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Główna aleja w Parku Czechowickim w Ursusie zyskała pa-
tronkę – żołnierza, bohaterkę II Wojny Światowej, mieszkankę 
Ursusa, Halinę Kifer-Pomykalską. Nadanie nazwy parkowej alei 
odbyło się bardzo uroczyście 1 marca 2020 roku.

T ego dnia przypadła 76 rocz-
nica utworzenia Batalionu 
AK „Miotła”, w którego 

szeregach Halina Kifer-Pomy-
kalska ps. „Kropelka” walczy-
ła w Powstaniu Warszawskim 

1944 roku. 1 marca to także  
Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych i 75 rocznica 
pierwszych aresztowań dowód-
ców i żołnierzy Armii Krajowej 
przez radzieckie służby bezpie-
czeństwa NKWD.

Nie zapomnieli
Na uroczystości w Parku Cze-
chowickim przybyło wielu 
mieszkańców Ursusa, rodzi-
na Pani Haliny, kombatanci, 
a wśród nich Przewodniczący 
Środowiska byłych Żołnierzy 
Batalionu AK „Miotła” – Jerzy 
Mindziukiewicz oraz ostatni ży-
jący mieszkaniec Ursusa, który 
walczył w batalionie „Miotła” 
– Kazimierz Gabara ps. „Łuk”, 
żołnierze Jednostki Wojskowej 
Komandosów z Lublińca, która 
dziedziczy i kultywuje tradycje 
Batalionu, przedstawiciele Chó-
ru „Cantate Deo”, w którego 
składzie Halina Kifer-Pomykal-
ska śpiewała od 1942 roku. 
Udział wzięli przedstawiciele 
władz dzielnicy z burmistrzem 
Bogdanem Olesińskim i zastęp-

cami burmistrza: Wiesławem 
Krzemieniem i Kazimierzem 
Sternikiem, członkowie Rady 
Dzielnicy z wiceprzewodniczą-
cymi: Anną Lewandowską i Ma-
rią Miszkiewicz. To właśnie Rada 
Dzielnicy zdecydowała jedno-
głośnie na prośbę mieszkańców, 
rodziny i organizacji komba-
tanckich o uhonorowaniu w ten 
sposób wybitnej mieszkanki Ur-
susa. Przybyli rownież delegaci 
z Zarządu Głównego Związku 
Powstańców Warszawy, Koła nr 6 
„Helenów” Światowego Związku 
Żołnierzy AK w Ursusie, Muze-
um Powstania Warszawskiego, 
Muzeum Niepodległości, Mu-
zeum Więzienia Pawiak, Grupy 
Historycznej „Zgrupowanie Ra-
dosław”, Kręgu Starszyzny Har-
cerskiej Ursusa, Stowarzyszenia 
Pamięci Powstania Warszawskie-
go 1944 roku, Stowarzyszenia Ki-
biców Legii Warszawa, placówek 
kulturalnych i oświatowych dziel-
nicy. Wspaniałą oprawę tworzyły 
poczty sztandarowe organizacji 
kombatanckich, stowarzyszeń 
i szkół. cd. na str. 15

Aleja w Parku Czechowickim w Ursusie ma swoją patronkę
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NASZE STRONY

METRO SIĘ ŁĄCZY
– czasowe zmiany
w transporcie miejskim
Od 8 do 15 marca pociągi metra na linii M2 będą kursowały na 
skróconej trasie Trocka – Rondo ONZ. W tym czasie prowadzone 
będą prace związane z integracją systemów funkcjonującej linii 
z nowym odcinkiem na Woli.

Otwarcie zachodniego odcinka 
II linii metra coraz bliżej 
Przed nami ostatnie prace związane 
z integracją systemów działającej linii 
oraz nowego odcinka z trzema stacja-
mi na Woli – Płocka, Młynów i Księcia 
Janusza. Testy obejmą połączenie sy-
stemów całoliniowych obu odcinków, 
sprawdzenie poprawności ich działania, 
komunikację z Centralną Dyspozytornią 
zlokalizowaną na STP Kabaty. Testowa-
nie będzie prowadzone z udziałem jeż-
dżących pociągów, dlatego stacja Rondo 
Daszyńskiego musi zostać zamknięta.

Zmiany w funkcjonowaniu 
Warszawskiego Transportu 
Publicznego
Pociągi metra na linii M2 będą kurso-
wały na trasie skróconej Trocka – Rondo 
ONZ. W godzinach szczytu będą przyjeż-
dżały na stacje nie rzadziej niż co 3 min 30 
sek. Jednocześnie zostaną wprowadzone 
zmiany w kursowaniu tramwajów linii 11 
oraz autobusów linii 105, 155, 178 i 255.
Autobusy linii 105 będą kursowały 
tylko na trasie podstawowej OS. GÓR-
CZEWSKA – BROWARNA; nie będą 
realizowały kursów na krótszej trasie OS. 
GÓRCZEWSKA – RONDO DASZYŃ-
SKIEGO. 
W ich miejsce zostanie uruchomiona za-
stępcza linia autobusowa Z-5 na trasie:
OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska – 
Lazurowa – Połczyńska – Wolska – M. 
Kasprzaka – Prosta – Świętokrzyska – 
Marszałkowska – CENTRUM – Marszał-
kowska – Al. Jerozolimskie – E. Plater – 
Świętokrzyska – Prosta – M. Kasprzaka 
– Wolska – Połczyńska – Lazurowa – Gór-
czewska – OS. GÓRCZEWSKA.
Autobusy linii 155, 178 (w przypadku 
kursów skróconych PKP URSUS/SKO-
ROSZE – RONDO DASZYŃSKIEGO) 

i 255 będą kursowały na trasie wydłu-
żonej. Od ronda I. Daszyńskiego pojadą 
ul. Prostą i Świętokrzyską do przystan-
ku końcowego na ulicy E. Plater.

Kursowanie  tramwajów linii 11 zosta-
nie zawieszone i zastąpi je zastępcza linia 
tramwajowa 40. Tramwaje będą kurso-
wały w dni powszednie – od 9 do 13 mar-
ca, w godzinach szczytu komunikacyjne-
go. Rano będą obsługiwały trasę: PIASKI 
– W. Broniewskiego – al. W. Reymonta 
– Powstańców Śląskich – Połczyńska – 
Wolska – Skierniewicka – M. Kasprzaka 
– Prosta – RONDO ONZ – al. Jana Pawła 
II – Broniewskiego – PIASKI, a po połu-
dniu: PIASKI – W. Broniewskiego – al. 
Jana Pawła II – RONDO ONZ – Prosta – 
M. Kasprzaka – Skierniewicka – Wolska 
– Połczyńska – Powstańców Śląskich – al. 
W. Reymonta – W. Broniewskiego – PIA-
SKI. Tramwaje linii 40 będą podjeżdża-
ły na przystanki co około 8 minut.
Dodatkowo, w noce z soboty na niedzie-
lę, z 7 na 8 i z 14 na 15 marca, od ok. 
godz. 0.30 do końca kursowania, zostaną 
zamknięte stacje M2: Świętokrzyska, 
Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego. Me-
tro będzie kursowało na trasie skróconej 
Trocka – Nowy Świat-Uniwersytet.
Zostanie uruchomiona autobusowa linia 
zastępcza ZA METRO. Autobusy będą 
kursowały od północy do godz. 3.00 na 
trasie: METRO CENTRUM NAUKI 
KOPERNIK – Zajęcza – Dobra – Tamka 
– M. Kopernika – Świętokrzyska – Prosta 
– RONDO DASZYŃSKIEGO – Prosta – 
Świętokrzyska – M. Kopernika – Tamka 
– Wybrzeże Kościuszkowskie – Zajęcza 
– METRO CENTRUM NAUKI KO-
PERNIK. Autobusy będą podjeżdżały na 
przystanki co około 15 minut.

 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Polska Press sp. z o.o. zorganizo-
wała plebiscyt, który ma wyłonić 
w drodze głosowania czytelników 
Osobowości Roku 2019 w kilku 
kategoriach. 

Z naszego regionu do etapu woje-
wódzkiego, obok 40 innych kan-
dydatów, dostały się: Grażyna Pyt-

kowska – dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Umiastowie – oraz Magdalena Beyer 
– radna Powiatu Pruszkowskiego .

GRAŻYNA PYTKOWSKA wygrała 
pierwszy etap głosowania w powiecie 
warszawskim zachodnim, a w chwi-
li pisania tego tekstu w ostatni dzień 
lutego, zajmowała 7 miejsce (846 gło-
sów). Jest jedyną kandydatką z powia-
tu i gminy w kategorii POLITYKA, 
SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZ-

NOŚĆ LOKALNA. Nominowana zo-
stała za: działania dla rozwoju lokalnej 
społeczności, w szczególności dobra 
współpraca z rodzicami uczniów szko-
ły której jest dyrektorem, z sołtysami 
i lokalnymi władzami samorządowy-
mi. Pozyskiwanie dla szkoły różne-
go rodzaju pomocy dydaktycznych. 
Zwracanie uwagi na nauczanie i wy-
chowanie ucznia. Zwracanie uwagi na 
problemy życia codziennego. Prowa-

dzenie rozmów motywacyjnych z oso-
bami potrzebujących wsparcia.

MAGDALENA BEYER nominowana 
została w kategorii POLITYKA, SA-
MORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ 
LOKALNA za: działalność na rzecz 
Mieszkańców Powiatu Pruszkowskie-
go, największą i skuteczną aktywność 
pośród radnych powiatowych – najwię-
cej wystąpień, zapytań i interpelacji 
zakończonych sukcesem, zwłaszcza 
w dziedzinach infrastruktury drogowej 
i bezpieczeństwa. W momencie pisania 
tekstu zajmowała 22. pozycję (270 gło-
sów).
Plebiscyt ma wyłonić osobowości w ka-
tegoriach: kultura; działalność społeczna 

i charytatywna; samorządność i społecz-
ność lokalna; biznes; nauka. Głosujący 
mieli do wyboru narzędzia KLIK i SMS. 
Głosujący mógł wysłać więcej niż jedną 
odpowiedź, zatem wyniki głosowania 
nie muszą odzwierciedlać obiektywnego 
zapatrywania społecznego na zwycięz-
ców. Choć kandydatury mógł zgłaszać 
każdy, to Kolegium Redakcyjne Gazety 
selekcjonowało kandydatów do głoso-
wania biorąc pod uwagę dokonania po-
tencjalnych kandydatów. 

W momencie dystrybucji naszego 
dwutygodnika nastąpiło zamknięcie 

głosowania. O ewentualnych wygranych 
osób z naszego regionu poinformujemy 

w następnych wydaniach.

Agnieszka Gorzkowska

�  NASZE STRONY. Czytelnicy wybierają osobowości w kilku kategoriach

Głosowanie na „Osobowość Roku 2019”

14 marca
godz. 19.00 

WSTĘP WOLNY!*

MSHM im. S. Woydy 
w Pruszkowie, 

Pl. Jana Pawła II 2.

Może i brzmi niewiarygodnie, ale to 
wszystko prawda: nie dość, 
że Trio 4 Chet zjawi się i zagra 
w oranżerii pruszkowskiego 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego, to wstęp na koncert 
będzie bezpłatny.
Fascynacja legendarnym Bakerem 
(bo jemu poświęcony jest koncert) 
zainspirowała Roberta Majewskiego 
do stworzenia wraz z Michałem 
Tokajem i Sławomirem Kurkiewiczem 
formacji Trio 4 Chet.
Dzięki klasie oraz kreatywności 
muzyków standardy grane przez 
Cheta zyskały nowy charakter 
i treść. Artyści w tym projekcie 
prezentują pełen wachlarz swoich 
możliwości – od osadzenia w jazzowej 
tradycji po nowoczesność. Muzyka 
zespołu jest pełna swingu, barw, 
zwrotów emocjonalnych i napięć, 
a jednocześnie liryzmu i delikatności.

Więcej o muzykach: http://mshm.pl/sezon-
-koncertowy-20192020/.

*  Koncert dofinansowany przez starostę prusz-
kowskiego Krzysztofa Rymuzę).

Fot. Masalski Fotografi a, 
źródło: Profi l FB robertmajewski.offi cial

TRIO 4 CHET
– koncert Jazzowy
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WĘDLINY z Lubelskiej Zagrody
PIECZYWO z piekarni rzemieślniczychNABIAŁ z mleczarni Ziembiński

Warszawa-Gołąbki   |   ul. Konotopska 1A  

CZYNNE:  
pn.-pt.  7.00–11.00  i  13.00–19.00

sobota  9.00–15.00

W OFERCIE

Serdecznie zapraszamy
do nowo otwartego sklepu z wysokiej jakości 

wyselekcjonowaną żywnością

STACJA
B A Z A R

Złota Rączka 
–  serwis domowy i usługi 

montażowe 
tel. 501 740 895

Lista usług:
• Montaż mebli
• Składanie mebli 

i ich naprawa (drzwi 
przesuwnych itp.)

• Montaż karniszy, rolet, 
uchwytów i półek

• Wieszanie/montaż 
telewizorów/uchwytów 
i tablic

• Zawieszanie 
obrazów i luster

• Montaż i naprawa 
oświetlenia kuchennego

• Wymiana żarówek, 
świetlówek, halogenów

• Montaż żyrandoli, 
plafonów i kinkietów

• Naprawa mebli 
biurowych, kuchennych, 
pokojowych

• Montaż i naprawa 
gniazdek elektrycznych

• Wymiana baterii, 
zlewów, umywalek 
w kuchni i łazience

• Usuwanie 
nieszczelności 
syfonów, spłuczek itp.

• Instalacja sprzętu 
AGD i RTV

NASZE SKLEPY 

 WARSZAWA-URSUS WARSZAWA-URSUS  LASKI  k/Łomianek

 ul. St. Wojciechowskiego 17 lok. U3 C.H. Niedźwiadek  C.H. TRENY
  pawilon nr 49  ul. Trenów 51
 tel. 605 170 886 tel. 607 710 886 tel. 519 145 999

W naszej ofercie są piękne, wykonane ze skór 
naturalnych i ekologicznych czółenka, mokasyny 
i półbuty, a także obuwie tekstylne i szkolne. 
Obuwie polskich, niemieckich, hiszpańskich 
i brazylijskich marek w stylach eleganckim, 
miejskim – codziennym oraz sportowym. 

Gwarantujemy duży wybór,
wysoką jakość, niskie ceny! 

W ofercie również:
�  piękne damskie torebki
�  galanteria: paski, portfele, rękawiczki 
�  środki do konserwacji obuwia
�  sznurówki 

CZYNNE: pon.-pt. w godz. 1100–1900, sob. w godz. 1000–1400

Nasze motto: „Moda i wygoda” 20 lat doświadczenia!

🟒

🟒

20 lat

🟒

BUTY
DAMSKIE, 
MĘSKIE 
I DZIECIĘCE

obuwietrendy.pl
www.obuwietrendy.pl

Serdecznie zapraszamy!

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego 
w Pałacu Kultury i Nauki radni wstępnie przegłosowali propozycję na-
zwy ronda na Bemowie. Propozycja brzmi: rondo Tajnej Komisji Zakła-
dowej „Solidarności” przy Zakładach Mechanicznych „Ursus”. Jeżeli 
pomysł zaakceptuje Rada m.st. Warszawy, będzie to jedna z najdłużych 
i… bardzo niepraktycznych nazw.

O sprawie pisaliśmy w poprzednim 
wydaniu naszego dwutygodnika 
(MS 3/2020, 20 lutego 2020). 

Przeciw tak długiej nazwie i umiej-
scowieniu jej na Bemowie, a nie 
w Dzielnicy Ursus był m.in. dzien-
nikarz i historyk dziejów Ursusa – 
Jerzy Domżalski (członek Zespołu 
Nazewnictwa Miejskiego), a także 
większość osób zasiadających w Ze-
spole. Jednak na ostatnim posiedze-
niu Komisji ds. Nazewnictwa Miej-
skiego obecny Zbigniew Janas 
(pomysłodawca nazwy) – prezes 
Zarządu Fundacji dla Ursusa oraz 

działacz podziemnej „Solidarności” 
w Zakładach w Ursusie –    przekonał 
radnych oraz Przewodniczącą Komi-
sji – Annę Nehrebecką-Byczewską 
–  dla ronda u zbiegu ulic: Połczyń-
skiej, Lazurowej oraz Al.4 Czerwca 
1989. 
Pierwotny pomysł jednak został 
uproszczony jedynie o usunięcie 
skrótu NSZZ (Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy) przed 
słowem „Solidarność”. O negatyw-
nym stosunku Zespołu Nazewnictwa 
Miejskiego do tak długiej nazwy i w 
takim miejscu, jak rondo, mówił dla 

przypomnienia dr Paweł Weszpiński, 
przewodniczący Zespołu. Radni nie 
posłuchali. 

Jeżeli pomysłu nie zatrzyma biuro 
prawne ratusza, będzie podobnie, jak 
z Aleją Haliny Kifer-Pomykalskiej 
„Kropelki”. Długa nazwa zosta-
ła także przegłosowana w grudniu 
przez Radę Warszawy mimo nega-
tywnej opinii Zespołu Nazewnictwa 
Miejskiego. Uroczystość nadania 
nazwy dla Alei Haliny Kifer-Po-
mykalskiej Kropelki (walczyła jako 
żołnierz Armii Krajowej, była dzia-
łaczką niepodległościową i społecz-
ną, więźniem politycznym Pawiaka 
i Powstańcem Warszawskim w Ba-
talionie AK „Miotła”) miała miejsce 
w niedzielę, 1 marca, w Parku Cze-
chowickim przy ul. Gen. K. Sosn-
kowskiego. 

Agnieszka Gorzkowska

Radni nie posłuchali ekspertów Zespołu 
Nazewnictwa Miejskiego. Nie pierwszy raz

W rejestr niewpisane,
ale zinwentaryzowane
W 2018 roku Izba Tożsamości Ursusa włączyła się do akcji „Wpisujemy 
warszawskie kapliczki na listę zabytków” zainicjowanej przez portal War-
szawa w Pigułce, Portal Warszawski oraz stowarzyszenie „Kamień i co?” 
Sprawdziliśmy, jak przebiegło to przedsięwzięcie i co przy okazji ujawniło.

W połowie lutego 2018 roku Izba 
Tożsamości Ursusa (mieści się 
w Domu Kultury „Portiernia” 

– filii OK „Arsus”) wysłała prośbę 
o dołączenie do objęcia ochroną praw-
ną z terenu Dzielnicy Ursus Kapliczki 
na Gołąbkach przy ul. Kadłubka – dar 
Zofii i Władysława Jana Grabskich 
jako wotum za uratowanie życia przy-
szłemu pisarzowi z ciężkiej choroby. 
Figurka do kapliczki jest autorstwa 
Zofii Grabskiej. Organizatorzy akcji 
uprzedzali, że realizacja pomysłu może 
trwać nawet rok. Przez dłuższy czas 
myśleliśmy, że procedura wpisów prze-
dłużyła się, co często ma miejsce.

Plan spalił na panewce, ale...
W rozmowie z nami jeden ze współ-
organizatorów akcji ze stowarzyszenia 
„Kamień i co?” (stowarzyszenie zajmu-
je się zabytkami lewobrzeżnej Warsza-
wy, które nie są objęte wystarczającą 
ochroną konserwatorską) przyznał, 
że akcja stanęła w miejscu. Jak rela-
cjonuje, po zebraniu adresów i stwo-
rzeniu listy kapliczek w Warszawie, 
spis przedłożony został zarówno Sto-
łecznemu Konserwatorowi Zabytków, 
jak również Mazowieckiemu Konser-
watorowi Zabytków. Jednak okazało 
się, że kapliczki jako obiekty, nie były 
przydzielone do żadnej z kategorii za-
bytków – ani do ruchomych, ani do nie-
ruchomych. Ostatecznie stwierdzono, 
że powinny znaleźć się w sekcji „za-
bytki ruchome”. Organizatorzy akcji 
nie rozumieli takiego uporządkowania. 

Dodatkowo, wniosek o wpis do rejestru 
musiałby złożyć właściciel kapliczki. 
To jeszcze bardziej utrudniło akcję. 
Jak tłumaczył nam jeden z pomysło-
dawców akcji, wiele z kapliczek znaj-
duje się np.  na terenach miejskich, ale 
przy ulicach/drogach, które podlegają 
Zarządowi Dróg Miejskich. Organiza-
torzy akcji natomiast są przekonani, że 
ich akcja pomogła ujawnić lukę prawną 
w ustawie o ochronie zabytków.

Trzy obiekty na razie poza wpisem 
do rejestru
Naczelnik Wydziału badań, edukacji 
i dokumentacji w Biurze Stołecznego 
Konserwatora Zabytków potwierdził, 
że kwestia „ruchomości” wielu obiek-
tów małej architektury jest problema-
tyczna. W wykazie Gminnej Ewidencji 
Zabytków jest tylko wpisana kilka lat 
temu XVIII-wieczna murowana ka-
pliczka przy ul. Dzieci Warszawy. Zo-
stała zaszeregowana jako… obiekt 
nieruchomy. Jak poinformował nas 
Urząd Dzielnicy Ursus, kapliczka jest 
na terenie prywatnym. Urząd opieku-
je się i tylko nadzoruje kapliczkę oraz 
wykonuje niezbędne prace celem ut-
rzymania zabytku. Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków wyjaśniło 
nam: kapliczki podwórkowe, przydroż-
ne, klatkowe, figury świętych, wolno 
stojące krzyże, nagrobki cmentarne, 
a także elementy małej architektury 
(np. wodotryski, rzeźby ogrodowe, nie-
kubatorowe kapliczki) należą do zabyt-
ków ruchomych. Na razie nie udało się 

zatem wpisać do rejestru zabytków z te-
renu Dzielnicy Ursus ani kapliczki z lat 
30. XX wieku przy ul. Kadłubka przy 
posesji nr 17, ani figurki Matki Bożej 
przy ul. Przemysława 14, ani figurki 
znajdującej się przy ul. Pobożnego 13. 
Chyba, że pomyślą o złożeniu takiego 
wniosku ich właściciele?

Mała architektura sakralna policzona
Zdając sobie sprawę, że przydrożne 
czy podwórkowe kapliczki, krzyże 
i figury stanowią ważny element ulot-
nego dziedzictwa kulturowego Warsza-
wy i okolic – z roku na rok niszczeją 
i zmniejsza się ich liczba – w ramach 
projektu Fundacja Hereditas zinwen-
taryzowała znajdujące się na terenie 
stolicy obiekty małej architektury 
sakralnej. Działania te miały na celu 
upamiętnienie polskiego dziedzictwa 
historycznego i stworzenie warunków 
dla wzmacniania tożsamości narodo-
wej społeczeństwa, zamieszkującego 
aglomerację warszawską.

Agnieszka Gorzkowska 
Na zdjęciu: Figurka Matki Boskiej stojąca 

na błękitnej podstawie, róg ulic: Dzieci 
Warszawy i Ryżowej / Fundacja Hereditas
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PRUSZKÓW

Niedziela 23 lutego była prawdziwą ucztą dla oka 
i ucha. Tego dnia bowiem w Hali ZNICZ w Pruszkowie 
odbył się – największy w Polsce – Ogólnopolski 
Turniej Tańca Sportowego –  Top Dance Cup 2020, 
którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy 
TOP DANCE, a współorganizatorami: Federacja 
Tańca Sportowego (FTS), członek Polskiego Komitetu 
Sportów Nieolimpĳ skich oraz Mazowiecki Związek 
Tańca Sportowego (MZTS). Imprezę objęli honorowym 
patronatem : Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik,  Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza 
oraz Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch.

D o turnieju zgłosiło się nadspodzie-
wanie dużo zawodników przybyłych 
z ponad 30 polskich miast, a nawet 

pary taneczne z Litwy. Ponad 200 peł-
nych wdzięku, pięknie prezentujących 
się w odpowiednio dobranych strojach 
par rywalizowało ze sobą od samego 
rana w 28 tanecznych kategoriach, czę-
sto wzbudzając zachwyt wśród przyby-
łych gości i jurorów. 

Dla wszystkich uczestników przewi-
dziane były dyplomy i nagrody, dla 
finalistów w poszczególnych katego-
riach sportowych oprócz dyplomów 

– medale, natomiast zwycięzcy otrzy-
mali puchary oraz – od sponsorów tur-
nieju – nagrody rzeczowe. 

W ieczorna gala miała wyjątkowy  
i uroczysty charakter. Otworzyli 
ją patroni honorowi turnieju – 

Krzysztof Rymuza – Starosta Prusz-
kowski, Paweł Makuch – Prezydent 
Pruszkowa oraz ze strony Adama Stru-
zika, Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego – jego przedstawicielka.
A samą galę poprowadziła Iwona Pav-
lović – wielokrotna mistrzyni Polski 
w tańcu towarzyskim, międzynarodo-

wy sędzia (z uprawnieniami dwóch ta-
necznych organizacji międzynarodo-
wych – amatorskiej IDSF i zawodowej 
WD&DSC) oraz konferansjerka, zna-
na w całej Polsce przede wszystkim 
z telewizyjnych programów „Taniec 
z Gwiazdami” oraz „Dancing with the 
Stars. Taniec z gwiazdami”, w których 
była jurorem.
Wieczór urozmaicony był wieloma wy-
stępami. Rozbrajający był pokaz tanecz-
ny najmłodszych adeptów tańca – grupy 
przedszkolaków z Pruszkowa i innych 
miejscowości. Można się domyślić, że 
tak zapewne wyglądał pierwszy etap 
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nauki tańca większości uczestników tur-
nieju, w tym par mistrzowskich. 
Kontrastem był więc żywiołowy ta-
niec pary – Katarzyny Rychlicy i Ja-
kuba Szafrańskiego (najwyższa klasa 
taneczna S), wicemistrzów Mazowie-
ckiego Związku Tańca Sportowego 
– wychowanków UKS Top Dance.

S portowy taniec towarzyski  jest 
wiodącą dyscypliną UKS TOP 
DANCE – organizatora turnie-

ju. Chociaż od założenia UKS TOP 
DANCE nie minął nawet rok –  jego 
członkowie już prezentują całkiem 
niezły poziom. Zawdzięczać go mogą, 
oprócz samej chęci do tańca,  przede 
wszystkim najlepszej z możliwych  
kadrze trenerskiej, która swoje sukce-
sy na arenie międzynarodowej przeku-
wa w kształtowanie nowych potencjal-
nych mistrzów.  Członkami UKS TOP 
DANCE są tancerze nie tylko z same-
go Pruszkowa, ale i z całego powia-
tu pruszkowskiego czyli z Piastowa, 
Brwinowa, Michałowic, Nadarzyna, 
Raszyna, a nawet z Warszawy. Dzię-
ki rekomendacjom  młodych tancerzy 
z UKS TOP DANCE i ich rodziców, 
do klubu dołączają nowi członkowie 
także z innych polskich miast i miej-
scowości. Wszyscy mają wspaniałe 
warunki do treningów, biorą udział 
w ogólnopolskich turniejach tańca to-
warzyskiego,  uczestniczą w obozach, 
koloniach i półkoloniach. Na efekty 
nie trzeba długo czekać...

W Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
Sportowego Top Dance Cup 
2020 Pruszków reprezentowało 
60 uczestników, którzy zdobyli 
w sumie 37 medali (19 złotych, 
13 srebrnych i 5 brązowych).

P omysł na zor-
ganizowanie tur-
nieju tanecznego 

okazał się  strzałem w dziesiątkę. To 
z jednej strony fantastyczna, zdrowa 
rywalizacja i sprawdzenie tanecznych 
umiejętności zawodników, oswajanie 
się z obecnością na wielkim parkiecie, 
a z drugiej – wspaniała promocja dla 
Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego 
– propagatorów sportu, kultury fizycz-
nej, sportowo-artystycznych aktywno-
ści i zdrowego trybu życia, kształtują-
cych same pozytywne dla rozwoju nie 
tylko młodych ludzi cechy.
Największe zasługi mają jednak nie-
wątpliwie założyciele UKS Top Dan-
ce, którzy miłością do tańca i sporto-
wym trybem życia zarażają  członków 
UKS dając im najlepsze z możliwych, 
bo już sprawdzone, wskazówki, ucząc 
konsekwencji i wytrwałości, nadając 
przy tym ich życiu dobry kierunek. 
Bo i cele mają godne:
� upowszechnianie i rozwijanie re-

kreacji fizycznej, sportu i turystyki,
� popularyzowanie sportowego tań-

ca towarzyskiego,
� promowanie zdrowego i aktywne-

go trybu życia,
� organizowanie imprez i zawodów 

sportowych,
� współpraca z innymi organizacja-

mi w dziedzinie kultury fizycznej.

Nawet jeśli część członków klubu 
obierze w przyszłości inny kierunek 
w życiu, nie związany z tańcem, to na-
byte w klubie poczucie rytmu, posta-
wa, gracja, wytrwałość i inne ważne 
cechy i umiejętności dla większości 
mogą stać się atutami na dorosłej za-
wodowej drodze.           

 Anna Stefańska
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OŻARÓW MAZOWIECKI

KONSULTACJE SPOŁECZNE ORGANIZOWANE PRZEZ CPK, 
czyli czy potrzebne są Koleje Dużych Prędkości z Warszawy do lotniska CPK?
Centralny Port Komunikacyjny (CPK) opublikował strategiczne Studium 
lokalizacyjne Inwestycji Centralne Porty Komunikacyjne. Studium jest do-
stępne na stronie internetowej CPK; każdy może zgłaszać uwagi co do ko-
rytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach 
inwestycji CPK. Ponieważ Autostrada A-2 już istnieje, warto skupić się 
na planowanych wariantach korytarzy kolejowych prowadzących do CPK. 

Kwestia nowych linii kolejowych, 
a zwłaszcza Kolei Dużych Prędkości 
(KDP) z Warszawy w kierunku za-

chodnim nie jest niczym nowym. Pierw-
sze plany KDP były już rozważane tuż 
po transformacji 1990 roku. W 1993 
roku ukończono studium trasowania 
linii kolejowych powyżej 300km/h. Od 
tego momentu minęło 27 lat i znowu się 
zastanawiamy, którędy ma wychodzić 
nowy korytarz Kolei Dużych Prędkości 
do CPK.Oczywiście temat KDP powró-
cił właśnie teraz w związku z inicjatywą 
budowy Centralnego Portu Komunika-
cyjnego.

Założenia projektowe po 30 latach nadal 
aktualne?
Tu można zadać ważne pytanie: Czy coś 
się zmieniło w założeniach projekto-
wych po upływie niemal 30 lat? 
Jeśli chodzi o KDP – to tak. Jeszcze 
ponad 10–15 lat temu można było 
przeczytać, że linia KDP będzie pro-
jektowana na prędkość 300–350 km/h 
(tak jeżdżą pociągi TGV we Fran-
cji). Reklamowano wówczas np. do-
celowy czas przejazdu z Warszawy 
do Poznania przez Łódź jako 1,35 h. 
Obecnie podaje się czas ok. 1,55 h. 
Warto wiedzieć, że między Warszawą 
a Poznaniem 3 lata temu, przed remon-
tem trasy E-20, najszybszy pociąg je-
chał 2,28 h z Dw. Centralnego i 2,22 h 
z Dw. Zachodniego. 
Dlaczego tak się dzieje, że projektowa-
ny obecnie czas przejazdu między tymi 
miastami będzie dłuższy niż planowano 
to jeszcze 10 lat temu? 

Czy przyczyną tego stanu jest CPK? 
W pewnym sensie tak, ponieważ naj-
szybszy pociąg rozpędzający sie na 
zachód od Warszawy będzie musiał 
od razu hamować i zatrzymać się 
w CPK (to tylko 37 km). Pewnie m.in. 
z tej przyczyny zapadła decyzja, że po-
ciągi po nowych szlakach KDP będą 
jeździły do prędkości max. 250 km/h. 
Takiego zdania jest jest prezes PKP 
S.A. Krzysztof Mamiński, który 
w czerwcu 2017 r. w wywiadzie dla 
Polskiego Radia stwierdził, że „nad 
opłacalnością inwestycji w KDP 
300–350 km/h trzeba się mocno za-
stanowić”. Natomiast sekretarz stanu 
z Ministerstwa Infrastruktury Andrzej 
Bittel powiedział, że w kontekście tak 
drogiej inwestycji (sam projekt za 75 
mln zł) dokumenty były opracowywane 
z założeniem dużo wyższej prędkości 
pociągów, czyli 350 km/h. [opr. 2012]. 
„Ale to bardzo dobrze, bo z mniejszą 
prędkością zawsze można pojechać” – 
uważa Bittel, i dodaje, że wspomniane 
studium wykonalności „powinno być 
traktowane jako materiał wyjściowy do 
dyskusji”. 
Istotnie, budowanie szlaków kolejowych 
w terenie nizinnym dla pociągów osią-
gających prędkość 350 km/h jest w dług 
ekspertów o 5% droższe niż dla pręd-
kości 250 km/h (wg eksperta Instytutu 
Kolejnictwa Jana Raczyńskiego). Po-
dobnie rzecz się ma  z zakupem tabo-
ru. Wynika z tego, że państwo, przy 
tej wielomiliardowej inwestycji, jaką 
jest budowa CPK, w pewnym sensie 
szuka oszczędności, bo prawdopo-

dobnie koszty całkowitej budowy będą 
większe niż obecne założenia. Dlatego 
też z wielką uwagą przyjrzałem się pro-
ponowanym korytarzom kolejowym do-
jazdu do CPK od strony Warszawy. 

Istniejące linie kolejowe
Jeśli istotnym czynnikiem jest też 
ekonomia, to nie jest jasne, dlaczego  
w przypadku budowy CPK nie wzięto 
pod uwagę w całości obecnych linii ko-
lejowych wylotowych z Warszawy na 
zachód. Można było jeszcze zrozumieć 
potrzebę nowych korytarzy wylotowych 
we wcześniejszych ustaleniach (jeszcze 
bez planów CPK), które zakładały pręd-
kość max. 350km/h i na dodatek w za-
łożeniach do stacji Łódź pociągi miały 
jechać bez zatrzymania. Nie jest jednak 
zrozumiałe, dlaczego w aktualnej sytu-
acji nie można wykorzystać – z punktu 
ekonomicznego – linii dalekobieżnej 
na Grodzisk Mazowiecki nr 1. Jest ona 
świeżo po remoncie i obecnie pociągi 
jadą na niej 160 km/h. 

Chodzi o czas
W styczniu 2019 na I Kongresie Roz-
woju Kolei wiceminister Mikołaj Wild 
(obecnie Prezes CPK) stwierdził: 
„Pierwszym sprawdzianem dla ko-
lejowej części CPK będzie połącze-
niem terenów przyszłego lotniska 
z Warszawą i Łodzią. To nie jest ta-
kie fantastyczne jak mogłoby się wy-
dawać, bo do pobliskiego Jaktorowa 
jedziemy w 20 minut”. (Jaktorów jest 
oddalony o 6 km od Baranowa – CPK). 
W czerwcu 2017,  w wywiadzie dla 
Polskiego Radia (Jedynka) w dyskusji 
o projekcie KDP Krzysztof Mamiński 
stwierdził: „Ja bym chciał, aby ko-
leje polskie jeździły 200km/h, może 
220 km/h”. Warto zdać sobie sprawę, 
że linię dalekobieżną nr 1 z Warsza-
wy do Jaktorowa można niedużym 
kosztem przyspieszyć do prędkości 

200km/h (teraz jest 160km/h). Obecnie 
na tej linii (Warszawa – Jaktorów) już 
prawie wszędzie są bezkolizyjne prze-
jazdy drogowe, co jest wymagane przy 
prędkości pociągów powyżej 160km/h. 
Wystarczy dobudować od CPK do 
Jaktorowa ok. 6 km torów. Wówczas 
przejazd tą trasą z Warszawy do pla-
nowanego centralnego lotniska zmieści 
się w 20 minutach (dla porównania – 
obecnie niektóre pociągi do oddalo-
nego od Jaktorowa o 8 km Żyrardowa 
pokonują trasę z Warszawy Zachodniej 
w 19 minut przy prędkości 160 km/h). 
Jak przypominał w listopadzie 2019 r. 
Piotr Malepszak, pełniący obowiąz-
ki prezesa CPK, „istotnym kryterium 
była też możliwość budowy węzła 
kolejowego zapewniającego czas do-
jazdu z centrum Warszawy wynoszący 
nie więcej niż 20–30 minut”. Gdyby 
pociągi z Warszawy jechały trasą nr 1 
z łącznikiem w Jaktorowie do CPK, to 
bez problemu zmieściłyby się  w po-
wyższym czasie (z obecnego rozkładu 
jazdy wynika, że przy największym 
obłożeniu między godz. 15.00 a 18.00 
można bez kłopotu na trasie z CPK do 
stolicy dodać 3–4 pociągi na godzinę 
na trasę kolejową nr 1, ponieważ pocią-
gi są odprawiane co 4 minuty).

Nasuwa się tutaj pytanie: czy w po-
czątkowej fazie rozwoju CPK jest po-
trzebna nowa linia KDP do Warsza-
wy? Na ile minut na nowej linii KDP 
z Warszawy do CPK pociąg osiągnie 
maksymalną prędkość 250 km/h, skoro 
to tylko 37 km od centrum Warszawy? 
Czy zostały poczynione analizy ekono-
miczne, ile miliardów złotych można by 
było zaoszczędzić na tym najdroższym 
odcinku KDP z Warszawy? (wszak 
grunty w okolicach Warszawy do tanich 
nie należą). Dla orientacji remont trasy 
kolejowej Warszawa – Gdańsk wyniósł 
10 mld złotych. 

Uważam, że w początkowej fazie roz-
woju lotniska CPK w zupełności wy-
starczy obecna linia kolejowa nr 1 
z dobudowanym 6-kilometrowym od-
cinkiem od Jaktorowa. Częstotliwość 
pociągów co 15–20 minut będzie satys-
fakcjonująca do obsługi lotniska. Dla 
porównania, lotnisko w Rzymie (Roma 
Fiumicino) jest oddalone ok. 30 km od 
centrum Rzymu. Pociąg expresowy Le-
onardo Express – Roma Termini kursuje 
w takcie od 15 do 30 minut. Czas prze-
jazdu to 30–32 minuty. Przepustowść 
lotniska w 2019 roku wynosiła 42 mln 
osób. Podobnie lotnisko CPK planowa-
ne jest w początkowym etapie na obsłu-
żenie 45 mln osób.

Rentowność
W tych propozycjach istotnym argu-
mentem jest rentowność inwestycji 
KDP. Z powodu ogromnych kosztów, 
w pierwszej kolejności powinna być 
wybudowana linia KDP z Wrocławia do 
Łodzi, co radykalnie skróci długi obec-
nie czas przejazdu, a później trasa Łódź 
– CPK.
Podsumowując, obecnie nie widzę sen-
su inwestowania w KDP z centrum War-
szawy do CPK. Pasażerowi z Warszawy 
nie zrobi dużej różnicy, gdy zamiast pla-
nowanych15 minut KDP pojedzie obec-
ną linią kolejową 20 czy 25 minut (ak-
tualny czas przejazdu SKM z centrum 
Warszawy na Lotnisko Chopina wynosi 
między 20 a 25 min.). Powyższe argu-
menty są racjonalne w kontekście ca-
łej inwestycji, jaką jest Centralny Port 
Komunikacyjny. Zamiast budować 
ogromnym kosztem nową linię KDP 
na odcinku Warszawa – CPK, można 
z powodzeniem wykorzystać obecną 
infrastrukturę kolejową. Niewątpli-
wie przyniesie to państwu miliardowe 
oszczędności przy budowie CPK.

Mariusz Latek
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 
w gminie Ożarów Mazowiecki

NOWE PRZEDSZKOLE 
PUBLICZNE 
na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki
Do sieci przedszkoli publicznych w Gminie Oża-
rów Mazowiecki dołączy od 1 września 2020 r. 
fi lia Przedszkola Publicznego „Akademia Pod 
Modrzewiem” przy ul. Hallera 10/8b w Ożaro-
wie Mazowieckim. Placówka będzie prowadzo-
na przez Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza.
Dotychczas działające w tej lokalizacji Przed-
szkole „Szczęśliwa Gwiazdeczka” zakończy 
działalność 1 sierpnia 2020 r. Zasady działania 
przedszkola nie ulegną zmia nie, filia Przedszko-

la „Akademia Pod Modrzewiem” będzie przed-
szkolem publicznym. Zachęcamy Państwa do 
wzięcia udziału w rekrutacji na stronie re-
krutacja.ozarow-mazowiecki.pl
Dzieci, kontynuujące uczęszczanie do Przed-
szkola przy ul. Hallera 10/8b od 1 września 
2020 r., będą odbywały wychowanie na do-
tychczasowych zasadach. 
Przypominamy o konieczności złożenia 
w marcu 2020 r. deklaracji o kontynowaniu 
wychowania przedszkolnego w tym Przed-
szkolu poprzez stronę rekrutacja.ozarow-
-mazowiecki.pl. 

Na początku roku szkolnego 2020/2021 zostaną 
Państwo poinformowani przez nową dyrekcję 
o ewentualnej konieczności wypełnienia nowej 
karty zgłoszeniowej do Przedszkola.

Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki 

Chcesz, żeby gmina Ożarów Mazowiecki, w której mieszkasz, miała więcej 
pieniędzy na budowę szkół, obiektów sportowych czy lokalnych dróg? 
Płać podatki w miejscu zamieszkania. 
Każdy z nas może zdecydować, gdzie trafią jego po-
datki. Płacony przez Mieszkańców podatek docho-
dowy jest zwracany gminie prawie w 38 procentach. 
W 2019 roku była to kwota prawie 44 mln zł, za co 
można wybudować  1 wiadukt, lub 2 nowe szkoły 
albo 55 boisk, takich jak ostatnio oddane do użyt-
ku w Ołtarzewie i wreszcie ponad 7 km dróg wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Wpływy te mogą być 
o wiele większe, jeśli wszyscy o to zadbamy i wska-
żemy przy rozliczeniu faktyczne miejsce zamiesz-
kania.  To nic nas nie kosztuje, a środki, które trafią 
do budżetu gminy przyczynią się do jej rozwoju. Bę-
dziemy mogli te pieniądze zainwestować w lokalną 
infrastrukturę – drogi, chodniki, place zabaw, obiekty 
oświatowe czy oświetlenie. 
Co należy zrobić jeżeli adres Twojego zameldowa-
nia jest inny niż zamieszkania, a chciałbyś, aby część 
Twojego podatku dochodowego wróciła do gminy, 
w której mieszkasz. Nic trudnego! 
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych nakładają na podatników obowiązek skła-
dania zeznań rocznych o wysokości osiągniętego 
dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 
według ustalonych wzorców, w  określonych w termi-
nach i do właściwego urzędu skarbowego. 
URZĄD SKARBOWY WŁAŚCIWY DLA GMINY OŻARÓW 
MAZOWIECKI TO URZĄD SKARBOWY WARSZAWA BIELANY, 
UL. SKALBMIERSKA 5, 01-844 WARSZAWA. 
Zgodnie z przepisami, właściwość urzędu skarbowe-
go do którego należy złożyć roczne rozliczenie PIT 
wybiera się według miejsca zamieszkania w ostatnim 
dniu roku podatkowego czyli na dzień 31 grudnia 
2019 roku. Nie trzeba też składać w Urzędzie Skar-
bowym dodatkowego formularza ZAP-3. Wystarczy 
w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT np. PIT 37 
czy PIT 28 wpisać swój aktualny adres.
W przypadku, gdy z podatku dochodowego rozli-
cza Ciebie Twój płatnik (np. pracodawca), poinfor-
muj go, że Twoim miejscem zamieszkania na dzień 
31 grudnia minionego roku podatkowego była gmi-
na Ożarów Mazowiecki. 

Zadbajmy wspólnie o rozwój Naszej gminy.

Paweł Kanclerz
 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

ROZLICZ SIĘ dla Ożarowa Mazowieckiego

Program obejmuje zajęcia edukacyjne dla przyszłych ro-
dziców, prowadzone w Centrum Inicjatyw Społecznych 
„Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 
292. Jeden cykl składa się z 5 grupowych spotkań, każde 
trwające ok. 3 godz. – 1 raz w tygodniu, w poniedziałki od 
godz. 17.30. Każdorazowo udział może wziąć maksymal-
nie 20 osób (10 par). 

Wyłonionym w konkursie realizoatorem programu jest: 
CEDR Renata Makowska.

Koszt udziału: 30 zł / osoba

� � �

W programie mogą uczestniczyć:
• kobiety – mieszkanki* Gminy Ożarów Mazowiecki – 

w ciąży fi zjologicznej po 25 tygodniu, posiadające za-
świadczenie o braku przeciwskazań do udziału w zaję-
ciach szkoły rodzenia (teoretycznych i praktycznych),

• ojcowie dzieci – mieszkańcy* Gminy Ożarów 
Mazowiecki

*  Osoby niezameldowane muszą przedstawić zaświadczenie 
o rozliczaniu podatku w urzędzie skarbowym właściwym dla 
Gminy Ożarów MazowieckiPROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
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NASZE STRONY

65+   BADAJ SŁUCH CO ROK 
3 marca przypada Światowy Dzień Słuchu. I chyba nie bez powodu powinniśmy o nim wspomnieć, gdyż 
niedosłuch staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. 

W edług Światowej Organizacji Zdrowia (World 
Health Organization – WHO) około 466 mi-
lionów ludzi wykazuje niepełnosprawność 

słuchową, z tego aż 34 miliony to dzieci. Ponadto 
1,1 miliarda młodych ludzi jest narażona na ubytek 
słuchu z powodu ciągłego przebywania w hałasie. 
Hałas towarzyszy nam na ulicy, w pracy, w super-
marketach, centrach rozrywki, ale i też sami naraża-
my nasz słuch na uszkodzenie używając słuchawek 
wewnątrzusznych. WHO przewiduje, że liczba osób 
z niedosłuchem znacznie wzrośnie w nadchodzących 
dziesięcioleciach, chyba że zostaną podjęte skutecz-
ne działania profilaktyczne. Poza tym, społeczeństwa 
europejskie dość szybko starzeją się, a to sprawia, że 
wzrasta odsetek osób z tzw. głuchotą starczą (pres-
byacusis), a więc niedosłuchem podeszłego wieku. 

P roblemy ze słuchem pojawiają się już u 6–10% 
osób w wieku 65–75 lat i aż u 75% osób po-
wyżej 70 r.ż. Bezpośrednią przyczyną niedosłu-

chu wieku podeszłego są zmiany zwyrodnieniowe 
w uchu wewnętrznym, w szczególności nieodwra-
calne uszkodzenie komórek słuchowych ślimaka. 
Dodatkowo do niedosłuchu przyczyniają się mię-
dzy innymi zaburzenia czynności układu krążenia 
oraz przemiany materii, przewlekłe choroby, takie 
jak cukrzyca, czy choroby nowotworowe i działanie 
niektórych leków. Niedosłuch jest jednym z poważ-
niejszych problemów w geriatrii, gdyż przyczynia 
się do ogólnych dysfunkcji poznawczych i społecz-
nych osób w wieku senioralnym. Kluczowe jest jego 
wczesne wykrycie, leczenie i rehabilitacja.

N iedosłuch u osób starszych prowadzi przede 
wszystkim do trudności komunikacyjnych, 
a wtedy kontakt ze światem zewnętrznym 

zaczyna być ograniczony. Zazwyczaj w pierw-
szej kolejności pojawiają się trudności ze zro-
zumieniem mowy. Osoby, u których występują 
takie problemy relacjonują, że słyszą, a nie ro-
zumieją słów. Ciągły stres wywołany obawą, że 
czegoś nie dosłyszą prowadzi do wycofania się 
z życia rodzinnego, rezygnacji z kontaktów z oto-
czeniem, a w ostateczności do izolacji i depresji. 
Jeśli niedosłuch pogłębi się, może zagrażać bez-
pieczeństwu, a nawet życiu osoby niedosłyszącej. 
Osoba z głębszym niedosłuchem może np.: nie 
usłyszeć nadjeżdżającego samochodu i ulec wy-
padkowi lub też nie usłyszeć, że ktoś się włamuje 
do domu.  
Najważniejsze, by zdiagnozować niedosłuch w jego 
jak najwcześniejszym stadium i jak najszybciej pod-
jąć leczenie lub rehabilitację. Dlatego istotne jest 
regularnie wykonywanie badania słuchu. Osoby po 
65 roku życia powinny zgłaszać się na takie badanie 
przynajmniej raz w roku. 

Źródło:
https://www.mp.pl/otolaryngologia/aktualnosci/220007,wykrycie-
niedosluchu-u-seniora-wazne-dla-poprawy-jego-sprawnosci
https://www.who.int/activities/promoting-world-hearing-forum

Źródło:

Agnieszka KOŁACZEK 
– protetyk słuchu, specjalista z wieloletnim 

doświadczeniem w pomocy ludziom 
z problemami związanymi ze słuchem

Nigdy nie pytaj kobiety, 
czy jest w ciąży
W dzisiejszych czasach lubimy wszystko planować, mieć pod 
kontrolą każdy aspekt naszego życia. W taki sposób postrze-
gamy też zachodzenie w ciążę, chęć posiadania potomstwa 
i poszerzania rodziny. Gdy jakieś młode małżeństwo przez 
dłuższy czas pozostaje bezdzietne, społeczeństwo patrzy na owych delikwentów co-
raz bardziej podejrzliwie, dziwiąc się, a niekiedy wręcz oburzając, dlaczego odkładają 
decyzję o reprodukcji na później. Nielicznym przychodzi do głowy fakt, że w ich – jak 
dotychczas bezdzietnej historii – może kryć się jakieś drugie dno. Więc pytamy. 

Z adajemy to pytanie często, postrzegając 
je jako niewinne, wmawiając sobie trosk-
liwość naszych intencji. Zupełnie nie 

zdajemy sobie przy tym sprawy, jak okrutne 
i bolesne może być to jedno zdanie. Dlaczego 
pozornie niewinne pytanie może nieść ze sobą 
tak wiele zła?

Może ma taką budowę
Nie każda kobieta nosi rozmiar „XS”. Wiele 
z nas zwyczajnie preferuje bardziej kobiece 
kształty, a bycie chudą nie jest pożądanym dla 
nas stanem. Poczucie pełnej akceptacji włas-
nego wyglądu należy jednak do rzadkości. 
Większość kobiet zmaga się z różnymi kom-
pleksami, wśród których prym wiedzie właś-
nie zbyt wysoka masa ciała. Te nadprogramo-
we kilogramy sprawiają, że ich posiadaczki 
czują się mniej atrakcyjne i pewne siebie. Nie 
oszukujmy się, dodatkowe kilogramy to często 
nasza największa, wizerunkowa słabość. Ko-
bieta z brzuszkiem nie musi być więc w ciąży 
– może zmagać się z nieprzyjemną dla siebie 
nadwagą, na którą poprzez to pozornie bła-
he pytanie zwracamy uwagę i wprawiamy ją 
w zakłopotanie. W reakcji oprócz zaprzecze-
nia być może niektóre z nas się głośno roze-
śmieją. Innym jednak zrobi się przykro i spę-
dzą kolejną noc płacząc samotnie w poduszkę. 

Może wcale nie chce
Bywa też tak, że para świadomie decyduje się 
nie mieć potomstwa. Nasze społeczeństwo nie 
jest jednak gotowe na takie deklaracje. Gdy 
ktoś odważy się na publiczne stwierdzenie, że 
nie chce mieć dzieci, niemal natychmiast spo-
tyka go społeczna krytyka. Zdumiewająca jest 
przy tym skala tej krytyki – traktuje się taką 
osobę jakby w istocie zrobiła coś złego. Praw-
dopodobnie wynika to stąd, że takie stanowisko 
nie jest częścią utartej, typowej i powszechnej 
ścieżki życia, do jakiej jesteśmy przyzwycza-
jeni. Traktuje się więc taką osobę z pewnym 
dystansem – jako dziwną, niezrozumiałą, nie-
dojrzałą, niewiedzącą, na czym polega praw-
dziwe życie. Gdy kobieta w średnim wieku nie 
ma dzieci to zwykle zakłada się, że musiał być 
ku temu jakiś powód. Odrzucamy myśl, że tym 
powodem mogła być po prostu jej świadoma, 
przemyślana, indywidualna decyzja. 

Może jest za wcześnie
Rozpatrzmy wreszcie przypadek kobiety, któ-
ra faktycznie jest już w ciąży. Może jest jednak 
jeszcze za wcześnie, by chciała się dzielić tą 
informacją z całym światem. Liczba poronień 
w pierwszych tygodniach ciąży jest zaska-
kująco wysoka. Warto więc odczekać nieco 
dłuższy czas od momentu zobaczenia dwóch 
kresek na teście ciążowym. Pochwalenie się tą 
informacją na bardzo wczesnym etapie może 
skutkować późniejszym, niewątpliwie bo-
lesnym sprostowywaniem jej. Z drugiej stro-

ny przyszła mama zapytana wprost, czy jest 
w ciąży, być może powie prawdę. Powie ją 
za wcześnie i zanim będzie gotowa. A potem 
różnie może być. Gdyby kobieta chciała nam 
przedstawić tę informację to z pewnością sama 
by to zrobiła, nie potrzebując w tym celu na-
szego ponaglania. Dajmy jej ten czas. 

Może chce… ale bez skutku
Przechodzimy wreszcie do tych szczególnie 
kłopotliwych sytuacji. Jak na pytanie o poten-
cjalną ciążę ma odpowiedzieć kobieta, która 
bardzo by jej chciała, ale z różnych powodów 
do niej nie dochodzi? Powody mogą być bardzo 
różne, od tych medycznych (np. endometrioza, 
zespół policystycznych jajników, problemy 
z owulacją) do bardziej nieokreślonych (np. 
tzw. niepłodność idiopatyczna – gdy z punktu 
widzenia medycznego wszystko jest w porząd-
ku, ale do ciąży nie dochodzi). Kobiety będą-
ce w takiej sytuacji radzą sobie bardzo różnie. 
Bywa tak, że ich stan psychiczny jest naprawdę 
kiepski, czują, że nie wypełniają swojej roli, 
a każdy ich dzień charakteryzuje się pojawia-
jącą się nachalnie myślą: „czy będę kiedyś 
mamą?”. Poruszanie tematu ciąży, zwłaszcza 
nieco ponaglającym tonem, to w moim odczu-
ciu czysta bezduszność. Jedna moja koleżan-
ka, znajdująca się w takiej sytuacji, na nawet 
jeszcze gorsze pytanie, bo: „czemu nie masz 
dzieci?” zwykła odpowiadać: „Jakbym mogła 
to bym miała.” Czy chcesz usłyszeć taką od-
powiedź?

Może ukrywa tragedię
Może być też tak, że nasza rozmówczyni fak-
tycznie była kiedyś w ciąży, ale poroniła. Być 
może tych poronień było znacznie więcej. 
Czuła już w brzuchu pierwsze ruchy, pierwsze 
kopnięcia swojego maleństwa, ale nie było jej 
dane urodzić go i wychować. Może wraz z mę-
żem zaplanowali już pokój dla dziecka i kupili 
pierwsze ubranka, jednak nigdy nie wyciągnęli 
ich z szafy. Nie każdy potrafi się łatwo otrząs-
nąć z takiej tragedii. Być może nawet... wca-
le nie powinien. Z całą pewnością jednak nie 
powinien tłumaczyć się właśnie nam, czy jest 
w ciąży lub dlaczego jeszcze nie jest. Wyda-
je się, że w wielu tematach nabraliśmy więcej 
empatii czy wrażliwości, jednak w tym przy-
padku ciągle przejawiamy elementarne braki. 
Pytanie o ciążę jawi się większości z nas jako 
niewinne, wręcz uzasadnione i jak najbardziej 
na miejscu. Tymczasem prawda jest taka, że 
nie powinniśmy go stawiać. Wyartykułowanie 
go może zwyczajnie kogoś zranić. Nawet jeśli 
tego po sobie nie pokaże. Nawet gdy zareaguje 
uśmiechem i pozorną beztroską. Zatem zanim 
kolejny raz je zadasz, zastanów się, czy chcesz 
usłyszeć odpowiedź. I czy na pewno właśnie 
Ty masz prawo ją usłyszeć? 

Marlena Hess

PSYCHOLOGIA
NASZYCH RELACJI

Kącik
PSYCHOLOGICZNY
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– Teraz mieszkamy na terenie Ursu-
sa. Wcześniej przez rok mieszkałam 
z dwiema córkami w domu samotnej 
matki „Etezja”. Mamy za sobą już kil-
ka przeprowadzek z kąta w kąt. To było 
dla mnie i dla dzieci najcięższe. Teraz 
dostaliśmy 2-pokojowe mieszkanie na 
V piętrze o powierzchni 48 m2. Czynsz 
będzie wynosił ok. 350 zł miesięcznie 
– powiedziała nam pani Żaneta, mama 
3-letniej Mai i 10-letniej Lidii. 
W budynku przy ul. Zagłoby 17 powsta-
ły 84 mieszkania o powierzchni od 29,7 
m2 do ok. 67,5 m2 (30 lokali jednopoko-
jowych, 42 dwupokojowych i  12 trzy-
pokojowych), w tym 9 przystosowanych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. W  
bloku znajduje się podziemny parking, 
windy oraz wózkownia w każdej klatce 
schodowej. Budynek został wyposa-

żony w system sygnalizacji przeciw-
pożarowej. Koszt inwestycji wyniósł 
22,5 mln zł.

Prezydent wręczył klucze
Uroczystość przekazania kluczy pierw-
szym lokatorom odbyła się w pomiesz-
czeniu DK „Miś” – filii OK „Arsus”. 
Trzy rodziny odebrały z rąk Prezydenta 
Warszawy Rafała Trzaskowskiego klu-
cze do swoich wymarzonych mieszkań, 
w tym rodzina uchodźcza z Kirgistanu.  
Prezydent Trzaskowski na wstępie po-
wiedział: – Moim i radnych Platformy 
Obywatelskiej priorytetem jest zwięk-
szanie zasobu komunalnego, dbanie 
o to, żeby warszawiacy mieli dostęp do 
tańszych mieszkań, zarówno komunal-
nych jak i tańszych mieszkań na wyna-
jem. Dzisiaj oddajemy 84 mieszkania 

w bardzo dobrym standardzie. I wręczę 
również symbolicznie klucze do nowego 
domu kultury, który udało się zbudo-
wać w miejscu, gdzie istniał wcześniej 
w o wiele gorszych warunkach. Budynki 
komunalne są budowane również w in-
nych dzielnicach Warszawy, na Pradze 
Północ, Pradze Południe i w Wawrze. 
Dziękuję wszystkim radnym, zarówno 
miejskim jak i dzielnicowym, zaanga-
żowanym w ten projekt oraz wszystkim 
urzędnikom, którzy byli zaangażowani 
w przyspieszenie programu.
Pęk kluczy do nowego/starego „Misia” 
wręczył symbolicznie Dyrektorowi 
Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusławo-
wi Łopuszyńskiemu i kierownikowi 
DK „Miś” Pawłowi Wyrzykiewi-
czowi.

Spokój, bezpieczeństwo i szansa 
na lepsze jutro
Głos zabrał też Burmistrz Dzielnicy 
Warszawa-Ursus Bogdan Olesiński, 
któremu towarzyszyli zastępcy Wiesław 
Krzemień i Kazimierz Sternik.
– Dzisiaj rozwiązujemy problemy wie-
lu ursuskich rodzin, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej. W parterze 
budynku wraca do swojej poprzedniej 
lokalizacji osiedlowy Dom Kultury 
„Miś”, który był w tym miejscu od lat 
dziewięćdziesiątych. Budynek wyposa-
żony jest w garaż podziemny, a na tere-
nie zewnętrznym urządzony został mały 
plac zabaw dla najmłodszych”. 
Podziękował wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowania i budowę, 
a w szczególności Magdalenie Mło-

chowskiej – dyrektor z Biura Polityki 
Lokalowej i Marii Łukaszewicz – Prze-
wodniczącej Komisji Budżetu w Radzie 
Warszawy. – Mam nadzieję, że nowi 
lokatorzy znajdą tu spokój, bezpieczeń-
stwo i szansę na lepsze jutro dla siebie 
i swoich dzieci – dodał na zakończenie.

Prezydent Warszawy odpowiadając na 
pytania dziennikarzy poinformował 
m.in.: – Planujemy dojść w stolicy do 
paru tysięcy mieszkań. W tej chwili 
w Warszawie jest budowanych 1700 
mieszkań. Mieszkania są w zupełnie 
nowym, nowoczesnym standardzie. Za-
potrzebowanie jest cały czas na pozio-
mie, jaki utrzymywał się w poprzednich 
latach. Szczególnie na Pradze jest wiele 
mieszkań, które nie spełniają współ-
czesnych standardów i dlatego duży wy-
siłek wkładamy w remonty. W ubiegłym 
roku 1000 mieszkań zostało podłączo-
nych do sieci ciepłowniczej, trwają re-
monty pustostanów. Zależy nam, żeby 
zasób mieszkań, pozostających w gestii 
miasta się powiększał, a na koniec ka-
dencji żeby osiągnął poziom 100 tysię-
cy mieszkań (obecnie jest ok. 80 tys.). 
W tym roku powinno być oddanych 
300–400 mieszkań.

Zebrani na uroczystości oraz dzienni-
karze mieli możliwość obejrzenia kilku 
gotowych mieszkań. Zarówno blok jak 
i mieszkania sprawiały bardzo dobre 
wrażenie.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski

URSUS

Mieszkania komunalne dla 84 rodzin
Już ponad miesiąc temu klucze do nowych mieszkań komunalnych odebrali 
w Ursusie pierwsi mieszkańcy. Wystartował też ponownie pod dawnym 
adresem przy ul. Zagłoby 17 Dom Kultury „Miś”. 
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PRUSZKÓW

„SALONIK Z KULTURĄ”
Niedziela, 23 lutego, godz.18.00, Spółdzielczy Dom Kultury w Pruszko-
wie, przy ul. Hubala 5. Tego dnia, w tym miejscu, o tej porze, odbyło się 
kolejne spotkanie muzyczno-kabaretowe, zwane „Salonikiem z kulturą”. 
Jego pomysłodawcą i gospodarzem jest Antoni Muracki – warszawski 
bard, pieśniarz, poeta i tłumacz, jeden z najwybitniejszych współczes-
nych przedstawicieli piosenki autorskiej w Polsce. Znany jest też jako 
popularyzator twórczości Jaromira Nohavicy – czeskiego piosenkarza, 
autora tekstów i tłumacza. Oprócz Nohavicy Muracki tłumaczył też na 
język polski poezję najwybitniejszych rosyjskich bardów – Bułata Oku-
dżawy, Władimira Wysockiego oraz Aleksandra Galicza.

Salonik z kulturą
„Salonik z kulturą” – to autorski pro-
jekt artystyczny Antoniego Murackie-
go. Artystyczne Saloniki łączą sztukę 
najwybitniejszych twórców z dziedziny 
teatru, piosenki, jazzu, muzyki i kabare-
tu oraz ich młodych następców. Gośćmi 
„Saloniku z kulturą” były takie wybitne 
postacie polskiej sceny muzycznej jak: 
Andrzej Poniedzielski, Edyta Geppert, 
Zbigniew Zamachowski, Tadeusz Woź-
niak, Stanisław Soyka, Mirek Czyży-
kiewicz, Andrzej Sikorowski, Artur An-
drus, Krzysztof Daukszewicz, Czerwony 
Tulipan, Elżbieta Jodłowska i Krystyna 
Sienkiewicz, Andrzej Jagodziński, Zbi-
gniew Wegehaupt. Salonik rozpoczął 
działalność w grudniu 2004 r. na goś-
cinnych scenach DK Włochy. Pojawiał 
się w OK w Konstancinie i na scenie 
biblioteki na Jelonkach. Potem był kon-
tynuowany w Bemowskim Centrum Kul-
tury ArtBem, DK Kadr, Domu Technika 
w Płocku, BOK, Milanowskim Centrum 
Kultury i Pałacyku Sokoła w Pruszkowie. 
W Pruszkowie po raz pierwszy „Salonik 
z Kulturą” odbył się 23 stycznia 2011 r.

Na powitanie
Salonik, salonik – pewnie świata 
nie zmieni, bo jak, Lecz przed światem 
w nim można się schronić,
bo niepowtarzalny ma smak.
Tu nie razi siwizna na skroni,
panie pachną verbeną i bzem.
Odwiedzajcie kochani salonik 
– bo czemu nie?
 – to fragment piosenki, którą gospodarz 
„Saloniku z kulturą” – Antoni Muracki, 
wraz z towarzyszącymi mu instrumen-
talistami, otworzył niedzielne spotkanie. 
– Witam was bardzo gorąco i dziękuję za 
wypełnioną salę. Dzisiejszy salonik będzie 
się składał z 2 części, aczkolwiek w jednej 
części, bez przerwy. Taka sprzeczność. 
Antoniemu Murackiemu na scenie towa-
rzyszyli tego wieczoru: Joachim Łuczak 
– na skrzypcach i gitarze basowej (pra-

wie rodzina – podawałem go do chrztu) 
i Robert Kuśmierski – akordeon (gra 
z wielkimi w Polsce i w Czechach – m.in. 
z Nohavicą). Zaprezentowali część ma-
teriału z wydanej w styczniu bieżącego 
roku płyty „Muracki śpiewa Kryla” za-
wierającej nagrania dokonane podczas 
koncertu w Radiu Gdańsk w 2019 roku. 
Pieśni Karela Kryla Muracki przetłu-
maczył i zaaranżował według własnego 
pomysłu. Mimo, że były pisane około 50 
lat temu – w dzisiejszych czasach brzmią 
wyjątkowo aktualnie: – Poruszają uni-
wersalne problemy tożsamości, kondycji 
ludzkiej, trudnych wyborów czy wolności.

Karel Kryl
Wszystko zaczęło się pod koniec lat 
60-tych od pieśni zaangażowanych Ka-
rela Kryla, który w swoim kraju – Cze-
chosłowacji – nie mógł występować 
i musiał wyemigrować. Przez wiele lat 
mieszkał w Niemczech, znał się świetnie 
z Jackiem Kaczmarskim i razem tworzyli 
kulturalną sekcję Radia Wolna Europa na 
wschód. Kilkakrotnie występował w Pol-
sce, mówił po polsku, miał w Polsce wie-
lu przyjaciół. W roku 1995 – Antonina 
Krzysztoń, z którą był zaprzyjaźniony, 
nagrała płytę „Czas bez skarg” z polskimi 
tłumaczeniami pieśni Kryla, autorstwa 
Maryny Miklaszewskiej i Jana Krzysz-
tofa Kelusa. W marcu upłynie 26 lat od 
jego śmierci.

Muracki śpiewa Kryla
Podczas niedzielnego wieczoru prezen-
tację twórczości Kryla artyści rozpoczę-
li od „Mrocznej karawany”. Następną 
pieśnią była „Braciszku, zamykaj furtkę” 
napisana po inwazji wojsk sowieckich na 
Czechosłowację w 1968 r., dalej „Space-
rowa rewolucja”, „Jarzębiny”. Kryl pisał 
też, choć trudniej je znaleźć, pieśni dow-
cipne, wesołe, a także liryczne – o miło-
ści, trudnych związkach między ludźmi. 
Jedna z takich pieśni – „Niewidome 
dziewczę” została przygarnięta na płytę, 

a do jej wykonania zaproszona została 
córka Antoniego Murackiego – Aleksan-
dra Drzewiecka. „Monologi”, „Maszka-
ry”, „Kołysanka”, „Dziękuję” (ponownie 
z udziałem córki) – to tylko część utwo-
rów zamieszczonych na płycie i wyko-
nanych podczas tego wieczoru. Płytę 
można było nabyć po koncercie. Tak jak 
gospodarz wieczoru zapowiedział – prze-
rwy rzeczywiście nie było, Muzycy po-
dziękowali publiczności za gorące przy-
jęcie, a gospodarz zapowiedział przejście 
do „Kolejnego, świetlistego punktu tego 
programu”. Na scenie zainstalował się 
artysta, który nie występuje za często, 
natomiast trwale zapisał się na kartach 
historii polskiej piosenki. W czerwonej 
marynarce, z gitarą i zeszytem z tekstami.

„Nie rozdajemy dzisiaj pomarańczy,
Za to gra i śpiewa tu zegarmistrz nasz”
Tadeusz Woźniak, bo o nim mowa, jest 
muzykiem, kompozytorem, wokalistą. 
Napisał ponad dwieście piosenek, jest 
autorem muzyki do prawie stu insceniza-
cji w teatrach dramatycznych, do filmów 
animowanych, programów poetyckich 
i artystycznych. Pisał muzykę dla takich 
artystów jak: Elżbieta Adamiak, Michał 
Bajor, Anna Chodakowska, Bernard Ła-
dysz, Andrzej Poniedzielski, Krystyna 
Prońko czy Zbigniew Wodecki. Jednym 
z najpopularniejszych jego utworów jest 
nagrodzony na festiwalu w Opolu „Zegar-
mistrz światła”. Za jego pierwszy sukces 
można uznać popularność, w roku 1966, 
piosenki zespołu DZIKUSY (z którym 
współpracował) – „Na dobre i złe” – to 
ich pierwszy radiowy przebój. Od 1967 
roku komponuje muzykę do wierszy pol-
skich poetów: Juliana Tuwima, Bolesława 
Leśmiana, Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego, Bogdana Loebla, Bogdana 
Chorążuka i Edwarda Stachury. Od 1968 
występuje jako solista, wykonując naj-
częściej własne kompozycje przy akom-
paniamencie gitary. W roku 1971 ukaza-
ła się jego pierwsza płyta długogrająca 
zawierająca takie piosenki jak: „A bo-
daj to”, „Smak i zapach pomarańczy”, 
i wspomniany „Zegarmistrz światła”.

Spotkanie
Po przywitaniu się z publicznością, za-
gospodarowując się na scenie, wytknął 
żartobliwie gospodarzowi: – Nie podej-
rzewałem Tolka Murackiego o taką za-
woalowaną złośliwość – świetlisty – rozu-
miem, jestem siwy, ale nie musiał mi tego 
wytykać. Spotkało się to z natychmiasto-
wą reakcją adresata – chodziło o nastrój 
i energię. – Cieszę się z tego dzisiejszego 

spotkania […] i zacznę od takiej reflek-
sji, która, jak sądzę każdemu przychodzi 
z czasem, z wiekiem – kiedy próbujemy 
ten otaczający nas świat jeszcze raz zrozu-
mieć, zobaczyć coś ważniejszego, serdecz-
niejszego, coś – co pomoże nam bardziej 
znieść, jakie by nie były, okoliczności. Nie 
dajmy się – ja w każdym razie próbuję, 
ale też mam to szczęście, że jak wampir 
wysysam energię z takich jak Wy, którzy 
muszą dojechać, przyjść, a ja wtedy mam 
pożywkę i chętnie się tym żywię – waszą 
serdecznością, chęcią porozumiewania 
się. Artysta zaczął od bieżącej refleksji 
– usłyszeliśmy „Wolę do Mławy”. Gdy 
utwór wybrzmiał, nawiązał do swoich 
spotkań z Karelem Krylem w latach 60-
tych. Ale wykonana jako druga pieśń „Hej 
Hanno” czeskiego barda nie dotyczyła. 
Tekst napisały Katarzyna Gaertner i Ag-
nieszka Osiecka, piosenka zdobyła pew-
ną popularność także w Czechosłowacji: 
była o dziewczynie po słowackiej stronie, 
w Rużemberku, na imię miała Hanna. 

W duecie
Tadeuszowi Woźniakowi coraz częściej 
do występów potrzebne było wsparcie, 
i zastanawiał się, kogo by zaprosić. Po 
długim namyśle stwierdził, że „najtaniej 
będzie, jak tą osobą będzie moja żona” 
– tymi słowami zapowiedział Jolantę 
Majchrzak. – Przyczynę mojego zaist-
nienia tutaj już Państwo znają, teraz mu-
szę zasłużyć – odgryzła się żartobliwie 
pani Jolanta. Od tego momentu na scenie 
byli już razem, kolejne piosenki poprze-
dzając krótszymi bądź dłuższymi zapo-
wiedziami. Piosenka „Gdy ziemia oddy-

cha” powstała do tekstu Ernesta Brylla, 
który został wygrzebany z jednej z szu-
flad poety, i wykorzystany po uzyskaniu 
zgody autora. Wspólna praca twórcza 
z Andrzejem Poniedzielskim zaowoco-
wała musicalem „Czterech muszkieterów 
w świecie komputerów” – usłyszeliśmy 
próbkę. Wspólnie z Bogdanem Cho-
rążukiem przygotowali musical „Lato 
Muminków” – z niego zaprezentowano 
„Piosenkę Włóczykija”. Dzięki telewizji 
popularność zdobyła piosenka „Pośrodku 
świata” z serialu „Plebania”, w którym 
też Tadeusz w „Żadne spotkanie, takie 
jak dzisiejsze, nie jest takie same” – nie 
mają ściśle ustalonego przebiegu, nie 
wiedzą, co będą robić. 

We trójkę
– Nie jesteśmy tutaj sami, wszędzie poru-
sza się z nami nasz syn – Filip Aleksan-
der – i z jego udziałem wykonali „Smak 
i zapach pomarańczy”. 
Filip zapowiedział też utwór „Mamela” 
(tak nazywa swoją mamę):
Nie każdy jest sprawny wśród nas, 
a my – to Filip, Mamela i ja,
I cóż my na to, że świat tak ma,
Filip, Mamela i ja.
Cudaki wszelkie dają znać niezbicie, 
że można być innym i kochać się z życiem. 
I można z losem za bary się brać,
Jak każdy, jak Filip, Mamela i ja.

Filip urodził się z Zespołem Downa. Jego 
inność zmieniła rodziców, uwrażliwiła 
ich na krzywdę i, jak mówią, zmieniła ich 
życie na lepsze. On sam stał się przyczy-
ną ich wielu radości. Gra na basie, jeździ 

konno i występuje z rodzi-
cami. Piosenkę „Mamela” 
Tadeusz Woźniak napisał 
z myślą o nim. I miała to być 
ich ostatnia piosenka tego 
wieczoru, ale nie była. Na 
koniec, we trójkę wykonali 
„Zegarmistrza światła”. 

Na koniec
Spotkanie skończyło się 
tak, jak zaczęło – od pio-
senki salonikowej, do któ-
rej tekst powstał na świeżo, 
a w holu można było nabyć 
płyty i spotkać się z bohate-
rami dzisiejszego „Saloniku 
z kulturą”.

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik 

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA 
WWW.MOCNESTRONY.COM.PL
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SZANOWNI PAŃSTWO, 
uprzejmie informujemy, że roz-
poczęła się 16. edycja Festiwalu 
Zaczarowanej Piosenki – ogól-
nopolskiego, kilkuetapowego 
konkursu dla utalentowanych 
wokalnie osób z niepełnospraw-
nościami, w kategorii dzieci 
i dorosłych. Organizatorami pro-
jektu są Fundacja Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko”, przy współ-
pracy Telewizji Polskiej SA. 

Pomysłodawczynią konkursu jest 
Anna Dymna. Opiekę artystyczną 
nad projektem od początku sprawuje 
Irena Santor. Finaliści FZP występują 
co roku w czerwcowym koncercie fi-
nałowym – w duetach z największymi 
gwiazdami polskiej piosenki – na kra-

kowskim Rynku Głównym. Nagroda-
mi dla laureatów są stypendia: I miej-
sce – 24 tys. zł, II – 10 tys. zł, III – 5 
tys. zł. O ich przyznaniu decydują mu-
zyczni luminarze, tej miary co Elżbieta 
Zapendowska, Jacek Cygan, Zbigniew 
Hołdys, Jan Kanty Pawluśkiewicz czy 
Zbigniew Preisner. 
– W Festiwalu Zaczarowanej Piosenki 
najbardziej urzekające jest to, że nie wi-
dać, iż jest to konkurs wokalny dla osób 
z niepełnosprawnościami – twierdzi Ja-
cek Cygan.
Długa jest lista dotychczasowych suk-
cesów uczestników Festiwalu Zacza-

rowanej Piosenki: występy podczas 
Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu, nagrane płyty, teledyski, 
udział w telewizyjnych talent show… 
Twierdzą oni jedno: zawsze trzeba da-
wać szansę marzeniom, pokonywać 
lęki i próbować własnych sił.
– Festiwal Zaczarowanej Piosenki był 
dla mnie przełomem – podkreśla Alek-
sandra Nykiel, ubiegłoroczna zwycięż-
czyni „Szansy na sukces”, która zaśpie-
wała również w Konkursie Debiutów 
56. KFPP w Opolu – Udział projekcie 
Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszyst-
ko” zmienił moje życie o sto osiemdzie-

siąt stopni. Dał mi ogromną wiarę w sie-
bie. Od tamtej pory koncertuję w całej 
Polsce. Mogę robić to, co kocham.
W 2005 r., przed 1. edycją konkursu, 
Anna Dymna mówiła:
– Założyliśmy, że, w towarzystwie naj-
większych gwiazd polskiej estrady, w fi-
nale festiwalu wystąpią tylko najzdol-
niejsze osoby z niepełnosprawnościami. 
Czas skończyć z traktowaniem ich na 
zasadzie: „Marcinku, jesteś niewidomy, 
jeździsz na wózku, ale lubisz śpiewać? 
No to masz mikrofon i pośpiewaj sobie. 
Nieważne, że nie masz głosu, wolno ci, 
bo biedny przecież jesteś”. Takie podej-
ście nie tylko uwłacza godności Mar-
cina, ale krzywdzi także jego bardziej 
zdolnych wokalnie kolegów. Tracimy 
przez to z oczu talenty na miarę Andrei 
Bocellego czy Stevie’go Wandera. To 
nie tylko moja opinia. 
Tamte słowa aktorki Narodowego 
Starego Teatru okazały się prorocze. 
Potwierdzają je opinie o Festiwalu 
Zaczarowanej Piosenki takich gwiazd 
jak m.in.: Krystyna Prońko, Justyna 
Steczkowska, Edyta Górniak, Ania Ru-
sowicz, Kasia Cerekwicka, Grzegorz 
Turnau, Kuba Badach albo Zbigniew 
Hołdys. 

Fot. Jacek Wrzesiński

Więcej informacji o 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki: 

www.zaczarowana.pl

KIEDY PRZEDAWNIA SIĘ ROSZCZENIE?
Uległam wypadkowi, w wyniku którego zła-
małam nogę. Stało się to na terenie osiedla 
zarządzanego przez fi rmę deweloperską. Ta 
skierowała mnie do swojego ubezpieczycie-
la. Mam mu dostarczyć wszelkie dokumenty 
medyczne dotyczące mojego stanu zdrowia. 
Problem w tym, że co prawda miałam już 
jedną operację, po której rok byłam na zwol-
nieniu, ale przede mną jeszcze jeden zabieg. 
Kiedy powinnam złożyć ubezpieczycielowi 
dokumenty, żeby moje roszczenie się nie 
przedawniło?
Kwestie przedawnienia roszczeń z typo-
wych ubezpieczeń reguluje art. 819 Kodek-
su cywilnego. Zgodnie z nim roszczenie 
z umowy ubezpieczenia przedawniają się 
z upływem trzech lat. Reguła ta dotyczy 
ubezpieczenia mienia (np. mieszkania), 
a także ubezpieczenia na życie, następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Do tej katego-
rii zaliczamy też zwrot kosztów leczenia. 
Dla osoby ubiegającej się o odszkodowa-
nie kluczowe znaczenie ma ustalenie od 
kiedy zaczyna biec termin na przedawnie-
nie jej roszczeń. Odpowiedź na to pytanie 
także znajdziemy w Kodeksie cywilnym. 
Artykuł 120 tego aktu prawnego stanowi, 
że bieg przedawnienia rozpoczyna się od 
dnia, w którym roszczenie stało się wyma-

galne. Jeżeli wymagalność roszczenia zale-
ży od podjęcia określonej czynności przez 
uprawnionego, bieg terminu przedaw-
nienia rozpoczyna się od dnia, w którym 
roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby 
uprawniony podjął czynność w najwcześ-
niejszym możliwym terminie. W Pani 
przypadku oznacza to, że roszczenie sta-
je się wymagalne (od tej chwili może je 
Pani w pełni dochodzić) w dniu, w którym 
skończy Pani leczenie. A to oznacza, że nie 
bierzemy pod uwagę pierwszej operacji, 
ale ostatnią – w tym także towarzyszący jej 
okres rehabilitacji i dochodzenia do zdro-
wia. To wtedy powinna Pani przedstawić 
ubezpieczycielowi komplet dokumentów 
dotyczących przebytego urazu oraz jego 
leczenia. Jest to jak najbardziej logiczne, 
bo dopiero od tej chwili można ustalić, 
ile tak naprawdę kosztowało leczenie nie-
szczęśliwego złamania. Jednak z czystej 
ostrożności radzimy w takim przypadku 
oficjalnie (najlepiej na piśmie) powiadomić 
o wypadku ubezpieczyciela i uprzedzić go, 
że jako osoba poszkodowana dochodzić 
Pani będzie odpowiedniego odszkodowa-
nia. Warto w tym piśmie zaznaczyć, że jest 
Pani dopiero w trakcie leczenia i dopiero 
po jego zakończeniu wystąpi Pani z osta-
tecznym roszczeniem z polisy wykupionej 
przez dewelopera. Podsumowując – na eta-

pie trwającej kuracji nie ma jeszcze mowy 
o rozpoczęciu terminu przedawnienia.

ZASTAW NA SAMOCHODZIE
Chcę kupić samochód. Ponieważ nie mam 
tyle gotówki, żeby zapłacić za niego od razu 
wezmę kredyt. Powiedziano mi, że jego za-
bezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy 
ustanowiony na tym pojeździe. Co to dla 
mnie znaczy?
W dużym uproszczeniu można powiedzieć, 
że zastaw rejestrowy jest odpowiednikiem 
hipoteki. Z tą różnicą, że hipotekę stosuje 
się do nieruchomości, a zastaw rejestro-
wy wobec ruchomości – a do tej kategorii 
należy też samochód. Zastaw rejestrowy 
ustanawia się w celu zabezpieczenia wie-
rzytelności. Potrzebna jest do tego umowa 
zawarta między osobą uprawnioną do roz-
porządzania przedmiotem zastawu (czyli 
użytkownikiem pojazdu w naszym przy-
padku) a wierzycielem (zastawnikiem) 
czyli firmą, która chce w ten sposób za-
bezpieczyć pożyczone pieniądze. Dodat-
kowo wymaga się, żeby zastaw ten zna-
lazł się w publicznym rejestrze zastawów. 
W przypadku samochodów do dowodu 
rejestracyjnego wbija się pieczątkę o od-
powiedniej treści. Osoba, która ma zastaw 
na aucie, ma prawo do korzystania z nie-
go. Ciąży jednak na niej obowiązek dbania 
o pojazd. Oznacza to, że należy go zacho-
wać w stanie nie gorszym niż wynikający 
z prawidłowego utrzymania. W praktyce, 

samochodu objętego zastawem używa się 
bez ograniczeń. Od tej reguły są też jednak 
wyjątki. Nie wolno go jednak sprzedać bez 
zgody firmy, na rzecz której ustanowiono 
zastaw (zazwyczaj jest nią bank). W razie 
niezgodnego z umową zbycia pojazdu za-
stawnik ma bowiem prawo domagać się na-
tychmiastowej spłaty zaciągniętego długu. 
Warto też pamiętać, że dług zabezpieczony 
zastawem ma pierwszeństwo przed innymi 
wierzycielami za wyjątkiem pewnych tytu-
łów. W tym podobny jest nieco do hipoteki. 

MOCNO WYGÓROWANE OPŁATY
Potrzebowałem od banku historii zaciąg-
niętego przeze mnie kredytu hipotecznego. 
Bank zażądał od mnie kilkuset złotych opła-
ty! Czy ma do tego prawo?
Nie ma aktu prawnego określającego jakie 
opłaty może pobierać bank za przygotowa-
nie na wniosek klienta historii zaciągnię-
tego przez niego kredytu. Banki regulują 
to we własnych tabelach opłat. Niektóre 
w ogóle nie pobierają za to żadnych pie-
niędzy. Ale są też takie, które domagają się 
słonych płatności. W takim przypadku ra-
dzimy zgłosić sprawę do Rzecznika Finan-
sowego. Jego zdaniem wysoka opłata musi 
mieć bardzo mocne uzasadnienie.

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.

FESTIWAL ZACZAROWANEJ PIOSENKI
– konkurs, który zmienia świat

Pomysłodawczynią konkursu jest 

Termin 
nadsyłania zgłoszeń 

do tegorocznego 
festiwalu mija 

16 marca 2020 r.
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BRWINÓW

Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje
URZĄD GMINY BRWINÓW  |  05-840 BRWINÓW, UL. GRODZISKA 12  |  www.brwinow.pl

KONSULTACJE
w sprawie
zmiany granic
Mieszkańcy sołectw Biskupice, Ko-
szajec, Moszna oraz Parzniew będą 
mogli wypowiedzieć się na temat 
zmiany granic podczas spotkań 2 i 9 
marca 2020 r. Planowane jest włą-
czenie do Brwinowa tych terenów, 
które dziś są odcięte od centrum 
sołectw przez linię kolejową lub au-
tostradę A2.

O soby, które wyjeżdżają z Brwinowa 
ulicą Powstańców Warszawy, nawet 
nie zdają sobie sprawy, że ostatnia 

posesja tuż przed mostkiem leży na 
terenie wsi Parzniew. Wiążą się z tym 
duże niedogodności dla jej mieszkań-
ców – podczas gdy ich najbliżsi są-
siedzi w wyborach głosują w komisji 
przy stadionie miejskim w Brwinowie, 
oni jadą prawie 6 km do swojej komi-
sji wyborczej w Parzniewie. Trudno też  
mówić o łączności i wspólnocie tej jed-
nej rodziny z mieszkańcami pozostałej 
części  wsi. Z kolei mieszkańcy Parznie-
wa, czy to z rejonu ul. Głównej, 36 pp 
Legii Akademickiej czy też Działkowej, 
nie traktują niezamieszkałych terenów 
przemysłowych po drugiej stronie torów 
kolejowych jako części swojej miejsco-
wości. – Przecież to nie jest Parzniew! 
– tak mieszkańcy skomentowali na spot-
kaniu z burmistrzem Arkadiuszem Ko-
sińskim informację o zakończeniu dużej 
inwestycji, wartej ponad 1 mln zł - od-
daniu do użytku kolejnego odcinka ul. 
Świętego Jerzego. 
Proponowane zmiany granic mają upo-
rządkować sytuację na tych terenach so-
łectw po północno-wschodniej stronie 
Brwinowa, które są odcięte od centrum 
wsi i obszarów zamieszkałych przez linię 
kolejową lub autostradę A2. W przypadku 
Biskupic chodzi o tereny niezamieszkałe, 
które leżą po południowej stronie autostra-
dy tuż przy granicy z Brwinowem. Mia-
sto miałoby się też powiększyć o część 
Koszajca i Moszny, gdzie znajduje się 

łącznie kilkanaście posesji, a także tere-
ny Parzniewa po północnej stronie torów 
kolejowych – od posesji znajdującej się 
przy ul. Powstańców Warszawy na końcu 
Brwinowa po tereny strefy przemysłowej, 
jaka rozwija się w rejonie magazynów 
Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo 
Martins oraz drukarni Formika.
Zmiana granic zlikwiduje utrudnienia dla 
właścicieli nieruchomości podzielonych 
na części z jednej strony przez linię kolejo-
wą, a z drugiej przez autostradę A2. Uła-
twi też lokalizację adresów mieszkańców 
i przedsiębiorców przez dostawców to-
warów i usług, a przede wszystkim przez 
służby ratownicze. Nawigacja prowadzi 
czasami do innej części miejscowości. 
Obecne granice między miejscowościami 
przebiegają zaskakująco dla osób, które 
nie miały okazji dokładnie prześledzić 
mapy. Wyjeżdżają z Brwinowa ul. Po-
wstańców Warszawy, ale tuż przed most-
kiem to już nie Brwinów – a Parzniew, 
który przecież intuicyjnie każdy wskaże 
po drugiej stronie torów. A dalej – choć 
wydawałoby się, że to jeszcze przedłuże-
nie tej samej ulicy – to niewielkie osiedle 
trzech domów z charakterystyczną figur-
ką Maryi pod adresem Koszajec 11.
– Przyłączenie części Biskupic, Koszajca, 
Moszny-Wsi i Parzniewa do miasta Brwi-
nowa wpłynie na uspójnienie infrastruk-
tury społecznej i technicznej, umożliwi 
zmianę i wykorzystania tych terenów, po-
prawi jakość życia mieszkańców zamiesz-
kujących tereny objęte zmianą – napisano 
w uzasadnieniu do uchwały Rady Miej-
skiej w Brwinowie, która została przyjęta 
na sesji 30 stycznia 2020 r. Na jej podsta-
wie burmistrz Arkadiusz Kosiński wydał 
10 lutego zarządzenie, w którym podane 
zostały daty spotkań konsultacyjnych.
2 marca spotkania odbędą się w Koszaj-
cu (godz. 18, sala w firmie ULMA) oraz 
w Mosznie (godz. 20, sala OSP), nato-
miast 9 marca – w Parzniewie (godz. 18, 
Rezydencja Zalewskich) oraz Biskupi-
cach (godz. 20, sala OSP).
W konsultacjach mają prawo brać udział 
osoby zamieszkujące na terenie sołectw 
Biskupice, Koszajec, Moszna i Parzniew, 
które posiadają czynne prawo wyborcze. 
Burmistrz przedstawi na spotkaniach 
zakres planowanych zmian, natomiast 
mieszkańcy wyrażą swoją opinię poprzez 
głosowanie na kartach, których wzór sta-
nowi załącznik do uchwały. 

UG Brwinów

Od 26 lat Wspólnota Chleb Życia prowadzi w Brwinowie dom dla samot-
nych matek z dziećmi. Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz siostra Małgorzata 
Chmielewska podpisali 11 lutego 2020 r. aneks umożliwiający kontynuację 
działalności tej placówki do 2044 r.

P odstawą do przedłużenia umowy uży-
czenia nieruchomości przy ul. Sien-
kiewicza 4 w Brwinowie był „ważny 

i słuszny interes społeczny” – niesienie po-
mocy osobom, które znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej i potrzebują bezpieczne-
go dachu nad głową, pomocy w wyjściu 
na prostą, albo – jak mówi siostra Mał-
gorzata Chmielewska – przynajmniej na 
półprostą, jeśli się nie da inaczej. Założy-
cielka Wspólnoty Chleb Życia podkreśla, 
że domy Wspólnoty (a jest ich obecnie 
w Polsce 10) są otwarte dla wszystkich. 
„Niesiemy konkretną pomoc – dach 
nad głową, pomoc socjalną, medyczną, 
pomagamy w uzupełnieniu wykształ-
cenia, zdobyciu zawodu. Korzystamy 
oczywiście z pomocy specjalistów – le-
karzy, pielęgniarek, pracowników so-
cjalnych, prawników… Doradzają nam 
fachowcy, dzieląc się bezinteresownie 
wiedzą. Wspierają wolontariusze” – tak 

opisuje działalność Wspólnoty Chleb 
Życia siostra Małgorzata Chmielewska, 
która podczas swojej wizyty w Brwinowie 
opowiadała o stale poszerzającej się dzia-
łalności na terenie całej Polski. W 2019 r. 
w jej domach znalazło schronienie 728 
osób. Wspólnota i Fundacja Chleb Życia 
wspierają też dzieci i młodzież poprzez 
program stypendialny, prowadzą warszta-
ty pracy, przedszkole i świetlicę, organi-
zują pomoc dla obozów dla trędowatych 
i ubogich w Afryce. 
Dom w Brwinowie nosi nazwę Naza-
ret i przyjmuje głównie matki z małymi 
dziećmi. W ubiegłym roku ze schronie-
nia w nim skorzystało 78 osób, w tym 
41 dzieci. Rotacja mieszkańców jest dość 
duża, gdyż część osób usamodzielnia się 
i wyprowadza „na swoje” lub też – po 
pogodzeniu z bliskimi – powraca do swo-
ich rodzinnych domów. – Mamy trochę 
happy endów – mówi siostra Małgorzata 

Chmielewska, która w ciągu 30 lat pracy 
z ludźmi ubogimi i potrzebującymi ze-
tknęła się z tysiącami ludzkich historii. 
Czasem jednak mieszkankom domu po-
trzeba więcej czasu na uregulowanie róż-
nego rodzaju spraw. Przydaje się pomoc 
psychologiczna, socjalna, prawna, me-
dyczna. Budynek przedwojennej willi jest 
na bieżąco remontowany i utrzymywany 
przez Wspólnotę Chleb Życia. W ciągu 
ostatnich lat wymienione zostały sufity, 
odnawiano ściany, które były budowane 
według technologii sprzed prawie 100 lat 
– tynk na trzcinie. Ostatnią dużą inwe-
stycją było podłączenie do sieci gazow-
niczej. Z myślą o polepszeniu warunków 
dla mieszkańców domu Wspólnota Chleb 
Życia planuje dobudowanie dodatkowego 
skrzydła.  Trzeba też zadbać o ogród i plac 
zabaw dla najmłodszych mieszkańców. 
– Ludzie są tu życzliwi – podsumowała 
siostra Małgorzata Chmielewska opowia-
danie o działalności domu w Brwinowie. 
Wspólnota Chleb Życia zapisuje swoi-
mi działaniami kolejne karty w dziejach 
domu. Willa przy ul. Sienkiewicza 4 
nosiła dawniej adres Łowicka 2 i tam 
właśnie pod koniec sierpnia 1944 r. zor-
ganizowano szpital, w którym opiekowa-
no się rannymi i chorymi po Powstaniu 
Warszawskim. Prowadził go dr Józef Gra-
natowicz, współwłaściciel warszawskiej 
lecznicy Omega, a wśród ponad 150 pa-
cjentów była też Marta Jurowska-Werner, 
łączniczka plutonu „Żywiciel”, nieżyjąca 
już Honorowa Obywatelka Brwinowa. Po 
wielu latach z wdzięcznością wspomina-
ła troskę, jaką byli tam otaczani pacjen-
ci. Dzisiaj w murach tego samego domu 
– i przez kolejne ponad 20 lat – potrzebu-
jący również będą mogli liczyć na dobre 
słowo i konkretną pomoc.

UG Brwinów

NOWY PARKING
I DROGA
w centrum
Brwinowa
Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na 
budowę drogi prowadzącej do parku 
od strony łuku ul. Biskupickiej. Przy 
okazji powstaną 54 miejsca parkin-
gowe w odległości 200 m od Rynku.

D zisiaj wejście do parku miejskiego od 
strony łuku ul. Biskupickiej (a jed-
nocześnie dojazd od tyłu do posesji 

tworzących południową pierzeję Rynku) 
jest wąską drogą bez wydzielonej drogi 
dla pieszych. Gmina Brwinów zamierza 
ten odcinek poszerzyć, umieszczając 
obok jezdni osobny ciąg pieszo-rowero-

wy. Rozwiązania, które zostały przewi-
dziane w projekcie, nawiązują stylistyką 
do obecnego wyglądu alejek w parku – 
poprzez stylizowane lampy oświetlenio-
we oraz ozdobną kostkę brukową, która 
będzie układana w wachlarze. 
Największą zmianą, jaką przyniesie plano-
wana inwestycja, jest zbudowanie wzdłuż 
drogi oraz na sąsiedniej, dziś pustej dział-
ce, 54 miejsc parkingowych. Przydadzą 
się one osobom zmotoryzowanym, które 
po zakończeniu rewitalizacji pałacu i prze-
niesieniu tam Gminnego Ośrodka Kultury 
będą korzystać z jego oferty kulturalnej 
i edukacyjnej. Nowy parking będzie też 
wygodną alternatywą dla osób załatwia-
jących różne sprawy w centrum Brwino-
wa. Klienci sklepów i lokali usługowych 
przy Rynku oraz uczestnicy uroczystości 
w kościele parafialnym będą mieli do po-
konania na piechotę dystans ok. 200 m, 
aby dotrzeć na miejsce.
– To zadanie przygotowywaliśmy dwa lata 
– opowiada o budowie drogi i parkingu 
burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Przed 
świętami Bożego Narodzenia Starosta 

Pruszkowski wydał decyzję o zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej, na 
podstawie której wywłaszczyliśmy grunty 
sąsiednich działek. Decyzja ZRID stała 
się ostateczna na początku lutego i wkrót-
ce po tym ogłosiliśmy przetarg. Na oferty 
przetargowe czekamy do 2 marca 2020 r. 
– dodaje burmistrz.
Wykonawca wyłoniony w przetargu bę-
dzie miał czas na realizację tej inwestycji 
do końca sierpnia.

UG Brwinów

CHLEB ŻYCIA kontynuuje dzieło w Brwinowie
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NIGDZIE SIĘ TAK NIE UBAWICIE, 
JAK W WESOŁEJ CHACIE!
25 lutego był w tym roku ostatnim 
dniem karnawału. W ostatkowy 
wtorek wspaniale bawili się 
w Domu Kultury „Miś” przy 
ul. Zagłoby w Ursusie członkowie 
Klubu Seniora  „Wesoła Chata”.

W ieczór rozpoczął odczytaniem 
własnych poezji członek klubu, 
Roman Krauze. Niedługo w Klu-

bie „Wesoła Chata” odbędzie się bene-
fis poety. 
Anna Majewska i Tadeusz Zawistowski 
z towarzyszeniem akordeonu Bogdana 
Kałużnego zaśpiewali piękną piosenkę, 
rozpoczynającą się od słów „Ten piękny 
sen wciąż mi się śni. Przytulasz mnie ze 
wszystkich sił...” . 
Niespodziankę sprawiła Mirosława 
Przymanowska, która brawurowo wy-
konała wielki przebój Haliny Kunickiej 
– „Orkiestry dęte”. Prowadzący poin-
formował, że Pani Mirka zaśpiewała 
z okazji swoich urodzin i dodał, że ju-
bilatka posiada wiele talentów, ale nad 
jedną rzeczą musi jeszcze popracować 
– nie spóźniać się. Zabrzmiało chóralne 
„Sto lat”, Pani Mirka zaserwowała dla 
wszystkich szampana, przyjęła osobi-
ste życzenia od najbliższych przyjaciół 
i rozpoczęły się tańce. 
Józef Mądry i Bolesław Sławek grali na 
akordeonach. Zabawa była wspaniała. 

Były słodycze, kawka i herbatka, napo-
je. Niektórzy klubowicze, szczególnie 
panie, dawały prawdziwe taneczne po-
pisy. Seniorzy tworzyli wesołe, tanecz-
ne korowody.

W Wesołej Chacie nie ma czasu na nudę
Jak powiedział kierujący klubem se-
niorów „Wesoła Chata” Bogdan Ka-
łużny, w nowej siedzibie DK „Miś” 
w lutym tego roku odbyło się już 
6 imprez dla seniorów. Z okazji „Dnia 
Babci i Dziadka” odwiedziły ich dzieci 
z Przedszkola Integracyjnego nr 137, 
odbył się  „Karnawałowy Bal  Kostiu-
mowy”, spotkanie z Małgorzatą Jurgą, 
która przedstawiła relację z podróży 
po Macedonii, „Tłusty czwartek” przy 
pączkach i herbacie, zabawa taneczna 
dla klubowiczów „Wesołej Chaty” – 
„Pożegnanie karnawału w rytmie sam-
by” i „Ostatki na wesoło”. Wszystkie 
zabawy i konkursy organizował ich 
własny zespół kabaretowy „Misiaki”.

Kierownik Klubu planuje odtworzenie 
tradycji wieczorów poetyckich. Senio-
rzy z Wesołej Chaty mają więc bogato 
zagospodarowany czas wolny i z ocho-
tą uczestniczą w licznych spotkaniach.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA 
WWW.MOCNESTRONY.COM.PL
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MARZEC 2020
  kulturalny CO   GDZIE   KIEDY? ?

URSUS

portal.bpursus.waw.pl/

7.03.2020, godz. 12:00 – Filia 
„Niedźwiadek”, ul. Keniga 14
Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy na 
spotkanie „Kobiece oblicze organizacji 
czasu”. Gościem specjalnym spotkania 
będzie Krystyna Mirek - autorka pełnych 
optymizmu powieści obyczajowych oraz 
felietonów.

21.03.2020, godz. 11:30 
– Filia „Skorosze”, 
ul. Dzieci Warszawy 27a
Zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat na 
warsztaty rodzinne połączone z bajką 
ukraińską. Podczas spotkania odbędą się 
zajęcia z szycia rękawiczek. Zapisy: 22 
823 46 00.

28.03.2020, godz. 11:30 
– Oddział „Czechowice”, 
ul. Plutonu AK „Torpedy” 47
Zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat na 
warsztaty rodzinne, podczas których 
wysłuchamy bajek japońskich za pomocą 
metody teatru kamishibai. W ramach 
spotkania przeprowadzone zostaną 
warsztaty szycia karpia. Zapisy: 22 882 
43 00 w. 1.

Kino URSUS
Bilety w cenie 12 zł i 15 zł.

MARZEC 2020
DATA GODZINA TYTUŁ FILMU
7.03 16.00, 

18.30
ZENEK

Polska l.15-biografi czny8.03

11.03 17.00

KINO RETRO

POZYCJA OBOWIĄZKOWA
USA l.15 – komedia
Wstęp  wolny !

14.03 16.00, 
18.00

GORĄCY TEMAT
USA l.15 – dramat15.03

21.03 15.00, 
17.00

DOKTOR DOLITTLE
USA b/o – dubbing/familijny – komedia22.03

28.03 16.00, 
18.30

BAD BOY
Polska l.15 – sensacyjny29.03

www.arsus.pl  facebook.com/kinoursus

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

 
www.mok-kamyk.pl          

8.03.2020 (niedziela), 
godz.12:00 – Sala 
Widowiskowa CDK
KONCERT Z OKAZJI 
DNIA KOBIET: 
NINA NOWAK 
& VIENA ART 
COLLECTION
Na koncert z okazji Dnia 
Kobiet zaprasza Prezydent 
Miasta. W ramach koncertu 
Czołowa Polska Śpiewaczka 
Nina Nowak wraz z ze-
społem Viena Art Collec-
tion wystąpią dla kobiet 
Pruszkowa w programie „Love song – najpiękniejsze utwory 
o miłości”.

WEJŚCIÓWKI DO POBRANIA OD 2 MARCA OD GODZ. 16:00 
W KASIE MOK ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.MOK-

KAMYK.PL/BILETY OD TEJ SAMEJ GODZINY. 

21.03.2020 (sobota), godz.18:00 
– Sala Audytoryjna
Pokaz filmu - „Sportowiec mimo woli” reżyseria: 
Mieczysław Krawicz
Jerzy Piątek jest słynnym hokeistą. Pewnego dnia poznaje 
śliczną Lili, do której zapałał głębokim uczuciem. Aby zbliżyć 
się do niej proponuje fryzjerowi Czwartkowi zamianę ról. 
Jednak nie łatwo jest grać w hokeja, gdy jest się fryzjerem. 
Dlatego z tej zamiany wyniknie wiele śmiesznych sytuacji. 

29.03.2020 
(niedziela), 
godz. 12:00 – Sala 
widowiskowa CDK
Poranek Teatralny 
dla dzieci

„KRÓL MACIUŚ” 
–  W WYKONANIU 
O! TEATR
„Król Maciuś” – spek-
takl opowiada historię 
małego chłopca, który 
w wieku 10 lat musiał 
stanąć na czele swoje-
go królestwa w bardzo 
odpowiedzialnej roli 
króla. W czasie bajki dzieci przekonają się, że dorosłość 
nie jest taka beztroska jak nam się wydaje. Wcale nie moż-
na robić czego się tylko chce, a już na pewno nie jest tak, 
że nikogo nie trzeba pytać o zdanie. Trzeba pamiętać, że 
wszystko co robimy niesie za sobą jakieś konsekwencje tak-
że dla innych. Przedstawienie uczy rzeczy ważnych w trakcie 
wspaniałej zabawy. Jest w nim mnóstwo humoru i wspólne-
go działania, bo jak się okaże wspólnymi silami można zdzia-
łać naprawdę wiele. 

WSTĘP 10 ZŁ OD OSOBY
SPRZEDAŻ BILETÓW OD 16 MARCA  OD GODZ. 8:00 W GODZINACH 

PRACY KASY MOK ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ 
WWW.MOK-KAMYK.PL/BILETY OD TEJ SAMEJ GODZINY. 

 ZWROTÓW BILETÓW NIE PRZYJMUJEMY!

BRWINÓW
14 marca 2020 (sobota), godz. 15:00–18:00
Wernisaż malarstwa mieszkańców domu pomocy społecznej w Czubinie

 

27 marca 2020 (piątek), godz. 18:00

„Surowe piękno Islandii” 
–  Slajdowisko – Biblioteka 

Publiczna, Brwinów, 
ul. Kościuszki 1E 

�

43.  KONKURS RECYTATORSKI „WARSZAWSKA 
SYRENKA” 

Do 25 marca 2020 r. do godz. 15:00 
przyjmowane są zgłoszenia w formie papierowej w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Brwinowie lub mailem na adres michal.haber@ok.brwinow.pl.

PRZESŁUCHANIA GMINNE
27 marca o godz. 11:30 
w siedzibie przy ul. Wilsona 2, 

PRZESŁUCHANIA POWIATOWE
2 kwietnia 2020 r. 
w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41.
PRZESŁUCHANIA FINAŁOWE odbędą się w Mazowieckim Instytucie 
Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w  Warszawie,18 i 19 kwietnia 2020 r. 
Koncert Laureatów  – 25 kwietnia 2020 r. także w MIK.

Jest to konkurs z wieloletnią tradycją, który pobudza wrażliwość na 
piękno poezji oraz odkrywa młode talenty recytatorskie. W "Warszawskiej 
Syrence" biorą udział uczniowie klas 0 – VIII szkoły podstawowej. Dzieci 
przechodzą przez kilka szczebli eliminacji – eliminacje szkolne, gminne, 
powiatowe, finałowe i są oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria: klasy 0-III  �  II kategoria: klasy IV-VI  �  III kategoria: klasy VII-VIII

Informacje szczegółowe oraz dokumenty do pobrania dotyczące 43. 
Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka" znajdują się na stronie: 
mdkpruszkow.pl



Gminny Ośrodek Kultury OKej 
ul. Wilsona 2, 05-840 Brwinów
tel.: 22 729 34 15

www.ok.brwinow.pl
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REKLAMĘ w dwutygodniku 
„Mocne Strony” można zamówić 
na DWA SPOSOBY:

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

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

CENNIK REKLAM 
dostępny w niebieskiej 
zakładce BIURO REKLAMY 
na www.mocnestrony.com.pl

OGŁOSZENIE 
DROBNE TEKSTOWE
można zamówić drogą 
e-mailową pisząc na adres: 
reklama@mocnestrony.com.pl
UWAGA! W zależności od liczby 
znaków wyróżniamy 3 wielkości 
modułów ogłoszeń drobnych 
tekstowych. Wszystkie ogłoszenia 
tekstowe – w ramce.

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

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

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

Wszystkie reklamy i ogłoszenia 
są widoczne przez co najmniej 

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

– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE  OGŁOSZEŃ 
DROBNYCH I  REKL AM

OGŁOSZENIA DROBNE

FRYZJERKĘ
do nowego 

CENTRUM HANDLOWEGO 
w Piastowie 
(KAUFLAND)

ZATRUDNIĘ

Warunki bardzo dobre, 
godziny pracy do uzgodnienia

tel.:  608 223 045

LEKARSKIE

DAM PRACĘ

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

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

TU MOŻE BYĆ 
TWOJA REKLAMA

NAPISZ:
reklama@mocnestrony.com.pl

lub

ZADZWOŃ:
602 666 134

   Żyła dla Polski
Córka Haliny Kifer-Pomykalskiej, Małgorza-
ta Stańczyk, podziękowała władzom dzielnicy 
i wszystkim przybyłym na uroczystość oraz po-
dzieliła się wspomnieniami o swojej matce. Głos 
zabrał również Jerzy Mindziukiewicz – były żoł-
nierz Batalionu AK „Miotła”. Burmistrz Olesiński 
zauważył, że: – W naszej dzielnicy mamy piękną 
tradycję honorowania zasłużonych mieszkańców, 
którzy na trwałe zapisali się w historii Polski i Ur-

susa, nadając ich imiona skwerom, ulicom, par-
kom. Ksiądz prałat Zbigniew Sajnóg, dziekan de-
kanatu ursuskiego stwierdził: – Ojczyzna, wspólny 
Dom wszystkich Polek i Polaków, jest bezcenną 
wartością, która czasem potrzebuje ofiary życia – 
a następnie poprowadził modlitwę.
Tablicę z nazwą nowej alei odsłonił burmistrz Ole-
siński i córka „Kropelki” – Małgorzata Stańczyk.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

HALINA KIFER urodziła się 
w 1923 r. w osiedlu Czechowice, 
gdzie przez całe życie mieszkała. 
Od 1940 roku aktywnie uczestni-
czyła w ruchu oporu. Była komendantką żeńskiej 
grupy dywersyjnej w Ursusie. W jej domu został 
założony pierwszy magazyn broni i amunicji oraz 
punkt nasłuchów radiowych. Pracowała społecznie 
w PCK i delegaturze Rady Głównej Opiekuńczej. 
Była Łączniczką w Wojskowej Służbie Kobiet w VI 
Rejonie VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża”. Była 
brutalnie przesłuchiwana na Pawiaku, ale nie wyda-
ła nikogo z organizacji podziemnej. Trzeciego dnia 
Powstania dotarła z meldunkiem do Warszawy i w 
szeregach Batalionu AK „Miotła” jako łączniczka 
przeszła cały szlak bojowy w Powstaniu Warszaw-
skim 1944 r., od Woli przez Stare Miasto, przejście 
kanałami do Śródmieścia i ostatnie walki na Czer-
niakowie. Służbę zakończyła w stopniu podporucz-
nika. Po upadku Powstania uciekła z niemieckiego 
transportu. 
Po wojnie była represjonowana przez komuni-
styczne władze. Wracając z uroczystości po-
wstańczych została ciężko ranna w wypadku, 
spowodowanym przez funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego. 
Była długoletnim redaktorem w miesięczniku 
„Polska”, promującym kulturę i sztukę polską za 
granicą. 
Za odwagę w walce z niemieckim okupantem zo-
stała odznaczona Krzyżem Walecznych. Przez 
dowództwo zgrupowania „Radosław” została 
przedstawiona do odznaczenia Orderem Virtuti Mi-
litari. W późniejszym okresie została uhonorowana 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
i wieloma innymi odznaczeniami za działalność nie-
podległościową. W 2000 roku została mianowana 
na stopień kapitana Wojska Polskiego. 

Od władz Dzielnicy Ursus otrzymała medal za 
zasługi w rozwoju Ursusa oraz podziękowanie za 
bohaterską walkę i służbę dla narodu. Aleja na-
zwana jej imieniem znajduje się na terenie, który 
w przeszłości był własnością patronki i jej przod-
ków. Halina Kifer-Pomykalska zmarła w 2009 roku 
i została pochowana  na cmentarzu Solipse z woj-
skowymi honorami.

cd. ze str. 1
WARTO WIEDZIEĆ

7 lat temu (w marcu 2013 r.) rondo przy zbiegu 
ulic T. Kościuszki i Cierlickiej w Ursusie otrzyma-
ło imię Tadeusza Kifera „Kruszynki” (brata Haliny 
Kifer-Pomykalskiej), który od 1940 roku walczył 
w szeregach ZWZ–AK jako dowódca patrolu 
dywersyjno-sabotażowego, a 9 grudnia 1942 r. 
po przesłuchaniach przez gestapo i torturach 
w Alei Szucha i na Pawiaku został zamordowany 
w obozie KL Auschwitz.
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REKLAMA

Skuteczne likwidowanie bólu
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.

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

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

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

OSTEOPATIA

ANNA ORAZ INNE KLUBOWE OPOWIASTKI
Książnica Pruszkowska zaprasza na spotkanie ze 
Sławomirem Zygmuntem i promocję jego książki 
„Anna oraz inne klubowe opowiastki”.
Spotkanie ilustrowane muzycznymi niespodzian-
kami w wykonaniu naszego Gościa odbędzie się 
w Czytelni Pruskovianów, przy ulicy Sienkiewicza 2 
(zachodnie skrzydło dworca PKP).

13 marca o godzinie 18.00
WS TĘP WOLNY

Kulisy słynnego festiwalu OPPA (Ogólnopolski Prze-
gląd Piosenki Autorskiej), w jego najlepszych latach, 
kiedy odbywał się w klubie Hybrydy, w książce Sła-
womira Zygmunta  „Anna oraz inne klubowe opo-
wiastki”. Miejsce akcji: Warszawa, lata 80. XX w., 
środowisko bohemy artystycznej związanej ze stu-

denckim klubem Hybrydy. Miłość i ucieczka od niej 
uwikłana w polsko-żydowskie stereotypy i animozje. 
A w tle życie Hybryd. Zbuntowani artyści, a obok 
młodzi partyjni karierowicze, donosiciele i agenci 
SB. Jedyny w swoim rodzaju peerelowski przekła-
daniec z wisienkami w postaci prawdziwych historii 
z udziałem Agnieszki Osieckiej, Przemysława Gin-
trowskiego, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty 
i Jana Himilsbacha.
 
SŁAWOMIR ZYGMUNT
Muzyk i dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. 
W przeszłości związany ze słynnym klubem Hybrydy. Autor 
ośmiu płyt CD oraz dwóch książek: „Bruce Lee i inni. Leksykon 
filmów wschodnich sztuk walki” oraz „Spotkania z...” z 60 fa-
scynującymi wywiadami (m.in. z Z. Beksińskim, P. Gintrowskim, 
R. Wilhelmim, G. Holoubkiem). Komponuje także muzykę do 
filmów dokumentalnych. Warszawiak rodem z Czerniakowa. 
Odznaczony Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

ZAMÓW REKLAMĘ
reklama@mocnestrony.com.pl

lub
602 666 134


