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Ustawa antyaborcyjna z 1993 r. zezwalała na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego 
prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej 
choroby zagrażającej jego życiu. Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu zgodności ustawy 
antyaborcyjnej z Konstytucją RP, orzekł – w czwartek 22 października br. – że ustawa jest 
niezgodna z Konstytucją. W całej Polsce, w setkach miejsc, pomimo nasilającej się pande-
mii, rozgorzały masowe protesty przeciwko temu orzeczeniu.

P rotesty przeciwników zaostrzania prawa abor-
cyjnego trwają codziennie od 22 październi-
ka. W początkowym okresie wiele protestów 

odbywało się także przed kościołami. Manifestu-
jący obwiniali biskupów i księży o „wtrącanie się 
do prywatnego życia wiernych” zarzucając także 
„mieszanie się” do polityki. Zdarzały się przypadki 
malowania na fasadach i murach kościołów błyska-
wicy (symbol przyjęty przez protestujących) i nie-
kiedy wulgarnych haseł, były nieliczne przypadki 
wejścia z hasłami w trakcie mszy. 
Protesty są w dużym stopniu spontaniczne, kierują 
nimi bardzo silne emocje. W zdecydowanej więk-
szości uczestniczą w nich młode i bardzo młode 

kobiety oraz solidaryzujący się z nimi młodzi męż-
czyźni, ale i starsi – matki, ojcowie, a nawet babcie. 
Protestujący swoje manifestacje nazywają „space-
rami” i w miarę możliwości zachowują – nawet 
niewielki – dystans społeczny.

W NASZYM REGIONIE protesty miały miejsce 
w Pruszkowie, Brwinowie, Ożarowie, Piastowie. 
W Ursusie ponad 500 osób protestowało przeciw 
orzeczeniu TK pod domem, w którym mieszka 
sędzia Trybunału Konstytucyjnego, była posłan-
ka PiS, Krystyna Pawłowicz, w sąsiedztwie biura 
poselskiego Mariusza Kamińskiego, Elżbiety Go-
siewskiej i Jarosława Krajewskiego. Wiele osób 

przyniosło i zapaliło ponad 300 zniczy. Protestujący 
przemaszerowali wokół Placu Tysiąclecia i kilkoma 
ulicami Ursusa, niosąc liczne plakaty i skandu-
jąc swoje żądania. Przejechała też grupa kobiet na 
motorach. Policja z kilkoma radiowozami była na 
miejscu, ale nie było potrzeby interwencji. Kilku 
młodych działaczy zabrało głos, popierając żąda-
nia kobiet. Spontanicznie skorzystało z mikrofonu 
i poparło wydarzenie także kilka osób w średnim 
wieku.

Niestety, wyrok Trybunału został ogłoszony 
w szczycie pandemii, a co za tym idzie manifesta-
cje odbywają się w czasie, kiedy powinniśmy sta-
rać się maksymalnie ograniczać kontakty. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że praktycznie wszyscy prote-
stujący mają założone maseczki. 
W piątek, 30 października, w stolicy odbył się 
marsz „Na Warszawę”, który według różnych 
szacunków zgromadził od 50 do grubo ponad 100 
tysięcy uczestników przybyłych z różnych stron 
kraju. 

MAMY JUŻ LISTOPAD. Protesty trwają nadal, 
w wielu przypadkach dołączają do nich inne, nie-
zadowolone z podejmowanych przez rząd decyzji, 
grupy –  rolnicy, taksówkarze, restauratorzy, opo-
zycyjni politycy, solidaryzujący się z kobietami 
artyści.
Konkretnym, identyfikującym się oficjalnie z pro-
testem podmiotem jest działający od 2016 r. Ogól-
nopolski Strajk Kobiet. 

Tekst	i	zdjęcia Jacek Sulewski

„Spacery” w naszym regionie

przyniosło i zapaliło ponad 300 zniczy. Protestujący 
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PSYCHOLOGIA l NASZE STRONY

Niedoceniany sen
„Wyśpię się po śmierci” to zdanie, które często pada w dzisiej-
szym, zabieganym świecie. Większości z nas zdarzyło się (lub, co 
gorsza, zdarza regularnie) zarwać noc z powodu innych pilnych spraw – dużej ilości pra-
cy, nauki do egzaminu czy ważnych spraw rodzinnych. Niedocenianie znaczenia snu i nie-
przeznaczanie na niego wystarczającej liczby godzin to niemal znak rozpoznawczy obec-
nych czasów. Tymczasem praktykując często myśl o „wyspaniu się dopiero po śmierci” 
w rezultacie znacząco można sobie tę śmierć przyspieszyć.

Problem cywilizacyjny
Dr Matthew Walker, brytyjski naukowiec zaj-
mujący się badaniem mózgu przekonuje, że 
zaledwie jedna noc złego snu wyrządza zdecy-
dowanie większe szkody fizyczne i psychiczne 
niż te powodowane przez analogiczny brak je-
dzenia czy aktywności fizycznej. Tymczasem 
większość z nas przykłada się bardziej do odpo-
wiedniej diety czy codziennej dawki ruchu niż 
do właściwego snu. Tendencja ta jest powszech-
na w krajach uprzemysłowionych. Problem ten 
przybrał tak poważne rozmiary, że Światowa 
Organizacja Zdrowia ogłosiła epidemię niedo-
boru snu właśnie w krajach najlepiej rozwinię-
tych. Tam, gdzie przez ostatnie stulecie średni 
czas snu uległ najbardziej drastycznemu obni-
żeniu, np. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Japonii, Korei Południowej i szeregu 
państw Europy Zachodniej, nieprzypadkowo 
obserwuje się też największy wzrost szeregu 
poważnych chorób i zaburzeń psychicznych. 
Niedobór snu przypomina gumkę recepturkę: 
do pewnego momentu daje się rozciągać, a po-
tem pęka.

Skutki niedoboru snu
Jakie to mogą być choroby? Przyjrzyjmy się 
kilku z nich. Okazuje się, że niewystarczająca 
ilość snu niszczy układ immunologiczny, po-
nad dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania 
na nowotwór oraz wpływa na rozwój choroby 
Alzheimera. Tak mocno zaburza poziom cukru, 
że może doprowadzić do wczesnego stadium 
cukrzycy. Niedobór snu zwiększa także ryzyko 
przytykania się i nadwątlania tętnic wieńco-
wych, co po jakimś czasie prowadzi do choroby 
wieńcowej, udaru i zastoinowej niewydolności 
serca. Tak jak zostało to już wspomniane po-
wyżej, przyczynia się również do zaburzeń psy-
chicznych takich jak depresja, lęki czy skłon-
ności samobójcze. Myślenie, że niedobór snu 
szkodzi tylko wtedy, gdy jest długotrwały jest 
błędne. Nawet jedna nieprzespana noc jest dla 
naszego organizmu mocno odczuwalna. Przy-
kładowo, spowodowane niewyspaniem zmęcze-
nie wzmaga głód. Odbywa się to w taki sposób, 
że niedobór snu zwiększa poziom hormonu od-
powiedzialnego za łaknienie, a zarazem zmniej-
sza poziom towarzyszącego mu hormonu, który 
w normalnych okolicznościach sygnalizuje, że 
się najedliśmy. Mimo pełnego żołądka niewy-
spanemu człowiekowi nadal chce się jeść.

Może zabić?
Teza postawiona we wstępie, że deficyt snu 
przybliża nas do śmierci może wydawać się 
przesadzona, jednak ma swoje źródło w moc-
nych dowodach naukowych. Niedobór snu może 
nas zabić na dwa sposoby. Pierwszy, bezpośred-
ni, to bardzo rzadka choroba genetyczna, która 
ujawnia się w wieku średnim, a jej pierwszym 
objawem jest postępująca bezsenność. Po kilku 
miesiącach pacjent przestaje w ogóle spać. Na 
tym etapie zaczynają u niego szybko zamierać 
podstawowe funkcje mózgu i organizmu. Po 
12–18 miesiącach braku snu – pacjent umiera. 
Drugi, pośredni sposób dotyczy prowadzenia 

samochodu w stanie niewyspania. Prowadzi to 
do setek tysięcy wypadków i ofiar śmiertelnych 
rocznie. W takich sytuacjach zagrożone jest nie 
tylko życie osób niewyspanych, ale również 
pozostałych. W Stanach Zjednoczonych śred-
nio jedna osoba ginie co godzinę w wypadku 
samochodowym spowodowanym przez błąd 
wynikający ze zmęczenia. I jeszcze jedna, nie-
mniej przerażająca statystyka. Liczba wypad-
ków samochodowych spowodowanych przez 
jazdę w stanie niewyspania przekracza liczbę 
tych spowodowanych przez jazdę pod wpływem 
alkoholu i narkotyków razem wziętych. 

Tajemnica snu
Sen należy do najbardziej zagadkowych zacho-
wań człowieka. Choć wypełnia nam jedną trze-
cią życia (tak przynajmniej powinno być), nie 
rozumiemy w pełni, co się wtedy z nami dzieje. 
Nauka przez długi czas nie potrafiła wyjaśnić, 
do czego tak właściwie potrzebujemy snu. Na-
wet perspektywa ewolucyjna, która wielokrot-
nie przyspiesza z odsieczą w przypadku nie-
zrozumiałych dla nas, naszych współczesnych 
zachowań, tym razem raczej zawodzi. Kiedy 
śpimy, nie możemy zdobywać pożywienia, szu-
kać partnera ani się rozmnażać. A co najgorsze, 
nie jesteśmy w stanie bronić się przed atakami 
drapieżników. A pojawiające się w trakcie nocy 
sny stanowią już całkowicie niewyjaśniony dla 
nas obszar. I mimo że w trakcie ostatnich lat na-
stąpił znaczący progres w badaniach nad snem 
to wiele zagadnień wciąż pozostaje bez odpo-
wiedzi. To, co jednak wiemy z całą pewnością 
to, że zaniedbywanie snu jest dla nas wysoce 
szkodliwe. Z kolei systematyczny i trwający od-
powiednio długo dobry sen ma dla organizmu 
wyłącznie dobroczynny wpływ.

Sen dobry na wszystko
Każda noc przynosi nam furę korzyści zdrowot-
nych. Obecnie nie powinniśmy już pytać, jakie to 
są korzyści tylko czy istnieją jakiekolwiek funk-
cje biologiczne, na które porządny sen nie wpły-
wałby korzystnie. Z tysięcy przeprowadzonych 
badań wynika jak dotąd identyczny wniosek: ta-
kich funkcji nie ma. Sen jest najskuteczniejszym 
sposobem codziennej troski o zdrowie mózgu 
i organizmu. Jeśli chodzi o mózg, sen wzbogaca 
szereg funkcji, w tym zdolność uczenia się, za-
pamiętywania oraz podejmowania racjonalnych 
decyzji i dokonywania logicznych wyborów. 
Wpływając dobroczynnie na zdrowie psychicz-
ne, sen kalibruje emocjonalne obwody naszych 
mózgów, umożliwiając spokojne pokonywanie 
społecznych i psychologicznych wyzwań ko-
lejnego dnia. Światowa Organizacja Zdrowia 
i amerykańska Narodowa Fundacja Snu (Natio-
nal Sleep Foundation) zalecają, aby dorośli spali 
średnio 8 godzin na dobę. Nie zaniedbujmy tego. 
Zamiast twierdzić, że „wyśpisz się po śmierci” 
lepiej zacząć praktykować znacznie bardziej ko-
rzystne wysypianie się dla zdrowia. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
•	 M.	 Walker,	 Dlaczego śpimy? Odkrywanie potęgi snu i marzeń 

sennych, Warszawa	2019.	
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n  WYSTAWA MALARSTWA BATALISTYCZNEGO
Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego

CUD NAD WISŁĄ
Galeria Sztuki Współczesnej Ad-hoc 
w Warszawie, po raz kolejny jest miej-
scem celebrowania tradycji niepodle-
głościowych. W 2019 r. miała tu miejsce 
ekspozycja pod nazwą „Od Naczelnika 
do Naczelnika”, autorstwa Grażyny Ko-
stawskiej i Piotra Szałkowskiego, na której, obok portretów 
obu naczelników: Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego, 
zaprezentowano słynne już cykle batalistyczne „Kościusz-
kowskie czasy”, „Epos Kościuszkowski”, „Wiara, Nadzieja, 
Ojczyzna” oraz projekty i realizacje medali okolicznościo-
wych autorstwa Piotra Szałkowskiego.

T ym razem artyści prezentują dwa nowe, odrębne cykle obra-
zów, które powstały dla uczczenia 100-nej rocznicy Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku. W skład pierwszej części ekspo-

zycji wchodzą wielkoformatowe kompozycje batalistyczne ma-
lowane techniką olejną, będące szkicami do bitewnej panoramy 
oraz akwarele i rysunki autorstwa Grażyny Kostawskiej. Kolejna 
część to najnowsze obrazy i rysunki Piotra Szałkowskiego z cy-
klu „Droga do niepodległości” oraz portrety Józefa Piłsudskie-
go. Artyści, mimo posługiwania się podobną materią, stworzyli 
po raz kolejny, niezwykle indywidualne kreacje, konsekwentne 
w stosunku do ich dotychczasowych dzieł, prezentowanych 
w Muzeum Niepodległości i Cytadeli w Warszawie oraz licznych 
galeriach w kraju i na świecie.

Ekspozycja będzie czynna od listopada do końca 2020 r.
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Program zwiększenia 
wykorzystania Odnawialnych 
Źródeł Energii w Gminie 
Ożarów Mazowiecki 
z dofi nansowaniem 
z gminnego budżetu
Gmina Ożarów Mazowiecki rozpoczyna realizację pilo-
tażowego Programu zwiększenia wykorzystania Odna-
wialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowie-
cki, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość 
montażu instalacji fotowoltaicznych z dofi nansowaniem 
z gminnego budżetu.

O d dawna obserwujemy duże zainteresowanie ze strony 
mieszkańców odnawialnymi źródłami energii, których 
posiadanie pozwala na obniżenie kosztów utrzymania 

gospodarstw domowych. Już kilkukrotnie gmina ubiegała się 
o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na tego typu in-
westycje dla mieszkańców. Zainteresowanie takim wsparciem 
ze strony jednostek samorządu terytorialnego jest ogromne, 
a ilość środków finansowych przeznaczanych na ten cel nie-
wystarczająca. Z powodu braku możliwości pozyskania do-
finansowania na tego typu zadania ze środków unijnych czy 
krajowych, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zainicjował 
prace nad wprowadzeniem gminnego programu, który po-
zwoli na montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach 
mieszkalnych. Środki z budżetu gminy pozwolą na instalację 
nowoczesnych instalacji odnawialnych źródeł energii, które 
realnie wpłyną nie tylko na obniżenie rachunków za energię 
elektryczną w domostwach zakwalifikowanych do udziału 
w programie mieszkańców, ale również przyczynią się do po-
prawy jakości powietrza. 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

n Program obejmuje zakup i montaż instalacji fotowol-
taicznej w budynkach mieszkalnych położonych na 
terenie Gminy.

n Beneficjent może uzyskać maksymalnie do 50% 
dofinansowania wartości instalacji fotowoltaicznej 
wraz z usługą montażu, jednak dofinansowanie to 
nie może wynieść więcej niż 12 000 zł brutto.

n Dofinansowanie gminne nie wyklucza możliwości 
ubiegania się mieszkańca o dodatkowe dotacje z za-
strzeżeniem, że nie mogą przekroczyć 100% wartości 
instalacji fotowoltaicznej.

n Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych będzie 
realizowany przez Wykonawcę wyłonionego zgodnie 
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

n Szacunkowy koszt zakupu i montażu instalacji foto-
woltaicznej oraz wartość wkładu własnego Benefi-
cjenta Programu będą zależały od oferty Wykonaw-
cy, o którym mowa powyżej.

n Ocena kwalifikacji uczestników w Programie zosta-
nie przeprowadzona przez Referat Funduszy Ze-
wnętrznych w dwóch etapach, przed utworzeniem 
listy rankingowej (na podstawie uproszczonego 
audytu energetycznego wykonywanego na zlecenie 
Gminy), a następnie przed podpisaniem Umowy (oce-
na spełniania warunków uczestnictwa).

PROGRAM NIE DOTYCZY montażu instalacji fotowol-
taicznej w obiektach:
n zlokalizowanych pod adresem, w którym zarejestrowana 

jest działalność gospodarcza (niezależnie czy jest ona pro-
wadzona pod tym adresem, czy jedynie zarejestrowana);

n użytkowanych sezonowo;

n ogrzewanych kotłami na paliwa stałe;
n pokrytych płytami cementowo-azbestowymi (eternitem);
n ze złym stanem pokrycia dachowego;
n zamieszkałych krócej niż 12 miesięcy.
Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia rzeczowe-
go, nie pieniężnej dotacji, dlatego nie ma możliwości refun-
dacji kosztów poniesionych na instalacje fotowoltaiczne wy-
konane indywidualnie przez mieszkańca.

UPRAWNIONYMI DO OBJĘCIA WSPARCIEM są 
wszyscy mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy 
przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazali w ze-
znaniu podatkowym Gminę Ożarów Mazowiecki jako miej-
sce  zamieszkania. 
Rolnikom niepracującym i nieprowadzącym działalności 
gospodarczej przysługuje prawo do uzyskania wsparcia pod 
warunkiem, że są zameldowani na stałe na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki. 

DOKUMENTACJA dotycząca naboru znajduje się na 
portalu internetowym ozarow-mazowiecki.pl w zakładce 
STREFA MIESZKAŃCA – FOTOWOLTAIKA.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie komplet-
nej, poprawnie wypełnionej deklaracji w terminie ogłoszone-
go naboru, tj. od dnia 17 listopada 2020 r. od godz. 8.00 
do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 16.00.

DRUKI DEKLARACJI NALEŻY SKŁADAĆ:
n w wersji papierowej – poprzez skrzynkę nadawczą za-

montowaną na frontowej ścianie budynku Urzędu Miej-
skiego przy ul. Kolejowej 2

lub
n w wersji elektronicznej (skan) na adres mailowy: 

rfz@ozarow-mazowiecki.pl 

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT PROGRA-
MU udzielają pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych: 
n kontakt telefoniczny: 22 731 32 28 (w środy: 10.00–18.00, 

w pozostałe dni tygodnia: w godz. 8.00–16.00),
n kontakt e-mailowy: rfz@ozarow-mazowiecki.pl

Paulina	Gajewska
Referat	Funduszy	Zewnętrznych

Płacisz podatki? Segregujesz 
śmieci? Jesteś rolnikiem? 
WEŹ UDZIAŁ W SPISIE ROLNYM!
To taki sam obowiązek.
Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiąz-
kiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie 
przewidziane są prawne i fi nansowe sankcje. Do udziału w spisie rolni-
ków powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie 
rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników. 

Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na 
bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli 
nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno 
dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie 
oraz w całej Polsce. 

➧ NIE SPISZESZ GOSPODARSTWA? MOŻE BYĆ KARA
Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym, udział w spisie 
jest obowiązkiem każdego użytkownika gospodarstwa rolnego! Zlekceważe-
nie tego obowiązku może wywołać negatywne reperkusje. Zgodnie z artyku-
łem 57 ustawy o statystyce publicznej: „Kto wbrew obowiązkowi odmawia  
wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie 
powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. 
Co więcej, w przypadku wizyty lub telefonu od rachmistrza rolnik nie może 
już powiedzieć, że spisze się sam przez Internet w późniejszym terminie. Jest 
to równoznaczne z odmową i fakt ten zostaje odnotowany przez osobę upraw-
nioną do realizacji wywiadu. Taka postawa może również skutkować wszczę-
ciem przez służby statystyczne  postępowania zakończonego karą grzywny.
Ale nie tylko perspektywa kary powinna skłonić rolników to wypełnienia 
swojego jakże ważnego obowiązku.

➧ BEZ DANYCH NIE MA SKUTECZNEJ POLITYKI ROLNEJ
Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć 
świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też 
wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa i całej Polski.
Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą wykorzysty-
wane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu 
terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych będzie niewystarczająca do 
prezentacji wyników np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy. Brak 
szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa może mieć bardzo poważne 
i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis rolny 
jest organizowany co 10 lat, więc zebrane informacje będą wykorzystywane 
w gminach do następnego spisu w 2030 roku. 
ROLNIKU, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju sku-
tecznych działań wspierających rolnictwo czy społeczności wiejskie, wy-
pełnij najpierw swój obowiązek i pomóż stworzyć dokładną i przystającą 
do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa. 

WIĘCEJ INFORMACJI: https://spisrolny.gov.pl/ 
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PRUSZKÓW

ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY 
NA CMENTARZU ŻBIKOWSKIM 
W PRUSZKOWIE
Uroczystości rozpoczęły się przy bramie 
głównej Cmentarza Żbikowskiego w Prusz-
kowie, gdzie miało miejsce odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej zmarłych i zamor-
dowanych więźniów obozu przejściowego 
w Pruszkowie, którzy zostali pochowani 
w bezimiennych zbiorowych mogiłach na 
terenie pruszkowskiego cmentarza w okresie 
od 7 sierpnia 1944 r. do 16 stycznia 1945 r. 
Pamiątkową tablicę ufundowaną przez In-
stytut Pamięci Narodowej odsłonili: Poseł na 
Sejm RP Zdzisław Sipera, Wiceprezes IPN 
dr Mateusz Szpytma, Starosta Pruszkowski 
Krzysztof Rymuza, Prezydent Miasta Prusz-
kowa Paweł Makuch oraz dyrektor Muzeum 
Dulag 121 Małgorzata Bojanowska. 
Po uroczystym poświęceniu tablicy i odmó-
wieniu modlitwy w intencji zmarłych przez 
ks. kanonika Bogdana Przegalińskiego – 
proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP i opiekuna Cmentarza Żbikowskiego, 
pod nowo odsłoniętą tablicą zostały złożone 
wiązanki kwiatów przez przedstawicieli in-
stytucji państwowych i samorządowych oraz 
członków stowarzyszeń patriotycznych.
– Ta tablica zawsze przypominać będzie 
dramaturgię wydarzeń z okresu II wojny 
światowej, a także sytuację warszawiaków, 
którzy siłą wysiedlani przeszli przez obóz 

w Pruszkowie [Dulag 121] – powiedział ks. 
Przegaliński.

UROCZYSTOŚCI POD POMNIKIEM 
„TĘDY PRZESZŁA WARSZAWA”
W czasie drugiej części Obchodów, które 
miały miejsce na terenie byłego obozu Dur-
chgangslager 121  została odprawiona polo-
wa Msza Święta w intencji więźniów obozu 
Dulag 121 i osób niosących im pomoc, którą 
koncelebrowali: ks. Bogdan Przegaliński – 
proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny na Żbikowie, ks. 
dziekan Marian Mikołajczak – proboszcz pa-
rafii św. Kazimierza w Pruszkowie  oraz ks. 
Stanisław Maciej Kicman – były więzień obo-
zu przejściowego w Pruszkowie. 
– To nie była stacja przesiadkowa, to był prze-
myślany i przygotowany obóz selekcji, który 
przeszła cała Warszawa. Tu przeszła praw-
dziwie skrwawiona Warszawa. Byłem tu trzy 
dni, ale nie zapomnę tego miejsca nigdy. Nie 
zapomnę zapachu hali: smary, ludzkie wy-
ziewy, bród cuchnących ran i to przerażenie, 
co dalej?  – mówił we wzuszającej homilii 
ks. Stanisław Kicman. Były więzień obozu 
Dulag 121 podkreślił też rolę pruszkowian 
w udzielaniu pomocy Ludności Cywilnej 
Warszawy przeżywającej dramat wypędzenia 
– Chcę też oddać wielki pokłon w stosunku 
do mieszkańców Pruszkowa, to oni też nieśli 
pomoc, podawali żywność, ukrywali. Im też 

należy się cześć i chwała.  Ale również nie 
zapomnę tych, którzy nieśli nam tu pomoc. 
Siostry, które się nami opiekowały, schylały 
się nad dziećmi, robiły opatrunki biednym, 
chorym ludziom. I lekarze. – Wszystko pod 
nadzorem – dodał ks. Kicman.
W oficjalnej części obchodów „Dnia Pa-
mięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Osób 
Niosących Im Pomoc” oprócz wprowadze-
nia Kompanii Honorowej Wojska Polskiego 
dowodzonej przez por. Jakuba Tomkiewicza 
i odśpiewania Hymnu Państwowego RP przez 
zespół „Mazowsze”, nastąpiło również odczy-
tanie listów skierowanych do zgromadzonych 
uczestników tegorocznych uroczystości od 
Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Premiera 
Mateusza Morawieckiego, Ministra Obrony 
Narodowej Mariusza Błaszczaka, Prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława 
Szarka i Szefa Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Jana Józefa 
Kasprzyka. Starosta Pruszkowski Krzysztof 
Rymuza i Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł 
Makuch wygłosili okolicznościowe przemó-
wienia.  Po uroczystym odczytaniu Apelu 
Pamięci przez oficera Pułku Reprezentacyj-
nego Wojska Polskiego żołnierze Kompanii 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oddali 
salwę honorową. 
Podczas tegorocznych Obchodów  miała miej-
sce także ceremonia wręczenia dyplomów za 
„działania związane z ochroną pamięci na-
rodowej” oraz listów nominacyjnych medalu 
„Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, które 
w  imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wręczył Kazimierz Kowalczyk 
– wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej.
W uroczystościach wzięli udział przedsta-
wiciele władz państwowych oraz samorzą-
dowych, m.in.: Wicemarszałek Sejmu Mał-
gorzata Gosiewska, Poseł na Sejm Zdzisław 

Sipiera, Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpyt-
ma, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. 
dyw. Robert Głąb, Dyrektor Biura Kultury 
m.st. Warszawy Artur Jóźwik, Pełnomocnik 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Zbigniew Czaplicki, Starosta Pruszkowski 
Krzysztof Rymuza, przewodniczący Rady 
Powiatu Stanisław Dymura oraz Prezydent 
Miasta Pruszkowa Paweł Makuch, Burmistrz 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan 
Olesiński, Burmistrz Piastowa Grzegorz 
Szuplewski. Byli obecni również członkowie 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej, Stowarzyszenia Dzieci Powstania 1944, 
czy Stowarzyszenia Dzieci Wojny, a także 
przedstawiciele lokalnych organizacji poza-
rządowych, m.in.: Pruszkowskiego Towarzy-
stwa Kulturalno-Naukowego czy  Pruszkow-
skiego Stowarzyszenia Patriotycznego.
Złożenie wiązanek kwiatowych pod pomni-
kiem „Tędy Przeszła Warszawa” było jed-
nym z ostatnich elementów tegorocznych 
Obchodów. Całości oficjalnych uroczystości 
towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego oraz 2. Kompania Repre-
zentacyjna Wojska Polskiego. W  Obchodach  
wzięli udział także Strzelcy Rzeczypospolitej 
i Harcerze z Hufca ZHP Pruszków. Na zakoń-
czenie z repertuarem pieśni patriotycznych 
pod kierunkiem dyrektora i dyrygenta Jacka 
Bonieckiego wystąpił Zespół Pieśni i Tań-
ca „Mazowsze”, który odpowiadał również 
za piękną oprawę muzyczną podczas Mszy 
Świętej.                                       Muzeum Dulag 121

Więcej	zdjęć	na	www.mocnestrony.com.pl

OBCHODY DNIA 
PAMIĘCI WIĘŹNIÓW
OBOZU DULAG 121 
I NIOSĄCYCH
IM POMOC

2 października 2020 r., w dniu 
Narodowego Dnia Pamięci Lud-
ności Cywilnej Powstańczej 
Warszawy, w Pruszkowie odbyły 
się obchody Dnia Pamięci Więź-
niów Obozu Dulag 121 i Niosą-
cych Im Pomoc.  Uroczystości 
zorganizowane przez Muzeum 
Dulag 121, Powiat Pruszkowski, 
Miasto Pruszków,  Instytut Pa-
mięci Narodowej oraz  Urząd do 
Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, zostały w tym 
roku objęte Patronatem Narodo-
wym Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Andrzeja Dudy w Stu-
lecie Odzyskania Niepodległości. 
Z uwagi na sytuację epidemicz-
ną, tegoroczne Obchody miały 
skromniejszy niż dotychczas 
charakter i odbyły się bez udzia-
łu Świadków Historii – byłych 
więźniów obozu przejściowego  
Durchgangslager 121 w Prusz-
kowie.
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Piastów NewCity. Jest plan rozwoju miasta na nową dekadę
W piątek 30 października minął termin złożenia wniosku z załącznikami w ramach II etapu 
konkursu Rozwój lokalny ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 
współfi nansowanego z Funduszy Norweskich i EOG. Do złożenia wniosku uprawnione były 
54 małe i średnie miasta wyłonione spośród 213 w wyniku I etapu naboru przeprowadzo-
nego w 2019 roku. Piastów znalazł się wśród nich po dobrej ocenie koncepcji NewCity. 
Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa złożonej w I etapie konkursu. Wraz z wnioskiem 
złożone zostały dwa obszerne załączniki, którymi są: „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pia-
stowa do roku 2030” i „Plan Rozwoju Instytucjonalnego”. Oba w sposób komplementarny 
doprecyzowują działania przewidziane w wizji rozwoju NewCity.

C elem wiodącym działań zaplanowanych w Pla-
nie Rozwoju Lokalnego Miasta Piastowa do 
roku 2030 jest nowa wizja miasta – Piastów 

miastem nowoczesnym, dostosowanym do 
wyzwań cyfrowej gospodarki i zachodzących 
zmian klimatycznych, oferującym wysokiej ja-
kości usługi publiczne i włączającym mieszkań-
ców w zrównoważony rozwój miasta oparty na 
diagnozie potrzeb zmieniającego się społeczeń-
stwa. Aby osiągnąć tak zaplanowany obraz Piasto-
wa przewiduje się, wykorzystując istniejący poten-
cjał rozwojowy miasta, prace w zakresie budowy 
/ rozbudowy / modernizacji obiektów infrastruk-
turalnych oraz działania związane z kreowaniem, 
udoskonaleniem i integracją funkcji „miejskich” 
takich jak: administracja, edukacja, sport, ochrona 
zdrowia, rekreacja, ochrona środowiska, kultura, 
komunikacja, bezpieczeństwo, handel i usługi. 
Niestety nie wszystkie z usług o charakterze pub-
licznym miasto może obecnie oferować na pozio-
mie oczekiwań mieszkańców, co hamuje rozwój 
i obniża jakość życia. 
Zasadność działań infrastrukturalnych i miękkich 
z pewnością jasno wypływa z potrzeb mieszkań-
ców. Aby uwzględnić wymagane systemowe podej-
ście do rozwoju lokalnego i zmniejszanie ubóstwa 
oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu 
i założyć strategiczne, zintegrowane i kompleksowe 
zarządzanie miastem, mające na celu poprawę sy-
tuacji mieszkańców w szeroko pojętych obszarach 
problemowych, m.in. w zakresie: ochrony środo-
wiska, efektywnej i czystej energii, małych i śred-
nich przedsiębiorstw, biznesu, edukacji, warunków 
mieszkaniowych, zatrudnienia, zdrowia, systemów 
zarządzania transportem, określono trzy niżej wy-
mienione cele nadrzędne rozwoju Piastowa:

NADRZĘDNE CELE 
ROZWOJU PIASTOWA
 I.  Dostosowanie kompetencyjne sektora 

edukacji, przedsiębiorców, pracowników 
administracji publicznej i mieszkańców 
Piastowa do wyzwań rewolucji cyfrowej 
zachodzącej w produkcji, usługach i na 
rynku pracy.

 II.    Wysoki poziom dojrzałości usług pub-
licznych i partycypacji społecznej (kapita-
łu społecznego) kluczowym czynnikiem 
społecznym warunkującym dynamiczny 
i zrównoważony rozwój miasta.

III.  Poprawa stanu środowiska naturalnego 
jako podstawa integracji społecznej wo-
kół międzysektorowych inicjatyw sprzy-
jających zrównoważonemu rozwojowi 
miasta, niezbędnym warunkiem zwięk-
szenia komfortu życia mieszkańców.

Można wyróżnić następujące elementy składowe 
potrzebne do osiągnięcia ww. trzech celów nad-
rzędnych:
l Zarządzanie miastem w sferze energii, bezpie-

czeństwa publicznego, odpadów, wody oraz 
infrastruktury publicznej w obszarze sportu, 
kultury, oświaty, zdrowia, usług publicznych, 
opieki i wychowania, oparte o nowoczesny 
i efektywny system zbierania i przetwarzania 
danych, centrum zarządzania usługami i wy-
kwalifikowaną kadrę;

l Obszar edukacji od poziomu przedszkola do 
klasy maturalnej szkoły średniej dostosowany 
programowo, kompetencyjnie i infrastruktural-
nie do wyzwań gospodarki 4.0, w tym przede 
wszystkim w zakresie łączenia sfery oświaty 
z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowy-
mi, biznesem i potrzebami zmieniającego się 
rynku produktów i usług;

l Utworzenie infrastruktury umożliwiającej sie-
ciowanie, wzajemne wspieranie, coworking, 
promocję, komunikację, większą efektywność 
kosztową i kompetencyjną, wyższy poziom 
dostosowania oferty do potrzeb grup wykluczo-
nych, doradztwo w zakresie uczenia się przez 
całe życie, wspieranie kreatywności i aktywiza-
cji podmiotów z trzeciego sektora i MŚP.

N a podstawie diagnozy sytuacji miasta, wy-
nikającej z dokumentów strategicznych 
i opinii mieszkańców zebranych w trakcie 

prac analitycznych na potrzeby projektu NewCi-
ty, przewidziane są  działania wzmacniające 
w 4 obowiązkowych dla projektu wymiarach 
tematycznych:

➊ ŚRODOWISKOWY:
l związane z pogarszającym się stanem środo-

wiska oraz adaptacją do zmian klimatu (walka 
z niską emisją, organizowanie terenów zielo-
nych i rekreacyjnych);

l kierunek samowystarczalności energetycznej 
(Centrum Zarządzania Energią, klaster foto-
woltaiki);

l edukacja (gospodarka odpadami, oszczędza-
nie energii, reuse i repair: edukacja w ramach 
PSZOK).

➋ SPOŁECZNY:
l zapobieganie wyludnianiu, migracji do War-

szawy;
l ograniczenie starzenia się społeczeństwa;
l Centrum Edukacyjne (dostępne dla różnych 

grup wiekowych);
l promocja zdrowego trybu życia poprzez ak-

tywność fizyczną i racjonalne odżywianie (do-
stęp do nowoczesnej ochrony zdrowia – diag-
nostyka i edukacja);

l wspomaganie inicjatyw na rzecz rozwoju lo-
kalnego zaangażowania mieszkańców w róż-
nym wieku  we współdecydowanie o mieście;

l rewitalizacja, programy ograniczenia ubóstwa 
i aktywizacji osób wykluczonych;

l upowszechnianie sportu (poprawa infrastruk-
tury i jej udostępnienie dla mieszkańców);

l  aktywizacja organizacji pozarządowych (prze-
strzeń na działalność, pomoc w networkingu), 
wspieranie ich rozwoju i dzielenie się realiza-
cją zadań publicznych;

l poprawa standardów dostępności.

➌ GOSPODARCZY:
l wsparcie dla przedsiębiorców – udostępnienie 

przestrzeni coworkingowej, edukacja;
l przygotowanie kadr dla lokalnego biznesu 

– dostosowana oferta edukacyjna i specjali-
styczne kursy;

l stworzenie warunków dla przemysłu 4.0;
l poprawa poziomu przedsiębiorczości lokalnej.

➍ INSTYTUCJONALNY:
l poprawa jakości usług, dostępności urzędu 

i urzędników w obszarze mobilności i wie-
dzy;

l rozwój systemu e-usług (edukacja pracowni-
ków urzędu oraz mieszkańców, dostępność, 
strefa darmowego, miejskiego, bezprzewo-
dowego internetu);

l powołanie Rady inicjatyw społecznych;
l racjonalne zarządzanie wykorzystaniem me-

diów (energia, gaz, woda);
l rozwój klastra energetycznego i współpracy 

z sąsiednimi gminami.

Z aplanowane działania oddziaływają nato-
miast na następujące 3 sfery, stanowiąc inte-
gralną wizję programową:

➊ PRZESTRZENNA:
l nowa wizja centrum miasta – u tworzenie cen-

trum funkcjonalnego i miejsca spotkań;
l organizowanie nowej struktury podziału nie-

ruchomości w zmarginalizowanych/ zdegrado-
wanych obszarach miasta w celu przygotowa-
nia ich do nowych funkcji;

l poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzy-
stów – przejścia dla pieszych oznakowane dla 
niepełnosprawnych, monitoring zieleni miej-
skiej i przestrzeni publicznej;

l organizowanie atrakcyjnych przestrzeni pub-
licznych i ciągów komunikacyjnych w kwarta-
łach śródmiejskich;

l ułatwienia w komunikacji (centrum przesiad-
kowe, alternatywne środki komunikacji, po-
prawa bezpieczeństwa, dostępności infrastruk-
tury w obrębie nowego centrum miasta).

➋  FINANSOWANIA ROZWOJU 
MIASTA:

l zawieranie partnerstw publiczno-prywatnych 
na rzecz finansowania inwestycji w mieście;

l angażowanie inwestorów prywatnych, wspól-
not i spółdzielni mieszkaniowych w finanso-
wanie inwestycji (zaproszenie do uczestnictwa 
w klastrze na rzecz rozwoju fotowoltaiki, dzia-
łania kulturalne);

l tworzenie wieloletnich programów finanso-
wych i inwestycyjnych, budżetu w    celu za-
pewnienia finansowania działań projektowych 
ze środków samorządowych;

l koncepcje pozyskiwania różnych źródeł finan-
sowania, w tym środków europejskich;

l obligacje miejskie.

➌  INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA 
MIASTEM:

l inteligentne sieci/systemy zarządzania go-
spodarką komunalną, sieciami przesyłowymi 
energii, ciepłowniczymi, gazowniczymi, wo-
dociągowymi, gospodarką odpadami, oświet-
leniem ulic;

l inteligentne systemy zarządzania miastem, 
w tym ruchem/transportem w mieście oraz 
systemy monitorowania, m.in. jakości powie-
trza, bezpieczeństwa, natężenia ruchu pieszego 
i kołowego, w tym ułatwienia dla osób z  nie-
pełnosprawnościami, gospodarki odpadami, 
sieci przesyłowych, w oparciu o otwarte dane;

l innowacyjne wykorzystanie danych o mieście 
i jego mieszkańcach i użytkownikach (staty-
styka dot. osób niepełnosprawnych, zapotrze-
bowanie na energię itp.).                     UM	Piastów



 NR 20(94)/2020  (ROK V)    |    5 LISTOPADA 2020 R.    |    Mocne Strony6 dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW

URSUS

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 

Wybieramy zdrowe życie!
To, że warto zdrowo się odżywiać, wie każdy z nas, jednak czasami wydaje 
się to zbyt trudne w realizacji.    Nawyki żywieniowe wpływają nie tylko na 
masę ciała, ale przede wszystkim na samopoczucie fi zyczne i psychiczne. 
Wszystko, co dostarczamy do swojego organizmu, ma wpływ na jego kondycję 
i odporność.

P onad 50% osób porzuca decyzję 
o zdrowym odżywianiu lub die-
cie z powodu braku dobrej orga-

nizacji. Nieodpowiednie planowanie 
pór posiłków, tego, co będziemy jeść 
i co należy kupić sprawia, że robimy 
wszystko chaotycznie i szybko się 
zniechęcamy. Jak to zmienić?

SIŁA LEŻY W NAS SAMYCH
Od nas zależy, czy zmienimy swoje 
życie na lepsze. Dlatego też tak waż-
ne jest planowanie i organizowa-
nie. – Jeśli zaczynamy stosować dietę 
– niezależnie jaki jej rodzaj - niezbęd-
ne jest strategiczne myślenie i konse-
kwencja w dążeniu do celu –  mówi 
mgr Daria Kwolek z Naturhouse War-
szawa Ursus.

NIE ZOSTAWIAJ WSZYSTKIEGO 
NA OSTATNIĄ CHWILĘ
Jeśli nie mamy dużo czasu na goto-
wanie, posiłki zaplanujmy wcześniej 
i przygotujmy, kiedy będziemy mieć 
na to czas – nawet na kilka dni do 
przodu. – Zamknięte w pojemnikach 
na żywność porcje można zamrozić 
i wykorzystać, kiedy będą nam po-
trzebne, to także idealny sposób na 
różnorodność dań. Unikamy jedzenia 
przez kilka dni tej samej potrawy, a to 
wpływa na nasze zadowolenie z diety. 
To co jemy przekłada się na nasze sa-
mopoczucie i wygląd, dlatego ważne, 
aby potrawy były zdrowe, przygoto-
wane z nieprzetworzonych produktów 
– dodaje dietetyk mgr Daria Kwolek.

PLANUJ I ORGANIZUJ
Ustal wcześniej plan posiłków na ko-
lejne dni i zorganizuj czas na zrobienie 
zakupów i gotowanie.
Warto zrobić listę zakupów – to 
oszczędność czasu i pieniędzy, bo 
w sklepie wkładamy do koszyka tylko 
potrzebne artykuły.
n Oprócz głównych posiłków zapla-

nuj drobne przekąski, które zapo-
biegną podjadaniu (świeże warzy-
wa, owoce, jogurty itp.). Zawsze 
miej je w lodówce.

n Zaopatrz się w pojemniki, które 
pozwolą przechowywać posiłki.

n Nie poddawaj się! Każdy nawet 
najdrobniejszy krok przybliża Cię 
do osiągnięcia celu!

NIE JESTEŚ SAM
Możesz liczyć na pomoc i wsparcie 
dietetyka, ale należy zwracać uwagę, 
żeby trafić do wykwalifikowanego 
specjalisty.
Na zaufanie i profesjonalizm eksper-
ci Naturhouse pracowali latami. Dziś 
w ich ręce powierza swoje problemy 
żywieniowe kilka milionów ludzi na 
całym świecie.
W Naturhouse Warszawa URSUS 
każdy znajdzie fachową poradę w za-
kresie żywienia i zostanie otoczony 

profesjonalną opieką przez cały czas 
trwania dietetycznej kuracji. 
Kluczem do sukcesu jest indywidu-
alne podejście do każdego Klienta 
i reedukacja żywieniowa. Sper-
sonalizowana dieta, wzbogacona 
o odpowiednio dobrane suplementy, 
przyprawiona szczyptą wytrwałości 
i motywacji, to przepis na oczekiwa-
ne efekty.
– Radzimy sobie z najcięższymi przy-
padkami. Pomagamy osobom zma-
gającymi się z różnymi jednostkami 
chorobowymi, takimi jak: otyłość, 
insulinooporność, choroba Hashi-
moto, cukrzyca typu II.  Najlepszym 
sposobem jest indywidualne podejście 
i pokierowanie dietą w zależności od 
danej jednostki chorobowej. Bardzo 
ważne jest, aby dietetyk czerpał wie-
dzę ze sprawdzonych źródeł – dodaje 
mgr Daria Kwolek.
Dietetyk Naturhouse Ursus swoją 
wiedzę na temat dietetyki zdobyła 
podczas 5 lat studiów magisterskich 
i poprzez udział w licznych kursach 
i konferencjach naukowych. Dodat-
kowo stale się dokształca, aby być na 
bieżąco z nowinkami ze świata die-
tetyki i jak najlepiej pomagać swoim 
pacjentom.

WYBIERZ ZDROWE ŻYCIE!
Czytelnicy „Mocnych Stron”, któ-
rzy rozpoczną kurację w Naturhou-
se Warszawa URSUS do 22 listopa-
da, otrzymają upominek – książkę 
kucharską „Gotuj zdrowo i ze sma-
kiem”. Dietetyczne przepisy ułatwią 
przygotowywanie zdrowych i smacz-
nych posiłków.

Centrum Dietetyczne Naturhouse War-
szawa URSUS mieści się w Galerii Ga-
wra przy ul. Warszawskiej 58C. Teraz 
możliwa jest także konsultacja zdalna 
i kuracja z dostawą do domu.
Szczegóły i zapisy tel.: 889 809 879

W 1893 roku posagi siedmiu córek inżynierów i przedsiębiorców zostały 
przeznaczone na kapitał założycielski „Towarzystwa Udziałowego Specy-
jalnej Fabryki Armatur i Motorów”, czyli późniejszych Zakładów Ursus. 
Dla upamiętnienia tego niezwykłego wydarzenia przez pierwszych kilka-
naście lat znakiem fi rmowym fabryki był skrót „P7P”. Po 127 latach na 
skwerze pomiędzy Domem Kultury „Portiernia”(dawne główne wejście do 
ZM URSUS) a pensjonatem dla osób bezdomnych posadzono 7 drzewek.

J ak informuje prezes Oddziału PTTK 
Ursus Janusz Ptasiński, programem 
sadzenia drzew w ramach VII Mię-

dzypokoleniowej Sztafety Turystycznej 
2020 „Sadzimy drzewa dla przyszłych 
pokoleń” zajmuje się Zarząd Główny 
PTTK. VII edycja tej imprezy tury-
stycznej kończy się właśnie w Ursu-
sie. W efekcie uzgodnień z Zarządem 
Dzielnicy Ursus, 8 października 2020 r. 
odbyła się uroczystość posadzenia 
w sąsiedztwie dębu „Ursus” („Drzewo 
z przekazem dla pokoleń” MS 18/2020, 
str. 10) siedmiu drzewek: jabłoni ozdob-
nej royalty, wiśni piłkowanej ozdobnej, 
jarzębu szwedzkiego, gruszy, migdałka 

trójklapowego, robinii ozdobnej i robi-
nii szczeciniastej. Wszystkie zakwitną 
na wiosnę. Na jabłonce już są owoce, 
po 2–3 latach powinny być na grusz-
ce, a wiśnia nie owocuje, ale kwitnąc 
wygląda pięknie. – Wybraliśmy taką 
część skweru, gdzie jest najwięcej słoń-
ca – mówi Magdalena Sternik (przy-
padkowa zbieżność nazwisk z zastępcą 
burmistrza) z Wydziału Ochrony Środo-
wiska Urzędu Dzielnicy, przygotowują-
ca nasadzenia. Oficjalne nadanie imion 
poszczególnym drzewkom – Hanna, Ja-
dwiga, Wanda, Helena, Stanisława, Eliza 
i Aniela – nastąpi wiosną, kiedy wszyst-
kie drzewka zakwitną. Zakup drzewek 

sfinansował członek Zarządu Oddziału 
PTTK Ursus, Wacław Włodarski.
Do tej pory nikomu nie udało się od-
tworzyć dalszych losów siedmiu panien 
– córek założycieli Fabryki. Może ktoś 
z Naszych Czytelników ma jakieś wia-
rygodne informacje na ich temat? Za-
praszamy do kontaktu z redakcją dwu-
tygodnika „Mocne Strony” lub z Izbą 
Tożsamości Ursusa w DK Portiernia 
przy ul. Traktorzystów 24.
W sadzeniu wzięli udział zastępcy bur-
mistrza Ursusa, Wiesław Krzemień 
i Kazimierz Sternik, który powiedział 
– Takie projekty należy realizować. To 
jest dla potomnych. Nas nie będzie, 
a drzewa będą. 
W uroczystości uczestniczyli również 
wspomniany Janusz Ptasiński, członko-
wie Zarządu PTTK Ursus, Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska Dzielni-
cy Ursus Barbara Szymańczak, kierow-
nik DK Portiernia Bożena Kuśmierek, 
przewodnicząca Dzielnicowej Komisji 
Dialogu Społecznego Bożena Iwaniuko-

wicz, autor wielu książek o Ursu-
sie Jerzy Domżalski, członkowie 
Komitetu Powstania Muzeum 
Ursusa, społecznik Stefan Sob-
czak i wiele innych zaintereso-
wanych osób.
Otwarta jest sprawa nadania 
imienia nowemu skwerowi. Na-
sze propozycje to: „Skwer Sied-
miu Panien” i „Skwer Przy Por-
tierni”.
Panny wróciły, a mieszkańcy 
pytają, czy wrócą traktory, czy 
będzie Muzeum Ursusa?

Tekst	i	zdjęcia	
Jacek Sulewski

Siedem kwitnących „panien”
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Pracownia słynnego rzeźbiarza Jana Graczyka ocalona!
Sierpniowa decyzja Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej działającej m.in. dla 
bloku przy Pużaka 4, stała się dla Pana Jerzego Graczyka hiobową wieś-
cią. Nakazywała niezwłoczne opuszczenie lokalu w piwnicy, zajmowanego 
jako pracownia rzeźby przez prawie 50 lat: najpierw przez artystę Jana 
Graczyka, następnie przez jego syna – wspomnianego Jerzego. Wspólnota 
ma zamiar urządzić w historycznym miejscu wózkarnię. Pan Jerzy wraz ze 
swoim synem Michałem poprosili o pomoc władze Dzielnicy Ursus.

P od koniec sierpnia Zarząd Wspól-
noty Mieszkaniowej nie wyraził już 
chęci podpisania umowy z Jerzym 

i Michałem Graczykami na wynajęcie 
zajmowanej od blisko 50. lat przestrzeni 
na pracownię artystyczną. Mieli czas na 
opuszczenie lokalu do końca września 
2020. Postanowili działać. Zredagowali 
wniosek do Burmistrza Dzielnicy Ursus 
i jego Zastępców oraz do Wydziału Kul-
tury.  – (…) Obecnie nie mam miejsca, 
gdzie mogę tworzyć nowe prace oraz 
przetrzymywać swoje i Ojca – Jana Gra-
czyka – rzeźby. Jeśli prace będą prze-
trzymywane w nieodpowiednich warun-
kach, zostaną bezpowrotnie zniszczone. 
Proszę o niewielkie pomieszczenie o po-
wierzchni ok. 30 m2, ogrzewane i najle-
piej z bieżącą wodą. Proszę o pozytywne 
rozpatrzenie mojego wniosku – podpisa-
li z wyrazami szacunku Michał i Jerzy 
Graczyk (wnuk i syn Jana Graczyka). 
Swoją prośbę motywowali aktywnym, 
wieloletnim uczestnictwem w życiu 
kulturalnym Dzielnicy. Jan, nagradzany 
i doceniany na całym świecie polski pla-
styk i rzeźbiarz, był twórcą Leśnej Gale-
rii Rzeźby, która została otwarta w 1983 
roku we wsi Budy Grabskie koło Skier-
niewic na terenie Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego. Od końca lat 60-tych 
rzeźby Jana Graczyka zaczęły się poja-
wiać na wystawach: najpierw małych, 
przyzakładowych, później ogólnopol-
skich, a wreszcie zagranicznych. Jego 
prace – zaskakujące rzeźby-twarze – 
znajdują się w zbiorach państwowych 
i prywatnych w Polsce i wielu krajach 
świata, m.in.: Argentynie, USA, Izraelu, 
Indiach, Włoszech. Syn Jana – Jerzy – 
jest także artystą, amatorem, tworzącym 
w czasie wolnym od pracy. Przygodę ze 

sztuką zaczął pod wpływem twórczości 
ojca. W odróżnieniu od Jana Graczyka 
Pan Jerzy zajmuje się przede wszyst-
kim malarstwem olejnym, akwarelami, 
płaskorzeźbą w drewnie, a także kom-
pozycjami rzeźbiarsko – malarskimi 
w drewnie. Prace obu Graczyków nie 
raz zdobiły wnętrza Domów Kultury 
w Ursusie, rok temu także grały głów-
ną rolę podczas „Nocy Muzeów” Izby 
Tożsamości Ursusa w DK „Miś”(dziś 
mieści się tam DK „Portiernia”).

PROŚBA ZNALAZŁA ZROZUMIENIE
Na szczęście, rozpaczliwa prośba zna-
lazła zrozumienie wśród włodarzy 
Dzielnicy. O sprawie poinformowany 
został Bogusław Łopuszyński, Dyrek-
tor Ośrodka Kultury „Arsus” w Dziel-
nicy Ursus. 15 października br. pozy-
tywnie przychylił się do prośby. Już 
od 1 listopada do 30 czerwca 2023 r. 
(z możliwością przedłużenia) Dyrek-
tor „Arsusa” wygospodarował lokal 
o powierzchni ponad 32 m2 w suterenie 
budynku, gdzie mieści się Dom Kultu-
ry „Kolorowa” (administrowany przez 
„Arsus”). – Bardzo ładne pomieszcze-
nie. Potrzebowałoby jedynie oświetlenia 
punktowego do stanowisk rzeźbiarskich 
i na to wyrazimy zgodę. Myślimy z Panią 
Kierownik DK „Kolorowa” o wspólnej 
organizacji z Panem Jerzym warszta-
tów rzeźbiarskich w naszych parkach, 
wystawie autorskiej Jerzego Graczyka. 
Pan Jerzy mógłby ubarwiać swoimi 
pracami różne miejsca użyteczności 
publicznej na terenie Dzielnicy. Będzie 
to podnosiło wartość naszych lokalnych 
twórców. Chcemy sprawować nad nimi 
opiekę. W „Kolorowej” działają już tak-
że pracownia ceramiczna oraz witrażu. 

Zapraszamy zatem do tych wszystkich 
trzech pracowni – komentował Bogu-
sław Łopuszyński.

PODZIĘKOWANIA OD JERZEGO GRACZYKA
Ogromną pomoc i empatię wykazały 
Władze naszej Dzielnicy, w tym Bur-
mistrz Bogdan Olesiński, Panowie wi-
ceburmistrzowie Wiesław Krzemień 
oraz Kazimierz Sternik oraz Pracow-
nicy Wydziału Zasobów Lokalowych: 
Pani Jadwiga Kwiatkowska i Naczelnik 
Pan Antoni Kłopocki. Szczególne po-
dziękowania należą się także Dyrek-
torowi Ośrodka Kultury „Arsus” Panu 
Bogusławowi Łopuszyńskiemu, któ-
ry zaproponował nam pomieszczenie 
w Domu Kultury „Kolorowa”. Dzięki 
Jego zaangażowaniu i pomocy w tym 
miejscu powstanie nowa pracownia ar-
tystyczna. Będzie to miejsce, gdzie będę 
mógł tworzyć nowe prace i które upa-
miętni twórczość mojego Ojca.

KOMENTARZ AUTORA
Warto w tym miejscu wspomnieć, że 
pod koniec listopada 2017 r. ówczesny 
Prezydent m.st. Warszawy powołała Ze-
spół do spraw Warszawskich Historycz-
nych Pracowni Artystycznych. Zespół to 
organ opiniodawczo-doradczy dla Biura 
Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Biura 
Stołecznego Konserwatora Zabytków 
Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów dziel-
nic m.st. Warszawy i innych urzędów 
z mocy prawa zajmujących się admini-
strowaniem pracowniami. 
Historyczne pracownie artystyczne sta-
nowią element tożsamości kulturowej 
Warszawy. Tworzą pamiątkę po wielu 
zasłużonych dla warszawskiej kultury 
i sztuki osobach, są miejscami prze-
chowywana spuścizny artystycznej oraz 
realizacji nowych projektów wizual-
nych. Wiele z tych miejsc, mimo war-
tości kulturowej, przestało już istnieć 
lub niebawem może zostać zlikwido-
wanych (kilka lat temu taki los spotkał 
pracownię Aleksandra Żurakowskiego 
przy ul. Filtrowej 83). Powodem tego są 
czynniki ekonomiczne, przekształcenia 

własnościowe lub zmiany statusu użyt-
kowego zajmowanych przez nie lokali, 
stan infrastruktury technicznej, itp. 
W wielu przypadkach zagrożone jest 
nie tylko istnienie samych miejsc upa-
miętniających życie i twórczość danego 
artysty, ale także zgromadzone i prze-

chowywane w jego pracowni prace. 
Dlatego tym bardziej cieszy, że w Dziel-
nicy Ursus dziedzictwo Jana Graczyka 
i jego syna Jerzego zostało na kilka lat 
uratowane.

Agnieszka Gorzkowska

OD REDAKCJI:	 O	 Jerzym	 Graczyku,	 jego	 ojcu	 Janie	 oraz	 pasji	 i	 pracach	 obu	 panów	 pisaliśmy	
w	„Mocnych	Stronach”	nr 9	z	28	maja	2020 r.	w	materiale	Wojciecha	Grzesika	pt. „JERZY	GRACZYK–	
artysta	z	Ursusa”	–	numer	dostępny	na	stronie	mocnestrony.com.pl	w	niebieskiej	zakładce	e-wydania.

Jerzy	Graczyk	–	syn	Jana	 Fot. W. Grzesik

Na	wystawie	Jana	Graczyka	podczas	„Nocy	Muzeów”	w	Izbie	Tożsamości	Ursusa.		 Fot. A. Gorzkowska

Od soboty, 10 października rząd wprowadził nowe zasady dotyczące zakrywa-
nia ust i nosa. Zawierało je rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw 
w piątek tuż przed północą, 9 października. Po słowach krytyki m.in. uwagach od 
Rzecznika Praw Obywatelskich i wielu prawników, przepisy o maseczkach zostały 
poprawione i znalazły się w znowelizowanej ustawie, tzw. „covidowej”. Spraw-
dziliśmy, jak w naszym regionie łamany jest obowiązek zakrywania ust oraz nosa

U chwalona przez Sejm 22 paździer-
nika nowelizacja przewiduje kara-
nie grzywną za nieprzestrzeganie 

obostrzeń, np. dotyczących noszenia 
maseczek. Lekceważenie obowiązku 
zakrywania ust i nosa stanowi odtąd 
uzasadnioną przyczynę odmowy sprze-
daży w sklepach. Wcześniej Adam 
Bodnar – Rzecznik Praw Obywatel-
skich – zwrócił się do premiera o pilne 

zainicjowanie odpowiednich działań 
legislacyjnych, aby zgodnie z Konsty-
tucją RP, obowiązek zakrywania ust 
i nosa regulowała ustawa. Wprowa-
dzenie takich zapisów tylko do rozpo-
rządzenia naruszyło zasady tworzenia 
prawa i były już przypadki w Polsce, 
że sądy odmawiały z tego powodu 
wszczęcia postępowania w sprawie 
o brak maseczki ochraniającej twarz.

Sprawdziliśmy, jak mieszkańcy na-
szego regionu od 10 października 
respektowali obowiązek noszenia ma-
seczek. Nawet mimo wątpliwości co 

do podstaw prawnych, jednak mając 
świadomość obowiązku moralnego 
w stosunku do współobywateli, a nie 
tylko myśląc o swoich ograniczeniach. 

POSYPAŁY SIĘ MANDATY. NAJWIĘCEJ 
W POWIECIE PRUSZKOWSKIM
W odniesieniu do całego powiatu 
warszawskiego zachodniego dane sta-
tystyczne w zakresie nierealizowania 
obowiązku zasłaniania twarzy za okres 
od 10 października br. do 28 paździer-
nika br. przekazała nam podinsp. Ewe-
lina Gromek-Oćwieja – oficer praso-
wy Komendy Powiatowej Policji dla 
powiatu warszawskiego zachodniego. 
Ukaranych mandatami karnymi zo-
stały 82 osoby. Skierowano również 
4 wnioski o ukaranie do sądu. O wiele 
więcej kar nałożyli funkcjonariusze 
w powiecie pruszkowskim. Z danych 
za okres od 10 do 27 października 

(przekazała Karolina Kańka – oficer 
prasowy KPP w Pruszkowie) wynika, 
że 313 osób ukaranych zostało manda-
tami karnymi. Do sądu skierowanych 
zostało 47 wniosków, a 25 osób zo-
stało pouczonych. Od mł. asp. Karola 
Cebuli z Komendy Rejonowej Warsza-
wa III (obszar: Ochota, Ursus, Wło-
chy) wiemy natomiast, że ukaranych 
mandatem karnym za brak maseczki 
zostało 188 osób. Wobec 40 osób zo-
stały skierowane wnioski o ukaranie. 

Niestety, nie udało nam się pozyskać 
szczegółowych danych, oddzielnych 
dla każdej gminy w naszym regio-
nie. Oficerowie prasowi tłumaczy-
li, że dane trafiają do jednej bazy, 
a mandaty opatrzone są numerami, 
nie miejscowościami, gdzie zostały 
wystawione.

Agnieszka Gorzkowska

„Zero tolerancji” za brak maseczek  
w naszym regionie
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BRWINÓW

Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

Most w Czubinie
Trwają ostatnie prace związane z realizowaną przez po-
wiat pruszkowski rozbudową drogi powiatowej nr 1509W 
w Czubinie oraz budową mostu.

W ramach przeprowadzonych prac został przebudowany 
odcinek drogi o długości ok. 135 m, a jezdnia została 
poszerzona do 6,6 m. Został zbudowany dwukierunkowy 

ciąg pieszo-rowerowy, który został ograniczony z zewnątrz 
barierą energochłonną, wyposażoną w poręcz. Stary wąski 
most na rzece Rokitnicy na granicy Czubina i Milęcina, na 
którym często dochodziło do wypadków i stłuczek, został ro-
zebrany, a w jego miejsce zbudowano nowy, odpowiadający 
standardom technicznym. Wykonawca przebudował oświet-
lenie uliczne. Konieczne było także rozebranie starego wodo-
ciągu i zbudowanie nowego odcinka. 
Prace zgodnie z umową mają się zakończyć 31 października 
br. Obecnie trwają już procedury budowlane dotyczące obo-
wiązkowej kontroli inspektorów powiatowego nadzoru. Ko-
rzystanie z rozbudowanej drogi i mostu będzie możliwe po 
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

Rozbudowa drogi i budowa nowego mostu nad rzeką Rokit-
nicą na granicy Czubina i Milęcina była długo oczekiwana 
nie tylko przez mieszkańców pobliskich miejscowości, lecz 
także całego powiatu pruszkowskiego. Wąski most na łuku 
drogi, na którym często dochodziło do wypadków i stłuczek, 
stwarzał niebezpieczeństwo zarówno dla kierowców, jak i pie-
szych. Zdarzało się nawet, że samochody wpadały do rzeki. 
Sołtys Czubina i radna Rady Miejskiej Aldona Górniak zwra-
cała uwagę na tę kwestię m.in. podczas debat o bezpieczeń-
stwie organizowanych przez policję.
Koszt inwestycji to prawie 2 mln złotych. Powiat pruszkow-
ski na jej realizację pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 029 
580,00 zł w ramach subwencji ogólnej budżetu państwa. 
Na realizację tego zadania pomoc finansową dla powiatu 
pruszkowskiego w wysokości 450 tysięcy złotych przekazała 
także gmina Brwinów. 

Fot. Urząd Gminy Brwinów

Sadzenie 
jesionów
Tworzenie szpalerów drzew przy no-
wych drogach i ścieżkach rowerowych 
oraz systematyczne dosadzanie drzew 
w przestrzeni publicznej stało się 
w gminie Brwinów tradycją. W tym roku 
wiodącym gatunkiem jest jesion.

Z aczęło się od odtworzenia nasadzeń 
przydrożnych przy nowej drodze łą-
czącej sołectwa Moszna i Krosna. 

Część starych drzew rosnących w pasie 
drogowym trzeba było usunąć, ale je-
sion – gatunek, który sadzili tam dawniej 
mieszkańcy wsi – nie zniknie z krajobrazu. 
Jesiony, dawniej cenione przede wszyst-
kim ze względu na drewno wykorzysty-
wane w meblarstwie i stolarstwie (m.in. 
na podłogi i schody), sadzone są wzdłuż 
dróg dla osłony przed wiatrem. Pojedyncze 
drzewa osiągają znaczną wysokość i dzię-

ki swoją ażurowej koronie tworzonej przez 
pierzaste liście dają latem przyjemny cień. 
Wzdłuż wybudowanego w tym roku odcinka 
drogi między sołectwami Moszna i Kros-
na posadzono już ok. 40 drzew, ale Referat 
Inwestycji i Remontów wraz z Referatem 
Ochrony Środowiska mają już pomysły na 
kolejne lokalizacje dla jesionów, których 
przybędzie na terenie gminy ponad 160. Kil-

kadziesiąt jesionów pojawiło się w tym tygo-
dniu przy torach pumptrackowych na terenie 
zielonej strefy rekreacji za osiedlem przy ul. 
Sochaczewskiej  oraz wzdłuż ogrodzenia fi-
lii przedszkola. – Zapewniam, że jeśli chodzi 
o sadzenie drzew, nie jest to nasze ostatnie 
słowo – mówi zastępca burmistrza Sławomir 
Walendowski.                               

   UG	Brwinów

Głosowanie na harcerskie rondo
Od 26 października można głosować na projekt zagospodarowania terenu wokół 
ronda Ignacego Kozielewskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. 

Z głoszony przez burmistrza Arkadiusza 
Kosińskiego projekt „Harcerskie rondo 
– zagospodarowanie terenu wokół ronda 

Ignacego Kozielewskiego współtwórcy pol-
skiego harcerstwa i słów hymnu »Wszystko 
co nasze«” polega na wykonaniu nasadzeń 
i postawieniu elementów małej architektury 
w rejonie wybudowanego w ubiegłym roku 
ronda. Prace sfinansuje i wykona wojewódz-
two mazowieckie – jeśli ten projekt zwycięży 
w głosowaniu. 
Na samym rondzie wśród zieleni, naprze-
ciwko wlotu każdej z ulic mają stanąć cztery 
podświetlane krzyże harcerskie. Na placyku 
obok ronda, niedaleko ogrodzenia plebanii, 

zostanie ustawiona „ławeczka” – naturalnej 
wielkości rzeźba plenerowa z brązu przedsta-
wiająca I. Kozielewskiego jako 
młodego harcerza siedzącego 
na kłodzie przed ogniskiem. Do 
rzeźby będzie prowadziła żwi-
rowa alejka wśród zieleni.

Pomysł zakłada też posadzenie 
roślin wokół ronda – krzewów, 
bylin, traw i drzew m.in. ber-
berysów, róż, trzmielin, bylin, 
a także jabłoni czy dereni. Ro-
śliny zostały dobrane tak, aby 
były atrakcyjne o każdej porze 

roku. Zaproponowane gatunki dobrze zno-
szą warunki miejskie, są odporne na zanie-
czyszczenia komunikacyjne, rozpraszają fale 
dźwiękowe co zmniejsza natężenie hałasu 
oraz wpływają pozytywnie na poprawę mi-
kroklimatu. 

Ignacy Kozielewski, patron ronda, w latach 
1929–1945 mieszkał w Brwinowie. Spędził 
tu niemiecką okupację, a w tym czasie prowa-
dził tajne nauczanie w Brwinowie, Milanów-
ku i Grodzisku Mazowieckim. Był jednym ze 
współzałożycieli polskiego harcerstwa oraz 
propagatorem idei harcerskich.  W okresie 
międzywojennym był czołowym działaczem 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – pio-
nierskiej organizacji wychowania fizycznego 
i sportu – oraz prezesem gniazda sokolego 
w Brwinowie, które obecnie nosi jego imię.

W tym roku do dyspozycji w ramach Budże-
tu Obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy 
mają kwotę 25 mln złotych. Dzięki mobi-
lizacji mieszkańców i sympatyków gminy 
Brwinów można uczynić z ronda Kozielew-
skiego kolejną wizytówkę miasta. O tym, 
czy projekt zostanie zrealizowany, zdecydują 
mieszkańcy województwa mazowieckiego, 
którzy mogą głosować od 26 października 
do 16 listopada br. na stronie https://bom.
mazovia.pl/

Fot. Urząd Gminy Brwinów
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POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

*		Pytanie	można	zadać	drogą	e-mailową	pod	adresem:	redakcja@mocnestrony.com.pl w	tytule	e-maila	wpisując:	
PORADA PRAWNA.	 Pytanie	 musi	 być	 zwięzłe	 i	 dotyczyć	 tylko	 jednego	 zagadnienia.	 Odpowiedź	 wyłącznie	
na łamach.

WYMIANA TELEFONU NA INNY
Niedawno w salonie operatora komórko-
wego podpisałem umowę na abonament 
komórkowy. Przy okazji kupiłem też te-
lefon. Jestem już starszym człowiekiem 
i niestety w domu okazało się, że nabyty 
przeze mnie aparat nie bardzo mi odpo-
wiada, bo jest jak dla mnie skomplikowany 
w obsłudze. Chciałem wymienić telefon, 
ale w salonie spotkałem się z odmową. Za-
sugerowano mi wytoczenie sprawy w są-
dzie. Co mogę z tym fantem zrobić?
Niestety niewiele. Nie ma przepisu, który 
nakazywałby w opisanym przypadku opera-
torowi komórkowemu wymianę telefonu na 
inny. Z formalnego punktu widzenia telefon, 
który Pan kupił (a dokładnie jego unikalny 
numer IMEI) jest wpisany do umowy, któ-
rą Pan zawarł, a to oznacza, że do wymiany 
telefonu trzeba by najpierw wypowiedzieć 
umowę na abonament, odebrać stary telefon, 
a później zawrzeć nową umowę, do której 
przypisany zostanie już inny aparat. Opera-
tor komórkowy może oczywiście zgodzić się 
na taką procedurę, ale niestety nie musi – jak 
widać wymaga ona od niego sporo zachodu 
i takie działanie zależy tylko od jego dobrej 
woli. Oczywiście są przepisy, które zezwala-
ją konsumentowi na odstąpienie od umowy 
w sytuacji, gdy zakupiony przez nich towar 
nie odpowiada warunkom zawartej umowy. 
Jednak fakt, że aparat okazał się zbyt skom-
plikowany w obsłudze nie da się pociągnąć 
do tej kategorii. Towar jest bowiem niezgod-
ny z umową, jeśli: nie nadaje się do celu, do 
którego na ogół się go używa, nie ma właści-
wości cechujących ten rodzaj towaru, nie ma 
właściwości opisanych przy sprzedaży przez 
sprzedawcę, nie nadaje się do celu określo-
nego w umowie. W przypadku niezgodności 
towaru z umową klient może w pierwszej 
kolejności żądać naprawy towaru albo jego 
wymiany na nowy. Oba działania są niecelo-
we w Pańskim przypadku, bo w najlepszym 
razie dostanie Pan ten sam model telefonu. 
Dopiero kiedy naprawa albo wymiana nie 
jest możliwa konsument może żądać odpo-
wiedniego obniżenia ceny towaru niezgod-
nego z umową i dopiero na końcu odstąpić 
od umowy. Niestety nie da się tej procedury 
zastosować w Pańskim przypadku. Kupiony 
aparat jest bowiem formalnie zgodny z umo-
wą to znaczy ma właściwości, które zostały 
Panu zaprezentowane. W salonie powinien 
Pan zażądać prezentacji szczegółów dzia-
łania tego aparatu i odmówić jego zakupu 
w przypadku, gdy nie odpowiadałaby Panu 
jego obsługa. Jest jeszcze jeden sposób na 
pozbycie się nie odpowiadającego Panu apa-
ratu – może Pan odstąpić od zawartej umo-
wy twierdząc, że została ona podpisana pod 
wpływem błędu. Trzeba by wtedy udowod-
nić, że w czasie zakupów został Pan wprowa-
dzony w błąd przez sprzedawcę i gdyby Pan 
o nim wtedy wiedział to nigdy nie zawarłby 

Pan takiej umowy. Niestety o tym, czy tak 
było może zdecydować jedynie sąd w trak-
cie procesu cywilnego. Trzeba by udowod-
nić, że sprzedawca obiecał Panu właściwości 
tego telefonu, których on nie posiada. Pań-
skie problemy wynikają z faktu, że zawarcia 
umowy abonamentowej oraz zakupu związa-
nego z nią telefonu dokonał Pan w stacjonar-
nym salonie. Można było ich uniknąć w bar-
dzo prosty sposób – wystarczyło zawrzeć tę 
umowę zdalnie czyli przez telefon albo przez 
internet. Dostałby Pan wtedy aparat pocztą 
albo kurierem i miałby możliwość skorzysta-
nia z uprawnienia związanego z tym typem 
sprzedaży polegającego na odstąpieniu od 
umowy w ciągu 14 dni. To bardzo dobre roz-
wiązanie, bo takiego odstąpienia od umowy 
nie trzeba tłumaczyć – wystarczy, że ona się 
konsumentowi nie podoba i w odpowiednim 
terminie powiadomi on sprzedawcę. I tyle! 
Dodatkowo polskie prawo pozwala konsu-
mentowi na korzystanie przed odstąpieniem 
od umowy z zakupionego towaru w sposób, 
który pozwoli mu na określenie charakteru, 
cech i funkcjonowania danej rzeczy. W prak-
tyce oznacza to, że mógłby Pan po pod-
pisaniu umowy, np. u kuriera rozpakować 
telefon i korzystać z niego właśnie po to, 
żeby sprawdzić czy odpowiada on Pańskim 
potrzebom. Jeśli nie wystarczy – zapako-
wać go do pudełka i oddać sprzedawcy wraz 
z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.  
Trzeba tylko uważać, żeby towaru nie znisz-
czyć, bo jako nabywca odpowiada Pan za 
zmniejszenie jego wartości, jeśli będzie Pan 
z niego korzystał w sposób wykraczający 
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, 
cech i funkcjonowania kupionej rzeczy.

SPRZĄTANIE CHODNIKA
Wzdłuż ogrodzenia mojej nieruchomości 
biegnie wąski trawnik, zaraz za nim 
znajduje się publiczny chodnik. Kto ma 
go sprzątać? Czy to mój obowiązek?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach stanowi, że właściciel nierucho-
mości zapewniają utrzymanie czystości i po-
rządku poprzez np. sprzątanie błota, śniegu 
i lodu z chodników położonych wzdłuż ich 
nieruchomości. W praktyce funkcjonowania 
tej ustawy utarło się, że chodzi o wydzielo-
ną część drogi publicznej położoną bezpo-
średnio przy granicy nieruchomości. A to 
oznacza, że jeśli – tak jak w Pani przypadku 
– między granicą nieruchomości jest trawnik 
(przepisy nie określają jego szerokości), to 
sprzątanie chodnika nie jest Pani obo-
wiązkiem. Tak samo będzie jeśli na chodni-
ku (nawet bez trawnika) dopuszczono płatny 
postój lub nawet darmowe parkowanie aut. 

Artur Borkowski
prawnik,	od	wielu	lat	skutecznie	rozwiązuje	prawne	
problemy	związane	z	domem,	rodziną	i	fi	nansami

Remont pałacu rusza ponownie
Wszystko wskazuje na to, że uda się zakończyć remont zabytkowego pałacu w parku 
w Brwinowie. Gmina Brwinów podpisała umowę z nowym wykonawcą, który ma zakoń-
czyć prace w drugiej połowie przyszłego roku.

R emontem pałacu ma się zająć firma AMAT 
Zbigniew Hordyj z Warszawy. Firma zakoń-
czyła niedawno dużą inwestycję na terenie 

naszej gminy – remont zabytkowego pałacu, 
historycznej siedziby PZLPiT „Mazowsze” 
w Otrębusach, w którym wkrótce ma zostać 
utworzone Centrum Folkloru Polskiego. Umowa 
z nowym wykonawcą została podpisana 19 paź-
dziernika 2020 r., a prace mają rozpocząć się już 
pod koniec tego miesiąca.

Część robót została już wykonana, m.in. osusze-
nie i izolacja fundamentów, naprawa elewacji, 
prace związane z odbudową wykusza od strony 
zachodniej oraz przywróceniem pierwotnego, 
przedwojennego wyglądu budynku od strony 
południowej, wzmocnienie stropów, odtworze-
nie konstrukcji schodów reprezentacyjnych łą-
czących parter i piętro budynku, budowa szybów 
wentylacyjnych i szybu windy, nowa konstrukcja 
dachu oraz wymiana części drewnianych okien.
W zakresie prac konstrukcyjnych do realizacji 
pozostały elementy zewnętrzne: odtworzenie 
wykusza, tarasu i portyku. Do wykonania są 
praktycznie wszystkie prace wewnątrz budynku 
(posadzki, tynki, malowanie) oraz dokończenie 
prac instalacyjnych. Zagospodarowany zostanie 
teren przy pałacu. Powstanie droga pożarowa, 
dojście do budynku, ścieżki, miejsca parkingo-
we, monitoring i wszystkie potrzebne przyłącza.

D o tej pory gmina Brwinów nie miała szczęś-
cia do wykonawców inwestycji. Dwukrotnie 
odstępowano od umowy z wykonawcami, 

którzy podejmowali się zadania realizacji remon-
tu pałacu Wierusz-Kowalskich, w którym siedzi-
bę znajdzie Gminny Ośrodek Kultury. Z pierw-
szym wykonawcą  –  konsorcjum dwóch spółek 
akcyjnych, które miało zakończyć prace jeszcze 
w 2018 r. – zerwano umowę po kilku miesią-
cach współpracy. Wykonawca zaczął domagać 
się wyższej stawki niż zaoferowana w przetargu 
za realizację ustalonych w umowie zadań oraz 
przerwał pracę na okres ok. 3 miesięcy. Kolejny 
przetarg wygrała spółka z Lublina, ale i tym ra-
zem pomimo monitów ze strony Urzędu Gminy 
Brwinów tempo prowadzonych robót nie było 
satysfakcjonujące i pojawiły się obawy o moż-
liwość dotrzymania terminów. Bezpośrednim 
powodem wypowiedzenia umowy było złamanie 
przez wykonawcę warunków umowy i przepisów 
prawa zamówień publicznych. 

B udynek zrewaloryzowanego pałacu z jednej 
strony ma stać się nowoczesnym i funkcjo-
nalnym ośrodkiem kultury, z drugiej strony 

jednak nie mniej ważne jest zachowanie sub-
stancji zabytkowej. Prowadzone prace pozwa-
lają na odkrycie pierwotnych założeń architek-
tonicznych. Nad wszystkim czuwa Mazowiecki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków, z którym 

uzgadniane są wszystkie eta-
py prac.

Gmina nie utraciła dotacji 
w wysokości ok. 3 mln zł 
uzyskanej na rewitalizację 
pałacu. Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckie-
go, który udzielił unijnego 
wsparcia z Regionalnego 
Programu Operacyjnego WM 
2014–2020, wyraził zgodę na 
przedłużenie terminu realiza-
cji po przedstawieniu przez 
gminę zaktualizowanego har-
monogramu robót. 

UG	Brwinów
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NASZE STRONY l KULTURA

RZĄDOWE OBOSTRZENIA DLA PLACÓWEK KULTURY
23 października br. na konferencji prasowej premier ogłosił nowe ob-
ostrzenia związane ze wzrostem zachorowań na COVID-19. Poprosiliśmy 
Rzecznika Rządu o wyjaśnienie powodów kuriozalnej niespójności ob-
ostrzeń obowiązujących w sektorze kultury z obowiązującymi we wszyst-
kich innych miejscach.

23 października na konferencji, 
którą wnikliwie śledziliśmy, 
premier Mateusz Morawiecki 

powiedział, że wśród nowych ob-
ostrzeń jest m.in. zakaz aktywności, 
różnego rodzaju spotkań w gru-
pach powyżej 5 osób (z wyklucze-
niem celów zawodowych i osób, które 
mieszkają w jednym gospodarstwie). 
W części przeznaczonej na pytania 
redakcji jeden z dziennikarzy zapy-
tał, jak wygląda sprawa kursów ję-
zykowych, na których jest więcej niż 
5 uczestników. – Reguła 5 osób będzie 
regułą obowiązującą wszędzie. To 
również będzie dotyczyło zgromadzeń. 
(…) Jeżeli chodzi o zagadnienie pro-
wadzenia kursów i innych tego typu 
szkoleń, no to tutaj generalnie mamy 
zasadę, że większość tego typu szko-
leń przechodzi w tryb zdalny. Dotyczy 
to konferencji, kongresów. Będziemy 
również sugerowali to w odniesieniu 

do tego typu szkoleń, o których pan 
powiedział, czyli szkoleń językowych 
powyżej 5 osób – odpowiedział mini-
ster zdrowia Adam Niedzielski.

DLA JEDNYCH MAX 5, DLA INNYCH 25% (?!)
Po chwili uzmysłowiliśmy sobie, że 
analogicznie w domach kultury i biblio-
tekach, gdzie odbywa się wiele spotkań 
w grupach, również powinna być stoso-
wana taka zasada. Tymczasem, w roz-
porządzeniu oraz na stronie Rządu po 
kilku godzinach od konferencji widniała 
informacja, że wydarzenia kulturalne 
mogą się odbywać z udziałem max. 25 
proc. publiczności, przy udostępnieniu 
co czwartego miejsca lub przy zacho-
waniu 1,5 m odległości. Obowiązkowe 
zakrywanie ust i nosa. Na stronie rządu 
podano także: Możliwość organizowa-
nia zgromadzeń do 5 osób. Ponadto 
odległość między zgromadzeniami nie 
może być mniejsza niż 100 m. Uczest-

nicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m 
od siebie i zakrywać usta i nos. Ogra-
niczenie liczby osób dotyczy też imprez, 
spotkań i zebrań w przestrzeni pub-
licznej niezależnie od ich rodzaju – do 
5 osób spoza wspólnego gospodarstwa 
domowego (z wyjątkiem spotkań służ-
bowych). Na końcu jednak pojawiło 
się zdanie: powyższe limity nie dotyczą 
miejsc kultury. 

PYTANIA DO RZECZNIKA RZĄDU...
Analizując te dziwne sprzeczności po-
stanowiliśmy dopytać u źródła, co z zaję-
ciami w domach kultury i bibliotekach? 
Czy w ogóle Rząd zdaje sobie sprawę, 
że działalność tego rodzaju placówek 
nie sprowadza się jedynie do organiza-
cji wydarzeń kulturalnych? Odbywa się 
tam mnóstwo zajęć – nie tylko indy-
widualnych, ale i grupowych, których 
liczba uczestników wynosi więcej niż 5. 
Są i zajęcia językowe, i zajęcia arty-
styczne, i zajęcia z nowych technologii, 
i zajęcia kulinarne, a także wiele innych. 
Zapytaliśmy również, czy członkowie 
Rządu widzą kuriozalność swoich ob-
ostrzeń? Co z tego, że zajęcia językowe 
w prywatnych szkołach nie będą mo-
gły się odbywać w grupie większej niż 

5 osób, jeśli w bibliotekach czy domach 
kultury – wg zapisów po konferencji 
– nie ma zakazu tego rodzaju, co pod-
kreślone zostało w zdaniu: powyższe li-
mity nie dotyczą miejsc kultury. 

CZĘŚĆ ONLINE, CZĘŚĆ STACJONARNIE, 
CZĘŚĆ ODWOŁANA
Zrobiliśmy również rozeznanie, jak róż-
nie miejsca kultury interpretują nakazy 
po konferencji. W Miejskim Ośrodku 
Kultury „Kamyk” w Pruszkowie wpro-
wadzone zostały limity liczby osób w sa-
lach, od 17 do 35. W Domu Kultury 
„Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 
26 października zawieszone zostały do 
odwołania wszelkie zajęcia taneczne. Na 
terenie imprez należy przestrzegać reżi-
mu sanitarnego, zachowując odległość 
2 m. Uczestnicy wydarzeń proszeni są 
o zajmowanie miejsc naprzemiennie, 
z zachowaniem jednego wolnego miej-
sca między widzami. W Ośrodku Kul-
tury w Brwinowie uczestników zajęć na 
hali sportowej obowiązuje 1,5 m odstę-
pu. W związku z decyzją wprowadzenia 
w Warszawie strefy czerwonej w Be-
mowskim Centrum Kultury podczas 
wybranych warsztatów praktycznych 
liczba  uczestników i uczestniczek zosta-

je ograniczona do 7. Wybrane działania 
programowe zostały przeniesione do 
strefy online bądź przekształcone w tryb 
hybrydowy. W Domu Kultury Praga 
zajęcia grupowe zostały zawieszone 
do końca października, a część z nich 
odbywa się online. W Domu Kultury 
Śródmieście do 15 listopada zawieszone 
zostały dedykowane Seniorom wydarze-
nia repertuarowe oraz zajęcia i warsztaty 
artystyczne, organizowane we wszyst-
kich siedzibach.

... I WYMIJAJĄCA ODPOWIEDŹ
Po niemal tygodniu i dwóch naszych 
ponaglających telefonach przyszła 
odpowiedź w tej sprawie od Centrum 
Informacyjnego Rządu. Nie ma w niej 
ani słowa odniesienia do nielogicznej 
rozbieżności obostrzeń. Oto, co otrzy-
maliśmy: Zajęcia w domach kultury 
w świetle obowiązującego rozporzą-
dzenia należy traktować jak wydarze-
nia kulturalne (25 proc. zajętej widow-
ni lub dystans min. 1,5 m pomiędzy 
uczestnikami). Zajęcia te mogą być 
organizowane przy zachowaniu zasad 
reżimu sanitarnego (zasada DDM + W, 
czyli dezynfekcja, dystans, maseczka 
+ regularne wietrzenie pomieszczeń, 
w których odbywają się zajęcia).

Komentarz zostawiamy Czytelnikom. 

Agnieszka Gorzkowska

LISTOPAD 2020
  kulturalny CO   GDZIE   KIEDY? ?

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

14 (sobota), godz. 18:00
Pokaz filmu – „MATTHIAS 
I MAXIME” 
Reżyseria: Xavier Dolan
Dramat | Kanada 2019
Miejsce: Sala Audytoryjna MOK
Matt ma poważną pracę i poważny związek, na-
tomiast Max postanawia wyjechać do Australii, 
by zacząć wszystko od nowa, zostawiając za 
sobą toksyczną relację z matką. Życie chłopa-
ków zmieni jednak pocałunek, zaaranżowany na 
potrzeby szkolnego filmu koleżanki.

Organizatorem projekcji jest Społeczne 
Stowarzyszenie „Forum Pruszków” 

we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.
Pokaz finansowany z budżetu miasta 

Pruszkowa.

WSTĘP WOLNY!

15 (niedziela), godz. 16:00
Monodram „Być jak Meryl”
Reżyseria: Grzegorz Pawlak
Wykonanie i scenariusz: Weronika 
Wierzbowska
Miejsce: Sala Audytoryjna MOK
Poruszający spektakl oparty na prawdziwej hi-
storii. Jak wiele jesteśmy w stanie poświęcić, 
by wspiąć się na sam szczyt? Jak wiele zrobi-
my, by zawalczyć o swoje marzenia? Gdy cały 
świat mówi Ci „nie”, musisz udowodnić przede 
wszystkim samemu sobie, na ile ci zależy i iść 
pod prąd, by zawalczyć o siebie i sięgnąć po 
największa wygraną.

Nieważne, czy jesteś aktorem, muzykiem, ku-
charzem czy prawnikiem. Marzenia ma każdy. 
Jeden większe, drugi mniejsze. I każdy na swój 
sposób dąży do ich realizacji. Nawet jeśli nic nie 
wychodzi i wydaje się, że nic dobrego nas już 
nie spotka, trzeba pamiętać, że to tylko moment, 
a za rogiem może nas czekać życiowy Oscar. 
Marzenia zawsze nas uratują. Dlatego nigdy nie 
można przestać o nie walczyć. 
Spektakl ukazujący prawdziwe oblicze świata 
artystów w Polsce: realia castingów i kryteriów 
rządzących zawodem aktora. Monodram Wero-
niki Wierzbowskiej mówiący o tym, że początki 
bywają trudne, ale mimo to nie warto się podda-
wać. Trzeba stoczyć walkę nie z całym światem, 
ale z samym sobą –o samego siebie.
Wejściówki dostępne do pobrania od 2 listopa-

da od godziny 09:00 na stronie internetowej 
www.mok-kamyk.pl/bilety

Miejsca nienumerowane.

28 (sobota), godz. 18 :00

Pokaz filmu – „POZNAJMY SIĘ 
JESZCZE RAZ”
Reżyseria: Nicolas Bedos
Dramat | Francja 2019
Miejsce: Sala Audytoryjna MOK
Zagubiony w świecie nowych technologii, 
wzdychający do telefonów stacjonarnych, 
papierowych książek i wąsów rysownik komik-
sów Victor, nieoczekiwanie dostaje propozycję 
nietypowej podróży w czasie.

Organizatorem projekcji jest Społeczne Sto-
warzyszenie „Forum Pruszków” we współpracy 

z Miejskim Ośrodkiem Kultury.
Pokaz finansowany z budżetu miasta 

Pruszkowa.
WSTĘP WOLNY!

PRZEGLĄDY 
I KONKURSY MOK

XXI REGIONALNY PRZEGLĄD 
KOLĘD I PASTORAŁEK 
„ŚPIEWAJMY I GRAJMY MU”

Czas składania zgłoszeń: 
do 20 listopada 2020

Zamiast przesłuchań stacjonarnych 
Uczestniczki i Uczestnicy przesyłają 
swoje nagrania drogą elektroniczną. 

Cele przeglądu to krzewienie polskiej tradycji 
śpiewania kolęd i pastorałek; utrwalenie i pre-
zentowanie piękna wciąż aktualnych walorów 
kolęd i pastorałek; konfrontacja zespołów 
w duchu życzliwości i radości wspólnego mu-
zykowania; łączenie pokoleń poprzez wspól-
ne śpiewanie.

Przegląd jest imprezą otwartą adresowaną 
do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jego uczestnikami mogą być: soliści (10–13 
lat, 14–18 lat, 18+), zespoły (10–18 lat, 18+), 
chóry, zespoły rodzinne.

Regulamin i karta zgłoszeniowa na stronie 
www.mok-kamyk.pl/koledy

KONKURS „NAKRĘĆ 
PRUSZKÓW”

Czas składania zgłoszeń: 
do 1 grudnia 2020

Masz 14–19  lat? Tworzysz 
filmy? Obserwujesz co dzieje się 
lokalnie? Jak zmienia się Pruszków? 
Spędzasz tu wolny czas? Weź udział 
w konkursie filmowym „Nakręć 
Pruszków”! 
Pokaż swoją perspektywę. Uchwyć Prusz-
ków w kolorach jesieni! Filmy od 3 do 5 
minut długości.

Regulamin i karta zgłoszeniowa na stronie 
www.mok-kamyk.pl/np

ZAPRASZAMY!

 
Kino
URSUS
LISTOPAD 2020

DATA GODZ. TYTUŁ FILMU

07.11.2020 15.00 
17.00

WOJTYŁA. ŚLEDZTWO
Hiszpania l l.12 
l dokumentalny08.11.2020

14.11.2020 16.00 
18.00

JAK ZOSTAĆ 
GWIAZDĄ

Polska l l.15 l komedia15.11.2020

21.11.2020 16.00 
18.15

BANKSTERZY
Polska l l.15 l dramat22.11.2020

28.11.2020 15.00 
17.00

TROLLE 2
USA l b/o l animacja l 

dubbing29.11.2020

www.arsus.pl        facebook.com/kinoursus

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 oraz na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety” 

PARKING dla zmotoryzowanych widzów.

02-495 Warszawa URSUS
ul. Traktorzystów 14
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Nowy rok akademicki UTW w Ursusie

Z przykrością zawiadamiamy, że 23 października 2020 r. zmarła

śp. 

LUCYNA WASILEWSKA
radna Rady Seniorów Dzielnicy Ursus, 

prezes Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
im. Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie

Żegnamy wieloletnią mieszkankę Ursusa i ofiarną działaczkę 
społeczną naszej dzielnicy do ostatnich dni życia

Radni  Rady Seniorów Dzielnicy Ursus

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

LUCYNY WASILEWSKIEJ
wieloletniej Prezes 

Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Słuchacze TUTW w Ursusie

…  śmierć tak punktualna, że zawsze nie w porę…
ks. Jan Twardowski

Lucyna Wasilewska należała do TUTW od 4 marca 
2004 roku, a od marca 2013 r. była jego prezesem. 
Dzięki jej młodzieńczej werwie ursuski Uniwersytet 
wyróżniał się wśród innych takich placówek. Potra-
fiła zapraszać na wykłady wybitnych profesorów, 
autorów, specjalistów z różnych dziedzin.
Z ramienia PSL – rekomendowana w wyborach do 
Sejmu RP. Społeczniczka, zaangażowana w działal-
ność na rzecz Mazowsza.
Była cenioną poetką i autorką, członkinią Klubu li-
terackiego Metafora w Ursusie oraz Stowarzyszenia 
Autorów Polskich, oddział Żyrardów.

ŚPIESZMY SIĘ

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno (...)

ks. Jan Twardowski

Mimo pandemii pięciuset studentów Towarzystwa 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Stanisława Wojcie-
chowskiego w Ursusie zgłosiło gotowość do studio-
wania. 8 października w sali kinowej Ośrodka Kultury 
„Arsus” odbyła się uroczysta inauguracja XVII roku 
akademickiego 2020/2021.

U roczystość, któ-
rą poprowadziła 
Prezes TUTW 

Lucyna Wasilew-
ska, rozpoczęła się 
odśpiewaniem Gau-

deamus Igitur. Pani Prezes oznajmiła 
decyzję o kontynuacji zajęć w reżimie 
sanitarnym. Powitała przybyłych go-
ści: wiceburmistrzów Dzielnicy Ursus 
Wiesława Krzemienia i Kazimierza 
Sternika, Dyrektora OK „Arsus” Bo-
gusława Łopuszyńskiego, Przewod-
niczącego Rady Seniorów dzielnicy 
Krzysztofa Szczerbę, Dyrektor Biblio-
teki Publicznej w Ursusie Agnieszkę 
Proszowską.
Minutą ciszy uczczono zmarłych 
w tym roku słuchaczy uniwersytetu.

Laury dla artystki
Kolejnym punktem programu było 
wręczenie Alicji Małachowskiej, wo-
kalistce, pianistce, kompozytorce, 
prowadzącej chór „Viva Musica”, dy-
plomu od Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika za 
zasługi dla upowszechniania kultury 
w województwie mazowieckim. Mar-
szałek w liście pogratulował artystce 
dotychczasowych sukcesów w dzia-
łalności artystycznej i wkładu w po-
pularyzację polskiej kultury muzycz-
nej. W imieniu Marszałka i własnym 
życzenia Pani Alicji złożyli dyrektor 
Łopuszyński i burmistrzowie.
Alicja Małachowska zaprezentowała 
słuchaczom swój mini recital oraz kon-
cert chóru „Viva Musica”.

Wojna polsko-bolszewicka
Ostatnim i głównym wydarzeniem 
był niezwykle interesujący wykład 
prof. Mariana Marka Drozdowskiego 

– Udział Warszawy w wojnie polsko-
-bolszewickiej 1919–1921. Jak zauwa-
żył profesor, 18 października mija 100 
rocznica zaprzestania działań wojen-
nych. Wtedy wróciły do pracy setki 
tysięcy naszych żołnierzy i rozpoczął 
się okres odbudowy państwa. Autor 
książki „Wojna polsko-bolszewicka 
1919–1921 z warszawskiej perspekty-
wy” przypomniał, że emocjonalnie jest 
bardzo związany z Ursusem. Wielo-
krotnie współpracował z wieloletnim 
burmistrzem i przewodniczącym Rady 
Dzielnicy Henrykiem Linowskim 
i brał udział w wielu inicjatywach, po-
dejmowanych przez znaną z tego dziel-
nicę Ursus. W czterdziestominutowym 
wykładzie omówił ówczesną sytuację 
polityczną, gospodarczą i społeczną 
Polski (10% urzędników miało średnie 
wykształcenie, a 40% ludności War-
szawy to analfabeci), przyczyny doj-
ścia do wojny i jej przebieg. Słuchacze 
uzyskali wiele informacji, nigdzie in-
dziej nie publikowanych. Marek Droz-
dowski jest wybitnym badaczem tego 
okresu w historii Polski.

Niestety, następne wykłady i wszelkie 
zajęcia TUTW, z powodu narastające-
go zagrożenia zakażeniem koronawi-
rusem zostały zawieszone.

Tekst	i	zdjęcia 
Jacek Sulewski

Prezes TUTW Lucyna 
Wasilewska nie spotka się już 
ze swoimi studentami. 
Przegrała walkę o życie 23 paź-
dziernika 2020 r. Niewidoczny 
wróg okazał się silniejszy...

🌿

🍂🍂

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

🍂

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

🍂🍂

🍂🍂
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

🍂
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

🍂🍂
kochamy wciąż za mało i stale za późno (...)

🍂
kochamy wciąż za mało i stale za późno (...)

🍂

🍂
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

🍂
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą



 NR 20(94)/2020  (ROK V)    |    5 LISTOPADA 2020 R.    |    Mocne Strony12 dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW

REKLAMA

TU MOŻE BYĆ 
TAKŻE TWOJA REKLAMA

Napisz do nas:
reklama@mocnestrony.com.pl

lub
zadzwoń:
509 559 506     |     602 666 134

👡

👟
👟

👞

👠

👠👢👡

👟

👟
👞

👠

👠 👠👡👟

Warszawa Ursus
ul. Wiosny Ludów 61

(przy stacji PKP Ursus)

Tel. 721-214-743

NAPRAWA 
OBUWIA

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

REKLAMĘ 
KOLOROWĄ 
(ze zdjęciem, grafiką) 

można zamówić 
na DWA SPOSOBY:

①  drogą e-mailową pisząc na adres: 
reklama@mocnestrony.com.pl 

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

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

OGŁOSZENIE 
DROBNE TEKSTOWE

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

UWAGA! W zależności od liczby 
znaków wyróżniamy 3 wielkości 
modułów ogłoszeń drobnych 
tekstowych. 

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

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

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

WSZYSTKIE REKLAMY 
I OGŁOSZENIA 
DROBNE TEKSTOWE

są widoczne przez co najmniej 
2 tygodnie również na naszej stronie 
internetowej 
www.mocnestrony.com.pl 

– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE
REKLAM 
I OGŁOSZEŃ DROBNYCH

mocnestrony.com.pl


