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Mieszkańcy gminy Michałowice zakochani w sztuce

W sobotę, 22 listopada, w wypełnionej po brzegi sali multimedialnej 
Urzędu Gminy Michałowice w Regułach skonfrontowały się na polu sztu-
ki dwie niezwykle interesujące artystki – Laura Federici ze słonecznej 
Italii i Paulina Kopestyńska – mieszkanka Gminy Michałowice.

O ficjalnym partnerem wystawy 
malarskiej, zatytułowanej „Italia 
– dwa spojrzenia”, był Instytut 

Kultury Włoskiej w Warszawie, re-
prezentowany tego wieczoru przez 
dyrektora Roberto Concotta oraz Pa-
olo Gesumunno. Kuratorami wystawy 
byli: historyk sztuki Alberto Dambru-

oso z Włoch i historyk filozofii, ma-
larka, Dominika Małgowska z Polski. 
Dzięki ich prezentacji głodna este-
tycznych doznań publiczność mogła 
bliżej poznać twórczą drogę i efekty 
pracy autorek wystawy. 
Oglądając prace obu artystek, widzimy 
zupełnie różne Włochy ze względu na 

odmienne ujęcie tematu przez każdą 
z nich. 
Obrazy Pauliny Kopestyńskiej, nama-
lowane podczas jej dziesięcioletniego 
pobytu we Włoszech są zdecydowanie 
realistyczne i pokazują piękno wło-
skiej architektury wprost, natomiast 
Laura Federici swoim industrialnym 
pejzażom nadaje inny wymiar, między 
innymi poprzez dobór kolorów innych 
niż naturalne. 
Kopestyńska pokazuje odbiorcy 
piękno miejsc, które widziała. Kiedy 

odwiedzimy Como, będziemy mogli 
zobaczyć niezwykłe miejsca i urocze 
detale, które wcześniej widzieliśmy 
na jej obrazach. 
Prace Federici bardziej są emocjo-
nalną grą barw, kolorystycznym do-
znaniem, wrażeniem, jakie zrobiły 
na artystce odwiedzane miejsca, niż 
wiernym odzwierciedleniem rzeczy-
wistości.

Laura    Federici, włoska malar-
ka i architektka,  miesz-
ka i tworzy w Rzymie. 

Swoje prace wystawiała w wielu gale-
riach w Rzymie, Mediolanie, Paryżu, 
Aleppo w Syrii i Ho Chi Minh w Wiet-
namie. – Jestem malarką – powiedzia-
ła Laura Federici – Ukończyłam także 
architekturę i pewnie dlatego przema-
wiają do mnie industrialne krajobrazy. 
Często obrazuję miejsca powszechnie 
uważane za brzydkie, jak wenecki port 
Marghera. Ja je oglądam, kontempluję 

i nagrywam na video. Potem w studio 
opracowuję te filmiki, rozkładam obra-
zy na fragmenty, dostrzegając ujęcia, 
detale, których często wcześniej wcale 
nie zauważyłam. Z fragmentów skła-
dam kolaże. I w ten sposób tworzę 
nową rzeczywistość, pejzaże, które 
nie istnieją w sensie dosłownym, ale 
przekazują atmosferę tamtych miejsc. 
Potem przychodzi czas na kolor. Wy-
bierając kolor, nadaję całości charak-
ter, by oddać moje emocje, związane 
z miejscem i ówczesną sytuacją.

Paulina Kopestyńska jest 
malarką, rysow-
niczką, akwarelist-

ką i karykaturzystką, należy do kilku 
związków twórczych, m.in. Związku 
Polskich Artystów Plastyków, Stowa-
rzyszenia Akwarelistów Włoskich. 

cd. na str. 8
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Tej jesieni chóry z Piastowa i Pruszkowa wzięły udział w nagraniu płyty 
pt. „LUD.owy”, na której zarejestrowano utwór Mieczysława Baumgar-
ta o tym samym tytule. Płyta została wydana przez Stowarzyszenie The 
Project z Piastowa, a sam projekt był możliwy do zrealizowania dzięki 
powiatowi pruszkowskiemu, który współfi nansował przedsięwzięcie.

W nagraniu wzięły 
udział: Chór Ka-
meralny Powi-

doki z Miejskiego 
Ośrodka Kultury 
w Piastowie, Chór 
Dziecięcy Semper 
Iuvenes ze Szko-
ły Podstawowej 
nr 4 w Piastowie, 
Chór Niepublicz-
nej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia Akolada 
w Pruszkowie oraz zespół 
instrumentalny złożony ze stu-
dentów Akademii Muzycznej im. Fe-
liksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryde-
ryka Chopina w Warszawie. Koncert, 
podczas którego zrealizowano nagra-
nie, poprowadził dyrygent – Mateusz 
Mularczyk. Pragniemy podkreślić, że 
utwór „LUD.owy” miał swoją premie-

rę niespełna rok wcześniej. 
W 2018 roku Stowarzy-

szenie The Project 
zamówiło napisanie 
wyżej wymienio-
nej kompozycji 
w ramach realiza-
cji zadania pub-
licznego zleco-
nego przez miasto 

Piastów, zaś prawy-
konanie utworu oby-

ło się 24 listopada 2018 
roku w Piastowie. 

Wydanie płyty jest ważnym 
osiągnięciem i elementem dorobku 
artystycznego zarówno dla chórów jak 
i dla dyrygenta, a płyta ma szansę stać 
się narzędziem promocji naszego regio-
nu w kontekście działalności na rzecz 
kultury i sztuki.  

Anna Eysymont
Stowarzyszenie The Project

Chóry z Piastowa i Pruszkowa 
nagrały płytę

Nazewnictwo Warszawy
na przykładzie dzielnicy 
Ursus 
W dniach 2–3 grudnia w Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 – oddzia-
le Muzeum Warszawy, odbędzie się konferencja naukowa „Nazywanie 
miasta”. Konferencję organizuje Zespół Nazewnictwa Miejskiego przy 
prezydencie Warszawy. Jest ona poświęcona nazewnictwu miejskiemu 
w wybranych aglomeracjach. 

W ystąpienia zapowiedzieli przed-
stawiciele najważniejszych 
ośrodków akademickich w Pol-

sce: Warszawy, Bydgoszczy, Gdań-
ska, Łodzi i Krakowa.

Na konferencji Jerzy Domżalski 
z Ursusa wygłosi referat pod tytu-
łem „Nazewnictwo Warszawy na 
przykładzie dzielnicy Ursus”. 

BURZLIWA HISTORIA 
NAZEWNICTWA ULIC W URSUSIE
Proces urbanizacji terenów wiej-
skich, na obszarze dzisiejszej dziel-
nicy Ursus, rozpoczął się zaledwie 
90 lat temu. Mimo, że historia na-
zewnictwa ulic w Ursusie jest krót-
ka, można ją nazwać burzliwą. Wie-
le ulic zmieniało nazwy po 4–5 razy. 
Ulice, których pierwotne, z okresu 
międzywojennego, nazwy przetrwa-
ły do naszych czasów, można poli-
czyć na palcach dwóch rąk. Są to al. 
Bzów, ulice Malinowa, Regulska, 
Czerwona Droga i – o dziwo – Koś-
ciuszki oraz Bandurskiego. 

Teren dzisiejszego Ursusa jest naj-
później zurbanizowaną zachodnią 
częścią metropolii warszawskiej. 
Nie było tu lasów, a przeważnie 
podmokle łąki i torfowiska. Idea 
otoczenia Warszawy miastami-

-ogrodami nie miała tu żadnych 
szans na powodzenie. Sytuacja 
zmieniła się na początku lat trzy-
dziestych XX wieku, już po wybu-
dowaniu w Czechowicach – przez 
fabrykę „Ursus” z Warszawy – za-
kładu mającego produkować samo-
chody na licencji włoskiej firmy 
SPA. Wtedy niewielka wieś szybko 
zaczęła przeobrażać się w robotni-
cze osiedle. 

Ziemia nie była tutaj droga. „Place 
w Ursusie od złotego za łokieć, 3 
i pół kilometra od granic Warszawy, 
komunikacja idealna” pisał „Ex-
press Poranny” z sierpnia 1930 roku. 
Pierwszy parcelował swoje gospo-
darstwo Piotr Nyc, którego włości 
mieściły się w trójkącie dzisiejszych 
ulic Wojciechowskiego, Jagiełły 
i Siłaczki. Pierwsza ulica w rodzą-
cym się osiedlu otrzymała za pa-
trona Tadeusza Kościuszkę. Kilka 
lat później, gdy osiedle rozrosło 
się, uznano, że naczelnikowi insu-
rekcji z 1794 roku należy się ulica 
bardziej reprezentacyjna. Ogólnie 
szanowanego bohatera narodowego 
uhonorowano w innym miejscu. Sta-
rą ulicę Kościuszki przemianowano 
na Bolesława Prusa, a po włączeniu 
Ursusa do Warszawy na Faraona. 
Tak zaczął się kontredans zmian 
nazw ulic w Ursusie. 

Rekordzistką jest przedwojenna ulica 
Marsa, ciągnąca się wzdłuż torów 
kolejowych i przylegająca do mu-
rów fabryki. Po wojnie zmieniono jej 
nazwę na Traktorzystów, bo właśnie 
w fabryce, odbudowanej z wojennych 
zniszczeń, rozpoczęto produkcję 
ciągników rolniczych. Kiedy w la-
tach sześćdziesiątych ulicę rozdzie-
lił wykop tunelu pod linią kolejową, 
jej zachodnia część  otrzymała za 
patronkę Zofię Nałkowską. Po włą-
czeniu Ursusa do Warszawy w 1977 
roku była to już ulica komunisty Ste-
fana Królikowskiego, a po 1989 roku 
została ulicą Orląt Lwowskich. 

Dziś Zespół Nazewnictwa Miejskie-
go przy prezydencie Warszawy też 
ma sporo do roboty. Po fabryce „Ur-
sus” pozostał wielki plac budowy. 
Powstaje osiedle na 30 tys. miesz-
kańców, powstają nowe ulice. Przyję-
to zasadę, że powstanie tutaj gniazdo 
nazewnicze związane z historią fa-
bryki „Ursus”. 
Są już ulice: Posag 7 Panien, Quo 
Vadis, Dyrekcyjna, Hennela i Gier-
dziejewskiego – twórców fabryki 
w okresie międzywojennym. Na-
zwanie kolejnych ulic jest w trakcie. 

Jerzy Domżalski

�  Konferencja naukowa w Muzeum Woli

�  Promujemy nasz region

Organizatorzy 5. Nazewniczej 
Konferencji Naukowej Zespołu 
Nazewnictwa Miejskiego zapra-
szają na spotkanie wokół nazw 
miejskich, które odbędzie się 
2–3 grudnia. W zmodernizowa-
nej przestrzeni Muzeum Woli bę-
dziemy rozmawiać m.in. o odtwa-
rzaniu danych nazw ulic, miejsc 
i miejscowości, związkach nazw 
z topografią, Miejskich Syste-
mach Identyfikacji czy też kosz-
tach tworzenia nazw miejskich.
Udział w konferencji jest nieod-
płatny.
Wydarzenie będzie transmito-
wane poprzez Facebook Live. 
Dołącz do wydarzenia na Fa-
cebooku!
Wydarzenie jest finansowane przez 
Miasto Stołeczne Warszawa.

5. Nazewnicza 
Konferencja Naukowa 
Zespołu Nazewnictwa 

Miejskiego:

„NAZYWANIE MIASTA”

2–3 grudnia 2019 r.
godz. 11.00
MUZEUM WOLI

Warszawa
ul. Srebrna 12
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Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

ZACHĘCAMY 
DO UDZIAŁU!

Zapraszamy na Spotkanie Otwarcia Budżetu Obywatelskiego,
które odbędzie się 3 grudnia (wtorek) o godz. 18.00 
w Urzędzie Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, sala 100, II piętro.

Na spotkaniu przedstawimy informacje o :
�  zasadach i harmonogramie budżetu obywatelskiego
�  stanie realizacji projektów z poprzednich edycji
�  zadaniach planowanych przez dzielnicę na 2020 rok

2 0 2 1
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Potrzeby i aktywność osób z niepełnosprawnościami

Pod takim tytułem odbyły się warsztaty organizowane przez Bibliotekę 
Publiczną w Dzielnicy Ursus dla uczniów pobliskiego Liceum Montessori. 
Prowadząca zajęcia, Beata Świniarska ze Stowarzyszenia Inicjatyw Ko-
biecych opowiedziała uczniom o swoim doświadczeniu poruszania się na 
co dzień na wózku, a towarzyszący jej Piotr Thieme – o osobach niedo-
słyszących oraz głuchych.

O soby z niepełnosprawnościami 
potrafią same najlepiej opowie-
dzieć o tym, co należałoby zmie-

nić w przestrzeni miejskiej, by żyło 
im się lepiej oraz jak należy się wo-
bec nich zachowywać. „Jeśli chcemy 
pomóc, przede wszystkim należy py-
tać” – podkreślali zaproszeni goście. 

NIEPEŁNOSPRAWNY 
TO CZŁOWIEK
Nie wolno popychać, łapać za ramiona 
i w ogóle dotykać nikogo bez uprzed-
niego pozwolenia, nawet jeśli wydaje 
nam się, że ten ktoś na pewno potrze-
buje naszej pomocy. Zawsze trzeba 
to uzgodnić, bo przecież chyba nikt 
by nie chciał, żeby ktoś inny za niego 
decydował, co jest dla niego lepsze, 
albo ograniczał mu pole działania. 
To przedmiotowe traktowanie osób 
z niepełnosprawnościami jest niestety 
częste, nawet u tych, którzy nie mają 
złych intencji, bo poziom świadomo-
ści społecznej nie jest zbyt wysoki.

Piotr Thieme podczas spotkania zdra-
dził, że czasem gdy jest gdzieś razem 
ze swoją znajomą na wózku, ludzie 
zamiast do niej zwracają się do nie-
go, mimo że komunikat dotyczył jej 
osoby.
Beata Świniarska również opowie-
działa o kilku sytuacjach, które obna-
żały brak powszechnej wiedzy na te-
mat niepełnosprawności. Przytoczyła 
sytuację, w której ktoś użył czyjegoś 
wózka jako wieszaka, co dobitnie po-
kazuje jak wiele osób wciąż nie rozu-
mie, że taki wózek jest osobistą prze-
strzenią jego właściciela i nie można 
go dotykać, przesuwać ani niczego na 
nim wieszać bez uprzedniego uzgod-
nienia. – To nie jest wspólny zasób, 
czy przedmiot użyteczności publicznej, 
typu oparcie, siedzenie czy wieszak – 
wyjaśniała.
Zaproszeni goście opowiedzieli rów-
nież o działalności Spółdzielni So-
cjalnej Wola, która w ramach akty-
wizacji zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem prowadzi Społeczne 
Centrum bez barier oraz Cafe PoWoli, 
gdzie zatrudniane są nie tylko osoby 
z niepełnosprawnościami, ale również 
matki mające małe dzieci, czy też oso-
by, które znalazły się w kryzysie bez-
domności.

PRZEPRAWA NA DRUGĄ STRONĘ TORÓW
Z problemami, które napotykają na 
swojej drodze osoby poruszające się 
na wózku, uczestnicy listopadowych 
warsztatów w bibliotece mieli oka-
zję zetknąć się „na żywo”, ponieważ 

musieli czekać na pre-
legentów około czter-
dziestu minut. 

Kłopoty na stacji PKP Ursus
Okazało się, że mieli 
oni spore kłopoty z do-
tarciem na miejsce z po-
wodu niedostosowania 
infrastruktury okolic 
dworca PKP Ursus do 
potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Z ich relacji 
wynikało, że wyjechali 
na umówione spotkanie 
z licealistami z godzin-
nym zapasem czasu 
autobusem linii 194. 
Wysiedli na przystanku 

„PKP Ursus” i skierowali się do zejścia 
przeznaczonego, według informacji na 
zamieszczonej tam tablicy, dla osób 
niepełnosprawnych. Niestety, zjazd na 
ulicę Cierlicką okazał się za stromy dla 
ważącego ponad sto kilogramów elek-
trycznego wózka prelegentki, a dwor-
cowe windy nie działały. 

Nieczynna winda
Zaproszeni goście udali się więc 
w stronę kładki dla pieszych przy 
placu Czerwca 1976 roku – niestety 
zastali tam na windzie starą, pożół-

kłą kartkę z informacją o awarii. Po 
drodze minęli przejście podziemne, 
w którym również była niedziałająca 
winda.

Przymusowa zmiana trasy
Zmęczeni bezskutecznym poszukiwa-
niem przejścia na drugą stronę torów 
kolejowych, zdecydowali się jednak 
zaryzykować swój czas i pojechać do 
następnej stacji – PKP Niedźwiadek 
i stamtąd przyjechać do biblioteki au-
tobusem. Tak też się stało, na następ-
nej stacji winda działała, jednak mimo 
zapasu czasu, który sobie zostawili na 
dojazd, nie udało im się przyjechać 
punktualnie. W trakcie tej frustrującej 
przeprawy zastanawiali się nawet pa-
rokrotnie czy nie zrezygnować z war-
sztatów. Na szczęście wątpliwości 
ustąpiły i dzięki swojej determinacji 
dojechali. 

LEKCJA ŚWIADOMOŚCI DLA MŁODZIEŻY
Uczniowie z zapartym tchem słuchali 
o napotkanych po drodze przeszko-
dach. Każdy bowiem przechodzi koło 
dworca niemal na co dzień, ale mało 
kto zwraca uwagę na fakt, że jego 
infrastruktura nie jest dostępna dla 
każdego. Owszem, są metalowe szyny 
przy zejściach, jednak nie na każdy 
rozmiar wózka, poza tym są zbyt stro-
me. Nie warto ryzykować życia. 
Ten sam problem mają rodzice z mały-
mi dziećmi w wózkach. Jeśli ktoś do-
brze zna Ursus, to pewnie lepiej opra-
cował już sposoby przemieszczania 
się z miejsca na miejsce i może nawet 
przyzwyczaił się, że musi codziennie 
nadkładać drogi. Dla przyjezdnych 
poruszających się na wózku jest to 
jednak niemiłe zaskoczenie. Tym bar-
dziej, że informacji o niedziałających 
windach nie da się najczęściej znaleźć 
w internecie, wisi ona jedynie na kart-
ce, zawieszonej przy drzwiach windy. 

To była świetna lekcja, która, miejmy 
nadzieję, zostanie licealistom w pa-
mięci na długo. Wraz z nauczycielką, 
Anną Zalewską-Żohar, planują oni na-
pisać petycję w tej sprawie do władz 
dzielnicy.

Lucyna Dąbrowska
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W SOBOTĘ, 30 LISTOPADA
O GODZ. 15.00 MUZEUM DULAG 
121 ZAPRASZA NA WIDOWISKO POE-
TYCKIE „O PRZEMIJANIU – KS. 
TWARDOWSKI”, w reżyserii Karoliny 
Skrzyńskiej. Spektakl grupy Teatralnia K40 
został przygotowany w oparciu  o poetycką 
i prozatorską twórczość ks. Jana Twardow-
skiego.
Spektakl grupy Teatralnia K40 to wyjątko-
wa teatralna inscenizacja, która podobnie 
jak teksty ks. Twardowskiego – uczy, bawi, 
a zarazem wzrusza do łez. Aktorzy za po-
mocą fragmentów jego wierszy i prozy 
opowiedzą o drodze człowieka przez życie. 
W czasie interakcji z publicznością zmierzą 
się  z trudnym motywem, jakim jest zjawisko 
przemijania. 
Ks. Jan Twardowski – wikary w pa-
rafii w Żbikowie (1948–1952), katecheta  
w tutejszej Państwowej Szkole Specjalnej i w 
Państwowym Domu Dziecka we wsi Kosza-
jec. „Bez Was świeczki gasną i nie ma żyć 
dla kogo…” – tak pisał ksiądz Jan Twardow-
ski, w wierszu „Do uczniów moich” o wycho-
wankach miejscowej szkoły specjalnej.
Teatralnia K40 – amatorska grupa 
teatralna działająca przy Stowarzyszeniu 
K40 w Komorowie od 2014 r. Zespół two-
rzą seniorzy pełni pasji, ambicji i życiowego 
optymizmu. Opiekunką zespołu i pomysło-
dawczynią przedsięwzięcia jest Karolina 
Skrzyńska – aktorka związana z teatrem 
Gardzienice, wokalistka, autorka muzyki 

i tekstów. Na swoim koncie Teatralnia K40 
ma inscenizacje m. in. takich spektakli jak: 
„Kochanek Sybilli Thompson” opartego 
na podstawie dramatu Marii Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej, „Smoczysko Zamczy-
sko” autorstwa Grażyny Siczek czy „Twar-
dowski dla małych i dużych”.

�  �  �

W NIEDZIELĘ, 1 GRUDNIA
O GODZ. 15.00 MUZEUM DULAG 
121 ZAPRASZA NA KOLEJNĄ ODSŁONĘ 
CYKLU „NASZE KORZENIE”. Wykład 
i warsztat genealogiczny poprowadzi Igor 
Strojecki – pasjonat genealogii, publicy-
sta i varsavianista. 
Igor Strojecki  – od 1977 r. zajmuje się 
historią własnej rodziny, pasjonuje się hi-
storią Warszawy i związanych z nią roda-
mi. Autor albumu pt. „Leon Barszczewski 
(1849–1910). Od Samarkandy do Sied-
lec” [wyd. Muzeum Regionalne, 2010]; 
autor katalogów wystaw, kilkunastu ar-
tykułów oraz obszernego hasła o Leonie 
Barszczewskim w słowniku biograficznym 
„Etnologowie  i ludoznawcy polscy” [t.3, 
Wrocław-Kraków 2010]. W 2009 r. wydał 
książkę „Jadwiga Barszczewska-Micha-
łowska – Bojowniczka o Nową Szkołę Pol-
ską”. Jest wiceprezesem Warszawskiego 
Towarzystwa Genealogicznego, należy 
do: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 
Siedleckiego Klubu Kolekcjonera oraz 
Stowarzyszenia Nasz Norblin z siedzibą 
w Warszawie.
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URSUS

Magiczne krople, cudowne plastry, wzmacniacze...
Rynek tanich polepszaczy słuchu, magicznych kropli i plastrów przywracających słuch aż kipi od ofert. 
Począwszy od prasy, poprzez telesprzedaż, a skończywszy na supermarketach. Mało kogo to zasta-
nawia, skąd wzięły się te wynalazki i czy autorytety polecające je w ogóle istnieją. Jednak – reklama 
dźwignią handlu. Ważne, że można kupić coś tanio i że jest polecane przez abstrakcyjną „Zofi ę K.”, któ-
ra je przetestowała i w cudowny sposób odzyskała słuch. Trudno to zaakceptować specjaliście, który 
doskonale rozumie, że pewne schorzenia uszu wymagają długotrwałego i skomplikowanego leczenia, 
a inne powodują nieodwracalne zmiany, które można tylko częściowo zrehabilitować. Specjalistyczne-
go leczenia nie zastąpią w żadnym razie „magiczne” krople, czy plastry, a profesjonalna rehabilitacja 
słuchowa nie polega na zakupie wzmacniacza słuchu. I tak jest w przypadku niedosłuchu.

Od czego zacząć?
Najważniejsze jest wykonanie odpo-
wiednich badań i konsultacja ze spe-
cjalistą. Jeśli czujesz, że Twój słuch się 
pogorszył, nie zwlekaj i wykonaj ba-
danie słuchu. Badanie słuchu można 
wykonać bezpłatnie. Wynik badania 
pozwoli określić czy należy wdrożyć 
leczenie, czy też potrzebne będą apa-
raty słuchowe. 
Zwykle w sytuacjach, gdy okazuje się, 
że niezbędne są aparaty słuchowe, pa-
dają pytania: A czy na pewno już muszę 
nosić aparaty słuchowe? Czy muszą 
być dwa? Ile kosztują takie aparaty? 
Pod dłuższej rozmowie klient wycho-
dzi z gabinetu protetycznego i zaczyna 
szukać innych rozwiązań, bo trudno mu 
się pogodzić z faktem, że jego niedo-
słuchu nie można wyleczyć, a aparaty 
to jednak inwestycja. 
Część klientów zasięga opinii lekar-
skiej, ale mimo potwierdzonych wska-

zań, nie podejmuje właściwych kroków. 
Zaczyna się szukanie półśrodków. Za-
miast testowania aparatów słuchowych, 
klienci sięgają po wzmacniacze słuchu 
i zamawiają plastry polepszające sły-
szenie przez reklamujące je infolinie. 
Dopiero, gdy to rozwiązanie nie po-
maga, wracają do specjalisty i proszą 
o pomoc. 
Kilkakrotnie miałam do czynienia, 
z klientami, którzy przychodzili do 
mojego gabinetu z gazetą reklamującą 
fantastyczny, tani produkt i pytali, co 
sądzę o tych „cudownych” kroplach 
lub wzmacniaczu słuchu. Pomimo 
mojej przestrogi – postanawiali spró-
bować. Po jakimś czasie wracali do 
mnie zawiedzeni i nierzadko z jeszcze 
bardziej pogorszonym słuchem. 
Najgorzej jest wpaść w pułapkę surre-
alistycznych obietnic producenta. Nie 
dajmy się w nią złapać! Nie dajmy się 
oszukać.

Jaka jest różnica między 
wzmacniaczem słuchu, 
a aparatem słuchowym?
Aparat słuchowy to przede wszyst-
kim urządzenie medyczne, atesto-
wane, certyfikowane i z gwarancją. 
Aparaty słuchowe bardzo dokładnie 
dopasowuje się za pomocą komputera, 
tak aby wzmacniały dźwięki w sposób 
odpowiedni dla użytkownika, a więc 
dostosowuje się je do konkretnego 
ubytku słuchu (indywidualnie dla każ-
dego pacjenta). Co więcej, słyszenie 
w aparatach słuchowych tak moż-
na wyregulować, aby dźwięki były 
przyjemne w odbiorze, słyszane na 
właściwym poziomie, prawie natural-
ne, a mowa zrozumiała i przejrzysta. 
Dodatkowo aparaty wyposażone są 
w systemy chroniące nasze uszy przed 
nagłymi, głośnymi dźwiękami, redu-
kują szumy i hałasy, a jednocześnie 
pomagają skoncentrować się na istot-

nych dla słuchającego informacjach. 
Aparaty słuchowe poprawiają loka-
lizację dźwięków, a więc sprawiają, 
że wiemy z której strony dochodzą 
do nas dźwięki i jakie to dźwięki. Po-
magają rozróżnić i zinterpretować 
dźwięki docierające do naszych uszu. 
Wzmacniacz to tania „podróbka” 
aparatu słuchowego. Z pozoru obu-
dową przypomina aparat słuchowy, ale 
jego funkcjonowanie pozostawia wiele 
do życzenia. Po pierwsze wzmacnia 
w taki sam sposób wszystkie dźwięki, 
a to oznacza, że również wszelkie ha-
łasy. Przez to nie jest wstanie poprawić 
rozumienia mowy, a może przyprawić 
o ból głowy z powodu zbyt głośnych 
dźwięków. W przeciwieństwie do apa-
ratów słuchowych nie ma programów 
słyszenia dostosowanych do różnorod-
nych warunków otoczenia i nie można 
go dopasować komputerowo. Najbar-
dziej jednak zraża niedopasowanie 
kształtu wkładki dousznej lub obudo-
wy wewnątrzusznego wzmacniacza. 
Umieszczone w uchu wzmacniacze 
brzydko wystają z przewodu słucho-

wego i są bardzo widoczne dla otocze-
nia. Najgorsze, że mogą nawet poranić 
ucho. Wzmacniacze łatwo się psują 
i choć wydaje się na nie około 100 zł, 
to jednak ma się poczucie wyrzuconych 
do kosza pieniędzy. 
Wzmacniacze słuchowe mogą po-
gorszyć słuch, doprowadzić do po-
jawienia się szumów w uchu lub 
bólu głowy, a to przez brak systemów 
chroniących przed hałasem. Bardziej 
szkodzą niż pomagają. Zdecydowanie 
frustrują użytkowników, ponieważ nie 
poprawiają rozumienia mowy. Klienci 
nadal mają kłopoty z oglądaniem tele-
wizji, czy śledzeniem słów rozmówcy 
w hałasie ulicznym, czy w grupie. Naj-
gorsze, że nie ma komu się poskarżyć 
i zareklamować funkcjonalności urzą-
dzenia. Jest po prostu takie, jakie jest.

Święta tuż za progiem. To wyjątkowy 
czas pełen radosnych spotkań rodzin-
nych. To okazja do obdarowywania 
prezentami, rozmów przy stole i zabaw 
z dziećmi.  Pozwólmy naszym bliskim, 
aby w pełni mogli uczestniczyć w tym 
pięknym wydarzeniu. Zadbajmy o to, 
abyśmy mogli słuchać i słyszeć siebie 
nawzajem.                

Wesołych Świąt!

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

związanymi ze słuchem
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Dofi nansowanie unĳ ne na e-usługi
w gminnych ośrodkach zdrowia

Przedstawiciele Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczni-
ctwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim podpisali umowę o dofi nanso-
wanie projektu pn. ,,Wdrożenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruk-
tury ICT w GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim w celu osiągnięcia wzrostu 
jakości i dostępności usług medycznych” ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2014–2020. 

R ealizacja projektu zwiększy dostęp 
pacjentów do usług publicznych 
poprzez rozwój e-usług oraz in-

formatyzację placówek medycznych 
w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy 
M. Konopnickiej oraz filii przychodni 
w Józefowie przy ul. Lipowej 28a.
Przedmiotem projektu jest utworzenie 
zintegrowanego systemu informatycz-
nego poprzez budowę sieci LAN oraz 
wdrożenie systemu telekomunikacyj-

nego do obsługi trzech lokalizacji. 
Istniejąca pracownia RTG, działająca 
dotychczas w technologii analogowej, 
zostanie ucyfrowiona, dzi ęki czemu 
możliwa będzie transmisja obrazów 
z urządzeń diagnostycznych. Zakres 
projektu obejmuje również wdrożenie 
Zintegrowanego Systemu Informatycz-
nego, mającego na celu archiwizację, 
przetwarzanie i udostępnianie danych 
związanych z realizacją procesu diag-

nostyczno-terapeutycznego. Za pośred-
nictwem portalu www oraz mobilnej 
aplikacji pacjenci będą mogli korzystać 
z Indywidualnego Konta Zdrowotne-
go, dokonać e-rejestracji, otrzymać od 
lekarza e-skierowanie, odebrać wyniki 
oraz skorzystać z e-wizyty mobilnej. 
Wszystkie udostępnione w formie elek-
tronicznej usługi będą dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
W ramach projektu zostaną również 
podjęte działania informacyjno-promo-
cyjne, mające na celu popularyzację 
wprowadzonych udogodnień. 

Realizacja projektu z pewnością wpły-
nie na lepszą i efektywniejszą obsługę 
pacjentów, a także na oszczędności 
w codziennej pracy placówki. 

Wartość całkowita projektu to kwota 
1 284 612 zł, z czego otrzymane dofi-
nansowanie stanowi 80% kosztów kwa-
lifikowanych, czyli 863 520 zł.

Waldemar Roszkiewicz 
Kierownik GSPZLO 

w Ożarowie Mazowieckim

Na zdjęciu (od lewej): Iwona Dumała - Głów-
na Księgowa GSPZLO, Elżbieta Lanc - Czło-
nek Zarządu Województwa Mazowieckiego, 
Waldemar Roszkiewicz - Kierownik GSPZLO 
oraz Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarzą-
du Województwa Mazowieckiego.

źródło: archiwum MJWPU

Szkoła Podstawowa Nr 2 ma nowe boisko
Wielofunkcyjne boisko przy ul. Kilińskiego zostało ofi cjalnie otwarte. Jest 
to nowoczesny obiekt, który będzie służył uczniom Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.

U rząd Miejski ogłosił przetarg na 
budowę boiska wielofunkcyjnego 
24 lipca bieżącego roku, umowa zo-

stała podpisana z początkiem września. 
W ciągu dwóch i pół miesiąca powstało 
boisko. Ten multifunkcjonalny obiekt 
wykonany jest z nawierzchni polipropy-
lenowej. W skład strefy wielofunkcyjnej 
wchodzą: boisko do piłki nożnej, do 

piłki ręcznej, 3 boiska do koszykówki 
oraz 3 boiska do siatkówki. W ramach 
inwestycji wykonano również odwod-
nienie terenu, nowe ogrodzenie oraz 
oświetlenie. Boisko otoczone jest opas-
ką z obrzeży betonowych. Wykonane 
zostały również chodniki umożliwiają-
ce wejście na teren boiska. Całość inwe-
stycji to koszt 800.000,00 zł.

– Cieszymy się bardzo z tej inwestycji, 
o którą zabiegaliśmy wspólnie z rad-
nymi. Mamy już nie tylko nowoczesną 
szkołę z dwiema salami gimnastyczny-
mi, ale teraz też boisko, na którym na-
uczyciele będą mogli realizować swoje 
pomysły na zaszczepienie w dzieciach 
zainteresowań sportowych – mówił 
podczas otwarcia Paweł Kanclerz, bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych
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GMINA MICHAŁOWICE � PORADY PRAWNE

REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1  |  www.michałowice.pl

ALIMENTY SIĘ NIE LICZĄ
Wynajmuję mieszkanie od gminy. Chcę się 
starać o przyznanie mi dodatku mieszkanio-
wego, ale według moich obliczeń zarabiam 
trochę za dużo, żeby go dostać. Czy w tej sy-
tuacji przy ustalaniu mojego dochodu gmina 
weźmie pod uwagę, że płacę wysokie ali-
menty na rzecz dwójki dzieci? Gdyby odjęli 
mi to świadczenie od mojej pensji spełnił-
bym kryteria do przyznania dodatku.
Niestety, płacone przez Pana alimenty nie 
zmniejszają dochodu ustalanego na potrze-
by przyznania dodatku mieszkaniowego. Do 
tego, żeby takie świadczenie dostać muszą być 
spełnione dwa podstawowe warunki. Pierwszy 
dotyczy tytułu prawnego do zajmowanego lo-
kalu oraz jego rozmiaru. Drugi skupia się na 
wysokości dochodu osiąganego przez osobę 
ubiegającą się o taki dodatek. Za dochód uwa-
ża się w tym przypadku wszelkie przychody 
po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 
odliczeniu składek na ubezpieczenie emery-
talne i rentowe oraz na ubezpieczenie cho-
robowe, określone w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już 
zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 
Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot 
zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu 

urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu uro-
dzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywia-
nia, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okre-
sowych z pomocy społecznej, jednorazowych 
świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze 
z pomocy społecznej, dodatku mieszkanio-
wego, dodatku energetycznego, zapomogi 
pieniężnej, dla rencistów i osób pobierających 
świadczenie przedemerytalne albo zasiłek 
przedemerytalny, świadczenia pieniężnego 
i pomocy pieniężnej dla działaczy opozycji 
antykomunistycznej oraz osób represjonowa-
nych z powodów politycznych, świadczenia 
wychowawczego, dodatku wychowawczego, 
dopłaty do czynszu związanej z pomocą pań-
stwa w ponoszeniu wydatków mieszkanio-
wych w pierwszych latach najmu mieszkania, 
świadczenia pieniężnego przyznawanego na 
potrzeby grobów weteranów walk o wolność 
i niepodległość Polski oraz świadczenia uzu-
pełniającego dla osób niezdolnych do samo-
dzielnej egzystencji.
Żaden przepis nie zezwala na nie branie pod 
uwagę płaconych alimentów na rzecz dzieci. 
A to oznacza, że nie może ich Pan odliczyć 
od swojego wynagrodzenia i dopiero resztę 
potraktować jako środki, na podstawie któ-
rych ustala się prawo do przyznania dodatku 
mieszkaniowego. W tej sytuacji nawet speł-
nienie pozostałych warunków koniecznych 

do przyznania tego świadczenie nie zapewni 
Panu dodatkowych pieniędzy od gminy na 
opłacanie czynszu.

LEPIEJ ZMIENIĆ OPONY
Rzadko jeżdżę swoim samochodem. Dlatego 
mam dylemat czy wymienić w nim opony let-
nie na zimowe. Moim zdaniem to niepotrzebny 
wydatek. Chyba, że brak takiej wymiany skut-
kuje tym, że w razie ewentualnych kłopotów 
ubezpieczyciel nie wypłaci mi odszkodowania.
Jeśli chodzi o opony polskie prawo wymaga 
jedynie by miały one określoną minimalną 
wysokość bieżnika. Powinien on w każdym 
rodzaju opony – zarówno, letniej, zimowej jak 
i uniwersalnej – wynosić minimum 1.6 mili-
metra. Używanie opon nie spełniających tego 
kryterium daje prawo towarzystwu ubezpie-
czeniowemu do odmowy wypłaty odszkodo-
wania. Choć częściej efektem jest uznanie, że 
kierowca jeżdżący na takich oponach przy-
czynił się do powstania szkody. A to skutkuje 
odpowiednim zmniejszeniem wypłacanych 
świadczeń. W praktyce ubezpieczyciel mu-
siałby udowodnić, że właściwa wysokość 
bieżnika mogłaby zabezpieczyć przed wywo-
łaniem kolizji albo nawet wypadku. Nie ma 
za to przepisów, na podstawie których towa-
rzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmó-
wić wypłaty odszkodowania tylko dlatego, że 
prowadzący auto nie wymienił w nim opon 
letnich na zimowe. Trzeba jednak brać pod 

uwagę to, że niekiedy ubezpieczyciel może 
podciągać ten fakt pod zapisy w polisach do-
tyczących rażącego niedbalstwa (według za-
sady, zgodnie z którą ubezpieczony wiedział 
iż trzeba wymienić opony, ale tego nie zro-
bił), więc odszkodowanie mu się nie należy. 
Jednak takie rozumowanie prowadzi do tylu 
wątpliwości, że rzadko jest przez towarzy-
stwa ubezpieczeniowe wykorzystywane.

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA
Wybieram właśnie polisę na mieszkanie. 
Agent ubezpieczeniowy dał mi do wyboru 
sposób, w jaki ustalać się będzie wartość 
ewentualnych strat. Muszę wybrać czy zrobić 
to według wartości rzeczywistej czy odtworze-
niowej.
Dzięki polisie opartej na wartości odtworze-
niowej dostanie Pani od ubezpieczyciela tyle 
pieniędzy, żeby móc odtworzyć wartość stra-
conego majątku. Nie ma przy tym znacze-
nia jak długo się zniszczone rzeczy używało 
i jaka była ich wartość w chwili ich uszko-
dzenia. W praktyce, według zasady wartości 
odtworzeniowej, dostanie Pani odszkodowa-
nie pozwalającej kupić zupełnie nowe rzeczy 
zastępujące stare zniszczone w wyniku nie-
szczęścia.

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.

To laureatka wielu 
prestiżowych nagród. Wystawiała swo-
je prace w Rosji, Belgii, Włoszech, Hi-
szpanii, Francji, Szwajcarii, Niemczech 
i Meksyku. Urodziła się w Jakucji na 
Syberii, studiowała na prestiżowej 
Akademii Sztuk Pięknych w Moskwie, 
do roku 2002 mieszkała w Polsce. 
Na 10 lat wyjechała do Włoch, gdzie 
mieszkała w Como, w Lombardii, po 
czym wróciła znowu do Polski, za-
chowując stałe kontakty ze środowi-
skiem włoskich artystów. Obecnie 
jest związana z Gminą Michałowice. 
Prowadzi tutaj grupę artystyczną, uczy 
zarówno młodzież jak i dorosłych. 
Komentując swój twórczy pobyt we 
Włoszech, Kopestyńska powiedziała: 
– Zachwyciły mnie krajobrazy, włoska 
architektura, wszechobecne zabytki. 
Dlatego w moich obrazach z tamtego 
okresu przedstawiam detale obiektów 
sakralnych czy Cattedrale del Duomo 
di Como. To mój hołd i wielki ukłon 
złożony tej wspaniałej cywilizacji i kul-
turze.
Kurator wystawy Alberto Dambruo-
so zauważył, że sztuka nie ma granic 
ani narodowości, a międzynarodowy 
charakter tej wspólnej, polsko-wło-
skiej prezentacji doskonale oddaje 
filozofię Unii Europejskiej.

Wernisaż uświetnił koncertem gi-
tarzysta Alessandro de Berti, który 
specjalnie na tę okazję przyjechał do 
Polski.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

GALERIA ZDJĘĆ NA WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

cd. ze str. 1
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

W gminie Michałowice 
powstaje pierwsza 

Młodzieżowa Rada. Każdy 
mieszkaniec gminy w wieku 

12–18 lat mógł zostać 
młodzieżową radną lub 
młodzieżowym radnym. 

M łodzieżowa Rada Gminy Mi-
chałowice może liczyć mak-
symalnie 25 osób. 20 z nich 

zostało już wybranych w 4 gminnych 
szkołach (3 podstawowych: w Micha-
łowicach, Komorowie i Nowej Wsi 
oraz w 1 licem ogólnokształcącym 
w Komorowie). 
 Jak przystało na wybory – były ko-
misje i karty wyborcze, odbyło się gło-
sowanie. Młodzież miała możliwość 

przeprowadzenia kampanii wyborczej , 
w którą angażowali się nie tylko sami 
kandydaci, ale także ich zwolennicy. 
W wielu miejscach szkół pojawiły się 
plakaty zachęcające do głosowania na 
daną osobę. Rozdawano ulotki. Przed 
wszystkimi uczniami uprawnionymi 
do głosowania kandydaci prezento-
wali siebie i swoje programy. 
 Pozostali radni (5 osób) zostaną 
wybrani spośród młodych mieszkań-

ców uczących się poza terenem gminy. 
Do poniedziałku trwała rekruta-
cja, a więc przyjmowanie zgłoszeń. 
Wkrótce specjalna komisja, w której 
skład wchodzą także młode osoby, 
wyłoni tych radnych. 
 Bycie młodzieżowym radnym czy 
młodzieżową radną to kształtowanie 
kompetencji obywatelskich, uczy po-
dejmowania ważnych dla mieszkań-
ców decyzji na poziomie lokalnym. 

Dzięki temu młode osoby z gminy 
będą mogły wziąć sprawy w swojej 
ręce i mieć wpływ na to, co się dzie-
je w ich okolicy. Będą mogły dzielić 
się swoimi pomysłami, przedstawiać 
je władzom gminy i zabiegać o ich 
realizację. 
 Powołanie Młodzieżowej Rady 
Gminy pozwoli na dialog między 
młodzieżą a Panią Wójt Małgorzatą 
Pachecką i radą gminy, co z pew-
nością przyczyni się do zwiększenia 
skuteczności wdrażanych rozwiązań 
w gminie Michałowice. 

UG Michałowice

I Młodzieżowa Rada Gminy Michałowice

Ośrodek Medycyny Manualnej 
i Osteopatii

NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15
OSTEOPATIA, CHIROPRAKTYKA ORTOPEDYCZNA, SPECJALISTYCZNE 
MASAŻE, MOBILIZACJA KRĘGÓW, STAWÓW, MIĘŚNI itp.

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

Jak skutecznie uniknąć oparacji

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.

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

Nagłe lub przewlekłe bóle stawów 
(łokcio wego, nadgarstka), rąk, nóg, 
zaburzenia czucia, bóle i zawro ty 
głowy, ograni cze nia ruchomoś-
ci bar ku, „pie kące” plecy i wiele, 
wiele innych, jak np. dyskopatie 
czy przepukliny – utrud niają życie. 
Nie rzadko to właśnie chory krę-
gosłup 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 
czę stotliwość 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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NASZE STRONY

HEMOROIDY
– leczyć samemu czy skonsultować 
z proktologiem?
HEMOROIDY (guzki krwawnicze) 
to fizjologiczne struktury występujące 
w kanale odbytu każdego człowieka. Ich 
budowę można przyrównać do gąbki, 
która wypełnia się krwią podczas odda-
wania stolca. Nadmierne przekrwienie 
tych struktur nazywane jest chorobą he-
moroidalną. Do najczęstszych objawów 
towarzyszących chorobie można zaliczyć: 
krwawienia z odbytu, świąd, uczucie wy-
padania guzka czy brudzenie bielizny. 
Najbardziej niepokojące jest krwawienie 
w trakcie oddawania stolca (widoczne na 
papierze lub – w przypadku masywniej-
szych krwawień – na stolcu). Żywoczer-
wona krew sugeruje krwawienie z hemo-
roidów, natomiast brunatno-ciemna krew 
wraz ze skrzepami wskazuje raczej na 
inne odcinki jelita grubego. Wbrew po-
wszechnej opinii hemoroidy rzadko są 
przyczyną bólów w okolicy odbytu. 

ROZPOZNANIE. Bardzo wielu pa-
cjentów każdą dolegliwość okolicy od-
bytu uważa za hemoroidy. Tymczasem 
trzeba mieć świadomość istnienia innych 
schorzeń, wymagających całkiem od-
miennego postępowania. Bardzo często 
z hemoroidami utożsamiane są okołood-
bytnicze fałdy skórne, będące przeważ-
nie defektem kosmetyczno-higienicznym, 
a jedynym skutecznym sposobem le-
czenia jest ich wycięcie w znieczuleniu 
miejscowym. Drugie schorzenie mylone 
z hemoroidami to zakrzepica żył splotu 
odbytniczego, objawiająca się narasta-
jącym, bolesnym guzkiem wyczuwalnym 
przy dotyku. Krwawienie występujące 
w chorobie hemoroidalnej może być rów-
nież związane z występowaniem innych 
schorzeń jelita grubego, takich jak nowo-
twory czy choroby zapalne. 
Jak widać rozpoznanie nie jest proste 
i wymaga konsultacji u proktologa. 

LECZENIE. Pierwszym etapem le-
czenia hemoroidów jest leczenie zacho-
wawcze za pomocą tabletek, maści oraz 
czopków, które pomogą zmniejszyć obja-
wy. Dopiero kiedy okazują się one niesku-
teczne – zalecane jest rozważenie zabie-
gu. Pierwsza grupa zabiegów to zabiegi 
małoinwazyjne, w ostatnim czasie zysku-

jące coraz większą popularność, choć 
należy pamiętać o ich ograniczeniach. 
Drugą opcją jest leczenie operacyjne. 

Właściwą metodę lekarz dobiera każ-
demu pacjentowi indywidualnie, w za-
leżności od stanu miejscowego oraz cho-
rób towarzyszących. 

Do zabiegów małoinwazyjnych zalicza się 
zakładanie gumowych podwiązek (tzw. 
metoda Barrona), podkłucie tętnic hemo-
roidalnych, tzw. DGHAL, skleroterapię 
i ablację falami radiowymi. Zakładanie 
gumowych podwiązek jest możliwe do 
wykonania ambulatoryjnie. Nie wymaga 
znieczulenia, gdyż odpowiednio wykona-
ne – jest niebolesne. Do 24 godzin bywa 
odczuwalny lekki dyskomfort. 
Można założyć maksymalnie dwie pod-
wiązki w trakcie zabiegu. Tym niemniej 
jest on przeciwskazany u chorych 
przyjmujących leki przeciwkrzepliwe. 
U takich chorych dobrą alternatywą 
może być podkłucie tętnic hemoroidal-
nych (DGHAL). Zabieg wykonywany jest 
w trybie jednodniowym, w szpitalu. Za 
pomocą specjalnego urządzenia znajdo-
wane są tętnice doprowadzające krew do 
hemoroidów, następnie zakłada się szew, 
który je zamyka, prowadząc do zmniejsze-
nia napływu krwi do hemoroidu. Taki za-
bieg daje niewielkie ryzyko powikłań przy 
stosunkowo dobrej skuteczności. 
Najbardziej radykalny, ale i obciążony 
największą liczbą powikłań, jest zabieg 
operacyjny. Powiększone hemoroidy są 
wycinane w całości. W przebiegu poope-
racyjny występuje ból oraz krwawienie, 
a u chorych z osłabioną funkcją zwieraczy 
może dochodzić do zaburzeń trzymania 
stolca. 

KONSULTACJA proktologiczna po-
zwala na zaoszczędzenie czasu i unik-
nięcie nietrafionej terapii oraz przynosi 
zdecydowanie lepsze efekty niż próba sa-
modzielnego leczenia przy pomocy Inter-
netu lub korzystania z porad znajomych. 

Więcej informacji na temat 
różnych chorób odbytu i sposobu ich 

leczenia można znaleźć na stronie
www.drklucinski.pl 

Gdzie się podziały 
dobre maniery? (2) 
W ostatnim numerze pisaliśmy o tym, jak coraz większym standardem staje 
się nagminne łamanie różnych zasad. W temacie savoir-vivre’u niezwykle 
ważny jest kontekst kulturowy, jak i nacisk na to, aby uczyć go od jak naj-
młodszych lat. W dzisiejszej odsłonie Kącika zastanowimy się, jakie zasady 
dobrego wychowania warto przestrzegać w sferze prywatnej i zawodowej, 
a także jak się zachować, gdy przydarzy nam się gafa. 

Savoir-vivre w pracy
Lojalność, dyskrecja i uprzejmość to cechy, 
które przysłużą nam się w sferze zawodo-
wej znacznie bardziej niż postawa arogan-
cji i dwuznaczności. Znaczenie pierwszego 
wrażenia w biznesie (ale i nie tylko) wcale 
nie jest przereklamowane – ma ono duży 
wpływ na budowany w oczach odbiorcy 
nasz wizerunek. Sprzyja mu otwarta po-
stawa ciała, odpowiedni strój (należy być 
ubranym według takiego samego dress 
code’u), właściwy kontakt wzrokowy oraz 
zdecydowany i pewny siebie uścisk ręki. 
Co do samego uścisku to zasada jest taka, 
że osoba wyższa rangą podaje rękę osobie 
niższej rangą. Odwrotnie jest przy przed-
stawianiu się: osobę niższą rangą przed-
stawia się osobie wyższą rangą, osobę 
niepubliczną – publicznej. Warto zawsze 
okazywać szczere i serdeczne zaintereso-
wanie drugą osobą – zarówno formalna 
niedostępność, jak i zbytnie spoufalanie się 
(zwłaszcza na początku znajomości) nie są 
rekomendowane. 

Służbowe maile
Komunikacja mailowa wyparła tradycyjną 
korespondencję papierową. Jest to forma 
szybsza i wygodniejsza, pozwalająca nam 
na nieco więcej luzu. Z tym ostatnim nie 
powinniśmy jednak przesadzać – zawsze 
należy pamiętać o odpowiednim powita-
niu i pożegnaniu oraz o staranności sty-
listycznej i ortograficznej. Forma rozpo-
czynania maila stała się problematyczna, 
odkąd Michał Rusinek przyznał kiedyś, że 
nie odpisuje na maile zaczynające się od 
„Witam”. Generalnie mail dobrze zaczy-
nać od zwrotu skierowanego do odbiorcy, 

z uwzględnieniem rodzaju relacji i odpo-
wiedniego tytułu. Przykładowo, „Szanow-
ny Panie” sprawdzi się, gdy piszemy do 
kogoś po raz pierwszy, natomiast formuła 
„Pani Moniko” świadczy już o pewnej za-
żyłości. Istotny jest również czas zarówno 
wysyłania maila, jak i odpowiadania na 
niego. Zgodnie z etykietą nie powinno się 
wysyłać służbowych maili w czasie prze-
znaczonym na odpoczynek (np. wieczo-
rem). Zalecane jest udzielenie odpowiedzi 
najpóźniej w ciągu doby. Pozostaje jeszcze 
kwestia emotikon. Można je stosować tak-
że w mailach służbowych, lecz nie nale-
ży ich nadużywać. Ich nadmiar świadczy 
o niepewności i braku profesjonalizmu.   

Sfera prywatna
Szeroko pojętą sferę prywatną nie sposób 
streścić w kilku prostych zasadach, więc 
opiszemy ją na przykładzie organizowania 
domówki. Jak być dobrym gospodarzem? 
Przede wszystkim osobiście witaj i żegnaj 
gości, przedstawiaj te osoby, które się nie 
znają i pomóż im zacząć rozmowę (np. 
„Jacku, to Zbyszek. Interesuje się fotogra-
fią, podobnie jak ty”). Bądź psychologiem 
i liderem. Poświęć każdemu z gości trochę 
czasu. Powszechnym błędem osoby chcą-
cej dobrze ugościć wszystkich jest zbyt 
częste znikanie w kuchni. Lepiej podać 
mniej potraw, a za to być bardziej obec-
nym. Nie rób problemu z wpadek swoich 
i swoich gości. Pamiętajmy o szczegółach, 
np. gdzie goście odwieszą płaszcze czy 
wrzucą łupiny po orzeszkach. Małgorzata 
Rozenek-Majdan, znana jako perfekcyjna 
pani domu radzi kobietom, aby były bogi-
niami własnego przyjęcia. Oznacza to, aby 

nie przyjmować gości w fartuchu i nie 
narzekać na dużą ilość pracy. Zamiast 
tego u bierz się wystrzałowo i dobrze 
się baw. Otrzymane od gości prezenty 
rozpakuj w ich obecności, podziękuj 
i, rzecz jasna, nie pytaj o możliwość 
wymiany. I na koniec drobna wska-

zówka dla każdej z płci. U kobiet wciąż 
bardzo ceni się wdzięk, elegancję, schlud-
ność, delikatność i kobiecość. Z kolei męż-
czyźni powinni pamiętać o przepuszczaniu 
w drzwiach i ich przytrzymywaniu, prak-
tykowaniu szarmanckich gestów wobec 
kobiet takich jak pomoc przy zdejmowaniu 
i wkładaniu płaszcza czy nawet wstawaniu, 
gdy partnerka odchodzi od stołu. Zachowa-
nia te ciągle są jak najbardziej aktualne. 

Jak wybrnąć z gafy?
Mimo wielkiej skrupulatności w pielęgno-
waniu dobrych manier może się zdarzyć, 
że popełnimy gafę. Zdarzy nam się spra-
wić komuś przykrość, wypowiedzieć nie-
odpowiednie słowa, urazić niewłaściwym 
gestem. Jak najlepiej wybrnąć z gafy i zmi-
nimalizować jej skutki? Są różne rodzaje 
gaf: wynikające z nieuwagi (pomylenie 
czyjegoś imienia) czy niewiedzy (zapytanie 
wdowca o zdrowie jego żony), sytuacyjne 
(ubranie się niestosownie do okazji) czy 
związane z niewłaściwym użyciem danej 
rzeczy (wypicie wody przeznaczonej do 
zmoczenia palców podczas kolacji w re-
stauracji). Takie niezamierzone gafy łatwiej 
wybaczyć niż gafy celowe i zaplanowane, 
takie jak np. ostentacyjną nieuprzejmość 
czy zniewagę i pomówienia. Tych celo-
wych oczywiście nie popełniamy i należy 
zareagować, gdy jesteśmy jej świadkiem. 
W przypadku gaf niezamierzonych warto 
uznać swój błąd, przeprosić, spróbować za-
dośćuczynić i wyciągnąć wnioski na przy-
szłości. Jeśli przewinienie było niewielkie 
można przemilczeć sprawę (brnięcie w wy-
jaśnienia czasem bywa jeszcze bardziej kło-
potliwe) lub spróbować rozładować sytua-
cję humorem. Zasada jest taka, aby zawsze 
mieć na uwadze drugiego człowieka i do-
stosować odpowiednią reakcję do sytuacji. 
Nawiasem mówiąc, opiera się na niej cały 
savoir-vivre. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
•  Perfekcyjne maniery, M. Rozenek-Majdan, Bielsko-

-Biała 2016. 

PSYCHOLOGIA
NASZYCH RELACJI

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

www.tradetom.pl
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Centrum przesiadkowe 
w Piastowie – jest umowa 
na dofi nan sowanie

Dzięki wsparciu unĳ nemu w wysokości niemal 6,7 mln zł już niebawem 
rozpocznie się w Piastowie  budowa centrum przesiadkowego „Parkuj 
i Jedź”. 18 listopada Burmistrz Miasta Grzegorz Szuplewski wraz ze 
Skarbnikiem naszej gminy Grażyną Wójcik podpisali z wicemarszał-
kiem Województwa Mazowieckiego Wiesławem Raboszukiem umowę 
na dofi nansowanie tego zadania.
– W Piastowie mamy już dwa parkingi, 
będziemy teraz zwiększać liczbę miejsc. 
Zbudujemy zejście z wiaduktu na stację 
kolejową, ułatwieniem będzie winda. 
Powstanie także stacja ładowania sa-
mochodów elektrycznych. Inwestycję 
oddamy do użytku już w 2020 roku 

– mówił burmistrz Piastowa Grzegorz 
Szuplewski.
Inwestycja obejmie budowę centrum 
przesiadkowego, w tym parkingu 
„Parkuj i Jedź”. Powstanie 156 miejsc 
parkingowych dla samochodów osobo-
wych, w tym 3 miejsca parkingowe prze-

znaczone dla osób z niepełnosprawnoś-
ciami oraz 74 stanowiska postojowe dla 
rowerów. Wybudowane zostaną także 
schody i windy, które umożliwią po-
łączenie peronów z wiaduktem. Poza 
tym w ramach projektu wykonane będą 
odwodnienia, oświetlenia oraz punkty 
ładowania rowerów elektrycznych. Za-
gospodarowana zostanie też część nie-
używanego pasa drogowego. Zmianie 
ulegnie także organizacja ruchu.
To kolejne działanie mające na celu po-
prawę powietrza w naszym mieście. Bu-
dowa centrum przesiadkowego przyczy-
ni się do zmniejszenia wykorzystania 
samochodów osobowych. Doprowadzi 
to do ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń do powietrza.  
Dofinansowanie zostanie udzielone 
w ramach konkursu RPMA.04.03.02-
-IP.01-14-085/18, 
Oś priorytetowa IV „Przejście na gospo-
darkę niskoemisyjną” 
dla Działania 4.3 „Redukcja emisji za-
nieczyszczeń powietrza”, 
Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska 
w ramach ZIT 
Typ projektów: „Rozwój zrównoważo-
nej multimodalnej mobilności miejskiej 
– „Parkingi Parkuj i Jedź”  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014–2020
Tytuł projektu: 
Budowa centrum przesiadkowego 
„Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów
Całkowita wartość projektu:
8 499 320,00 zł
Kwota dofinansowania: 6 799 456,00 zł
Planowany termin realizacji projektu:
do 31 grudnia 2020 r.

Źródło: 
www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci

Za nami już czwarte dyktando
7 listopada 2019 roku w sali Rady Miejskiej w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Piastowie odbyła się kolejna, IV edycja Dyktanda Miej-
skiego „Gżegżółka 2019”.

W dyktandzie, tak jak w latach 
ubiegłych, udział wzięły dzieci 
i młodzież z piastowskich szkół 

oraz dorośli. Dla każdej grupy wieko-
wej przygotowany został inny tekst, 
który w tym roku nawiązywał do 80. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej 

oraz 30. rocznicy uchwalenia Kon-
wencji o prawach dziecka.

Całemu wydarzeniu towarzyszyło 
podekscytowanie i emocje, które były 
widoczne na twarzach wszystkich 
uczestników.

Już teraz zapraszamy do udziału w ko-
lejnej, V już edycji Dyktanda Miej-
skiego „Gżegżółka 2020”.

Uroczyste ogłoszenie wyników 
IV Dyktanda Miejskiego 

„Gże gżółka 2019” 
oraz wręczenie zwycięzcom 

nagród i dyplomów odbędzie się 
30 listopada br. o godz. 11.00
w sali kinowej Miejskiego Ośrod-

ka Kultury w Piastowie.

ZAPRASZAMY na kolejne spotkanie z cyklu 
„Ciastko z bajką”. Specjalnie dla Was wystąpią aktorzy Teatru 
Kultureska, a potem pojawi się św. Mikołaj! Tradycyjnie przygotu-
jemy warsztaty plastyczne i kulinarne oraz poczęstunek.
Bilet: 10 zł od osoby, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych. Po-
siadacze Karty Dużej Rodziny kupują TYLKO JEDEN bilet dla 
wszystkich domowników. Prosimy o zabranie ze sobą KDR.
Opłatę za wstęp można wpłacać na konto Stowarzyszenia MO-
ŻESZ poprzez system DOTPAY na konto: 
PKO BP S.A. IIIo/W-wa 93 1020 1097 0000 7102 0133 5801
W polu „ID sprzedawcy” proszę wpisać 48144, poniżej kwotę 
oraz tytuł: „udział w Ciastku z bajką, imię (imiona), nazwisko”.
Bilety będą też dostępne za gotówkę – sprzedaż prowadzi Miej-
ski Ośrodek Kultury w Piastowie w tygodniu poprzedzającym 
spotkanie w godzinach pracy sekretariatu.

Ciastko
z

bajką
Sobota, 

7 grudnia 2019 
godz. 10:00 – 12:30

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Warszawska 24

05-820 Piastów
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PRUSZKÓW

W Pruszkowie obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości zostały rozłożone na dwa dni świąteczne, niedzielę i poniedziałek. 
Odbyło się wiele imprez. Na większość z nich zapraszali wspólnie Staro-
sta Pruszkowski Krzysztof Rymuza i Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch.

10 listopada w kościele pod we-
zwaniem Św. Kazimierza zosta-
ła odprawiona uroczysta Msza 

Święta, po której mieszkańcy razem 
z Zespołem Tańca Ludowego „Prusz-
kowiacy” śpiewali pieśni patriotyczne.

Wszyscy śpiewali 
Mazurka Dąbrowskiego
Wzruszającym wydarzeniem było 
wspólne odśpiewanie hymnu narodo-
wego w ramach projektu „Niepodle-

gła” przy Pomniku na 100-lecie Nie-
podległości, który znajduje się przed 
wejściem do budynku Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie, przy ulicy 
Wojciecha Drzymały 30.  Na stronie 
internetowej Powiatu Pruszkowskiego 
czytaliśmy: „Pokażmy, że w kolejną 
rocznicę odzyskania niepodległości je-
steśmy jedną biało-czerwoną rodziną. 
Zademonstrujmy to w najbliższy ser-
com Polaków sposób – poprzez wspól-
ne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskie-

go! NIEPODLEGŁA! DO HYMNU to 
jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. 
Chcielibyśmy, żeby tradycją stało się 
śpiewanie hymnu wspólnie w lokalnej 
społeczności,  z bliskimi, przyjaciółmi, 
sąsiadami. Wyślijmy światu sygnał, że 
potrafimy się zjednoczyć w tym jakże 
ważnym dla naszej Ojczyzny dniu!”. 
I tak się stało. Przed Starostwem 
oprócz delegacji oficjalnych zebrało 
się wielu mieszkańców Pruszkowa. 
Po odśpiewaniu hymnu pod Pomni-
kiem na 100-lecie Niepodległości 
złożono biało-czerwone wieńce. 

Wystawa „Ojcowie Niepodległości”
Piękny spektakl miał miejsce w Cen-
trum Kultury i Sportu w Pruszkowie. 

Najpierw dyrektor Muzeum Dulag 
121 Małgorzata Bojanowska zapre-
zentowała wystawę „Ojcowie Nie-
podległości”, przygotowaną przez 
Instytut Pamięci Narodowej. Wystawa 
pokazuje sylwetki Józefa Piłsudskie-
go, Romana Dmowskiego, Ignacego 
Paderewskiego, Wincentego Witosa, 
Wojciecha Korfantego i Ignacego Da-
szyńskiego – sześciu Polaków, którzy, 
mimo różnych poglądów politycz-
nych, przynależności społecznej i reli-
gijnej zjednoczyli się wokół nadrzęd-
nego celu: niepodległości i odbudowy 
Państwa Polskiego. 
Wystawa będzie dostępna dla zwie-
dzających do końca miesiąca w holu 
CKiS.

Wybitni artyści na scenie w Pruszkowie
Po obejrzeniu wystawy przybyli goście 
przeszli do sali widowiskowej, gdzie 
Stowarzyszenie K40 przedstawiło ko-
lejny, tym razem Patriotyczny Salon 
Poezji pt. „Karmazynowy Poemat”. 
Wybrane wypowiedzi i fragmenty li-
stów Józefa Piłsudskiego czytał Zbi-
gniew Zamachowski. Uważny słuchacz 
mógł w tych tekstach znaleźć wiele 
ważnych stwierdzeń, niestety aktual-
nych do dzisiaj. Wiersze Jana Lecho-
nia z lat 1916–1918, wydane w 1920 r. 
w tomiku poezji pt. „Karmazynowy 
Poemat”, recytowały Magdalena Za-
wadzka i Krystyna Tkacz. Wielki poeta 
był zafascynowany Piłsudskim, co zna-
lazło odzwierciedlenie w jego twórczo-

W Pruszkowie wspólnie obchodzono Narodowe  Święto Niepodległości 
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KOMIS ANTYKWARYCZNY
�   PROFESJONALNA

WYCENA BRYLANTÓW
i BIŻUTERII 
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
�  RENOWACJA BIŻUTERII
�  PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS
ul.  Wiosny Ludów 79a

(przy stacji PKP)

Godziny otwarcia:
pon.–pt.: 10.00–18.00

sob.:  10.00–13.00
Tel.: 22 667 94 74

REKOMENDOWANY 
PRZEZ:
�  Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców 
Jubi   lerskich Warszawa 

�  Polskie Towarzystwo
Gemologiczne Wrocław

PRZYNALEŻNOŚĆ: Cech Złotników, 
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

Gawrońscy

KOMIS ANTYKWARYCZNY

Rok zał. 1967

ZŁOTNICTWA
Magdalena i WojciechJubiler

ZŁOTO

WIELKA
WY
PRZE
DAŻ !

W Pruszkowie wspólnie obchodzono Narodowe  Święto Niepodległości 

ści. Aktorom akompaniował 
na fortepianie Marcin Mazu-
rek. Katarzyna Łochowska 
śpiewała piosenki legionowe. 
Scenariusz wydarzenia napi-
sała prezes Stowarzyszenie 
K40 Ewa Telega. 
Bezpośrednio po spektaklu 
z koncertem wystąpił Michał 
Bajor. Artysta zaprezentował 
przeboje włoskie i francu-
skie. Jego koncert, jak sam 
zapowiedział, wniósł trochę 
radości i pogody, choć nie 
zabrakło też utworów poważ-
niejszych.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski
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GRUDZIEŃ 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 indywidu-
alne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. przy 
Urzędzie Dzielnicy Ursus                      

www.arsus.pl

02.12, godz. 10.00 (sala widowiskowa)
Spektakl dla uczniów szkół podstawowych pt. 
„Baśnie afrykańskie” w wykonaniu artystów Fundacji 
„Szafa Kultury”. WSTĘP WOLNY
 (rezerwacje grupowe)

02.12, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim 
„Metafora” – poezja świąteczna. Prowadzenie Anna 
Rykowska. WSTĘP WOLNY

06.12, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert „MALI MALEŃKIEMU”. WSTĘP WOLNY

11.12, godz. 17.00 (sala kameralna)
VI Festiwal Poezji im. Zbigniewa Jerzyny.
Prezentacja twórczości poety. Otwarty konkurs 
literacki jednego wiersza. Mini koncert. 
 WSTĘP WOLNY

12.12, godz. 18.00 (sala kameralna)
Występ zespołu kabaretowego „Pół serio”. 
Program świąteczny. Reż. Wanda Stańczak.
 WSTĘP WOLNY

13.12, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Przedświąteczna Gala. Koncert Teresy Werner 
i Gorana Karana (disco-dance). 
 BILETY 70 ZŁ I 90 ZŁ.

15.12, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3–8 lat) pt. „Świąteczna kartka 
z Afryki” w wykonaniu Teatru Młodego Widza 
JUMAJA w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania 
z Teatrem”.
 CENA BILETU 10 ZŁ.

„Świąteczna kartka z Afryki” to przedstawienie dla dzie-
ci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które 
przenosi widzów w atmosferę Świąt Bożego Narodze-
nia. Gdy świat ludzi i zwierząt przygotowuje się na świą-
teczny czas, Pani Gospodarz otrzymuje tytułową kartkę 
z Afryki, która zapowiada odwiedziny Pani Flaming. 
Niestety główna bohaterka (Pani Flaming) niewiele 
wie na temat tradycji bożonarodzeniowych w Polsce. 
Z pomocą przybywa świnka Chrumka, która okazuje 
się daleka kuzynką Pani Flaming.

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

30.11–1.12. (sobota-niedziela), 
godz. 8.00–20.00; 8.00–17.00
TURNIEJ SZACHOWY o Puchar Burmistrza FIDE
 WSTĘP WOLNY

1.12 (niedziela) godz. 12.30
„Tatarzy są wśród nas” - Poranek muzyczny dla 
dzieci. Wykonanie: Mateusz Szemraj – gitara, 
Robert Siwak – instrumenty perkusyjne, Karolina 
Matuszkiewicz – skrzypce, suka biłgorajska, Hanna 
Turonek- flety bambusowe. Finansowany przez Urząd 
Dzielnicy Ursus. WSTĘP WOLNY

4.12 (środa) godz. 18.00
„Stanisław Moniuszko – twórca opery narodowej”. 
O wielkim kompozytorze w Roku Moniuszkowskim 
opowie nam aktorka – Teresa Siewierska. Dzieła 
Stanisława Moniuszki w aranżacji na fortepian wykona 
Vlasta Traczyk WSTĘP WOLNY

7.12 (sobota) godz. 18.00
„Mąż i żona” Aleksandra Fredry w wykonaniu 
Kompanii Teatralnej Mamro.
Finansowany przez Urząd Dzielnicy Ursus.

WSTĘP WOLNY

8.12 (niedziela) godz. 12.30
„Operowe zwierzaki” – świąteczny koncert dla dzieci. 
Wykonawcy: Justyna Reczeniedi – śpiew, Dawid 
Ludkiewicz – fortepian. WSTĘP WOLNY

11.12 (środa) godz. 18.00
Wieczór Kolęd  w wykonaniu zespołu operetkowego 
Belcanto.  WSTĘP WOLNY

15.12 (niedziela) godz. 16.30
„Mistrzowie kameralistyki dla Kolorowej” – koncert 
z cyklu „Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną” 
w wykonaniu BMF Piano Trio w składzie: Bartłomiej 
Wezner – fortepian, Michał Szałach – skrzypce, Filip 
Syska – wiolonczela. WSTĘP WOLNY

18.12 (środa) godz. 18.00
„Świąteczne kolędy i nie tylko” – koncert uczniów 
studia wokalnego pod kierownictwem Vlasty Traczyk.

WSTĘP WOLNY

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

02–31.12.19 
Wystawa obrazów dziennikarki, podróżniczki 
Elżbiety Wichrowskiej-Janikowskiej „Jesienne 
pejzaże drzew”.
02.12.19, godz. 17.00
„Mieszkańcy Belwederu” – wykład Elżbiety 
Kunowskiej – przewodnika po Warszawie.

WSTĘP WOLNY
03.12.19, godz. 12.30:30 
Koncert muzyczny uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej z ul. Miodowej – „Dzieci dzieciom”
 WSTĘP WOLNY
04.12.19, godz. 18.00
„Katar – Perła Pustyni” – spotkanie w Klubie 
Podróżnika,  prowadzi podróżnik  z Hellastravel   
Łukasz Warych WSTĘP WOLNY

5,12,19.12, godz. 17.00 
„Taniec w kręgu” z instruktorem Joanną Zwoleńską
 WSTĘP WOLNY

09.12.19 godz. 18.00 
Wernisaż wystawy „Jesienne pejzaże drzew” 
z koncertem Grupy Musicalowej Phantasia. 

16.12.19 godz. 18.00 
Wspomnienia z czterodniowej wycieczki na Białoruś.
 WSTĘP WOLNY
17.12.19 godz. 17.00  
„Strefa brydża” w „Portierni” – Grand Prix Ursusa 
Par Brydżowych w brydżu sportowym.

DOM KULTURY „MIŚ”       

Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18; e-mail: domkulturymis@op.pl;  

www.mis.arsus.pl
05.12.19 godz. 17.00 
„Mikołajki jak z bajki…” – spotkanie towarzyskie dla 
członków Klubu Seniora „Wesoła Chata”.

08.12.19 godz. 12.30 
Niedzielne spotkanie z teatrem dla dzieci „Wizyta 
św. Mikołaja”, podczas spotkania istnieje możliwość 
przekazania prezentu.  WSTĘP 10 ZŁ.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 22 667 92 18

17.12.19 godz. 17.00  
„Bóg się rodzi….” – koncert oraz spotkanie opłatkowe 
członków Klubu Seniora i zaproszonych Gości.  

 31.12.19 godz. 19.00 
„Bal Sylwestrowy i powitanie Nowego Roku” – dla 
członków Klubu Seniora D.K. „Miś”. 

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

7.12 (sobota), godz. 10:00
Przesłuchania konkursowe do XX Jubileuszowego 
Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek 
„Śpiewajmy i grajmy Mu…” 
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa 
oraz Proboszcza parafii p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie.

MIEJSCE: Sala Audytoryjna CDK
OPIS: Przesłuchania uczestników Przeglądu ocenia-
ne przez zaproszone na tę okazję jury. Czas trwania 
zależny od ilości zgłoszeń. Koncert laureatów odbę-
dzie się w styczniu 2020 roku.

Zgłoszenia przyjmowane do 27 listopada.

8.12 (niedziela), godz. 10:30 i 12:00
PORANEK TEATRALNY DLA DZIECI
„Mikołajki – Zapominajki” – w wykonaniu Teatru 
w Ruchu
Spektakl dla dzieci od lat 4. Czas trwania: 60 minut.

MIEJSCE: Sala Widowiskowa CDK
CENA BILETU 10 ZŁ

OPIS: Spektakl przygodowy, w którym  widzowie 
wspólnie z wesołymi postaciami Elfi, która lubi robić 
sobie selfie i Reniferem-Raperem biorą udział w misji 
ocalenia Świąt Bożego Narodzenia, próbując przywró-
cić pamięć Świętemu Mikołajowi. S pektakl oparty na 
autorskim scenariuszu – pisanym językiem pełnym hu-
moru, trafiającym do najmłodszych widzów. Spektakl 
okraszony jest piękną muzyką i autorskimi piosenkami 
śpiewanymi na żywo przez aktorów, a dzieci poprzez 
świetną zabawę uczą się, że w Świętach Bożego Na-
rodzenia najważniejszą sprawą jest spotkanie z drugim 
człowiekiem, pomaganie innym i przepełniająca nasze 
domy miłość.

Bilety w cenie 10 złotych od osoby do nabycia 
od 25 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.

CO   GDZIE   KIEDY? ?
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�  „7-latki gotują. Ale Jaja!”. Kulisy powstania nowej książki dla małych mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego.

„Od jajka wszystko się zaczyna, przede wszystkim życie”
– Te przepisy dla dzieci niosą ważny przekaz: byliśmy wiele lat gminą, głównie rolniczą. 
Wiele osób teraz sprowadza się tutaj, kupuje segmenty, mieszkania. Mnie, na przykład, 
budzą rano… kury! Nasza książka pomaga spojrzeć na Ożarów Mazowiecki inaczej – nie 
jak na miasto, lecz wciąż, jak na wieś – tłumaczy nam Wojciech Albiński, p.o. Dyrektora 
Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.

W ystarczy wejść do pierwszej lepszej księ-
garni, by przekonać się, że temat gotowania 
jest obecnie bardzo modny. Sporo tytułów 

o tematyce kulinarnej skierowanych jest także do 
najmłodszych odbiorców. – Dlatego, kiedy przy-
szła do nas z pomysłem zrobienia książki o goto-
waniu ilustratorka Emilia Zielińska, z którą już 
współpracowaliśmy, na początku był niepokój – 
opowiada Wojciech Albiński. Ale… postanowił 
poszukać sojuszników i zapytał członkiń Koła 
Gospodyń Wiejskich w Święcicach. – Czy nie na-
pisałyby panie kilku przepisów? Takich, które po-
magają wam ugotować coś prostego dla waszych 
dzieci i wnucząt? Na początku nie wzięłyśmy tego 
bardzo poważnie pod uwagę. To było w czerwcu 
ubiegłego roku – wspomina Wiesława Fiut, która 
kieruje Kołem. Wkrótce przyłączyły się do nich 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrkówku 
Małym i można było ruszać z pracami nad książ-
ką „7-latki gotują. Ale Jaja!”, w której składzie 
i druku pomogło Wydawnictwo Olesiejuk (po-
dziękowania od pomysłodawców).

Nic skomplikowanego
– Mam sześcioro wnuków. Dzieci nie lubią skom-
plikowanych rzeczy. Mój wnuczek, trzecioklasi-
sta, robi już sam jajecznicę czy sadzone jajko. 
Trochę boi się jeszcze włączyć gaz czy zsunąć jaj-
ko z patelni – cieszy się Pani Wiesława. W ksią-
żeczce każdy znajdzie bogato zilustrowane i ta-

jemnicze przepisy, od jajka sadzonego po omlet 
grzybek. – Mnóstwo siedmiolatków nie potrafi 
rozbić jajka! – zauważa Wojciech Albiński. 
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Maz. rozda-
ła w tym roku książki wszystkim pierwszokla-
sistom na każdym ślubowaniu. – W ten sposób 
nawiązujemy jako Biblioteka pierwsze kontak-
ty z naszymi odbiorcami – dziećmi i rodzicami 
z gminy. Z roku na rok rozdajemy coraz więcej 
książek i to również obrazuje zmiany w Ożarowie 
– tłumaczy Pan Wojciech.

Zmiany...
– O, w Ożarowie ocalał, chyba jako jedyny, 
duży połać ziemi niedaleko stacji PKP. A właś-
ciwie, zostali u nas głównie dzierżawcy mniej-
szych pól uprawnych. W Święcicach zostało ok. 
5 rolników – Pani Wiesława wymienia nawet 
wszystkich z nazwiska, każdy ma blisko 100 ha 
ziemi. Dodaje, że każde gospodarstwo niegdyś 
zajmowało się rolnictwem. – Znam tu rolników 
nie tylko z naszej gminy, ale i z powiatu. Sama je-
stem z wykształcenia rolnikiem. Zajmowałam się 
doradztwem rolnym, mieszkam na wsi. Ziemie tu 
mamy wspaniałe i, choć nigdy nie miałam włas-
nego gospodarstwa rolnego, wyjątkowo żal mi 
jest wyprzedawania gruntów pod magazyny czy 
osiedla – mówi z żalem Pani Wiesława. 
Rolnictwa nie ma, ale zostało Koło Gospodyń 
Wiejskich, na które przychodziło zawsze ok. 15 
osób. Koło w Święcicach jest jedynym, które 
przetrwało wszelkie zawieruchy, nie uległo likwi-
dacji, nie przerywało działalności. W tym roku 
obchodzi już 55 lat. – Pracujemy od 1964 roku. 
Hucznie obchodziliśmy już 50 lat! Szkoda, że nie 
dożyły założycielki. Ja sama należę do Koła od 
blisko 30. lat. Koła gospodyń były organizowane 
przez koła rolnicze. Dziś organizujemy z koleżan-
kami przy pomocy Burmistrza Ożarowa np. wigi-
lię dla wszystkich rolników z gminy, mikołajki dla 
dzieci, dzień babci i dziadka, włączamy się np. 
w Dożynki. Wszystko jako wolontariuszki!

Może tym razem jabłuszko w roli głównej?
W Święcicach, czyli tam, gdzie w jednym budyn-
ku działa Filia Nr 2 Biblioteki Publicznej w Oża-
rowie Mazowieckim, działa również opisywane 
Koło Gospodyń Wiejskich. Do dyspozycji na 1. 
piętrze jest piękna sala i kuchnia z piecem oraz 
chłodnią. Akurat nie tam próbowane były przepisy 
do książki, ale takie są plany na przyszłe wydania. 
Wspólnie będą dobierane również ilustracje do 
przepisów. – Córka naszej koleżanki z pracy – oś-
miolatka Ola Marsula –  przetestowała tym razem 
wszystkie przepisy gospodyń wiejskich – zdradza 
Wojciech Albiński. Wspólnie z Panią Wiesławą 

przyznają, że zabrakło przepisu na naleśnika. Ale 
przecież są następne pomysły na książeczki o go-
towaniu dla dzieci. Może tym razem główne role 
zagra jabłuszko? Marchewka? Ogórek? Kartofel?  

Kolejna książka zapewne znów wypromuje nie 
tylko ożarowską Bibliotekę, ale i całą wiejsko-
-miejską gminę Ożarów Mazowiecki.

Agnieszka Gorzkowska

OŻARÓW MAZOWIECKI

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

DAM PRACĘ

PRACA NA PRODUKCJI 
W BŁONIU 

– montaż części samochodowych. 
Bezpłatny transport. 

tel. 725 258 529

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

OGŁOSZENIA DROBNE

Pani Wiesława 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Święcicach
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Święto Niepodległości w Ursusie
URSUS

 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”. 

GRUDZIEŃ 2019

30
listopada 15.00

17.00
BYŁ SOBIE PIES 2

USA � b/o � familijny/komedia1
grudnia

3
grudnia 17.00

KINO RETRO - WSTĘP WOLNY

 PAVAROTTI
USA � l.15 l � dokumentalny

7–8
grudnia

16.00
18.15

BOŻE  CIAŁO
Polska � l.15 � obyczajowy

14–15
grudnia

16.00
18.15

IKAR. LEGENDA 
MIETKA KOSZA
Polska � l.15 � biografi czny

21–22
grudnia

16.00
18.00

LAST CHRISTMAS
USA � l.15 � komedia romantyczna

28–29
grudnia

15.00
17.15

CZAROWNICA 2
USA � b/o-dubbing � familijny � 

fantasy

www.arsus.pl                                   facebook.com/kinoursus

DOM KULTURY „KOLOROWA’’                                                                      
zaprasza na

WIECZÓR LAUREATÓW
XVII MAZOWIECKIEGO PRZEGLĄDU 

RECYTATORSKIEGO JEDNEGO POETY

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
ADAMA ZAGAJEWSKIEGO

Wystąpią laureaci, którzy wykonają jeden utwór 
dowolny z trzech prezentowanych w eliminacjach.

Wieczór laureatów oraz uroczyste wręczenie 
nagród odbędzie się 

29 LISTOPADA 2019 R. (PIĄTEK) 

O GODZ. 18.00
w sali imprez Domu Kultury „Kolorowa” 

przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 16.

SKRÓCONY SCENARIUSZ WIECZORU
� Powitanie gości
� Krótka informacja o przeglądzie
� Spotkanie z Adamem Zagajewskim
�  Odczytanie werdyktu jury, wręczenie dyplomów 

i nagród
�  Występy laureatów (według ustalonego programu) 
� Podziękowanie za udział –pożegnanie

Gość honorowy:
ADAM 
ZAGAJEWSKI
będzie tego wieczoru 
podpisywał 
nagrody książkowe 

Zapraszamy!
WSTĘP WOLNY

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach nie 
istnienia na mapach Europy. Rocznica tych wydarzeń obchodzona jest 
uroczyście w całej Polsce.

W Ursusie uroczystości uczczenia 
101 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości rozpoczął 

w niedzielę, 10 listopada, koncert „Pol-
skie drogi do Wolności” w kościele św. 
Jana Apostoła i Ewangelisty na Gołąb-
kach. Wokalno-aktorski zespół Sonanto 
przedstawił opowieść o polskiej drodze 
do wolności w XIX i XX wieku. Miesz-
kańcy wysłuchali pieśni z powstań: 
listopadowego – 1831 roku i stycznio-
wego – 1863 roku, pieśni Legionów Jó-
zefa Piłsudskiego oraz utwory z okresu 
II Rzeczypospolitej, piosenki z II wojny 
światowej i z okresu powojennego aż po 
czasy „Solidarności”.

11 listopada przy pomniku przy 
ul. Cierlickiej odbyły się uroczystości 
oficjalne, na które przybyło wiele dele-
gacji, pocztów sztandarowych i miesz-
kańcy dzielnicy. Kwiaty złożyli m.in. 
przedstawiciele: Światowego Związku 
Żołnierzy AK, Związku Sybiraków 
Warszawa Ochota – Grupa Ursus, Sto-
warzyszenia Dzieci Wojny, Harcerskie-
go Kręgu Seniorów i Starszyzny Har-
cerskiej, NSZZ „Solidarność” Ursus, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a tak-
że dzieci i młodzież ze szkół ursuskich, 
przedstawiciele Zarządu Dzielnicy 
z burmistrzami Kazimierzem Ster-
nikiem i Wiesławem Krzemieniem, 

Rady Dzielnicy. Wartę honorową peł-
nili druhowie z OSP Ursus. Modli-
twę za poległych i zmarłych odmówił 
ksiądz Kacper Malicki z parafii św. 
Józefa Oblubieńca NMP. Całość uro-
czystości poprowadził kierownik DK 
„Miś” Paweł Wyrzykiewicz. Oprawę 
muzyczną zapewnili muzycy z Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego.
Po tych uroczystościach w kościele Św. 
Józefa odprawiona została msza świę-
ta za Ojczyznę, po której z koncertem 
patriotycznym wystąpił chór Cantate 
Deo pod kierownictwem Doroty Mę-
ckowskiej.
W świąteczny weekend w kinie „Ursus” 
wyświetlany był film „Legiony” z 2019 
roku.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski


