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n  NIEDOWAGA
n  NADWAGA
n  OTYŁOŚĆ

1, 2, 3 STOPNIA

PROGRAM ZDROWOTNY 
– opracowany przez międzynarodowy zespół lekarzy różnych 

specjalności pod kierownictwem lekarza sportowego 
– eliminuje nadwagę i otyłość każdego stopnia. 

KURACJA: 2–3 miesiące. SKUTECZNOŚĆ: potwierdzona 
przez ponad 200 tys. osób w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Piotr Rott  ➡  tel. 698 030 212

Uroczyste podpisanie 
aktu erekcyjnego 
oraz wmurowanie 
kamienia węgielnego 
pod budowę 
nowego gmachu 
dla Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego 
im. ks. Jana 
Twardowskiego 
w Pruszkowie.
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REKLAMA l PSYCHOLOGIA

Mózg lubi
aktywność fi zyczną
Od dawna wiadomo, że aktywność fi zyczna wpływa korzystnie na nasze zdrowie. 
Jednak według najnowszych badań regularne ćwiczenia poprawiają nie tylko 
kondycję ciała, ale i mózgu. Już nawet krótkotrwały wysiłek fi zyczny sprzyja pra-
cy mózgu. Z kolei regularny i systematyczny ruch prowadzi do wszechstronnych 
zmian w obrębie mózgu, obejmujących m.in. zdolności poznawcze i zdrowie psy-
chiczne. Dotyczy to osób w każdym wieku – dzieci, dorosłych i seniorów. W mło-
dości ruch wspiera nas w nauce, w późniejszych etapach pomaga jak najdłużej 
utrzymać sprawność umysłową.

Poprawia samopoczucie
Podczas aktywności fizycznej w móz-
gu człowieka zwiększa się poziom stę-
żenia ważnych neuroprzekaźników, tj. 
dopaminy, serotoniny i noradrenaliny. 
Substancje te wpływają na poprawę 
samopoczucia, bo po wysiłku fizycz-
nym wydzielane są endorfiny, zwane 
także hormonami szczęścia. Silnie od-
działują one także na funkcjonowanie 
poznawcze człowieka, przyczyniając 
się m.in. do wzrostu poziomu motywa-
cji. Ruch nie tylko stymuluje produkcję 
hormonów szczęścia, ale także pomaga 
obniżyć poziom kortyzolu (hormonu 
stresu) i adrenaliny produkowanych 
w sytuacjach stresowych. Systematycz-
ne treningi wspierają utrzymanie tych 
wszystkich substancji na korzystnym 
dla zdrowia poziomie. Co ciekawe, 
ćwiczenia fizyczne okazują się tak 
samo skuteczne w zwalczaniu depresji 
jak stosowanie leków. 

Sprzyja zdrowiu psychicznemu
Ruch nie tylko zwalcza depresję, ale 
może wręcz zapobiegać jej powsta-
waniu – badacze przekonują, że ak-
tywność fizyczna redukuje ryzyko 
wystąpienia chorób psychicznych 
i neurologicznych. Przykładowo, 
mogą opóźnić one rozwój choroby 
Alzheimera o ponad 30%. Mózg osób 
aktywnych fizycznie ma większe 
możliwości regeneracji i starzeje się 
znacznie wolniej. Aktywność fizycz-
ną i trafnie dobrane ćwiczenia można 
uznać wręcz za czynnik chroniący 
przed demencją. Trzynastoletnie ba-
danie naukowców z Florydy dowiod-
ło, że mózgi seniorów, którzy ćwiczą 
regularnie i odpowiednio intensywnie, 
są młodsze średnio o 10 lat w porów-
naniu z grupą rówieśników nieaktyw-
nych fizycznie lub zażywających zbyt 
małą ilość ruchu. Aktywność ruchowa 
obniża też czynniki ryzyka zespołu 
metabolicznego (tj. nadciśnienie, in-
sulinooporność), zmniejszając dzięki 
temu ryzyko wystąpienia zaburzeń 
czynności poznawczych człowieka.

Poprawia ukrwienie
Ćwiczenia fizyczne poprawiają ukrwie-
nie i, co za tym idzie, dotlenienie móz-
gu. W trakcie długotrwałego wysiłku 
fizycznego ukrwienie mózgu zwiększa 
się średnio o 25% w stosunku do stanu 
wyjściowego. Ćwiczenia o charakterze 
tlenowym, czyli tzw. ćwiczenia aero-
bowe (tj. pływanie, bieganie, jazda na 
rowerze, długie spacery, taniec, aerobic, 
nordic walking) mają istotny wpływ na 
prawidłową pracę mózgu. Ten rodzaj 

aktywności fizycznej silnie oddziałuje 
na układ krążenia, powoduje zwięk-
szenie przepływu krwi przez mózg, co 
w konsekwencji prowadzi do lepszego 
zaopatrzenia mózgu w tlen i substan-
cje odżywcze. Substancje te pobudzają 
jego aktywność, wspierają koncentrację 
i kreatywność. 

Poprawia pamięć i zdolności poznawcze
Już nawet krótki wysiłek fizyczny po-
prawia naszą pamięć i zdolności po-
znawcze. Naukowcy z Uniwersytetu 
w Illinois dowiedli, że 20 minut marszu 
o umiarkowanej intensywności ma zna-
czący wpływ na poprawę mózgu dzieci 
i ich wyniki w szkolnych testach spraw-
dzających umiejętność liczenia, pisania 
i czytania. Największa różnica wśród 
badanych dotyczyła prób czytania. 
Dzieci, które spacerowały przed przy-
stąpieniem do testu, zdobywały średnio 
o jedną ocenę wyżej ze sprawdzianu 
niż uczniowie pozostający w bezruchu. 
Inna grupa naukowców badająca tym 
razem myszy odkryła, że krótki, ale in-
tensywny wysiłek fizyczny, wzmacniał 
synapsy gryzoni w hipokampie, czyli 
obszarze mózgu związanym z ucze-
niem się i pamięcią. Tę krótkotrwałą, 
intensywną aktywność u myszy bada-
cze porównali do czynności fizycznych 
u ludzi, takich jak cotygodniowa gra 
w koszykówkę lub pokonanie dystansu 
czterech tysięcy kroków. 

Wytwarza nowe komórki
Choć mózg ludzki kurczy się wraz 
z wiekiem to jest on zdolny do nie-
zwykłej plastyczności, nawet w póź-
nym wieku. Sporym zaskoczeniem 
było dla wielu badaczy odkrycie, że 

ćwiczenia fizyczne pobudzają mózg 
do wytwarzania nowych komórek 
nerwowych. Dzięki intensywnym ćwi-
czeniom fizycznym komórki nerwowe 
tworzą gęste sieci połączeń nerwo-
wych. W takich warunkach powstają 
nowe komórki. Proces powstawania 
nowych neuronów określa się jako 
neurogenezę. Wysiłek fizyczny sty-
muluje tworzenie się nowych komórek 
nerwowych w hipokampie, czyli struk-
turze mózgu odpowiedzialniej m.in. za 
zapamiętywanie, uczenie się, skupie-
nie, wspomnienia, podzielność uwagi 
i emocje. Badania przeprowadzone 
przez Kirka Ericksona z University 
of Pittsburgh za pomocą rezonansu 
magnetycznego wykazały, że u osób, 
które aktywnie ćwiczyły aerobik przez 
okres 3 miesięcy, hipokamp zwiększył 
swoją objętość. 

Wpływa na strukturę mózgu
Zwiększenie się hipokampu nie jest 
jedyną zmianą strukturalną w obrębie 
mózgu.
Pod wpływem regularnej aktywności 
fizycznej dochodzi do strukturalnych 
i funkcjonalnych zmian w mózgu czło-
wieka. Ćwiczenia fizyczne prowadzą 
do powiększenia objętości istoty sza-
rej w korze czołowej i skroniowej oraz 
zwiększenia funkcjonalnych połączeń 
między poszczególnymi częściami 
mózgu. W trakcie aktywności ruchowej 
w mózgu produkowane jest specyficzne 
białko tzw. BDNF (ang. brain-derived 
neurotrophic factor). Odpowiada ono 
za regenerację starych i powstawanie 
nowych komórek nerwowych. Zwięk-
sza tym samym zdolność neuronów do 
tworzenia nowych połączeń nerwowych 
oraz poprawia aktywność synaptyczną 
pomiędzy istniejącymi neuronami. 

Jak ćwiczymy?
Ćwiczenia także kształtują osobo-
wość – uczą wytrwałości i determina-
cji w działaniu, spostrzegania zadań 
i obowiązków w kategorii wyzwania. 
Rozładowują napięcie i stres, wpływa-
ją na wyższą samoocenę jednostki, bo 
np. zwiększają zaradność i pewność 
siebie. Korzyści te wciąż jednak nie 
przekonują tak wielu z nas do ćwiczeń. 
Według raportu z 2018 roku prawie 40 
% Polaków nie podejmuje żadnej ak-
tywności fizycznej, nawet raz w mie-
siącu. Tymczasem każdy rodzaj ruchu 
jest bodźcem dla organizmu i warto 
robić cokolwiek niż nie robić noc. Na 
początek wcale nie musimy robić bar-
dzo dużo. Światowa Organizacja Zdro-
wia zaleca dzieciom od 5. do 17. roku 
życia co najmniej 60 minut zaplano-
wanej aktywności fizycznej o umiar-
kowanej intensywności. Z kolei do-
rośli między 18. a 64. rokiem życia 
powinni przeznaczać co najmniej 150 
minut tygodniowo na wysiłek fizyczny 
o umiarkowanej intensywności lub co 
najmniej 75 minut na wysiłek o wyso-
kiej wydajności. Mając to wszystko na 
względzie - zapraszamy teraz Państwa 
na długi spacer. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• Kaja Nordengen, Mózg rządzi. Twój niezastąpiony 

narząd, Warszawa 2018.
• Aleksandra Lang, W aktywnym ciele sprawny mózg, 
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WARTO WIEDZIEĆ

NEUROGENEZA – powstawanie 
nowych neuronów

NEURON – komórka nerwowa

SYNAPSA – połączenie między 
neuronami 

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
LUB BEZ-
POŚREDNIO 
NA NASZEJ

STRONIE

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! 

NA NASZEJ

STRONIE

TU MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJA REKLAMA

reklama@mocnestrony.com.pl

509 559 506   |   602 666 134

Napisz do nas:

lub zadzwoń:
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Jak obniżyć ryzyko infekcji 
i zadbać o zwiększoną 
odporność?
Teraz, podczas sezonu przeziębieniowego, niezwykle ważne jest dbanie o peł-
nowartościowe, bogate w przeciwutleniacze produkty, które skutecznie ochronią 
przez infekcjami.

S tres oksydacyjny (uszkodzenie 
przez wolne rodniki składników 
układu odpornościowego) jest 

powszechnym powodem zaburzenia 
odporności. Szczególnie cenne dla 
zdrowej odporności są następujące 
przeciwutleniacze: witamina C, cynk, 
zielona herbata, kurkuma, ekstrakt 
z nasion winogrona i przeciwutlenia-
cze występujące w różnych ziołach 
i roślinach.
Podczas robienia zakupów, pamiętaj-
my o takich produktach jak: świeże 
owoce (banany, kiwi, pomarańcze, jab-
łka, gruszki), świeże warzywa (ogórki, 
papryka), mrożone owoce i warzywa 
(szpinak, brokuł, jagody, truskawki, 
mango), wybierajmy pełnoziarniste 
produkty zbożowe, kasze różnego ro-
dzaju, ryż brązowy, płatki owsiane, 
jaglane, produkty strączkowe (socze-
wica, ciecierzyca, fasola czerwona, 
biała), hummus, oliwa z oliwek, masło 
orzechowe, chude mięso drobiowe, 
ryby, jajka, wędlina dobrej jakości, jo-
gurty naturalne i kefiry. Wspierajmy 
swój organizm od środka!

Warto umówić się z dietetykiem, 
który więcej opowie o wzmacnianiu 
odporności, a także udzieli specjali-
stycznych konsultacji, przeprowadzi 
dokładne pomiary ciała i dobierze plan 
diety dopasowany do indywidualnych 
potrzeb organizmu. Naturhouse War-

szawa URSUS pomaga osobom, które 
z różnych powodów nie są zadowolone 
ze swoich wyników badań, a także ze 
swojej figury – kobietom po ciąży lub 
w trakcie menopauzy, mężczyznom 
z tzw. brzuszkiem, osobom prowa-
dzącym stresujący tryb życia, jak rów-
nież nastolatkom, u których problemy 
z wagą występują coraz częściej. 
– Podczas pierwszej wizyty w naszym 
Centrum, dietetyk przeprowadza do-
kładny wywiad oraz specjalistyczne 
pomiary ciała. Dopiero na tej podsta-
wie dobiera indywidualny plan die-
tetyczny wraz z suplementacją, dopa-
sowane do potrzeb danej osoby. Taka 
dieta uwzględnia nasz stan zdrowia, 
przebyte choroby i styl życia, dzięki 
czemu jest łatwa i przyjemna w stoso-
waniu – mówi mgr Daria Kwolek, die-
tetyk z Centrum Naturhouse Warszawa 
URSUS. Następnie na cotygodniowych 
wizytach specjalista sprawdza przebieg 
kuracji, udziela wskazówek i motywu-
je do dalszej pracy. – Pomoc dietetyka 
obejmuje również czas po zakończeniu 
diety, kiedy niezbędne jest utrzymanie 
nowej wagi i uniknięcie efektu jo-jo 
– dodaje dietetyk Naturhouse Warsza-
wa URSUS.

Specjalnie dla czytelników „Mocnych 
Stron” do 5 listopada – bezpłatna ana-
liza składu ciała i konsultacja z dietety-
kiem. Centrum Dietetyczne Naturhouse 
Warszawa URSUS mieści się w Galerii 
Gawra przy ul. Warszawskiej 58C. T eraz 
możliwa jest także zdalna konsultacja 
i kuracja z dostawą do domu.
Zapisy: tel. 889 809 879. Zapraszamy!

KONCERT z okazji 76. rocznicy zakończenia 
działań wojennych Powstania Warszawskiego

76. rocznica zakończenia działań wojennych Powstania 
Warszawskiego została zaznaczona szczególnym wydarze-
niem – 4 października 2020 r. w Archidiecezjalnym Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 
wystąpił Chór Kameralny Ab Imo Pectore pod dyrekcją 
Mariusza Latka. 

A rtyści wykonali hymny, takie jak Ortus de Polonia Stanis-
laus, Gaude Mater Polonia, Rota, Warszawianka, a także 
utwory z czasu Powstania Warszawskiego. Zabrzmiały zna-

ne pieśni: Warszawianka, Hej chłopcy, Hymn AK, Warszawskie 
dzieci, Modlitwa obozowa. Koncert zakończył hymn Boże, coś 
Polskę. Pomiędzy utworami Robert Walkowski recytował sta-
rannie dobraną do tematyki pieśni poezję powstańczą. Usłysze-
liśmy wiersze, m.in. Stanisława Balińskiego, Jana Rostworow-
skiego, Antoniego Słonimskiego, Mariana Hemara czy Marii 
Pawlikowskiej-Jasno rzewskiej.
Warto pamiętać, że powstańczy zryw zakończył się właś-
nie w Ożarowie Mazowieckim, w nocy z 2 na 3 października 
1944 r. w kwaterze SS-Obergruppenführera Ericha von dem Ba-
cha (dworek Reicherów, położony w odległości 200 metrów od 
dzisiejszego Sanktuarium), dowodzącego niemieckimi wojska-
mi w Warszawie. Wówczas przedstawiciele Komendy Głów-
nej AK – płk Kazimierz Iranek-Osmecki „Jarecki” oraz ppłk 
Zygmunt Dobrowolski „Zyndram” podpisali akt o zaprzestaniu 
działań wojennych Powstania Warszawskiego. 
Koncert pieśni powstańczych oraz poezji tego czasu był pierw-
szym występem Chóru Ab Imo Pectore po przerwie spowodo-
wanej epidemią koronawirusa (poprzedni koncert chóru miał 
miejsce w marcu tego roku w Bazylice Św. Krzyża w Warsza-
wie).
Składamy podziękowania organizatorom koncertu: Burmistrzo-
wi Ożarowa Mazowieckiego Pawłowi Kanclerzowi, Kusto-
szowi Archidiecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
ks. Zdzisła wowi Słomce SAC i Dyrektorowi Domu Kultury 
„Uśmiech” Krzysztofowi Jabłońskiemu.

Mariusz Latek
Fot. Katarzyna Cyniak-Górnecka

Centrum Dietetyczne
Naturhouse URSUS 

Galeria Gawra
ul. Warszawska 58C
02-496 Warszawa 
Tel. 889 809 879 

e-mail: 
warszawa.ursus@naturhouse-polska.com

ZAPRASZAMY 
 Poniedziałek: 12:00–20:00 
 Wtorek: 10:00–18:00 
 Środa:   8:00–18:00 
 Czwartek: 12:00–20:00 
 Piątek:   8:00–14:00 
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NASZE ZDROWIE l PORADY PRAWNE

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

n   Czy to prawda, że nowoczesne aparaty słucho-
we nie potrzebują baterii? 

– Może niezupełnie tak. Każdy aparat słuchowy, 
wymaga źródła zasilania, by móc działać. Jednak 
najnowsze modele mają wbudowany akumulator, 
który zastępuje jednorazowe baterie. To spora 
oszczędność finansowa i wygoda dla użytkow-
nika. Nie trzeba przejmować się koniecznością 
ciągłej wymiany baterii i noszenia przy sobie 
zapasu. Przy okazji jest to rozwiązanie „eko”, 
czyli przyjazne dla środowiska. 

n   Jak ładuje się aparaty słuchowe? 

– Ładowanie aparatów jest bardzo proste i wy-
godne. Pozostawiamy aparaty słuchowe w spe-
cjalnej ładowarce indukcyjnej na noc, a po na-
ładowaniu możemy je użytkować przez cały 
dzień. W rzeczywistości wystarczą 3 godziny 
ładowania, by aparaty słuchowe mogły działać 
przez 24 godziny bez dodatkowego ładowania. 
Co ciekawe, ładowarka również wyposażona jest 
w akumulator, który automatycznie ładuje się po 
podłączeniu do kontaktu lub do laptopa i maga-
zynuje energię. W ten sposób, za każdym razem, 
gdy ładujemy aparaty słuchowe nie musimy pod-
łączać ładowarki do źródła zasilania. Powiedz-
my, że taka ładowarka działa, jak powerbank 
dla aparatów słuchowych. Zapewnia nawet trzy 
pełne cykle ładowania. Jest to bardzo praktycz-
ne rozwiązanie. Dzięki niemu, możemy ładować 
aparaty słuchowe w dowolnym czasie i miejscu, 
np.: w trakcie podróży czy spaceru.

n   Skąd wiemy, że ładowarka i aparaty słuchowe 
są naładowane? 

– Stan naładowania ładowarki i aparatów sygna-
lizują wbudowane w etui ledowe diody. Diody 
mienią się różnymi kolorami. W ten sposób moż-
na odróżnić, czy ładowarka lub aparaty słuchowe 
jeszcze się ładują, czy już są naładowane. 

n   Jak wygląda taka ładowarka? 

– Ładowarka ma formę małego, eleganckiego 
etui, które można schować do kieszeni i mieć za-
wsze przy sobie. Znajdujące się w etui indukcyj-
ne komory ładujące zapewniają bezpieczeństwo 
i łatwość użytkowania.

n   Dlaczego warto mieć ładowalny aparat?

– Obecna technologia pozwala na bezprzewo-
dową łączność aparatów słuchowych z różnymi 
urządzeniami audio, telefonami komórkowymi, 
czy też dodatkowymi systemami wspomagają-
cymi słyszenie, jak np.: mikrofony zewnętrzne. 
Dzięki bezprzewodowej łączności, rozmowa tele-
foniczna może być przetransferowana bezpośred-
nio do aparatów słuchowych. Przesyłanie sygnału 
w taki sposób wymaga jednak sporo energii. Stąd 
użytkując aparaty słuchowe na baterie, musimy 
liczyć się z ich relatywnie szybszym zużyciem 
i częstszą wymianą. 

Z ładowalnymi aparatami jest prościej i ekono-
miczniej. Wystarczy naładować akumulatory.

ŁADOWALNE APARATY SŁUCHOWE

*  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.

SYN MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM
Mam w sądzie sprawę w sądzie o naruszenie 
posiadania. Ten proces jest dla mnie wyjąt-
kowo ciężki, bo prowadzę go przeciwko są-
siadowi, którego znam od dziecka. Nie chcę 
się denerwować na rozprawach, a nie stać 
mnie na wynajęcie adwokata. Syn zapropo-
nował, że będzie za mnie chodził do sądu. 
Czy może on mnie reprezentować? Czy może 
zastąpić drogiego adwokata albo radcę?
Tak! Chociaż w powszechnej świadomości 
funkcjonuje przekonanie, że pełnomocnikiem 
przed sądem może być adwokat albo radca 
prawny, to jednak w pewnych okolicznościach 
można ich zastąpić. Kodeks postępowania 
cywilnego stanowi, że funkcję pełnomocni-
ka może także pełnić np. osoba sprawująca 
zarząd majątkiem lub interesami strony oraz 
osoba pozostająca ze stroną procesu w stałym 
stosunku zlecenia pod warunkiem wszakże, że 
przedmiot sprawy prowadzonej przed sądem 
mieści się w zakresie tego zlecenia. Te regu-
lacje dotyczą jak widać w zasadzie przypad-
ków, gdy ktoś prowadzi za kogoś jego interesy. 
Przepisy zezwalają jednak, żeby pełnomoc-
nikiem był również małżonek, rodzeństwo, 
zstępni (czyli dzieci i wnuki) oraz wstępni (ro-

dzice i dziadkowie) tego, kto prowadzi sprawę 
sądową. Reguła ta dotyczy również osoby po-
zostające ze stroną w stosunku przysposobie-
nia. Bliscy pełniący rolę pełnomocnika mogą 
w zasadzie dokonywać większości czynności, 
które normalnie wykonywałby adwokat albo 
radca prawny. Oznacza to, że mogą przepro-
wadzać wszelkie czynności procesowe, w tym 
także występowanie z powództwem wzajem-
nym, mogą pisać skargi o wznowienie postę-
powania, mają prawo do prowadzenia wszel-
kich czynności dotyczących zabezpieczenia 
i egzekucji. Mogą też w imieniu swojego bli-
skiego zawierać ugody, uznawać powództwo 
pod warunkiem wszakże, że w pełnomocni-
ctwie, na podstawie którego zostali powołani 
nie ma zapisu stwierdzającego, że czynności te 
są im zabronione (formalnie – wyłączone z za-
kresu pełnomocnictwa). Takie osoby nie mogą 
za to jednej rzeczy – nie mogą występować 
w postępowaniu przed Sądem Najwyższym. 
Tutaj konieczne jest zastępstwo przez adwo-
kata, radcę prawnego, a w sprawach dotyczą-
cych własności intelektualnej, także rzecznika 
patentowego. Jeśli chce Pani ustanowić syna 
takim pełnomocnikiem, trzeba sporządzić peł-
nomocnictwo. Dołącza się go do dokumenta-
cji procesowej w czasie pierwszej czynności 
przed sądem, jaką ma przeprowadzić tak usta-

nowiony zastępca. Proszę pamiętać, że z tego 
pełnomocnictwa musi wyraźnie wynikać, kto 
go udziela (kto jest mocodawcą), kto jest peł-
nomocnikiem oraz określić z jakiego rodzaju 
pełnomocnictwem będziemy mieli do czynie-
nia. W normalnych sprawach, np. dotyczących 
kwestii majątkowych, pełnomocnictwo może 
być bardzo ogólne. Jeśli jednak mamy do czy-
nienia z procesem rozwodowym trzeba w nim 
jasno zapisać, że dotyczy ono właśnie sprawy 
tego rodzaju.

ZAKAZ SPRZEDAŻY LOKALU
Znalazłam bardzo korzystną ofertę zakupu 
mieszkania spółdzielczego. Kiedy jednak 
odwiedziłam spółdzielnię mieszkaniową do-
wiedziałam się, że sąd nałożył na ten lokal 
zakaz jego sprzedaży. Co to dla mnie ozna-
cza?
Odradzamy zakup tego lokalu. Możemy się 
domyślać, że mieszkanie, a to (a dokładnie 
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego) 
jest przedmiotem wydanego przez sąd posta-
nowienia, w którym sąd tytułem zabezpiecze-
nia czyichś interesów zakazuje zbywania tych 
czterech kątów. Sąd miał obowiązek wydać 
takie postanowienie zarówno posiadaczowi 
tego lokalu jak i spółdzielni. Spółdzielnia musi 
o tym fakcie informować wszystkich zaintere-
sowanych, bo w przeciwnym wypadku ponie-
sie odpowiedzialność za szkodę spowodowaną 

czynnościami prawnymi, w efekcie których 
lokal taki zostanie zbyty i to mimo obejmują-
cego go zakazu. Jeśli jakimś cudem udałoby 
się Panu kupić taki lokal, musi się Pan liczyć 
z tym, że możliwa jest egzekucja przeprowa-
dzona z tej nieruchomości. Mówiąc prościej 
– lokal ten może zostać sprzedany w celu od-
zyskania długu ciążącego na osobie, która ten 
lokal posiada. Dlatego ryzyko takiej transakcji 
jest tak duże, że czyni ją w praktyce komplet-
nie nieopłacalną. 

UCZEŃ W DRODZE DO SZKOŁY
Moje dziecko ma już 6 lat i jest bardzo samo-
dzielne. Zastanawiamy się czy nie możemy 
go samego puścić do szkoły. Czy jest przepis, 
który to reguluje?
Tak! Prawo o ruchu drogowym jasno stanowi, 
że dziecko w wieku do 7 lat może poruszać 
się po drodze tylko pod opieką osoby, która 
ma co najmniej 10 lat (a więc np. starsze-
go rodzeństwa). Dziecko, które ma mniej niż 
7 lat może jednak samodzielnie iść do szkoły, 
o ile będzie się poruszało wyłącznie po swojej 
strefie zamieszkania (wyznaczają ją specjalne 
znaki drogowe) albo korzysta z drogi przezna-
czonej wyłącznie dla pieszych.

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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W tym roku Specjalny Ośrodek Szkolno Wy-
chowawczy w Lesznie prowadzony przez 
Powiat Warszawski Zachodni planował ob-
chodzić uroczyście 50-lecie swej działalno-
ści. Realia pandemii sprawiły, że ofi cjalne 
uroczystości zostaną przełożone na przyszły 
rok, jednak nauczyciele i uczniowie pamięta-
ją o jubileuszu i podejmują związane z nim 
różne działania… 

TROCHĘ HISTORII
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. płk Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie 
jest placówką oświatową, której korzenie sięgają 
1967 r. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych 
władze oświatowe dostrzegły potrzebę stworze-
nia odrębnych klas dla dzieci niepełnosprawnych. 
Wówczas to, przy Szkołach Podstawowych w Ko-
czargach i w Lesznie, powstały pierwsze klasy 
specjalne. 1 września 1969 r. powstała Szkoła 
Specjalna w Lesznie, która funkcjonowała jako 
filia szkoły w Koczargach, jej kierownikiem zo-
stała Marianna Budzyńska.
W lipcu 1970 r. Szkoła Podstawowa w Lesznie 
stała się samodzielną placówką, do której włączo-
no Szkołę Specjalną w Koczargach. Powstała pla-
cówka funkcjonowała pod nazwą Państwowego 
Zakładu Wychowawczego. W jego skład weszła 
8-klasowa Szkoła Podstawowa Specjalna i inter-
nat. Dyrektorem placówki została Marianna Bu-
dzyńska, dotychczasowa kierowniczka szkoły. 
W 1980 r. stanowisko zastępcy dyrektora Ośrod-
ka ds. pedagogicznych objął Zdzisław Wachnik. 
Z jego inicjatywy  w 1981 r. nawiązano kontakt 
z Jerzym Strzałkowskim, oficerem WP, który był 
założycielem Powstańczych Oddziałów Specjal-
nych ,,Jerzyki” oraz wielkim przyjacielem dzieci 
i młodzieży. Przy współpracy z płk. Strzałkow-
skim nawiązano znajomość z „Jerzykami” oraz 
z młodzieżą z tzw. Republiki Dziecięcej z Mura-
nowa, kontakty te trwają do dziś. 
1 stycznia 1984 r. Państwowy Zakład Wycho-
wawczy zarządzeniem nr 176 Kuratora Oświa-
ty i Wychowania zmienił nazwę na Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i rozpoczął 
działalność w oparciu o własny statut. W 1990 r. 
Zdzisław Wachnik objął stanowisko dyrektora 

Ośrodka, w 1994 r.  z jego ini-
cjatywy w placówce powsta-
ło Stowarzyszenie „Radość 
dzieciom niepełnospraw-
nym”, którego celem jest 
działalność oświatowo-szko-
leniowa upowszechniająca 
wiedzę o dzieciach niepełno-
sprawnych i formach niesie-

nia im pomocy. Kolejnymi dyrektorami ośrodka 
byli: od 30 listopada 1998 r. Adam Klecha, od 1 
maja 2014 r. Jadwiga Sowińska, a obecnie, od 
1 września 2019 r., p.o. dyrektora Krzysztof 
Radkowski. Przez lata ośrodek rozwijał swoją 
działalność, modernizował infrastrukturę i stał 
się dzisiaj jednym z największych ośrodków 
szkolnictwa specjalnego na Mazowszu. 

W SYTUACJI PANDEMII
– W obecnych realiach poszukujemy innych form 
świętowania niż tradycyjne akademie ściągające 
duże grupy gości – mówi p.o. dyrektora SOSW 
Krzysztof Radkowski (na zdjęciu). 

– Organizujemy różnorodne zajęcia upamięt-
niające jubileusz ośrodka, są to m.in.: gra tere-
nowa „Quest” związana z  konkursem wiedzy 
o SOSW, projekt „mikrokosmos” realizowany we 
współpracy ze stowarzyszeniem „Specjalsteam” 
polegający na wysłaniu balonu do stratosfery, 
konkursy plastyczne, wydanie kalendarza oko-
licznościowego, filmu, monografii, a także orga-
nizacja okolicznościowej wystawy.

TRUDNY CZAS DZIAŁANIA
– Do dnia dzisiejszego w placówce nie stwier-
dzono żadnych zakażeń u wychowanków i na-
uczycieli, przestrzegamy reżimu sanitarnego re-
komendowanego przez Ministerstwo Zdrowia, 

Sanepid i inne instytucje. Stworzyliśmy proce-
dury bezpieczeństwa związane z zapobieganiem 
zakażeniom, edukujemy w tym kierunku zarówno 
wychowanków, jak i rodziców. Mimo skuteczne-
go pokonywania codziennych trudności, muszę 
stwierdzić, że to nie był łatwy rok dla naszych 
wychowanków i nauczycieli. Realizacja progra-
mu w sposób zdalny nie wyczerpywała całego 
spektrum działań, konieczna była również pomoc 
tradycyjnej poczty i osobiste dostarczania ma-
teriałów edukacyjnych do domów naszych pod-
opiecznych. Daliśmy radę zarówno opanować 
dostępne komunikatory internetowe, jak i pro-
gramy ułatwiające zdalne nauczanie. Dlatego też 
z okazji jubileuszu i doceniając codzienny trud 
niełatwej pracy z osobami niepełnosprawnymi, 
składam wszystkim nauczycielom i pracownikom 
naszego ośrodka serdeczne podziękowania za 
zaangażowanie i serce okazywane naszym pod-
opiecznym. Wyrazy uznania i najlepsze życzenia 
kieruję również do wszystkich osób, które praco-
wały w naszej placówce przez 50 lat jej istnienia 
i absolwentów – powiedział dyrektor SOSW 
Krzysztof Radkowski.
Osoby odwiedzające corocznie SOSW w Lesznie 
przy różnych okazjach, jak chociażby uczestni-
cząc w Festiwalu Twórczości Artystycznej FETA, 
podziwiają rozwój ośrodka na przestrzeni lat. 
Tu osoby niepełnosprawne w otoczeniu Puszczy 
Kampinoskiej mają doskonałe warunki do nauki, 
rehabilitacji i odpoczynku. W ostatnich latach 
dzięki środkom PWZ wyremontowano toalety 
w szkole i internatach, budynki internatów, do-
budowano świetlicę i windę w budynku szkoły. 
Inwestycje prowadzone były również w tym roku, 
w ostatnim czasie wyremontowano ogrodzenie, 
aktualnie montowany jest nowoczesny system 
monitoringu, kilka tygodni temu powstały 3 mu-
rale autorstwa Lili Fijałkowskiej, na nowo wybu-
dowano także pomnik poświęcony Bohaterom 
walk o Ojczyznę z lat 1914–1920, który wznie-
śli artyści Lili i Wiesław Fijałkowscy. Obecnie 
trwają prace porządkowe związane z terenami 
zielonymi i wymianą kostki brukowej przy furtce 
wejściowej.
Obecnie w SOSW pracuje 112 osób (w tym 80 
pedagogów), uczęszcza tu ok. 170 dzieci w wieku 
od 3 do 24 lat, głównie z terenu naszego powiatu. 
W skład ośrodka wchodzą: przedszkole, szko-
ła podstawowa, branżowa szkoła (w zawodach: 
kucharz, ogrodnik, pracownik pomocy obsługi 
hotelowej) oraz szkoła przysposabiająca do pracy. 
Warto odwiedzić to miejsce (po pandemii) i zo-
baczyć jak pracuje ośrodek, pochylając się nad 
potrzebami osób niepełnosprawnych, na co dzień 
i od święta.  

MŁ i Dorota Szlacheta

Ulica 3 Maja 
na ukończeniu
Największa tegoroczna inwestycja 
drogowa powiatu warszawskiego za-
chodniego – modernizacja ul. 3 Maja 
w Izabelinie dobiega do końca. 

R uch w połowie września został już 
przywrócony, chociaż prace wy-
kończeniowe jeszcze trwają. Za-

kres prac poszerzono – dodatkowo, na 
skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tetmajera 
w Izabelinie, wykonana będzie sygna-
lizacja świetlna, co podniesie bezpie-
czeństwo ruchu w tym rejonie. Warto 
podkreślić, że sygnalizacja zostanie 
wyposażona w system dyscyplinowa-
nia kierowców. Na skrzyżowaniu – dla 
ulicy 3 Maja – będą aktywne zielone 
światła, jeśli pojazdy będą poruszać 
się z dozwoloną prędkością, natomiast 
przekroczenie szybkości skutkować 
będzie włączeniem świateł czerwo-
nych. 
O łącznych kosztach ww. inwesty-
cji poinformujemy Czytelników po 
zakończeniu wszystkich prac. Dziś 
przypominamy, że jej realizacja jest 
możliwa dzięki środkom Powiatu War-
szawskiego Zachodniego i Gminy Iza-
belin, a także środkom zewnętrznym, 
pozyskanym przez PWZ z Funduszu 
Dróg Samorządowych (4 miliony 390 
tys. zł, co stanowi ok. 80% kosztów tej 
inwestycji). 
Warto pamiętać, że rok wcześniej przy 
ul. 3 Maja wybudowano rondo (za ok. 
4 mln zł). Powiat na ten cel pozyskał 
środki zewnętrzne z Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego, w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Dróg Lokalnych o istotnym zna-
czeniu dla rozwoju społeczno gospo-
darczego regionu”. Dofinansowanie 
budowy ronda z tego programu wynio-
sło ok 2,5 mln zł, resztę sfinansowali 
wspólnie: gm. Izabelin i Powiat War-
szawski Zachodni. 
Dziś ul. 3 Maja wraz z rondem i towa-
rzyszącm ciągiem pieszo-rowerowym 
imponuje standardem i zachęca do jaz-
dy zarówno kierowców samochodów, 
jak i rowerzystów.
Pod koniec września w Izabelinie 
doszło do spotkania samorządowców 
z naszego powiatu z Wojewodą Ma-
zowieckim Konstantym Radziwiłłem 
i Marszałkiem Woj Mazowieckiego 

Adamem Struzikiem. Wspólnie oglą-
dano rezultaty prac drogowców.

Nowe nakładki 
asfaltowe
Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił prze-
targi wyłaniające wykonawców nakła-
dek asfaltowych na kilku odcinkach 
dróg powiatowych. 

W najbliższym czasie planuje się 
wykonać nakładki: na drodze 
3805W (dł. 800 m) w miej-

scowości Strojec gm. Kampinos, na 
ul. Szeligowskiej w gm.  Ożarów Maz. 
(ok. 970 m) wraz remontem chodnika, 
zjazdów i peronów autobusowych, na 
drodze 4107W – na ul. Bieniewickiej 
(dł. 235 m) gm. Błonie, na drodze 
nr  4134W  (dł. 500 m) w Józefowie  
gm. Kampinos  oraz wykonanie na-
praw cząstkowych na ul. Izabelińskiej 
w St. Babicach. Oferty zostały otwar-
te, aktualnie trwa ocena dokumentacji 
pod względem formalnym.

Ulica Górna 
i mosty  
Jak już informowaliśmy, trwają pra-
ce przy rozbudowie ul. Górnej – drogi 
powiatowej nr 4102 W w Radonicach 
i Żukówce w gm. Błonie. 

W ramach tej inwestycji przewidu-
je się: wzmocnienie konstrukcji 
nawierzchni jezdni, budowę 

chodnika, zjazdów na posesje i od-
wodnienie. Długość modernizowa-
nego odcinka wyniesie ok. 1,5 km. 
Zadanie jest współfinansowane przez 
Powiat WZ i gm. Błonie, a jego koszt 
wyniesie ok. 3,1 mln zł. Trwają tak-
że prace przy modernizacji mostów 
w Lipkowie (gm. Stare Babice) i w 
Józefowie (gm. Kampinos). Na mo-
ście w Lipkowie realizowane są obec-
nie prace brukarskie. MŁ

50 lat 
SOSW w Lesznie

n  Drogi powiatowe
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NASZE STRONY

Kryzys w Wolskim Centrum Kultury
Od ponad dwóch lat trwa dziwna sytuacja politycznych nacisków wywieranych na dyrektora Wolskiego Cen-
trum Kultury. W próbę skorumpowania zarządzającego obecnie placówką Krzysztofa Mikołajewskiego, zamie-
szani są m. in. jego były zastępca Tomasz Misztal oraz wolski radny z Koalicji Obywatelskiej, Wojciech Bartnik.

J ak podaje Gazeta Wyborcza, od 
2018 roku trwają próby szantażu 
i wymuszeń stosowane przez wice-

dyrektora, Tomasza Misztala na urzędu-
jącym dyrektorze Wolskiego Centrum 
Kultury, Krzysztofie Mikołajewskim. 
Zastępca dyrektora, powołując się na 
kontakty z wolskim radnym Wojcie-
chem Bartnikiem z Koalicji Obywa-
telskiej,  usiłował przeforsować kandy-
daturę znajomej rzeczonego radnego 
na konkursowe stanowisko kierownika 
działu promocji i komunikacji w cen-
trum.
W przypadku odmowy zatrudnienia 
protegowanej polityka, straszył urzędu-

jącego dyrektora licznymi kontrolami, 
które w konsekwencji miały doprowa-
dzić do odwołania go z obecnie zajmo-
wanego stanowiska. Jak podaje Miasto 
Jest Nasze naciskom tym towarzyszyły 
m. in. telefony z Urzędu Dzielnicy Wola 
oraz maile od samej protegowanej.
Krzysztof Mikołajewski zwolnił swoje-
go zastępcę, a także powiadomił o całej 
sprawie władze dzielnicy Wola oraz sto-
łeczny Ratusz, złożył też zawiadomienie 
do CBA.

Sesja Rady Dzielnicy
28 września odbyła się w tej sprawie 
nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy. 

Niestety dyrektor  Krzysztof Mikoła-
jewski, którego cała sprawa dotyczy-
ła nie został na nią zaproszony. O jej 
skandalicznym przebiegu powiadomiła 
na swoim profilu facebookowym radna 
Aneta Skubida:
„Dyrektor Wolskiego Centrum Kultu-
ry, który jest ofiarą nacisków politycz-
nych, nie został nawet dopuszczony do 
głosu przez radnych Woli. Za to radny, 
który miał wymuszać na dyrektorze 
zatrudnienie swojej protegowanej, wy-
powiadał się nawet jako przedstawiciel 
Zarządu Dzielnicy.”

Wojciech Bartnik, głosował więc 
w swojej własnej sprawie. Wkrótce też 
ma się odbyć kolejna kontrola w WCK, 
tym razem przeprowadzona przez Ko-
misję Rewizyjną Rady Dzielnicy Wola 
na wniosek oskarżonego radnego.

Murem za Dyrektorem
W samym 2020 roku, mimo powiado-
mienia o całej sprawie odpowiednich 
organów, Wolskie Centrum Kultury 
doczekało się kilkunastu kontroli. Co 
istotne, żadna z nich nie dotyczyła 
ani zastraszania dyrektora, ani usta-
wianych konkursów. Prawie wszystkie 
natomiast były wszczęte na podstawie 
anonimowych donosów i dotyczyły 
niezwiązanych ze sprawą szczegółów 
funkcjonowania WCK.
Wobec braku reakcji powiadomionych 
organów Krzysztof Mikołajewski napi-
sał list do prezydenta Rafała Trzaskow-
skiego.

Wkrótce otrzymał zapewnienie od dy-
rektorki Aldony Machnowskiej-Góry, 
że prezydent nie zamierza pozbawiać 
go dotychczas pełnionej przez niego 
funkcji.

Krzysztof Mikołajewski podzielił się tą 
wiadomością na Facebooku, zamiesz-
czając krótki post, w którym zawarł też 
podziękowanie dla sympatyków Wol-
skiego Centrum Kultury:
„Szanowni Państwo, drodzy przyjacie-
le Wolskiego Centrum Kultury, wyglą-
da na to, że jeszcze pozostanę na mojej 
funkcji dyrektora! Bardzo dziękuję za 
okazane wsparcie w tym najtrudniej-
szym w mojej karierze zawodowej cza-
sie. Wasze zaangażowanie pokazało, że 

Wolskie Centrum Kultury to prawdzi-
wa wspólnota odważnych i wrażliwych 
ludzi. Wsparcie Wasze okazało się bar-
dzo pomocne. Otrzymałem od urzędni-
ka prezydenta mailowe zapewnienie, że 
prezydent nie ma zamiaru pozbawiać 
mnie funkcji dyrektora. (...)”

W oknach Wolskiego Centrum Kultury 
pojawiły się napisy: „Murem za dyrek-
torem WCK! Mieszkańcy.” Na forach 
internetowych zawrzało od gniewnych 
komentarzy. Na radnych nie pozosta-
wiono suchej nitki, a w Radzie Dziel-
nicy Wola – bez zmian.

Tekst i zdjęcia
 Lucyna Dąbrowska

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ożarów” 
z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 28,  05-850 Ożarów Mazowiecki

O G Ł A S Z A
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na niżej wyszczególnione roboty remontowo-budowlane:

1.   Rozbiórkę zbiornika wody w nasypie ziemnym wraz z wywozem 
materiałów porozbiórkowych;

2.   Wykonanie miejsc parkingowych w miejscu rozebranego 
zbiornika wodnego;

3.   Wykonanie i montaż bramy wjazdowej przesuwnej o wymiarach 
1700 × 5500 mm wraz z napędem przemysłowym.

Termin wykonania robót 15.12.2020 r.

Oferty należy składać w biurze spółdzielni lub pocztą elektroniczną na adres 
inwestycje@smozarow.pl do dnia 02.11.2020 r. do godz. 1500.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2020 r. w biurze spółdzielni o godz. 1600.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ożarów” zastrzega sobie prawo unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu ze strony Inwestora:
Agnieszka Koprzak tel. 22 722 11 80

inwestycje@smozarow.pl
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OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

ROLNIKU!
Spisz się w Gminnym 
Punkcie Spisowym 
w Ożarowie Mazowieckim

MASZ PROBLEMY ZE SPISANIEM SIĘ PRZEZ INTERNET, NIE POSIA-
DASZ KOMPUTERA, NIE KORZYSTASZ Z INTERNETU, POTRZEBUJESZ 
WSPARCIA?
➡ SKONTAKTUJ SIĘ z Gminnym Punktem Spisowym w Urzędzie 
Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2, który 
działa od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00, oraz w środę 
w godzinach 10.00 – 17.00.  

ŻEBY DOKONAĆ SPISU W GMINNYM PUNKCIE SPISOWYM:
n zadzwoń pod numer telefonu 22 731 32 35 lub 
n napisz e-mail: k.rykowska@ozarow-mazowiecki.pl
i umów się w dogodnym terminie z pracownikiem Urzędu Miejskiego.
Na umówione spotkanie zabierz przesłane przez GUS login i hasło – niezbędne 
do wykonania spisu.

ZAPRASZAMY!
Coraz mniej czasu pozostało na dopełnienie obowiązku spisowego.

SPIS ROLNY – 
bezpieczeństwo ludzi 
i danych to priorytet!
Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby 
dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach 
pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych. 
PO PIERWSZE – CZŁOWIEK
Ze względu na stan zagrożenia zdro-
wotnego Centralne Biuro Spisowe 
wstrzymało na początku października 
możliwość kontaktów bezpośrednich 
rachmistrzów spisowych w gospodar-
stwach rolnych. Jednak ze względu na 
liczne sygnały zgłaszane przez rolników 
czekających na wizytę rachmistrzów 
oraz gotowość pracowników statystyki 
do służby w warunkach zwiększonego 
zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe 
dopuściło możliwość realizacji od 
10 października wywiadów bezpo-
średnich. Troska o bezpieczeństwo 
rachmistrzów i rolników spowodowała 
wprowadzenie  szczególnych zasady 
w kontaktach z respondentami. Masecz-
ki, żele i wywiady na otwartym terenie 
stały się już normą. 

Użytkownik gospodarstwa rolnego, któ-
ry ze względu na sytuację epidemicz-
ną wyraża obawę przed bezpośrednim 
kontaktem, powinien przekazać rachmi-
strzowi nr telefonu w celu odbycia obo-
wiązkowego wywiadu.

PO DRUGIE – OCHRONA DANYCH 
Informacje o jednostkowych gospo-
darstwach rolnych zebrane podczas 
Powszechnego Spisu Rolnego NIE 
BĘDĄ NIGDZIE I NIKOMU UDO-
STĘPNIANE! Gwarantują to zarówno 
rygorystyczne procedury prawne, jak 
i nowoczesna infrastruktura informa-
tyczna statystyki publicznej.
Zgodnie z ustawą o statystyce publicz-
nej informacje statystyczne dotyczące 
pojedynczego gospodarstwa podle-
gają bezwzględnej ochronie. Dane te 

mogą być wykorzystywane wyłącznie 
do opracowań, zestawień i analiz sta-
tystycznych w formie zbiorczej. Udo-
stępnianie lub wykorzystywanie tych 
danych dla innych celów niż podane 
w ustawie jest zabronione (tajemnica 
statystyczna). 
Powyższy zapis oznacza, że DANYCH 
ZEBRANYCH OD UŻYTKOWNI-
KA GOSPODARSTWA NIE MOŻ-
NA UDOSTĘPNIAĆ NIKOMU 
– nawet organom ścigania i proku-
raturze!!!
Zapis o tajemnicy statystycznej 
obowiązuje też wszystkich rachmi-
strzów! Przed podjęciem pracy przy 
spisie rolnym złożyli oni przysięgę, 
w której zobowiązali się do prze-
strzegania tajemnicy statystycznej. 
Jej złamanie grozi poważnymi konse-
kwencjami prawnymi – nawet karą po-
zbawienia wolności do lat 3!

BEZPIECZNE METODY ZBIERANIA 
I PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane spisowe są zbierane w sposób 
gwarantujący ich bezpieczeństwo. Za-
równo samospis internetowy, jak i spis 
przez telefon, odbywają się za pośred-
nictwem nowoczesnych i odpowiednio 
zabezpieczonych systemów teleinfor-
matycznych. 
Bezpieczne są też dane zgromadzone 
i przechowywane w bazach statystyki 
publicznej. Dostęp do nich mają jedy-
nie upoważnieni pracownicy statystyki 
publicznej. Podmiotom zewnętrznym te 
dane są przekazywane jedynie w formie 
zbiorczej, gdzie nie można zidentyfiko-
wać pojedynczego gospodarstwa. 

Warto więc porzucić wszelkie wątpli-
wości związane z bezpieczeństwem 
udziału w spisie rolnym i wypełnić obo-
wiązek spisania się jak najszybciej. 

Więcej informacji: 
https://spisrolny.gov.pl/ 

Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Ożarów Mazowiecki
SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY,
Informujemy, że w październiku został rozpoczęty spis indywidualnych źródeł 
ciepła na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. Spis potrwa do połowy grudnia 
bieżącego roku. Zadanie jest realizowane w związku z obowiązkiem ustawowym 
i ma na celu podjęcie skutecznych działań ograniczających niską emisję.  

CO NALEŻY ZROBIĆ BĘDĄC 
POSIADACZEM ŹRÓDEŁ CIEPŁA
n Przygotuj  informacje o swoich 

źródłach ciepła z tabliczki znamio-
nowej na kotle lub w dokumentacji 
technicznej urządzania:
• klasa, 
• moc, 
• sprawność;  

n Określ powierzchnię użytkową bu-
dynku, który jest ogrzewany;

n Spisz lub oblicz ilość zużytego pali-
wa lub opału w ciągu roku; 

n Udziel informacji:
•  ankieterowi podczas:

– wizyty lub
– rozmowy telefonicznej; 

albo wypełnij
• ankietę dostarczoną pocztą elek-

troniczną, 
lub

• druk dostarczony do skrzynki 
pocztowej 

i odeślij na wskazany adres bądź do-
starcz do Urzędu Miejskiego w Oża-
rowie Mazowieckim. 

JAKI JEST CEL SPISU ŹRÓDEŁ CIEPŁA
n Ubieganie się o dofinasowanie dla 

mieszkańców na wymianę źródeł 
ciepła ze środków zewnętrznych,

n Zaplanowanie w budżecie gminy 
środków na pomoc w wymianie 
nieefektywnych źródeł ciepła,

n Dopasowanie programów pomoco-
wych do zapotrzebowania miesz-
kańców,

n Poznanie preferencji mieszkańców 
dotyczących wymiany źródeł ciepła 
i stosowania odnawialnych źródeł 
energii,

n Określenie statystycznej emisji pyłów 
ze źródeł ciepła na terenie Gminy, 

n Działanie na rzecz poprawy jakości 
powietrza na terenie Gminy i warun-
ków życia jej mieszkańców.

Zadnie pn. Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidulanych  źródeł ciepła na 
terenie gminy Ożarów Mazowiecki jest sfinansowane przez  Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2020.

➧
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PRUSZKÓW

Znalazły się pieniądze – ruszyła budowa
I

nicjatorką zorganizowania szkoły specjalnej 
w Pruszkowie była prof. dr Maria Grzego-
rzewska, twórca i dyrektor  Państwowego 
Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Pierwszą 
szkołę specjalną w Pruszkowie, w starym 

i zaniedbanym budynku czynszowym przy 
ul. 3-go Maja 8, zorganizował i został w 1927 r. 
jej pierwszym kierownikiem Marian Fuchs. Do 
1939 r. stopniowo poprawiało się wyposażenie 
placówki, ale warunki lokalowe nie uległy po-
prawie. 
Od 1929 r. jednym ze sponsorów szkoły została 
światowej sławy gwiazda filmowa Pola Negri. 
Przysłała z Ameryki czek na kwotę 3000 fran-
ków, jako pierwszą coroczną dotację.

Dzięki współpracy największa 
inwestycja edukacyjna 
w powiecie pruszkowskim 
zostanie zrealizowana
Po II wojnie światowej dwukrotnie zmieniała się 
lokalizacja ośrodka. W latach 1948–1952 kate-
chetą w szkole był ksiądz – poeta Jan Twardow-
ski, który w 2009 r. został mianowany patronem 
Ośrodka. 
Obecną siedzibę SOSW przy ul. Wapiennej 2 
oddano do użytku w 1962 r. Niestety, po wielu 
latach intensywnej eksploatacji infrastruktura 
budynku uległa znacznemu zużyciu. 

Powiat Pruszkowski od 5 lat poszukiwał możliwo-
ści finansowania budowy nowej siedziby, ponie-
waż obecny budynek nie nadaje się do remontu. 
W ubiegłym roku Krzysztof Pruszyński, prezes 
zarządu „Fundacji Pruszyński” zadeklarował 
możliwość pokrycia 50 proc. kosztów inwesty-
cji, która ma kosztować ok. 43 mln zł i podpisał 
ze Starostą Pruszkowskim Krzysztofem Ry-
muzą list intencyjny dotyczący dofinansowania 
budowy nowego obiektu. 
4 mln zł dotacji w ramach „Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa mazowieckiego” prze-
kazał Marszałek Województwa Mazowieckie-
go Adam Struzik.

Budowa będzie zakończona  
w ciągu dwóch lat
Budowę ośrodka podzielono na etapy. W pierw-
szym zostanie wybudowana część dydaktyczna, 
sala sportowa oraz infrastruktura techniczna. Zago-
spodarowany będzie również teren wokół placów-
ki. Powstanie nowe boisko, bieżnia, plac zabaw, 
urządzenia rekreacyjne oraz zieleń. Drugi etap 
obejmie budowę internatu, zapewniającego opiekę 
dzieciom i młodzieży nie mieszkającym na stałe 
w Pruszkowie.
Maksymalna liczba użytkowników obiektu prze-
widywana jest na 150 uczniów (w tym dzieci i mło-
dzież mieszkająca w internacie), 50 nauczycieli 
i rehabilitantów, 12 pracowników administracyj-
nych oraz 48 pracowników kuchennych, porządko-
wych, technicznych i zapewniających ochronę.
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm PRK7 
Nieruchomości oraz Trakcja PRKiI S.A. Całkowi-

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
im. ks. Jana Twardowskiego 
w Pruszkowie 
ma już 93-letnią historię. 
14 października 2020 r. 
przy ul. Wapiennej 2 
w Pruszkowie odbyło się 
uroczyste podpisanie 
aktu erekcyjnego  
oraz wmurowanie 
kamienia węgielnego 
pod budowę nowego 
gmachu dla Ośrodka.

n  PRUSZKÓW. POWSTANIE NOWY, IMPONUJĄCY BUDYNEK  SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
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ta wartość robót budowlanych to ponad 43 mln zł. 
Zakończenie inwestycji planowane jest na 2022 r.

Przedstawiciele najwyższych 
władz samorządowych 
i państwowych przybyli 
na pruszkowskie uroczystości
W dniu Święta Edukacji Narodowej (Dzień Na-
uczyciela) odbyło się uroczyste podpisanie aktu 
erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgiel-
nego pod budowę nowego Ośrodka. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Krzysztof 
Pruszyński – Prezes Zarządu Blachy Pruszyński, 
Maciej Lasek – Poseł na Sejm RP, Stanisław Dy-
mura – Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkow-
skiego, Agnieszka Kuźmińska – Członek Zarzą-
du Powiatu, Grzegorz Kamiński – radny powiatu 
pruszkowskiego, członek zarządu powiatu, Mi-
chał Landowski – Sekretarz Powiatu Pruszkow-
skiego, Katarzyna Rybińska – Prezes Towarzy-
stwa Pomocy Dzieciom z SOSW w Pruszkowie, 
Paweł Kozieł – Prezes Zarządu PRK 7 Nierucho-
mości Sp. z o.o., ks. Prałat Marian Mikołajczak 
– Dziekan Dekanatu Pruszkowskiego, Anna Bia-
łecka – Przewodnicząca Rady Rodziców, Hubert 
Skrobuszewski – Przedstawiciel Uczniów, Arka-
diusz Kosiński – Burmistrz Brwinowa, Urszula 
Nelken – Dyrektor Centrum Usług Oświatowych 
w Piastowie, dyrektorzy pruszkowskich szkół, 
przyjaciele SOSW.

PAWEŁ WDÓWIK – Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełno-
sprawnych zabrał głos w imieniu Premiera i Mini-
stra Polityki Społecznej i Rodziny. Życzył pracow-
nikom ośrodka wytrwałości i wiary w człowieka, 
które to cechy patron placówki, poeta, ks. Jan Twar-
dowski tak mocno podkreślał. Zaznaczył, że trzeba 
dążyć do przywrócenia niepełnosprawnym god-
ności i budowanie ich podmiotowości. Poinfor-
mował, że rząd przygotowuje strategię dotyczącą 
osób z niepełnosprawnością na lata 2022––2030. 

– W szkole specjalnej kluczową rolę grają rodzice, 
a państwo musi zapewnić odpowiednie warunki 
i miejsca na edukację dzieci, dostosowane do typu 
niepełnosprawności – dodał.

ADAM STRUZIK – Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego powiedział: – Cywilizacja 
ludzka polega na tym, że daje szansę godnie żyć 
każdemu, również tym, których los dotknął. (...) 
Naszym wyzwaniem cywilizacyjnym jest przygo-
towanie ich do życia, w miarę możliwości samo-
dzielnego, bo rodzice kiedyś odejdą. Wspomniał 
też o swojej znajomości z ks. Twardowskim i o 
odwiedzinach w jego mieszkanku u sióstr Wizy-
tek na Krakowskim Przedmieściu. Na zakończe-
nie, podziękował kadrze pedagogicznej ośrodka 
i wszystkim nauczycielom „z naszej mazowie-
ckiej wspólnoty”, za ich pracę, trud i zaangażo-
wanie oraz życzył, żeby jak najprędzej wróciły 
normalne czasy.

KRZYSZTOF RYMUZA – Starosta Prusz-
kowski podziękował za wsparcie Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz Fundacji Pruszyńscy za 
bezprecedensową pomoc. Przyznał, że: – To jest 
wyzwanie dla Powiatu w niespotykanej dotąd 
skali, ale i przykład oddziaływania wspaniałego, 
wielkiego przedsiębiorstwa na losy mieszkańców. 
Wspomniał o planach powstania Domów Dzien-
nej Opieki we współpracy z prywatnymi przedsię-
biorcami. – To są lata niezwykłego rozwoju infra-
struktury edukacyjnej w powiecie pruszkowskim 
– zakończył.

ZDZISŁAW SIPIERA – Poseł na Sejm RP, były 
Starosta Pruszkowski i Wojewoda Mazowiecki 
zaznaczył, że inwestycje w młodzież są najważ-
niejsze, ponieważ edukacja jest najważniejszym 
elementem rozwoju społeczności. Pochwalił dużą 
liczbę takich inwestycji w Powiecie Pruszkow-
skim. Ten samorządowiec i urzędnik państwowy 
z ogromnym doświadczeniem zauważył, że jeże-
li jest chęć do działania wspólnego, to odnosi się 
sukcesy. – Szczególnie w tych trudnych czasach 
musimy się wspierać.

Co to za placówka?
Dzięki prezentacji, przygotowanej przez nauczy-
cieli, zebrani mogli zapoznać się z codziennością 
ośrodka, ze specyfiką zajęć. Fundamentalnym 
zadaniem ośrodka jest nauczanie, wychowanie 
i opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnospraw-
ną, ze specyficznymi potrzebami i możliwościa-
mi psychoedukacyjnymi. Prowadzone są zajęcia 
rewalidacyjne, terapeutyczne, wychowawcze. 
Realizowane są różnego rodzaju projekty, pro-
gramy i innowacje pedagogiczne. Wychowanko-
wie zostają przygotowani do jak najbardziej sa-
modzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym 
i społecznym. Biorą udział w różnorodnych kon-
kursach, do szczebla ogólnopolskiego włącznie, 

przygotowują występy artystyczne. Dzięki wspar-
ciu finansowemu darczyńców, korzystają z wycie-
czek szkolnych, bezpłatnych obiadów, otrzymują 
pomoce dydaktyczne, paczki świąteczne oraz po-
moc rzeczową.

Rozpoczęły się prace murarskie
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nową inwe-
stycję odbyło się na terenie zaawansowanej już 
budowy. – Tym poświęceniem ogarniamy nie tyl-
ko samą budowę dla osób niepełnosprawnych. To 
jest miejsce służby drugiemu człowiekowi. Ogar-
niamy wszystkich nauczycieli i wychowawców, 
a przede wszystkim tych, którzy będą korzystać 
z tego Ośrodka. Po tych słowach ksiądz Dziekan 
Marian Mikołajczak ze współudziałem ks. Rober-
ta dokonał aktu poświęcenia i odmówił modlitwę. 
Dyrektor Krysińska, Adam Struzik, Krzysztof Ry-
muza, Krzysztof Pruszyński i Katarzyna Rybińska 
zabrali się do murowania.
Dyrektor Krysińska na pamiątkę wmurowania 
wręczyła symboliczne kielnie Marszałkowi Wo-
jewództwa, Staroście Pruszkowskiemu, Prezesowi 
Zarządu „Fundacji Pruszyńscy” – Krzysztofowi 
Pruszyńskiemu i Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci z SOSW – Katarzynie Rybińskiej.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości był jesz-
cze czas na kuluarowe rozmowy przy przekąskach 
i słodyczach.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
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PIASTÓW l KULTURA

„GENIALNA PRZYJACIÓŁKA” 
ELENA FERRANTE

Pierwsza	z	czterech	czę-
ści	powieściowego	cyklu	
bestsellerów	 autorstwa	
włoskiej	autorki	o	niezna-
nej	 tożsamości,	 tworzą-
cej	 pod	 pseudonimem	
Elena	 Ferrante.	 Akcja	
„Genialnej	 przyjaciółki”	
rozgrywa	 na	 przedmieś-
ciach	 Neapolu,	 w	 latach	
pięćdziesiątych.	 Oczami	
Eleny	 Greco	 obserwuje-
my	 życie	 w	 ubogiej	 wło-
skiej	 dzielnicy,	 w	 której	
dorasta	 wraz	 ze	 swoją	
przyjaciółką	 Lilą.	 Obie	
dziewczynki	 pragną	
wyrwać	 się	 z	 okowów	
wszechobecnej	 biedy	
i	przemocy.	Jedyną	drogą	
ucieczki	 jest	 edukacja,	
małoletnie	 bohaterki	 rywalizują	 więc	 zawzięcie	 w	 postępach	
w	nauce.	Lila	jest	zdecydowanie	zdolniejsza,	nauka	przychodzi	
jej	z	łatwością,	jednak	jej	sytuacja	rodzinna	okazuje	się	bardziej	
opresyjna	niż	sytuacja	Eleny.	Ojciec	Lili	jest	zdecydowanie	prze-
ciwny	jej	dalszej	edukacji,	nie	pozostawiając	jej	tym	samym	żad-
nych	szans	na	 inną	drogę	ucieczki	 jak	 tylko	awans	społeczny	
poprzez	zamążpójście.	Pozostawiona	sama	sobie	Lila	porzuca	
marzenia	o	edukacji	i	wychodzi	za	mąż	za	miejscowego,	dobrze	
prosperującego	handlarza,	który	obiecuje	wesprzeć	materialnie	
jej	rodzinę.

Powieść	 cieszy	 się	 międzynarodową	 popularnością	 i	 docze-
kała	się	kontynuacji	w	postaci	kolejnych	części:	„Historia	no-
wego	nazwiska”,	„Historia	ucieczki”	oraz	„Historia	zaginionej	
dziewczynki”.

„KONIEC Z EDDYM” 
EDUARD LOUIS

Mikropowieść	 młodego	
pisarza,	 określanego	
jako	gwiazda	francuskiej	
literatury,	 miała	 swoją	
premierę	 w	 Polsce	 rok	
temu.	 Dziś	 możemy	 już	
obejrzeć	jej	adaptację	na	
deskach	 Teatru	 Studio,	
w	 reżyserii	 Anny	 Smo-
lar.	 Książka	 oparta	 jest	
na	 motywach	 autobio-
graficznych,	 co	 jeszcze	
bardziej	 wzmacnia	 jej	
przekaz,	 czasami	 wręcz	
trudny	 do	 zniesienia	 ze	
względu	 na	 opisy	 okru-
cieństwa	 mieszkańców	
małej	 francuskiej	 miej-
scowości	 wobec	 mało-
letniego	 Eddiego,	 który	
za	wszelką	cenę	stara	się	zakamuflować	to,	za	co	doświadcza	
przemocy.	 Chłopiec	 jest	 kozłem	 ofiarnym	 lokalnej	 społeczno-
ści,	ataków	na	swoją	osobę	doświadcza	praktycznie	wszędzie,	
w	 szkole,	 w	 domu,	 na	 podwórku.	 Powodem	 jest	 jego	 inność,	
ta	 inność	 to	 jednak	 nie	 tyle	 homoseksualna	 orientacja,	 bo	 tę	
posiada	więcej	osób,	nawet	w	jego	najbliższym	środowisku.	Po-
wodem,	dla	którego	stał	się	on	przysłowiowym	chłopcem	do	bi-
cia	jest	raczej	jego	niechęć	do	najbliższego	otoczenia.	Niechęci	
tej	 trudno	się	zresztą	dziwić,	 lokalni	mieszkańcy	są	ordynarni,	
agresywni,	niedouczeni	i	przemocowi.			Pewnie	właśnie	dlatego	
to,	co	najbardziej	ich	niepokoi	u	małego,	wrażliwego	Eddiego,	
to	 jego	 niemożność	 dopasowania	 się	 do	 większości	 i	 nieuze-
wnętrzniona	pogarda,	 którą	wyczuwają	 i	 na	którą	 reagują	 tym	
agresywniej,	im	bardziej	chłopiec	stara	się	ją	ukryć.	Książka	jest	
bardzo	przytłaczająca	emocjonalnie,	ale	też	bardzo	wciągająca.

„CZEŚĆ, ZIEMIO!” 
ANNA FISKE

Wspaniała	 książecz-
ka	 adresowana	 do	
dzieci	 powyżej	 trze-
ciego	roku	życia,	jed-
nakże	 starsi	 czytelni-
cy	 również	 nie	 będą	
się	 przy	 niej	 nudzić.	
W	 trakcie	 lektury	
poznajemy	 codzien-
ność	 sześciorga	
mieszkańców	 róż-
nych	 kontynentów.	
Dzięki	 tej	 niezwykłej,	
stworzonej	dziecięcą	
kreską	 wyszukiwan-
ce	 mały	 czytelnik	
odbywa	 podróż	 doo-
koła	 świata	 w	 jeden	
dzień.	 Nauka	 innych	
kultur	 poprzez	 zaba-
wę	 to	świetna	okazja,	żeby	podyskutować	z	dzieckiem	o	tym	
jak	różnorodny	jest	świat	i	zamieszkujący	go	ludzie.

Książeczka	ukazała	się	nakładem	wydawnictwa	Dwie	Siostry,	
w	 twardej,	 efektownej	 okładce.	 Autorka,	 norweska	 pisarka	
i	ilustratorka,	Anna	Fiske,	zadbała	zarówno	o	estetykę	jak	i	na-
prawdę	 satysfakcjonującą	 zawartość	 książki.	 Dzieci	 poznają	
nie	tylko	obyczaje	bohaterów	z	różnych	stron	świata,	oswajają	
się	również	ze	zmianą	strefy	czasowej.	Poprzez	zabawne	dia-
logi	i	liczne	przygody	przyjmują	ogromną	dawkę	wiedzy	w	przy-
stępnej	formie.	To	jedna	z	tych	pozycji,	do	których	chętnie	wra-
camy,	za	każdym	razem	odkrywając	coś	nowego.

POLECA	
Lucyna Dąbrowska
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WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE POZYCJE SĄ DOSTĘPNE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY.

PIASTÓW NIE USTAJE W WALCE ZE SMOGIEM
Jak ważnym problemem jest stan powietrza ,którym oddychamy wiemy 
wszyscy lub prawie wszyscy. Każdy chciałby aby było ono czyste i świeże.  
Znaczna część z nas już wie, że to czym oddychamy ma wpływ na nasze 
zdrowie i samopoczucie. A pyły i toksyny obecne w powietrzu takie jak 
benzo(a)piren, dwutlenki węgla czy siarki, tlenek węgla tzw. czad, tlenki 
azotu, które za każdym wdechem wypełniają nasze płuca, odpowiadają za 
trapiące nas i naszych najbliższych choroby układu oddychania, krążenia, 
nerwowego, alergie oraz choroby nowotworowe. Szacuje się ,że w Polsce 
co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza przedwcześnie umiera ok. 
45 tys. osób. To tak jakby miała zniknąć populacja dwóch miast takich jak 
Piastów na przestrzeni jednego roku. Szokujące, prawda?

R obi się coraz chłodniej, sezon 
grzewczy rusza „pełną parą”, 
a raczej bardziej trafnie można 

powiedzieć „pełnym smogiem”. Za 
zanieczyszczenie powietrza, przede 
wszystkim, odpowiada tak zwana ni-
ska emisja. Jest to emisja z niskich ko-
minów (do 40 m wysokości), powsta-
jąca na skutek spalania paliw stałych 
(węgla, drewna), a nierzadko również 
odpadów. Główną przyczyną niskiej 
emisji jest ogrzewanie gospodarstw 

domowych za pomocą paliw stałych 
oraz ich wykorzystanie w małych za-
kładach produkcyjnych czy handlo-
wych. Piastów jest w czołówce w skali 
kraju jak i Europy w tej niechlubnej 
„konkurencji”.

WALKA O POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA
Od wielu lat Miasto Piastów prowa-
dzi walkę ze smogiem, wykorzystując 
możliwe wszystkie dostępne narzę-
dzia. Miejski program STOP SMOG, 

termomodernizacja, monitoring i po-  
miary stężenia zanieczyszczeń po-
wietrza przy wykorzystaniu stałych 
punktów pomiarów jak również lotnej 
stacji pomiarowej, zaangażowanie 
w program Czyste Powietrze, rozwój 
i wdrażanie nowoczesnych techno-
logii OZE, powołanie Klastra Ener-
getycznego oraz inne działania mają 
bezpośrednio lub pośrednio zmienić 
oblicze miasta pod kątem m.in. po-
prawy jakości powietrza.

Inwentaryzacja miejskich źródeł 
ciepła jest jednym z tych narzędzi. 
Dofinansowana z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w ramach  Mazowie-
ckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza 2020, do którego to Mia-
sto Piastowa aplikowało z sukcesem 
w tym roku.

INWENTARYZACJA
Inwentaryzacja polega na pełnym spi-
sie wszystkich obiektów w gminie, 
zarówno domów jednorodzinnych, 

lokali gospodarczych, przemysłowych, 
gastronomicznych, budynków wielo-
rodzinnych oraz pozostałych obiektów 
posiadających źródła grzewcze.
Jest ona kluczowym narzędziem 
pozwalającym ustalić skalę proble-
mu jaką jest emisja zanieczyszczeń 
z miejskich kominów.  Przygotowany 
na jej podstawie raport stanie się pod-
stawową wytyczną przy doborze odpo-
wiednich działań, dofinansowań, pro-
gramów, które w przyszłości pomogą 
w skutecznej zmianie jakości używa-
nych źródeł grzewczych w naszych 
domach oraz w wykorzystaniu instala-
cji OZE, co bezpośrednio poprowadzi 
do sukcesywnego zwalczania emisji 
szkodliwych substancji do otoczenia, 
w którym żyjemy na co dzień.  

POMÓŻMY ANKIETEROM
W najbliższych miesiącach piastow-
skie domy będą odwiedzać ankieterzy 
prosząc mieszkańców o podanie kilku 
informacji dotyczących stosowanych 
systemów grzewczych w budynkach.  
Krótka i łatwa do wypełnienia ankieta 

stanie się niezbędnym orężem w wal-
ce ze smogiem. Dlatego też prosimy 
wszystkich mieszkańców o zaangażo-
wanie i przychylność w trakcie pro-
wadzonej inwentaryzacji, ponieważ 
pozwoli nam wszystkim – w ostatecz-
nym efekcie – na oddech czystszym 
powietrzem.

ANKIETY DOSTĘPNE W FORMIE 
ELEKTRONICZNEJ
Ankiety będą również dostępne elek-
tronicznie na stronach Urzędu Miasta 
oraz Piastowskiego Przedsiębiorstwa  
Usług Komunalnych – zostaną udo-
stępnione przez miejskie jednostki ad-
ministracyjne. 

Potrzebne informacje oraz ankietę 
można również uzyskać kontaktując 
się mailowo na adresy: 

 n czystepowietrze@piastow.pl, 
 n oze@ppuk-piastow.pl 

lub 
telefonując pod nr +48 536 442 341

Sylwester Kosęda

n  INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W PIASTOWIE
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Pod biało-czerwoną – zbieramy głosy dla Piastowa
Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfi nansowanie przez Rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej zakupu masztów i fl ag w każdej z gmin w Polsce, której 
mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i fl agi zależeć 
będzie od mieszkańców.  

A by wziąć udział w akcji, należy ze-
brać odpowiednią liczbę głosów po-
parcia online – dla Piastowa wyma-

ganych jest 500 głosów. Głos poparcia 
dla inicjatywy zakupu masztu i umiesz-
czonej na nim flagi, która będzie 
eksponowana w centralnym miejscu 
gminy, mogą oddać nasi mieszkańcy. 
Zaproponowany sposób zbiórki głosów 
poparcia online zakłada połączenie tra-

dycji z nowoczesnością. Jest jednocześ-
nie całkowicie bezpieczny dla chcących 
się zaangażować w zbiórkę, co w dobie 
pandemii ma kluczowe znaczenie. 

Celem projektu jest m.in. godne upa-
miętnienie zwycięstwa wojsk Rze-
czypospolitej nad armią bolszewicką 
w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. 
Umieszczenie flagi na maszcie w wy-
jątkowym miejscu to dowód na to jak 
ważne są symbole narodowe w życiu 
Polaków. Te, za które życie w walce 
o wolność Ojczyzny poświęcali nasi 
przodkowie. 

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/

Głos poparcia dla Piastowa można oddać, wypełniając formularz on-line 
na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/
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URSUS

2 dni przed jubileuszowym XX Dniem Papieskim (11 października) 
goście Domu Kultury „Portiernia” mieli szansę „wędrować” z wiel-
kim Polakiem w czasie poruszającego koncertu papieskiego „Archi-
tektura wiary Karola Wojtyły, zanim zapukał do bram seminarium”

B ożena Kuśmierek, Kierownik Domu 
Kultury „Portiernia”, witając Gości 
na Sali Widowiskowej przypomnia-

ła: – Kiedyś Jan Paweł II powiedział 
„Trudno jest zmierzyć głębokość słów”, 
o czym dziś będziemy się mogli prze-
konać. Marcin Gąsiorek – aktor Teatru 
Rampa – wspomniał, że spotkał Jana 
Pawła II osobiście w 1999 roku, co przy-
niosło mu wiele pozytywnych odczuć. 
Uprzedził widownię o trudności „świata 
myśli” Karola Wojtyły, którego cecho-
wała ogromna wiedza literacka. Zachę-
cił do samodzielnego zrozumienia jego 

poezji skupiając się na obrazach oraz 
emocjach.

 „Świat myśli” Wojtyły
Aktor wygłosił monodram (powstały 
w 1998 roku) przy akompaniamencie 
organów i pianina. Sam grał na flecie 
prostym, nawiązując np. do znanych 
ludowych melodii góralskich. Usły-
szeć można było fragmenty poematów 
„Psałterza Renesansowego zwanego 
Księgą Słowiańską” Karola Wojtyły. 
W tle migały zdjęcia z różnych eta-
pów życia Karola Wojtyły szukające-

go swojej drogi życiowej.  Wsłuchując 
się w słowa jeszcze wtedy nie Papieża, 
a 19-latka, słuchacze „wędrowali” ta-
trzańskimi graniami, dolinami Podhala. 
Słuchali o ateńskiej demokracji szanu-
jącej wolność człowieka, o rzymskim 
prawie. Poematom „Logos”, Sonetom, 
„Magnificat” towarzyszyły improwiza-
cje muzyczne również naśladujące gór-
skie potoki, wiatry na górskich szczy-
tach, czy muzyka sakralna oraz utwory 
J.S. Bacha.
Na zakończenie do wspólnego śpiewa-
nia Barki włączyła się cała sala. Jan 
Paweł II, choć już nieobecny, cały czas 
„spoglądał” ze sceny dzięki realistycz-
nej dekoracji Renaty Przybysz – instruk-
torki zajęć plastycznych w „Portierni”.

Agnieszka Gorzkowska

n  Rok 2020 – Rokiem Świętego Jana Pawła II

WSPÓLNE POZNAWANIE ARCHITEKTURY WIARY
19-letniego KAROLA WOJTYŁY
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Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

Brwinów wśród
„Pereł Samorządu”
Dziennik Gazeta Prawna ogłosił 14 października 2020 r. wyniki rankin-
gu podsumowującego działania samorządów w Polsce w 2019 r. Gmina 
Brwinów zajęła 10. miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich.

W  rankingu oceniane były katego-
rie, które mają wpływ na jakość 
życia mieszkańców. Dane, które 

były analizowane przez firmę dorad-
czą Deloitte, dotyczyły m.in. stanu 
finansów gminy, rynku pracy, trans-
portu, komunikacji z mieszkańcami, 
oświaty i ochrony środowiska. Gmina 
Brwinów zdobyła wyróżnienie i zna-
lazła się na 10. miejscu w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich. 
Wpływ na to ma z pewnością konse-
kwentne prowadzenie inwestycji, które 
od wielu lat stanowią znaczącą część 
budżetu gminy. Najbardziej widocz-
ne są duże inwestycje kubaturowe. 
W ostatnim czasie przeplatają się ze 
sobą kolejne uroczystości wmurowa-
nia kamienia węgielnego i oddania 
do użytkowania kolejnych budynków 
oświatowych, nowych przedszko-
li i świetlic wiejskich. Pasywna hala 
sportowa jest jednym z najnowocześ-
niejszych obiektów tego typu w Polsce. 
Na wypracowanie wysokiego miejsca 
gminy mają też wpływ długofalowe 
działania, które przyczyniają się do 
rozwoju gminy oraz przynoszą korzy-
ści mieszkańcom. Zaliczyć tu można 
inwestycje drogowe i dobrą współpracę 
na tym polu z sąsiednimi gminami, po-
wiatem i województwem. Drogi two-
rzące szkielet komunikacyjny, nowe 

ronda, chodniki i ścieżki rowerowe 
poprawiają komfort i bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników ruchu. 

Autorzy rankingu zaznaczają, że „Per-
ły Samorządu 2020” są spojrzeniem na 
samorządy z perspektywy ubiegłego 
roku. Skutki epidemii, które już dzi-
siaj dotykają gminy, będą widoczne 
w przyszłorocznym zestawieniu.

UG Brwinów

Chrześcĳ anie z Egiptu
w Otrębusach
Z wizytą do Brwinowa – a przede wszystkim do ośrodka Ortodoksyjnego 
Kościoła Koptyjskiego działającego od 1,5 roku w Otrębusach – przybył 
biskup Giovanni, którego diecezja obejmuje pięć krajów Europy Środko-
wej, a wierni są chrześcĳ anami, w większości Egipcjanami, którzy przy-
jechali do Polski ze względu na studia, pracę lub jako mężowie Polek.

O rtodoksyjny Kościół Koptyjski 
odwołuje się do tradycji święte-
go Marka Apostoła, który przy-

niósł chrześcijaństwo do Aleksandrii 
i północnego Egiptu. Spory teologiczne 
i brak porozumienia podczas soboru 
chalcedońskiego w 451 r. spowodowały 
odłączenie kilku wschodnich kościołów 
chrześcijańskich, wśród których byli 
również Koptowie. To spowodowało, że 
Ortodoksyjny Kościół Koptyjski, który 
przetrwał w Egipcie do dziś mimo wie-
lowiekowej dominacji islamu i liczy wg 

różnych źródeł 8-12 mln wiernych, jest 
odrębny zarówno od Kościoła Rzym-
skokatolickiego, jak i Kościoła Prawo-
sławnego. Z drugiej strony można też 
jednak odnaleźć w nim elementy wspól-
ne – np. wiarę w Chrystusa, cześć dla 
Matki Bożej, udzielanie sakramentów 
oraz odwoływanie się do wielu wspól-
nych świętych. Święty Jan Chrzciciel 
jest jednym z patronów kaplicy koptyj-
skiej w Otrębusach. Wystrój kościołów 
i kaplic koptyjskich przypomina nieco 
świątynie prawosławne – z ikonostasem 

i używaniem do dziś alfabetu greckiego 
np. na obrazach. Choć w liturgii zacho-
wany jest częściowo tradycyjny język 
koptyjski, jednak przeważa arabski. Du-
chowni koptyjscy noszą na co dzień tra-
dycyjne stroje przypominające nieco su-
tanny oraz charakterystyczne nakrycia 
głowy pozwalające odróżnić zwykłego 
kapłana od biskupa. Księża są wybie-
rani wśród wiernych, mogą być żonaci 
i posiadać własne rodziny, a uzysku-
jąc święcenia kapłańskie w dojrzałym 
wieku, porzucają dotychczasowe życie 
zawodowe, rezygnują z zajmowanych 
stanowisk czy prowadzenia działalności 
gospodarczej. Biskupi oraz wybierany 
spośród nich zwierzchnik Kościoła – 
patriarcha Aleksandrii – są wyłącznie 
mnichami. Ortodoksyjny Kościół Kop-
tyjski wyróżnia się długim okresem 
postu – przestrzegający post rezygnują 
z mięsa, mleka i nabiału łącznie przez 
ok. 200 dni w roku.

Przebywający w Polsce wierni Kościo-
ła Koptyjskiego korzystali do tej pory 
z gościny w kościołach innych wyznań – 
gromadzili się na swoje msze w cerkwi 
Świętej Trójcy na Podwalu czy w koś-
ciele św. Krzyża w Warszawie, jednak 
chcą mieć swoje własne miejsce modli-
twy i spotkań. Biskup Giovanni, które-
mu podlega diecezja Europy Środkowej, 
oraz mieszkający w Otrębusach ksiądz 
koptyjski Daoud Adib rozmawiali na 
ten temat z burmistrzem Arkadiuszem 
Kosińskim. Po wizycie w Urzędzie 
Gminy Brwinów zaprosili burmistrza 
do odwiedzenia swojej kaplicy w Otrę-
busach, działającej od blisko 1,5 roku 
na terenie nieruchomości przy ul. War-
szawskiej w Otrębusach. 

UG Brwinów

50 000 zł na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej
Mieszkańcy, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, 
mogą uzyskać wsparcie fi nansowe w wysokości 50 tys. zł. Nabór pro-
wadzi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, 
a wnioski będą przyjmowane od 19 października do 9 listopada 2020 r.

LGD „Zielone Sąsiedztwo” kieruje 
swoje działania dla miesz-
kańców gminy Brwinów oraz 

miast Podkowa Leśna i Milanówek. 
Osoby zainteresowane rozpoczęciem 
własnej działalności i uzyskaniem pre-
mii w wysokości 50 tys. zł mogą liczyć 
ze strony pracowników biura LGD na 
doradztwo w zakresie naboru wniosków, 
przygotowywania wniosku, przygoto-
wania i złożenia dokumentów i załącz-

ników. Możliwy jest kontakt telefonicz-
ny pod numerem tel. 22 724 58 90 (od 
poniedziałku do piątku w godz. 9–15) 
lub osobisty – po wcześniejszym umó-
wieniu się – w biurze przy ul. Świer-
kowej w Podkowie Leśnej. Warto już 
wcześniej zainteresować się warunkami 
naboru i dobrze przygotować wniosek 
wraz z wymaganymi załącznikami, 
gdyż w ostatnim dniu naboru nie będzie 
możliwości ani skonsultowania doku-
mentacji, ani jej sprawdzenia.
Pula środków pozwoli na przyznanie 
50 tys. zł dla siedmiu złożonych wnio-
sków. Będą one oceniane m.in. pod ką-

tem zgodności z Lokalną Strategią Roz-
woju. Jeśli dwa wnioski uzyskają taką 
samą liczbę punktów, o miejscu na liście 
rankingowej zdecyduje termin (dzień, 
godzina) przyjęcia wniosku.
Ogłoszony obecnie nabór wniosków 
o udzielenie wsparcia prowadzony jest 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji: http://zielonesasiedztwo.pl/2020/10/05/23-2020-wspieranie-roz-
woju-i-powstawania-nowych-przedsiebiorstw
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KULTURA

13 października 2020 roku w Ośrodku Kultury „Arsus” odbyła się wyjątkowa 
impreza kulturalna – gala z okazji Wieczoru Laureatów XVIII edycji Konkursu 
Piosenkarskiego TULIPANADA organizowanego cyklicznie przez Dom Kul-
tury Kolorowa. Można było tego deszczowego wieczoru znaleźć w naszym 
ośrodku miły, artystyczny azyl i posłuchać ciekawych interpretacji piosenek 
z tekstami Agnieszki Osieckiej (od III kategorii wiekowej), wykonanych przez 
zaangażowanych uczestników nagrodzonych przez jury konkursu. Uczestnicy 
z kategorii wiekowej I–II wykonywali zaś na koncercie dowolny repertuar.

D o tegorocznego konkursu zgłosiło 
się 195 osób. Do drugiego etapu 
zakwalifikowano 80 uczestników, 

z czego wyłoniono 17 laureatów.
Organizatorów przeglądu reprezento-
wali Bogusław Łopuszyński – Dyrek-
tor Ośrodka Kultury „Arsus” w Dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy oraz 
Elżbieta Zdanowska-Cozac – Kierow-
nik Domu Kultury „Kolorowa”.
Na Wieczór Laureatów przybyła rów-
nież Katarzyna Świtalska – Naczelnik 
Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy.
Uroczystą galę w porywający sposób 
poprowadzili Kinga Strzelecka i Filip 
Borowski, stwarzając przy tym miłą 
i pozytywną atmosferę.
Konkurs przebiegał pod patronatem 
Bogdana Olesińskiego – Burmistrza 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Patronat medialny objęli: Dwutygodnik 
„Mocne Strony”, „Dziennik Ursusa”, 
„Nasza Gazeta Ochoty, Ursusa i Włoch”.
Tegorocznym prezentacjom przysłu-
chiwało się i oceniało jury w składzie:

 n Małgorzata Kustosz-Piątosa – prze-
wodnicząca  

 n Krzysztof Matuszak
 n Wojciech Zieliński

Podjęli się oni bardzo trudnego zada-
nia wyłonienia zwycięzców tegorocz-
nej TULIPANADY.

WYSTĘPY
Ten wspaniały Wieczór rozpoczął 
się od występu laureatki poprzedniej, 
XVII edycji Konkursu Piosenkarskie-
go – Gabrysi Zalewskiej, która przy-
gotowała utwór Niech żyje bal.
Następnie w podanej niżej kolejności 
śpiewali laureaci tegorocznej TULI-
PANADY, po raz kolejny wykazując 
się swoimi uzdolnieniami wokalnymi, 
nierzadko przezwyciężając też emocje 
towarzyszące występowi:   

1. MALWINA GŁOWIAK 
utwór „Drzwi do kariery”
słowa Marek Sochacki
muzyka Marek Zborowski-Weychman

2.  LILIANA CZARNECKA
utwór „Ada, to nie wypada” 
słowa Jerzy Jurandot
muzyka Zygmunt Wiechler

3.  JULIA KOŁODZIEJAK
utwór „Konik na biegunach”
słowa Franciszek Serwatka
muzyka Jacek Dybek

4.  GAJA KUSZTAL
utwór „O mnie się nie martw”
słowa – Kazimierz Winkler
kompozytor – Józef Krzeczek

5.  PAWEŁ DREWNOWSKI
utwór „Czy te oczy mogą kłamać”
słowa Agnieszka Osiecka
muzyka Jan Pietrzak

6. MARCELINA LITWIN
utwór „Ludzkie gadanie”
słowa Agnieszka Osiecka
muzyka Seweryn Krajewski

7.  PAULINA JÓZEFOWSKA
utwór „W dziką jabłoń Cię zaklęłam”
słowa Agnieszka Osiecka 
muzyka Adam Sławiński

8.  ŁUKASZ PIEKARZEWSKI
utwór „Ludzkie gadanie”
słowa Agnieszka Osiecka
muzyka Seweryn Krajewski

9.  PRO ARTE
utwór „Jeszcze zima”
słowa Agnieszka Osiecka 
muzyka Adam Sławiński 

10.  MARYSIA STASIAK
utwór „Raz w życiu karnawał”
słowa Agnieszka Osiecka
muzyka Jacek Mikuła  

11.  NATALIA GRĘDZISZEWSKA
utwór „Świat Ordonki”
słowa Agnieszka Osiecka
muzyka Juliusz Loranc 

12.  MAGDALENA PACIOREK
utwór „Muszę coś zrobić z włosami”
słowa Agnieszka Osiecka 
muzyka Dorota Ślęzak

13.  WERONIKA PODPORA
utwór „Tango Tangress”
słowa Agnieszka Osiecka 
muzyka Jerzy Satanowski

14.  ALTER EGO
utwór „Zatańcz”
słowa Anna Bernat
muzyka Aleksander Pałac

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Pięknie wykonane tulipany: zło-
te, srebrne i brązowe oraz dyplomy 
wręczały Elżbieta Zdanowska-Cozac 
– Kierownik Domu Kultury „Koloro-
wa” oraz Katarzyna Świtalska – Na-
czelnik Wydziału Kultury Urzędu 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Zgromadzona na Wieczorze publicz-
ność z nieskrywanym wzruszeniem 
przysłuchiwała się młodym artystom 
– zarówno solistom, jak i zespołom. 
Następującym po sobie występom to-
warzyszyły gromkie brawa.       

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia 
w czterech kategoriach muzycznych:

 n Kategoria muzyczna soliści – 
– wokaliści

 n Kategoria muzyczna chóralna
 n Kategoria muzyczna zespoły 

wokalne
 n Kategoria muzyczna zespoły 

wokalno-instrumentalne

Uczestnicy podzieleni byli na 5 kate-
gorii wiekowych i takie też były kry-
teria przyznawania nagród w katego-
riach muzycznych.

I MIEJSCE DLA CHÓRU Z IIA
Jedynym laureatem XVIII edycji Tu-
lipanady z naszego regionu był chór 
z klasy IIa ze Szoły Podtawowej 
nr 360 w Ursusie przy ul. Dzieci 
Warszawy 42, który zdobył I miej-
sce w kategorii muzycznej chóralnej 
i otrzymał złotą statuetką oraz dy-
plom.

GRAND PRIX
Grand Prix Burmistrza Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy Bogdana Ole-
sińskiego otrzymał Zespół Alter Ego 
Z Gminnego Ośrodka Kultury Iłów.

A my już teraz gorąco zapraszamy 
do udziału w przyszłorocznym, XIX 
Konkursie Piosenkarskim TULIPA-
NADA.

Szczegółowe informacje na temat 
wszystkich nagrodzonych są dostępne 
na stronie WWW DK KOLOROWA:
https://www.kolorowa.arsus.pl/ Źr
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XVIII edycja konkursu piosenkarskiego TULIPANADA – koncert laureatów

Szczegółowe informacje na temat 
wszystkich nagrodzonych są dostępne 
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LISTOPAD 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 indywidualne 
i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. przy Urzędzie 
Dzielnicy Ursus                      www.arsus.pl

07.11, godz. 17.00 (Galeria „Ad-Hoc”)
Otwarcie wystawy malarstwa, rzeźby i rysunku	autorstwa	
Grażyny	Kostawskiej	i	Piotra	Szałkowskiego	pt. „CUD NAD 
WISŁĄ”	w	setną	rocznicę	Bitwy	Warszawskiej.
Wystawa	czynna	do	6.01.2021r.
	 WSTĘP	WOLNY	

09.11, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie w	Klubie	Literackim	„Metafora”.	
Prowadzi	Anna	Rykowska.
	 WSTĘP	WOLNY	

12.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Premiera spektaklu historycznego „Żelaznymi łzami”	
w	wykonaniu	artystów	Teatru	„Scena	Przyfabryczna”.	
Przedstawienie	poświęcone	egzekucji	mieszkańców	
w	Magdalence	w	1942r.Reżyseria	Joanna	Godlewska.
	 WSTĘP	WOLNY	

13.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert ORKIESTRY Z CHMIELNEJ	z	okazji	100.	Rocznicy	
Bitwy	 Warszawskiej	 i	 102-lecia	 odzyskania	 niepodległości	
przez	Polskę.	W	repertuarze	piosenki	patriotyczne	 i	 folklor	
warszawski.	 WSTĘP	WOLNY

(zaproszenia	do	pobrania	w	kasie	OK	„Arsus”).

15.11, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3 – 8 lat) pt. „Bukiet talentów”	w	wykona-
niu	artystów	Teatru	 „Kultureska	w	 ramach	cyklu	 „Niedzielne	
Spotkania	z	Teatrem”.		 CENA	BILETU	10	ZŁ.

„Bukiet	 Talentów”	 to	 wspaniały	 rozśpiewany	 interaktywny	
spektakl	 dla	 dzieci,	 pełen	 pięknej	 muzyki,	 ruchu	 i	 animacji.	
To	 60	 minut	 dobrej	 zabawy	 z	 pełnymi	 energii	 bohaterami	
spektaklu	 –	 Stokrotką,	 Różą	 i	 Kaktusem.	 Spektakl	 porusza	
ekologiczne	tematy,	takie	jak:	recykling,	segregacja	odpadów	
i	 prawidłowe	 nawyki	 ekologiczne.	 Dzieci	 w	 śpiewający	 spo-
sób	powtórzą	zasady	segregacji	 i	nauczą	się,	 jakie	surowce	
możemy	ponownie	przetwarzać.	Kwiaty	pokażą	najmłodszym,	
jak	 żyć	 ekologicznie	 i	 jak	 dobrze	 się	 bawić!	 Przedstawienie	
przygotowane	jest	w	konwencji	show,	pełnego	muzyki,	zabaw	
i	interakcji	z	dziećmi.	

26.11, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Spektakl pt. „DROGI DO WOLNOŚCI”	w	wykonaniu	artystów	
Teatru	„Scena	Przyfabryczna”.	Reżyseria	Joanna	Godlewska.	
	 WSTĘP	WOLNY

27.11, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert	Galowy	Festiwalu	Piosenki	„Muzyczna	Jesień”.	
Występy	nagrodzonych	solistów	i	zespołów.	Reżyseria	Anna	
Kałużna.	 WSTĘP	WOLNY

WIDZÓW OBOWIĄZUJĄ WYTYCZNE 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 
(maseczki, dezynfekcja rąk, dystans 

– ograniczona liczba miejsc – 25% sali).

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

XVIII MAZOWIECKI PRZEGLĄD 
RECYTATORSKI JEDNEGO POETY 
– Twórczość Marcina Świetlickiego
KONKURS  w trybie on-line

04.11 (środa) godz. 18:00
„Motywy polskiej ziemi”	–	koncert	poświęcony	rocznicy	
odzyskania	niepodległości	w	wykonaniu	zespołu	
operetkowego	Belcanto.
	 WSTĘP	10	ZŁ/OSOBA

15.11 (niedziela) godz. 16.30
„Wiedeński salon w Kolorowej – koncert w ramach Roku 
Ludwiga van Beethovena”	–	koncert	z	cyklu	„Niedzielne	
Spotkania	z	Muzyką	Kameralną”	w	wykonaniu	Kwartetu	
Archetto	Nuovo.
	 WSTĘP	WOLNY	

22.11. (niedziela) godz. 12.30
„Krasnoludek u Kupca”–	spektakl	dla	dzieci	w	wykonaniu	
Teatru	Tup	Tup.
	 WSTĘP	10	ZŁ/OSOBA

DOM KULTURY 
„PORTIERNIA” 

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

2–30.11.2020 
Wystawa	prac	uczestniczek	warsztatów	malarskich	UTW	
w	Łomiankach	„Różne	oblicza	kobiet”

4.11.2020, godz. 17.00  
„Sri Lanka – kraj herbaty, s łońca i miłości”	Spotkanie	
poprowadzi	przewodnik	Łukasz	Warych,	pracownik	Biura	
Podróży	Hellas	Travel

5, 12, 19, 26 11.2020, godz. 17.00 
Taniec w kręgu.		 WSTĘP	WOLNY	

8.11.2020, godz. 12.30 
„Na jesiennym liściu” – teatrzyk dla dzieci	w	wykonaniu	Te-
atru	Dur	–Moll.		 WSTĘP	10	ZŁ.	

Zakup	biletów	przez	stronę	www.biletyna.pl

18.11.2020, godz. 17.00 
Wernisaż wystawy „Różne oblicza kobiet”

19.11.2020, godz. 10.30 - 13.30 
Wycieczka do Parku Miniatur	Województwa	Mazowieckiego	
(ul.	Krakowskie	Przedmieście	66).	Zapraszamy	Klub	
Podróżnika	oraz	chętnych

20.11.2020, godz. 18.00 
Koncert jesienny	Grupy	Musicalowej	„Phantasia”	
i	Uczestników	zajęć	muzycznych	DK	„Portiernia”

25.11.2020, godz. 17.00 
Cykl spotkań wokół wielokulturowości Ursusa: „Izrael 
i tradycje judaizmu”.	Opowie	Barbara	Wiśniewska	
z	Muzeum	POLIN,	tematyczne	pieśni	wykona	Piotr	Kowalik	
z	Działu	Edukacji	Muzeum	POLIN

WYDARZENIA 
W RAMACH MAL PORTIERNIA
16.11.2020, godz. 17.00 
Malowanie na jedwabiu –	warsztaty	dla	dorosłych.	
	 WSTĘP	WOLNY

Liczba	miejsc	ograniczona.	
Obowiązują zapisy od	5.11.2020	poprzez	e-mail	do	

prowadzącej:	joska.kedziora@gmail.com

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

02 – 30.11.20 
Wystawa malarstwa Anny Bojas. 
Artystka	tworzy	obrazy	w	technice	olejnej,	a	także	murale,	pro-
jekty	łączące	rzeźbę,	tkaninę,	fotografię,	wideo	oraz	muzykę.	
Prezentowała	swoją	twórczość	m.in.	w	Warszawie,	Gdańsku,	
Płocku,	Górze	Kalwarii,	Podlasiu,	a	także	za	granicą:	w	Lon-
dynie,	Berlinie,	Brześciu.	Współtworzyła	jeden	z	najdłuższych	
murali	w	Polsce	(Wyszków	2011).	Realizowała	zlecenia	malar-
skie	do	scenografii	filmowych	(2018)	oraz	projekty	przestrzen-
ne	(Zoo	w	Warszawie	2019,	Rezerwat	Natolin	2018,	Wawer	
2014–17).	 WSTĘP	WOLNY

04.11.20 godz. 17.00 
„Ocalić od zapomnienia – legendy fabryki Ursus” –	spotka-
nie	z	Kazimierzem	Okraszewskim	–	absolwentem	Technikum	
Mechanicznego	nr	83	w	Ursusie,	wieloletnim	pracownikiem,	
byłym	technologiem	fabryki	Ursus	 	 (liczba	miejsc	ograniczo-
na).	 WSTĘP	WOLNY

10.11.20 godz. 10.00 
„Kwiaty z papieru”	–	warsztaty	plastyczne	realizowane	przez	
Fundację	 Pomocy	 Psychologicznej	 i	 Edukacji	 Społecznej	
„Razem”	w	ramach	projektu	„Akademia	Dobrego	Życia	Po	60-
tce”	(liczba	miejsc	ograniczona).	 WSTĘP	WOLNY

17.11.20 godz. 18.00 
„Elegancja nie ma metryki”.	Wizerunek	Seniora	–	warsztaty	
stylu	dla	seniorów	–	prowadzi	Agnieszka	Jelonkiewicz		(liczba	
miejsc	ograniczona).	

19.11.20 godz. 10.00 
„Jak mówić, jak słuchać?”	–	warsztaty	z	 komunikacji	 inter-
personalnej	 realizowane	 przez	 Fundację	 Pomocy	 Psycho-
logicznej	 i	Edukacji	Społecznej	„Razem”	w	ramach	projektu	
„Akademia	Dobrego	Życia	Po	60-tce”		(liczba	miejsc	ograni-
czona).	 WSTĘP	WOLNY

19.11.20 godz. 18.00
„Moje Pasje”	 –	 światowe	 przeboje	 akordeonowe	
w	wykonaniu	Ryszarda	Pająka	Seniora	z	KS	„Wesoła	Chata”
(liczba	miejsc	ograniczona).	 WSTĘP	WOLNY

24.11.20 godz. 18.00 
„Moje Pasje”	 –	 autorski	 wieczór	 poetycki	 Jadwigi	 Bobis	
i	Jadwigi	Wężyk	(liczba	miejsc	ograniczona).	
	 WSTĘP	WOLNY

25.11.20 godz. 18.00 
„Szkicowanie Ołówkiem”	 –	 warsztaty	 plastyczne	 realizo-
wane	 przez	 Fundację	 Pomocy	 Psychologicznej	 i	 Edukacji	
Społecznej	„Razem”	w	ramach	projektu	„Akade	mia	Dobrego	
Życia	Po	60-tce”	(liczba	miejsc	ograniczona).	WSTĘP	WOLNY

CO   GDZIE   KIEDY? ?

Wywiad	z	Wojciechem	Pszoniakiem	
–		„Mocne	Strony”	nr	5/2018,	str.	3	
–	e-wydanie	na	www.mocnestrony.com.pl	

NIE ŻYJE
Wojciech 
PSZONIAK

Z wielkim żalem zawiadamiamy, 
że 19 października 2020 r. 
zmarł Wojciech Pszoniak. 

Jeden z największych polskich akto-
rów teatralnych i filmowych odszedł 
w wieku 78 lat. Smutną informację 
o śmierci aktora potwierdziła jego 
menedżerka, Justyna Niegierysz.
Był jednym z najważniejszych i naj-
bardziej docenianych mistrzów pol-
skiego kina i teatru. Miał w swoim 
dorobku wiele znakomitych kreacji 
aktorskich, m.in. rolę Moryca Welta 
w „Ziemi obiecanej” wyreżyserowa-
nej przez Andrzeja Wajdę. Wystąpił 
także w wielu innych klasykach 
takich jak „Wesele”, „Danton” i „Kor-
czak” Andrzeja Wajdy czy „Austeria” 
Jerzego Kawalerowicza.
Redakcji „Mocnych Stron” udało 
się go poznać osobiście. 2 marca 
2018 r.  w Ośrodku Kultury „Arsus” 
Wojciech Pszoniak wystąpił w mo-
nodramie pt. „Belfer” w reżyserii 
Michała Kwiecińskiego. Po spektaklu 
przeprowadziliśmy z artystą niezwy-
kle interesujący wywiad. Wojciech 
Pszoniak opowiedział nam wtedy 
m.in. o tym, jak postrzega kondy-
cję współczesnego teatru, mówił 
o swoim przywiązaniu do Francji 
oraz o osobistych doświadczeniach 
w roli „belfra”.  
Wyjaśniał, w jaki sposób postrzega 
aktorstwo. 

– Jest to pewien sposób 
patrzenia na świat, 
na człowieka, na wszystko, 
co go otacza... – mówił. 

– Malarz – widzi wszędzie 
kolory, jest na to wyczulony. 
Kompozytor – słyszy 
dźwięki. Tak ja – czytam 
ludzi, ludzie mnie 
fascynują. W aktorstwie, 
które mnie interesuje, jest 
zawsze człowiek... 

ŻEGNAMY
WIELKIEGO ARTYSTĘ 

Z OGROMNYM SMUTKIEM.  
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REKLAMA l NASZE STRONY

STOP COVID – ProteGo Safe.
Rząd namawia do instalowania aplikacji
Zdaniem niektórych naukowców, sukces zastosowania cyfrowych narzę-
dzi w walce z pandemią będzie możliwy, jeśli ok. dwóch trzecich ludności 
danego kraju pobierze dedykowane tej walce aplikacje. Jednak nie ma co 
do ilości użytkowników spójnego zdania. Chiny, które pierwsze mierzyły 
się z epidemią, również stosowały aplikacje informujące o osobach zara-
żonych w otoczeniu użytkownika. Czy to bezpieczne narzędzie? Na jakiej 
zasadzie funkcjonuje?

Z e strony rządowej możemy pobrać 2 
aplikacje w walce z koronawirusem. 
Pierwsza to Kwarantanna domowa 

– ułatwia i usprawnia przeprowadzenie 
obowiązkowej kwarantanny w warun-
kach domowych. Z uwagi na fakt, że 
jest obowiązkowa do ściągnięcia dla 
osób na kwarantannie, nie będziemy jej 
opisywać. Skupimy się na narzędziach 
nieobowiązkowych, a bezpłatnych i do-
browolnych. Jednym z nich jest aplika-
cja, o której w czasie ostatniego nasile-
nia pandemii przypomina rząd. Mowa 
o STOP COVID – ProteGo Safe, 
z której odpowiednika – NHS-COVID 
19 – od połowy października korzystają 
Polacy w Wielkiej Brytanii. 

OBYWATELE NIE UFAJĄ

STOP COVID – ProteGo Safe (na po-
czątku pod nazwą SafeSafe) ma pomóc 
w kontrolowaniu i hamowaniu rozprze-
strzeniania się koronawirusa. Jak? Dzia-
ła na zasadzie exposure notification. To 
system powiadamiania o narażeniu. 
Protokół opracowały firmy Apple Inc. 
i Google w celu ułatwienia cyfrowego 
śledzenia kontaktów podczas pandemii 
COVID-19 w latach 2019–2020. 
Zgodnie z wytycznymi dla twórców 
aplikacji działających na zasadzie expo-
sure notification, muszą one być „two-
rzone przez lub dla organu rządowego 
ds. zdrowia publicznego i mogą być 
wykorzystywane tylko do działań w od-
powiedzi na COVID-19” na zasadzie 
dobrowolności ich użytkowania. 
Aplikacje nie mogą prosić i nie dostaną 
dostępu do usług lokalizacyjnych. Tego 
typu narzędzia muszą oddzielnie uzy-
skać zgodę na udostępnienie informacji 
o pozytywnym wyniku testu. Co waż-
ne, muszą gromadzić minimalną ilość 
tylko niezbędnych danych. Dane oso-
bowe powinny być bezpiecznie zaszy-
frowane  
Celem takich aplikacji ma być większe 
bezpieczeństwo obywateli, przy jed-
noczesnym zachowaniu prawa do pry-
watności i godności. Wszystko zgodnie 
ze szczegółowymi zaleceniami choćby 
Komisji Europejskiej z 16 kwietnia 
br. Dzięki Fundacji Panoptykon, która 
walczy z nadmierną ingerencją w pry-
watność obywateli, wiemy, że jak tylko 
aplikacja pojawiła się w użyciu, spotka-
ła się z krytyką i nieufnością zwykłych 
obywateli, ale i specjalistów ds. progra-
mowania. 
Powstał nawet zespół ekspercki ds. Pro-
teGO Safe i pod wpływem nacisków 
ekspertów rząd opublikował wyczer-
pującą politykę prywatności, analizę 

ryzyka dla ochrony danych osobowych, 
odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania oraz raport z audytu bezpie-
czeństwa aplikacji. 
Zdaniem specjalistów z Fundacji Pa-
noptykon, obecnie aplikacja wydaje się 
bezpieczna i zgodna z zasadami dobre-
go projektowania tego typu rozwiązań. 
Czytamy dalej: Można się zastanawiać, 
co z danymi użytkowniczek i użytkowni-
ków zrobią Google i Apple, na których 
protokole bazuje polska aplikacja. Jeśli 
to właśnie powstrzymuje Was przed in-
stalacją, warto zdać sobie sprawę, że 
obie te firmy – z ProteGO Safe czy bez 
niej – wiedzą o swoich użytkownikach 
naprawdę dużo.

JAK TO DZIAŁA?
Przy uruchomieniu aplikacji nie jest 
wymagane jakiekolwiek uwierzytel-
nienie, np. podanie numeru telefonu. 
Aplikacja działa na telefonach z syste-
mami: Android (6.0 lub nowszy) oraz 
iOS (13.5 lub nowszy). Składa się 
z dwóch modułów. Pierwszy umożli-
wia samokontrolę stanu zdrowia. To 
swoisty „dziennik”, który na bieżąco 
pozwala weryfikować, czy i w jakiej 
grupie ryzyka zakażenia jesteśmy. To 
rozwiązanie oparte o wytyczne Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO). 
Osoby znajdujące się w wysokiej 
grupie ryzyka aplikacja zachęci do 
niezwłocznego kontaktu z Centrum 
Kontaktu (zgodnie z komunikatem wy-
świetlonym w aplikacji), gdzie zostanie 
przeprowadzony pełen wywiad epide-
miologiczny. Inspekcja Sanitarna może 
zdecydować o skierowaniu na badania, 
na kwarantannę lub podjąć inne dzia-
łania. 
Drugi moduł – to skanowanie oto-
czenia użytkownika i powiadamianie 
w przypadku ryzyka kontaktu z wiru-
sem. Kluczem do działania aplikacji 
jest włączony stale Bluetooth. Dzięki 
niemu nasze urządzenie (telefon) ko-
munikuje się z urządzeniami innych 
użytkowników aplikacji, a urządzenia 
innych użytkowników z naszym. In-
formacje na temat możliwego kontak-
tu z osobą zakażoną są przekazywane 
innym użytkownikom całkowicie ano-
nimowo. Nie ma możliwości, aby na 
ich podstawie zidentyfikować kogo-
kolwiek. Dlatego właśnie komunikaty 
zawsze przychodzą z 24-godzinnym 
opóźnieniem. Nigdy nie będzie tak, że 
informacja o kontakcie z osobą chorą 
pojawi się podczas spotkania z nią. 
W przypadku rozładowanej baterii 
urządzenia Bluetooth nie będzie skano-

wał otoczenia. Sami także przetestowa-
liśmy, że aplikacja nie pozwala na ro-
bienie zrzutów ekranu w celu ochrony 
naszych danych.

APLIKACJA NIE ZASTĄPI 
DIAGNOZY LEKARSKIEJ
Dane o napotkanych urządzeniach (ano-
nimowe identyfikatory) przechowywa-
ne są tylko w naszym telefonie, przez 
dwa tygodnie. Są tam zaszyfrowane 
i nie są nigdzie przesyłane.
Aplikacja przesyła użytkownikom wia-
rygodne, oficjalne i aktualne informacje 
na temat sytuacji związanej z pande-
mią. Podpowiada, jak zachować środki 
ostrożności i jak postępować w przy-
padku podejrzenia infekcji u siebie lub 
swoich bliskich. Publikowane informa-
cje to komunikaty potwierdzone przez 
Ministerstwo Zdrowia lub Główny In-
spektorat Sanitarny. 
Informacje opracowane są na podstawie 
danych Europejskiego Centrum ds. Za-
pobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 
oraz Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO). Warto jednak pamiętać, że 
informacja wyświetlona w aplikacji nie 
jest diagnozą medyczną. Taką może 
wystawić tylko lekarz. Aplikacja nie 
zastąpi oczywiście naszych codzien-
nych nawyków dezynfekcji, stosowania 
dystansu i noszenia maseczek.
Do końca sierpnia można było również 
pobrać bezpłatnie aplikację POLCO-
VID-19. Pomagała w samoocenie stanu 
zdrowia w czasie pandemii. Opraco-
wana została przez naukowców z Uni-
wersytetu Medycznego w Białymstoku, 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocła-
wiu oraz firmy IMAGENE.ME. Aplika-
cja POLCOVID-19 została jednak wy-
łączona z uwagi na „osiągnięcie przez 
nią celu społecznego i naukowego” 
– jak podają twórcy.

Agnieszka Gorzkowska

SKĄD POBRAĆ APLIKACJĘ
•	 Sklep	Play

•	 App	Store	

•	 https://koronazglowy.com/	

•	 https://www.gov.pl/web/
koronawirus/aplikacje-
-mobilne	

Źródła:
• https://ec.europa.eu/commission/

presscorner/detail/en/ip_20_669 
• https://github.com/ProteGO-Safe 
• https://panoptykon.org/czy-instalo-

wac-protego-safe 
• https://www.gov.pl/web/protegosafe/

audyt-bezpieczenstwa--zobacz-
-raport 

• https://www.gov.pl/web/protegosafe/
pytania-i-odpowiedzi 
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Warszawa Ursus 
ul. Wiosny Ludów 61

(przy stacji PKP Ursus)

Tel. 721-214-743

NAPRAWA 
OBUWIA

TU MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJA REKLAMA
reklama@mocnestrony.com.pl

509 559 506   |   602 666 134

Napisz do nas:
lub zadzwoń:


