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n  WYDARZENIA. Obchody setnej rocznicy „Bitwy Warszawskiej” w Ursusie

100 lat temu zjednoczeni Polacy 
zatrzymali bolszewików
15 sierpnia, w rocznicę przełomu w Bitwie Warszawskiej co rok obcho-
dzimy Święto Wojska Polskiego. Tego też dnia obchodzone jest Święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Matki Boskiej Zielnej. Jest to 
dzień wolny od pracy i w całej Polsce odbywają się uroczyste obchody. 
Wojna polsko-bolszewicka
Początek, nigdy formalnie nie wypowie-
dzianej, wojny polsko-bolszewickiej nastąpił 
w styczniu 1919 r., kiedy to Armia Czerwona 
zajęła Wilno. W kwietniu tego samego roku 
Polacy odebrali miasto Rosjanom. Piłsudski 
chciał zatrzymać wojska sowieckie, zajmują-
ce republiki litewską, ukraińską i białoruską. 
Polskie armie dotarły aż do Kijowa. W maju 
1920 r. bolszewicy rozpoczęli w kierunku 
zachodnim ofensywę, mającą zwiększyć za-
sięg rewolucji komunistycznej na całą Euro-
pę i według planów Lenina, doprowadzić do 
ustanowienia w kolejnych państwach władzy 
sowieckiej. Pierwszym etapem tego planu 
była Polska, która dopiero co po 146 latach 
zaborów odzyskała niepodległość. 

Bitwa Warszawska
W sierpniu armie sowieckie zbliżyły się do 
Warszawy i zajęły Radzymin. Rozegrana mię-
dzy 13 a 25 sierpnia 1920 roku bitwa stała się 
przełomem w wojnie polsko-bolszewickiej. 13 
sierpnia rozpoczęła się śmiała operacja, opra-
cowana przez marszałka Józefa Piłsudskiego 
i szefa Sztabu Generalnego, gen. Tadeusza 
Rozwadowskiego – kontrofensywa wojsk pol-
skich z kilku kierunków, nazwana później Bi-
twą Warszawską. 15 sierpnia przypadało wiel-

kie kościelne Święto Wniebowzięcia Maryi 
Panny i Matki Boskiej Zielnej. Według różnych 
przekazów tego dnia bolszewikom ukazała się 
Matka Boża. Sowieccy jeńcy opowiadali, że 
widzieli na przedpolach Warszawy (w rejonie 
Radzymina i w Ossowie) Matkę Bożą, która 
osłaniała stolicę i wspomagała Polaków. Le-
genda utrwaliła nazwę „Cud nad Wisłą”,  jako 
że właśnie tego dnia po dramatycznym boju 
odbito zajęty przez Rosjan Radzymin. Ma-
newr polskiej  kontrofensywy udał się między 
innymi dzięki znajomości planów i rozkazów 
strony sowieckiej (już we wrześniu 1919 r. szy-
fry Armii Czerwonej zostały złamane przez 
porucznika Jana Kowalewskiego) i umiejęt-
ności wykorzystania tej wiedzy przez polskie 
dowództwo. 
Dalszy przebieg kampanii aż do 12 paździer-
nika, kiedy ogłoszono zawieszenie broni, to 
seria polskich zwycięstw. Bitwa warszawska 
ocaliła nie tylko niedawno odzyskaną polską 
niepodległość, ale była jedną z najważniej-
szych bitew w dziejach świata. Wojsko Pol-
skie, w tym 100-tysięczna armia ochotnicza 
dowodzona przez gen. Józefa Hallera, na czele 
z marszałkiem Józefem Piłsudskim zatrzymało 
i zwyciężyło milionową nawałę Armii Czer-
wonej, a także uratowało nie tylko Polskę, ale 
i całą Europę przed niewolą i wprowadzeniem 

sowieckiego totalitaryzmu i systemu komuni-
stycznego.

Uhonorowanie bohaterów 1920 roku 
pod pomnikiem przy ul. Cierlickiej w Ursusie
– Bitwa warszawska była przełomowym mo-
mentem. Osiągnięcie tego sukcesu było moż-
liwe dzięki determinacji i mobilizacji całego 
społeczeństwa. Konflikty polityczne zeszły na 
drugi plan. Zwycięstwo nad Armią Czerwoną 
pozwoliło zabezpieczyć niepodległość Rzeczy-
pospolitej. Pochód sowiecki przez Europę zo-
stał zahamowany – powiedział, rozpoczynając 
uroczystości, wiceburmistrz Ursusa Wiesław 
Krzemień. Ks. Dziekan ursuski, proboszcz 
parafii św. Józefa Oblubieńca NMP, Zbigniew 
Sajnóg odmówił modlitwę za tych, którzy zgi-
nęli w obronie ojczyzny w 1920 roku, ale także 
za Polaków, władze centralne i samorządowe, 
żeby mądrze i sprawiedliwie zdołały kierować 
polskim państwem. Delegacje m.in. władz 
dzielnicy (Zastępca Burmistrza Wiesław Krze-
mień i przewodniczący Rady Dzielnicy Dariusz 
Pastor), miejscowej Platformy Obywatelskiej, 
Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie, 
Prawa i Sprawiedliwości, Szkoły Podstawowej 
nr 382, Światowego Związku Żołnierzy AK, 
przedstawicieli Muzeum Harcerstwa w Ursusie 
złożyły kwiaty. cd. na str. 16
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ZADBAJ O DOBRY SŁUCH

Niedosłuch staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) około 466 milionów ludzi boryka się z problemami związanymi ze słuchem. 
n	 	Jak	bardzo	powszechnym	zjawiskiem	stał	się	nie-
dosłuch?		

Społeczeństwa europejskie dość szybko starzeją 
się, a to sprawia, że wzrasta odsetek osób z tzw. 
głuchotą starczą (presbyacusis), a więc niedo-
słuchem wieku podeszłego. Już co trzecia osoba 
powyżej 65. roku życia ma kłopoty ze słuchem. 
Bezpośrednią przyczyną niedosłuchu wieku po-
deszłego są nieodwracalne uszkodzenia komó-
rek słuchowych. Takiego niedosłuchu nie można 
wyleczyć, ale można skutecznie opóźniać jego 
rozwój. Dodatkowo na pogorszenie słyszenia 
wpływają zaburzenia krążenia, cukrzyca, no-
wotwory, stosowanie niektórych leków, a także 
wszechobecny hałas. Niedosłuch to zjawisko 
złożone. Ważne jest nie tylko fizjologiczne nie-
słyszenie, ale przede wszystkim jego społecz-
ne i psychologiczne skutki. Kluczowe jest jego 
wczesne wykrycie i szybkie podjęcie działań 
rehabilitacyjnych.

n	 	Jakie	są	najbardziej	typowe	objawy	niedosłuchu?	
O swoim niedosłuchu dowiadujemy się od innych. 
To najbliższe otoczenie najszybciej zauważa na-
sze problemy słuchowe. W pierwszej kolejności 
pojawiają się trudności ze zrozumieniem mowy. 
Często prosimy o powtórzenie. Przekręcamy 
wyrazy. Odpowiadamy nieadekwatnie do zada-
wanych pytań. Domownicy zwracają nam uwagę, 

że zbyt głośno oglądamy telewizję i „krzyczymy”, 
a nie mówimy. My sami mamy wrażenie, że sły-
szymy „jak przez watę”. Słowa „zlewają się”. Sły-
szymy, a nie rozumiemy. Najgorsze, że ciągły stres 
i zakłopotanie wywołane obawą, że czegoś nie 
usłyszymy prowadzą do wycofania się i rezygnacji 
z kontaktów z otoczeniem. W konsekwencji za-
mykamy się w sobie, a nawet izolujemy, co może 
doprowadzić do depresji. Jeśli niedosłuch pogłę-
bi się, może zagrażać naszemu bezpieczeństwu, 
a nawet życiu. Osoba z głębszym niedosłuchem 
może np.: nie usłyszeć nadjeżdżającego samocho-
du i ulec wypadkowi lub też nie usłyszeć, że ktoś 
włamuje się do domu.  

n  Co	zrobić,	gdy	zaobserwujemy	u	siebie	lub	swoich	
bliskich	objawy	niedosłuchu?

Przede wszystkim zbadać słuch. Osoby po 65. 
roku życia powinny wykonywać badanie słuchu 
przynajmniej raz w roku. Jest ono najczęściej bez-
płatne, więc warto skorzystać już dziś. 

n	 	A	jeśli	zdiagnozowany	zostanie	niedosłuch?
Wtedy warto zaopatrzyć się w aparaty słuchowe. 
Można je bezpłatnie przetestować i sprawdzić, czy 
spełniają nasze oczekiwania, zanim podejmiemy 
decyzję o zakupie. Warto skonsultować się z pro-
tetykiem słuchu i zadbać o dobre słyszenie. Dobre 
słyszenie zdecydowanie poprawia komfort życia. n  

Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

n  URSUS. Wracamy do wydarzeń sprzed ponad 3 lat

ŚLEDZTWO w sprawie 
wyłudzenia publicznych środków 
na razie zawieszone
Zatrzymanie 18 kwietnia 2017 roku dyrektora Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Ursus Piotra J. oraz jego zastępczyni 
Małgorzaty K.  wywołało duże zaskoczenie w lokalnym i bi-
bliotekarskim środowisku. Podejrzani są łącznie o 7 czynów 
wypełniających znamiona przestępstwa oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w doku-
mentach. Minęły już 3 lata, zatem sprawdzamy, co udało się ustalić odpowiednim organom.

S prawę prowadzi Prokura-
tura Rejonowa Warszawa 
Ochota. 

– Podejrzani w latach 2010–
–2016 mieli posługiwać się 
poświadczającymi nieprawdę 
dokumentami w celu wyłudze-
nia dotacji unijnych. Łączna 
wysokość szkody wynosi ponad 
190 tys. Podejrzanym w spra-
wie jest również Bogusław B., 
któremu przedstawiono 3 za-
rzuty związane z udzieleniem 
pomocnictwa Piotrowi J. oraz 
Małgorzacie K. Podejrzany 

miał świadczyć fikcyjne usłu-
gi informatyczne – przypo-
mina Aleksandra Skrzyniarz, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie.

Istotna opinia biegłego
Chcieliśmy poznać szczegó-
ły, na jakim etapie znajduje 
się postępowanie. Niestety, 
śledztwo w sprawie zostało 
zawieszone z uwagi na ocze-
kiwanie na opinię biegłego 
z zakresu rachunkowości i fi-
nansów. 

– Czas zakończenia postępowa-
nia uzależniony jest od uzyska-
nia opinii od biegłego. Sprawa 
znajduje się w prokuraturze na 
etapie postępowania przygoto-
wawczego – relacjonuje Alek-
sandra Skrzyniarz. 

Wiemy także, że podejrzani 
nie przyznali się do popełnie-
nia zarzuconych im czynów. 
O postępach w śledztwie bę-
dziemy informować.

Agnieszka Gorzkowska
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Wręczenie aktów mianowania i powierzenie 
stanowisk nowym dyrektorom

Dzień przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego w sali konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie odby-
ła się uroczystość wręczenia nauczy-
cielom aktów nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mianowane-
go przez Agnieszkę Kuźmińską Członka 
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. 

N auczyciel mianowany to trzeci sto-
pień awansu zawodowego, który 
w przypadku nauczycieli zatrudnio-

nych w szkołach prowadzonych przez po-
wiat pruszkowski, nadaje Starosta Prusz-
kowski. Przy nadaniu stopnia nauczyciela 
mianowanego nauczyciele składają ślu-

bowanie według roty zawartej w ustawie 
Karta Nauczyciela.
Stopień nauczyciela mianowanego 
otrzymali:

 n Katarzyna Morawska, Marta Świ-
der i Monika Czuj ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. ks. Jana Twardowskiego w Prusz-
kowie; 

 n Artur Józef Wiśniewski, Iwona 
Majewska, Joanna Chęć z Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica 
w Pruszkowie; 

 n Michał Rafał Dumała, Ewa Paulina 
Nowak z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Sportowych w Pruszkowie; 

 n Natalia Urbaniak-Kantyka z LO 
im. T. Kościuszki w Pruszkowie; 

 n Jagna Aleksandra Sienkiewicz z Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Pruszkowie; 

 n Magdalena Pakosińska – Parys z LO 
im. Tomasza Zana w Pruszkowie. 

Podczas uroczystości powierzono stano-
wiska 3 dyrektorom szkół i placówek 
prowadzonych przez powiat:

 n Annie Tużnik – Dyrektor Między-
szkolnego Ośrodka Sportowego, 

 n Ewie Król – Dyrektor Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tomasza Zana 
w Pruszkowie, 

 n Iwonie Pych – Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Pruszkowie. 

W czasie spotkania pożegnano również 
Panią Annę Łukawską-Adamczyk, 
Dyrektora MDK w Pruszkowie, która 
z dniem 31 sierpnia zakończyła pracę na 
tym stanowisku.

Pani Agnieszka Kuźmińska podziękowa-
ła nauczycielom i dyrektorom za zaan-
gażowanie i aktywność w czasie trwania 
pandemii oraz za dobrze przeprowadzo-
ną przez szkoły edukację zdalną, która 
w poprzednim okresie była jedynym roz-
wiązaniem gwarantującym bezpieczeń-
stwo dzieci przy zachowaniu ciągłości 

nauczania. 
– W ciągu ostatnich kilku ty-
godni przekonamy się, czy 
nastąpi do niej powrót.  Mu-
simy zrobić wszystko, aby  za-
gwarantować dzieciom oraz 
nauczycielom jak najlepsze 
warunki oraz narzędzia do 
pracy – dodała.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Bezpieczne i specjalistyczne usuwanie bólu 

OSTEOPATIA
Mgr JAKUB GÓRNICKI 
leczy nagłe, ale też 
i przewlekłe zespoły 
bólowe oraz trudne 
przypadki kliniczne 
bezskutecznie leczone 
metodami szpitalnymi, 
sanatoryjnymi 
lub lekami.

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

Uzyskał dyplom osteopaty 
w Anglii.

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

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

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

nego rodzaju zwichnięcia oraz wiele 
innych.

OSTEOPATIA to doskonała i uznana 
metoda leczenia w systemie me-
dycznym. Efekty są rewelacyjne.

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.

Należy mieć wyniki: badania RTG 
lub MR (rezonans magnetyczny), 
ew. badań dotyczących innych 
chorób.

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

RONDO NA SKRZYŻOWANIU ULIC 
KOMOROWSKIEJ I POGODNEJ W PRUSZKOWIE  
Wykonanie inwestycji przebiega planowo i zgodnie z harmonogramem.

Z djęta została już stara nawierzchnia, zaś prace nad instalacją kanaliza-
cji deszczowej oraz instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi są na 
ukończeniu. 

Rozpoczęto montaż krawężników  i pierścienia ronda oraz wykonywana jest 
podbudowa jezdni. Dziękujemy Wszystkim Mieszkańcom za zrozumienie 
dla utrudnień, które są związane z tą przejściową sytuacją.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
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URSUS

O tym, że klub UKS „Czternastka” ma wielu uzdolnionych szachistów, a systematyczna praca prowadzona 
przez trenera Andrzeja Kądziołkę, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, przynosi dobre owoce 
w turniejach rozgrywanych w kraju i za granicą, oraz że klub zaliczany jest do czołówki szachowej Ma-
zowsza, pisaliśmy już kilkakrotnie na naszych łamach.  Szachiści z Ursusa biorą udział i odnoszą sukcesy 
nie tylko w turniejach lokalnych, ale także regionalnych oraz krajowych rangi mistrzostw Polski. Trzy lata 
temu UKS „Czternastka” zadebiutował w I lidze juniorów, a w tym roku, po raz pierwszy uczestniczył 
w zawodach Ekstraligi – i od razu z ogromnym sukcesem – drużyna zajęła 2 miejsce!

EKSTRALIGA. Ekstraliga, czyli Drużynowe Mi-
strzostwo Polski Juniorów to zawody, w których bierze 
udział dziesięć najlepszych drużyn w Polsce. Każdy ze-
spół składał się z 6 zawodników: 2 juniorów starszych 
do 18 lat, 2 juniorów młodszych do 14 lat, dziewczyna 
starsza do 18 lat, dziewczyna młodsza do 14 lat. Gra-
ją w swoich kategoriach. Każdy grał z każdym, czyli 
trzeba było rozegrać po dziewięć partii. Tegoroczne roz-
grywki odbyły się w Ustroniu, w dniach 31.07–09.08. 
Rywalizowali zawodnicy Ekstraligi oraz I Ligi. Żeby 
awansować do najwyższej klasy rozgrywek trzeba 
awansować z I ligi – wchodzą dwa pierwsze zespoły. 
W ubiegłym roku UKS „Czternastka” zajął 3 miejsce 
i w tym roku miał walczyć o awans, ale okazało się, że 
wycofała się jedna z drużyn: Katowice-Szopienice, któ-
rej nie udało się skompletować składu, i UKS „14” we-
szła na jej miejsce. Trener UKS „Czternastka” – An-
drzej Kądziołka: – Ucieszyliśmy się, bo wiedzieliśmy, 
że na pewno dobrze wypadniemy – beniaminek zawsze 
jest groźny. Mieliśmy bardzo dobry skład i atmosferę. 
Przed turniejem mówiono, że o wynikach zadecydują 
niuanse. U nas była super rewelacyjna atmosfera i wola 
walki, zawodnicy wszystko z siebie dali. Jak nie wyszło 
jednemu, to drugi łatał dziurę. Gdzie indziej presja była 
niesamowita, a u nas nie było żadnej, ale znaliśmy swoja 
wartość i mieliśmy doskonały skład. Jakub Fus (kapi-
tan drużyny) i Jonasz Baum – to zawodnicy z czołówki, 
Marysia Malicka (przyszła do nas z Polonii Warszawa), 
Zuzia Rejniak, Przemek Zdybel, Jakub Janeczko i Szy-
mon Pancewicz. 

ATMOSFERA I WOLA WALKI. Andrzej 
Kądziołka: – Drużynowe Mistrzostwo Polski to jedna 
z najbardziej prestiżowych imprez. Turniej był bardzo 
wyrównany. Partie trwały nawet po 4–5 godzin – szachy 
klasyczne. Grało 10 zespołów. Zgłaszani są zawodnicy 
rezerwowi – my mieliśmy jednego. Można wtedy zasko-
czyć składem, jest też szansa, żeby któryś z zawodników 
odpoczął. Niepotrzebnie zgubiliśmy punkty z drużynami, 
które spadły. Z Chylicami przegraliśmy kompletnie wy-
grany mecz – to wypadek przy pracy. Nikt nikomu nic nie 
mówił po tej porażce. W innych zespołach po porażkach 
były awantury, które psuły atmosferę. Później ze Śród-

mieściem Wrocław zremisowaliśmy, a dalej daliśmy już 
koncert gry – wszystkie czołowe drużyny o wyrównanych 
składach ograliśmy 4:2. Szczególnie zmotywowani byli-
śmy na mistrza – Czarną też ograliśmy 4:2 – mają u sie-
bie byłego naszego zawodnika – Tymoteusza Czernka. 
Czarna ma w składzie prawie samych mistrzów Polski, fi-
nansuje im wyjazdy na mistrzostwa świata, Europy. UKS 
„Czternastka” takich możliwości nie ma.
Mistrzem Ekstraligi została drużyna LKSz GCKiP 
Czarna, która zdobyła 14 pkt. Srebrny medal wywal-
czyła drużyna UKS Czternastka Warszawa (13 pkt), 
a brązowy – MKSz Rybnik (11 pkt). Do I ligi spadły 
drużyny KS Laura Chylice oraz MUKS MDK Śródmie-
ście Wrocław. Indywidualnie Maria Malicka zdobyła 
złoty medal, Jakub Fus srebrny, a Zuzanna Rejniak 
brązowy.

PROMOCJA URSUSA. Wicemistrzostwo Pol-
ski to historyczny sukces promujący Dzielnicę Ursus 
m.st. Warszawy na tak wysokim szczeblu rozgrywek. 
W Polskim Związku Szachowym zarejestrowanych jest 
600 klubów skupiających kilkadziesiąt tysięcy zawod-
ników. Zespół UKS Czternastka od lat jest w czołówce 
szachowej na Mazowszu, ale oprócz trenera Andrzeja 
Kądziołki i zawodników nikt nie wierzył, że drużyna 
może odnieść sukces na arenie krajowej. Sukces jest 
tym większy, że klub dysponuje bardzo skromnym bud-
żetem w porównaniu z pozostałymi drużynami, które 
brały udział w zawodach. Aktualny sukces drużyny 
UKS Czternastka nie byłby możliwy bez wsparcia 
Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy oraz Urzę-
du Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

SPONSOR. Warunkiem odnoszenia kolejnych zna-
czących sukcesów jest wsparcie finansowe, bez którego 
jest to bardzo trudne. Andrzej Kądziołka: – U nas w klu-
bie jest aktywnych 60 zawodników, dla porównania – 
w „Czarnej” jest ok. 20. Mamy coraz więcej talentów. 
Nie grozi nam , że jak czołowy zawodnik odejdzie, to nie 
będziemy mieli zawodników. U nas tworzymy kolektyw, 
nie promujemy jednego zawodnika. Po lidze byliśmy na 
wyjeździe, też w Ustroniu – 26 osób. Dzieci chcą grać 
coraz więcej, obozy kosztują. U nas głównymi sponsora-

mi są rodzice. My jesteśmy klubem, który właściwie eg-
zystuje ze składek. Jest Fundacja Wspierania Szachów, 
ale to, co zbierzemy z 1 procenta to kropla w morzu. 
Wcześniej pomagał nam „Ebejot”, który praktycznie 
w Ursusie już nie działa. Żeby zawodnik się rozwijał, 
to rodzic, sponsor, klub – to obojętnie – musi mieć 
finansowanie. Jednorazowo otrzymaliśmy za ubiegło-
roczne sukcesy (punkty ogólnopolskie) środki finansowe 
od Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy. Pieniądze 
dajemy dla dzieci. Żeby mieć możliwość wystąpienia 
o pieniądze do miasta czy dzielnicy potrzeba 20 procent 
wkładu własnego, a my takowego nie mamy. Dlatego 
tak bardzo potrzebny jest klubowi sponsor… 

SZACHY A KORONAWIRUS. Nie mogło za-
braknąć pytania: Jak koronawirus wpłynął na zajęcia 
i turnieje szachowe?
Andrzej Kądziołka: – Na początku marca wszystko pad-
ło. Ostatni turniej jaki zorganizowaliśmy to Mistrzostwa 
Ursusa Kobiet 8 marca. Potem miasto zgodziło się na za-
jęcia on-line (prowadził Piotr Murdzia – raz w tygodniu). 
W lipcu dzielnica dała mi zajęcia on-line z dziećmi młod-
szymi z Ursusa– przez Zoom – nie ma limitu uczestników. 
Pokazuję partie, tłumaczę , pytam… Teraz będzie prowa-
dził Piotr Murdzia (raz w tygodniu – 3 godziny). Turnieje 
zaczęły się od WOM w lipcu – reżim, dezynfekcja, ma-
seczki (przy planszy już nie są obowiązkowe), maksimum 
150 osób na sali, kibice na korytarzu w maseczkach. Za-
graliśmy rewelacyjnie… Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, 
że będziemy grali w Ekstralidze, mieliśmy w I lidze wal-
czyć o awans. Teraz jest natłok imprez. W październiku 
zawody 2 ligi – liczymy na awans do pierwszej. Od po-

czątku września wracamy do zajęć stacjonarnych – to 
pierwsze zajęcia od marca.

ZAJĘCIA SZACHOWE. Zajęcia szachowe 
w Klubie UKS „Czternastka” w roku szkolnym 
2020/2021 będą się odbywać w Domu Kultury „Ko-
lorowa” oraz w Szkole Podstawowej nr 14, w dwóch 
grupach: początkującej i zaawansowanej. Zajęcia dla 
grupy początkującej odbywają się tylko stacjonarnie, 
a zajęcia dla grupy zaawansowanej on-line i stacjonar-
nie. Ze względu na pandemię COVID-19 w DK „Kolo-
rowa” wprowadzono limit 10 osób, które mogą uczestni-
czyć jednocześnie w zajęciach prowadzonych w jednej 
sali. Nie ma limitów w SP nr 14. Dzieci na zajęciach 
nie muszą zakrywać twarzy. Opiekunowie nie mogą 
przebywać w salach, w których odbywają się zajęcia. 
Uczestnictwo w zajęciach grupy zaawansowanej on-line 
możliwe po kontakcie z prowadzącym.
Harmonogram zajęć dla grup początkującej i zaawanso-
wanej oraz wszelkie niezbędne informacje można zna-
leźć na stronie: uksczternastka.org.pl

 ŻYCZENIA. Szachistom UKS „Czternastka” życzy-
my sukcesów w nadchodzących turniejach, a klubowi 
znalezienia sponsora, żeby móc pielęgnować to, co uda-
ło się dotąd stworzyć.

Wojciech Grzesik

Zdjęcie udostępnili: 
Justyna Kotkowska (prezes Fundacji Wspierania Szachów 
w Ursusie) i Andrzej Kądziołka (trener UKS „Czternastka” w Ursusie)

WIELKI SUKCES
SZACHISTÓW
UKS „CZTERNASTKA”
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

W ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym 
– II edycja” gmina Michałowice w czerwcu 2020 roku przystąpiła do  procesu pogłębio-
nych konsultacji społecznych wykraczających poza planistyczną procedurę. Konsultacje 
dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Aleja Kasztanowa” obejmującego tereny położone  w obrębie geodezyjnym wieś Pęci-
ce, Komorów-Wieś oraz Komorów Osiedle. 

T eren,  dla którego sporządzany jest miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
(MPZP) położony jest:

n  w Komorowie po obydwu stronach alei 
Kasztanowej, ograniczony rzeką Utratą, 
ul. Ireny i ul. Sanatoryjną, oraz 

n  w Pęcicach  –  pomiędzy ul. Pęcicką, grani-
cą z Pruszkowem, rzekami  Utartą i Raszyn-
ką oraz al. Powstańców Warszawy.   

Obowiązujące dokumenty planistyczne – obec-
nie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała 
nr V/26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 
28 marca 2011 r.) w większości nie przewiduje na 
tym terenie zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej, z wyjątkiem nieruchomości położonych bez-
pośrednio przy ul. Ireny, Sanatoryjnej oraz części 
ul. Pęcickiej. Na terenie, który jest przedmiotem 

konsultacji, zgodnie z zapisami Studium, zloka-
lizowane mogą być przede wszystkim tereny zie-
leni rekreacyjnej, z usługami kultury. Ze względu 
na obecność rzek oraz stawów znaczną część po-
wierzchni stanowią tereny cenne pod względem 
przyrodniczo-krajobrazowym.
Bardzo duża cześć obszaru jest własnością Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i SGGW. Są 
to m.in. tereny położne bezpośrednio przy rzece 
Utracie.   

Podstawą przystąpienia do sporządzenia MPZP 
jest Uchwała XI/110/2011 Rady Gminy z 23 listo-
pada 2011 r. i plany wykorzystania okolicznych 
terenów, m.in. nad rzeką Utartą, w celach rekre-
acyjnych. 

– Sporządzanie MPZP  jest 
sprawą publiczną. Chcemy 
poznać opinie jak największej 
liczby osób zainteresowanych 
przestrzenią naszej gminy, 
by lepiej móc dostosować MPZP 
do lokalnych potrzeb i wspólnie 
wypracować rozwiązania.

Zapraszam wszystkich 
zainteresowanych do włączenia 
się w projektowanie przestrzeni 
naszej gminy. Swoje sugestie 
i pomysły będzie można zgłaszać 
podczas spaceru badawczego, 
warsztatu World Café 
i w badaniu ankietowym. 

Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice

KONSULTACJE SPOŁECZNE
– sporządzenie MPZP obszaru „Aleja Kasztanowa” 
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WYDARZENIA

B ożena Iwaniukowicz, Stefan i Katarzyna Sobcza-
kowie pod przewodnictwem Janusza Ptasińskiego 
– prezesa klubu PTTK Oddział Ursus – nie mogli 

nie pojawić się na zlocie. Przypominamy, że osoby te 
są także zaangażowane w walkę o utworzenie Muze-
um Ursusa oraz pomoc w wykupie zabytkowej Kolek-
cji dla Dzielnicy Ursus [Kolekcja znajduje się wciąż 
w rękach Polskiego Holdingu Obronnego, o czym 
wielokrotnie w naszej gazecie pisaliśmy – przyp. red]

ODZNAKA Z URSUSA
W otwarciu zlotu, 22 sierpnia, wzięli udział przedsta-
wiciele władz gminnych: Starosta Golubsko-Dobrzyń-
ski Franciszek Gutowski oraz gospodarz terenu Stefan 
Borkiewicz – prezes Oddziału PTTK na zamku w Go-
lubiu-Dobrzyniu oraz dyrektor zamku. W czasie uro-
czystego rozpoczęcia Michał Piotrowski – założyciel 
i długoletni prezes Klubu Retro traktor w Golubiu Do-
brzyniu otrzymał (jako drugi w Polsce) z rąk Janusza 
Ptasińskiego nagrodę specjalną: Odznakę krajoznaw-
czą PTTK – Śladami Traktora Polskiego. Odznaka ma 
zachęcić turystów do zwiedzania rozsianych po Polsce 
lokalnych zbiorów maszyn rolniczych i ciągników.

BOGACTWO ZABYTKÓW MOTORYZACJI
Podczas Zlotu można było podziwiać około 70 ty-
pów ciągników różnych producentów, dużo małych 
traktorków ogrodniczych typu Ursus 308 lub Dzik 
oraz „samoróbek”, wykonanych na bazie tych ciąg-
ników. Przybyli również wystawcy z motocyklami 
i samochodami. Nie zabrakło poczciwych Komarków 
czy SHL-ek, jak również WSK. Wśród większych 
okazów można było dostrzec miniaturowe, w pełni 
działające maszyny parowe, dwie lokomobile i statek. 
Wystawa okazała się rajem dla najmłodszych, którzy 
obsiedli wszelkie maszyny. Pod namiotem kolekcjo-
nerzy wymieniali się doświadczeniami i komentowali 
problemy w rolnictwie. Mżawka nieco odstraszyła 

gości, jednak nic nie powstrzymało parady traktorów 
ulicami Golubia-Dobrzynia. Traktorzyści wyruszyli 
na paradę w strumieniach deszczu, zabierając na-
wet pasażerów na przyczepce ciągniętej przez jeden 
z traktorów.

WSPOMNIENIA I PAMIĄTKI
Wyjazd do Golubia-Dobrzynia był również świetną 
okazją dla delegacji z Ursusa, by zwiedzić z prze-
wodnikiem zamek. Wieczorem odbyło się spotka-
nie przy grillu pod namiotem. 
Wypytywano mnie o planowany I Zlot zabytko-
wych traktorów w Ursusie. O warunki i możliwości 

noclegowe. Niestety, mogłem tylko potwierdzić, że 
zlot odbędzie się 20 września, a organizatorem bę-
dzie firma, która wygrała przetarg. Podczas zakoń-
czenia Zlotu (drugiego dnia) uczestniczący w uro-
czystości Piotr Całbecki marszałek województwa 
kujawsko-pomorskiego, wspólnie z Michałem Pio-
trowskim oraz Stefanem Borkiewiczem, wręczali 
uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. 
Michał Piotrowski (i jeszcze cztery osoby) otrzy-
mały z rąk Stefana Borkowskiego pamiątkowe me-
daliony Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego 
odbywającego się na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. 

NASZE WRAŻENIA I SPOSTRZEŻENIA
Zobaczyliśmy, jak bardzo dużą popularnością cieszy 
się Zlot. Pole wystawowe „pękało w szwach” od licz-
by odwiedzających. Wspominaliśmy pierwszą paradę 
traktorów w Warszawie, podczas której zabytkowe 
maszyny wyprodukowane w Ursusie przejechały 

z Placu Defilad do nieistniejących już ZM „Ursus” 
(organizacja: artystka Jaśmina Wójcik). Przypomi-
naliśmy pracę na planie filmowym reżyserowanym 
przez Jaśminę – „Symfonia Fabryki Ursus”. 
Największą atrakcję wzbudziły podczas Zlotu w Go-
lubiu-Dobrzyniu jeżdżące miniatury ciągników Lanz 
Buldog i Ursusa C-45. Naszą grupę niezwykle za-
chwyciła gościnność organizatorów oraz oferowana 
nam pomoc w kwestii odzyskania zabytkowej Kolek-
cji pofabrycznej oraz rozpoczęcia tworzenia Muzeum 
Ursusa. Wsparcie w tych sprawach usłyszeliśmy m.in. 
z ust Stefana Borkiewicza – prezesa Oddziału PTTK 
na zamku w Golubiu-Dobrzyniu i zarazem dyrektora 
tamtejszego zamku.

Tekst i zdjęcia Stefan Sobczak
pomysłodawca zwycięskiego projektu do Budżetu 

Obywatelskiego o nazwie „I Zlot Zabytkowych Traktorów”, 
który odbędzie się w Ursusie.

Więcej zdjęć na www.mocnestrony.com.pl

Już teraz serdecznie zapraszamy do Dzielnicy Ursus na „I ZLOT ZABYTKOWYCH 
TRAKTORÓW”  przy ul. Gierdziejewskiego (targowisko) – 20 września 2020 r. od godz. 10.00 

Na zaproszenie Michała Piotrowskiego, założyciela 
klubu Retro-Traktor w Golubiu-Dobrzyniu, skromna 
ekipa z Ursusa udała się na XII zlot zabytkowych 
traktorów. Na ziemi dobrzyńskiej w sąsiedztwie 
zamku golubskiego pojawiło się wielu wystawców 
z Kujaw, Wielkopolski i Mazowsza. Przywieźli 
swoje odrestaurowane, często unikatowe, stare 
ciągniki różnych marek. Nie zabrakło kramów 
z pamiątkami nawiązującymi do traktorów.

Delegacja z Ursusa na XII Zlocie i Wystawie Starych 
Ciągników i Maszyn Rolniczych w Golubiu-Dobrzyniu
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Zdj. Andrzej Cieślik
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www.pwz.plPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Kampinos    l    Leszno    l    Izabelin    l    Łomianki    l    Błonie    l    Stare Babice    l    Ożarów Mazowiecki

17 sierpnia w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim podpisano 
umowę pomiędzy Warszawskim Szpitalem dla Dzieci SPZOZ i Powiatem Warszawskim Zachodnim. Celem 
umowy jest nawiązanie współpracy pomiędzy nową placówką środowiskowej opieki psychoterapeutycznej 
– Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO, działającą przy szpitalu, a samorządem powiatowym.

E ksperci biją na alarm, coraz więcej dzieci ma proble-
my psychiczne, a dotychczasowy państwowy system 
pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci 

i młodzieży staje się niewydolny. Trzeba przeciwdziałać 
tej sytuacji i stworzyć dla potrzebujących pomocy nasto-
latków mechanizmy pomocowe. Czasem terapia musi 
objąć także całą rodzinę, nieraz bowiem również rodzice 
dzieci potrzebują fachowej, psychologicznej opieki. Do-
skonale o tym wiedzą pracownicy Ośrodków Pomocy 
Społecznej w naszym powiecie na co dzień stykając się 
z tym problemem.
Powiat Warszawski Zachodni przyjął zaproszenie do 
współpracy od Warszawskiego Szpitala dla Dzieci (przy 
ul. Kopernika), w którym powstał i jest realizowany pro-
gram „TOGO”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 
21 roku życia, refundowany przez NFZ. Program obejmu-
je terapię dzieci dotkniętych różnorodnymi problemami 
adaptacyjnymi, w tym: środowiskowymi, rówieśniczymi, 
rodzinnymi. Przewiduje także pracę z rodzinami dzieci 
i środowiskiem lokalnym.
W spotkaniu w starostwie uczestniczyli przedstawiciele 
władz powiatu: wicestarosta Paweł Białas, sekretarz 
powiatu Ewelina Degowska i członek zarządu PWZ 

Roman Reszka. Warszawski Szpital dla Dzieci reprezen-
towali: dyrektor szpitala Izabela Marcewicz Jendrysik, 
dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji diagnostyki 
Agnieszka Siporska Sitko, a także Anna Osowska 
Rembecka – terapeutka środowiskowa współpracująca 
ze szpitalem w ramach programu „TOGO”.
Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych 
gmin: Izabelin, Błonie i Łomianki, oraz lokalnych Ośrod-
ków Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Po-
mocy  Rodzinie z dyrektor Barbarą Gębalą.
Podczas spotkania założenia programu „TOGO” omó-
wiła dyrektor Izabela Marcewicz Jendrysik, a działania 
praktyczne przybliżyła zebranym terapeutka Anna Osow-
ska Rembecka. Całość spotkania, które stało się małą 
konferencją przedstawiającą współczesne problemy dzie-
ci i młodzieży, prowadziła sekretarz PWZ Ewelina De-
gowska.  Na zakończenie przedstawiciele władz samorzą-
du powiatowego i dyrektor Szpitala dla Dzieci podpisali 
umowę dotyczącą współpracy. MŁ

Czas szybko płynie i już mało kto pamięta pierw-
sze tygodnie pandemii koronawirusa. Wówczas 
większość fi rm pozbawiona klientów znalazła się 
w sytuacji zagrożenia, z trudną do przewidzenia 
przyszłością. Położenie było ciężkie zarówno dla 
przedsiębiorców,  pracodawców i ich pracowników. 
Część usługodawców zawiesiła działalność, więk-
szość podmiotów gospodarczych funkcjonowała na 
zwolnionych obrotach, a tylko garstka złapała „wiatr 
w żagle”. Zapaści i zwolnieniom zapobiegły Tarcze 
Antykryzysowe. Realizację jednej z nich powierzono 
Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. 

Zadaliśmy kilka pytań p. Annie Raszkiewicz – Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego:
❚ 	Jak	Urząd	Pracy	 funkcjonował	w	 tym	trudnym	cza-
sie?		

– W czasie gdy większość firm nie działała, a wiele insty-
tucji nie wykonywało części zadań, Urząd Pracy oprócz 
swoich stałych funkcji, tzn. obsługi bezrobotnych i poszu-
kujących pracy, obsługi pracodawców, cudzoziemców, 

wypłat zasiłków, ubezpieczania, musiał w ekspresowym 
tempie zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. W czasie 
wybuchu pandemii przeżywaliśmy prawdziwe oblęże-
nie wszelkich łączy: internetowych, telefonicznych i tzw. 
urnowych. Działaliśmy w warunkach dużego stresu, pod 
presją czasu, pod naporem zatrwożonych przedsiębiorców, 
chcących ratować swoje firmy i nie dopuścić do zwolnień. 
Funkcjonowaliśmy w reżimie sanitarnym, w obawie 
o zdrowie urzędników. Wytężona praca Urzędu realizo-
wana była częściowo w trybie zdalnym, na dwie zmiany, 
również w godzinach nadliczbowych, w dni wolne, obar-
czona wieloma niewiadomymi związanymi z interpretacją 
przepisów i blokującym się z powodu nawału wniosków 
systemem informatycznym. W tych realiach Urząd Pracy 
stanął na wysokości zadania.

❚			Na	jakie	wsparcie	mogli	liczyć	przedsiębiorcy?
– Wsparcie to miało różne formy, m.in.: niskooprocen-
towanej pożyczki w wysokości 5 tys. zł, dofinansowania 
części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
dla samozatrudnionych, dofinansowania części kosztów 
wynagrodzeń pracowników dla mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Firmy, 
które dobrze dawały sobie radę przed pandemią, solidnie 

regulowały zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowe-
go, a przy tym poprawnie aplikowały o pieniądze z Tarczy 
Antykryzysowej, najczęściej otrzymywały wsparcie z UP 
w ciągu miesiąca.

❚			Dziś	możemy	 już	mówić	o	 imponującej,	wymiernej	
pomocy	Powiatowego	Urzędu	Pracy.

– To prawda. Do firm zlokalizowanych na terenie naszego 
powiatu z Urzędu Pracy popłynęło już ok. 55 mln złotych. 
Od 1 kwietnia do dziś PUP dla PWZ przyznał: 7700 po-
życzek, 10 pożyczek dla organizacji pozarządowych, 870 
dofinansowań dla samozatrudnionych,  720 dofinansowań 
części kosztów wynagrodzeń dla 3800 pracowników. Ta 
pomoc pozwoliła podmiotom gospodarczym przetrwać 
najgorsze i dała czas na przemyślenie firmowych strategii 
na przyszłość.

❚			Ten	specyfi	czny	czas	zrodził	nowe	umiejętności...
– Wartością dodaną konieczności działania w pandemii 
okazała się przyśpieszona edukacja informatyczna inte-
resantów. Dziś częściej i sprawniej załatwiają urzędowe 
sprawy on-line. Zarówno przedsiębiorcy, pracodawcy, 
jak i bezrobotni zachęcani przez urzędników perspekty-
wą szybszego otrzymania pomocy finansowej w przy-

padku złożenia wniosków internetowo – pokonali do-
tychczasowe bariery. Załatwiali elektroniczny podpis 
i przysyłali swoje dokumenty przez portal „praca.gov.pl”. 
Przeniesienie dużej części spraw do wirtualnej przestrzeni 
było i jest niezmiernie korzystne z wielu powodów. Obrób-
ka dokumentów uległa przyspieszeniu, pieniądze trafiają 
na konta aplikujących bez zbędnej zwłoki, minimalizuje 
się epidemiczne zagrożenia w powiecie, a ograniczając 
przyjazdy do Urzędu Pracy oszczędza się również środo-
wisko naturalne.

❚			Pomoc	dla	przedsiębiorców	nadal	trwa?
– Oczywiście. Wnioski o środki finansowe z Tarczy 
Antykryzysowej wpływają do Urzędu nieprzerwanie, 
ich obróbka odbywa się prawie na bieżąco, a pieniądze 
przekazywane są niezwłocznie. Teraz ten proces prze-
biega w spokojniejszej atmosferze, z pożytkiem dla obu 
stron. Cały czas monitorowana jest sytuacja firm, którym 
PUP przyznał pomoc z publicznych funduszy, a od po-
nad miesiąca trwa sukcesywne umarzanie najwcześniej 
udzielonych pożyczek. Mamy nadzieję, że dzięki pomocy 
państwa i naszemu wzmożonemu wysiłkowi udało się za-
pobiec masowemu napływowi mieszkańców powiatu war-
szawskiego zachodniego do rejestru bezrobotnych.      ARM

NA ZDJĘCIU: Chwila po podpisaniu umowy między władzami 
PWZ i zarządem Warszawskiego Szpitala dla Dzieci

Pomagamy dzieciom z problemami adaptacyjnymi!

Powiatowy Urząd Pracy świadczy skuteczną pomoc przedsiębiorcom w dobie pandemii

DROGI POWIATOWE
ULICA 3 MAJA NA FINISZU
Największa tegoroczna inwestycja 
drogowa Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego dobiega do końca. Na  ukończeniu 
są roboty drogowe na ul. 3 Maja, na odcinku od 
ul. Małachowskiego do Szymanowskiego. Drogow-
cy przewidują, że ruch kołowy przywrócony będzie 
w tym miejscu w połowie września br.  Na drugim 
odcinku tej modernizowanej ulicy trwają roboty wy-
kończeniowe. Po położeniu, w najbliższym czasie, 
ostatniej warstwy bitumicznej nawierzchni, do za-
kończenia realizacji całej inwestycji pozostaną do 
wykonania jedynie roboty wykończeniowe związane 
z porządkowaniem placu budowy i pracami brukar-
skimi. Jak zwykle pod koniec robót, drogi uzyskają 
także oznakowanie poziome i pionowe. Jednocześnie 
informujemy Państwa, że w trakcie ostatnich prac 
dotyczących tego zadania, wykonana zostanie sygna-
lizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tetma-
jera w Izabelinie, co podniesie bezpieczeństwo ruchu 
w tym rejonie. Inwestycja realizowana jest przy po-
mocy środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samo-
rządowych oraz środków własnych Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego i gminy Izabelin. 

PRACE DROGOWE NA UL. GÓRNEJ
Trwają prace przy rozbudowie ul. Górnej – drogi 
powiatowej (nr 4102 W) w Radonicach i Żukówce 
w gm. Błonie. W ramach tej inwestycji przewiduje się: 
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę 
chodnika, zjazdów na posesje i odwodnienie. Długość 
modernizowanego odcinka to ok. 1,5 km. Zadanie 
będzie współfinansowane przez Powiat Warszawski 
Zachodni i gminę Błonie, a jego koszt wyniesie ok. 
3,1 mln zł. Termin zakończenia robót drogowych na 
ul. Górnej przewidywany jest na koniec listopada br.

BUDUJEMY MOSTY
Postępują prace przy modernizacji mostów w Lip-
kowie (gm. Stare Babice) i w Józefowie (gm. Kam-
pinos). W Lipkowie wykonano już wszystkie elementy 
konstrukcyjne mostu, zostały do wykonania prace bru-
karskie oraz ozdobna balustrada z piaskowca. 

W Józefowie, w nadchodzących dniach rozpoczną się 
roboty palowe, posadowiony będzie fundament pod 
poszerzenie konstrukcji mostu. Zakończenie prac przy 
tych obiektach przewidziano na koniec listopada. Przy-
pomnijmy, że PWZ na realizację tego zadania otrzymał 
dofinansowanie środkami w wysokości ponad 700 tys. 
zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. War-
tość całej inwestycji szacuje się na ok. 1,7 mln zł. 

NOWE NAKŁADKI ASFALTOWE
W nadchodzącym czasie Zarząd Dróg Powiatowych 
planuje ogłosić kilka przetargów wyłaniających wy-
konawcę nakładek asfaltowych na kilku odcinkach dróg 
powiatowych. Prace będą wykonane jeszcze w tym sezo-
nie budowlanym.

MŁ

NA ZDJĘCIACH: Prace drogowe 
na ul. Górnej w Radonicach i Żukówce

55    mln zł DLA FIRM!
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NASZE STRONY

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! 

GOTÓWKA DO RĘKI!

pn.-pt.: 1000–1800

sobota: 900–1400

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

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

GOTÓWKA DO RĘKI!

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

www.ursusweterynarz.pl

NA WIZYTĘ
NALEŻY
UMÓWIĆ SIĘ

TELEFO-
NICZNIE

02-495 WARSZAWA-URSUS, UL. RYNKOWA 5

TEL.: 22 245 31 07 | 604 157 775
GODZINY OTWARCIA:

pon.–pt. 11.00–19.00  sobota 10.00–14.00

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA 🗨UWAGA! 

n  7. EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

2243 projekty walczą o głosy Warszawiaków
Na co przeznaczyć w przyszłym roku ponad 83 mln zł z budżetu miasta? Mieszkańcy stolicy mogą już od 1 wrześ-
nia głosować papierowo albo przez Internet. W Dzielnicy Ursus do głosowania zostało dopuszczonych 65 projek-
tów. Listę zwycięskich pomysłów poznamy już 30 września. Tymczasem autorzy pomysłów reklamują na różne 
sposoby swoje propozycje i w tym roku mają w tym celu udogodnienia.

P o etapach oceny (pod kątem zgodności z przepisami 
oraz możliwości realizacji w ciągu jednego roku) oraz 
odwołań, w Warszawie zostały dopuszczone 1503 

projekty (w tym 1397 projektów dzielnicowych i 106 
ogólnomiejskich). Jak co roku mieszkańcy zgłosili wiele 
pomysłów, związanych z przestrzenią publiczną. W skali 
całej Warszawy popularne są dodatkowe nasadzenia zie-
leni, postawienie większej liczby ławek, zagospodarowa-
nie skwerów, czy stworzenie wybiegów dla psów. Duża 
część projektów dotyczy utworzenia placów zabaw oraz 
obiektów sportowo-rekreacyjnych. Bardzo wiele projek-
tów zakłada organizowanie zajęć sportowych, warsztatów 
naukowych, pikników oraz budowy nowych ścieżek ro-
werowych. 

NAJWIĘCEJ POMYSŁÓW KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH
W Dzielnicy Ursus najdroższy projekt oszacowany został 
na kwotę 398 tys. zł („Remont boiska Szkoły Podstawo-
wej nr 14 etap 2”), zaś najtańszy to „Warsztaty segrega-
cji śmieci” o wartości 5266 zł. 7 projektów związanych 
jest z trenowaniem oraz zakupem sprzętu treningowego 
z różnych dyscyplin. Wyjątkowo mało pomysłów dotyczy 
komunikacji miejskiej i poprawy jakości dróg –  z 10. zgło-
szonych w tej kategorii tylko 3 przeszły do głosowania, np. 
„Bezpieczne przejścia dla dzieci”. Nie znajdziemy żadne-
go projektu dla rowerzystów. Jeszcze mniej przeszło do 
etapu głosowania z zakresu pomocy społecznej – pomysły 
zaliczone do tej kategorii dotyczą zakupu sprzętu kompu-
terowego dla dwóch placówek. Kilka pomysłów skupia się 
na ochronie środowiska, np. „Cykl warsztatów pod hasłem 
Jestem Eco, redukuję chemię do pielęgnacji ciała i sprzą-
tania domu – warsztaty rodzinne”. Mało dotyczy także 
zieleni. Największy wybór w Ursusie mają w tym roku 
wielbiciele projektów z zakresu edukacji i kultury. Spora 
część dotyczy zakupu niezbędnego sprzętu (pieców do 
ceramiki, e-booków, oświetlenia scenicznego i wernisażo-
wego, sprzętu multimedialnego, neonów, sprzętu fotogra-
ficznego). Większość to różnorodne warsztaty i spotkania 

oraz wydarzenia, np. „Cykl warsztatów pod hasłem Na-
ukowe kreatywne warsztaty dla dzieci – zajęcia kreatywne 
z elementami arteterapii i terapii zajęciowej”, „Traktory 
Świata – II Zlot Zabytkowych Traktorów”, „Kufer Osobo-
wości – spotkania z pisarzami i ciekawymi ludźmi”, „Wy-
przedaże garażowe w Ursusie”, „Recitale gwiazd polskiej 
piosenki w Domu Kultury Portiernia”, „Letnie kino ple-
nerowe dla dzieci i młodzieży”. Opisy wszystkich projek-
tów poddanych pod głosowanie można znaleźć na stronie 
app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

JAK GŁOSOWAĆ?
Głosowanie potrwa do 15 września 2020 r. Udział w gło-
sowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Warszawy – nie 
trzeba być zameldowanym w mieście. Swój głos mogą rów-
nież oddać warszawiacy poniżej 13. roku życia – wówczas 
niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Gło-
sować można papierowo, w urzędzie dzielnicy lub przez 
Internet na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl. 
Każdy mieszkaniec może zagłosować na 15 projektów 
dzielnicowych (tylko w jednej wybranej przez siebie dziel-
nicy) oraz 10 projektów ogólnomiejskich. Listę zwycię-
skich projektów poznamy 30 września 2020 r. Projekty, 
które uzyskają najwięcej głosów i zmieszczą się w danej 
puli, zostaną skierowane do realizacji w 2021 roku.

SZYBKA REKLAMA PROJEKTÓW
Urzędnicy zadbali, by zadziałała w tym roku systemowa 
funkcjonalność, która pozwala mieszkańcom wygenero-
wać plakat promocyjny każdego projektu poddanego pod 
głosowanie. Każda osoba, która wejdzie na kartę projektu 
dopuszczonego do głosowania, ma możliwość pobrania go-
towego plakatu w trzech formatach: A3, A4 oraz A5. Znaj-
duje się na nim informacja o dzielnicy lub poziomie ogól-
nomiejskim, tytuł projektu, numer na liście do głosowania, 
termin głosowania oraz adres strony internetowej.

Agnieszka Gorzkowska
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

BEZPŁATNE 
SZCZEPIENIA 
PRZECIWKO GRYPIE
dla mieszkańców Gminy 
Ożarów Mazowiecki 
powyżej 50 roku życia 
Zapraszamy mieszkańców gminy powyżej 
50 roku życia (zameldowanych na pobyt 
stały lub wpisanych do stałego rejestru 
wyborców) na bezpłatne szczepienia prze-
ciwko grypie.

Koszt szczepienia w całości pokrywa-
ny jest z budżetu Gminy Ożarów Ma-
zowiecki. 
Przeciwciała ochronne są wytwarzane 
w organizmie już 7. dnia po zaszczepieniu 
i utrzymują się przez blisko 12 miesięcy.
Świadczenie polegające na zaszczepieniu 
przeciwko grypie osoby kwalifikującej się 
będzie udzielone każdej z tych osób, która 
wyrazi pisemną zgodę na szczepienie oraz 
jeśli podczas wizyty lekarskiej nie zostaną 
stwierdzone przeciwwskazania do zaszcze-
pienia. 
Podanie szczepionki poprzedzone zosta-
nie badaniem lekarskim oraz wywiadem 
w celu stwierdzenia ewentualnych przeciw-
wskazań. 

W przypadku, gdy zgłaszający się do 
szczepienia pacjent, zadeklarowany jest 
w innym podmiocie leczniczym niż wy-
łoniony w konkursie realizator programu, 
musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie 
o stanie zdrowia od swojego lekarza POZ.

Przewidywany termin rozpoczęcia 
szczepień – po 15 września 2020 r.

ZAPRASZAMY!

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już 
spełnić swój obowiązek – 1 września rozpo-
czął się Powszechny Spis Rolny 2020. 

Spis rolny potrwa do 
30 listopada. Najle-
piej jednak spisać się 
już we wrześniu. 

Obowiązkową meto-
dą udziału w spisie 
jest samospis interne-
towy – najbezpiecz-
niejszy i najbardziej 
wygodny sposób.

JAK SIĘ SPISAĆ? 
Wystarczy wypełnić 
elektroniczny for-
mularz dostępny od 
1 września na stro-

nie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. 
Wypełnienie formularza jest intuicyjne, 
bezpieczne i  możliwe z komputera, tabletu 
lub telefonu komórkowego z dostępem do 
Internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna 
przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne 
do logowania zostały umieszczone w liście 
Prezesa GUS.
W razie pytań należy dzwonić na infolinię 
spisową pod numer 22 279 99 99 w. 1.
Więcej informacji: 
https://spisrolny.gov.pl 

ROLNIKU, nie masz 
komputera? Spisz się 
w Gminnym Punkcie 
Spisowym!
Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem 
do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku 
udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, 
skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.
Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przy-
gotowane miejsce wyposażone w kompu-
ter i Internet, przygotowane wyłącznie dla 
rolników chcących skorzystać z samospi-
su internetowego – czyli obowiązkowej 
metody spisowej. Punkt Spisowy zlokali-
zowany jest w Urzędzie Miejskim w Oża-
rowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 
i jest czynny w godzinach: 
n  od 9.00 do 15.00 w poniedziałek, 

wtorek, czwartek i piątek,  
n od 10.00 do 17.00 w środę.
KONTAKT: tel. 22 731 32 35 lub e-mail: 
k.rykowska@ozarow-mazowiecki.pl
Przy korzystaniu z Gminnego Punktu Spi-
sowego nie obowiązuje rejonizacja. Najwy-
godniej i najbliżej będzie oczywiście udać 
się do Punktu Spisowego w gminie, w której 
mieszkamy. Mamy jednak pełne prawo sko-
rzystać z tej opcji w każdym urzędzie miasta 
lub gminy w Polsce.  
Funkcjonowanie Gminnych Punktów Spiso-
wych w gminach zlokalizowanych na tere-
nie powiatów objętych obostrzeniami epide-
micznymi (obszary żółte i czerwone) będzie 
zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń.

PUNKT DOŁADOWAŃ
Biletu Metropolitalnego 
w Ożarowie
Mazowieckim
W wakacje został otwarty Punkt Doładowań 
Biletu Metropolitalnego w Ożarowie Mazo-
wieckim, przy ul. Poznańskiej 165 (budynek 
Domu Kultury Uśmiech). Mieszkańcy nie 
muszą jechać do Warszawy tylko po to, aby 
doładować swój bilet.
Na przełomie sierpnia i września Punkt ob-
sługiwał ok. 70 osób dziennie.  
Na parterze budynku Domu Kultury 
„Uśmiech” mieszkańcy gminy mogą doła-
dować bilety metropolitalne oraz „zwykłe” 
Warszawskie Karty Miejskie. 

Punkt realizuje tylko płatności bezgo-
tówkowe i jest czynny w godzinach:
n od 10.30 do 18.00

(poniedziałek, środa)
n od  8.30 do 16.00

(piątek)

W punkcie można również odwiesić bilety 
zawieszone z powodu pandemii. 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

ROZPOCZĄŁ SIĘ SPIS ROLNY!

SZCZEPIENIA REALIZOWAĆ BĘDĄ: 
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład 

Lecznictwa Otwartego (GSPZLO)
ul. Konopnickiej 9, 

05-850 Ożarów Mazowiecki
Informacja i rejestracja: 

22 344 86 00 
n

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład 
Lecznictwa Otwartego (GSPZLO) 

Filia w Józefowie, 
ul. Lipowa 28A, 05-860 Płochocin

Informacja i rejestracja: 
22 344 86 50

n

Rejestracja odbywa się 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 7.00 –18.00. 
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Piastowskie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Adama Mickiewicza w tym roku świętuje 75 lat swojego istnienia. Zostało 
powołane do życia 21 stycznia 1945 r. W piątek, 4 września br., miało miej-
sce ofi cjalne otwarcie nowego gmachu liceum. 

I nwestycja zrealizowana została 
w  formule partnerstwa prywatno-
-publicznego (PPP), gdzie partne-

rem publicznym jest Miasto Piastów, 
zaś prywatnym Warbud S.A. Projekt 
objął przebudowę i rozbudowę liceum. 
Umowę podpisano 30 kwietnia 2019 r. 
W ciągu 16 miesięcy powstał nowo-
czesny 3-kondygnacyjny gmach dydak-
tyczny o łącznej powierzchni 4,5 tys. 
m2 wraz z przestronną halą sportową 
i boiskiem. Powstała też mediateka na 
miarę XXI wieku, która posłuży rów-
nież mieszkańcom Piastowa. Wkrótce 
zostanie oddane do użytku boisko ze-
wnętrzne. Trwa jeszcze przebudowa 

starego budynku szkoły o powierzchni 
2 tys. m2. Między budynkami jest już 
wybudowany łącznik, a oddanie całego 
kompleksu przewidziano na kwiecień 
2021 roku.
1 września do nauki w LO przystąpiło 
119 uczniów klas pierwszych, a łącznie 
w roku szkolnym 2020/2021 do pla-
cówki będzie uczęszczało 327 uczniów.

UROCZYSTE OTWARCIE
W piątek, 4 września, uroczystość 
rozpoczęła się od rozwiązania biało-
-czerwonej taśmy, którego dokonali: 
Dyrektor Liceum – Hanna Babikow-
ska, Poseł na Sejm RP, były Starosta 

Pruszkowski i Wojewoda Mazowiecki 
– Zdzisław Sipiera, Członek Zarządu 
Warbud S.A. Mirosław Józefczuk, 
były wieloletni burmistrz Piastowa 
i absolwent tej szkoły Zdzisław Brze-
ziński, Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Piastowie Agata Korczak, 
ksiądz proboszcz parafii św. Michała 
Archanioła Maciej Chwarścianek. 
Ksiądz odmówił modlitwę dziękczyn-
ną, a Burmistrz Piastowa Grzegorz 
Szuplewski zaprosił zebranych przed 
wejściem gości do środka na kolejną 
część spotkania.

GOŚCIE, ABSOLWENCI I UCZNIOWIE
Na drugączęść uroczystości wszyscy 
udali się do nowoczesnej hali sportowej. 
Tę część spotkania poprowadzili absol-
wenci liceum, obecnie studenci UW – 
Piotr Jądrzyk i Michał Manuszak, a roz-

poczęło ją przybycie pocztu 
sztandarowego Liceum oraz 
wspólne odśpiewanie hymnu. 
Wśród zaproszonych gości 
byli m.in.: Przewodniczący 
Rady Powiatu Pruszkowskie-
go Stanisław Dymura, Prezy-
dent Pruszkowa Paweł Ma-
kuch wraz z zastępcami, Wójt 
Gminy Michałowice Małgo-
rzata Pachecka, przedstawi-
ciele miejskich i powiatowych 
urzędów i instytucji, przedsta-
wiciele wyższych uczelni współpracu-
jących ze szkołą, przedstawiciele wy-
konawców inwestycji, autor koncepcji 
arch. Radosław Guzowski, dyrektor ze 
Związku Miast Polskich Tomasz Po-
tkański, dyrektorzy piastowskich szkół 
i przedszkoli z Dyrektor CUO Urszulą 
Nelken na czele, przedstawiciele Rady 
Rodziców, samorząd uczniowski, ab-
solwenci (nawet z lat pięćdziesiątych 
XX wieku) i przyjaciele liceum oraz 
uczniowie.
Dyrektor Hanna Babikowska serdecz-
nie podziękowała wszystkim obecnym, 
a przede wszystkim: kadrze nauczyciel-
skiej, Burmistrzowi Szuplewskiemu, 
dziekanom z uczelni wspomagających 

proces kształcenia w LO i byłemu sta-
roście powiatu pruszkowskiego Zdzisła-
wowi Sipierze, dzięki któremu szkoła 
w 2015 r. stała się własnością Miasta 
Piastowa.
Po licznych przemówieniach i gratu-
lacjach zaproszeni goście mieli moż-
liwość zwiedzenia przestronnych, 
nowoczesnych pomieszczeń budynku 
szkoły oraz czas na wzajemne rozmowy 
i wspomnienia.
O dniu dzisiejszym wspaniale w ostat-
nich latach rozwijającego się liceum 
napiszemy w jednym z najbliższych wy-
dań „Mocnych Stron”.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

PIASTÓW

Piastowskie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pruszkowski i Wojewoda Mazowiecki 

LO im. Adama Mickiewicza
w Piastowie w nowej odsłonie

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im.  Adama 
Mickiewicza podczas rozmowy: p.  Danuta Przedpełska 
z d.  Brzezińska (matura 1954 r.) i Piotr Jądrzyk laureat 
Konkursu PRIMUS INTER PARES (matura 2020 r.)
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

NOWOCZESNE REFLEKTORY
na piastowskim stadionie 
Już dziś Stadion Miejski im. Janusza Kalbarczyka możemy podziwiać w nowym 
świetle. Wszystko to dzięki zainstalowanym na boisku najnowszej generacji, 
oszczędnym lampom ledowo-matrycowym o mocy 1000 W.

K olejnym etapem miejskiej inwestycji będzie budowa zadaszenia trybun 
wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych dzięki, którym magazynowana 
energia elektryczna posłuży do zminimalizowania kosztów oświetlania 

stadionu. Nasze zawodniczki i nasi zawodnicy będą mogli odbywać treningi 
na płycie boiska nawet po zmroku, co ma szczególne znaczenie w zbliżają-
cym się sezonie jesienno- zimowym.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania naszym zespołom.

n  ZA NAMI PIERWSZE WYSŁUCHANIE OBYWATELSKIE

NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa

Wysłuchanie obywatelskie, które zorganizowaliśmy 26 sierpnia było fi nałem trwają-
cej ponad miesiąc narady obywatelskiej z mieszkańcami i mieszkankami Piastowa. 
Temat narady dotyczył rozwoju centrum miasta oraz strategicznego spojrzenia na 
przyszłość gminy. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Urząd Miejski 
w Piastowie i Fundacją Pole Dialogu, partnera projektu „NewCity. Wielofunkcyjne 
Centrum Miasta Piastowa”.

W ysłuchanie obywatelskie odbyło się 
w godzinach popołudniowych w sali 
kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Piastowie. Dla wszystkich, którzy nie 
mogli uczestniczyć osobiście, a chcieli 
posłuchać wydarzenia lub zadać pytanie, 
zorganizowaliśmy transmisję na żywo do-
stępną na profilu miasta Piastowa na Fa-
cebooku. Nagranie dostępne TUTAJ

NA CZYM POLEGAŁA NARADA 
OBYWATELSKA?
Mieszkańcy zaproszeni do uczestniczenia 
w naradzie zostali wybrani na podstawie 
kryteriów rekrutacyjnych zapewniających 
różnorodność poglądów i sposobów korzy-
stania z miasta m.in. na podstawie wieku, 
miejsca zamieszkania, wykonywanego za-
wodu. Z uwagi na pandemię koronawirusa 
spotkania narady odbywały się zdalnie za 
pośrednictwem m.in. aplikacji ZOOM.

WYSŁUCHANIE OBYWATELSKIE
Na wstępie burmistrz miasta, Grzegorz 
Szuplewski, podsumował dotychczasowe 
prace nad planami rozwoju lokalnego i roz-
woju instytucjonalnego oraz zaprezentował 
koncepcję projektu, którego rozwiniętą wer-
sję miasto planuje złożyć w II etapie nabo-
ru w ramach programu „Rozwój Lokalny” 
w październiku br. Uczestnicy narady otrzy-
mali dyplomy i drobne upominki w podzię-
kowaniu za czas, który poświęcili na udział 
w naradzie.

Oprócz działań analityczno-koncepcyjnych, 
intensywnej pracy z doradcami i ekspertami 
sektorowymi w tym trudnym czasie epide-
mii koronawirusa, prowadziliśmy też liczne 
działania partycypacyjne, na których nam 
szczególnie zależało. Dzięki nim mogliśmy 
z Państwem pracować w trybie konsultacji, 
poznając Państwa oczekiwania i sugestie co 
do przedstawionych przez miasto założeń 
projektu „Newcity. Wielofunkcyjne Cen-
trum Miasta Piastowa” – powiedział bur-
mistrz miasta, Grzegorz Szuplewski.
Eksperci Fundacji Pole Dialogu, Mateusz 
Wojcieszak, Agata Urbanik (Pogotowie Fa-
cylitacyjne) i Wojciech Wilk, omówili wyni-
ki narady obywatelskiej i ankiet online, które 
w ostatnich tygodniach wypełnili mieszkań-
cy Piastowa. Zachęcali też do zabierania 
głosu uczestników wysłuchania obywatel-
skiego zgromadzonych w MOK oraz osoby 
obserwujące je na Facebooku. Dzięki temu 
wszyscy chętni mogli od razu odnieść się 
do zaprezentowanych wyników prac narady 
obywatelskiej oraz zaprezentować własne 
spostrzeżenia.
Jak oceniły przebieg narady obywatelskiej 
osoby, które ją prowadziły?
Był to proces niezwykły - bo trzy warsztato-
we spotkania narady odbywały się wyłącz-
nie w wirtualnych pomieszczeniach. Był to 
także niezwykły finał - bo po raz pierwszy 
część osób spotkała się bezpośrednio (z za-
chowaniem zasad covidowego bhp), a inne 
mogły towarzyszyć nam wirtualnie, oglą-

dając na żywo transmisję wydarzenia z sali 
kinowej – Agata Urbanik, Pogotowie Facy-
litacyjne
Jakie potrzeby związane z centrum określiła 
narada obywatelska?
Centrum Piastowa powinno być m.in.:
n dostępne,
n bezpieczne,
n priorytetyzujące pieszych i osoby ko-

rzystające z rowerów,
n czyste, zadbane i zielone,
n zachęcające do spotkań i spędzania cza-

su na świeżym powietrzu,
n z funkcjonalnym centrum administra-

cyjnym,
n pełne życia (usługi, różnorodna oferta 

kulturalna, miejsca pracy),
n z animowanymi miejscami wspierający-

mi współdziałanie i kreatywność miesz-
kanek i mieszkańców,

n z dobrym systemem komunikacji i in-
formacji lokalnej,

n stawiać na eko rozwiązania.
Na zakończenie spotkania kierownik ze-
społu roboczego przygotowującego projekt 
„NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Mia-
sta Piastowa”, Zdzisław Brzeziński, omó-
wił w jaki sposób ustalenia narady wpisują 
się w działania analityczne i koncepcyjne, 
które zostały już podjęte oraz jak wpisują 
się w szersze myślenie o strategii rozwoju 
naszego miasta. Wszyscy byli zgodni, że za-
proszenie mieszkańców do dyskusji o przy-
szłości miasta w momencie przygotowywa-
nia planów rozwoju na kolejne dziesięć lat 
było dobrym pomysłem i że działania w tym 
zakresie będą kontynuowane.

Aktualności związane z naszymi działaniami pub-
likujemy pod linkiem: www.piastow.pl/newcity-
-wielofunkcyjne-centrum-miasta-piastowa.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety (do-
stępnej na stronie https://www.piastow.
pl) poświęconej cyfrowym umiejętnoś-
ciom mieszkańców Piastowa. 

Badanie realizowane jest w ramach prac 
przygotowawczych związanych z ubiega-
niem się przez miasto Piastów o środki 
norweskie w ramach programu „Rozwój 
Lokalny”.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki po-
zwolą na doprecyzowanie wiedzy doty-
czącej przygotowania naszego miasta do 
wyzwań nowoczesnej gospodarki. 
Więcej informacji o pracach nad pla-
nami rozwoju i projektem „NewCi-
ty. Wielofunkcyjne Centrum Miasta 
Piastowa” dostępnych jest na stronie
www.piastow.pl/newcity-wielofunkcyj-
ne-centrum-miasta-piastowa

Umiejętności cyfrowe mieszkańców Piastowa – ankieta
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PSYCHOLOGIA l PORADY PRAWNE

Prorocy własnych 
zachowań
Co łączy nieefektywnych pracowników, uczącą w szkole panią Dau-
gherty i randkę, która zgodnie z oczekiwaniami okazuje się nieuda-
na? Elementem wspólnym jest tzw. samospełniające się proroctwo. 
To brzmiące nieco magicznie zjawisko z magią nie ma jednak nic 
wspólnego. Wręcz przeciwnie – jest jednym z najlepiej przebada-
nych mechanizmów w psychologii, potwierdzanym w eksperymen-
tach szczególnie często. Często mamy z nim do czynienia także 
w naszym codziennym życiu. 

NIEUKI CZY PRYMUSI?
„Pani Daugherty uczyła dzieciaki 
w szóstej klasie szkoły podstawowej 
w Chicago. Szanowana, lubiana, wy-
magająca. Pech chciał, że tuż przed 
odejściem na emeryturę trafił jej się 
wyjątkowo paskudny rocznik. Krnąb-
rne, okropne i nadpobudliwe dzieci. 
Miała wrażenie, jakby cała klasa miała 
ADHD, syndrom Touretta’a i słuchała 
podszeptów dybuka. Nie dawała sobie 
rady. Obniżyła swoje standardy i swo-
je oczekiwania. Niech tylko ten ostatni 
rok minie. Pewnego dnia zrobiła jed-
nak coś, czego do dziś się wstydzi. 
Zakradła się do gabinetu dyrektora 
pod jego nieobecność, by potwierdzić 
swoje przypuszczenia. Była pewna, że 
ma do czynienia po prostu z niezbyt 
inteligentną młodzieżą. W archiwach 
dyrektora były wyniki testów na inte-

ligencję. Sięgnęła po teczki uczniów 
i się zdziwiła. Większość – znacząca 
większość – miała IQ powyżej 128 
punktów. Najgorszy zaś rozrabiaka 
w klasie okazał się geniuszem. Miał 
IQ na poziomie 145 punktów.
I wtedy pani Daugherty zrozumiała, 
że zamiast obniżać standardy i ocze-
kiwania musi zwiększyć wymagania. 
Dawała dzieciakom trudniejsze zada-
nia. Więcej od nich wymagała. Była 
stanowcza, ale też chwaliła efekty. 
I stało się coś niesamowitego. Klasa 
nieposkromiona została ujarzmiona. 
Na końcowych świadectwach wszy-
scy mieli prawie najwyższe oceny. 
Pani Daugherty była dumna. Okazało 
się, że wystarczyło więcej wymagać 
i mocniej wspierać dzieciaki. 
Po zakończeniu roku pani Daugherty 
spotkała się z dyrektorem. Z satysfak-

cją opowiedziała mu o swo-
im odkryciu. Miała oczywi-
ście obawy, jak pracodawca 
odniesie się do tego, w jaki 
sposób dotarła do wyników 
IQ. Postanowiła jednak za-
ryzykować, w końcu przy-

niosło to bardzo dobry efekt. Poza tym 
i tak kończyła już pracę. Dyrektor po-
chwalił nauczycielkę. Był zadowolony, 
Na koniec tylko zdradził pani Dau-
gherty, że dane, do których dotarła, to 
nie wyniki testów IQ. W tabelce, którą 
nauczycielka odnalazła w gabinecie 
dyrektora i którą pośpiesznie przej-
rzała, zapisane były numery szafek 
uczniów z jej klasy. Od numeru 121 do 
145.” (Bucki, 2019)

SAMOSPEŁNIAJĄCE SIĘ PROROCTWO
Ta krótka historia bardzo dobrze obra-
zuje wpływ naszych oczekiwań na 
rzeczywistość. Wręcz zdumiewają-
ce jest to, jak bardzo to, co myślimy, 
kształtuje to, co widzimy. Wyjaśnia to 
też, dlaczego dwie różne osoby mogą 
postrzegać dokładnie tę samą sytuację 
w zupełnie odmienny sposób. Psycho-
logowie określają tę prawidłowość 
jako samospełniające się proroctwo – 
to oczekiwania, które mogą zmieniać 
nasze zachowanie w taki sposób, że 
faktycznie uzyskujemy to, czego ocze-
kiwaliśmy. Jeśli więc mamy nastawie-
nie, że impreza będzie nudna to bar-
dzo możliwe, że nasze złe nastawienie 
sprawi, że rzeczywiście będziemy się 
kiepsko bawić. Koleżanka z pracy 
pewnie znów będzie mnie irytować? 
Takie nastawienie sprawia, że nawet 

jej niewinne gesty mogę odbierać jako 
irytujące. Pani Daugherty postrzegała 
swoich uczniów jako leniwych nie-
uków i… faktycznie tacy wówczas 
byli. Aby jej klasa stała się lepsza nie 
trzeba było wcale podmieniać jej ucz-
niów. Wystarczyło zmienić nastawie-
nie nauczycielki. 

WSZECHOBECNOŚĆ
Nasze oczekiwania nie biorą się zni-
kąd. Tworzą je nasze nawyki, schema-
ty, przekonania, wyobrażenia i wszel-
kie dotychczasowe doświadczenia. 
Nie sposób się ich zupełnie pozbyć. 
Też, prawdę mówiąc, nie byłoby to 
wskazane. Wszystkie te elementy 
tworzą naszą wiedzę o świecie, jak 
również nas samych. Warto jednak 
przyjrzeć się im czasem bardziej kry-
tycznym okiem. Zjawisko to można 
spotkać dosłownie wszędzie, dosłow-
nie każdego dnia. Jeśli menedżer za-
kłada, że jego pracownicy są leniwi 
i nieefektywni, jest wysoce prawdo-
podobne, że faktycznie wkrótce tacy 
się staną. Jego ciągłe narzekania, stała 
krytyka i nadmierna kontrola ich pra-
cy mogą spowodować, że podwładni 
stracą motywację i przyjmą nawyki 
zgodne z oczekiwaniami szefa („Po 
co mam się starać, skoro on i tak mnie 
ostatecznie skrytykuje?”). Kobieta 
wybierająca się na randkę z nastawie-
niem, że będzie dziwnie i nieciekawie, 
może sięgać po zachowania, które 
sprawią, że randka rzeczywiście taka 
będzie (nieangażowanie się w rozmo-
wę, myślenie typu: „i tak nic z tego nie 
będzie”, obojętność, itp.). 

STUDENCI I SZCZURY

Choć nazwa tego zjawiska brzmi nieco 
magicznie to nie ma ono nic wspólne-
go z magią, za to badań rzetelnie po-
twierdzających ten efekt jest imponu-
jąco dużo. W jednym eksperymencie 
studenci badali szczury w labiryncie. 
Część z nich została poinformowana, 
że ich szczury są inteligentne i mają 
predyspozycje do wykonywania takich 
zadań jak wyjście z labiryntu. Inni 
otrzymali informację dokładnie prze-
ciwną – że badana przez nich grupa 
szczurów jest szczególnie nieporadna 
w tego typu zadaniach. Wynik ekspe-
rymentu możecie już łatwo w tym mo-
mencie przewidzieć. Pierwsza grupa 
studentów uznała badane szczury za 
szczególnie inteligentne, druga – za 
przeciętne, wręcz słabe. Oczywiście 
obie grupy studentów obserwowały 
dokładnie te same gryzonie. „Fakty 
nie powodują naszego zdenerwowa-
nia, a raczej nasza opinia o nich.” – tak 
powiedział filozof grecki Epiktet. Sa-
mospełniające się proroctwo zostało 
już zaobserwowane w starożytności 
i raczej trudno będzie je zupełnie wy-
eliminować z naszego życia. Znajo-
mość tego mechanizmu i świadoma 
obserwacja własnych zachowań mogą 
jednak w wielu sytuacjach pomóc nam 
ograniczyć jego moc. 

Marlena Hess

BIBLIOGRAFIA:
• P. Bucki, Viral. Jak zarażać ideami i tworzyć wirusowe 

treści, Warszawa 2019. 

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

*  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.

DODATEK MIESZKANIOWY NA DOM
Niedawno zmarła moja mama. W spadku 
po niej dostałem niewielki domek jednoro-
dzinny. Zamieszkałem w nim z rodziną, ale 
ze względu na utratę pracy spowodowaną 
zwolnieniami w fi rmie, w której byłem za-
trudniony mam trudności z utrzymaniem 
tego domu. Czy jako właściciel nieruchomo-
ści mogę ubiegać się w gminie o dodatek 
mieszkaniowy? Pytam, bo mówiono mi, że 
prawo do tego świadczenia mają tylko na-
jemcy mieszkań gminnych.
Nie tylko najemcy gminnych mieszkań 
mogą się starać o dodatek mieszkaniowy. 
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych prze-
widuje, że z tego świadczenia mogą skorzy-
stać obok najemców i podnajemców lokali 
mieszkalnych (a więc wszystkich – nie tylko 
gminnych – także tych wynajmowanych od 
prywatnych właścicieli) również osoby miesz-
kające w lokalach mieszkalnych, do których 
przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego, osoby mieszkające w lokalach 
mieszkalnych znajdujących się w budynkach 
stanowiących ich własność i właścicielom 
samodzielnych lokali mieszkalnych, osobom 
mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu 

mieszkalnego (dotyczy to nie tylko najemców, 
ale także tych którzy zajmują mieszkanie, np. 
na podstawie umowy użyczenia albo innego 
tytułu prawnego), o ile tylko ponoszą wydatki 
związane za jego zajmowanie, a nawet ci, któ-
rzy zajmują lokal mieszkalny bez tytułu praw-
nego, jeśli oczekują na przysługujący im lokal 
zamienny albo najem socjalny lokalu. Jak 
więc widać właściciel domu ma prawo wy-
stąpić do gminy z wnioskiem o przyznanie 
mu dodatku mieszkaniowego. Jeśli gmina po 
przeprowadzeniu odpowiedniego postępowa-
nia przydzieli takie świadczenie, będzie Pan je 
dostawał bezpośrednio do ręki (co w prakty-
ce oznacza, że dodatek będzie przelewany na 
konto uprawnionego). To inaczej niż w przy-
padku najemców lokali. Oni wsparcie z gmi-
ny dostaną do 10 dnia każdego miesiąca, ale 
nie dostaną go do ręki, lecz pieniądze zostaną 
przelane zarządcy domu lub osobie uprawnio-
nej do pobierania należności za lokal miesz-
kalny. Dzięki temu zarządca domu albo właś-
ciciel mieszkania będzie mógł tak otrzymane 
środki zaliczyć na poczet należności za zajmo-
wany lokal. Wszystkie powyższe wyjaśnienia 
opieramy na założeniu, że spełnia Pan warunki 
do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Pod-
stawowym jest kryterium odpowiednio ni-
skiego dochodu. Drugim – nie mniej ważnym 

– jest powierzchnia lokalu przypadająca na 
członków zajmującej nieruchomość rodziny. 
Wszystkie te kwestie sprawdzi gmina w trak-
cie procedury przyznawania dodatku mieszka-
niowego.

GDY OPERAT JEST ZA STARY
Kilka lat temu miałem zamiar sprzedać na-
leżącą do mnie działkę budowlaną. Żeby 
ułatwić sprawę ewentualnym nabywcom 
zamówiłem operat szacunkowy u biegłego 
rzeczoznawcy, określający wartość mojej 
nieruchomości. Wtedy działki nie sprze-
dałem, ale dzisiaj mam na nią kupca. Czy 
mogę przedstawić mu stary operat?
W zasadzie to nie. Ustawa o gospodarce nie-
ruchomościami stanowi, że operat szacunko-
wy określający wartość nieruchomości wolno 
wykorzystywać do celów, dla których został 
sporządzony nie dłużej niż przez 12 miesię-
cy od jego sporządzenia przez uprawnionego 
biegłego. Jest to słuszna zasada, bo w dyna-
micznie rozwijającym się rynku nieruchomo-
ści w Polsce trudno oczekiwać, że przez cały 
rok nie zmieni się wartość działki, domu czy 
mieszkania będącego przedmiotem operatu. 
Przepisy przewidują taką możliwość i mówią 
wprost, że ważność operatu może być jeszcze 
krótsza, jeśli po drodze zmieniło się prawo lub 
modyfikacji uległy czynniki stanowiące pod-
stawę przygotowania tego dokumentu. To nie 

oznacza jeszcze, że stary operat jest do wy-
rzucenia. Radzimy udać się z nim do biegłe-
go, który go sporządził i poprosić o przejrzenie 
tego dokumentu. Prawo dopuszcza możli-
wość posługiwania się starym operatem, je-
śli jego aktualność potwierdzi rzeczoznawca 
majątkowy. Musi on wtedy zamieścić odpo-
wiednią klauzulę na starym operacie i dodat-
kowo dołączyć do niego analizę, z której wy-
nikać będzie, że od daty jego sporządzenia nie 
zdarzyło się nic, co mogłoby zmienić dane za-
warte w dawno temu sporządzonym operacie.

WIĘZIENIE DLA DŁUŻNIKA
Osoba, której pożyczyłam pieniądze nie chce 
ich oddać. Dowiedziałam się, że wyprzedaje 
swój majątek. Czy mogę to zgłosić na policję 
albo prokuraturze?
Tak! Jeśli dłużnik w razie grożącej mu upad-
łości lub niewypłacalności usuwa, ukrywa, 
zbywa, darowuje, niszczy, uszkadza lub pozor-
nie obciąża składniki – popełnia przestępstwo. 
Jest ono zagrożone karą pozbawienia wolności 
do lat 3. Ktoś, kto takich czynów dopuszcza 
się względem wielu wierzycieli musi się liczyć 
z większą karą – wynosi ona od 6 miesięcy do 
8 lat więzienia.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 
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„OJCZYZNA DOBREJ 
JAKOŚCI. REPORTAŻE 

Z BIAŁORUSI” 
POD REDAKCJĄ 

MAŁGORZATY NOCUŃ

Zbiór reportaży o totalitarnej wła-
dzy Aleksandra Łukaszenki, bez-
radności opozycyjnych aktywistów, 
codzienności zwykłych Białorusi-
nów i cieszącym się coraz większą 
popularnością wschodnim rynku 
matrymonialnym.

Pierwszy tekst, autorstwa Katarzy-
ny Brejwo, opowiada o fatalnym 
systemie zwalczania przestępczo-
ści narkotykowej i łamania życia 
nieletnim konsumentom marihua-
ny, którzy za posiadanie jej w ilo-
ści przeznaczonej na własny użytek, dostają wyroki porównywalne 
do kar recydywistów i wieloletnich gangsterów narkotykowych. Po 
tak wstrząsającym tekście, kolejne wypadają już nieco blado. Wiele 
z nich stanowi krótką impresję z pobytu na Białorusi i kilku rozmów 
przeprowadzonych z jej mieszkańcami. Mimo wszystko książkę warto 
przeczytać. Podczas jej lektury ma się wrażenie, że rzeczywistość tam 
przedstawiona wygląda coraz bardziej znajomo.

„LOLEK” 
ADAM WAJRAK

Najlepsze książki dla dzieci to te, 
które lubią czytać również dorośli. 
Wspólna lektura zacieśnia więzi 
i buduje porozumienie międzypo-
koleniowe. Tak jest i w tym przy-
padku. „Lolek” niesie ze sobą uni-
wersalne treści, bliskie wszystkim 
miłośnikom zwierząt.

Autor opowiada historię psa, któ-
ry szuka swojego miejsca, jednak 
nie jest mu łatwo trafić na dobrych 
właścicieli. Prototypem tytułowego 
Lolka jest pies, którego Adam Waj-
rak i jego żona przygarnęli zimą.

Książka jest bardzo wzruszająca i prosta w przekazie, starannie wyda-
na i ozdobiona ilustracjami Mariusza Andryszczuka. Adam Wajrak jest 
dziennikarzem i aktywistą w zakresie ochrony przyrody. W 2006 roku 
zainicjował zbieranie podpisów pod petycją w sprawie obrony Doliny 
Rospudy.

„OSTATNIE HISTORIE” 
OLGA TOKARCZUK

Tryptyk polskiej Noblistki składa 
się z powiązanych ze sobą histo-
rii trzech kobiet: Idy, Paraskiewy 
oraz Mai. Każda z nich musi zmie-
rzyć się z doświadczeniem śmierci 
i każda robi to na swój sposób. Ta 
współczesna saga trzech pokoleń 
kobiet stanowi wspólną, uniwersal-
ną opowieść o umieraniu i stracie.

W prozie Olgi Tokarczuk najbar-
dziej niezwykłe jest to, że każde 
potoczne życie nabiera cech wyjątkowości. Autorka poświęca dużo 
uwagi i skupienia swoim bohaterom i ich zwyczajnym, jakby się mogło 
wydawać, problemom. W swojej narracji często oddaje głos najsłab-
szym, czule opisując również przyrodę i zwierzęta.

Książka ukazała się w 2004 roku, na długo przed uzyskaniem przez 
autorkę najbardziej prestiżowych nagród: The Man Booker Internatio-
nal Prize oraz Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

POLECA Lucyna Dąbrowska 

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus nie za-
wiesił swojej działalności w okresie epidemii koronawirusa. Podczas ścisłej 
kwarantanny klubowicze rozmawiali o książkach on-line, w sierpniu zaś od-
było się pierwsze plenerowe spotkanie, działającego przy ulicy Plutonu AK 
„Torpedy” 47, DKK Oddziału „Czechowice”. 

U czestnicy Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki ursuskiej biblioteki rozmawiali 
na świeżym powietrzu o twórczości 

Olgi Tokarczuk. Do dyskusji włączali 
się również idący na zakupy przechodnie 
oraz odwiedzający bibliotekę czytelnicy. 
Wszyscy byli mile widziani i każdy zo-
stał wysłuchany, okazało się bowiem, że 
mieszkańcy Ursusa doskonale znają twór-
czość Noblistki i bardzo ją cenią. Chyba 
każdy czytał więcej niż jedną jej książkę, 
a największą popularnością cieszyły się 
„Księgi Jakubowe”, które na pewno do 
najłatwiejszych pozycji nie należą.
Być może zmęczenie ścisłą kwarantanną 
przyczyniło się trochę do tak wzmożo-
nej potrzeby bezpośredniego kontaktu 
i rozmowy o literaturze. Uczestnikom 
nie przeszkadzała ani pogoda, ani nawet 
maseczki. Bez wątpienia przyciągnęła ich 
jednak przede wszystkim twórczość jed-
nej z najwybitniejszych i najbardziej płod-
nych literacko polskich pisarek przełomu 
XX i XXI wieku.
Głównym tematem dyskusji była książ-
ka – „Ostatnie historie”, którą Olga To-
karczuk napisała jeszcze przed otrzyma-
niem największych wyróżnień w swojej 
dziedzinie, takich jak The Man Booker 
International Prize czy Nagroda Nob-
la w dziedzinie Literatury. Czytelnikom 
nie była ona wcześniej znana, sięgnęli 
więc po nią z zaciekawieniem. Powieść 
ta składa się z trzech części poświęconych 
kobietom: babce, córce i wnuczce. Głów-
nym wątkiem łączącym wszystkie trzy hi-
storie jest przemijanie. Każda z bohaterek 
radzi sobie z nim na swój własny sposób.
Wiele pochwał zebrały też inne książki, 
np. „Bieguni”, za którą autorka otrzyma-
ła Literacką Nagrodę Nike w 2008 roku, 
a dziesięć lat później międzynarodową 
nagrodę Bookera. Jeden z uczestników 

miał ją przy sobie i podzielił się swoimi 
wrażeniami z lektury. „Bieguni” nie mają 
tradycyjnej fabuły, za to jest tam wiele 
przemyśleń samej autorki na temat ota-
czającego ją świata.
W poprzednich, nieco chłodniejszych 
miesiącach, spotkania Dyskusyjnego Klu-
bu Książki odbywały się on-line. Wiosną 
tematem spotkania był reportaż Marcina 

Wójcika „W rodzinie ojca mego”, przed-
stawiający kulisy działalności księdza 
Tadeusza Rydzyka. Dyskusja za pośred-
nictwem komunikatora internetowego nie 
przyciągnęła jednak aż tylu osób, co spot-
kanie na żywo. To pokazuje jak wielka 
jest w ludziach potrzeba bezpośredniego 
kontaktu. Lucyna Dąbrowska

Na 9 września br., o godz. 18.00 zaplanowano 
kolejne spotkanie DKK w plenerze, przed budyn-
kiem biblioteki (Ursus, ul. Plutonu AK „Torpedy”). 
Tym razem jego tematem będzie bĳ ący rekordy 
popularności besteller autorstwa Eleny Ferrante 
„Genialna przyjaciółka”. WSTĘP WOLNY!

 Kino URSUS
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. 
Bilety w cenie 12 zł i 15 zł. Bilety można kupić również 
przez internet na stronie OK Arsus, Biletyna.pl 
i na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety” 

WRZESIEŃ 2020
DATA GODZINA TYTUŁ FILMU

05.09.2020 16.00 
18.30

POJEDYNEK NA GŁOSY
Wielka Brytania l l.15 l komedia06.09.2020

12.09.2020 16.00 
18.30

WŁOSKIE WAKACJE
Wielka Brytania/Włochy l l.15 l komedidramat13.09.2020

19.09.2020 16.00 
18.30

BABYTEETH
Australia/USA l l.15 l komediodramat20.09.2020

26.09.2020 14.00 
16.00

O CZYM MARZĄ 
ZWIERZĘTA

Australia l b/o l animacja l przygodowy27.09.2020

www.arsus.pl   facebook.com/kinoursus

DYSKUSJE O KSIĄŻKACH
W URSUSKIM PLENERZE
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WRZESIEŃ 2020
  kulturalny 

URSUS
OŚRODEK KULTURY 

„ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, 
SPRZEDAŻ BILETÓW OK. „Arsus” w dniach: 
– pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 
– wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00, 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478 39 36
lub na portalu WWW.BILETYNA.PL (zamówienia indywidu-
alne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. przy 
Urzędzie Dzielnicy Ursus                      

www.arsus.pl

05–30.09, (galeria „Ad_hoc”)
Wystawa malarstwa, rzeźby, medalierstwa i rysunku 
Anny Wątróbskiej-Wdowiarskiej i Majid Jammoula. 
 WSTĘP WOLNY

07.09, godz. 16.00 (sala klubowa)
Inauguracja warsztatów poetyckich 
w Klubie Literackim „Metafora”. 
Prowadzi Anna Rykowska. WSTĘP WOLNY

18.09, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
„SALONIK SZTUK ARSUS” 
– program „Fryderyk Chopin – o talencie i byciu sobą” 
z udziałem aktora Dariusza Jakubowskiego, Katarzyny 
Thomas – sopran i Piotra Szafrańca – fortepian.
Gospodarz – Alina Małachowska. WSTĘP WOLNY

20.09, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3–8 lat) pt. „O smoku wawelskim”
w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”.

CENA BILETU 10 ZŁ (połowa widowni)

Spektakl jest jedną z wielu wersji krakowskiej legendy, 
opowiadającej o królu Kraku, który mieszkał na Wawelu. 
Wokół zamku rosło i rozwijało się miasto, ludzie żyli tam 
pracowicie i dostatnio, aż do momentu kiedy w jednej 
z jaskiń pod wawelskim wzgórzem zagnieździł się ogrom-
ny i straszny smok, który pożerał owce i baranki. Nikt nie 
znał sposobu na pokonanie smoka, nawet najdzielniejsi 
rycerze nie mieli dość odwagi, by stanąć do walki ze smo-
kiem. Lecz nagle, nie wiadomo skąd, pojawił się miejski 
szewczyk – szewczyk Dratewka, który wpadł na genialny 
pomysł… Jaki? Tego dowiecie się podczas spektaklu…

23.09, godz. 17.00 (sala kameralna)
Program literacko-muzyczny „Cud nad Wisłą”. 
Prowadzenie Janina Wielogurska. WSTĘP WOLNY

25.09, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert „Słowa w muzyce zaklęte” 
oparty na twórczości literackiej Izabeli Zubko 
z piosenkami autorstwa Aliny Małachowskiej. Vlasta 
Traczyk – fortepian. WSTĘP WOLNY

01.10, godz. 11.00 (sala widowiskowa)
Inauguracja Roku Akademickiego Towarzystwa 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie oraz koncert 
chóru „Viva Musica”.

DOM KULTURY 
„PORTIERNIA” 

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

1–30.09.20 
Wystawa pt. „Żelechów w rysunkach” 
Renaty Przybysz – instruktorki DK „Portiernia” 

10, 17 i 24.09.20, godz. 17.00  
TANIEC W KRĘGU.  WSTĘP WOLNY

09.09.20 godz. 18.00 
„Muszyna i okolice” 
Spotkanie w ramach Klubu Podróżnika. Prowadzi Pani 
Irena Jarzębak

13.09.20 godz. 11.00–15.00 
DZIEŃ OTWARTY
Prezentacja oferty, zajęcia pokazowe, występ Grupy 
Musicalowej „Phantasia”, spotkania z pracownikami 
i instruktorami

16.09.20 godz. 18.00 
Elżbieta Wichrowska-Janikowska 
„Niezwykły archipelag świata – Galapagos”

23.09.20 godz. 17.00  
Wernisaż prac Pani Renaty Przybysz – instruktorki Domu 
Kultury „Portiernia” – pt. „Żelechów w rysunkach”

27.09.20 godz. 12.30 
Teatrzyk dla dzieci „W zaczarowanym lesie” 
– Teatr DUR-MOLL

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

www.kolorowa.arsus.pl

20.09 (niedziela) godz. 16:30
„Modern Tangos – materiał z najnowszej płyty” 
– koncert z cyklu „Niedzielne Spotkania                      
z Muzyką Kameralną”. Wykonawcy- Kwartet Cup of 
Time w składzie: Agnieszka Cypryk– skrzypce, Ryszard 
Borowski - flet, Rafał Grząka- akordeon, Krzysztof 
Lenczowski- wiolonczela
wstęp wolny

XVIII  Konkurs Polskiej Piosenki 
TULIPANADA 2020
 l    I etap eliminacji  –  15 września (wtorek)

w godz. 9.00 – 21.00                                  
l    II etap eliminacji  –  24 września (czwartek)

w godz. 9.00 – 21.00
l    Koncert Laureatów

 
–  13 października (wtorek)

w godz. 17.00 – 20.00

Realizacja wydarzeń i imprez – z zachowaniem 
reżimu sanitarnego

DOM KULTURY „MIŚ”       
Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ul. Zagłoby 17, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18; e-mail: domkulturymis@op.pl;  

www.mis.arsus.pl

01–30.09.20 /wstęp wolny/ 
Wystawa malarstwa Justyny Więsek.  
Autorka ukończyła studia magisterskie w Instytucie Hi-
storii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i studia magi-
sterskie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie w pracowni malarstwa prof. Krzysztofa 
Wachowiaka i pracowni tkaniny artystycznej prof. Do-
roty Grynczel. Podczas studiów trzykrotnie z rzędu uzy-
skałam wyróżnienie indywidualne w Pracowni tkaniny 
artystycznej i uczestniczyła w różnorodnych wystawach 
zbiorowych. W swojej twórczości koncentruje się przede 
wszystkim na malarstwie olejnym i tkaninie artystycznej. 
Tematami, którym poświęca najwięcej uwagi są miejsce 
człowieka w świecie i społeczeństwie, pamięć zbiorowa 
i sztuka feministyczna.

22.09.20 godz. 1800  /wstęp wolny/ 
„Podróże marzeń – Albania” 
– relacja z podróży, prowadzona przez Małgorzatę Jurga, 
członka Klubu Seniora „Wesoła Chata” – grupa pierwsza.

29.09.20 godz. 1800  /wstęp wolny/ 
„Podróże marzeń – Albania” 
– relacja z podróży, prowadzona przez Małgorzatę Jurga, 
członka Klubu Seniora „Wesoła Chata” – grupa druga.
* niektóre wydarzenia/imprezy organizowane są podwójnie z racji 
ograniczonej ilości uczestników jednocześnie z zachowaniem pro-
cedur bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

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

20.09 (niedziela), godz. 16:00
Koncert „Od nocy do nocy” 
Joanna Aleksandrowicz
Najpiękniejsze utwory filmowo-musicalowe
Miejsce: Sala Audytoryjna MOK

 Wejściówki do pobrania od 7 września od godz. 09:00 
stronie internetowej www.mok-kamyk.pl/bilety

Joanna Aleksandrowicz – aktorka i wokalistka młodego po-
kolenia, występowała na scenach wielu Teatrów w Polsce. 
Obecnie wciela się w rolę Bianki w spektaklu Xięgi Schulza 
w reżyserii Mistrza Jana Szurmieja. Współpracuje z topo-
wymi reżyserami filmowymi m.in z Wojtkiem Smarzowskim 
i Markiem Koterskim. Joanna Aleksandrowicz dzięki swojej 
ambicji, determinacji i profesjonalnemu podejściu stworzy-
ła projekt „Od nocy do nocy” który zagrała na ponad 100 
scenach muzycznych w Polsce i za granicą. W repertuarze 
znajdują się utwory z najbardziej znanych filmów tj. Noce 
i dnie, Vabank, a także Cykl Tang m.in. Astora Piazzolli. Jo-
anna Aleksandrowicz koncertem „Od nocy do nocy” w pre-
mierowej odsłonie miała okazję otworzyć Festiwal Literacki 
Noblistki Olgi Tokarczuk, a teraz wystąpi przed Państwem.

20.09 (niedziela), godz. 12:00 
Poranek Teatralny dla dzieci „Świat Mapetów” 
w wykonaniu KONY Puppets
Miejsce: Sala Widowiskowa CDK 

 Sugerowany wiek odbiorców – od 5 lat.
Sprzedaż biletów (wstęp 10 zł od osoby) od 7 września od godz. 

09:00 na stro nie internetowej www.mok-kamyk.pl/bilety 
Zwrotów biletów nie przyjmujemy!

Jest to interaktywny lalkarski spektakl dla dzieci, które bio-
rą udział w występach z lalkami typu mapety współtworząc 
akcję.
Występują postacie lalkowe inspirowane min. Trollami, 
Syrenką, Minionkami, Królem Julianem i pingwinami 
z Madagaskaru, a także księżniczką Elsą i Olafem oraz 
wieloma innymi. Animacja z lalkami otwiera oraz inspiruje 
dzieci, uczy śmiałości, kreatywności, humoru i działania 
w grupie, bo jak się okaże wspólnymi siłami można zdzia-
łać naprawdę wiele. 
Pomysł i wykonanie: Konrad „KONY” Czarkowski – fina-
lista programu „Mam Talent” oraz półfinalista „Britains 
Got Talent”, twórca pracowni lalkarstwa medialnego 
KONY Puppets. Autor lalek do „Planety Singli” i „Plane-
ty Singli 2”, musicalu „Avenue Q” w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni.

26.09 (sobota), godz. 18:00 
Pokaz filmu – „Sportowiec mimo woli”
Reżyseria: Mieczysław Krawicz
Komedia | Polska 1939
Miejsce: Sala Audytoryjna MOK
Jerzy Piątek jest słynnym hokeistą. Pewnego dnia poznaje 
śliczną Lili, do której zapałał głębokim uczuciem. Aby zbli-
żyć się do niej proponuje fryzjerowi Czwartkowi zamianę 
ról. Jednak nie łatwo jest grać w hokeja, gdy jest się fry-
zjerem. Dlatego z tej zamiany wyniknie wiele śmiesznych 
sytuacji. 
Organizatorem projekcji jest Społeczne Stowarzyszenie 
„Forum Pruszków” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury.
Pokaz finansowany z budżetu miasta Pruszkowa.

WSTĘP WOLNY

gm. OŻARÓW
MAZOWIECKI

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

19–20 września
Festiwal Dobrego Jedzenia i Piwa 
(sobota, w godz.: 12:00–22:00 
i niedziela, w godz.: 12:00–21:00) 

20 września (niedziela)
Wystąpią zespoły z Domu Kultury „Uśmiech:
l    godz. 16:00 – występ Zespołu Ludowego 

„Ożarowiacy”
l    godz. 18:30 – występ „Ożarowskiej Kapeli 

z Uśmiechu” 

27 września (niedziela), godz. 17:00 
Koncert z okazji Dnia Chłopaka 
w wykonaniu „Kwartetu Obsession” 
(hala namiotowa, ul. Parkowa 16/18, Ożarów Mazowiecki)

Filia w Józefowie
ul. Fabryczna 15

12 września (sobota), godz. 10:00 
Pożegnanie lata dla maluchów 2–3 lata. 
Limit miejsc. Obowiązują zapisy.

Filia w Broniszach
ul. Przyparkowa 15

27 września (niedziela), godz. 15:00 
Warsztaty jesienne. 
Park przy Filii. Limit miejsc. Obowiązują zapisy.

CO   GDZIE   KIEDY? ?
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BEZPIECZNE I BLISKO CIEBIE! 

Warszawskie Domy 
Kultury we wspólnym projekcie 
i kampanii wizerunkowej 
#NadajemyKulturę!
24 wydarzenia dla Ciebie i blisko Ciebie!
W czasie pandemii bliskość i kultura zostały wystawione na próbę. Po miesiącach lockdownu wielu 
z nas uświadomiło sobie, jak bardzo doskwiera nam brak możliwości fundowania sobie i bli-
skim „małych codziennych przyjemności” – jak wyjście na koncert, spektakl, czy na zajęcia 
jogi, rysunku, robotyki, tanga, czy robienia kosmetyków. Doceniliśmy wartość kultury, która 
nagle stała się nieodstępna. Mimo upływu czasu przed nami wciąż stoją te same rozterki. 
Z jednej strony strach, z drugiej potrzeba rozwoju, przełamania rutyny. 

Co jest dla nas bezpieczne? Może to, co bliskie, lokal-
ne i kulturalne…, czyli mocna sieć warszawskich do-
mów kultury. Gotowa na nowe otwarcie. W najbliż-

szym sąsiedztwie, tuż obok domu każdego warszawiaka, 
oswojona. 
Niektóre domy kultury mają po 5o lat, inne cieszą się 
zaledwie kilkuletnim dorobkiem. Różni je kubatura, 
infrastruktura, sposób zarządzania, specyfika lokalna, 
wysokość dotacji, ale łączy wspólna misja, wartości, 
grupy docelowe, a przede wszystkim KULTURA i BLI-
SKOŚĆ.

#NadajemyKulturę! 
Mocna sieć warszawskich domów kultury

24 wydarzenia dla Ciebie i blisko Ciebie!
Już we wrześniu 2020 domy kultury otwierają nowy 
sezon i zapraszają warszawiaków na 24 wydarzenia. 
Wszystkie bezpłatne, różnorodne i bezpieczne, bo z za-
chowaniem rygorów koronawirusowych. Wydarzenia 
odbędą się w siedzibach domów kultury, w MALach, 
w przestrzeni miejskiej. Wszystkie na wyciągnięcie 
ręki, blisko odbiorców, bez barier. Patrz: tabela.      ➡
Dom kultury jako żywa tkanka 
Kampania #NadajemyKulturę! w swojej trzeciej od-
słonie podkreśla, jak wielki potencjał tkwi w lokal-
nych domach kultury. W Warszawie jest ich kilkadzie-
siąt. Oferują zarówno regularne zajęcia warsztatowe 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również bogaty, 
comiesięczny repertuar wydarzeń dostosowany do 
potrzeb mieszkańców. Domy kultury to instytucje 
„żywe” i szybko reagujące na zmiany społeczne. Wie-
le z nich za priorytet przyjęło integrację społeczną 
i rozwój poczucia odpowiedzialności za otaczające je 
„mikro ojczyzny”. Stają się inicjatorami budowania 
pasiek, szycia maseczek, prowadzenia jadłodzielni 
i Miejsc Aktywności Lokalnej. Mówią „twórz z nami 
program instytucji!”, „miej wpływ na to co robimy!”.
Warszawskie domy kultury mają i chcą być BLISKO 
Warszawiaków. Obok nowo wybudowanych osiedli 
mieszkaniowych powstają nowe filie, a szare parte-
rowe budynki zamieniane są w nowoczesne siedziby.

Siła lokalności w epoce przesytu
Po czasie zamknięcia na pilnie strzeżonych osiedlach, 
człowiek zaczyna szukać drugiego człowieka. Czy ła-
twość dostępu mediów społecznościowych i serwisów 
VOD może być zagrożeniem dla dzielnicowych domów 
kultury? 
Domy kultury z pewnością się obronią. Zapraszają do 
spotkań „na żywo” i pisania własnych scenariuszy roz-
woju umiejętności, pasji i hobby. Proponują oryginalne 
warsztaty. Uczą projektowania przy użyciu drukarki 
3D, szycia i tkania, śpiewu i pielęgnowaniu ogrodu 
wspólnotowego czy pracy nad autorskim spektaklem 
muzycznym np. o… uzależnieniu od Internetu.

Nie udałoby się to, gdyby nie zmiana polityki dyrek-
torów, dla którzy coraz częściej sukcesem jest zado-
wolenie uczestnika i jakość, a nie kolejny rekord fre-
kwencyjny.  
Wspólnotowość to cecha, którą można osiągnąć 
w niewielkim gronie, ale widz, który jest w relacji 
z domem kultury, wróci wielokrotnie.

O potrzebie integracji środowiska
Jak podkreślają twórcy kampanii, #NadajemyKulturę! 
to oddolna inicjatywa pracowników warszawskich do-
mów kultury na rzecz rozwoju publiczności. Działają 
w myśl zasady: „współpracujmy, nie konkurujmy”. 
Tworzą przestrzeń do dyskusji, jakiej jeszcze w śro-
dowisku dzielnicowych jednostek kultury nie było. 
Łączą nas wspólna misja i wartości. Sieciowanie daje 
początek nowym pomysłom oraz pozwala domom kul-
tury wzmocnić się, przejść przez „zmiany”, np. zwią-
zane z pandemią, by lepiej odpowiadać na potrzeby 
mieszkańców Warszawy.

Kampania #NadajemyKulturę! realizowana jest przez 
24 warszawskie domy kultury. 

W czasie lockdownu pracownicy działów promocji  
i komunikacji napisali projekt #NadajemyKulturę!, 
który otrzymał dofinansowanie:
•  Narodowego Centrum Kultury w ramach progra-

mu „Kultura-Interwencje 2020”
• Miasta Stołecznego Warszawy
• Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

#NadajemyKulturę! 
www.nadajemykulture.pl 

www.fb.com/nadajemykulturewarszawa

TABELA. HARMONOGRAM WYDARZEŃ

MIEJSCE WYDARZENIA TERMIN 
WYDARZENIA NAZWA WYDARZENIA

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, 
ul. Kajakowa 12b, Warszawa

4 września 2020
godz. 20.00

#NadajemyKulturę! 
Premiera spektaklu „Bolero” w wykonaniu Teatru 
Kapslok w reż. Grzegorza Reszki

Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin, 
ul. V Poprzeczna 13, Warszawa

5 września 2020 
godz. 11.00–14.00

#NadajemyKulturę! 
W ogrodzie wyobraźni. Dzień otwarty w filii Anin 

Centrum Kultury Wilanów Royal Wilanów, 
ul. Klimczaka 1, Warszawa

5 września 2020 
godz. 11.00–19.30

#NadajemyKulturę! Mobilne Studio Centrum Kultury 
Wilanów - Dzień Otwarty

Bielański Ośrodek Kultury, 
ul. Goldoniego 1, Warszawa

5 września 2020 
godz.12.30–20.00 #NadajemyKulturę! Dzień Otwarty w BOK!

Dom Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy,  ul. Wysockiego 11, Warszawa

6 września 2020
godz. 11.00–15.00

#Nadajemy Kulturę! Dom Pełen Wrażeń – Dzień 
Otwarty

Wolskie Centrum Kultury, ul. Obozowa 85, Warszawa 6 września 2020
godz. 12.00–17.00

#NadajemyKulturę! Dzień otwarty w Wolskim 
Centrum Kultury – Działania ekosystem

Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27, 
ogródek oraz sala teatralna, Warszawa

6 września 2020
 godz. 12.00–14.00; 
godz. 17.00–19.00

#NadajemyKulturę! „Poznajmy się” 
Dzień otwarty połączony ze slajdowiskiem 
podróżniczym

Dom Kultury Zacisze, ul. Blokowa 1, Warszawa 6 września 2020
godz. 16.00–18.00 #NadajemyKulturę! Otwarta Niedziela Artystyczna

Szopa Dobrych Pomysłów przy DK Rembertów, 
al. Komandosów 8, Warszawa

12 września 2020
godz. 11.00–15.00 #NadajemyKulturę! Sąsiedzka wymiana sadzonek

Dom Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, 
Warszawa

12 września 2020
godz. 12.00–14.00

#NadajemyKulturę! Wielokulturowe śniadanie 
sąsiedzkie

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-
Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 
Warszawa

12 września 2020
godz. 12.00–15.00 #NadajemyKulturę! Dzień Otwarty w CPK!

Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15, Warszawa 13 września 2020
godz. 11.00–17.00 #NadajemyKulturę! Dzień otwarty w SDK

Dom Kultury Praga, Muszla Koncertowa w Parku 
Praskim, ul. Ratuszowa 1, Warszawa

13 września 2020
godz. 13.00–16.00

#NadajemyKulturę FLASH MOB „Co kryją 
wieloryby”

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy, ul. Siarczana 6, Warszawa

19 września 2020
godz. 11.00–13.00 #NadajemyKulturę! Urodziny MAL'a

Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, Warszawa 19 września 2020  
godz.11.00

#NadajemyKulturę! Zatrzymać lato. Rodzinne 
warsztaty rękodzieła

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 
ul. Starzyńskiego 21, Warszawa

19 września 2020 
godz.18.00–19.00

#NadajemyKulturę! Standardowy sobotni wieczór, 
czyli ulubione jazzowe standardy. Koncert Agaty 
Bartłomiejczyk i Jana Jareckiego.

Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, Warszawa 19 września 2020 
godz.17.00 #NadajemyKulturę! OKO-przeglądarka

Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 
Warszawa

20 września 2020
godz. 19.00–20.00

#NadajemyKulturę! 
„BALLADY na DACHU: wieczór SŁOWIAŃSKI”

Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14, 
Warszawa

25 września 2020
godz. 17.00–19.00

#NadajemyKulturę! 
„Wegańskie warsztaty na słodko”

Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201, 
Warszawa

27 września 2020
godz. 19.00–20.30

#NadajemyKulturę! 
Teatr 59 minut „Szaleństwa w witrynce”

Dom Kultury Kadr, ul. Rzymowskiego 32, Warszawa 28 września 2020
godz. 19.00–20.00

#NadajemyKulturę! 
Premiera spektaklu: „Sługa dwóch panów”

Ośrodek Kultury „Arsus”,  ul. Traktorzystów 14, 
Warszawa

8 października 2020       
godz. 18.00–20.00 #NadajemyKulturę! 15 lecie Kabaretu Pół Serio

Dom Kultury Śródmieście, Scena na Smolnej 9, 
Warszawa

11 października 2020 
godz.17.00–20.00

#NadajemyKulturę! Dzień otwarty grup 
artystycznych Domu Kultury Śródmieście: występy 
wybranych grup i zespołów działających w DKŚ

Białołęcki Ośrodek Kultury, 
3 pokoje z kuchnią, ul. Głębocka 84, Warszawa

12 października 2020 
godz. 11.00–14.30

#NadajemyKulturę! 
6. urodziny MAL 3 pokoi z kuchnią

gm.MICHAŁOWICE

12 września 2020 r., godz. 12:30 
Warsztaty plastyczne dla dzieci
Zapraszamy dzieci z Nowej Wsi na zajęcia artystycz-
ne. Zajęcia odbywają się w soboty w dwóch grupach. 
START 12 września! 

12 września 2020 r., godz. 11:00–14.00 
GARAŻÓWKA 
Zarząd Osiedla Michałowice i Szkoła Podstawowa 
w Michałowicach zapraszają do udziału w Garażówce.  
MIEJSCE:  boisko przy szkole podstawowej w Micha-

łowicach. 
ZAPISY: 501 -104 - 574. 

12 września 2020 r., godz. 14:00–18.00 
PIKNIK „Integracja-rewelacja”
„Koło Michałowice” Związku Dużych Rodzin 3+ za-
prasza na PIKNIK „INTEGRACJA – REWELACJA”. 
MIEJSCE:  Plac Ignacego Paderewskiego  

13 września 2020 r., godz. 19:00 
KONCERT Haliny Mlynkovej 
Małgorzata Pachecka wójt gminy Michałowice zapra-
sza na koncert Haliny Mlynkovej.  
MIEJSCE: teren kościoła PW. NMP w Komorowie.

16 września 2020 r., godz. 18:00 
Spotkanie autorskie z KATARZYNĄ BONDĄ
Zapraszamy na spotkanie z najpopularniejszą au-
torką powieści kryminalnych w Polsce, Katarzyną 
Bondą. Jej książki sprzedały się w milionach egzem-
plarzy, zyskały status bestsellerów. Za swoją twór-
czość otrzymała prestiżowe nagrody, a największe 
wydawnictwa na świecie zakupiły prawa do wydań 
zagranicznych.
Katarzyna Bonda będzie gościć w naszej gminie 
w wyjątkowym dniu – Dniu Bibliotek i Bibliotekarzy. 
Na spotkanie zapraszają Pani wójt gminy Michałowi-
ce i Pani dyrektor biblioteki w Komorowie.
MIEJSCE: teren ogrodu biblioteki w Komorowie. 

  kulturalny 
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URSUS

SP nr 382 wystawiła 
poczet sztandarowy. Wartę honorową 
przy pomniku pełnili druhowie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ursusie.
Uroczystość prowadził Paweł Wyrzy-
kiewicz, kierownik Domu Kultury 
„Portiernia”, a oprawę muzyczną za-
pewnili muzycy Orkiestry Koncerto-
wej Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego.

„Cud nad Wisłą”
Po uroczystości przy pomniku, w koś-
ciele św. Józefa w Ursusie odprawiona 
została uroczysta msza święta, na której 
Ksiądz Prałat Zbigniew Sajnóg wygłosił 
piękne kazanie, którego fragment publi-
kujemy poniżej:
„Jak co roku wracamy dziś do naszej 
narodowej historii, do roku 1920 – stąd 
dzisiejsza uroczystość ma zawsze cha-
rakter religijno-patriotyczny. Dziś mija 
100 lat od chwili, gdy za wstawienni-
ctwem Matki Bożej Wniebowziętej nasz 
naród odniósł wspaniałe zwycięstwo 
nad przeważającymi siłami wroga, 
zalewem wojsk sowieckich.  Polska 
znalazła  się w śmiertelnym niebezpie-
czeństwie, a zarazem była świadoma, 
że zalew komunizmu będzie gorszy niż 
carski zabór, bo komunizm bowiem, to 
śmierć duszy i ciała, to też walka z wia-
rą i z Bogiem.  
Przez pół wieku panowania w Polsce 
komunizmu sformułowanie „Cud nad 
Wisłą” nie funkcjonowało w obiegu 
publicznym. Zmowa milczenia otaczała 
nie tylko nadzwyczajność tego sukcesu, 
ale i sam fakt odparcia bolszewików. 
To zrozumiałe – radzieccy mocodawcy 
władz PRL woleli, żeby Polacy jak naj-
szybciej zapomnieli o zdarzeniu, które 
powstrzymało pochód komunizmu na 
całą Europę. To była przecież ich klęska. 
Po upadku komunizmu temat powrócił, 

a z nim spory, czy to był cud, czy też 
nie. O nadprzyrodzonym charakterze 
polskiego zwycięstwa pod Warszawą 
był przekonany nuncjusz apostolski 
Achilles Ratti, który jako jedyny z dyplo-
matów w chwilach krytycznych pozostał 
w Warszawie. Gdy został papieżem, już 
jako Pius XI, kazał wymalować na ścia-
nach kaplicy w Castel Gandolfo dwa 
freski dotyczące wydarzeń kluczowych 
dla dziejów Polski. Jeden przedstawia 
obronę Jasnej Góry, a drugi – Cud nad 
Wisłą z roku 1920.
Kościół od dawna żywi przekonanie, że 
pewne wydarzenia w jego historii nosi-
ły wyraźny ślad Bożej interwencji. Tak 
było m.in. ze zwycięstwem wojsk chrześ-
cijańskich nad tureckimi w bitwie mor-
skiej pod Lepanto 7 października 1571 r. 
oraz z  wiktorią wiedeńską w 1656 roku 
i polskim wojskiem dowodzonym przez 
króla Jana III Sobieskiego.
Bóg zazwyczaj działa dyskretnie, pozo-
stawiając ludzkiej wierze uznanie pew-
nych zdarzeń za cud. Czy w przypadku 
Bitwy Warszawskiej   jednym z takich 
znaków nie była data, w której nastąpił 
przełom? Uroczystość Wniebowzięcia 
NMP to dla wierzących czytelna wska-
zówka, gdzie należy szukać właściwego 
źródła tzw. „zbiegów okoliczności”, któ-
re złożyły się na ocalenie Polski. Mówiąc 

inaczej: zwycięstwo „po ludzku” w ni-
czym nie przeszkadzało „zwycięstwu po 
Bożemu”, zwłaszcza , że w tle tej bitwy 
trwała potężna modlitwa, która zjedno-
czyła wszystkie zwaśnione środowiska 
niedawno odrodzonej Polski.”

Pamiątkowe tablice i wystawa
Po mszy na terenie przykościelnym 
nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie 
dwóch pamiątkowych tablic – ku czci 
bohaterów 1920 roku w setną rocznicę 
bitwy i urodzin Jana Pawła II. Wyryto 
na niej słowa Karola Wojtyły wypowie-
dziane w czasie pielgrzymki do Polski 
w 1999 r. Jak powiedział ksiądz pro-
boszcz Sajnóg: Głazy pod tablice zo-
stały podarowane przez dobrych ludzi 
z Wolicy, przyjaciół naszego parafia-
nina p. Marcina S., a tablice wykonała 
firma pana Andrzeja Bernera.
W Parku Czechowickim zorganizowano 
wystawę plenerową poświęconą wojnie 

polsko-bolszewickiej oraz jej uczestni-
kom – zamieszkującym tereny obecne-
go Ursusa.

Święto Wojska Polskiego
Od 1923 do 1947 roku w dniu 15 sierp-
nia, w rocznicę przełomu w Bitwie 
Warszawkiej 1920 roku, obchodzo-
ne było Święto Żołnierza. W okresie 
PRL-u zmieniono je na Święto Wojska 
Polskiego i obchodzono 12 października 
– w rocznicę bitwy pod Lenino. W wol-
nej Polsce od 1992 r. Święto Wojska 
Polskiego obchodzone jest ponownie 
15 sierpnia.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
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