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W związku z ogłoszonymi przez Centralny Port Komunikacyjny (CPK) konsultacjami 
społecznymi w sprawie przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości, łączącej Warszawę 
z CPK, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz zwołał na dzień 3 mar-
ca 2020 r. zebranie mieszkańców w tej sprawie. Spotkanie odbyło się w Szkole 
Podstawowej w Duchnicach. Konsultacje w przypadku gminy Ożarów Maz. dotyczą 
przebiegu linii przez teren Gminy. Ogromny węzeł komunikacyjny (lotniczy, kole-
jowy i drogowy) ma być usytuowany w gminie Baranów w powiecie grodziskim. 
CPK sp. z o.o. przedstawiła warianty przebiegu nowych linii kolejowych przez teren 
Gminy Ożarów Mazowiecki (ciąg nr 9, linia kolejowa nr 85).

W e wtorek, 3 marca, w dużej sali duchni-
ckiej szkoły zebrało się kilkaset osób. 
To wskazuje, jak istotną dla miesz-

kańców sprawą jest planowana inwestycja. 

Spotkanie prowadził burmistrz Paweł Kan-
clerz w towarzystwie pracowników urzędu 
Gminy oraz Małgorzaty Rutkowskiej – sołtys 
Duchnic, zarazem radnej gminnej i Tomasza 

Bruzdy – działacza społecznego z Duchnic, 
już w 2011 r. przeciwstawiającego się wraz 
z mieszkańcami Duchnic planom KDP.

Stanowisko burmistrza
Burmistrz oznajmił, że przygotował swoje 
stanowisko dla CPK, w którym sprzeciwia 
się przebiegowi linii przez teren gminy we-
dług ich założeń i po przeczytaniu podpisał je 
w trakcie spotkania. Jak powiedział burmistrz 
po wymianie opinii z zebranymi mieszkańca-
mi: – Państwo jest zdeterminowane, żeby tę in-
westycję przeprowadzić, a my jesteśmy zdeter-
minowani, żeby pokazać chęć współpracy, ale 
na naszych warunkach. 

KONSULTACJE 
w sprawie Kolei Dużych Prędkości
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PSYCHOLOGIA � URSUS

www.ursus.warszawa.pl

Zmiany w sposobie funkcjonowania 
Urzędu Dzielnicy Ursus
Zmienił się sposób funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy (w tym Urzędu Dzielni-
cy Ursus) i podległych mu instytucji. Miasto Stołeczne Warszawa chce w ten sposób 
pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronowirusa, ale też zapewnić cią-
głość działania usługowych funkcji miasta oraz ciągłość działania administracji. 

Ursuski Urząd – do odwołania – pracuje 
w godzinach: 8:00–16:00 od poniedział-
ku do piątku. 

Mieszkańcy są proszeni o nie przychodze-
nie do urzędów bez pilnej potrzeby. Urzęd-
nicy przypominają, że wiele spraw urzę-
dowych można załatwić elektronicznie, 
za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego 
(e-Puap). Dokumenty elektroniczne pod-
pisane profilem zaufanym mają moc doku-
mentu urzędowego. Można więc tą drogą 
składać oficjalne pisma i wnioski do urzę-
du. Część spraw można załatwić zwykłym 
e-mailem. Ze względu na sytuację, urząd 
wprowadza także procedury rozszerza-
jące możliwość uzyskania informacji 
i załatwienia sprawy przez telefon  (patrz: 
tabela na str. 3).

Jeżeli sprawa nie jest terminowa lub termin 
jej realizacji jest instrukcyjny – odłóżcie jej 
załatwienie na później. Jeśli sprawa jest 
pilna i wymaga wizyty w urzędzie – pro-
simy o rezerwację terminu wizyty poprzez 
system rezerwacje.um.warszawa.pl.

W tym nadzwyczajnym okresie załatwiane 
są następujące sprawy:

 � akty urodzeń i zgonów w wybranych 
USC, śluby w wyjątkowych sytuacjach 
z ograniczeniem do obecności pary mło-
dej i świadków,

 � wydawanie praw jazdy (po uprzednim 
telefonicznym umówieniu się),

 � wydawanie dowodów osobistych, reje-
stracja fabrycznie nowych pojazdów (po 
umówieniu telefonicznym, z dowodem 
wpłaty)

Działają:
 � Ośrodki Pomocy Społecznej w dziel-

nicach,
 � Domy Pomocy Społecznej,
 � Warszawski Ośrodek Interwencji Kry-

zysowej,
 � placówki opiekuńczo-wychowawcze 

w pieczy zastępczej.
W ograniczonym zakresie będą zała-
twiane następujące sprawy:

 � decyzje administracyjne i czynności 
z zakresu prawa budowlanego oraz usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym,

 � wnioski o wydanie zezwolenia na reali-
zację inwestycji drogowej na podstawie 
specustawy drogowej,

 � czynności i decyzje wynikające z prawa 
geodezyjnego,

 � czynności związane z podziałami nieru-
chomości,

 � sprawy z zakresu podatków lokalnych 
(w tym podatek od nieruchomości),

 � sprawy z zakresu ustawy o lasach po-
zostające w kompetencjach starosty,

 � rejestracja osób bezrobotnych.
Ograniczony zakres oznacza, że możliwe 
jest wyłącznie złożenie pism i wniosków.
Aż do odwołania nie będą procedowane 
następujące sprawy:

 � zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 � bezpłatne porady prawne,
 � przyjmowanie wniosków o najem lokali 

komunalnych,
 � nowe konkursy dla organizacji pozarzą-

dowych na projekty społeczne.

UWAGA! W najbliższych dniach nie będzie 
możliwości płatności w kasach urzędów.

Szanowni Państwo, 
W związku z zagrożeniem epidemicznym 
dotyczącym koronawirusa oraz w trosce
o Państwa i dzieci zdrowie, uprzejmie prosimy
o niekorzystanie z placów zabaw, siłowni plenerowych 
i innych obiektów rekreacyjno -sportowych.

Przepraszamy za niedogodności.

Szczegółowe informacje na: www.ursus.warszawa.pl 
oraz www.um.warszawa.pl/koronawirus/

Lęk w czasach zarazy
Obecna sytuacja epidemiologiczna mocno wpływa na życie nas wszystkich. 
Z dnia na dzień rośnie liczba zakażonych, zamykane są szkoły, kina, teatry, 
restauracje, siłownie. W fi rmach dotychczasowe projekty ulegają zawiesze-
niu, znacząca liczba pracowników przenosi się na home offi ce. Najbardziej polecaną strategią obecnie jest 
zostanie w domu, częste mycie rąk i unikanie kontaktów z ludźmi. Nie wiadomo, jak długo potrwa ta sytuacja 
i jakie dokładnie będą jej skutki. Taka kumulacja niepewności różnie na nas wpływa – niektórzy reagują 
spokojem, drudzy bardziej zmęczeniem i irytacją, jeszcze innym towarzyszą stale panika, bezsilność, wręcz 
rozpacz. Jednak w każdym z nas jest w jakimś stopniu obecny lęk. Czym jest lęk? Czy na pewno właściwie go 
defi niujemy? Czym różni się od strachu? I dlaczego, mimo wszystko, lepiej go nie unikać?

Strach a lęk
W życiu codziennym często używa-
my tych pojęć wymiennie. Jednak 
w literaturze psychologicznej strach 
i lęk to odmienne stany emocjonalne. 
Strach pojawia się w obliczu realnego 
zagrożenia, czyli gdy np. w ciemnej 
uliczce zbliża się do nas zamaskowa-
ny mężczyzna z nożem w ręku. Od-
czuwanie strachu w takiej sytuacji jest 
konieczne, bo zmusza nas do szybkie-
go podjęcia działania, a w tym przy-
padku do przeżycia. Stereotypowi, 
umięśnieni twardziele chwalący się, 
że „oni nie odczuwają strachu”, o ile 
oczywiście wierzyć tym deklaracjom, 
przejawiają tym samym elementarne 
braki w swoim ewolucyjnym wypo-
sażeniu genetycznym. Natomiast lęk 
ma charakter irracjonalny, bo wynika 
z wyobrażonego niebezpieczeństwa 
albo przewidywanego zagrożenia. In-
nymi słowy, gdy deklaruję „boję się”, 
bo stoi obok mnie tygrys to odczu-
wam strach. Gdy tego tygrysa nie ma, 
odczuwanym uczuciem jest lęk. 

Gdy dominuje strach
Lepiej nie bagatelizować naszych 
strachów i lęków, bo mogą być one 
symptomem zaburzeń psychicznych.  
Oczywiście możliwe jest też wystę-
powanie tych odczuć jednorazowo 
u zupełnie zdrowej 
jednostki i prawdo-
podobnie najczęściej 
sami właśnie tak 
ich doświadczamy. 
Jednak są osoby, 
których przeżywanie 
tych stanów mocno 
zaburza ich codzien-
ne funkcjonowanie 
psychiczne. Strach, 
tak jak już zostało to 
wspomniane, różni 
się od lęku tym, że 
powstaje w obecno-
ści konkretnego, za-
grażającego obiektu. 
Do zaburzeń związanych ze strachem 
należą fobie oraz zespół stresu poura-
zowego (PTSD, ang. Posttraumatic 
Stress Disorder). 
O fobii mówi się, gdy dana osoba 
okazuje strach wobec konkretnego 
bodźca, np. pająka, ale obawa ta jest 
nieproporcjonalnie wielka w sto-
sunku do zagrożenia. W przypadku 
PTSD dana osoba cierpi z powodu 
traumy po przeżyciu jakiejś katastro-
fy, przekraczającej swą miarą zwykłe 
ludzkie cierpienia. 

Gdy dominuje lęk
Do zaburzeń psy-
chicznych związanych 
z lękiem należą panika, 
składająca się z nagłych, 
krótkotrwałych i obez-
władniających napadów 
lęku oraz zespół uogól-
nionego lęku. W tym 
drugim przypadku jed-
nostka odczuwa chro-
niczny lęk utrzymujący 
się nawet miesiącami. 
W przypadku zabu-
rzeń lękowych brakuje 
konkretnego niebezpieczeństwa czy 
obiektu, który mógłby zagrażać da-
nej osobie. Właśnie ten brak odróż-
nia lęk od strachu. 
Jeśli chodzi o tę relację między 
strachem a lękiem to neurolog Kaja 
Nordengen idzie krok dalej i przeko-
nuje, że lęk to naturalny strach, który 
wyrwał się spod kontroli. Strach po-
zwala nam przeżyć. To on sprawia, 
że trzymamy się z dala od buchają-
cych płomieni i ciemnych zaułków 
w dzielnicach owianych złą sławą. 
Jest więc uzasadniony, dobrze, że go 
odczuwamy. 
Natomiast brak jasno określonej 
przyczyny lęku czyni z niego trud-
niejszego zawodnika. 

Zmiany w organizmie
Gdy doświadczamy zagrożenia nasz 
organizm informuje nas o nim na czte-
ry sposoby. Pierwszy to warstwa po-
znawcza, czyli oczekiwania związane 
z zagrażającą szkodą (Czy zachoruję 
na koronawirusa? Czy ktoś z moich 
bliskich zachoruje? Czy wciąż będę 
miał pracę?). Druga płaszczyzna jest 
natury somatycznej, a są to konkret-
ne i obserwowalne choćby w naszym 
wyglądzie zmiany – bladość skóry, 
gęsia skórka, wzrost tętna, przyspie-

szony oddech, suchość w ustach, 
przyspieszona akcja serca. Trzecią 
warstwę tworzą emocje – przerażenie, 
niepokój, smutek, bezsilność. 
Ostatnią, czwartą płaszczyzną jest 
behawioralna, sprowadzająca się do 
słynnej frazy „walcz lub uciekaj”. 
Nie wszystkie powyższe komponenty 
zagrożenia muszą się pojawić. Mogą 
wystąpić tylko niektóre z nich i w róż-
nej konfiguracji. 

Świadomość zamiast zaprzeczania
Powyższe rozważania mają na celu 
pokazać Wam, Drodzy Czytelnicy, 
że to normalne, że się teraz trochę 
boimy. Niektórzy z nas bardziej re-
agują strachem (gdy np. bliska im 
osoba przebywa obecnie na kwaran-
tannie lub prowadzony przez nią bi-
znes zostaje mocno dotknięty), inni 
lękiem (gdy stresuje nas cała ta sy-
tuacja). Być może są też tacy, którzy 
faktycznie się nie boją i ufają uspo-
kajającym społeczeństwo autoryte-
tom. Każdy z nas przeżywa obecną 
sytuację na swój własny sposób. 
Nie jest moim celem sprawienie, 
abyśmy teraz wszyscy oddali się 
zbiorowej panice, skoro strach czy 
lęk są takie normalne. Sedno tkwi 
w tym, aby zapanować nad obecnym 
w nas uczuciem, ale nie zaprzeczać 
jego istnieniu. Emocje i uczucia są 
po coś, zazwyczaj przekazują nam 
ważną informację o nas samych. Nie 
odwracajmy się od nich. Wysłuchaj-
my ich, wcześniej jednak je nieco… 
kontrolując. 
O tym, w jaki sposób kontrolować 
emocje, a zwłaszcza zapanować nad 
lękiem porozmawiamy już w następ-
nym odcinku. 

Marlena Hess

BIBLIOGRAFIA:
•  Kaja Nordengen, Mózg rządzi. Twój 

niezastąpiony narząd, Warszawa 2018.
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Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

Mimo ograniczonej pracy urzędu oraz 
zawieszenia działalności ursuskich in-
stytucji kultury i sportu, nasza dzielnica 
nie stoi w miejscu. Z zachowaniem od-
powiednich środków ostrożności, póki 
to możliwe, realizowane są prace zwią-
zane z budową placówek oświatowych 
i terenów rekreacyjnych. 

Nowe tereny rekreacji już w lecie
Trwa budowa 1 i 2 etapu Centrum Lo-
kalnego „Niedźwiadek” przy ul. Orląt 
Lwowskich obejmująca swoim zakresem 
modernizację placu zabaw „Hasanka” 
oraz budowę kompleksu sportowo-
-rekreacyjnego (5 boisk oraz budynku 
szatniowo-sanitarnego) wraz z parkin-
giem oraz infrastrukturą techniczną na 
terenie pomiędzy „Hasanką” a torami 
kolejowymi relacji Warszawa-Katowice. 
Aktualnie zrealizowano większość in-
frastruktury podziemnej – retencyjna 
kanalizacja deszczowa i instalacje elek-
tryczne, czy przyłącze wody, jak również 
podbudowa terenu. Zgodnie z zawartymi 
umowami w lipcu 2020 r. zostaną za-
kończone wszystkie prace budowlane, 
następnie zostanie przeprowadzona pro-
cedura oddania wybudowanych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych do użytkowania. 
Planowany termin otwarcia Centrum 
Lokalnego dla mieszkańców to przełom 
sierpnia i września bieżącego roku. Sza-
cowany koszt budowy 1 i 2 etapu to około 
10 milionów zł brutto.

Kolejne żłobki w Ursusie
Dzielnica wybuduje dwie placówki wy-
chowawczo-opiekuńcze: 7 –oddziałowy 

żłobek przy ul. Dzieci Warszawy oraz 
5-oddziałowy przy ul. Henryka Poboż-
nego. Obecnie trwa budowa placówki 
przy ul. Henryka Pobożnego dla 125 
dzieci. Prace budowlane obejmujące stan 
surowy budynku wraz z częściowym za-
gospodarowaniem terenu rozpoczęły się 
w grudniu poprzedniego roku i z uwagi 
na łagodną zimę są realizowane z wy-
przedzeniem w stosunku do zakładanego 
harmonogramu. Aktualnie trwa budo-
wa ścian murowanych budynku żłobka, 
wykonano już fundamenty, kanalizację 
ściekową i technologiczną, podposadz-
kową oraz większość ścian murowanych 
zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Sza-
cowany termin zakończenia 1 etapu ro-
bót przypada w listopadzie br., zaś całej 
inwestycji w I półroczu 2021 r., tak aby 
od roku szkolnego 2021/2022 obiekt już 
w pełni funkcjonował. Koszt obecnie re-
alizowanych robót wg zawartej umowy to 
5 169 000 zł, zaś szacowane koszty całej 
inwestycji to 8 248 000 zł brutto. 

Żłobek mający powstać przy ul. Dzieci 
Warszawy jest na etapie przygotowania 
projektu budowlanego. Aktualnie zawie-
rane są również umowy o przyłączenie 
inwestycji do sieci gazowej i elektroener-
getycznej. Szacowany termin zakończe-
nia budowy przypada na 15 września 
2021 r., natomiast oddanie placówki do 
użytku przewiduje się w grudniu przy-
szłego roku. Będzie to pierwszy budy-
nek użyteczności publicznej budowany 
w technologii modułowej, jednokondyg-
nacyjny, niskoenergetyczny. W placówce 
zostaną zastosowane odnawialne źródła 
energii wspomagające przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej i produkujące 
energię elektryczną, która częściowo po-
kryje zapotrzebowanie żłobka. W 2021 r. 
oprócz budynku zostanie wykonane za-
gospodarowanie terenu: plac zabaw, te-
ren zieleni, parking oraz obsługa komu-
nikacyjna. Łączny szacowany koszt całej 
inwestycji wynosi 8 959 789,61 zł brutto. 

UD URSUS

Trwają inwestycje w Ursusie

Drodzy Mieszkańcy,
ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zmieniamy sposób 
funkcjonowania urzędu. Chcemy pomóc w zapobieganiu rozprze-
strzeniania się koronowirusa, ale też zapewnić ciągłość działania 
administracji. Sprawy będą załatwiane w ograniczonym zakresie. 
Wiele spraw urzędowych możecie załatwić bez wychodzenia z domu, 
za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (e-Puap), lub po prostu 
mailowo i telefonicznie. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
Pamiętajcie, obecnie nie jest bezpieczne korzystanie z placów zabaw, 

siłowni plenerowych i innych obiektów, które gromadzą dużą liczbę osób. Musimy 
unikać dużych skupisk, aby chronić się przed zarażeniem.
W tym trudnym czasie nie zapominajmy o swoich sąsiadach, osobach starszych i po-
trzebujących. Postarajmy się im pomóc. Jeśli nie jesteście w stanie zrobić tego sami, 
zadzwońcie do dzielnicowego OPS. Nikogo nie zostawimy bez pomocy. Uważajcie na 
siebie i zostańcie w domu.

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
Bogdan Olesiński

Szanowni Państwo,
ze względu na pandemię koronowirusa 
jesteśmy w nadzwyczajnej sytuacji. Mu-
simy zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, dlatego instytucje kul-
tury w dzielnicy zostały zamknięte do 
końca kwietnia, a wszystkie wydarze-

nia do czerwca zostały odwołane. Jest to szczególnie ważne 
ze względu na seniorów, którzy są w grupie ryzyka. Została 
także zawieszona działalność placówek wsparcia dzien-
nego. Wszystkie osoby, które korzystają z pomocy, zostały 
objęte stałym monitoringiem pracowników tych ośrodków. 
Obiady dowożone są do miejsca zamieszkania. Zamknięte 
są również oddziały biblioteczne, ale opłaty za dłuższe prze-
trzymanie książek zostaną anulowane. 

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
Kazimierz Sternik

Szanowni Państwo,
w całej Polsce od 16 marca „zamknię-
te” są placówki oświatowe. Miały być 
niedostępne dla uczniów przez dwa 
tygodnie. Dzisiaj już wiemy, że termin 
otwarcia został przedłużony. 
W Dzielnicy Ursus ta sytuacja także 

komplikuje sprawę prowadzenia nauczania. Niemniej 
w porozumieniu z dyrektorami (po konsultacji z Biurem 
Edukacji, a przede wszystkim z Prezydentem) zajęcia z ucz-
niami odbywają się drogą elektroniczną. Nie jest to łatwa 
metoda, uczymy się tego i powoli dochodzimy do wprawy. 
Na dzień dzisiejszy jest to jedyna możliwość przekazywa-
nia wiedzy.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
Wiesław  Krzemień

ZOSTAŃ W DOMU!
Załatw sprawę przez telefon lub e-mail 

Centrala Urzędu 22 443 60 00 

Sekretariat burmistrza  22 443 60 60 � 22 443 61 60 
sekretariat.udursus@um.warszawa.pl 

Biuro Administracji  22 443 60 14
i Spraw Obywatelskich ursus.baiso@um.warszawa.pl
• Dowody osobiste 22 443 60 17 
• Prawa jazdy i rejestracje pojazdów  22 443 60 21 

Wydział Obsługi Mieszkańców  22 443 62 39 � 22 443 60 07 � 22 443 61 20 
22 443 60 05 � 510 205 779
ursus.wom@um.warszawa.pl 

Urząd Stanu Cywilnego  22 443 60 08 � ursus.usc@um.warszawa.pl 

Wydział Oświaty i Wychowania  22 443 61 48 � 22 443 61 15 � 22 443 60 42 
ursus.wow@um.warszawa.pl 

Wydział Ochrony Środowiska 22 443 61 57 � ursus.wos@um.warszawa.pl

Wydzlał Spraw Społecznych  22 443 62 08 
i Zdrowia  ursus.wsz@um.warszawa.pl 

Wydział Budżetowo-Księgowy  ursus.wbk@um.warszawa.pl 
• Dzierźawa, użytkowanie wieczyste  22 443 60 36 
• Podatki   22 443 60 38 
• Lokale mieszkalne 22 443 61 79 
• Opiaty za odpadykomunalne 22 443 61 11 

Wydział infrastruktury  22 443 61 53 � 519 047 074 
ursus.wir@um.warszawa.pl 

Zespół Działalności  22 443 60 25 � 22 443 61 25 � 22 443 61 26
Gospodarczej i Zezoleń ursus.zdg@um.warszawa.pl

Wydział Gospodarowania ursus.wgn@um.warszawa.pl
Nieruchomościami  
• sprawy nieruchomości  22 443 60 26 � 22 443 60 83 � 22 443 61 81 
• sprawy techniczne 22 443 61 75 � 22 443 61 89 � 22 443 60 51 

Wydział Zasobów Lokalowych 22 443 60 78 � ursus.wzl@um.warszawa.pl 

Wydział Architektury  22 443 62 14 
i Budownictwa ursus.wab@um.warszawa.pl 

Biuro Bezpieczeństwa  22 443 60 96 � 22 443 61 97 � 510 206 227
i Zarządzania Kryzysowego ursus.bbizk@um.warszawa.pl

Zespół Zamówień Publicznych  22 443 61 99 � ursus.zzp@um.warszawa.pl 

Więcej numerów telefonów na: www.ursus.warszawa.pl/struktura.php

CENTRUM LOKALNE 
„NIEDŹWIADEK” 
– kompleks boisk przy 
ul. Orląt Lwowskich

Fot. Urząd Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy

CENTRUM LOKALNE 
„NIEDŹWIADEK” 
– modernizacja 
Hasanki

Fot. Urząd Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy

Żłobek przy ul. Henryka Pobożnego                                         Fot. Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
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NASZE STRONY

NASZE SKLEPY 

 WARSZAWA-URSUS WARSZAWA-URSUS  LASKI  k/Łomianek

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

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

Gwarantujemy duży wybór,
wysoką jakość, niskie ceny! 

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

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

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

🟒

🟒

20 lat

🟒

BUTY
DAMSKIE, 
MĘSKIE 
I DZIECIĘCE

obuwietrendy.pl
www.obuwietrendy.pl

Serdecznie zapraszamy!

Ogień strawił połowę hali
Późnym popołudniem w środę, 18 marca, oczy wielu mieszkańców 
zwrócone były na ogromne kłęby czarnego dymu, który unosił się nad 
Gołąbkami, Szamotami w stronę Dzielnicy Włochy. Media społecznoś-
ciowe błyskawicznie obiegły zdjęcia i fi lmy. Do naszej Redakcji także 
nadesłane zostały fotografi e. Opublikowaliśmy wstępną informację na 
naszym Facebooku. 

Z aniepokojeni mieszkańcy no-
wych osiedli na terenach po-
przemysłowych Ursusa mówili 

nam, że myśleli o zaprószeniu ognia 
na pobliskiej budowie przez robot-
ników. Okazało się, że tuż przed 
18:00 zapaliła się hala nieopodal 
Ożarowa Mazowieckiego i węzła 
Konotopa. Wtedy także do stanowi-
ska kierowania Komendanta Powia-

towego Państwowej Straży Pożarnej 
w powiecie Warszawskim Zachod-
nim doszło zgłoszenie o pożarze 
hali magazynowej należącej do 
firmy Smart Trading Company Sp. 
z o.o w Jawczycach przy ul. Pilnej. 
– Na miejsce rozdysponowane zo-
stały siły i środki zarówno z powiatu 
warszawskiego zachodniego, jak 
i m. st. Warszawy. W akcji gaśniczej 

uczestniczyło 26 zastępów i blisko 
80 strażaków. Hala ma powierzch-
nię między 2000-2500 m2, spaliło 
się 1000 m2 części magazynowej tej 
hali. W drugiej części nadpaleniu 
uległ dach. Udało ocalić się część 
biurową. W spalonej części pra-
cownicy firmy trudnili się obróbką 
materiałów metalowych, prawdo-
podobnie składowana była także 
tam elektronika. Po godzinie 19:00 
pożar został opanowany, a godzinę 
później działania gaśnicze zostały 
zakończone – relacjonował Kazi-
mierz Jaworski, oficer prasowy Ko-
mendy Powiatowej PSP w powie-
cie Warszawskim Zachodnim. Na 
szczęście, na miejscu nie było osób 
poszkodowanych. 

Agnieszka Gorzkowska
Zdjęcie Aleksander Brych

Rower miejski? Na razie tylko
na obszarze Warszawy
Postanowiliśmy sprawdzić, czy w naszym regionie w dobie zagrożenia 
epidemicznego – wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 użytkowni-
cy mogą bezpiecznie korzystać z miejskich systemów rowerowych. 
Okazuje się, że w większości miejsc systemy wypożyczeń w ogóle nie 
zostały uruchomione.

M iasto Stołeczne WARSZAWA 
poinformowało, że operator 
Warszawskiego Roweru Pub-

licznego działa i dezynfekuje ne-
wralgiczne elementy systemu. 
Firma Nextbike – operator systemu 
– dezynfekuje elementy, z którymi 
bezpośredni kontakt mają użytkow-
nicy. W ramach prac serwisowych 
specjalnymi preparatami czyszczone 
są kierownice, siodła, linki z kodem, 
a także ekrany dotykowe w termina-
lach stacji. Jednakże dobrze, by po-
dróżujący rowerami Veturilo jechali 
w rękawiczkach. 

Operator – Nextbike – dotychczas 
obsługiwał także rowery miejskie 
w MICHAŁOWICACH oraz 
w PRUSZKOWIE. Zapytaliśmy, jak 
w tych gminach wygląda sytuacja. 
– Gmina Michałowice przełożyła 
termin składania ofert na system ro-
werowy. Pruszkowski Rower Miejski 
rusza dopiero w połowie kwietnia 
– odpowiedział nam Zespół Komu-
nikacji Nextbike. 
Jak sytuacja wygląda w OŻARO-
WIE MAZOWIECKIM? – System 
nie jest uruchomiony. W związku z za-
istniałą sytuacja nie jest nam również 

znany termin inauguracji funkcjono-
wania Oz-Bike – poinformował Bar-
tłomiej Zacharczuk, Kierownik Biura 
Obsługi Klienta firmy ROOVEE S.A. 
Z Urzędu Miejskiego w PIASTO-
WIE otrzymaliśmy informację, że 
system miejskich rowerów nie działa 
i na pewno nie zostanie w najbliż-
szym czasie uruchomiony. Operator 
– Acro Bike – przypomniał, że swoje 
rowery wypożyczył 2 lata temu fir-
mie, która prowadziła wynajem sku-
terów na minuty na terenie Piastowa 
na czas kilkumiesięcznego pilotażu.

Agnieszka Gorzkowska

Rower miejski? Na razie tylko
Postanowiliśmy sprawdzić, czy w naszym regionie w dobie zagrożenia 

TU MOŻE BYĆ 
TWOJA REKLAMA

NAPISZ:
reklama@mocnestrony.com.pl

lub
ZADZWOŃ: 602 666 134

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

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

SKUPUJEMY:

�

�
LOMBARD

ul. Wojciechowskiego 33
PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

ul. Plutonu Torpedy 3
tel. 22 662 69 09

CZYNNE
pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400
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www.powiat.pruszkow.pl

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zgodnie z zarządzeniem nr 14 z dnia 16 marca 2020 r. 
i na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. oraz ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, a w szczególności art. 3 od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania Sta-
rosta Pruszkowski – wprowadza w urzędzie pracę zdalną. Oznacza to, że Starostwo Powiatowe 
w Pruszkowie oraz (wszystkie wydziały i fi lie zostają zamknięte dla interesantów. 

Kontakt z wydziałami będzie możliwy za po-
mocą maila, telefonu lub e-PUAP. Dotyczy to 
także Terenowego Punktu Paszportowego, Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powia-
towego Urzędu Pracy, Powiatowego Rzecznika 
Praw Konsumentów.

Kontakt osobisty z pracownikiem będzie 
możliwy tylko w nagłych przypadkach, po 
ustaleniu telefonicznym lub mailowym.

Wiele spraw mogą Państwo załatwić telefo-
nicznie, internetowo, poprzez E-urząd:

www.powiat.pruszkow.pl/portal-e-urzad

Lista telefonów do pracowników znajduje się 
na naszej stronie internetowej:

www.powiat.pruszkow.pl 

PRAKTYCZNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM URZĘDU 
w czasie zagrożenia koronawirusem

Informujemy, że kasa w urzędzie jest zamknię-
ta, prosimy o dokonywanie płatności elektro-
nicznych na rachunki bankowe powiatu.

RACHUNKI BANKOWE POWIATU:
Numery kont bankowych (Bank Pekao SA):
� rachunek dochodów:

42 1240 5918 1111 0000 4908 0878
� dochody Skarbu Państwa (opłaty za użytko-

wanie wieczyste): 
15 1240 5918 1111 0000 4911 5411

� rachunek sum depozytowych: 
34 1240 5918 1111 0000 4909 7124

� rachunek opłaty skarbowej:
12 1240 1040 1111 0010 6269 1638

� rachunek opłaty paszportowej: 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

PASZPORTY
Czasowy odbiór dokumentów paszportowych, 
dla których wnioski zostały złożone w Staro-
stwie Powiatowym w Pruszkowie, odbywa się 
Referacie nr 1 przy ul. Kruczej 5/11 w Warsza-
wie po wcześniejszym umówieniu wizyty tele-
fonicznie 22-695-73-02, w sytuacjach niecier-
piących zwłoki.
Szczegółowe informacje dotyczące obecnego 
funkcjonowania Oddziału Paszportów znajdują 
się na stronie:

www.gov.pl

ZBYCIA/NABYCIA POJAZDÓW 
Aby dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną, 
należy przygotować:
� dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie 

będzie zgłaszane (marka, typ, model, numer 
VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). 

Znajdują się np. w dowodzie rejestracyjnym, 
umowie sprzedaży lub na fakturze VAT,

� dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
� kopia dokumentu przenoszącego prawo włas-

ności pojazdu, który potwierdza zbycie lub 
nabycie pojazdu, np. umowa/faktura.

ZGŁOSZENIE ZA POMOCĄ PLATFORMY ePUAP
1. ZALOGOWANIE SIĘ przy pomocy Profi-

lu Zaufanego na stronie: www.gov.pl
2. WYBRANIE SEKCJI USŁUGI DLA 

OBYWATELA (w pasku z lewej strony), 
a w niej kategorii KIEROWCY I POJAZDY 
(trzecia od góry). 

3. Po rozwinięciu się spisu e-usług należy wy-
brać i kliknąć w ZGŁOŚ ZBYCIE LUB 
NABYCIE POJAZDU, np. sprzedaż, kup-
no, darowiznę (usługa online). 

4. I teraz najważniejsze kliknięcie – w przy-
cisk WYŚLIJ ZGŁOSZENIE. Tutaj należy 
wybrać cel zgłoszenia: zbycie lub nabycie 
pojazdu, wpisać dane pojazdu i dołączyć 
skan dokumentu, który potwierdza zbycie 
lub nabycie pojazdu, sprawdzić i ewentu-
alne uzupełnić dane i podać dane zbywcy/
nabywcy pojazdu. Konieczne jest też zaad-
resowanie formularza zgłoszenia.  
Po sprawdzeniu formularza zawiadomie-
nia, trzeba podpisać go profilem zaufanym 
i wysłać. Wyświetli się komunikat, że za-
wiadomienie zostało wysłane. Na skrzynkę 
na koncie Mój Gov nadejdzie urzędowe po-
świadczenie przedłożenia (UPP). UWAGA! 
To jedyny dokument potwierdzający złoże-
nie zawiadomienia. 

Możliwe jest też przesłanie kopii wymienio-
nych wyżej dokumentów oraz wniosku zbycie/
nabycie pojazdu pocztą (wniosek do pobrania 
na stronie: www.powiat.pruszkow.pl w zakład-
ce PORADNIK INTERESANTA: rejestracja 
pojazdów / zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu).

PRAWA JAZDY
Możliwość załatwienia sprawy z zakresu prawa 
jazdy należy konsultować z pracownikiem Wy-
działu Obsługi Mieszkańców pod numerem 

telefonu 22 738-15-38, który udzieli Państwu 
szczegółowych informacji.
Jednocześnie informujemy, że filia Wydziału 
Obsługi Mieszkańców w Raszynie od dnia 
12 marca została zamknięta do odwołania.

INFORMACJE DLA INTERESANTÓW
WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomoś-
ciami prosi o składanie wniosków w wersji 
elektronicznej poprzez wysłanie skanów tych 
wniosków na adres e-mail:
geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl 

lub za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Oryginały wniosków należy przesłać pocztą. 
Opłat za wydawane dokumenty można dokonać 
poprzez system płatności elektronicznych lub 
zwykłym przelewem. 
Numer konta bankowego, na który można do-
konywać wpłat będzie podany na Dokumencie 
Obliczenia Opłaty, który otrzymają Państwo po 
rozpatrzeniu wniosku.
Wnioski o zmianę danych w ewidencji gruntów 
i budynków, wypisy, wyrysy, informacje z ewi-
dencji gruntów i budynków oraz zbiory danych, 
informacje z rejestru cen i wartości nierucho-
mości oraz wnioski o wydanie mapy zasadni-
czej lub ewidencyjnej są dostępne pod adresem: 

https://bip.powiat.pruszkow.pl

W związku z bardzo dużą absencją pracowni-
ków czas załatwienia poszczególnych spraw uległ 
znacznemu wydłużeniu, a niektóre, ze względu na 
ich specyfikę, są niemożliwe do załatwienia.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosi-
my o wyrozumiałość w tym trudnym dla wszyst-
kich okresie.

Przypominamy też o konieczności przestrzegania 
zaleceń Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, 
które znajdą Państwo na stronie internetowej: 

www.pruszkow.psse.waw.pl

INFORMACJA 
w sprawie zasad obsługi interesantów
w Starostwie Powiatowym w związku z zagrożeniem COVID-19
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SĄD MOŻE ZWOLNIĆ OD KOSZTÓW
W zasadzie jest tylko jeden powód, dla któ-
rego jeszcze się nie rozwiodłam ze swoim 
mężem – po prostu nie stać mnie na opłace-
nie kosztów sądowych związanych ze złoże-
niem pozwu rozwodowego. W jakich okolicz-
nościach mogę ubiegać się o zwolnienie od 
tych opłat? Nawet jeśli kazaliby mi w sądzie 
zapłacić tylko połowę tego, co się należy to 
już byłabym bardzo zadowolona.
Każda osoba fizyczna może złożyć w są-
dzie oświadczenie, że nie jest w tanie bez 
uszczerbku dla koniecznego utrzymania 
siebie i swojej rodziny opłacić kosztów 
sądowych związanych ze sprawą cywilną. 
Sąd weźmie też pod uwagę, czy poniesie-
nie takich kosztów nie jest na tyle wyso-
kie, że może spowodować uszczerbek dla 
kosztów utrzymania powodu i jego bliskich. 
Żeby sąd mógł zdecydować, czy tak jest 
w rzeczywistości musi się zorientować jak 
wygląda sytuacja materialna osoby stara-
jącej się o zwolnienie z kosztów. Dlatego 
do wniosku należy dołączyć oświadczenie 
obejmujące szczegółowe dane dotyczą-
ce stanu rodzinnego, majątku, dochodów 
i źródeł utrzymania osoby występującej 
o zwolnienie z kosztów. Choć teoretycznie 
wniosek taki może zostać zgłoszony ustnie 
do protokołu w sądzie, to w praktyce naj-

lepiej jest go jednak złożyć pisemnie. Robi 
się to w sądzie, w którym ma dopiero być 
wytoczona sprawa cywilna, albo w sądzie, 
w którym sprawa taka już się toczy. W przy-
padku osób fizycznych dopuszcza się moż-
liwość złożenia takiego wniosku w sądzie 
rejonowym właściwym ze względu na miej-
sce zamieszkania. 
Na podstawie zebranych danych sąd może 
zdecydować o zwolnieniu od kosztów sądo-
wych w całości albo tylko w części. Częś-
ciowe zwolnienie oznacza na ogół, że sąd 
zwalania od jakiegoś ułamka opłat, choć 
może też określić kwotę, której wniosko-
dawca nie musi płacić, albo też nie doma-
gać się opłat tylko od pewnej części do-
chodzonego roszczenia lub od niektórych 
roszczeń, które są dochodzone łącznie. 
Warto pamiętać, że decyzja sądu o zwol-
nieniu od ponoszenia kosztów lub ich czę-
ści może zostać zmieniona. Tak się stanie, 
jeśli okaże się, że okoliczności, na pod-
stawie których wcześniej sąd zdecydował 
się o zwolnieniu od kosztów nie istniały, 
albo w trakcie procesu przestały istnieć. 
W takich przypadkach ten, którego wcześ-
niej zwolniono od opłat będzie musiał je 
zapłacić, a także zwrócić wydatki. W tym 
drugim przypadku sąd może nakazać tylko 
częściowy zwrot tych wydatków. Ten, kto 
oszuka sąd, może zostać skazany na grzyw-

nę w wysokości do tysiąca złotych. Ponow-
ne dopuszczenie się takiego czynu oznacza 
już grzywnę w wysokości dwóch tysięcy 
złotych.

MOŻNA ROZPAKOWAĆ TOWAR
Kupiłem przez internet mikser do kuchni. 
Kiedy kurier przyniósł mi go do domu rozpa-
kowałem go i włączyłem, żeby sprawdzić czy 
działa. Okazało się, że nie działa. Czy to, że 
rozpakowałem towar pozbawia mnie prawa 
do oddania go sprzedawcy w ciągu 14 dni 
od zakupu?
Absolutnie nie! W przypadku zakupu do-
konanego przez internet konsument ma 
prawo w terminie 14 dni odstąpić od umo-
wy i to bez podawania przyczyny. W takim 
przypadku nie ponosi on również kosztów 
– z wyjątkiem tych, które są bezpośrednio 
wskazane w przepisach. 
Żaden przepis nie zabrania nabywcy na 
rozpakowanie, a nawet uruchomienie tak 
nabytego przedmiotu. Wręcz przeciwnie 
– przepisy wyraźnie mówią, że konsu-
ment ponosi odpowiedzialność tylko za 
to zmniejszenie wartości rzeczy, które jest 
wynikiem korzystania z niej w sposób wy-
kraczający poza konieczny do stwierdze-
nia jaki ów przedmiot ma charakter, cechy 
oraz jak funkcjonuje. W praktyce oznacza 
to, że dopuszcza się, by ten, kto coś ku-
pił otworzył opakowanie i włączył naby-
ty przedmiot w celu sprawdzenia jak on 
działa i czy posiada cechy, które wcześniej 
sprzedawca obiecał kupującemu. Oczy-

wiście jeśli mikser byłby przez Panią re-
gularnie i przed dłuższy czas używany, to 
sprzedawca mógłby się domagać od Pani 
pokrycia kosztów związanych ze zmniej-
szeniem wartości tego urządzenia. 
Warto pamiętać, że od opisywanej zasady 
są też i wyjątki. Najczęściej spotykanym 
jest ten dotyczący płyt z muzyką, filmami 
czy grami. Jeśli ktoś otworzy ich opakowa-
nie – nie może już odstąpić od umowy.

NIE ZAWSZE WSPÓLNE KONTO
Mój partner jest Ukraińcem, który nie ma 
jeszcze stałego miejsca  pobytu w Polsce. 
Czy możemy założyć w banku jedno wspól-
ne konto dla nas obojga?
Obawiam się, że nie. Wspólne konto ban-
kowe może zostać prowadzone jedynie dla 
osób fizycznych, które mają pełną zdolność 
do czynności prawnych oraz mają taki sam 
status dewizowy. Oznacza to, że powinni 
być rezydentami w Polsce albo przynaj-
mniej – jeśli nie są rezydentami –mają 
w naszym kraju oficjalną rezydencję po-
datkową. Pani partner nie spełnia tego 
warunku, więc żaden z banków nie zało-
ży wam wspólnego konta. 
Fakt, że nie jesteście oficjalnie rodziną nie 
jest w tym przypadku żadną przeszkodą 
– wspólne konto mogą mieć także nie spo-
krewnione ze sobą osoby.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje  prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

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

 PROJEKT #FakeHunter: wezwanie 
do walki z dezinformacją o SARS-CoV-2
�   Polska Agencja Prasowa (PAP) wspólnie z GovTech Polska uruchamia społecz-

ny projekt weryfi kacji treści, dotyczących wirusa SARS-CoV-2, publikowanych 
w Internecie;

�   Szukamy liderów opinii, osób zaangażowanych społecznie, które zostaną wypo-
sażone w wiedzę o potwierdzonych źródłach informacji nt. koronawirusa i dołą-
czą do walki z fake newsami;

�   Każdy internauta będzie mógł zgłosić wątpliwą treść do weryfi kacji, a następnie 
otrzymać wiarygodną odpowiedź.

#FakeHunter 
to odważny i odpowiedzialny społecznie 
projekt, w którym uczestniczyć może każ-
dy, komu zależy na dystrybucji wiarygod-
nych informacji w przestrzeni publicznej. 
W czasie zagrożenia epidemicznego naj-
większym wyzwaniem jest weryfikacja 
zasobów internetowych i demaskowanie 
nieprawdziwych wiadomości dotyczących 
wirusa SARS-CoV-2.

Obok oficjalnych komunikatów Minister-
stwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sa-
nitarnego, Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów oraz innych instytucji państwowych 
w przestrzeni internetowej pojawiają się 
bowiem fałszywe wiadomości, których 
celem jest dezinformacja i sianie paniki 
wśród Polaków. 

Możliwość zgłaszania treści przez Inter-
nautów zostanie udostępniona po zrekru-
towaniu i właściwym przygotowaniu lide-
rów opinii.
W obecnej sytuacji wiarygodna informacja 
odgrywa kluczową rolę w przeciwdziała-
niu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 
Portale internetowe i wszyscy użytkownicy 
mediów społecznościowe powinni w spo-
sób odpowiedzialny dzielić się wyłącznie 
prawdziwymi przekazami.
Dlatego Polska Agencja Prasowa wspólnie 
z GovTech Polska poszukują osób, które 
dołączą do projektu #FakeHunter i pomogą 
zwalczać dezinformacje dotyczące epide-
mii.

Aby zgłosić swoją kandydaturę wystar-
czy wypełnić formularz znajdujący się na 
http://bit.ly/fakehunter

NASZE STRONY � POMOC PRAWNA
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Podsumowanie najważniejszych inwestycji
w gminie Michałowice zrealizowanych w 2019 roku  

Remonty w szkołach i przedszkolach
Rok 2019 przyniósł wiele inwestycji związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminnych 
szkół i przedszkoli. 
Okres wakacyjny został wykorzy-
stany na modernizacje i remonty 
sal lekcyjnych, pokoi nauczyciel-
skich i pomieszczeń sanitarnych, 
a także oświetlenia ZSO w Ko-
morowie. W przedszkolu w Nowej 
Wsi odbył się remont schodów 
wejściowych oraz kuchni, a lodo-
wisko przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących dostało nowy garaż 
na rolbę – maszynę do czyszcze-
nia i wygładzania lodu. Zrewitali-
zowany został także plac zabaw 
przy szkole w Michałowicach. Na 
modernizację budynków oświa-
ty wydano łącznie 1,5 mln zł.  

W 2019 r. wykonano szereg 
ważnych prac koncepcyjnych, 
dokumentacji projektowych, 
będą cych zaczątkiem nowych 
obiektów, które powstaną w Gmi -
nie Michałowice.

Koniec września 2019 r. przyniósł 
rozstrzygnięcie konkursu na 
koncepcję urbanistyczną i przed-
szkole w Regułach. Konkurs, 
który odbył się we współpracy 
gminy Michałowice ze Stowa-
rzyszeniem Architektów Polskich 
SARP, cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Spośród 37 prac zgłoszonych do konkursu jurorzy wybrali 5, z których wyłoniono zwycięz-
cę – firmę M.O.C. Architekci, która zaproponowała modułowy budynek przedszkola z wewnętrznym patio, 
mającym stanowić serce obiektu. W budynku przedszkola znajdzie się m.in. siedem sal dydaktycznych, sale 
rekreacyjne, zaprojektowano również zielone dachy oraz naturalny zbiornik retencyjny.
W ramach współpracy SARPu z gminą Michałowice, stowarzyszeniu powierzono również przygotowanie 
i przeprowadzenie dwóch innych konkursów: konkursu na koncepcję przedszkola w Michałowicach oraz kon-
cepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie.

Infrastruktura drogowa i wodno-kanalizacyjna
Inwestycje drogowe i wodno-kanalizacyjne są priorytetowe dla lokalnego samorządu, gdyż 
znacznie podwyższają standard życia mieszkańców. W 2019 roku na przebudowę i remonty 
ulic, budowę parkingów, tras rowerowych, modernizację oświetlenia oraz budowę sieci wo-
dociągowych i kanalizacyjnych zostało wydane ponad 26,6 mln zł. 
Łącznie zrealizowano ponad 30 inwestycji tego rodzaju. 
Do największych inwestycji drogowych należały przebudowy ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii (1,77 mln zł), 
ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Michałowicach (1,45 mln zł) oraz ul. Wiejskiej w Regułach (1,64 mln zł). Ponadto 
przebudowano m.in. ul. Kolejową w Michałowicach, ul. Stara Droga i ul. Ceglaną w Komorowie, ul. Kamień 
Polny w Pęcicach Małych, ul. Ciszy Leśnej w Granicy, ul. Calineczki w Regułach. Wyremontowano również 
nawierzchnię ul. Zielonej Polany, Skowronków i Słowików w Pęcicach Małych, , ul. Południowej w Komorowie 
i Kubusia Puchatka w Granicy.   

Ulica ks. Jerzego Popiełuszki w Michałowicach oraz ulica Mokra w Opaczy-Kolonii

Mieszkańcy gminy korzystający z kolejki WKD otrzymali do dyspozycji nowy parking P+R zlokalizowany w bez-
pośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy. Parking pomieści 114 samochodów, a dojazd do niego jest możliwy zarówno 
od strony ul. Kuchy, jak i Powstańców Warszawy. To parking nie tylko dla samochodów, ale i również dla rowerów, 
dla których przygotowano specjalną zadaszoną wiatę.

Do największych inwestycji wodno-kanalizacyjnych należała przebudowa sieci 
wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy  (850 tys. zł) oraz w ul. Źródlanej i Wą-
skiej w Pęcicach i Sokołowie (680 tys. zł). Ponadto zostały zrealizowane  m.in. 
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Słonecznej w Re-
gułach, w ul. Bugaj i ul. Bocznej w Komorowie; budowa sieci kanalizacyjnej 
przy ul. Piachy w Pęcicach, ul. Parkowej w Michałowicach-Wsi/Opaczy Małej 
oraz budowa pompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Michałowicach.  

Rower Gminny w gminie Michałowice 
jest obecny już od kilku lat i z roku na rok 
cieszy się coraz większym powodzeniem. 
W 2019 r. na mapie stacji Roweru Gminne-
go pojawił się nowy, 8. już punkt wypoży-
czania jednośladów. Dla miłośników takiej 
jazdy rozbudowana została droga rowe-
rowa wzdłuż ul. Kuchy i Al. Topolowej, 
a trasa rowerowa wzdłuż ul. Powstańców 
Warszawy i Pęcickiej zyskała oświetlenie. 
Wśród zadań inwestycyjnych poprawia-

jących bezpieczeństwo i zrealizowanych w 2019 r. znajdą się nie tylko drogi 
rowerowe. Innym przykładem takich inwestycji będzie zakup klimatyzato-
rów do przychodni w Komorowie i przedszkola w Nowej Wsi lub remont 
łazienki w domu dziennego pobytu seniora w Komorowie, która została przy-
stosowana dla osób niepełnosprawnych. Wykonano także działania napraw-
cze urządzeń w strefach rekreacji i na placach zabaw. W kilku miejscach 
pojawiły się nowe urządzenia.      

Przepompownia w Michałowicach

Ciąg pieszo-rowerowy w Michałowicach

Przedszkole – wizualizacja
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

 INWESTYCJE
2019 

Gminna zieleń
Wśród gminnych działań nie zabrakło dbałości o zie-
leń. Zostały założone nowe skwery z miejscem od-
poczynku m.in w Komorowie, przy ul. Turystycznej, 
w Pęcicach Małych, ul. Brzozowej i w Michałowicach-
-Wsi, na skrzyżowaniu ul. Błękitnej i Borowskiego. 
Przeprowadzono pierwszy etap rewitalizacji Parku 

w Regułach. W ramach prac wykonano palisadę wo-
kół stawu, a także posadzono wiele krzewów, bylin 
i ponad 30 drzew.
W Regułach we współpracy z firmą Vileda powstała 
aleja lip. Zasadzono 170 lip, które utworzą aleję spa-
cerową będącą częścią planowanych terenów rekrea-
cyjnych w gminie.                                 UG Michałowice

Park w Regułach
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Często jest tak, że wokół nas obecne są 
rzeczy, na które nie zwracamy specjal-
nej uwagi, gdy nas bezpośrednio nie do-
tyczą. Czasami jednak sytuacja zmusza 
nas do odkrycia czegoś, co istnieje, co 
jest blisko nas, a na co dotychczas nie 
zwracaliśmy uwagi. I nad czym zaczy-
namy się zastanawiać… 

Zakaz wyprowadzania psów
Gdy stajemy się posiadaczami psa i za-
czynamy z nim wychodzić na spacery, do-
strzegamy wokół wszechobecne tabliczki: 
ZAKAZ WYPROWADZANIA PSÓW. 
Zarządcy budynków i administracja miej-
ska stawiają je prawie na każdym trawni-
ku. Impulsem do napisania tego artykułu 
stał się wydrukowany i umieszczony 
w foliowej koszulce tekst, który pojawił się 
w ubiegłym roku na furtkach prowadzą-
cych na teren jednego z ogrodzonych (od 
jakiegoś czasu) osiedli – „NA TERENIE 
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ (...) 
OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ 
WYPROWADZANIA PSÓW”. Na tere-
nie ww. wspólnoty mieszkańcy trzymają 
w domach psy. I mają ich nie wyprowa-
dzać? – Przyszło skojarzenie z kultowym 
filmem Marka Piwowskiego z roku 1970 
– „Rejs”, gdzie na statku uczestnicy rejsu 
zastanawiają się jakim sposobem wybrać 
sposób głosowania. Jak wyprowadzić psa, 
żeby nie wyprowadzić psa, bo nie wolno? 
Pies wyjść musi. Wyjść z psem znaczy to 
samo co wyprowadzić psa. Czy żeby za-
brać go poza teren osiedla – należy wziąć 
go na ręce, przebiec? 

Pies 
Pies to najstarsze i najbardziej uspołecz-
nione zwierzę domowe. Towarzyszy czło-
wiekowi od niepamiętnych czasów, uważa 
się, że czyni to najdłużej ze wszystkich 
zwierząt. To udomowiony wilk, którego 
zaczęto wykorzystywać do pomocy przy 
polowaniach. Dzięki swojej szybkości, 
umiejętności współdziałania i posłu-
szeństwu miał znaczący wpływ na ich 
wydajność – był w stanie gonić ofiarę, 
aż ta traciła siły, a wtedy do akcji wkra-
czali myśliwi… Do tego dochodziły inne 
cechy, jak doskonały węch, słuch, zdol-

ność do orientacji w terenie, inteligencja 
i przywiązanie. Psy zaczęto wykorzysty-
wać, oprócz polowania, do pilnowania 
domostw i trzód, zjadania odpadków. 
Człowiek zaczął krzyżować wilki, aby 
były jeszcze bardziej skuteczne podczas 
polowań, te krzyżowały się dalej między 
sobą. I obecnie, w obrębie gatunku, mamy 
ponad 300 ras psów różniących się wiel-
kością, wyglądem i cechami użytkowymi, 
ale posiadających wiele cech wilczych. 
Pies jest drapieżnikiem, potrzebuje swoje-
go terytorium, którego będzie bronił. Żyje 
z człowiekiem, zalicza go do swojego sta-
da i jest spokojniejszy, kiedy to stado ma 
wokół siebie.

Psie potrzeby
Pies, podobnie jak człowiek, ma swoje 
potrzeby. Przede wszystkim potrzebuje 
poczucia bezpieczeństwa i wiążących się 
z tym rytuałów – swojego miejsca, je-
dzenia, spacerów, zabawy. Dzięki space-
rom poznaje środowisko, nowe zapachy. 
Pies to zwierzę, które, bez względu na 
wszystko, lubi i musi się wybiegać oraz 
zakosztować choć trochę wolności. Po-
trzebuje ruchu i aktywności – dzięki za-
bawie może zużyć swoją energię, wtedy 
w domu jest spokojniejszy. Wychodze-
nie na spacer to podstawowy obowiązek 
każdego właściciela psa. I tu wracamy 
do wszechobecnych tabliczek – ZAKAZ 
WYPROWADZANIA PSÓW. Pies wyjść 
musi. Podczas spaceru załatwia m.in. 
swoje potrzeby fizjologiczne, potocznie 
zwane „jedynką” i „dwójką”. Prawie 
wszystkie psy załatwiają się na dworze. 
No i gdzie mają to robić? Na trawnikach 
wokół tabliczki z zakazami. Na chodni-
ku, na ulicy? Większość psów potrzebuje 
do tego kawałka ziemi, niekoniecznie 
zielonej. Pies musi się załatwić – co jest 

naturalne, a osoba wyprowadzająca psa 
powinna jego odchody posprzątać – i to 
też powinno być naturalne. Do tego nie 
potrzeba zakazów wyprowadzania psów, 
ale torebki na psie odchody i koszy, do 
których można to, co zebraliśmy, wrzu-
cić. Torebkę właściciel psa powinien 
mieć ze sobą, kosze powinny być ogólno-
dostępne. Na szczęście na coraz większej 
ilości trawników zaczynają pojawiać się 
tabliczki – POSPRZĄTAJ PO SWOIM 
PSIE. Obok pojemników na zmieszane 
odpady komunalne, oznakowane pojem-
niki na psie odchody z klapką. I jest się 
do czego odnieść. Kosze, a nie zakazy. 
To ma sens. Przez ostatnie lata wiele się 
w tej dziedzinie zmieniło na plus i ludzie 
sprzątają po swoich pupilach. Ci, którzy 
tego nie robią są w mniejszości. 

Niechęć
Pies towarzyszy człowiekowi od wieków, 
i potrafi być prawdziwym przyjacielem 
człowieka. Może w to wątpić tylko ten, 
kto psiej przyjaźni nie doświadczył. Ale 
są ludzie, którzy psa kojarzą tylko ze 
szczekaniem i robieniem kupy, pół biedy 
jeśli tylko narzekają lub głośno wyrażają 
swoje zdanie. Niestety, ta niechęć do psów 
przejawia też bardziej drastyczne formy 

– zdarzają się przypadki podrzucania cia-
sta z czekoladą (a ten przysmak jest dla 
psiaków toksyną), czy kawałków kiełbasy 
nafaszerowanej gwoździami!!! A na to nie 
ma żadnego wytłumaczenia.

Za psa odpowiada właściciel
Właściciele psów podlegają, tak jak wszy-
scy w kraju, obowiązującym przepisom 
prawnym, które mają pomagać ludziom 
wzajemnie funkcjonować. Prawa i obo-
wiązki dotyczą większości dziedzin nasze-
go życia. Opieki nad psami również. Usta-
wa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (art. 10a, ust. 3) mówi: Zabrania 
się puszczania psów bez możliwości ich 
kontroli i bez oznakowania umożliwiają-
cego identyfikację właściciela lub opieku-
na. 4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie 
dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten 
jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający 
psu wyjście.
Od 1 stycznia 2019 roku przepisy prawa 
pozwalają na spacerowanie z psem bez 
smyczy, ale pod warunkiem przestrze-
gania kilku zasad, za nieprzestrzeganie 
których grożą wysokie kary. W Warsza-
wie pies może spacerować bez smyczy, 
ale musi być specjalnie oznakowany (za-
wieszka z numerem telefonu lub chip, 
aby w razie potrzeby łatwo można było 
zidentyfikować właściciela). Ponadto, 
właściciele lub opiekunowie, zwalnia-
jąc czworonoga ze smyczy muszą mieć 
na uwadze bezpieczeństwo innych ludzi, 
zwierząt i uczestników ruchu drogowego. 
Bez smyczy pies może poruszać się tylko 
w miejscach, gdzie nie ma dużej liczby 
osób, np. na mało ruchliwej bocznej ulicz-
ce czy na terenach zielonych. I musi być 
pod kontrolą, czego za warunek minimal-
ny uznaje się możliwość przywołania psa 
przez właściciela. Za spuszczone ze smy-
czy zwierzę, w razie wyrządzenia przez 

nie szkody, odpowiada właściciel psa. 
Sytuacją zagrażającą życiu lub zdrowiu in-
nych mieszkańców będzie też wtargniecie 
psa na ulicę, co może doprowadzić do wy-
padku. Rasy niebezpieczne muszą mieć 
kaganiec i być trzymane na smyczy, pod 
opieką osób, które zapewnią sprawowanie 
nad nimi kontroli.

Dodatkowe regulacje
Oprócz istniejących przepisów prawa, re-
gulacje mówiące o wyprowadzaniu psów 
mogą być zawarte w wewnętrznych regu-
laminach parków, spółdzielni czy wspól-
not mieszkaniowych. I tak, np. administra-
tor budynku może przykładowo zarządzić, 
że spacerowicze wychodząc z klatki scho-
dowej muszą założyć psu smycz czy kaga-
niec. Ale zakazywać wyprowadzania…(?) 
Istnieją w Warszawie miejsca, w których 
obowiązuje bezwzględny zakaz wprowa-
dzania psów – są to Las Kabacki, Las Bie-
lański, Olszynka Grochowska, Łosiowe 
Błota. Zakaz spuszczania psów ze smyczy 
obowiązuje w rezerwatach przyrody – ale 
to wynika z troski o zwierzęta – mieszkań-
ców tych terenów. 

Koronawirus a higiena
Sytuacja, w jakiej świat, w tym i Polska, 
w ostatnim czasie się znalazł, wpłynęła na 
zachowania ludzi. Polacy zachowują się 
bardzo racjonalnie, starają się zapobiegać 
możliwości przenoszenia się wirusa – uni-
kanie tłumów, zachowywanie odstępów, 
np. w kolejach do aptek czy sklepów, 
częste mycie i dezynfekcja rąk, dbanie 
o higienę, o czystość. Takim małym ka-
myczkiem dołożonym do tego ogródka 
może być zwiększenie liczby właścicieli 
sprzątających po swoich pieskach. 
Bądźmy zdrowi!

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik

Nie wyprowadzać, czy sprzątać? 

„POD OSŁONĄ NOCY” SARAH WATERS
Jedna z najnowszych książek znakomitej angielskiej autorki odbiega 
nieco od jej poprzednich powieści. Akcja rozgrywa się tutaj w latach 
40, a nie w epoce wiktoriańskiej jak większość jej dzieł,  i ma charak-
ter odwróconej chronologii. Historia czworga londyńczyków rozpo-
czyna się w książce w roku 1947, po czym akcja przenosi się do roku 
1944, a następnie 1941. Losy Kay, Duncana, Helen i Viv przeplatają 
się ze sobą na wiele różnych sposobów. Wraz z nimi poruszamy się 
gęstymi zaułkami nieco mrocznego, lecz fascynującego Londynu 
z czasów wojny. Autorka znakomicie kreśli krajobraz miejski, dając 
wyjątkowy popis swojej znajomości historii, nie tylko miasta, lecz tak-
że ówczesnej obyczajowości Anglików.

„DZIWNIEJSZA HISTORIA” REMIGIUSZ RYZIŃSKI
Książka Remigiusza Ryzińskiego to poruszająca opowieść o samotno-
ści i wyobcowaniu na tle wojennej i powojennej Polski. Bohaterowie 
otwarcie mówią o swoim doświadczeniu wykluczenia, emigracji oraz 
życia w homofobicznej i antysemickiej Polsce XX wieku. Świat przez 
nich przedstawiony nie wydaje się wcale tak odległy od dzisiejszej rze-

czywistości, jak mogłoby się z pozoru wydawać. Jednym z bohaterów 
jest Michał Głowiński, ocalały z Holocaustu, dzięki Irenie Sendlero-
wej, znany profesor nauk humanistycznych Instytutu Badań Litera-
ckich Polskiej Akademii Nauk, autor licznych publikacji naukowych.

„Z NIENAWIŚCI DO KOBIET” JUSTYNA KOPIŃSKA
Antologię rozpoczyna premierowa opowieść syna Violetty Villas 
o jego matce, która nie udźwignęła ciężaru własnej sławy. W zbiorze 

opisana jest też historia seryjnych morderców z Gliwic, ofiary księdza 
pedofila oraz kobiet molestowanych przez wysoko postawionych woj-
skowych. Autorka poruszyła również temat dyskryminacji w sporcie, 
który od zawsze zdominowany był przez mężczyzn. 
Wszystkie przedstawione tu historie są bardzo poruszające i bulwer-
sujące, wywołują zarówno smutek jak i złość. Prawie w każdej z nich 
przemoc jest wynikiem nadużycia władzy w zhierarchizowanych in-
stytucjach, takich jak Kościół czy Służba Więzienna. Czasem trudno 
znieść opis bezradności ofiar wobec oprawców, którzy wykorzystują 
błędy w systemie dla zaspokojenia własnych potrzeb, lecz chyba jesz-
cze trudniej czyta się o znieczulicy otoczenia.  
Kopińska stara się choć w minimalnym stopniu przywrócić godność 
ofiarom i oddać im sprawiedliwość. Jej teksty niejednokrotnie od-
mieniały przebieg wielu spraw dotyczących przemocy wobec kobiet, 
nierzadko zamiatanych pod dywan, trywializowanych, czy wręcz legi-
tymizowanych przez wielu wpływowych ludzi w kraju.

POLECA
Lucyna Dąbrowska
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Drogi powiatowe

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

MODERNIZACJA MOSTÓW 
W LIPKOWIE I JÓZEFOWIE
Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił prze-
targ na wykonanie rozbudowy i prze-
budowy mostów w Józefowie (gmina 
Kampinos) i w Lipkowie (gmina Stare 
Babice). W dniu 13 marca odbyło się 
otwarcie ofert.

W Lipkowie projekt zagospodarowania 
terenu zakłada uporządkowanie otocze-
nia wokół mostu, powstanie tam droga 
pożarowa na teren parafialny, który jest 
zabytkowym kompleksem dworsko-par-
kowym. Na moście wykonana zostanie 
nawierzchnia z kostki granitowej, a sam 
most wyposażony będzie w kamienne 
stylizowane balustrady, nawiązujące do 
klasycystycznych założeń pałacowo par-
kowych otoczenia. Most poza funkcją 
przejazdową będzie również ciekawym 
elementem krajobrazu i stanie się tara-
sem widokowym na zabytkowy park.

W Józefowie wraz z przebudową mo-
stu planowane jest wykonanie nakładki 
asfaltowej na dojazdach do tego obiek-
tu (dł. ok. 560 m.). 
Obie inwestycje powinny zostać za-
kończone do końca listopada br. 
Na dofinansowanie tych zadań złożono 
wniosek do Ministerstwa Infrastruktu-
ry. Obecnie dokumentacja jest w trak-
cie weryfikacji. 

ROZBUDOWA UL. GÓRNEJ
W najbliższym czasie ZDP planuje 
ogłosić przetarg na rozbudowę drogi 
powiatowej (4102 W) ul. Górnej w Ra-
donicach i Żukówce w gm. Błonie. 
Wzdłuż drogi powstanie chodnik i od-
wodnienie. Na części remontowanego 
odcinka wymieniona będzie konstruk-
cja drogi, a na pozostałej zostanie 
wzmocniona. Długość modernizowa-
nego odcinka wyniesie ok. 1,5 km. 
Aktualnie trwa postępowanie admini-
stracyjne związane z uzyskaniem decy-
zji na realizację tej inwestycji drogowej.

ROZPOCZĘTO PRACE NA UL. 3 MAJA
Rozpoczęto roboty budowlane zwią-
zane z rozbudową drogi powiatowej 
(4139W) – ul. 3 Maja w Izabelinie. 
Powiat pozyskał na tę inwestycję środki 
zewnętrzne – dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych wyniesie 
4 miliony 390 tys. zł. Zakres inwesty-
cji obejmuje m.in.: rozbudowę jezdni, 
budowę ciągu pieszo-rowerowego, od-
wodnienie, przebudowę chodnika, a na 
części modernizowanego odcinka bu-
dowę samodzielnej bitumicznej ścieżki 
rowerowej. 
Zadanie to obejmuje modernizację 
dwóch odcinków ul. 3 Maja – od ronda 
do ul. Tetmajera i od ronda do ul. Szy-
manowskiego – łącznie 1280 m.  Prze-
widuje się zakończenie prac na tej ulicy 
do końca października br. 
Koszt inwestycji wyniesie ok. 5,5 mln zł. 
Zadanie (poza dotacją) sfinansują Po-
wiat Warszawski Zachodni i Gmina 
Izabelin.

Marcin Łada

Trwają prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Starostwa 
Warszawskiego Zachodniego i budynku Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Maz. 
im. Tony Halika. Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian wełną mine-
ralną i styropianem, docieplenie stopów, wymianę stolarki drzwiowej, do-
cieplenie ścian piwnic, modernizację węzłów cieplnych i montaż instalacji 
fotowoltaicznych, które będą produkować prąd na potrzeby szkoły.

A ktualnie wykonano ok 30% robót 
budowlanych. Termin zakończe-
nia prac zaplanowano na koniec 

czerwca br.  Inwestycja finansowana 
jest ze środków UE w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego i środków PWZ.  W ramach tego 
programu wykonano również termo-
modernizację budynku Zespołu Szkół 
nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wań-

kowicza i budynku Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Łubcu. 

W budynku Starostwa realizowana jest 
również inwestycja dotycząca budowy 
szybu windowego wraz z rozbudową 
wejścia C do urzędu. W wyniku tych 
działań powstaną także dodatkowe po-
mieszczenia biurowe. Dzięki tej inwe-
stycji część budynku starostwa zostanie 

dostosowana do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, poprawią się także: standard 
obsługi mieszkańców powiatu i warun-
ki pracy pracowników Starostwa. Zada-
nie realizowane jest ze środków włas-
nych PWZ. Termin zakończenia prac 
przewidziano w maju br.

Projekt „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej w powiecie 
warszawskim zachodnim wraz z zasto-
sowaniem odnawialnych źródeł energii” 
współfinansowany jest z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Osi Priorytetowej IV „Przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną”, Dzia-
łania 4.2 „Efektywność energetyczna” 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014–2020.

Marcin Łada

www.pwz.plPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Kampinos    �    Leszno    �    Izabelin    �    Łomianki    �    Błonie    �    Stare Babice    �    Ożarów Mazowiecki

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa 
SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu 
od 16 marca br. do odwołania wprowadza się w urzędzie pracę zdalną. 
Oznacza to, że starostwo powiatowe (wszystkie wydziały i fi lie) zostają 
zamknięte dla interesantów.

KONTAKT 
�   z wydziałami – możliwy za pomocą poczty elektronicznej, telefonu 

lub e-PUAP.

�   osobisty z pracownikiem – możliwy tylko w nagłych przypadkach, 
po ustaleniu telefonicznym lub mailowym.

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY

Terenowy Punkt Paszportowy w Ożarowie Mazowieckim zawiesza działal-
ność do odwołania. 
Dokument paszportowy można odebrać wyłącznie w przypadku wystą-
pienia sytuacji niecierpiącej zwłoki po uprzednim umówieniu wizyty drogą 
telefoniczną 22 733 72 16
Wniosek o wydanie paszportu można złożyć wyłącznie w przypadku wy-
stąpienia sytuacji niecierpiącej zwłoki w Referacie Nr 1 przy ul. Kruczej 
5/11 w Warszawie w godz. od 10.00–14.00 po uprzednim umówieniu wizy-
ty drogą telefoniczną 22 695 73 02

SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

W związku z zamknięciem stanowisk obsługi dla interesantów informuje-
my, że wniosek o wypisy i wyrysy z danych ewidencji gruntów i budynków 
oraz wniosek o wydanie kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej można zło-
żyć, a następnie opłacić poprzez Portal Interesanta dostępny na stronie 
www.podgik.pwz.pl w zakładce„Strefa interesanta”.
Wszelkiego rodzaju wnioski w zakresie geodezji, pod warunkiem opa-
trzenia ich podpisem elektronicznym, można przesyłać również na adres 
geodezjasekretariat@podgik.pwz.pl
Wnioski oraz dokumentacje z zakresu geodezji, których nie będzie można 
przekazać w formie elektronicznej, w tym również operaty geodezyjne zło-
żone do weryfikacji, będzie można pozostawić w wyznaczonym miejscu 
w przedsionku budynku służby geodezyjnej.
Wybór tej formy udostępniania danych ograniczy Państwa przebywanie 
w miejscach publicznych i tym samym przyczyni się do zmniejszenia ryzyka 
zarażenia się koronawirusem.

INFORMACJA POWIATOWEGO RZECZNIKA
PRAW KONSUMENTÓW

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa COVID-19, w tro-
sce o zdrowie mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
a także w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom, o których mowa 
w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), Starosta Warszawski Zachodni 
podjął decyzję o zawieszeniu pracy punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie powiatu od dnia 16 marca 2020 r. Decyzja ta jest 
podyktowana koniecznością podjęcia działań mających na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług 
określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji praw-
nej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).
Obecnie pracujemy nad wdrożeniem systemu udzielania porad przez 
telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

INFORMACJE O ZAPISACH uzyskają Państwo:
pod numerem tel. 22 733 72 83 lub na stronie 
www.pwz.pl

Budynek Starostwa w modernizacji

Informacja o funkcjonowaniu Starostwa 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
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OŻARÓW MAZOWIECKI

Rentowność KDP, czyli czy stać nas na Kolej Dużych Prędkości?
10 marca 2020 r. zakończyły się konsultacje w sprawie korytarzy drogo-
wych i kolejowych w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjne-
go (CPK). Zapewne do CPK wpłynęło dużo zapytań, propozycji czy wręcz 
sprzeciwów wobec budowy danego korytarza kolejowego czy drogowego. 
Świadczy o tym ilość protestów mieszkańców czy gmin. Niezależnie od 
decyzji warto – szczególnie w związku z budową CPK – zastanowić się nad 
rentownością KDP. 
JAKĄ KOLEJ MOŻNA NAZWAĆ KOLEJĄ 
DUŻYCH PRĘDKOŚCI? 

Według Jana Raczyńskiego z Instytutu 
Kolejnictwa, z punktu widzenia pra-
wa (definicja w zgodzie z dyrektywą 
o interoperacyjności i z rozporządze-
niem z 2013 r. w sprawie TEN-T) jest 
to specjalnie wybudowana linia o wy-
sokim standardzie, z wyposażeniem 
umożliwiającym jazdę z prędkością 
co najmniej 200 (lub 250) km/h. Co 
ciekawe, pociągi dużych prędkości 
wykonują dziś 28% całej mierzonej 
w pasażerokilometrach pracy prze-
wozowej na kolejach w w Europie (do 
statystyk są wliczane także polskie 
pociągi EIC Premium, na części CMK 
rozwijające prędkość 200 km/h). Jak 
mówi dr Jan Raczyński, rynek ma ten-
dencję do szybkiego rozwoju: wzrost 
osiąga poziom średnio 5% rocznie. – 
Rynek w Europie jest w pełni otwarty, 
pozbawiony ograniczeń zarówno dla 

przewozów wewnętrznych, jak i mię-
dzynarodowych. Ponieważ przewozy 
są dochodowe, i to w wysokim stopniu 
– ok. 10%, nie ma konieczności przy-
znawania przewoźnikom subwencji 
– podkreśla specjalista. Z tego wynika, 
że po wybudowaniu KDP raczej nie 
należy oczekiwać dopłat, tak jak ma 
to miejsce w przypadku PKP Intercity. 
Zresztą w 2017 r. wiceminister rozwo-
ju Witold Słowik wielokrotnie pod-
kreślał, że: szacunek kosztów przed-
sięwzięcia jest kluczowy, a w okresie 
funkcjonowania powinno ono mieć ko-
mercyjny charakter. – Trudno założyć, 
żeby przez cały okres funkcjonowania 
Koleje Dużych Prędkości były dotowa-
ne z budżetu państwa – zaznaczył. 
Po prostu KDP musi na siebie zarabiać. 
Dlatego można postawić pytanie:

CZY STAĆ NAS NA KDP ?
Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, 
ponieważ szacowane koszty całej inwe-

stycji KDP cały czas rosną. Jeszcze parę 
lat temu oszacowane w studium koszty 
budowy linii Y to 23,3 mld złotych. Mi-
nister Słowik (w 2017 r.) zauważa jed-
nak, że w zależności od zakresu należy je 
szacować nawet na 50 miliardów. Ostat-
nio w Dzienniku Łódzkim pojawiła się 
informacja, że Prezes CPK Mikołaj Wild 
przeliczał, iż 1 km nowej szybkiej linii to 
60 mln złotych. Całość KDP przewiduje 
się na dzień dzisiejszy na 100 mld zło-
tych! Z czego 25 mld złotych na budowę 
CPK. Warto zaznaczyć, że w wycenie 
tej uwzględniona jest obniżona prędkość 
na linii KDP z 350 km/h do 250 km/h, 
co stanowi według Jana Raczyńskiego 
tylko 5% oszczędności na budowie i na 
taborze.
Wobec tak kolosalnej kwoty nasuwa się 
pytanie:

ZA CO WYBUDOWAĆ KDP?
Jak stwierdził w 2017 r. wiceminister 
Witold Słowik: – Niewykluczone jest 
też finansowanie mieszane lub też inne 
źródła gotówki, w tym np. kapitał chiń-
ski. – Trudno sobie wyobrazić, żeby 
budżet państwa mógł udźwignąć inwe-
stycje rzędu 23 mld złotych, nie mówiąc 
o 50 mld złotych. To musi być przedsię-
wzięcie bankowalne; nie wyobrażam so-
bie sfinansowania budowy Kolei Dużych 
Prędkości z założeniem późniejszych 

ciągłych dotacji do ich funkcjonowania. 
Podane przez wiceministra potencjal-
ne źródła finansowania to: Partnerstwo 
Publiczno-Prywatne, mechanizm CEF, 
środki polityki spójności oraz Europej-
ski Fundusz Inwestycji Strategicznych 
(EFIS – element Planu Junckera). 
O prywatnych inwestorach i dwóch 
perspktywach unijnych mówił też pre-
zes CPK Mikołaj Wild. 

RZECZYWISTOŚĆ
Istotne tutaj jest, że w użytkowaniu Ko-
lei Dużych Prędkości na razie nie mo-
żemy liczyć na polski tabor, np. PESA 
czy NEWAG. Oczywiście zarówno 
jedna, jak i druga firma w jazdach 
testowych osiągnęła próg ponad 200 
km/h, ale na pewno taka prędość nie 
jest możliwa na ten moment dla taboru 
z pasażerami. Dla porównania: TGV 
bez pasażerów osiągnęło 574,8 km/h, 
a na trasie jeździ do 350 km/h. Oczy-
wiście obniżenie prękości na projekto-
wanej linii KDP nie sprzyja rentowno-
ści, zwłaszcza na odcinku Warszawa 
– Poznań. Tam linią konwencjonalną 
(przez Kutno – Konin) po kończącym 
się już remoncie pojedziemy w czasie 
2.15 h wobec planowanego przy KDP 
1.55 h. Pamietać należy, że w całej Eu-
ropie bilety na KDP są znacznie droż-
sze niż na linie konwencjonalne. Tak 

więc na odcinku Warszwa – Poznań 
przy prędkości 250 km/h nie przewi-
duję dużego obłożenia. Podobnie rzecz 
się ma z projektowanym odcinkiem 
Warszawa – Łódź. Obecnie najszybsze 
pociągi odcinek Warszawa Zachodnia 
– Łódź Widzew pokonują w 60 minut. 
Nawet jeśli czas przejazdu na tej trasie 
zmniejszy się do 40–45 minut, a bilety 
będą drogie, pasażerowie z pewnością 
wybiorą w zdecydowanej większości 
linię konwencjonalną, zwłaszcza przy 
codziennych dojazdach do pracy, jak 
ma to miejsce obecnie. Natomiast naj-
bardziej rentowną linią KDP będzie 
trasa Wrocław – Łódź, gdzie czas prze-
jazdu jest prognozowany przy V-250 
km/h na 55 minut, wobec obecnych 
3.20 h pociagiem czy 2 godziny autem. 
Dlatego ten właśnie odcinek powinien 
być budowany w pierwszej kolejno-
ści, a nie Warszawa – Łódź. Na razie 
bez budowy odcinka KDP Warszawa 
– Łódź, czas przejazdu na trasie War-
szawa – Łódź (linia konwencjonalna) 
i Łódź – Wrocław (KDP) może łącznie 
wynieść ok. 2 godzin, co dla pasaże-
rów będzie bardzo satysfakcjonujące. 
Trzeba pamiętać, że nie wszyscy po-
dróżni z Wrocławia czy Poznania będą 
jechali do CPK, ale do Warszawy.

Mariusz Latek

Sprawa dotyczy wszyst-
kich mieszkańców Gminy. Przyniesie 
nam wiele komplikacji komunikacyj-
nych, wywłaszczeń budynków i gruntów, 
utratę wartości nieruchomości itd. Ra-
zem spróbujmy się temu przeciwstawić. 
Zauważył też, że budowa linii kolejowej 
podzieliłaby gminę na kolejne kwartały. 

Wątpliwy sens budowy odcinka 
z Warszawy do CPK
W dłuższej, merytorycznej wypowiedzi 
mówił o tym Mariusz Latek, przewod-
niczący Komisji Oświaty, Kultury i Po-
lityki Społecznej  Rady Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, od wielu lat 
zajmujący się problematyką „kolejową”. 
Przedstawił wiele argumentów podwa-
żających wogóle sens budowy tego od-
cinka linii kolejowej. Wielu uczestników 
spotkania zadawało pytania i wyrażało 
swoje opinie w sprawie. W zasadzie 
wszyscy wypowiadali się w jednym to-
nie: „Nie chcemy KDP”. Jak powiedział 
burmistrz, sami twórcy projektu nie są 
w stanie odpowiedzieć na wiele istot-
nych, konkretnych pytań. Nie wiadomo 
na przykład, jaka jest przewidywana sze-

rokość korytarza, którym miałaby prze-
biegać nowa linia kolejowa.
Zebrani wypełniali przygotowane 
przez CPK formularze do wyrażania 
opinii. Opinie można było przekazy-
wać spółce do 10 marca 2020 r. Wcześ-
niej podobne spotkanie konsultacyjne 
(w takiej samej atmosferze) odbyło się 
w Broniszach.

Stanowisko Rady
Gminy Ożarów Mazowiecki
9 marca odbyła się sesja nadzwyczaj-
na Rady Gminy Ożarów Mazowie-

cki, na której głosami radnych Forum 
Samorządowego przyjęto stanowisko 
przeciwko koncepcji budowy linii Ko-
lei Dużych Prędkości przez teren Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki (ciąg nr 9, linia 
kolejowa nr 85). Radni PiS wstrzymali 
się od głosu.
W ramce prezentujemy obszerne frag-
menty stanowiska Rady.

Samorząd razem z mieszkańcami
Powyższa sytuacja dowodzi jak ważny 
jest samorząd terytorialny. Dzięki no-
wej sytuacji administracyjnej i ustro-

jowej Polski po 1989 roku mieszkań-
cy mogą mieć rzeczywisty wpływ 
na swój byt i na swoje otoczenie. 
Szczególnie w takim przypadku, kie-
dy władze samorządowe stoją murem 
po stronie mieszkańców, naprawdę ich 
reprezentują i rzeczywiście wszelkimi 
środkami bronią ich interesów. 

Miejmy nadzieję, że ta ze wszech miar 
słuszna zasada tym razem potwierdzi 
się w praktyce.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Fragmenty stanowiska Rady w sprawie KDP
Ożarów Mazowiecki, położony w bezpośrednim są-
siedztwie m.st. Warszawy, między innymi z uwagi 
na swoją lokalizację, jest Gminą wysoce rozwiniętą 
i zurbanizowaną zarówno pod kątem gospodar-
czym, jak i mieszkaniowym. Ogromny wpływ na 
dynamiczny i zrównoważony rozwój Gminy miała 
racjonalnie prowadzona polityka przestrzenna, któ-
rej wyrazem były między innymi uchwalone w latach 
2006–2007 miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego (95% terenu Gminy pokryte jest plana-
mi). (...) 

Projektowane korytarze nowych linii kolejowych 
bezdyskusyjnie zakłócą spójny rozwój gospodarczy 
Gminy Ożarów Mazowiecki. (...) 

Lokalizacja tych linii wyznaczona jest w większo-
ści na terenach silnie zurbanizowanych bądź na 
terenach przeznaczonych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę 
usługową i mieszkaniową. Tym samym, planowa-
ne przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. 
działania uderzą bezpośrednio w interes mieszkań-
ców i przedsiębiorców całej gminy, a szczególnie 
mieszkańców miejscowości: Mory, Bronisze, Jaw-

czyce, Konotopa, Duchnice, Gołaszew, Domanie-
wek Pierwszy, Ołtarzew (wieś), Płochocin (wieś) 
i inne, przez których tereny przebiegają planowane 
korytarze Kolei Dużych Prędkości. (...) 

Realizacja KDP wg przedstawionego projektu spowo-
duje konieczność masowego przesiedlenia lokalnej 
społeczności, utraty wartości nieruchomości sąsia-
dujących z planowaną inwestycją, a także wymusi 
konieczność drastycznej zmiany prowadzonej przez 
wiele lat gminnej polityki przestrzennej. (...) 

Podkreślić należy, że generalną zasadą kształtowa-
nia i zagospodarowania obszaru jest zrównoważony 
rozwój będący priorytetem gospodarki przestrzennej 
w Polsce. Rozwój ten rozumiany jest jako zintegro-
wany rozwój przestrzenny, gospodarczy, społeczny 
i kulturowy, harmonizujący z zasobami i walorami 
naturalnymi oraz przede wszystkim przyrodniczymi. 
Zrównoważony rozwój, w rozumieniu ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, to także przewidywalność procesów 
urbanizacyjnych obszaru. Zasada ta została na-
ruszona działaniami podejmowanymi w obecnym 
kształcie przez Centralny Port Komunikacyjny. (...) 

Podkreślić należy również, że projektowane warian-
ty korytarzy linii kolejowych oddzielają południowe 
tereny gminy Ożarów Mazowiecki od części central-
nej miasta Ożarowa Mazowieckiego, gdzie skon-
centrowane są wszystkie instytucje użyteczności 
publicznej takie jak: urzędy, szkoły, przedszkola, 
przychodnie zdrowia czy obiekty sportowe. (...) 

Projektowane warianty KDP przechodzą też przez 
tereny zabytkowe (Pałac Duchnice) oraz cmentarz 
w miejscowości Jawczyce. (...) 

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy Rada Miej-
ska wyraża kategoryczny sprzeciw przeciwko pre-
zentowanym wariantom przebiegu korytarzy KDP 
przebiegających przez tereny Gminy Ożarów Mazo-
wiecki. (...) 

Rada Miejska zobowiązuje Przewodniczącego do 
przekazania niniejszego Stanowiska, jako uwagi 
do dokumentu Strategicznego Studium Lokaliza-
cyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyj-
nego, zgodnie z formularzem udostępnionym przez 
CPK Sp. z o.o. oraz Marszałkowi Województwa Ma-
zowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Andrzej Cichal

cd. ze str. 1
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

LIST OTWARTY B URMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

Szanowni Mieszkańcy,
Po kilkunastu zarządzeniach, za-
mknięciu już prawie wszystkiego, 
co było do zamknięcia, po radykal-
nych decyzjach administracyjnych 
i wielu godzinach trudnych roz-
mów ze współpracownikami uwa-
żam, że przyszedł moment żeby 
zwrócić się do Państwa nie tylko 

jako burmistrz, ale przede wszystkim jako sąsiad, 
kolega i mieszkaniec gminy Ożarów Mazowiecki. 

Nie mam złudzeń, pandemia nie jest koszmarnym 
snem. Jutro, kiedy się obudzimy, w dalszym ciągu 
przybywać będzie zainfekowanych, przed nami za-
pewne jeszcze wiele poranków i dni pełnych niepo-
koju. Nie wstydźmy się naszego lęku, bo on, mam 
nadzieję, zmusi nas do racjonalnego zachowania. 
Natomiast nie ulegajmy przerażeniu i panice. Prze-
strzegajmy wskazań i zaleceń służb. Pisząc ten list 
do Państwa, wiem że nie ma jeszcze potwierdzone-
go przypadku zarażenia koronawirusem w naszej 
gminie. Nie wiem do kiedy uda nam się obronić, 
zróbmy wszystko, aby przypadków zakażenia było 
jak najmniej. 

Trochę staromodne, jakby wycofane z obiegu, słowo 
SOLIDARNOŚĆ powraca z całą głębią swego znacze-
nia jako poczucie wspólnoty i współodpowiedzial-
ności... za siebie, za innych. Widzę, jak większość 
z nas jest bardzo zmobilizowana i konsekwentna 
w swoich postanowieniach i działaniach. Z nadzieją 
na przyszłość spoglądam również na samopomo-
cowe ruchy wsparcia... Drobne gesty, zakupy dla 
potrzebujących pomocy sąsiadów, przestrzeganie 
zasad, wzajemne napominanie się w przypadkach 

pokusy lekceważenia obowiązujących przepisów... 
Dzisiaj takie właśnie zachowania oznaczają solidar-
ność. Oczywiście zdarzają się też przypadki brawury 
i nieodpowiedzialnego postępowania w obliczu tej 
poważnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. 

Dlatego już nie apeluję, lecz wzywam jako przed-
stawiciel całej wspólnoty:
�  zachowuj dystans w sklepie,
�  nie twórz kolejki przed przychodnią zdrowia,
�  nie wychodź bez potrzeby z domu,
�   Mszę  św. oglądaj w telewizji lub słuchaj w radiu, 
�  unikaj skupisk ludzkich,
�  dbaj o higienę osobistą.

Za chwilę będzie coraz cieplej, ale to nie powód do 
gremialnych wycieczek do parku czy na boisko. 
Jeszcze zdążymy nacieszyć się słońcem, jeśli oczy-
wiście damy sobie wspólnie szansę...

Ten świat nie jest ani Twój, ani mój... To nasze wspól-
ne miejsce do życia... Podkreślam – WSPÓLNE.

Pamiętajmy, że epidemia trwa i pokażmy jej, w miarę 
naszych możliwości, iż w naszej gminie jest bardzo 
niemile widziana. Nie zapominajmy o lekarzach, 
pielęgniarkach i ratownikach medycznych, straża-
kach, strażnikach miejskich, policjantach, urzęd-
nikach, sprzedawcach, pracownikach poczty oraz 
wszystkich innych znajdujących się na „pierwszej 
linii frontu” – wspierajmy ich w pracy.

Dbajcie o siebie... 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

INFORMACJA O PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

W czasie epidemii Urząd Miejski i Jednostki Organizacyjne funkcjonują w ograniczonym zakresie. 
Załatwiane są tylko bardzo pilne sprawy drogą telefoniczną lub emailem. Prosimy o korzystanie 
w tym czasie z e-usług i PUAP 

PUNKT KASOWY w Urzędzie Miejskim jest zamknięty 
do odwołania.
Kontakt telefoniczny w sprawach niecierpiących zwłoki:
� URZĄD MIEJSKI w Ożarowie Mazowieckim,

tel. 22 731 32 00 w godzinach pracy Urzędu:  
– poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00–16.00, 
– środa – 10.00–18.00;  
email: umig@ozarow-mazowiecki.pl

� BIURO OŚWIATY, tel. 22 721 28 23 
– poniedziałek – piątek: 7.30–15.30;  
email: bo@bo.ozarow-mazowiecki.pl

� ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI,
tel. 22 722 25 49  
–  poniedziałek 7.00–17.00,  
–  wtorek – piątek 7.00–15.00; 
email: biuro.podawcze@zwik.ozarow-mazowiecki.pl 

Zgłoszenia awarii –  tel. (022) 722 13 74 
(czynny całą dobę).

� OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 
tel. 22 722 26 73, 22 722 00 23  
– poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00;  
email:  ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl,  
ekowalska@ops.ozarow-mazowiecki.pl, 
kpatrzalek@ops.ozarow-mazowiecki.pl

� Dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej
kontakt z psychologiem:  
– poniedziałek – piątek: 8.00–12.00;  
email: mbrajczewska@ops.ozarow-mazowiecki.pl

� ZAKŁAD USŁUG SANITARNYCH 
tel. 22 722 14 44  
– poniedziałek – piątek: 8.00–16.00;  
email: zuk@zuk.ozarow-mazowiecki.pl

� GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
email: plywalnia@ozarow.maz.pl

PROSIMY MIESZKAŃCÓW o zrozumienie powagi 
sytuacji i przyjęte w związku z tym rozwiązania. 

KOMUNIKAT
w sprawie funkcjonowania przychodni

w Ożarowie Mazowieckim
PRZYCHODNIA w Ożarowie Mazowieckim funkcjonuje według poniższych zasad:

Pacjentom udzielane są porady TYLKO w trybie telefonicznym (teleporada) 
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–17.30 pod numerami telefonów:

22 344 86 00  –  Przychodnia Ożarów Mazowiecki
22 344 86 50  –  Filia Józefów
22 344 86 30  –  lekarze specjaliści Ożarów Mazowiecki

W czasie teleporady istnieje możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego oraz  
e-recepty.
W wyjątkowych przypadkach, po teleporadzie, lekarz podejmuje decyzję 
o ewentualnej konsultacji w przychodni.

� Zapotrzebowanie na leki składamy telefonicznie – 22 344 86 00 
w godz. 11.00–17.30 

� Poradnia Fizjoterapii i Rehabilitacji działa TYLKO w trybie pilnym. 
�  Punkt Pobrań wykonuje TYLKO 15 pobrań dziennie w odstępach 10 minu-

towych.
�  Wizyty w Poradni Dzieci Zdrowych i Punkcie szczepień zostają zawieszo-

ne do odwołania.
 

 #zostańwdomu
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URSUS

24 lutego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus odbyły się kolejne 
warsztaty obywatelskie dla uczniów pobliskiego Liceum Montessori. Tym 
razem młodzież miała okazję spotkać się z migrantem z Ukrainy i posłu-
chać o tym jak żyje się obcokrajowcom w Polsce.

O sytuacji migrantów, mniejszości 
narodowych oraz uchodźców w na-
szym kraju opowiedział Igor Isa-

jew, Ukrainiec od 11 lat mieszkający 
w Polsce, redaktor naczelny portalu 
Ukraińców w Polsce PROstir.pl, ko-
respondent ukraińskiego tygodnika 
„Diełowaja stolica”(Kijów). Prowa-
dzący był także współautorem repor-
tażu o uchodźcach w Brześciu w 2017 
roku. Sam jest migrantem, który przy-
jechał do Polski na studia, więc na te-
matyce przedstawianej licealistom zna 
się z własnego doświadczenia, a także 

z racji wykonywanego zawodu. Pod-
czas spotkania omówione zostały za-
równo stereotypy dotyczące różnych 
grup obcokrajowców, jak i sytuacja 
prawna oraz życiowa, w jakiej znaj-
duje się większość uchodźców i osób 
ubiegających się o status uchodźcy 
w Polsce. Wśród nich znajdują się 
m.in. Somalijczycy, Syryjczycy, Cze-
czeni, Afgańczycy. Nieco rzadziej sta-
tus ten przyznawany jest Ukraińcom, 
mimo panującej na Ukrainie wojny. 
Jak do tej pory tylko kilkorgu Ukraiń-
com się to udało.

Tania siła robocza
Prelekcja zaczęła się od pytania doty-
czącego najczęściej przychodzących 
słuchaczom do głowy skojarzeń ze sło-
wami takimi jak: „Ukrainka”, „Ukrai-
niec”, „uchodźca” czy „imigrantka”. 
Media od dawna deformują znaczenie 
przytoczonych pojęć, nadając im pejo-
ratywny rys. Trudno zaprzeczyć temu, 
że słowo „Ukrainka” dla wielu osób 
w Polsce stało się synonimem pani od 
sprzątania, podobnie ze słowem „Ukra-
iniec” – większości osobom kojarzy 
się ono niemal wyłącznie z tanią siłą 
roboczą. Mimo że Polacy rozproszeni 
są po całym świecie, im samym trudno 
jest zaakceptować nowych przybyszów. 
Niektóre media podsycają w nich po-
czucie zagrożenia, strach o pracę, bo 

przecież nie od dzisiaj wiadomo, że 
jest to jedna z najczęstszych przyczyn 
migracji. Strach ten wydaje się o tyle 
absurdalny, że większość migrantów 
wykonuje prace nisko płatne, zasilając 
szeregi głównie w branżach usługo-
wych, dostępnych dla każdego.

Zasada  non-refoulement
Z uwagi na ogromne trudności w uzy-
skaniu statusu uchodźcy w Polsce, wie-
lu cudzoziemców uciekających ze swo-
jego kraju przed wojną lub represjami, 
zostaje deportowana z powrotem do 
swojego rodzimego kraju. Taka sy-
tuacja przydarzyła się ostatnio m. in. 
dwudziestojednoletniej Czeczence 
Khedzie, która oddzielona od rodziny 
została przewieziona ze strzeżonego 
ośrodka w Białej Podlaskiej na Okę-
cie. Stamtąd leci do Moskwy, gdzie 
pozostawiona sama sobie, bez pienię-
dzy, bez rodziny, najprawdopodobniej 
będzie deportowana z powrotem do 
Czeczenii, do kraju, w którym grożono 
jej śmiercią, a jej siostrę zamordowano.
Takie działania prowadzone są niestety 
bardzo często, wbrew międzynarodo-
wej zasadzie  non-refoulement, która 
jest podstawowym prawem cudzoziem-
ców i cudzoziemek zagrożonych prze-
śladowaniami we własnym kraju. Sta-
nowi ona, że osobę, której odmówiono 
przyznania statusu uchodźcy nie wolno 
deportować do kraju, w którym grozi 
jej prześladowanie, lecz należy otoczyć 
ją ochroną w postaci pobytu tolerowa-
nego. Niestety, mimo że ta zasada za-
warta jest w wielu międzynarodowych 

konwencjach, przez Polskę stosowana 
jest bardzo rzadko.

Stereotypy dotyczące uchodźców
Od wielu lat w niektórych mediach 
toczy się fala hejtu w stosunku do 
uchodźców. Efekty są natychmiasto-
we. Określenie: „ty uchodźco!” staje 
się popularną inwektywą w niejednej 
polskiej szkole. Z czym najczęściej ko-
jarzy się słowo „uchodźca”? Pierwsze 
skojarzenie to terroryzm. A przecież 
uchodźcy uciekają przed terroryzmem, 
są ofiarami bezwzględnego reżimu, 
ulicznych zamachów. Inne negatywne 
stereotypy to choroby, epidemie oraz 
zwykły rasizm, na którego tle często 
dochodzi do fizycznych napaści osób 
o odmiennym kolorze skóry. Wcześ-
niejsze warsztaty dotyczące „hejtu” 
i mowy nienawiści uświadomiły mło-
dzieży jak krótka jest droga od słów do 
czynów. Uprzedzenia biorą się z nie-
wiedzy, a jak wiadomo mediom często 
towarzyszy sensacyjny charakter prze-
kazu informacji. Nierzadko też zdarza-
ją się „fake newsy” i opinie powielające 
stereotypy na temat mniejszości.
W tym sezonie to ostatnie warszta-
ty  organizowane przez bibliotekę dla 
uczniów liceum Montessori w Ursusie. 
W planach jest jednak ich kontynua-
cja, ponieważ rozwijają one krytyczne 
myślenie i mają pozytywny wpływ na 
wychowanie młodzieży, kształtując ich 
obywatelską postawę wobec innych lu-
dzi i otaczającej ich przyrody.

Tekst Lucyna Dąbrowska

Być migrantem w Polsce

W czasie trwającej 
kwarantanny i pły-
nących zewsząd 
porad, by pozostać 
w domu, warto 
wykorzystać ten 

domowy czas na nadrobienie zaległości w sze-
roko pojętej kinematografi i. Przedstawiamy 
Wam poniżej trzy propozycje serialowe, które 
zdecydowanie zasługują na spędzenie z nimi 
niejednego wieczoru.  

JAK NAS WIDZĄ / WHEN THEY SEE US (2019)
To czteroczęściowa produkcja Netflixa, oparta na 
podstawie prawdziwej historii, która wstrząsnęła 
Ameryką. Przedstawia pięciu nastolatków z Harle-
mu, którzy zostają fałszywie oskarżeni o brutalny 
atak na kobietę w Central Parku. Początek wyda-
rzeń sięga wiosny 1989 roku, kiedy nastolatków 
pierwszy raz przesłuchała policja. Poznajemy losy 
Anrona McCraya, Kevina Richardsona, Yusefa Sa-
laama, Raumonda Santany oraz Korey’ego Wise’a, 
którzy przeszli do historii jako słynna „piątka 
z Central Parku”. Sprawa ta ciągnęła się przez 
dwie dekady i daje zdecydowanie niepochlebny 

obraz amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. 
Pomysłodawczynią, współautorką scenariusza i re-
żyserką miniserialu jest Ava DuVernay. „Jak nas 
widzą” to mocna historia, wywołująca u odbiorcy 
całą paletę emocji – od smutku i niedowierzania do 
złości i autentycznego przerażenia, że taka historia 
mogła się w ogóle wydarzyć.

SEX EDUCATION (2019)
Sądząc po tytule, kadrach z serialu i średniej wieku 
bohaterów można przypuszczać, że jest to historia 
wyłącznie dla nastolatków. Założenie to jest jed-
nak błędne i jestem przekonana, że serial trafi do 
znacznie szerszej wiekowo puli odbiorców. To bry-
tyjski serial komediowo-dramatyczny stworzony 
przez Laurie Nunn, którego dwa pierwsze sezony 
spotkały się z dużym entuzjazmem publiczności. 
Przedstawia losy nastoletniego Otisa (w tej roli 
uroczy Asa Butterfield), który wraz ze swoją zbun-
towaną koleżanką Maeve zaczyna udzielać liceali-
stom porad seksualnych. Mimo że Otis jest raczej 
wycofanym społecznie introwertykiem to w roli 
terapeuty sprawdza się znakomicie. Bogatym źród-
łem jego wiedzy jest jego mama Jean, wyzwolona 
seksuolog (grana przez Gillian Anderson), która 
nieco nieudolnie próbuje nawiązać kontakt ze swo-
im unikającym jej synem. Siłą serialu jest jego lek-

kość, wielowątkowość i poczucie humoru, ale tak-
że to, że umiejętnie opowiada o tematach trudnych 
i głębokich. Same zaś porady Otisa najczęściej 
dotyczą relacji międzyludzkich, które nawet w na-
szym rzeczywistym świecie rzadko kiedy są proste 
i jednoznaczne. Jestem pewna, że z powodzeniem 
skorzysta z nich niejeden odbiorca. 

TACY JESTEŚMY / THIS IS US (2016)
Trójkę spokrewnionych ze sobą bohaterów po-
znajemy w dniu ich 36-tych urodzin, kiedy to za-
czynają wdrażać w swoje życie dawno planowane 
zmiany. Randall nawiązuje 
kontakt ze swoim biologicz-
nym ojcem, 200-kilogramo-
wa Kate postanawia schud-
nąć, a aktor Kevin porzuca 
bezpieczną, ale nierozwi-
jającą go rolę w sitcomie. 
Twórcy serialu przedstawia-
ją nam także rodziców tych 
bohaterów, Rebeccę (graną 
przez piękną Mandy Mo-
ore) oraz Jacka (w tej roli 
Milo Ventimiglia), których 
kształtowana z biegiem lat 
relacja ujmuje wdziękiem 
i niesłabnącą chemią. Siłą 

tego serialu jest jego prostota, intymność, szcze-
rość, chęć pokazania codzienności z wszystkimi 
jej blaskami i cieniami. W czasach, w których 
twórcy seriali prześcigają się w budowaniu no-
wych, nieszablonowych, zaskakujących fabuł, 
„Tacy jesteśmy” znakomicie wypełnia lukę pewnej 
przyziemności i autentyczności. Codzienność nie 
powinna kojarzyć się tutaj z nudą, każdy odcinek 
to znakomicie skonstruowany wycinek z rzeczywi-
stości Pearsonów, który wzrusza, chwyta za serce 
i regularnie wywołuje w nas uśmiech. 

Marlena Hess

TO WARTO 
OBEJRZEĆ

Kącik
SERIALOWY
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Od kwietnia MOPS
zmienia formę
wypłaty świadczeń
WSTRZYMANIE WYPŁAT GOTÓWKI 
DO ODWOŁANIA ZE WZGLĘDU 
NA KORONAWIRUSA COVID-19

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Pia-
stowie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się 
pandemii koronawirusa COVID-19 od kwietnia 2020 r. 
nie będzie możliwości wypłaty świadczenia 500+, świad-
czeń z pomocy środowiskowej, w tym: zasiłków stałych, 
celowych i okresowych w formie gotówki w siedzibie 
MOPS Piastów.
Forma wypłaty zostanie zmieniona na przekaz pocztowy. 
W przypadku jeśli posiadają Państwo konto bankowe na-
leży napisać podanie z prośbą o przekazywanie świadcze-
nia 500+ na konto, zrobić zdjęcie/skan podpisanego doku-
mentu i wysłać na adres e-mail: mops@piastow.pl  

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Piastowa
Od kilkunastu dni żyjemy w stanie realnego zagrożenia rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS – CoV-2 (tzw. koronawirusa), który może spowo-
dować groźną dla życia chorobę COVID-19. To nowa i zarazem trudna dla 
wszystkich sytuacja. W walce z zagrożeniem wprowadzone zostały liczne 
ograniczenia powodujące zmiany w naszym codziennym życiu. Nie ma 
innego wyjścia – tylko konsekwentne respektowanie tych ograniczeń 
może realnie ograniczyć i, jak mamy wszyscy nadzieję, powstrzymać 
rozwój groźnego koronawirusa.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą i apelem o zastosowanie 
się do nowych przepisów regulujących zasady naszego postępowania 
w tym trudnym czasie. Są to przede wszystkim nakazy i zalecenia władz 
państwowych i wszystkich organów powołanych do zarządzania sytuacją 
kryzysową, z jaką mamy do czynienia, ale także zarządzenia i zalecenia 
wprowadzone przez władze samorządowe naszego miasta. Regulują one 
zarówno działalność instytucji, czasowe ograniczenie dostępności obiek-
tów publicznych jak też informują o bieżącej sytuacji epidemicznej i for-
mach pomocy oferowanej potrzebującym. Regularnie spotyka się Miejski 
Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany do podejmowania działań 
w każdym zakresie niezbędnym do funkcjonowania miasta. Uczestniczę, 
choć po powrocie z wyjazdu służbowego do Norwegii przebywam na do-
browolnej kwarantannie, w pracach tego Zespołu. Pragnę też zapewnić, że 
pomimo ograniczonej dostępności dla interesantów Urząd Miejski wyko-
nuje swoje zadania.

W tym szczególnym czasie niezbędna jest nasza codzienna solidar-
ność przejawiająca się choćby w odpowiedzialnej postawie podporząd-
kowania się przepisom sanitarnym, ograniczenia zwykłej aktywności 
i pozostania w domu bez wyraźnej konieczności wychodzenia na ze-
wnątrz.

Pamiętajmy, że nie respektując zaleceń wprowadzonych przecież tylko 
na czas ograniczony, narażamy lekkomyślnie siebie i innych. Przejawem 
tej tak bardzo ważnej solidarności jest także zainteresowanie się sytuacją 
innych: sąsiadów, znajomych, a przede wszystkim osób starszych szcze-
gólnie narażonych w tej sytuacji. Z pewnością są takie osoby w naszym 
najbliższym otoczeniu. Pamiętajmy, że sytuacja w której wszyscy bez 
wyjątku jesteśmy zagrożeni wymaga od nas szczególnego zachowa-
nia. Tylko bowiem wszyscy – solidarni i odpowiedzialni – przejdziemy 
przez próbę czasu, w którym żyjemy.

Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa

KOMUNIKAT komisariatu
policji w Piastowie 
W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby 
zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa 
zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jed-
nostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. 

D o Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów po-
szczególnych jednostek Policji dostępne na stronach 
internetowych, Centralnej Książce Telefonicznej oraz 

w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. 

Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie 
dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Poli-
cji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej „Moja 
Komenda”. 
Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się czę-
sto z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbio-
rowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych 
nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamknię-
tych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt 
z obcymi osobami. 

Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów jedno-
stek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji 
„Moja Komenda” oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych 
numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłosze-
nia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych)

kpppruszkow.policja.waw.pl 

Komisariat Policji w Piastowie
05-820 Piastów, ul. Popiełuszki 24
telefon dyżurny czynny całą dobę:

22 723-64-47, 47 72-46-820 

Dbając 
o Państwa zdrowie 
i bezpieczeństwo, 
zalecamy ograniczenie 
osobistych wizyt 
w jednostkach Policji, 
związanych z potrzebą 
powiadomienia 
o zdarzeniu. 

POMOC dla piastowskich 
przedsiębiorców

W zawiązku z sytuacją zagrożenia rozprzestrzeniania 
się koronawirusa i wprowadzeniem w Polsce stanu 
epidemii ograniczona została radykalnie działalność 
wielu przedsiębiorstw. Znamy już wstępne propozycje 
działań osłonowych, które zostaną wprowadzone decy-
zją władz państwowych i instytucji, m.in. ZUS. 
W tej trudnej sytuacji także władze samorządowe Piastowa 
przygotowują pakiet działań, których celem jest udzielenie 
wsparcia przedsiębiorcom. Konkretne propozycje zostaną 
przedstawione w najbliższym czasie po analizie możliwo-
ści formalno-prawnych i finansowych ich wprowadzenia. 
Chciałbym zapewnić, że nie pozostawimy bez wsparcia 
w tym trudnym dla wszystkich czasie przedsiębiorców 
prowadzących działalność w naszym mieście.

GRZEGORZ SZUPLEWSKI
Burmistrz Miasta Piastowa
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ROZBUDOWA 
SZKOŁY 
w Żółwinie
W poniedziałek 9 marca 2020 r. 
burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz 
prezes fi rmy Izolbud Justyn Kwiet-
niak podpisali umowę na rozbudowę 
Szkoły Podstawowej w Żółwinie. 

R ozbudowa szkoły była bardzo potrzeb-
na z uwagi na rosnącą liczbę uczniów. 
To już kolejna, po przedszkolu, duża 

inwestycja w Żółwinie, którą będzie rea-
lizować firma Izolbud. Umowa opiewa na 
kwotę 5 704 284,46 zł.
– Planujemy, że na czas rozbudowy szko-
ły uczniów klas 0-3 przeniesiemy do bu-
dynku nowego przedszkola. Ze względu 

na hałas od budowy oraz by opróżnić tę 
część budynku szkoły, w którą będzie in-
gerowała budowa nowego skrzydła, a tak-
że by zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, 
zabierając je z sąsiedztwa placu budowy 
– mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.

W nowym skrzydle szkoły znajdzie się 
m.in. sześć sal lekcyjnych, stołówka 
i świetlica dla dzieci młodszych. Prace bu-
dowlane mają zakończyć się w lipcu 2021 
roku, tak aby uczniowie od września mo-
gli korzystać z rozbudowanej szkoły. 

ePODATKI 
w Urzędzie 
Gminy Brwinów
Mieszkańcy gminy Brwinów mogą 
uzyskać dostęp online do kompletu 
informacji o podatkach i opłatach 
lokalnych.
Decyzje podatkowe na 2020 rok już zo-
stały wysłane do mieszkańców. Termin 

płatności pierwszej raty mija 15 marca. 
Osoby, które otrzymają decyzję z opóź-
nieniem, będą mieć  na zapłatę 14 dni od 
dnia jej dostarczenia. 

Aby być na bieżąco z informacjami do-
tyczącymi opłat, Urząd Gminy Brwinów 

wprowadził usługę ePodatki. Dzięki niej 
można sprawdzić informacje o nalicza-
nych przez urząd podatkach i opłatach, 
o wysokości rat i terminie płatności oraz 
istniejących zaległościach i należnych 
odsetkach. 

Aby skorzystać z usługi należy:
1.  Założyć swoje indywidualne konto 

przez Internet: https://ugbrwinow.
epodatnik.info/

2.  Zgłosić się z dowodem osobistym 
do urzędu (ul. Grodziska 12, Referat 
Budżetowo-Finansowo-Podatkowy, 
pok. 110) w celu zweryfikowania toż-
samości.

UG Brwinów

ZOSTAJEMY 
W DOMU
Dla zabezpieczenia zdrowia miesz-
kańców gminy Brwinów wprowa-
dzone zostały ograniczenia w funk-
cjonowaniu instytucji, zamknięte 
zostały place zabaw i targowisko. 
Zostały określone szczególne formy 
pomocy, które będzie realizować 
Środowiskowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brwinowie.

P o posiedzeniu gminnego zespołu 
zarządzania kryzysowego burmistrz 
Arkadiusz Kosiński wydał w tym ty-

godniu zarządzenia, które wprowadzają 
na terenie gminy Brwinów działania 
wynikające z nowych zadań ustawo-
wych, zaleceń Wojewody Mazowieckie-
go oraz rekomendacji Sanepidu.
Zostały zawieszone do odwołania: 
wszelkie spotkania, imprezy, wydarzenia 
kulturalne lub sportowe organizowane 
w budynkach oraz obiektach admini-
strowanych przez gminę Brwinów. Za-
mknięte zostały też publiczne miejsca 

służące rekreacji – place zabaw, siłownie 
plenerowe, boiska oraz tory pumptrack. 
Chociaż nie wszystkie posiadają ogro-
dzenie z zamykaną na klucz furtką, na 
wszystkich zostały rozwieszone informa-
cje. Spotykanie się w takich miejscach 
większych – np. młodzieży czy spaceru-
jących matek z dziećmi – mogłoby nie-
potrzebnie narażać na rozprzestrzenianie 
się koronawirusa.
Targowisko miejskie funkcjonowało 
jeszcze w sobotę 14 marca, ale teraz jego 
działanie zostało zawieszone do odwoła-
nia. Kupcy w tej sytuacji organizują do-
stawy owoców i warzyw „na telefon”, 
część z nich przestawiła się na dostarcza-
nie owoców i warzyw do sklepów funk-
cjonujących na terenie gminy Brwinów.
Wszystkie jednostki organizacyjne gminy 
Brwinów (w tym m.in. Gminny Ośrodek 
Kultury w Brwinowie) zostały zobowią-
zane do odwołania imprez,  wydarzeń 
społecznych, kulturalnych, sportowych, 
zajęć dodatkowych, niezależnie od liczby 
uczestniczących w nich osób.

AKTUALNE – dla wszystkich, którzy 
ze względu na charakter swojej 
pracy, zamknięcie szkół i przedszkoli 
itp. mają możliwość ograniczenia 
przemieszczania się – pozostaje hasło
#zostajemywdomu

Dla zabezpieczenia zdrowia miesz-

Chociaż nie wszystkie posiadają ogro-
dzenie z zamykaną na klucz furtką, na 
wszystkich zostały rozwieszone informa-
cje. Spotykanie się w takich miejscach 
większych – np. młodzieży czy spaceru-

BAJKOWE NAZWY ULIC 
w Domaniewie i Domaniewku
Mieszkańcy Domaniewa i Domaniewka zdecydowali, że nazwy ulic w ich 
miejscowościach będą związane z bajkami i baśniami. Od 27 marca wejdą 
w życie pierwsze uchwały w tej sprawie.

Gmina Brwinów, chcąc uporządkować 
kwestie adresów nieruchomości, 
przeprowadziła głosowanie wśród 

mieszkańców Domaniewa i Domaniew-
ka na nazwy ulic. Wybrali oni te związa-
ne z bajkami i baśniami. Rada Miejska 
przyjęła stosowne uchwały na sesji 19 
grudnia 2019 r., a następnie zostały one 
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i wejdą 

w życie z dniem 27 marca 2020 r.  Nowe 
ulice w Domaniewie i Domaniewku to: 
Plastusia, Złotej Rybki, Muminków, 
Pięknej i Bestii, Warsa i Sawy, Ma-
łego Księcia, Zaczarowana, Królowej 
śniegu, Smocza, Rusałki, Dzikich Ła-
będzi, Baśniowa, Magiczna, Wróżki, 
Jasia i Małgosi. 
Każdy mieszkaniec otrzyma zawiado-
mienie o zmianie adresu, na podstawie 

którego będzie mógł zmienić swoje dane 
w bankach i innych instytucjach. Gmina 
Brwinów wprowadzi zmiany w ewidencji 
ludności oraz ewidencji dróg oraz przeka-
że do Powiatu Pruszkowskiego prowadzą-
cego ewidencję gruntów i budynków.
Nadanie nazw ulic i nowych numerów po-
rządkowych ureguluje kwestie adresowe 
w całym sołectwie, a nazwy ulic ułatwią 
orientację w terenie i identyfi kację miejsc, 
m.in. różnym służbom. 
O nazwach kolejnych dróg także bę-
dzie decydować Rada Miejska w drodze 
uchwał, jednak w przypadku dróg pry-
watnych nadanie nazwy będzie się odby-
wać na pisemny wniosek podpisany przez 
wszystkich współwłaścicieli drogi.

UG Brwinów

WSPARCIE dla osób starszych, 
potrzebujących pomocy
Środowiskowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej organizuje wsparcie dla 
potrzebujący pomocy mieszkańców 
gminy Brwinów
Osoby starsze, niepełnosprawne, samot-
ne, które nie są w stanie samodzielnie 
zrobić podstawowych zakupów spo-
żywczych oraz higienicznych i nie mają 
rodziny, znajomych, sąsiadów, którzy 
mogliby pomóc, mogą skorzystać z po-
mocy pracowników Środowiskowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Seniorzy 
mogą dzwonić w dni robocze od po-
niedziałku do piątku, w godz. od 9.00 
do 14.00 pod nr telefonu 22 729 54 44 
i zgłaszać swoje potrzeby. Za zakupy 
płaci osoba zainteresowana na podsta-
wie paragonu lub faktury. Skorzystanie 
z tej formy wsparcia oznacza zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych 
tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
nr telefonu.

Jednocześnie kierujemy prośbę do Miesz-
kańców Gminy Brwinów, aby w tym 
trudnym czasie zwracali uwagę na swoich 
bliskich, sąsiadów, znajomych, będących 
w podeszłym wieku i pomagali im w za-
opatrzeniu ich w niezbędne produkty spo-
żywcze, wodę oraz artykuły higieniczne.

#zostajemywdomu
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REKLAMĘ w dwutygodniku 
„Mocne Strony” można zamówić 
na DWA SPOSOBY:

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

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

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

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

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

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

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

Wszystkie reklamy i ogłoszenia 
są widoczne przez co najmniej 

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

– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE  OGŁOSZEŃ 
DROBNYCH I  REKL AM

OGŁOSZENIA DROBNE

FRYZJERKĘ
do nowego 

CENTRUM HANDLOWEGO 
w Piastowie 
(KAUFLAND)

ZATRUDNIĘ

Warunki bardzo dobre, 
godziny pracy do uzgodnienia

tel.:  608 223 045

LEKARSKIE

DAM PRACĘ

WIZYTY DOMOWE
Lekarz specjalista PSYCHIATRA 
z doświadczeniem 
w diagnozowaniu i leczeniu: 
– problemów wieku podeszłego 

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt. 
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

Praca na stanowisku

TOKARZ / FREZER KONWENCJONALNY
Wymagania:

• wykonywanie prac tokarsko - frezerskich na 
obrabiarkach konwencjonalnych

• umiejętność naprawy narzędzi 
wycinających, formujących

• umiejętność czytania rysunku technicznego
• udokumentowane doświadczenie przy 

pracy na tokarkach i frezarkach

Opis stanowiska:
• wykonywanie pomiarów kontrolnych
• obsługa tokarki lub frezarki 

konwencjonalnej (nie CNC)
• prace ślusarskie
• wykonanie detali na podstawie rysunku 

technicznego
• kontrola jakości gotowych wyrobów

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia, umowę 

o pracę
• przyjazną atmosferę pracy

Zgłoszenia proszę wysyłać na e-mail:
rekrutacja@ramko.pl

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (RODO)]."

Razem z CV prosimy przesłać podpisany dokument 
– do pobrania na: www.ramko.com.pl/img/download/
klauzula.pdf

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się 
tylko z wybranymi kandydatami.

Praca na stanowisku

MONTAŻYSTA / MONTER OPRAW
OŚWIETLENIOWYCH

Obowiązki:
• montaż opraw oświetleniowych
• międzyoperacyjna kontrola jakości
• realizacje planów sprzedażowych

Wymagania:
• sprawność manualna
• umiejętność pracy w zespole
• umiejętność dobrej organizacji pracy
• zaangażowanie i motywacja do działania
• mile widziane doświadczenie w montażu 

opraw oświetleniowych

Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• szkolenie z zakresu montowania opraw 

oświetleniowych

Zgłoszenia proszę wysyłać na e-mail:
rekrutacja@ramko.pl

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (RODO)]."

Razem z CV prosimy przesłać podpisany dokument 
– do pobrania na: www.ramko.com.pl/img/download/
klauzula.pdf

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się 
tylko z wybranymi kandydatami.

Koncert Chóru Ab Imo Pectore
w kościele Świętego Krzyża w Warszawie

W ramach tegorocznej edycji Festiwalu XXVIII Koncerty Pasyjne, organizowanego w Bazylice pw. Świętego Krzyża 
w Warszawie, wystąpił Chór Kameralny Ab Imo Pectore pod dyrekcją Mariusza Latka. Co roku w tych prestiżowych 
koncertach uczestniczy 6 zespołów z całej Polski, a wydarzeniom tym przysłuchuje się zawsze licznie zgromadzona 
publiczność. Warto pamiętać, że wśród kościołów warszawskich to właśnie bazylika świętokrzyska jest najważniej-
szym miejscem koncertowym, cenionym nie tylko w stolicy, ale także w całej Polsce. 

To tutaj znajduje się serce najwybitnie-
jeszego polskiego kompoztora – Fry-
deryka Chopina. Odsłonięcie pomni-

ka nad sercem Chopina nastąpiło 31 lat 
po śmierci kompozytora, w 1880 roku. 
Nagrobek wykonał we Lwowie Leonard 
Marconi, natomiast pomnik wykuto 
w marmurze kararyjskim. Na tablicy 
umieszczono napis: Fryderykowi Chopi-
nowi – rodacy. Serce włożono do wnęki 
w podwójnej puszce ołowianej i drew-
nianej. Zgodnie z życzeniem samego 
Chopina, rodzina sprowadziła jego serce 
do kraju i złożyła je w kościele Święte-
go Krzyża – parafialnej świątyni rodziny 
Chopinów (pierwotnie w katakumbach). 
Nagrobek zamówiony został przez siostrę 
kompozytora, Ludwikę Jędrzejewiczową 
z mężem. Ostateczny koszt epitafium 
pokryło Warszawskie Towarzystwo Mu-
zyczne z inicjatywy  kompozytora Wła-
dysława Żeleńskiego. Tablica pierwotna 
została zniszczona 12 stycznia 1945 roku, 
kiedy to Niemcy zabrali serce kompozy-
tora (ostatecznie zwrócili je biskupowi 
Szlagowskiemu w Milanówku). Osta-
tecznie powróciło ono do świątyni przy 
Krakowskim Przedmieściu 17 paździer-
nika 1945 roku, w 96. rocznicę śmierci 
kompozytora, w asyście przedstawicieli 
władz państwowych oraz tysięcy warsza-
wiaków. 
Chór Kameralny Ab Imo Pectore zapre-
zentował się licznie zgromadzonej  pub-
liczności 8 marca 2020 r. Jak pokazały 

wydarzenia kilku kolejnych dni, był to 
ostatni koncert z całego cyklu zaplano-
wanego na 6 projektów z powodu pande-
mii koronawirusa (w całej, blisko 30-let-
niej historii świętokrzyskich koncertów 
pasyjnych, skrócenie festiwalowego cy-
klu to jak dotąd jedyny taki przypadek). 
Nasz koncert, zatytuowany Crux fidelis, 
ubogaciła poezja Leopolda Staffa w pięk-
nej interpretacji aktora Roberta Walkow-
skiego. Partie solowe w dwóch kompo-
zycjach zaśpiewali Agnieszka Rudzik 
(sopran) i Andrzej Pieczonka (bas). Chór 
Kameralny Ab Imo Pectore wykonał 
10 utworów pokutno-pasyjnych, od re-
nesansu po muzykę współczesną. Za-
brzmiała współczesna kompozycja ło-
tewskiego kompozytora Rihardsa Dubry 
O Crux ave (Witaj Krzyżu), a także 
rzadko wykonywany przez polskie chó-
ry, 6-głosowy utwór Crux fidelis (Krzy-
żu Święty) Mateusza Dębskiego z 2006 
roku. Jak zazwyczaj, tak i tutaj entuzja-
stycznym przyjęciem słuchaczy cieszyła 
się kompozycja Libera me (Wybaw mnie 
Panie) Piotra Jańczaka z 2009 r. 
Warta uwagi jest także inna kompozycja 
wykonana przez Chór Abo Imo Pectore 
– Parce Domine Feliksa Nowowiejskiego 
(„Przepuść Panie swojemu ludowi”). Sta-
nowi ona fragment  oratorium Znalezienie 
Świętego Krzyża Nowowiejskiego. Parce 
Domine to antyfona w liturgii kościoła 
katolickiego, której tekst zaczerpnięty 
został ze starostetamentalnej Księgi Joela 

(2,17). Tekst Parce Domie opracowywany 
był przez wielu kompoztorów, natomiast 
pierwotna melodia gregoriańska  jest 
przypisywana opatowi J. Marbeufowi 
z tekstem zaczerpniętym z hymnarza 
św. Grzegorza Wielkiego z przełomu VI 
i VII w. Często można ją usłyszeć w koś-
ciele w okresie Wielkiego Postu: Parce, 
Domine, parce populo tuo: ne in aeter-
num irascaris nobis (Przepuść, Panie, 
przepuść ludowi twojemu, a nie bądź na 
nas zagniewany na wieki). Warto wspo-
mnieć, że całe monumentalne oratorium 
Feliksa Nowowiejskiego z 1906 r. zostało 
wykonane po wielu latach przerwy w li-
stopadzie 2017 r. w Bazylice Św. Krzyża. 
Chórowi Filharmonii Narodowej towa-
rzyszyła wówczas Sinfonia Varsovia.
Na zakończenie koncertu Chór Kame-
ralny Ab Imo Pectore wykonał utwo-
ry węgierskiego kompozytora György 
Deák-Bárdosa: Crucifigatur i Eli, eli, 
napisane  w 1933 roku na okoliczność 
1900. rocznicy śmierci Jezusa Chrystusa. 
Są one cześcią cyklu utworów sakralnych 
Parasceve Suite (Suita na przygotowa-
nie się do święta), skomponowanych do 
tekstów Ewangelii św. Mateusza i Jana. 
Crucifigatur jest dramatycznym opisem 
momentu skazania Chrystusa na ukrzy-
żowanie. Intencją kompozytora było uka-
zanie finalnego zawołania ludu, który nie 
przyjmuje do wiadomości innej decyzji 
Piłata niż wyrok śmierci dla Chrystusa 
przez ukrzyżowanie. Ten krzyk ludu jest 
poniekąd antycypacją frazy „wykonało 
się”, która stanowi budulec tematyczny 
i muzyczny kolejnego utworu Eli, eli, 
opisującego już sam moment śmierci 
Chrystusa. Obie kompozycje węgierskie-
go twórcy niosą za sobą ogromny ładu-
nek emocjonalny, obfitują w sugestywne 
środki kompozytorskie i nie pozostawiają 
słuchacza obojętnym. Ta dramatyczna 
muzyczna narracja może stanowić dobry 
materiał do wielkopostnych przemyśleń 
w tym szczególnie trudnym dla wszyst-
kich obecnym czasie.

dr Mariusz Latek
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URSUS

Ursus: brakuje oznakowania na obiektach zabytkowych...
… i w związku z tym Izba Tożsamości Ursusa zwróciła się do Biura Sto-
łecznego Konserwatora Zabytków z prośbą o przypomnienie właścicielom 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków o takiej możliwości i korzyś-
ciach. Ku zadowoleniu wielu środowisk wkrótce wieszanie tabliczek będzie 
obowiązkowe, ponieważ dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy, 
która obejmuje również te kwestie. Za brak odpowiedniego oznakowania 
właściciele będą prawdopodobnie ponosić konsekwencje fi nansowe.

Chodzi o biało-niebieską tabliczkę 
„ZABYTEK CHRONIONY PRA-
WEM”, czyli o tzw. Błękitną Tar-

czę. Znak Konwencji Haskiej, zwany 
Błękitną Tarczą, przyjęty został na 
mocy dokumentu z 14 maja 1954 roku. 
Zaprojektował go profesor Jan Za-
chwatowicz. Symbol ten pierwotnie 
miał wskazywać zabytkowe obiekty 
oraz środki transportu przewożące do-
bra kultury, które podlegają ochronie 
w czasie konfliktu zbrojnego. Obec-
nie symbol ów pełni, oprócz funkcji 
rozpoznawczej, także ważną funkcję 
informacyjną. – Tabliczki takie, do 
samodzielnego montażu, są do ode-
brania przez właścicieli/posiadaczy/
zarządców obiektów zabytkowych 
w siedzibie Biura Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków (ul. Nowy Świat 
18/20 w Warszawie), po uprzednim 
kontakcie. Tabliczka taka 
powinna zostać zamon-
towana blisko numeru 
adresowego budynku, po-
winna być dobrze widocz-
na i nie może konkurować 
z innymi elementami na 
elewacji takimi jak szyldy 
i reklamy. Tabliczka nie 
powinna być przyczepia-
na do elementów detalu 
architektonicznego i w jak 
najmniejszym stopniu in-
gerować w materię zabyt-
kowej elewacji. Zwracam 
także uwagę, że na dzień 
dzisiejszy umieszczanie 
takich tabliczek na zabyt-
kach nie jest obowiązkowe 
– przypomniała jedna z głównych spe-
cjalistów z Wydziału Badań, Edukacji 
i Dokumentacji Biura Stołecznego 
Konserwatora Zabytków. Dodała, że 
oznakowanie tabliczką „ZABYTEK 
CHRONIONY PRAWEM”, zgodnie 
z prawem1, obowiązuje jedynie dla 
obiektów indywidualnie wpisanych 
do rejestru zabytków nieruchomych 
(obiekt powinien posiadać indywidual-
ny numer w rejestrze). 

Tylko jedno oznaczenie
Tabliczki takiej nie doszukaliśmy się 
przy wejściu na cmentarz parafial-
ny rzymskokatolicki na Gołąbkach 
(wpisany do rejestru w 1988 roku). 
Wisi jednak tabliczka Miejskiego 
Systemu Informacji, jednak jest pra-

wie niewidoczna przez zarastającą ją 
roślinność. Błękitnej Tarczy nie ma 
także na budynku frontowym hali 
warsztatów mechanicznych d. Zakła-
dów Mechanicznych „Ursus” (o wpi-
sie informowaliśmy na początku br). 
Izba Tożsamości Ursusa zwróciła 
również uwagę, że nie oznakowa-
ny został jeszcze zespół budowlany 
d. Zakładów Mechanicznych „Ursus”. 
Oznakowanie Błękitną Tarczą nie 
dotyczy zabytków ruchomych (do re-
jestru zabytków ruchomych zgodnie 
z praktyką konserwatorską wpisuje się 
np. elementy tzw. małej architektury 
takie jak rzeźby ogrodowe, wodotry-
ski, niekubaturowe kapliczki, krzyże 
przydrożne czy nagrobki cmentarne). 
Dlatego też w przypadku kapliczki 
z XVIII wieku przy ul. Dzieci Warsza-
wy o oznakowanie tablicą informacyj-

ną Izba Tożsamości Ursusa zwróci się 
w najbliższym czasie do Zarządu Dróg 
Miejskich. Mimo że kapliczka to naj-
starszy zabytek na terenie Dzielnicy 
Ursus, w ogóle nie został oznakowany!

By turysta nie mĳ ał obojętnie
Magdalena Wyrzykowska, absolwent-
ka kierunku administracja na Wydzia-
le Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej podkreśla 
w ciekawym artykule2, że wprawdzie 
w przepisach znajduje się sformuło-
wanie „może umieszczać”, jednakże 
z wielu względów, a przede wszystkim 
ze względu na kształtowanie świado-
mości społecznej, należałoby oznako-
wać wszystkie zabytkowe obiekty na 
terenie kraju. (…) Właściwy organ 

nie ma możliwości odrzucenia ta-
kiej prośby, a tarcza zostaje wydana 
zainteresowanemu do samodzielne-
go montażu. Nie wszystkie zabytki 
wpisane do rejestru są oznakowane 
Błękitną Tarczą. Wielu starych i cen-
nych budowli nie wyposażono w znak 
Konwencji, ponieważ ich właściciel 
nie postarał się o to, niektóre w ogóle 
nie posiadają żadnego oznakowania. 
Wartościowe obiekty bywają nara-
żone na zniszczenie i zapomnienie, 
a miejscowi i turyści przechodzą obok 
nich obojętnie. Najsłynniejsze dobra 
historyczne nie są z reguły znakowa-
ne, gdyż uznano to za działanie zby-
teczne, a nawet niszczące estetykę 
i oryginalność zabytku. (…) Niemniej 
umieszczenie na obiekcie znaku infor-
macyjnego ułatwia wymierzenie kary 
za zniszczenie obiektu zabytkowego, 
gdyż sprawca nie może tłumaczyć się 
swoją niewiedzą co do szczególnego 
znaczenia takiego obiektu.

A może akcja znakowania zabytków 
w naszym regionie?
Warto przypomnieć, że w wielu mia-
stach, nie tylko w Warszawie, odby-
wały się akcje znakowania zabytków, 

np. na początku 2016 roku 
z inicjatywy kołobrze-
skiego starostwa, a także 
w Chorzowie, czy na po-
czątku 2020 roku w Słup-
sku. Izba postanowiła dzia-
łać w Dzielnicy Ursus, 
a w imieniu naszego dwu-
tygodnika przyjrzymy się 
oznakowaniu w całym 
naszym regionie w następ-
nych numerach. 
– Chciałabym podziękować 
w imieniu Biura Stołeczne-
go Konserwatora Zabytków 
za monit dotyczący braku 
oznakowania obiektów 
wpisanych do rejestru za-
bytków, a znajdujących się 

na terenie dzielnicy Ursus. W najbliż-
szym czasie skontaktujemy się z zarząd-
cami wskazanych przez Izbę obiektów 
indywidualnie wpisanych do rejestru 
zabytków w celu odbioru tabliczek z sie-
dziby BSKZ – wyraziła wdzięczność na-
sza rozmówczyni z BSKZ. 

Pamiętajmy, że dziedzictwo jest za-
sobem nieodnawialnym, dlatego 
wymaga zintensyfikowanej ochrony 
i świadomego gospodarowania. Dzie-
dzictwo może dawać miejsca pracy, 
pomagać wychodzić z ubóstwa i bez-
robocia, dzięki niemu można reali-
zować swoje pasje i twórczo spędzać 
czas, wreszcie może być ono sposo-
bem inwestowania i magnesem dla 
prywatnych przedsiębiorców, ale też 
dźwignią rozwoju turystyki, przemy-
słów kreatywnych i ruchów slow life. 
Na poziomie lokalnym dziedzictwo 
kulturowe sprzyja utrzymywaniu spój-
ności lokalnej społeczności, integru-
jąc mieszkańców. 

Agnieszka Gorzkowska

1  zasady umieszczania znaku informacyjnego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 
(tabliczka „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”, tzw. Błękitna Tarcza) określa art. 12. ust. 1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 
9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków.

2  „Potrzeba i tradycja znakowania zabytków. Znak Błękitnej Tarczy na warszawskich zabytkach”, opublikowa-
ny w periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne nr 7/2011 


