś mniejszą przyjemność z oglą-
dania, bo straciłaś początek seansu. 
Masz prawo była zła, rozczarowana 
i sfrustrowana. Chcę, żebyś wiedzia-
ła, że naprawdę źle się czuję z tym, co 
zrobiłam.” Być może taki komunikat 
może wam się wydać nieco przesa-

dzony. A może zamiast nastawiać się 
do niego negatywnie, lepiej dostrzec 
drzemiącą w nim siłę i inspirację.

TRIADA SKRUCHY
Przyjęcie odpowiedzialności to 
pierwszy element, jaki powinien 
towarzyszyć przeprosinom szcze-
gólnie przy tych cięższych zawinie-
niach. A nie lubimy tego. Przyzna-
nie się do błędu, stwierdzenie „źle 
zrobiłem” postrzegamy często jako 
słabość. Nic bardziej mylnego. Go-
towość do przyznania „nie miałem 
racji” jest postawą pełną szacunku 
i dojrzałości. 
Drugi element to zadośćuczynienie. 
Wypowiadając słowa „jak mogę to 
naprawić?” wykazujemy naszą goto-
wość, by naprawić zło, które zostało 
wyrządzone. Ale i tutaj trzeba uważać. 
Gary Chapman, autor książki „Kie-
dy przepraszam to za mało” podaje 
przykład strzelaniny w kinie w stanie 
Kolorado. Sieć kinowa w ramach za-
dośćuczynienia zaoferowała rodzinom 
ofiar bilety na wybrany film. Pomimo 
zapewne dobrych intencji, sieć kinowa 
została oskarżona o obojętność na ich 
cierpienie. Nastąpiło tutaj ewidentne 
niedostosowanie poczynionej rekom-
pensaty do skali krzywdy, powodu-
jąc w efekcie jeszcze większą ranę. 

Zadośćuczynienie powinno być więc 
przemyślane i adekwatne. 

AUTENTYCZNE NAWRÓCENIE
Trzeci element wspomnianej triady 
zawiera się w słowach: „chcę się zmie-
nić.” Chęć autentycznego nawrócenia 
oznacza, że dana osoba uświadamia 
sobie destrukcyjność swojego zacho-
wania. Żałuje, że sprawiła ból innemu 
człowiekowi i postanawia zmienić 
swoje postępowanie. Jedna bohaterka 
książki Chapmana ubolewała nad za-
chowaniem swojego męża: „Nie chcę 
od niego ‘przepraszam’! Chcę, żeby 
nie robił rzeczy, które mi przeszkadza-
ją – nigdy więcej!”. 

Powiedzenie „przepraszam” bez 
zmiany zachowania niejako anuluje 
znaczenie przeprosin. Nawrócenie to 
sedno prawdziwych przeprosin, które 
najszybciej przyspiesza proces goje-
nia ran. Warto przy tym podkreślić, 
że nie zawsze uda nam się uzyskać 
wybaczenie. Pewne rzeczy trudno 
wybaczyć, niektórzy ludzie wybacza-
ją znacznie dłużej niż inni. Niektó-
rzy nie robią tego nigdy. Nie mamy 
pełni wpływu na ostateczną decyzję 
drugiego człowieka. Szczere prze-
proszenie da nam jednak poczucie, że 
z naszej strony zrobiliśmy wszystko, 
co mogliśmy. Uczyni z nas lepszych 
ludzi, bardziej odpornych na kolejne, 
ewentualne przewinienia. I, co naj-
ważniejsze, sprawi, że znów będzie-
my mogli patrzeć w lustro. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
•  G. Chapman i J. Thomas, Kiedy „przepraszam” 

to za mało, Warszawa 2017. 

*)  KĄCIK PSYCHOLOGICZNY w  „Mocnych Stronach” nr 12–16/2019

RZECZY, KTÓRE TRZEBA 
POWIEDZIEĆ, KIEDY SIĘ 
PRZEPRASZA

 � Zrobiłam to i nie mam nic na 
swoje usprawiedliwienie.

 � Jestem odpowiedzialna za 
ten błąd.

 � Może minąć sporo czasu, 
zanim uporamy się z tym, co 
zrobiłam. Gdybym była na 
twoim miejscu, ciężko byłoby 
mi wybaczyć. 

 � Zawiodłam twoje zaufanie.
 � Zachowałam się 
lekkomyślnie, grubiańsko, 
bezmyślnie.

 � W przyszłości będę się starać 
naprawić swoją pomyłkę.

 � Moje postępowanie było nie 
do zaakceptowania.

 � Nie zasłużyłeś na takie 
traktowanie.

 � Masz prawo czuć się 
zdenerwowany.

 � Postawiłam cię w bardzo 
trudnej sytuacji.

 � Czy kiedykolwiek zdołasz mi 
wybaczyć?

PSYCHOLOGIA
NASZYCH RELACJI

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

RZECZY, KTÓRYCH 
NIE NALEŻY MÓWIĆ, 
GDY SIĘ PRZEPRASZA

 � Jeszcze ci nie przeszło?
 � Przykro mi, że poczułaś się 
obrażona.

 � Można mnie zrozumieć, bo…
 � Jesteś przewrażliwiona. 
Ja tylko żartowałem.

 � Dlaczego ty zawsze…?
 � Jakbym słyszała twoją matkę.
 � To jest po prostu głupie.
 � Takie jest życie.
 � O co tyle zamieszania?
 � Daj spokój.
 � Musisz sobie z tym poradzić.
 � Dlaczego nie możesz po 
prostu o tym zapomnieć?

 � Przecież nie mogę cofnąć 
czasu.
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LISTOPAD 2019
  kulturalny 

URSUS
OŚRODEK KULTURY 

„ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, 

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

04.11, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. 
Olga Tokarczuk-Nobel 2018 – fenomem twórczości.
Prowadzenie Anna Rykowska. WSTĘP WOLNY.

08.11, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Koncert śpiewającej Rodziny Kaczmarek z okazji Święta 
Niepodległości z udziałem Orkiestry Kameralnej „ALLA 
Vienina” pod kierunkiem muzycznym prof. Adama 
Manĳ aka. Wystąpią: Iwona Kaczmarek – sopran, Piotr 
Kaczmarek – tenor, Adam – tenor, Wojciech Kaczmarek 
– bas, baryton. BILETY: 60 ZŁ, 65 ZŁ.

09.11, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż wystawy malarstwa Grażyny Kostawskiej 
i Piotra Szałkowskiego pt. „OD NACZELNIKA DO 
NACZELNIKA”. Ekspozycja czynna do 15.12.2019 r.

WSTĘP WOLNY

10.11, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3 – 8 lat) pt. „Czerwony Kapturek” 
w wykonaniu  artystów Teatru „Bajkolandia” w ramach 
cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”.

CENA BILETU 10 ZŁ.

Kto nie zna opowieści o małej dziewczynce, która wędrując przez 
las do chorej babci spotyka na swojej drodze groźnego wilka? 
Chyba nie ma takiej osoby! CZERWONY KAPTUREK to klasyczna 
bajka w całkowicie nowej odsłonie opowiedziana lekko, barwnie 
i z humorem. Dzięki pięknym kostiumom, radosnej muzyce i fanta-
zyjnej leśnej scenografi i, Dzieciom nie jest straszny nawet groźny 
acz uroczy Wilk! Szalona Babcia, rycerski Gajowy i opiekuńcza 
Mateczka przeprowadzą Najmłodszą Widownię przez pełną zabaw-
nych zwrotów akcji bajkę.

14.11, godz. 18.00 (sala kameralna)
Występ kabaretu „Pół serio”. Program satyryczny 
z piosenką i poezją. Reż. Wanda Stańczak.

WSTĘP WOLNY.

15.11, godz. 17.00 (sala kameralna)
Festiwal Twórczości Patriotycznej. Wieczór poezji 
i muzyki. Otwarty konkurs poezji. WSTĘP WOLNY.

17.11, godz. 15.00 (sala widowiskowa)
23. Koncert „RODZINA JEDNOŚCIĄ” w wykonaniu NINY 
NOWAK – sopran. W programie najpiękniejsze arie 
operowe, operetkowe oraz najsłynniejsze musicale 
i przeboje fi lmowe. 

BEZPŁATNE BILETY DO POBRANIA 
W KASIE „ARSUSA” I PRZEZ WWW.BILETYNA.PL

18.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert Finałowy Festiwalu Piosenki „Muzyczna Jesień”. 
Reżyseria i prowadzenie Anna Kałużna. W programie 
występy nagrodzonych solistów i zespołów.

WSTĘP WOLNY.

20.11, godz. 17.00 (sala kameralna)
Wieczór poezji jesiennej twórców Klubu Literackiego 
„Metafora”. WSTĘP WOLNY.

21.11, godz. 19.00 (sala kameralna)
„Poetyckie zaduszki albo dziadowskie deliberacje, czyli 
sny o wolności”. 
W programie, m.in.: poezja J. Kochanowskiego, 
Z. Krasińskiego, W. Szymborskiej, Z. Herberta, J. 
Kaczmarskiego. Dariusz Jakubowski (aktor) – recytacje 
i prowadzenie, Katarzyna Thomas – śpiew (sopran), Piotr 
Szafraniec – akompaniament.

WSTĘP WOLNY.

22.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert Laureatów 2. Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
pt. „Ojczyzna mnie woła”. Reżyseria i prowadzenie 
Bożena Iwaniukowicz. WSTĘP WOLNY.

28.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert Patriotyczny „Do wolności zawsze idę…” 
w wykonaniu zespołów artystycznych ze Szkoły 
Podstawowej nr 11, DK „Miś” i zespołu musicalowego 
z „Arsusa”. Reżyseria i prowadzenie Anna Kałużna.

WSTĘP WOLNY.

29.11, godz. 17.30, 20.30 (sala widowiskowa)
Występ kabaretu „NOWAKI” 
w programie pt. „Za granicą żartu”.

BILETY: 55 ZŁ, 60 ZŁ, 70 ZŁ.Y 

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

www.kolorowa.arsus.pl

6–8.11 / 21.11 / 29.11
XVII MAZOWIECKI PRZEGLĄD RECYTATORSKI JEDNEGO 
POETY – TWÓRCZOŚĆ ADAMA ZAGAJEWSKIEGO

25.10. godz. 11.00–13.00
Warsztaty recytatorskie prowadzone przez reżysera 
Antoniego Baniukiewicza   

 6, 7, 8.11  –   I etap eliminacji
 21.11  –  II etap eliminacji

29.11. godz. 18.00
Wieczór Laureatów Przeglądu Recytatorskiego z udziałem 
gościa specjalnego Adama Zagajewskiego

13.11 (środa), godz. 18.00
„Nasza Ojczyzna”- Koncert zespołu operetkowego 
„Belcanto”. WSTĘP WOLNY.

16.11 (sobota) godz. 17.00
„Oblicza Miłości”- wernisaż wystawy malarstwa Leszka 
Gapskiego. WSTĘP WOLNY.

17.11 (niedziela), godz. 12.30
„Na dachu świata” – Poranek Muzyczny dla Dzieci 
w wykonaniu Mai Baczyńskiej- misy himalajskie, 
perkusjonalia, głos oraz Przemysława Danilowicza 
- gongi. WSTĘP WOLNY.

17.11 (niedziela), godz. 16.30
„Grażyna Bacewicz. Polka- Europejka” – koncert 
z cyklu „Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną” 
w wykonaniu Kamila Zawadzkiego – skrzypce oraz 
Elżbiety Różyckiej- Przybylak- fortepian. WSTĘP WOLNY.

20.11 (środa) godz. 18.00         
Wieczór poezji Stefanii Janiny Maciąga z udziałem 
zespołu wokalnego ze Szkoły Podst. Nr 14 pod 
kierownictwem Anny Dudek

23.11 (sobota), godz. 18.00
„Wernisaż Piosenki i Satyry” – koncert w wykonaniu 
Kabaretu FILIP Z KONOPI z udziałem Filipa Borowskiego, 
Danuty Stankiewicz oraz Czesława Majewskiego.
Projekt fi nansowany przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy. WSTĘP WOLNY.

24.11 (niedziela), godz. 12.30
„Niezwykła podróż” – spektakl dla dzieci w wykonaniu 
teatru „Dur-Moll”. WSTĘP 10 ZŁ/OSOBA.

27.11 (środa), godz. 18.00
„Eric Satie. 100-lecie nokturnów”- spektakl w wykonaniu 
artystów Teatru Naprzeciwko działającego przy wydziale 
pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

WSTĘP WOLNY.

30.11–1.12 (sobota, niedziela), godz. 8-20; 8-17

TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA
WSTĘP WOLNY.

DOM KULTURY „PORTIERNIA” 
Ośrodka Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa

01–30.11.19 
Wystawa – „Grafi ka artystyczna-dyplomy 2019”, autorzy 
prac: Marlena Sztamborska, Magdalena Karasek, Joanna 
Sznajder, Sandra Kołakowska, Eliza Jodłowska.
06.11, godz. 17.00 
Atrakcje turystyczne i przyroda Islandii - przybliżą 
uczestniczki wyprawy do kraju ognia i lodu.

WSTĘP WOLNY.
06.11, godz. 18.00
Wernisaż – „Grafi ka artystyczna-dyplomy 2019” 
z koncertem towarzyszącym Agnieszki Grzesik.

8–11.19 
Wycieczka na Białoruś „Śladami wielkich Polaków”, 
której uczestnikami są  członkowie Klubu Podróżnika. 

12.11, od 17.30
Turniej brydża sportowego par. WSTĘP WOLNY.

14.11, godz. 18.00
Koncert jesienny „W żółtych płomieniach liści” 
w wykonaniu Grupy Musicalowej „Phantasia”, 
instruktorów Domu Kultury Portiernia 
oraz uczniów SP nr 381. WSTĘP WOLNY.

15.11, godz. 18.00
Wspomnienia z wypraw w Himalaje przedstawi 
himalaista i muzyk Mariusz Sprutta.
 WSTĘP WOLNY.
21.11, godz.17.00 
„Taniec w kręgu” – budzi do życia, poprawia kondycję 
- poprowadzi instruktor Joanna Zwoleńska.

WSTĘP WOLNY.
25.11, godz. 17.00
Problemy ze stopami, jak zapobiegać i leczyć opowie 
specjalista do spraw podologii Wioletta Dudkowska.

WSTĘP WOLNY.

 PRUSZKÓW
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY   
im. A. Kamińskiego
PRUSZKÓW, ul. Bohaterów Warszawy 4, 
 tel.: (22) 728 39 40 
 www.mok-kamyk.pl          

7.11 (czwartek), godz. 18:00
Wernisaż XX Przeglądu Twórczości Malarskiej „Talent, 
Pasja, Intuicja”

MIEJSCE: FOYER NA I PIĘTRZE CDK

Opis: Wernisaż otwierający wystawę zgłoszonych do przeglądu 
obrazów. Jest to już dwudziesta edycja tego wydarzenia budują-
cego szczególną przestrzeń, w której mogą prezentować się za-
równo malarze z doświadczeniem jak i początkujący adepci sztuki 
malarskiej. Wystawione prace będzie można podziwiać od 7 do 15 
listopada. WSTĘP WOLNY.

16.11 (sobota), godz. 18:00
Pokaz fi lmu „Lato” reżyseria: Kiriłł Sieriebriennikow
Biografi czny/Dramat/Muzyczny � Francja/Rosja 2018

MIEJSCE: SALA AUDYTORYJNA CDK

Opis: „Lato” to najnowszy fi lm jednego z najbardziej cenionych ro-
syjskich reżyserów fi lmowych i teatralnych, Kiryła Serebrennikowa. 
Inspirowana prawdziwymi zdarzeniami, pełna pozytywnej energii 
opowieść o wolności i rewolucji, której ogień rozpala rock.

Organizatorem projekcji jest Społeczne Stowarzyszenie „Forum 
Pruszków” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Pokaz 
fi nansowany z budżetu miasta Pruszkowa. WSTĘP WOLNY! 

17.11 (niedziela), godz. 10:30 i 12:15
Poranek Teatralny dla dzieci „Baśń o leciutkiej 
królewnie” – w wykonaniu Teatru Itakzagramy

MIEJSCE: SALA WIDOWISKOWA CDK
OPIS: Dawno, dawno temu żyła sobie śliczna królewna Lena Aeria 

Softella Lekkosława, na którą jej zła ciotka będąca czarownicą rzu-
ciła czar. Za jego sprawą mała królewna straciła swoją wagę i całe 
dnie unosiła się w powietrzu niczym balonik.
Jak na złość czarownicy, królewnie ten stan rzeczy bardzo się jed-
nak spodobał. Zamiast się smucić i narzekać, ona całe dnie śmia-
ła się radośnie i nigdy, przenigdy nie płakała, czym działała złej 
ciotce na nerwy… Rosła zdrowa i szczęśliwa i wszyscy poddani 
ją kochali, choć jej królewscy rodzice bardzo się martwili tym, że 
mała Lena jest samolubnym lekkoduchem…
Jak skończy się cała historia? Czy złej czarownicy uda się zemścić 
na swojej małej bratanicy? Czy ktoś zdejmie z Leny złe zaklęcie 
i co może odmienić lekkomyślne serce? Jeśli chcecie się tego 
dowiedzieć, koniecznie obejrzyjcie „Baśń o leciutkiej królewnie”, 
na podstawie baśni George’a MacDonalda. To historia, która Was 
rozbawi, wzruszy i zachwyci, a piękna muzyka autorstwa Wojciecha 
Żmudy na długo zapadnie Wam w pamięć.

SPEKTAKL DLA DZIECI OD LAT 4. CZAS TRWANIA: 70 MINUT.

BILETY W CENIE 10 ZŁOTYCH OD OSOBY 
do nabycia od 4 listopada w godzinach pracy kasy MOK oraz 

tego samego dnia od godziny 08:00 na naszej stronie - www.
mok-kamyk.pl/poranek. Bilety nie podlegają zwrotowi.

28.11 (czwartek), godz. 18:00
Wieczór Argentyński        MIEJSCE: FOYER NA I PIĘTRZE CDK

OPIS: Wernisaż wystawy fotografi i Pana Bogusława Kołodziejczyka 
ukazująca piękno Argentyny i bogactwo jej tradycji. W programie 
znajdą się również prezentacja argentyńskiego tanga oraz stoisko 
z biżuterią, yerba mate i słodyczami. Wydarzenie pod patronatem 
Ambasadora Republiki Argentyńskiej w Warszawie oraz Prezydenta 
Miasta Pruszkowa. WSTĘP WOLNY.

CO   GDZIE   KIEDY? ?



 NR 19(70)/2019  (ROK IV)    |    24 PAŹDZIERNIKA 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

� Mocne Strony 
 www.mocnestrony.com.pl
e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl

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

| Wydawca: FOTOSPRESS; Adres redakcji: 02-495 Warszawa, ul. Wiosny Ludów 41/1 
| Redaktor naczelny: Jacek Sulewski, e-mail: j.sulewski@mocnestrony.com.pl, tel.: 602 666 134 
| Sekretarz redakcji: Anna Stefańska, e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl 
|  Zespół: Agnieszka Gorzkowska (redaktor), e-mail: a.gorzkowska@mocnestrony.com.pl, 

Wojciech Grzesik (redaktor), e-mail: w.grzesik@mocnestrony.com.pl; Marlena Hess (redaktor), 
e-mail: m.hess@mocnestrony.com.pl; Lucyna Dąbrowska (redaktor); Anna Zgutka (redaktor); 
Artur Borkowski (prawnik); Małgorzata Osińska (dyrektor artystyczny); Agnieszka Zuchowicz (www)

| Biuro reklamy i marketingu: reklama@mocnestrony.com.pl, tel.: 509 559 506 
| Druk: AGORA | Nakład: 20 tys. egz.

10 października pięćsetosobowa sala Arsusa była pełna. Na rozpoczęcie nowego roku akademickiego przybyli 
po 3-miesięcznych wakacjach studenci UTW, ich nowi koledzy i koleżanki, a także kierownicy i członkowie klu-
bów seniora. Przyszli również: Przewodniczący Rady Programowej Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Ursusie prof. Janusz Komender, Burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie 
Agnieszka Proszowska, Dyrektor Ośrodka Kultury Arsus i członek Rady Programowej TUTW Bogusław Łopu-
szyński. Gościem specjalnym był rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (przez 2 kadencje), wybitny 
transplantolog, prof. Marek Krawczyk. Wszystkich witała pani Lucyna Wasilewska – prezes TUTW.

I naugurację rozpoczęło uroczyste od-
śpiewanie przez chór Viva Musica 
i wszystkich obecnych „Gaudeamus 

igitur”  (łac. „Radujmy się więc”) – 
pieśni, traktowanej jak hymn, tradycyj-
nie śpiewanej na uczelniach z okazji 
inauguracji roku akademickiego i przy 
innych ważnych wydarzeniach. Jej hi-
storia sięga XIII wieku.

Życzenia i odznaczenie
Burmistrz Olesiński powitał zebra-
nych słowami: – Witam wszystkich słu-
chaczy Uniwersytetu Pięknego Wieku. 
Widok tej zapełnionej sali przekonał 
mnie, że wiedzę można przyjmować 
w każdym wieku. Życzył wszystkim 
owocnych studiów i jak najlepszego 
samopoczucia.
Prezes UTW Lucyna Wasilewska, prof. 
Janusz Komender i Burmistrz Olesiński 
uhonorowali prof. Krawczyka medalem 

z okazji obchodzonego w ubiegłym 
roku XV-lecia UTW w Ursusie.

Postęp naukowy a etyka lekarska
Profesor Marek Krawczyk wygłosił 
niezwykle interesujący wykład „Nowe 

technologie w medycynie, a etyka le-
karska”.  Zwracając się do słuchaczy 
podchwycił określenie burmistrza 
„piękny wiek”. Może trzeba pomyśleć 
o zmianie nazwy TUTW? Profesor 
rozpoczął od historii chirurgii. Wspo-

mniał prof. Koprowskiego, odkrywcę 
szczepionki przeciw chorobie Heine-
go–Medina, z którą jedynym sposo-
bem walki jest profilaktyka w postaci 
szczepień ochronnych, nawiązując do 
ruchów antyszczepionkowych. Mówił 
o osiągnięciach współczesnej medy-
cyny, o nieprawdopodobnym postępie 
w diagnostyce w czasie ostatnich kil-
kudziesięciu lat. – Wchodzimy w nowy 
przedział czasowy, który przynosi nowe 
wyzwania – zauważył profesor. Tutaj 
przeszedł do problemów etycznych. 
Etyka lekarska zaczyna się od przysię-
gi Hipokratesa, którą Marek Krawczyk 
składał 50 lat temu. W Polsce obowiązu-
je Kodeks Etyki Lekarskiej z 1991 roku. 
Między innymi czytamy tam, że lekarz 
nie może się posługiwać wiedzą, którą 
posiada w celach innych niż ratowanie 
życia, leczenie, niesienie ulgi w bólu. 
Prelegent rozważał następnie dylema-
ty, powstające w związku z rozwojem 
transplantologii (przeszczepianie orga-
nów). Wyjaśnił, ze stosuje się pojęcie 
zgody domniemanej na pobranie or-
ganów od osoby zmarłej, jeżeli nie ma 
informacji, że zmarły nie życzył sobie 
pobierania jego narządów. Kolejne wąt-
pliwości dotyczą kolejności kwalifiko-
wania do przeszczepu, pewności, co do 
autonomiczności decyzji dawcy, doty-

czącej pobrania jego organu. Słuchacze 
usłyszeli, że pierwszy udany przeszczep 
nerki został wykonany w 1954 r. w Bo-
stonie od bliźniaka jednojajowego. Na 
świecie istnieje problem sprzedaży 
organów, szczególnie w biednych kra-
jach, jak Indie i Pakistan. Pierwszego 
przeszczepu części wątroby od żywego 
dawcy dokonali w Polsce profesoro-
wie: Marek Krawczyk i Piotr Kaliciń-
ski w 1999 roku. Do tej pory dokonano 
ok. 350 takich zabiegów bez powikłań 
i zgonów. Wiąże się to jednak zawsze 
z niewielkim, ale jednak ryzykiem. Była 
też mowa o medycynie sportowej i tzw. 
medycynie na życzenie – estetycznej.
W konkluzji profesor Krawczyk stwier-
dził, że czym bardziej zaawansowana 
technika, tym więcej powstaje dylema-
tów etycznych i dodał, że nie możemy 
przy wprowadzaniu nowych technolo-
gii (robotyzacja) doprowadzić do odhu-
manizowania medycyny.
Prezes Wasilewska poprosiła o uczczenie 
minutą ciszy dwojga członków TUTW, 
którzy w tym roku odeszli: Jerzego Du-
bińskiego (jednego z założycieli Uniwer-
sytetu) i Elżbiety Smolińskiej. 

Piętnaścioro nowych członków otrzy-
mało legitymacje studenckie. W czę-
ści artystycznej z koncertem „Raz na 
ludowo, raz na wesoło” wystąpił chór 
Viva Musica pod kierownictwem Ali-
ny Małachowskiej. Tym razem artyści 
zaprezentowali piosenki zespołu „Ma-
zowsze”.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 
Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie



Mocne Strony    |    24 PAŹDZIERNIKA 2019 R.    |    NR 19(70)/2019  (ROK IV) KULTURA
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 15

REKLAMĘ lub OGŁOSZENIE DROBNE w dwutygodniku „Mocne Strony” 
można zamówić: � pisząc e-maila na adres: reklama@mocnestrony.com.pl 

� osobiście w Agencji Reklamowej „LINEA” 02-495 Warszawa Ursus, 
ul. Cierlicka 2, w dni powszednie (pn.–pt.), w godz. 8.00–17.00

ZAMAWIANIE 

REKLAM  
I OGŁOSZEŃ 
DROBNYCH

WYMIARY REKLAM oraz CENNIK 
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.

UWAGA! OGŁOSZENIA DROBNE tekstowe 
tylko w modułach w ramce:
1  moduł  (47 mm × 30 mm) – 30 zł netto
2  moduły  (47 mm × 60 mm) – 50 zł netto
3  moduły  (47 mm × 90 mm) – 70 zł netto

 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 facebooku kina 
Ursus w zakładce „Bilety”. 

LISTOPAD 2019

www.arsus.pl   facebook.com/kinoursus

6
listopada 17.00

KINO RETRO - WSTĘP WOLNY
POWRÓT BENA
USA � l.15 � dramat

9
listopada 16.00

18.15
LEGIONY
Polska � l.15 � wojenny10

listopada

20
listopada 17.00

KINO RETRO - WSTĘP WOLNY
TAJEMNICE JOAN
Wielka Brytania � l.15 � dramat

23
listopada 15.00

17.00
TAJEMNICA OJCA PIO
Hiszpania � l.12 � dokumentalny24

listopada

30
listopada 15.00

17.00
BYŁ SOBIE PIES 2
USA � b/o � familijny/komedia1

grudnia

„PROWADŹ SWÓJ PŁUG PRZEZ 
KOŚCI UMARŁYCH” Olga Tokarczuk
Niektóre książki Olgi Tokar-
czuk trudno zaklasyfikować 
gatunkowo, ta również znajdu-
je się gdzieś na granicy, jednak 
najbliżej jej chyba do kryminału, 
poruszającego przy okazji wątki 
ekologiczne i społeczne. Silnie 
uwydatnione są tutaj m. in. prawa 
zwierząt. Główna bohaterka, Ja-
nina Duszejko mieszka ze swoimi 
psami w Kotlinie Kłodzkiej. Przez 
pozornie spokojną do tej pory oko-
licę przetacza się fala morderstw 
popełnionych na myśliwych. 
Miejscowa policja szuka sprawcy, 
a główna bohaterka, której słowa mało 
kto traktuje poważnie, przypisuje owe 
zabójstwa zwierzętom, w odwecie za popular-
ne na tych terenach polowania. Powieść została 
zekranizowana przez Agnieszkę Holland w fil-
mie „Pokot”.

„JUDASZ” AMOS OZ
Powieść jednego z najwybitniejszych izra-
elskich pisarzy opowiada historię Szmuela 
Asza, który zimą 1959 roku przerywa studia na 
Uniwersytecie Hebrajskim i rozpoczyna dość 
nietypową pracę, polegającą na dotrzymywa-
niu towarzystwa starszemu, niepełnospraw-
nemu człowiekowi, w zamian za zakwatero-
wanie i skromne wynagrodzenie. Od tej pory 

bohater spędza czas na dyskusjach ze swoim 
podopiecznym, w których przewijają się wąt-
ki narodu żydowskiego oraz relacji pomiędzy 
zwaśnionymi narodami i religiami. Głównym 
tematem rozmów byłego studenta z Gerszo-
mem Waldem, któremu dotrzymuje on towa-
rzystwa, jest Jezus w oczach Żydów, to bowiem 
tytuł pracy magisterskiej porzuconej przez 
Szmuela. Liczne rozmowy ogniskują się także 
wokół postaci Judasza Iskarioty, który z kolei 
odgrywa dużą rolę w większości żydowskich 
polemik z chrześcijaństwem. W książce istot-
na jest również Atalia, była synowa pana Ger-
szoma Walda, w której zakochuje się główny 
bohater. Powieść jest dosyć mroczna, jednak 

głównemu bohaterowi udaje się jednak wyjść 
z domu swoich pracodawców i zacząć tak na-
prawdę żyć, na własny rachunek.

„JA I GRUPA” JUSTYNA ŚWIĘCICKA
Książka zawiera zestaw gier i zabaw dla na-
uczycieli i osób pracujących z dziećmi. Boga-
ty wybór ćwiczeń można dowolnie zestawiać, 
wykorzystując je na wszelkich zajęciach 
dodatkowych dla dzieci, na lekcjach wycho-
wawczych, na przerwach czy podczas szkol-
nych zabaw. Głównym zadaniem tej książki 

jest zwiększenie umiejętności 
społecznych, poczucia własnej 
wartości i kreatywności ucz-
niów poprzez wykonywanie 
opisanych w niej działań.

„BYĆ MOŻE NALEŻAŁO MÓWIĆ” 
– JACEK PODSIADŁO
Utwory wybrane z lat 1984 
– 2012. Tom zbudowany jest 
z blisko 200 tekstów ułożonych 
chronologicznie, zgodnie z uka-
zującymi się przez lata tomami. 
Wiersze wybrał i opatrzył po-
słowiem Piotr Śliwiński. Książka 
wydana została po długiej prze-
rwie autora przez Biuro Litera-

ckie we Wrocławiu w 2014 roku. Poezja 
Jacka Podsiadły nigdy nie należała do 

najłatwiejszych, ani poprawnych politycznie, 
tak więc sięgając po książkę trzeba liczyć się 
z dużą ilością „nieuczesanych myśli”, co tyl-
ko utwierdza w przekonaniu, że Podsiadło jest 
poetą łamiącym wszelkie schematy. Wydawa-
łoby się momentami, że są to teksty napisa-
ne przez zbuntowanego młodego człowieka, 
który odrzuca wszelkie narzucone konwencje 
i dystansuje się od instytucji publicznych, jed-
nak tomik ten autor wydał będąc już po pięć-
dziesiątce.

Wszystkie pozycje dostępne są w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Poleca  Lucyna Dąbrowska
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