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WYWIAD

O DOŚWIADCZANIU PANDEMII 
I NADCHODZĄCYCH ŚWIĘTACH 

– rozmowa z proboszczem Parafii Matki Bożej Fatimskiej, 
ks. kanonikiem WOJCIECHEM TOMCZYSZYNEM

Kończy się rok 2020. Rok, który zmienił nasze życie nie tylko w Polsce, Europie, ale i na 
świecie. A wszystko to za sprawą wirusa zwanego koronawirusem albo COVID-19. Coś, 
co jest niewidoczne, czego większość z nas nie doświadczyła bezpośrednio, a zna jedynie 
z mediów, statystyk i obostrzeń. Coś, co jest obecne, i na razie nie widać jego końca. Zmia-
nie uległ sposób naszego życia, wzajemne relacje, plany…

O statnim wydarzeniem, które na taką skalę 
wpłynęło na życie ludzi była II wojna świa-

towa. Wtedy były bombardowania, wybuchy, 
strzały, łapanki, obozy koncentracyjne, krew, rany 
i śmierć. Teraz wirus, którego nie słyszymy, nie 
widzimy, nie zawsze odczuwamy, ale który jest, 
na który ludzie chorują, a niektórzy umierają. To 
naturalne, że taki „wróg” rodzi lęk, że w pierw-
szym okresie, wiele osób się bało, no bo nie 
wiadomo było, czego się spodziewać. Teraz mi-
nęło 9 miesięcy od zdiagnozowania pierwszego 
przypadku koronawirusa w Polsce i zdążyliśmy 
się z tym „wrogiem” oswoić. Każdy zajął wobec 
niego jakąś pozycję – od przesadnego strachu po 
całkowite lekceważenie. Ale ten wirus jest wśród 
nas, wpływa na nasze życie codzienne, pracę i na-
ukę, na nasze relacje. Czy powinniśmy się go bać 
się i żyć w strachu, czy oswoić i żyć w jego obec-

ności. Przecież można zachorować i umrzeć nie 
tylko na Covid-19. Wiosną i jesienią, cyklicznie, 
mamy sezon zachorowań na grypę. Ludzie choru-
ją na raka, na choroby, na które medycyna nie zna 
lekarstwa, np. choroba Alzheimera. Ważną rolę 
w przeżywaniu tego czasu może odgrywać tutaj 
wiara, dzięki której możemy to doświadczenie 
przyjąć i  „przetworzyć” na coś dobrego. 

� Jak na pandemię patrzy osoba wierząca, ksiądz 
rzymskokatolicki? – pytam  proboszcza Parafi i Matki 
Boskiej Fatimskiej, ks. kanonika Wojciecha Tomczy-
szyna. 
– Z perspektywy wiary, gdy czytamy Stary 
lub Nowy Testament, czy patrzymy na histo-
rię Kościoła, to widzimy różne trudne sytuacje, 
z którymi  zmagali się  ludzie. Były wtedy róż-
ne pandemie, zagrożenia, kataklizmy, ale w tym 

wszystkim osoby wierzące starały się widzieć 
głos Boga. Wydarzenia te wiązały się z wielkim 
cierpieniem – ktoś stracił kogoś, ktoś umarł, ktoś 
coś stracił z majątku, np. Hiob ze Starego Testa-
mentu, ale w tym wszystkim obecne było pytanie: 
Boże, co Ty chcesz nam powiedzieć przez to wy-
darzenie, czy chcesz nas doświadczyć, wypróbo-
wać, czy pragniesz, abyśmy jeszcze bardziej do 
Ciebie się zwracali, bo gdzieś może zagubiliśmy 
się w tym naszym życiu, mniej widzieliśmy Cie-
bie niż sprawy materialne. Gdy patrzę na II wojnę 
światową  – wielkie wydarzenie, które przynio-
sło wiele cierpienia i śmierci – co Ty Panie Boże 
chcesz nam przez to powiedzieć? Myślę, że to jest 
pytanie, które osoba wierząca sobie stawia, i nie 
ucieknie, tak myślę, przed odpowiedzią. Patrzę 
na pandemię, na to, co teraz przeżywamy, jako 
Wojciech Tomczyszyn – prywatna osoba. Patrzę, 
że Bóg wzywa mnie do nawrócenia, że przez te 
wydarzenia widzę, jak bardzo kruche jest tak na-
prawdę ludzkie życie. Świat się zbroi, ma tyle za-
bezpieczeń, żeby przetrwać, a wystarczy drobny 
wirus, który paraliżuje nie tylko jeden kraj – Pol-
skę, ale paraliżuje Europę, cały świat. Wszystkie 
armie są bezradne. Bóg chce nam powiedzieć: 

jaki ty jesteś niewystarczalny człowieku, szukaj, 
szukaj mnie w tych wszystkich wydarzeniach. To 
troszkę tak jak z budową biblijnej wieży Babel, 
kiedy ludzie chcieli dorównać Bogu. Gdzieś to 
w człowieku jest, żeby zajmować pierwsze miej-
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P

Drodzy Państwo,
Czytelnicy „Mocnych Stron", 

Właściwie wystarczyłoby napisać:

BÓG SIĘ RODZI.  
To stwier dzenie jest tak potężnie wstrząsające, 
a zarazem przenikliwie czułe, że samo ogłosze-
nie staje się siłą, która pokrzepia i uszczęśliwia, 
a co dopiero, gdy człowiek pomyśli, że BÓG się 
rodzi dla nas i w nas. Nic piękniejszego i nic bar-
dziej radosnego nie może się wydarzyć w życiu. 
Oby nie zabrakło dla NIEGO miejsca!  
Niebo możemy odnaleźć już na ziemi, pośród 
ludzi, gdyż jak uczył św. Jan Paweł II: „Człowiek 
nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa.” 

Przeżywając na nowo Tajemnicę Narodzenia 
Bożego Syna życzę radości z  tego, że Bóg chce 
uczestniczyć w naszych smutkach i radościach. 
A tam gdzie jest Bóg – jest także nadzieja. Niech 
właśnie ON prowadzi nas codziennie swoimi 
drogami. 
Życzę także pokoju, zdro wia i wszelkiego dobra 
w Nowym 2021 roku.

Z modlitwą
ks. prałat Zbigniew Sajnóg, dziekan ursuski

sce. Tak na to patrzę. Jest to dla mnie wezwanie 
do duchowej przemiany, większego zaufania 
Panu Bogu, do modlitwy, ale nie do strachu, bo 
boża opatrzność jest w tym obecna. Na pewno 
jest lęk, kiedy zachoruję, żebym kogoś nie za-
raził – to dla mnie ważne. Dane mi cierpienie 
może mnie oczyści, może nawróci, przewartoś-
ciowuje pewne sprawy. U ludzi, którzy trafiają 
do szpitala, często następują pewne przewartoś-
ciowania życiowe. Wcześniej nie mieli czasu, 
ciągle był pęd za czymś. A takie zatrzymanie, 
gdzieś w szpitalu lub w domu, to okazja, żeby 
może przewartościować swoje życie. Dzisiaj 
tego nie rozumiemy, ale pewnie wszystko się 
nam wyjaśni, objawi – dlaczego ta pandemia, 
dlaczego taka sytuacja. Ale mnie to nie przeraża, 
nie czuję lęku, strachu przed tym, ale, co istotne, 
nie lekceważę sanitarnych reguł, liczę się z dru-
gim człowiekiem, nie chcę, żeby druga osoba 
przeze mnie cierpiała. 

�  Inaczej wyglądają relacje międzyludzkie?
– Sytuacja spowodowała, że ludzie musieli 
zostać w domu, uczniowie czy niektórzy pra-
cownicy – to wymusiło inny rodzaj spotkań. 
Najlepsze spotkanie to takie, kiedy się widzimy 
bezpośrednio, rozmawiamy, widzimy emocje, 
uczucia. Trudno te uczucia widzieć, kiedy się 
rozmawia, np. przez Messengera. To wymusiła 
sytuacja i rzeczywiście może być takie zagroże-
nie, że ludzie przestaną ze sobą rozmawiać. Ja 
jako ksiądz widzę takie zagrożenie, że ludzie 
przestali przychodzić do kościoła. Po pierwszym 
ataku pandemii, kiedy nastąpiło powolne otwar-
cie, bardzo cierpiałem, kiedy było 5 osób w koś-
ciele i musiałem komuś powiedzieć, że nie może 
wejść – to był wielki trud i cierpienie. Ale potem 
kościoły się otworzyły, można było przychodzić, 
i widziałem, że wiele osób nie wróciło. Pan Bóg 
też tutaj pokazuje – zobacz swoją wiarę, jak 
wierzyłeś? Czy wierzyłeś we mnie, czy byłem 
obok ciebie? Osoby starsze jeszcze rozumiem 
– obawa o swoje życie, zdrowie, ale nie wróciło 
do kościoła wielu młodych. I to jest takie przy-
kre dla księdza. Zachęcamy do przychodzenia, 
staramy się przestrzegać w kościele sanitarnych 
obostrzeń. To, że tracimy ze sobą żywy kontakt 
jest zagrożeniem.

� Trwa Adwent, przed nami Boże Narodzenie 
w obecnej rzeczywistości...
– Adwent, to czas, kiedy ta tęsknota za Bogiem, 
za żywym spotkaniem, powinna zawalczyć 
w człowieku. Ja się bardzo cieszę z obecnych 
rorat. Bałem się, czy dzieci przyjdą, bo na nie-
dzielnych mszach dla dzieci jest ich mało. Przy-
chodzą, i jest ich coraz więcej. Najpierw były 
2–3 ławeczki, teraz 4 musimy rezerwować, taka 
stała liczba ok. 20. Myślę, że to nieźle, jak na 
ten czas, który przeżywamy. Jest  też dużo do-
rosłych. Jeśli tęsknota za żywym spotkaniem 
z Bogiem zadziałała, wtedy człowiek przyjdzie 
na  mszę świętą. Czasami, jak spowiadam, to 
ludzie mówią, że potrzebuję czegoś innego, niż 
msza w telewizji. Tego żywego uczestniczenia 
w liturgii. W Adwencie takich spowiedzi jest 
więcej. Ludzie wracają, mają pragnienie uczest-
niczenia we mszy św. w kościele, a nie przez 
telewizję, chociaż msza w telewizji lub on-line 
jest wielkim dobrem dla ludzi, którzy nie mogą 
w ogóle wychodzić. I to jest próba jakiegoś wyj-
ścia, kontaktu z sacrum, choćby przez telewizję 
czy radio, słuchanie słowa bożego, możliwość 
uczestniczenia  w Eucharystii. 

�  Czy będą rekolekcje w parafi i?
– Tak, zaczynamy w niedzielę (11 grudnia), po-
tem poniedziałek i wtorek. Już 3 lata temu za-
prosiliśmy wspólnotę „Mocni w Duchu”, która 
już dwukrotnie była u nas. Prowadzą piękne 
rekolekcje ewangelizacyjne, jest zespół, śpiew, 

świadectwa. W tym roku sporo osób z para-
fii szykowało się na ich przyjazd. Rekolekcje 
będą, ale w „okrojonym” składzie, przyjedzie 
jeden ksiądz i dwie osoby z zespołu.

�  Jak będzie wyglądała liturgia bożonarodzeniowa?
– Cały czas rozmawiamy o tym z księżmi pra-
cującymi u nas, w parafii. Na pewno będzie 
pasterka o 24.00 (transmitowana na żywo). Jest 
propozycja dodatkowej mszy, o 22.00. Decyzja 
jeszcze nie została podjęta. Mamy limit 75 osób 
w kościele, jest też dolny kościół. Zapraszamy 
też na msze 25 i 26 grudnia. Zaniechamy fajnego 
zwyczaju wyjścia z opłatkiem do wiernych, zło-
żymy życzenia na pasterce i poprzez transmisję, 
na mszach bożonarodzeniowych i poprzez ogło-
szenia parafialne. 

�  A kolęda?
– Decyzja u nas w parafii jeszcze nie zapadła. 
Pytamy proboszczów po sąsiedzku, śledzimy 
– co się dzieje, jakie są statystyki zachorowań 
i myślę, że w tym roku nie będzie takiej trady-
cyjnej kolędy, kiedy jako księżą odwiedzaliśmy 
naszych parafian. Raczej tak, jak większość pa-
rafii sąsiedzkich, będziemy organizować msze 
św. w intencji mieszkańców poszczególnych 
bloków. Chociaż jeszcze oficjalnie decyzji nie 
podjęliśmy. W naszej diecezji x. kardynał Nycz 
pozostawił decyzję o formie kolędy probosz-
czom. Jeśli ktoś będzie chciał zaprosić księdza 
do siebie, też jesteśmy otwarci na te spotkania, 
ale generalnie skłaniamy się ku zapraszaniu na-
szych parafian na mszę św. do kościoła. 

�  Na jaką pomoc mogą liczyć parafi anie?
– Jak co roku przygotowujemy paczki świątecz-
ne. Panie z Caritasu robią listę najbardziej po-
trzebujących osób – i paczki trafiają  do nich. 
Od dwóch tygodni w naszej parafii działa też 
inicjatywa młodych ludzi – „Infolinia”.  Jest po-
dany numer telefonu, są dyżury.  Osoba dyżu-
rująca przekazuje kontakt dalej. Można skontak-
tować się z księdzem psychologiem, psychiatrą. 
W czasie pandemii ludzie przeżywają załama-
nia – samotność, bycie ciągle ze sobą, choroby, 
śmierć. Dużo ludzi zapada na depresje i potrze-
buje pomocy psychologa czy psychiatry. Stara-
my się naszych parafian – lekarzy zaangażować 
jako wolontariuszy.

� Jaką lekturę poleciłby ksiądz na czas przygoto-
wania do świąt?
– Na ten czas, oprócz Słowa Bożego, polecił-
bym lekturę „Dzienniczka św. siostry Faustyny” 
– jako drugi pokarm na Adwent. Jest tam dużo 
pocieszenia, miłości bożej. W konfesjonale czę-
sto, jako pokutę , zadaję modlitwę Psalmem 103, 
którym sam się bardzo często modlę. Bóg jest 
miłością i jest miłosierny.

�  Czego by ksiądz życzył na nadchodzące święta?
– Myślę, że w te święta naprawdę doświadczy-
my narodzin Chrystusa, takich prawdziwych, 
które przyniosą nam wiele pocieszenia i rado-
ści. Tak czasami zwyczajowo składaliśmy sobie 
życzenia, ale kiedy doświadczamy tego, co się 
dzieje, myślę, że jest to wielkie pragnienie mi-
łości, pragnienie szczęścia, bycia dla drugiego 
i z drugim. I myślę, że tego w te święta będziemy 
doświadczać, że Jezus, który się rodzi, przyjdzie 
jako ten pokój, jako miłość, szczęście. Ludzie 
będą odkrywać, że nie są sami, że jest ktoś, kto 
ich kocha, kto za nich oddał życie, kto napełnia 
serca dobrem i miłością. Myślę, że to będzie ten 
czas wielkiego odkrywania kogoś drugiego. 

�  Dziękuję księdzu za czas poświęcony na rozmo-
wę. 

Rozmawiał Wojciech Grzesik
(9 grudnia 2020 r.)
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NASZE STRONY

CO WARTO OBEJRZEĆ W ŚWIĘTA?
Czas Świąt Bożego Narodzenia i sezon urlopowy, jaki ma wielu z nas 
w okresie świątecznym, warto wykorzystać na podsumowanie mi-

nionego roku także w zakresie fi lmografi i. Zalecamy zrobić sobie przerwę od coroczne-
go Kevina lub przynajmniej na nim nie poprzestawać 🙂. Jakie fi lmy i seriale, powstałe 
w 2020 roku, warto wybrać? Poniżej przedstawiamy subiektywne, bardzo zróżnicowane 
zestawienie wartościowych propozycji. Wszystkie z nich są dostępne na Netfl iksie. 

RANDKI OD ŚWIĘTA / Holidate (2020)
Sloane (grana przez Emmę Roberts) i Jackson 
(w tej roli Luke Bracey) są singlami, którzy nie 
znoszą świąt. Ze świętami wiążą się krepują-
ce pytania od bliskich, samotność przy stole lub 
znajdowanie na szybko przypadkowego partnera. 
Połączeni wspólną pogardą do świąt bohaterowie 
postanawiają towarzyszyć sobie podczas różno-
rodnych rodzinnych uroczystości. Dają sobie rok, 
by wspólnie pomagać sobie w czasie zobowiązań 
świątecznych wobec rodziny. Jak to w komedii 
romantycznej, ich relacja z biegiem czasu zaczy-
na być nieco inna niż na początku – bycie ideal-
nym, świątecznym duetem przestaje wystarczać. 

W przeciwieństwie jednak do typowych roman-
sideł tym razem widz dostaje relację wiarygodną 
i wyjątkowo nienachalną. 

EMILY W PARYŻU / Emily in Paris (2020)
Równie luźna propozycja, tym razem serialowa. 
Może przypaść do serca szczególnie fanom uro-
czej Lily Collins, która wciela się w rolę prze-
bojowej Emily Cooper. Tytułowa bohaterka to 
młoda, ambitna kobieta z Chicago, która trafia do 
Paryża i rozpoczyna pracę w agencji reklamowej 
Savoir. Nieznająca francuskiego Amerykanka nie 
przypada do gustu nowej szefowej i współpra-
cownikom. Drażni ich kolorowymi stylizacjami, 
swoją ignorancją kulturową i zupełnie innym 

podejściem biznesowym. Z każdym odcinkiem 
śledzimy losy pogodnej Emily, która wrzucona na 
głęboką, paryską wodę, stopniowo i z niesłabną-
cym urokiem zaczyna obierać coraz właściwszy 
nurt. Serial cieszący się na Netfliksie ogromną 
popularnością doczekał się także kilku zarzutów, 
m.in. mocno stereotypowego przedstawienia wi-
zerunku Francuzów. 

PROCES SIÓDEMKI Z CHICAGO / The trial of the 
Chicago 7 (2020)
Tym razem znacznie ambitniejsza propozycja 
– film, który zdaniem krytyków jest murowanym 
kandydatem do Oscara. Produkcja przenosi nas 
do 1968 roku, w którym pokojowy w założeniu 
protest podczas Krajowej Konwencji Demokra-
tycznej przerodził się w brutalne starcie z policją 
i Gwardią Narodową. Organizatorów protestu 
oskarżono o spisek w celu wywołania zamieszek. 
Proces, który był konsekwencją tego oskarżenia, 
okazał się jednym z najsłynniejszych w historii. 
Film mogą docenić szczególnie fani scenerii są-
dowych. Oparta na faktach produkcja Aarona 
Sorkina rozgrywa się niemal w całości na sali 
sądowej w Chicago w trakcie kilkumiesięcznego 
protestu. Według krytyków jest to film idealnie 
trafiający w swój czas. Dylematy podzielonej 

amerykańskiej lewicy z końca lat 60-tych brzmią 
aktualnie także dziś – nie tych za oceanem.

NAWIEDZONY DWÓR W BLY
/ The Haunting of Bly Manor (2020)
Akcja serialu toczy się w Anglii w latach 80-tych. 
Po tragicznej śmierci niani, Henry Wingrave za-
trudnia młodą Amerykankę do opieki nad swo-
imi osieroconymi siostrzeńcami. Mieszkają oni 
w rozległej posiadłości w Bly Manor. Amerykan-
ka, Dani (w tej roli mająca duże doświadczenie 
w mrocznych produkcjach Victoria Pedretti) stop-
niowo zauważa coraz więcej dziwnych rzeczy nie 
tylko w samej posiadłości, ale także u swoich pod-
opiecznych. Wydawać by się mogło, że to typowa, 
kolejna historia o domu, w którym straszy. Co jest 
w niej szczególnego? Jest na zaskakująco wyso-
kim poziomie, który utrzymuje się do ostatniego 
odcinka. Budowanie napięcia i atmosfery grozy, 
głębokie portrety psychologiczne postaci i mrocz-
ne sekrety, które akurat w tej produkcji zostają bar-
dzo dobrze wyjaśnione, to elementy zasługujące na 
szczególne wyróżnienie. Miłośnikom mrocznych 
klimatów na pewno się spodoba. 

Poleca Marlena Hess
 Źródło zdjęć: Filmweb

„Chwała Bogu na wysokościach,  
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 14

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru 
wniesie w nasze serca spokój i radość, 

a Nowy Rok 2021 przyniesie nowe nadzieje, 
marzenia i szanse na ich spełnienie.

oraz 

Mieszkańcom Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego

życzą

	 Krzysztof	Turek	 Jan	Żychliński
 Przewodniczący Rady Powiatu Starosta 
 Warszawskiego Zachodniego Warszawski Zachodni 
 

marzenia i szanse na ich spełnienie.

Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia

Mieszkańcom Powiatu 

oraz

szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji zbliżających się 

Świąt 
Bożego Narodzenia

Mieszkańcom, Przyjaciołom 
i Sympatykom Gminy Ożarów Mazowiecki  

życzymy spokoju i miłości.

Niech nadchodzące Święta będą czasem radości 
i wytchnienia od codzienności,  

a chwile spędzone w rodzinnym gronie 
upłyną w serdecznej atmosferze 

i wzajemnej życzliwości.

Szczęśliwego 
Nowego Roku 2021. 

	 		 	
	 PAWEŁ	KANCLERZ	 ANDRZEJ	CICHAL
 Burmistrz Przewodniczący 
 Ożarowa Mazowieckiego Rady Miejskiej

Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia

TO WARTO 
OBEJRZEĆ

Kącik
FILMOWY
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Zniesienie sprzedaży biletów WKD 
w pociągach od 1 stycznia 2021 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.01.2021 r. na stałe znie-
siona zostaje sprzedaż biletów przez maszynistów w pociągach WKD.
Spółka informuje, iż bilety WKD można na-
być:

 � w pełnozakresowych kasach biletowych,
 � w stacjonarnych automatach biletowych 

zainstalowanych na wszystkich stacjach/
/przystankach WKD,

 � w uprawnionych punktach sprzedaży bile-
tów (kioski, sklepy),

 � za pośrednictwem aplikacji mobilnych 
mPay i SkyCash.

Przypominamy również, że bilety jednorazowe 
WKD można nabyć „na zapas” w kasach bi-
letowych, automatach biletowych oraz upraw-
nionych punktach sprzedaży i skorzystać z nich 
w momencie przejazdu. 

Zakup biletu nie jest równoznaczny z za-
warciem umowy przewozu. Zawarcie umowy 
przewozu następuje z chwilą wejścia do pocią-
gu, a jej dowodem jest skasowanie biletu w ka-
sowniku.

www.wkd.com.pl/aktualnosci

www.wkd.com.pl
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REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1  |  www.michałowice.pl

Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

Przebudowa zalewu na Utracie
Zalew na Utracie przejdzie gruntowny remont. Inwestycja jest konieczna 
dla utrzymania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców.

Z alew na Utracie to bardzo lubiane 
miejsce spacerów mieszkańców na-
szej gminy oraz jeden z jej przyrod-

niczych klejnotów. Jednak głównym 
zadaniem zbiornika jest ochrona przed 
zalaniem naszych domów. Niestety, 
obecny stan zalewu zagraża bezpieczeń-
stwu w razie kryzysu powodziowego.
Po 25 latach eksploatacji zbiornik utra-
cił szczelność – rozrastające się korzenie 
otaczających go drzew utworzyły w skar-
pach brzegowych korytarze, przez które 
woda przecieka przez wały. Zbiornik jest 
także mocno zamulony. Jego głębokość 
powinna wynosić 1,2 m, obecnie miejsca-
mi stopień zamulenia sięga ponad 70 cm. 
Widać to gołym okiem – bliżej wlotu Ut-
raty z naniesionego przez rzekę namułu 
wytworzyła się już sporych rozmiarów 
wyspa, liczne płycizny występują w połu-
dniowej części zbiornika.
Celem prac wykonywanych przy zale-
wie jest przywrócenie jego właściwo-
ści użytkowych. Przebudowa obejmuje: 
odmulenie zbiornika, uszczelnienie 
skarp i wzmocnienie wałów, a także wy-
równanie ubytków gruntu na skarpach 

oraz obsianie ich trawą i niewysoką 
roślinnością. Wyremontowane zostaną 
również istniejące budowle: zapora czo-
łowa i mnich. Czeka nas również zago-
spodarowanie terenu wokół zbiornika, 
tak by jak najlepiej służył mieszkańcom 
naszej gminy, a jednocześnie pozostał 
terenem zielonym, ciekawym przyrod-
niczo, ostoją spokoju.

Nadzór przyrodniczy
Modernizacja zbiornika – ze względu 
na wysoką wartość przyrodniczą obiek-
tu – od samego początku jest konsulto-
wana z biologami, ichtiologiem, Polskim 
Związkiem Wędkarstwa (PZW) oraz hy-
drotechnikiem. Cieszy nas również sze-
roka świadomość ekologiczna mieszkań-
ców, bacznie obserwujących postęp prac 
przy zbiorniku.

Przesiedlenie ryb
By odmulić zalew konieczne będzie 
przesiedlenie bytujących w nim ryb. 
Zbiornik jest zarybiany przez pruszkow-
ski PZW i to właśnie PZW w porozu-
mieniu z Państwowym Gospodarstwem 

Wodnym Wody Polskie podejmie osta-
teczną decyzję co do sposobu zabezpie-
czenia wodnych stworzeń, uwzględniając 
jednakże sugestie lokalnego samorządu 
oraz opinie ichtiologa i biologów zaan-
gażowanych w modernizację. Najpraw-
dopodobniej ryby zostaną odłowione 
i wypuszczone do Utraty lub w innym 
wskazanym przez PZW miejscu.

Badania geochemiczne osadów dennych 
w zbiorniku
Przeprowadzone ostatnio badania osa-
dów z dna zbiornika wykazały, że na 
szczęście nie zawierają one zanieczysz-
czeń chemicznych. Jedynie w dwóch 
obszarach, na siedem badanych, istnieje 
niewielkie (0,8–2,2%) przekroczenie do-
puszczalnych zawartości dla frakcji ole-
jowej w osadach. Wpłynie to znacząco 
na obniżenie koszów zagospodarowania 
namułu.

Na jakim etapie jesteśmy 
(listopad/grudzień 2020)
Wykonano badania osadów dennych. 
Usunięto drzewa, których korzenie roz-
szczelniły skarpy. Toczą się prace na 
rowie opasującym zbiornik od strony 
wsi Komorów. Zastosowano techno-
logię bez betonu. Rów jest wykładany 
faszyną, a jego brzegi po wyrównaniu 
zostaną obsiane trawą i obsadzone drob-
ną roślinnością. Rozpoczęto spuszczanie 
wody ze zbiornika – efekt tego działania 
jest już widoczny. Stan wody obniżył się 
o ok. 30 cm. Obniżenie lustra wody służy 
także remontowi rowu i grobli – napór 
wody na groblę jest mniejszy. W sobotę, 
21 listopada 2020 r., kajakarze społecznie 
wyczyścili kratki odpływowe jazu, za co 
serdecznie dziękuję. Tego dnia odbyła 
się także narada koordynacyjna nad za-
lewem. W tej chwili prace trwają 7 dni 
w tygodniu.
O kolejnych krokach będziemy informo-
wać regularnie.

Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice

Zdj. zalewu z drona – UG Michałowice

MIKOŁAJKI 2020
w Gminie Michałowice
W tym roku mikołajki były wyjątkowe. Naszą gminę ponownie odwie-
dzili MotoMikołajowie, a w parku w Regułach na wszystkich czekała 
świąteczna niespodzianka.

M otoMikołajowie zaczęli podróż 
już o godz. 10:00, by na swo-
ich stalowych rumakach zdą-

żyć przemierzyć całą gminę. Byli 
w Opaczy-Kolonii, Michałowicach, 
Sokołowie, Suchym Lesie, Pęcicach, 
Pęcicach Małych, Komorowie, Nowej 
Wsi i Regułach. Na ich przybycie cze-
kały dzieci i ich rodzice, z niecierpli-
wością odmierzając czas. Odwiedziny 
MotoMikołajów przyniosły wszyst-
kim wiele radości. Było energetycznie 
i prawdziwie mikołajkowo.

Grudniowa wizyta MotoMikołajów 
jest już tradycją w gminie Michałowi-
ce. Jej inicjatorem i pomysłodawcą jest 
Maciej Polarczyk, mieszkaniec Komo-
rowa i radny gminy Michałowice, a co-

rocznym organizatorem – Marta Ożóg, 
mieszkanka Michałowic. Z roku na rok 
do akcji przyłącza się nie tylko coraz 
więcej MotoMikołajów, ale także spo-
łecznicy „bez motorów”. W tym roku 
w dwóch miejscach panie z kół gospo-
dyń wiejskich, Pęciczanki i Dziewczy-
ny z Komorowa, przygotowały spe-
cjalnie dla nich gorący poczęstunek. 
Dziękujemy!

Finał wizyty MotoMokołajów od-
był się w regulskim parku, gdzie na 
wszystkich czekał świąteczny kącik 
fotograficzny, gorąca herbata i prze-
pyszna czekolada, a na najmłodszych 
– również świąteczny upominek.
Do zobaczenia za rok. 

UG Michałowice

Gmina rozbłysła świątecznymi iluminacjami

W tym roku mikołajki były wyjątkowe. Naszą gminę ponownie odwie-
w Gminie Michałowicew Gminie Michałowice
W tym roku mikołajki były wyjątkowe. Naszą gminę ponownie odwie-W tym roku mikołajki były wyjątkowe. Naszą gminę ponownie odwie-
w Gminie Michałowicew Gminie Michałowicew Gminie Michałowice
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Bajki braci Grimm w „realu” 
Tegoroczny listopad był bardzo łaskawy. Słoneczne dni zachęcały do spacerów. Zaskakiwał 
więc widok świecących pustkami parków. Na placach zabaw też nie było tłoku, a ludzie prze-
mykali ulicami jakby ukradkiem. Jedynie przed przychodniami wykonującymi testy covidowe 
można zobaczyć długą kolejkę czekających na wykonanie badania. Ci z wynikiem dodatnim 
zaczną kwarantannę. Inni – z ujemnym – poddadzą się rygorom sanitarnym, a jedni i drudzy 
będą siedzieli w domowej izolacji. 

A nglicy przeprowadzili już badania, jak sytua-
cja zamknięcia i lęku o zdrowie własne i bli-
skich, o miejsce pracy, oddziałują na psychikę 

człowieka. Wyniki są nietrudne do przewidzenia. 
Niepewność jutra, brak bezpieczeństwa, poczucie 
osamotnienia, konieczność zmiany planów (szcze-
gólnie tych ambitnych i przyjemnych), powodują 
narastanie apatii i depresji. Te z kolei wywołują 
agresję słowną i fizyczną oraz bunt, wyrażany 
złością przeciwko całemu światu i każdemu z nas 
z osobna, jako winnych tej niekomfortowej sytua-
cji. Czy można się temu dziwić, jeśli do wszyst-
kich codziennych problemów związanych z pracą 
lub jej brakiem, niestandardowym nauczaniem, 
opieką nad dziećmi itp., nieustannie atakują nas 
informacje prawdziwe, ale przesycone treściami 
wrogimi dla ludzkiej, zmęczonej psychiki.
Trzeba mieć dużo szczęścia, żeby rano, po włą-
czeniu radia, nie usłyszeć, że jesteśmy w takiej to 
a takiej strefie, tyle to a tyle osób zachorowało, 
a tyle zmarło. Znając już te dane nastawiamy tele-
wizor w oczekiwaniu innego, lepszego przekazu. 
Ale nic z tego. Bardzo prawdopodobne, że trafi-
my na wywiad z wirusologiem lub innym eksper-

tem, opisującym długą drogę do wyprodukowania 
szczepionki. Dla odmiany może to być dyskusja 
polityków o wydolności lub niewydolności służby 
zdrowia. Podobnie radośnie przywitają nas porta-
le internetowe.

W dzieciństwie, jak każda mała dziewczynka, 
czytałam bajki Jakuba i Wilhelma Grimm 
i przeżywałam dramatyczne losy Kopciusz-

ka, Królewny Śnieżki czy Roszpunki. Tę ostatnią 
czarownica zamknęła w wieży bez drzwi. A gdy 
dowiedziała się o próbie uwolnienia Roszpunki 
przez księcia, zwróciła się do przerażonej dziew-
czynki tymi słowy: „Myślałam, że uda mi się cie-
bie odizolować od całego świata, a ja dowiaduję 
się, że udało ci się mnie oszukać.” Może to nie 
najlepsze porównanie, ale mam wrażenie, że my 
też żyjemy w okrutnej bajce, otoczeni przez cza-
rownice lęku, wiedźmy apatii i straszydła bezsil-
ności wobec wszechpotężnego (choć tak maleń-
kiego) wirusa. 
Podczas spotkania z kombatantami jedna z uczest-
niczek powiedziała mi, że teraz czuje się gorzej 
niż w czasie wojny, bo wtedy był swój i obcy 

– wróg, a teraz każdy jest wrogiem, bo każdy 
może zarazić.
Wracam jednak do bajek braci Grimm pełnych 
zła i strachu, ale kończących się happy endem. 
Trudno o lepszy morał i sposób na złe jędze, 
hodowane i wyolbrzymiane często w naszej 
zmęczonej lękiem wyobraźni. 
Jest rzeczą oczywistą, że trzeba przestrzegać za-
leceń bezpiecznościowych. To powoduje nasze 
zamknięcie w czterech ścianach i zbyt długie 
spędzanie czasu przed telewizorem lub w inter-
necie. Odczuwamy narastanie pogorszenia na-
stroju, ale nie bardzo wiemy, jak sobie z tym po-
radzić. Radzę zamienić telewizor i komputer na 
telefon stacjonarny lub komórkowy. Rozmowa 
z kimś, kto na nią czeka (pod warunkiem, że ani 
słowa nie będzie o pandemii, bo jest wiele cieka-
wych tematów), poprawi nam humor. Z własnego 
doświadczenia wiem, jak nasze wnuki – mając 
dużo czasu wolnego po skończonych lekcjach – 
chętnie opowiadają o rzeczach naprawdę fascy-
nujących. Ostatnio dowiedziałam się od mojego 
wnuka, dlaczego w tak zastraszającym tempie 
zmniejsza się populacja wielorybów. Otóż, we-
dług informacji znalezionych przez niego w Na-
tional Geographic, wieloryby giną, bo połykają 
śmieci masowo wyrzucane przez ludzi do morza, 
sądząc, że to smakowite kąski. 

W śród rad, jak przetrwać pandemię chroniąc 
własną psychikę, znajdujemy rady proste, 
ale często niedoceniane. Łatwiej będzie 

nam żyć gdy przyjmiemy, że nie można określić 
czasu zakończenia epidemii i musimy stworzyć 
nowy model życia w takich warunkach. Jego 
głównym założeniem jest obrona wszystkich do-

tychczasowych planów bez rezygnowania z żad-
nego. Epidemia pozbawia nas wielu niezbędnych 
rzeczy, również przyjemności, a przecież czło-
wiek potrzebuje do życia zarówno jednego, jak 
i drugiego. Dbając o własny dobrostan warto na-
uczyć się odczuwania radości, a nawet szczęścia 
– z byle powodu. 
Komuś udało się załatwić drobną sprawę. Ktoś 
inny przygotował królewskie danie prawie z ni-
czego, a jeszcze inna osoba trafiła na książkę, 
pochłaniającą ją bez reszty. Zamiast narzekać 
na los i sytuację, spróbujmy przechytrzyć złą 
czarownicę, rozsiewającą lęk i nudę. Szukajmy 
sposobów na poprawę sytuacji życiowej naszej, 
a może i innych ludzi. To nie jest niemożliwe. 

P odczas ostatniego dyżuru poselskiego jed-
na z organizacji senioralnych zaproponowała 
poprowadzenie telefonu zaufania dla osób 

w kryzysie, spowodowanym przez pandemię. 
Inna zgłosiła potrzebę na dwa nowe stanowiska 
pracy. Nauczyciele – wolontariusze proponują 
pomoc uczniom borykającym się z zaległościa-
mi. Wielu wolontariuszy „Klubów Ośmiu” na-
szej Fundacji chce pomagać osobom na kwaran-
tannie – mogą robić zakupy lub czytać książki 
przez telefon. To właśnie oni oszukują wiedźmy 
strachu i czarownice bezsilności. Przekonują, że 
czują z tego powodu dużą satysfakcję. Coś w tym 
jest...

JOANNA FABISIAK 
Poseł na Sejm RP, 

Prezes Fundacji „Świat na Tak”

BOŻE NARODZENIE 2020

Święta
Bożego Narodzenia

Drodzy Czytelnicy,
życzę Państwu, aby 

i nadchodzący Nowy Rok 2021 
przyniosły spokój, wzajemną życzliwość, 

pomyślność oraz ustąpienie pandemii.

Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP
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Kampinos  �  Leszno  �  Izabelin  �  Łomianki  �  Błonie  �  Stare Babice  �  Ożarów Mazowiecki

Ulica 3 Maja – warto 
jechać przepisowo
Zakończono już prace przy ul. 3 Maja w gm. 
Izabelin, w najbliższym czasie Zarząd Dróg Po-
wiatowych przystąpi do odbioru końcowego tej 
największej tegorocznej inwestycji na drogach 
naszego powiatu. 

Dziś cieszy standard zmodernizowanej ulicy i zastoso-
wane rozwiązania oddzielające od jezdni ruch rowero-
wy. Nowa nawierzchnia zachęca do szybszej jazdy, 
zapewniamy jednak, że nie warto przekraczać dozwo-
lonej szybkości. U zbiegu ulic 3 Maja i Tetmajera wy-
konano sygnalizację świetlną z systemem dyscypli-
nowania kierowców, uruchomiono ją 2 grudnia. Jeśli 
chcemy mieć zielone światło, musimy jechać przepiso-
wo, inaczej stoi się na czerwonym.
Realizacja modernizacji ul. 3 Maja była możliwa dzięki 
środkom: Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gmi-
ny Izabelin, a także dofinansowaniu uzyskanemu przez 
Powiat z Funduszu Dróg Samorządowych (4 miliony 
390 tys zł. co stanowi ok. 80% kosztów tej inwestycji). 

Most w Lipkowie 
punktem widokowym
Trwają ostatnie prace przy modernizacji mostu 
w Lipkowie (gm. Stare Babice). Zakończono już 
prace brukarskie na płycie i dojeździe do mostu, za-
montowano także ozdobne balustrady z piaskowca. 

Aktualnie trwają prace ziemne porządkujące teren wo-
kół mostu. Stylizacja mostu w Lipkowie nawiązuje do 
klasycystycznych założeń pałacowo-parkowych otocze-
nia. Tak oto na mapie naszego powiatu powstaje punkt 
widokowy, który związany jest z królem Stanisławem 
Augustem Poniatowskim, z Henrykiem Sienkiewiczem 
i ciekawą historią Lipkowa.
Kontynuowane są także prace na moście w Józefowie 
(gm. Kampinos). Obecnie trwają prace związane z prze-
budową dojazdu do mostu, w nadchodzących dniach na 
moście położone będą ostatnie warstwy asfaltowe na-
wierzchni i zamontowane zostaną bariery. Zakończenie 
prac na obu mostach planowane jest około 15 grudnia.
Przypomnijmy, że PWZ na realizację modernizacji mo-
stów otrzymał dofinansowanie środkami w wysokości 
ponad 700 tys., zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu 
państwa. Wartość przebudowy obu tych obiektów wy-
niesie ok. 1,7 mln zł. 

Nowe nakładki asfaltowe 
i ul. Górna
Informowaliśmy Czytelników, że Zarząd Dróg Po-
wiatowych na początku listopada podpisał umowy 
z wykonawcami nakładek asfaltowych na kilku dro-
gach powiatowych. 
Dziś możemy już poinformować, że prace zakończono: 

 � na drodze 3805W w miejscowości Strojec w gm. 
Kampinos (dł. 800 m), koszt tej inwestycji wyniósł 
ok. 450 tys. zł, 

 � na drodze nr  4134W w Józefowie  gm. Kampi-
nos (dł. 500 m) – koszt ok. 320 tys. zł. 

Trwają natomiast jeszcze prace na ul. Szeligowskiej 
w gm. Ożarów Maz. (ok. 970 m), gdzie wraz z nową 
nawierzchnią remontowany jest chodnik, powstają 
zjazdy i perony autobusowe. Koszt inwestycji to ok. 
770 tys. zł, a termin jej zakończenia uzależniony jest 
od warunków pogodowych.
Dobiegają stopniowo do końca  prace przy rozbudo-
wie ul. Górnej – drogi powiatowej nr 4102 W w Rado-
nicach i Żukówce  gm. Błonie. W ramach tej inwestycji 
wzmocniono na dużym odcinku konstrukcję nawierzch-
ni jezdni, wybudowano chodnik, zjazdy  na posesje 
i odwodnienie. Długość modernizowanego odcinka to 
ok. 1,5 km. Zadanie jest współfinansowane przez Powiat 
WZ i gm. Błonie, a jego koszt wyniesie ok. 3,1 mln zł. 
Termin zakończenia prac przedłużono do 15 grudnia 
z uwagi na roboty dodatkowe związane ze zwiększe-
niem długości odcinków pełnej wymiany nawierzchni, 
dodatkowych zjazdów, wydłużenie chodnika w kierunku 
drogi wojewódzkiej i   konieczność przebudowy kolidu-
jących ogrodzeń.  MŁ

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 
RODZINIE POMAGA W REALIACH 
PANDEMII!
Już od początku zagrożeń i różnorodnych trudności wywołanych pande-
mią Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego świadczy pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

J ak twierdzi dyrektor PCPR dla PWZ Barba-
ra Gębala  – ośrodek realizuje prace dotyczące 
przeciwdziałania skutkom pandemii już od marca 

br., wówczas wpływały pierwsze wnioski dotyczą-
ce pomocy. Oprócz wsparcia udzielanego z różnych 
programów krajowych i funduszy Unii Europejskiej, 
koordynatorzy PCPR wspierają rodziny zastępcze 
pod kątem psychologicznym i bytowym pomagając 
w rozwiązywaniu trudnych spraw związanych z pan-
demią. Intensywne działania prowadzone są przez 
cały czas, jednocześnie zbliżający się koniec roku po-
zwala podsumować efekty realizowanych programów.

WSPARCIE DZIECI 
W PIECZY ZASTĘPCZEJ 
Celem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 
skierowanego do najmłodszych było ograniczenie 
negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy 
zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, 
rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych i innych ośrodków tego typu. Aby pomóc 
w realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania zaku-
piono 159 laptopów z oprogramowaniem, środki ochro-
ny osobistej (blisko 10 tys. maseczek, ponad 25 tys. rę-
kawiczek i ponad 3 tys. litrów środków do dezynfekcji. 
Ponadto PCPR zakupił także wyposażenie do trzech 
miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy za-
stępczej – lampy biobójcze, termometry bezdotykowe, 
maty dekontaminacyjne, kombinezony ochronne, przy-
łbice i dozowniki do płynu dezynfekcyjnego.  
Projekt  realizowany był od lipca do końca listo-
pada br. Jego wartość wyniosła ponad 700 tys. zł 
z czego blisko 85% stanowiły środki EU, a ponad 
15% środki współfinansowania krajowego. Projekt 
sfinansował Budżet Państwa oraz Fundusze Europej-
skie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój lata 2014–2020.

GRANTY DLA DOMÓW 
POMOCY SPOŁECZNEJ  
W trudnym czasie pandemii wsparcie finansowe 
uzyskali także pracownicy domów pomocy społecz-
nej położonych na terenie naszego powiatu. PWZ 
jest bowiem uczestnikiem projektu grantowego „Za-
pewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 
bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-
-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas CO-
VID-19” w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, reali-
zowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  
Wsparciem objęte zostały: Dom Pomocy Społecznej 
im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach, 
który otrzymał ponad  35 tys. zł, oraz Dom Pomocy 
Społecznej w Sadowej – ponad 24 tys. zł. W ramach 
grantu wsparciem finansowym objęto łącznie 7 pie-
lęgniarek zapewniających opiekę mieszkańcom ww. 
placówek, które uzyskały dodatki do wynagrodzeń 
oraz środki ochrony osobistej i do dezynfekcji. 
Ponadto PWZ realizował granty na wsparcie powyż-
szych placówek w ramach  projektu pn. „Wsparcie 
dla Mazowsza” finansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II 

Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Dzia-
łanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym. Ogólna kwota przyzna-
nych grantów dla obu placówek z tego programu 
wyniosła około 660 tys. zł i przeznaczona została 
na wsparcie dla pracowników dps-ów i zakup środ-
ków ochrony zdrowia.
Dom Pomocy Społecznej w Bramkach otrzymał tak-
że nieodpłatnie urządzenie do oczyszczania powietrza 
wraz z akcesoriami o wartości blisko 10 tys. zł., które 
sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego.

PFRON dla PWZ
PCPR w czasie pandemii realizował wiele projektów 
współfinansowanych przez Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Dzięki środkom z tego funduszu (i funduszom PWZ) 
zakupiono m.in. nowy autobus do przewozu osób nie-
pełnosprawnych będących uczestnikami warsztatów 
terapii zajęciowej w Bramkach, dofinansowano także 
dla osób niepełnosprawnych: koszty związane z za-
pewnieniem opieki w warunkach domowych w czasie 
braku możliwości korzystania z zajęć w placówkach 
rehabilitacyjnych (po 500 zł miesięcznie), zakup 
sprzętu ortopedycznego, koszty kształcenia pozwa-
lające uzyskać wyższe wykształcenie, a także koszty 
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 

Współfinansowana jest działalność warsztatów terapii 
zajęciowej w Bramkach i Sadowej, dofinansowano 
ponadto różnorodne działania zmniejszające bariery 
ograniczające uczestnictwo osób niepełnospraw-
nych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie 
do edukacji. Warto zauważyć, że łączna kwota na 
realizację powyższych działań wyniosła ponad 3 
mln zł i stanowi istotne wsparcie pomocy naszego 
powiatu skierowanej do osób niepełnosprawnych. 
Realizacja i obsługa przedstawionych skrótowo progra-
mów pomocowych wymagała wielu dodatkowych dzia-
łań od pracowników powiatowego PCPR-u.  Dyrektor 
Barbara Gębala składa podziękowania wszystkim 
osobom, które realizowały powyższe zagadnienia, za 
ich zaangażowanie, cierpliwość i empatię. – Dzięki 
Państwa działaniom osobom potrzebującym pomocy 
łatwiej jest przetrwać trudny czas pandemii i za to ser-
decznie dziękuję.

MŁ

�  DROGI POWIATOWE

Most w Lipkowie uzyskał klasycystyczną stylizację

System dyscyplinowania kierowców na ul. 3 Maja

Dzięki środkom PFRON i PWZ zakupiono nowy autobus 
do przewozu 22 osób niepełnosprawnych

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 

mią Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla Powiatu Warszawskiego 
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PSYCHOLOGIA � NASZE ZDROWIE

Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii
NATURMED

Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki
ul. Koronacyjna 15

TERAPIA FIZYKALNO-
-MANUALNA 
to doskonała metoda 
na pozbycie się przyczyn 
uciążliwych dolegliwości 
bez leków.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

 tel.: 22 662 49 07, 604 092 007
Ośrodek Naturmed proponuje 

do godne terminy i godziny zabiegów dla pracujących.

Nagłe lub przewlekłe bóle stawów 
(łokcio wego, nadgarstka), rąk, nóg, 
zaburzenia czucia, bóle i zawro ty głowy, 
ograni cze nia ruchomości bar ku, „pie kące” 
plecy i wiele, wiele innych, jak np. dysko-
patie czy przepukliny – utrud niają życie. 
Nie rzadko to właśnie chory kręgosłup 
jest „sprawcą” tych dolegliwości.
Mimo postępu medycyny akademickiej 
– nie wymyślono leku, który by „ustawił” 
wypadnięty dysk we właściwe położenie 
albo „zmusił” więzadła czy też mięśnie do 
„utrzymania” kręgosłupa, poszcze gólnych 
kręgów, stawów. Aby osłabić cierpienie, 

nierzadko zwiększamy częstotliwość 
stosowania środków przeciw bólowych, 
co w konsekwencji  powoduje innego 
rodzaju dolegliwości – ze stro ny układu 
pokarmowego. 
Może to właściwa pora, aby nareszcie 
pomóc sobie w skuteczny sposób.

Postępowanie w ośrodku medycznym NATURMED:
1.   Przyjście na bezpłatną wizytę kwali� kacyjną 

(należy przynieść wyniki badań – rentgen, rezonans 
lub tomogra� ę – aby ustalić na ich podstawie 
i po przeprowadzonym z pacjentem wywiadzie 
PRZYCZYNY dolegliwości oraz określić możliwości 
leczenia albo przeciwwskazania). 

2.    Wykonanie pierwszego zabiegu dostosowanego indy-
widualnie do każdego pacjenta (brane są pod uwagę: 
wiek pacjenta oraz ewentualne choroby towarzyszące).

Wojciech 
PAPAJEWSKI – terapeuta

Skutecznie pomaga w usuwaniu bólu 
– bez leków 

� OSTEOPATIA � CHIROPRAKTYKA ORTOPEDYCZNA � SPECJALISTYCZNE MASAŻE � MOBILIZACJA KRĘGÓW, STAWÓW, MIĘŚNI � ITP. 

U NAS MOŻESZ CZUĆ SIĘ 
BEZPIECZNIE!

Każda wizyta w ośrodku NATURMED 
odbywa się z zachowaniem wszelkich 
środków bezpieczeństwa związanych 

z pandemią.

Różnorodne, bezinwazyjne 
metody zabiegów stosowanych 

w Ośrodku NATURMED 
bardzo często 

ratują przed operacjami.

Bezpieczny ratunek w czasie pandemii  USUWANIE BÓLU
BEZ LEKÓW

Zrozumieć emocje
Za nami trudny i z całą pewnością szczególny rok. Przyniósł wiele róż-
norodnych wyzwań dla każdego z nas. Przyniósł szereg trudnych emocji, 
z którymi nie zawsze potrafi liśmy sobie poradzić, przynajmniej nie od razu. 
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia warto wykorzystać na uważne 
przyjrzenie się mĳ ającym 12 miesiącom i emocjom, jakie nam towarzy-
szyły. Okazuje się, że nie zawsze postrzegamy je we właściwy, adekwatny 
sposób. Jak z trudnych emocji zrobić sojusznika, zamiast wroga?

MIT 1: NIEKTÓRE EMOCJE SĄ GŁUPIE
Czy wiesz, że kiedy pomyślisz, że na-
pój, który pijesz ma więcej kalorii niż 
w rzeczywistości, szybciej poczujesz 
się nasycony, a w twojej krwi pojawi się 
mniej hormonu głodu? Ten ciekawy fakt 
dobrze obrazuje, że reagujemy na świat 
tak, jak go sami postrzegamy. Dotyczy 
to zarówno naszych przekonań, jak i od-
czuwanych emocji. 

Emocje mają na nas ogromny wpływ 
i zwykle pojawiają się w jakimś celu. 
Ewolucyjnie po coś one powstały, nio-
są nam jakąś informację, chronią nas, 
mobilizują do działania, uruchamiają 
zespół gotowych reakcji, coś nam ko-
munikują. Nawet jeśli nie podoba nam 
się ten komunikat i nie chcemy się na 
niego zgodzić. Przykładowo, odczu-
wany gniew może informować o tym, 
że nasze granice zostały naruszone. 
Smutek po zakończonej relacji jest do-
wodem na to, że była ona dla nas waż-
na. Frustracja może sygnalizować, że 
nie czujemy się traktowani w porządku 
i sprawiedliwie. Nawet jeśli nie podo-
bają nam się odczuwane emocje to nie 
należy postrzegać ich jako głupie. Le-

piej się im przyjrzeć i spróbować zro-
zumieć, jaki ważny komunikat się pod 
nimi kryje. 

MIT 2: OKAZYWANIE INNYM, 
ŻE ŹLE SIĘ CZUJĘ, JEST SŁABOŚCIĄ
Powszechnym jest myślenie, że emocje 
powinniśmy trzymać na wodzy i nie 
okazywać ich na przykład w miejscu 
pracy, gdzie byłoby to zachowaniem 
nieprofesjonalnym. Towarzyszy temu 
pogląd, że przyznanie, że się z czymś 
zmagamy może być odebrane jako sła-
bość. A przecież nikt nie chce być po-
strzegany jako słaby. Proponuję jednak 
zupełnie inne spojrzenie. 

Badacze zajmujący się emocjami prze-
konują, że przyznanie się do jakiejś 
słabości to oznaka niczego innego jak 
siły. To znak, że nie uciekamy od tej 
trudnej emocji tylko pracujemy nad 
nią, wytrzymujemy jej niełatwe dla 
nas towarzystwo. Nie chodzi oczywi-
ście o głośne szlochanie podczas ze-
brania w pracy. Jeśli jednak jesteśmy 
w mocnym napięciu z powodu jakiejś 
sytuacji to warto to zasygnalizować 
naszemu otoczeniu. Zawsze należy 

pozostawać w zgodzie z samym sobą 
i odczuwanymi emocjami. A otocze-
nie doceni naszą szczerość i otwartość, 
pewnie także będzie służyć drogocen-
nym wsparciem. 

MIT 3: EMOCJE MOGĄ POJAWIAĆ SIĘ 
BEZ POWODU
Najważniejsze, aby jakoś nazwać swoje 
emocje, a nazwanie poprzedzone musi 
być rozpoznaniem. Mniej więcej co 
czwarta osoba, choć wie, że jest z jakie-
goś powodu pobudzona, za nic w świe-
cie nie potrafi powiedzieć, jaką emocję 
w danym momencie przeżywa. 
Tylko sześć emocji dobrze rozpozna-
jemy – są to: radość, smutek, wstręt, 
strach, zaskoczenie i złość. Pozostała, 
ogromna paleta emocji pozostaje dla 
nas mniej lub bardziej problematyczna. 
Fakt, że nie potrafimy ich właściwie 
nazwać i, co za tym idzie, przypisać do 
konkretnego bodźca, który je wywołał, 
może powodować, że nie rozumiemy, 
czemu ta emocja się w nas pojawiła. 
Stąd robi się skrót myślowy, czyniący 
sferę emocjonalną obszarem niejasnym, 
nielogicznym, stojącym całkowicie 
w opozycji do myślenia racjonalnego. 
Być może zaskoczy Was to stwierdze-
nie, ale emocje są… bardzo racjonalne. 
To, że nie odkryliśmy powodów ich 
pojawienia się, powinno bardziej świad-
czyć o nas niż o nich.    

MIT 4: BOLESNE EMOCJE 
LEPIEJ W SOBIE STŁUMIĆ
W przypadku trudnych emocji wie-
lu z nas decyduje się na ich tłumienie. 

Przykładowo, irytuje mnie, że mój 
partner nie traktuje mnie z szacunkiem 
przy swoich kolegach – zamiast robić 
z tego aferę, decyduję się na zablokowa-
nie w sobie narastającej irytacji. Ma to 
jednak szereg negatywnych konsekwen-
cji zwłaszcza, jeśli stan ten trwa przez 
dłuższy czas. Ignorowanie własnych 
potrzeb i tłumienie narastającej złości 
z całą pewnością nie przełożą się na 
szczęśliwy, dojrzały związek. Ponadto, 
tłumienie emocji ma swoją cenę. Nie 
tylko nie zmniejsza siły odczuwanych 
emocji – osoba powstrzymująca okazy-
wanie złości nie staje się przez to mniej 
zła – ale przeciwnie, prowadzi do wzro-
stu pobudzenia emocjonalnego, a na do-
datek pogarsza sprawność intelektualną. 
Tłumienie emocji wymaga wysiłku 
i mobilizacji organizmu, a także stałego 
monitorowania swych stanów emocjo-
nalnych („Czy nie widać po mnie, co 
czuję?”). Jest to ogromnie wyczerpują-
ce. Jest jeszcze jedna sprawa. Emocje 
chodzą parami. Jeśli udaję, że nie ma 
smutku w moim życiu, to będę mieć 
w nim też mniej radości. 

MIT 5: NIE DA SIĘ OPANOWAĆ EMOCJI
Często nie chcemy skoncentrować się 
na odczuwanej emocji, bo boimy się, że 
w ten sposób ona nami zawładnie. Sko-
ro czuję złość i mam jej nie tłumić, to 
chyba muszę ją jakoś wyładować czy też 
odreagować? Owszem, jednak sposób, 
w jaki to zrobimy zależy od nas. Nad 
tym mamy kontrolę. 

Istnieje wiele korzystnych strategii, 
które pozwalają nam regulować emo-
cje. Jedną z nich jest akceptacja, czyli 
pogodzenie się z tym, czego doświad-
czyliśmy. Nasz projekt został odrzuco-
ny? Relacja nie wyszła? Godzimy się 

z tym, co się stało. Dzięki temu mo-
żemy zacząć myśleć, jak zmienić sy-
tuację, jakie działania podjąć. Możemy 
również pomyśleć o czymś miłym, co 
poprawi nam nastrój. Choć ta konkret-
na relacja nie wyszła to mamy w życiu 
wiele oddanych nam osób. Koncentracja 
na planowaniu, czyli takie podejście za-
daniowe to kolejna korzystna strategia. 
Polecane są również próby nabrania 
dystansu do trudnego doświadczenia 
(może czegoś mnie ono nauczyło?) 
i pozytywne przewartościowanie. Po-
lega ono na nadawaniu negatywnemu 
zdarzeniu pozytywnego znaczenia. 

Warto rozpocząć nowy rok od świado-
mego praktykowania tych strategii.  

Marlena Hess
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przyjemnym
• Koncentracja 

na planowaniu
• Nabranie dystansu
• Pozytywne 

przewartościowanie

psychologiczne
mity

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

USUWANIE BÓLU

•  Rick Hanson, Szczęśliwy mózg, Sopot 2013. 

Marlena Hess



Mocne Strony    |    17 GRUDNIA 2020 R.    |    NR 22(96)/2020  (ROK V)

dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓWBRWINÓW 11OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

INWESTYCYJNY ROK – podsumowanie
Koniec roku to czas na przeprowa-
dzenie podsumowania przeprowa-
dzonych inwestycji na terenie gminy. 
Udało się wykonać kilka bardzo waż-
nych, ze społecznego punktu widze-
nia zamierzeń.

J uż w styczniu rozpoczęliśmy od bu-
dowy oświetlenia ulicznego na ulicy 
Dobrej w Ożarowie Mazowieckim. 

Oświetlenie typu LED pozwala na bez-
pieczne poruszanie się po ulicy również 
w godzinach wieczornych.
W tym roku ruszyła budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej tłocznej z obszaru zlew-
ni Bronisze, Jawczyce, Macierzysz w kie-
runku sieci kanalizacji miasta Warszawy. 
Zadanie zostało podzielone na dwa etapy 
i będzie kontynuowane również w przy-
szłym roku budżetowym. Inwestycja, po 
jej wykonaniu, pozwoli zagospodarować 
ścieki pochodzące ze wschodniej części 
gminy, oraz w przyszłości daje możli-
wość rozbudowy i przyłączanie kolejnych 
mieszkańców.
Ważnym projektem była rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Święcicach, 
w ramach której powstał budynek mo-
dułowy składający się m.in. z 3 sal lek-
cyjnych umożliwiających naukę dla 
około 45 uczniów. Łączna powierzchnia 
użytkowa wynosi 201,95 m2.
W ramach zadań związanych z budową 
oraz remontami dróg udało się wykonać 
długo oczekiwaną przez mieszkańców 
Kręczek, modernizację ulicy Żyznej. 
Powstała droga o długości około kilome-
tra, umożliwiająca komfortowy przejazd 
przez zamieszkałą część ulicy, jedno-
cześnie uzupełniając wykonany wcześ-
niej chodnik. Dodatkowo modernizację 
przeszły ulice Fabryczna w Józefowie, 

Leśna w Wolicy, ulica Parkowa przy 
Szkole Podstawowej nr 2 oraz ulica 
Duchnicka. Wykonana została również 
przebudowa skrzyżowania ulic Mickie-
wicza, Duchnickiej i Orzeszkowej, któ-
re, poprzez jego wyniesienie, wpływa na 
zmniejszenie prędkości poruszających się 
pojazdów oraz zwiększa bezpieczeństwo 
w pobliżu Szkoły w Duchnicach.
Rozpoczęto również inwestycje, które 
kontynuowane będą w kolejnym roku bu-
dżetowym, czyli przebudowę skrzyżo-
wania ulic Szkolnej i Nadbrzeżnej wraz 
z budową mostu i przepustu w ich cią-
gu oraz rozbudowę ulicy Partyzantów 
w Ożarowie Mazowieckim.
Gmina przeprowadziła także inwestycje 
związane z miejscami rekreacji dla dzieci. 
W pobliżu hali widowiskowo-sportowej 
w Kręczkach powstał tor rowerowy 

typu Pumptrack, który pozwala na jaz-
dę rowerem, hulajnogą lub na rolkach po 
bandach i muldach. Kolejną inwestycją 
była rozbudowa placu zabaw znajdu-
jącego się przy Parku Ołtarzewskim.  
Zrealizowaliśmy również wiele mniej-
szych inwestycji. Wykonywane są też pro-
jekty umożliwiające rozpoczęcie nowych 
zamierzeń w kolejnych latach budżeto-
wych.

Mimo trudności związanych z pandemią 
udało się zrealizować większość pro-
jektów przewidzianych na bieżący rok 
kalendarzowy. Łączna kwota wydana na 
wszystkie inwestycje to ok. 19 mln zł.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału 

Inwestycji i Remontów

Wymiana kotłów grzewczych 
z dopłatą z budżetu gminy  
 INFORMACJA O NABORZE W 2021 r.

Zakończyliśmy tegoroczną edycję programu wymiany kotłów grzew-
czych z dopłatą z gminnego budżetu. Od momentu powstania idei 
gminnego wsparcia na ten cel (edycja 2017 r., edycja 2019 r., edycja 
2020  r.) udało się wymienić 324 stare źródła ciepła na nowoczesne 
i ekologiczne zestawy grzewcze. 

Z ainteresowanie ze strony mieszkań-
ców działaniami mającymi realny 
wpływ na polepszenie stanu jakości 

powietrza nie słabnie, dlatego informu-
jemy o podjęciu decyzji o kontynuacji 
Programu ograniczenia niskiej emisji 
dla Gminy Ożarów Mazowiecki w na-
chodzącym 2021 roku. 
Nabór wniosków do udziału w Progra-
mie ograniczenia niskiej emisji dla 
Gminy Ożarów Mazowiecki – edy-
cja 2021, dzięki któremu mieszkańcy 
będą mieli możliwość wymienić do-

tychczas użytkowane, nieekologiczne 
kotły grzewcze rozpocznie się w lutym 
2021 r. Dokładna data naboru do kolej-
nej edycji Programu zostanie podana 
w styczniu.
Dokumentacja dotycząca przyszło-
rocznego naboru (regulamin wraz 
z drukiem deklaracji uczestnictwa) 
będzie opublikowana na stronie inter-
netowej www.ozarow-mazowiecki.pl 
w zakładce STREFA MIESZKAŃCA/
/WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH. 
Wersja papierowa dostępna będzie tak-

że w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 
Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2.
Jednocześnie informujemy, że Samo-
rząd Województwa Mazowieckie-
go prowadzi konsultacje społeczne 
z przedstawicielami gmin, na temat 
możliwości zaostrzenia przepisów 
tzw. „Uchwały antysmogowej”, któ-
re mogą doprowadzić do całkowitego  
zakazu ogrzewania gospodarstw do-
mowych za pomocą kotłów na paliwa 
stałe już w przeciągu najbliższych kil-
ku lat. Dlatego do składania Deklaracji 
uczestnictwa w Programie ogranicze-
nia niskiej emisji dla Gminy Ożarów 
Mazowiecki – edycja 2021 zachęcamy 
w szczególności osoby, które posiadają 
kotły na paliwa stałe (węgiel, ekogro-
szek, drewno).
Wszelkich informacji na temat Pro-
gramu udzielają pracownicy Referatu 
Funduszy Zewnętrznych:

 � kontakt telefoniczny: 22 731 32 28 
(w środy 10.00–18.00, w pozostałe 
dni tygodnia w godz. 8.00–16.00),

 � kontakt e-mailowy: 
rfz@ozarow-mazowiecki.pl

Referat Funduszy Zewnętrznych

Ulica Fabryczna w Józefowie po modernizacji.

Rozbudowana Szkoła Podstawowa w Święcicach.

Tor rowerowy typu Pumptrack w Kręczkach

Ożarów Mazowiecki – gminą 
o zrównoważonym rozwoju

Gmina Ożarów Mazowiecki w 2020 
roku znalazła się, po raz kolejny, 
wśród gmin wyróżniających się 
najwyższym stopniem zrównowa-
żonego rozwoju w Polsce. Fakt 
ten potwierdza 4 miejsce w Ran-
kingu Zrównoważonego Rozwoju 
JST oraz 2 miejsce w Rankingu 
Samorządów Najdynamiczniej 
Rozwĳ ających Przedsiębiorczość 
w latach 2003–2019 w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich.

W ramach projektu badawczego 
pt. „Zrównoważony rozwój spo-
łeczno-gospodarczy jednostek 

samorządu terytorialnego” realizowa-
nego od wielu lat, w ramach Wydzia-
łu Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej, na koniec 
listopada zaprezentowane zostały ran-
kingi JST za 2020 rok. 
Ranking Zrównoważonego Rozwoju 
JST, przygotowywany przez zespół 
ekspertów pod kierownictwem prof. 
nzw. dr hab. Eugeniusza Sobczaka 
w oparciu o 15 zmiennych–wskaź-
ników, obejmujących trzy obszary 
rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz 
ochrony środowiska. Ranking opraco-
wany jest na podstawie danych GUS 
(Bank Danych Lokalnych) i obejmuje 
swym zakresem wszystkie jednostki 
samorządowe w Polsce, w podziale 
na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, 
wiejskie oraz miasta na prawach po-
wiatu.  

UG Ożarów Mazowiecki
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GMINA BRWINÓW

OTWARCIE TARGOWISKA 
W BRWINOWIE
W sobotę 5 grudnia 2020 r. handel powrócił na zmodernizowane tar-
gowisko przy ul. Rynek 24. Prace łącznie z przygotowaniem dokumen-
tacji trwały ponad 2 lata, ale warto było zaczekać na efekt końcowy.
Przestrzeń targowiska po moder-
nizacji zmieniła się i powiększyła. 
W nowych pawilonach handlowo-
-usługowych znajduje się 19 lokali 
użytkowych, a przy głównej alejce 
zostało wygospodarowane miejsce 
na skwery z ławkami i stojakami na 
rowery. Na placu targowym od stro-
ny ul. Armii Krajowej jest łącznie 
ok. 60 miejsc zadaszonych i nieza-
daszonych, dla osób handlujących 
z samochodów oraz na rozstawianych 
stołach.  Został też zbudowany bu-
dynek administracyjny oraz toaleta 
publiczna, również z dostosowaniem 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Jeden pawilon został przeznaczony 
na centrum integracji mieszkańców, 
ale z uwagi na trudny czas pande-
mii Środowiskowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej zaczeka z jego urucho-
mieniem do przyszłego roku.

Targowisko pod szyldem „Mój Ry-
nek” zaczęło funkcjonowanie w so-
botę 5 grudnia. Kupcy, którzy w cza-
sie trwania modernizacji korzystali 

z tymczasowej lokalizacji targowiska, 
z radością wrócili na dawne miejsce. 
Jedynie sprzedaż mięsa i wędlin bę-
dzie mogła pozostać w grudniowe 
piątki i soboty w pawilonach przy 
ul. Grodziskiej 18, gdyż z uwagi na 
wymagania sanitarne konieczne jest 
dodatkowe przystosowanie lokali. 
Trzynaście pawilonów ma już swoich 
dzierżawców. Każdy lokal składa się 
z pomieszczenia do wykorzystania na 
cele handlowo-usługowe oraz łazien-
ki. Jest wyposażony w ogrzewanie, 
instalację elektryczną i wodno-kanali-
zacyjną. Handel na targowisku może 
być prowadzony od poniedziałku do 
soboty (która jest najpopularniejszym 
dniem targowym w Brwinowie).

Gmina Brwinów zrealizowała moder-
nizację targowiska ze wsparciem środ-
ków unijnych. Zadanie „Przebudowa 
targowiska „Mój Rynek” w Brwino-
wie (etap I + II) otrzymało dofinan-
sowanie z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020 
w wysokości 999 862,00 zł, a  zadanie 
„Budowa Gminnego Centrum Inte-
gracji Mieszkańców gminy Brwinów” 
– w wysokości 181 539 zł. 

UG Brwinów

SERCA DO ZBIÓRKI NAKRĘTEK
Gmina Brwinów zakupiła trzy pojemniki do zbiórki plastikowych nakrętek. 
Jeden stoi przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 2, drugi – przed budyn-
kiem nowego przedszkola w Żółwinie. W najbliższych dniach serce na na-
krętki stanie przy szkole w Otrębusach, a dołączenie do akcji zapowiada 
też brwinowska Jedynka.

P lastikowe nakrętki – od napojów, 
oleju, kawy rozpuszczalnej, szam-
ponów, płynów do płukania, pasty 

do zębów itp. – są w każdym domu. 
Zamiast trafiać z innymi odpadami 
plastikowymi do śmieci mogą pomóc 
w akcjach charytatywnych. Zbiór-
ki nakrętek prowadzone są w Polsce 
od wielu lat, a dochód ze sprzedaży 
pozyskanego w ten sposób surowca 
wspiera różnego rodzaju akcje do-
broczynne. W gminie Brwinów takie 
zbiórki prowadziło 
m.in. sołectwo Owczar-
nia, a do tej pory korki 
przyjmowane są przez 
Bibliotekę Publiczną 
w Brwinowie. Wkrótce 
mieszkańcy gminy zy-
skają dodatkowe cztery 
punkty zlokalizowane 
przy szkołach.
Pojemnik w kształ-
cie serca ustawiony 
przy wejściu do Szko-
ły Podstawowej nr 2 
w Brwinowie już za-
czyna zapełniać się 
nakrętkami. Szkoła już 

wcześniej przekazywała nakrętki na 
cel charytatywny – obecnie wspiera 
Macieja z Pruszkowa, który cierpi na 
niedorozwój mięśni i potrzebuje spe-
cjalistycznego sprzętu oraz codziennej 
rehabilitacji. Kolejny pojemnik stanął 
przed budynkiem nowego przedszkola 
w Żółwinie, gdzie obecnie uczęszczają 
na zajęcia dzieci z oddziału przedszkol-
nego. Mieszkańcy Żółwina mogą więc 
dorzucić się do zbiórki pod adresem 
Nadarzyńska 42. Pojemnik na nakręt-

ki trafił także do szkoły w Otrębusach. 
W najbliższych dniach zostanie usta-
wiony przed wejściem do budynku, 
w widocznym miejscu. Zainteresowanie 
akcją potwierdziła także Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Brwinowie, więc wkrótce 
zbiórka do pojemników w przy budyn-
kach oświatowych na terenie gminy 
Brwinów prowadzona będzie „na cztery 
serca”.
Kształt pojemników na nakrętki wska-
zuje na charytatywny wymiar prowa-
dzonych zbiórek, ale służą one także 
edukacji ekologicznej. Warto zastano-
wić się, czy rzeczywiście wszystko, co 
na co dzień trafia do śmietnika, jest już 
w 100% bezużyteczne. Nakrętki zysku-
ją drugie życie jako surowiec wtórny 
wysokiej jakości, oddzielony od pozo-
stałych plastików. Odruch zdejmowania 
nakrętki pomoże też w nauce segregacji 
opakowań szklanych, kiedy przed wy-

rzuceniem słoików i bu-
telek trzeba zdjąć meta-
lowe wieczka i umieścić 
je w innym pojemniku 
niż szkło.
Chociaż cena za tonę pla-
stikowych nakrętek wy-
nosi kilkaset złotych, a na 
jedną tonę trzeba ich ze-
brać ok. 0,5 mln, jednak 
warto jest dorzucić w ten 
sposób swój „grosz” do 
pomocy potrzebującym. 

SERDUSZKA CZEKAJĄ!

UG Brwinów

gracji Mieszkańców gminy Brwinów” 
– w wysokości 181 539 zł. 

UG Brwinów

OTWARCIE TARGOWISKA 

Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

PIASTOWSKIE INWESTYCJE



Mocne Strony    |    17 GRUDNIA 2020 R.    |    NR 22(96)/2020  (ROK V)

dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓWBRWINÓW 13PIASTÓW

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Inwestycja realizaowana jest w ramach Projektu „Budowa centrum przesiadko-
wego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów” współfi nansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń po-
wietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 

D ługie przygotowania i uzgodnienia do-
kumentacji projektowej oraz przepro-
wadzenie postępowania przetargowego 

zaowocowały wyłonieniem wykonawcy 
robót budowlanych. Generalnym Wyko-
nawcą została doświadczona firma z War-
szawy, specjalizująca się prowadzeniem 
robót budowlanych na terenie zamkniętym 
kolejowym.
Umowa na kwotę prawie 3 mln złotych zo-
stała podpisana z Warszawskim Przedsię-
biorstwem Mistowym MOSTY Sp. z o.o. 
BUDOWNICTWO Sp. k.
Budowa tej części Centrum Przesiadkowe-
go umożliwi połączenie peronów stacyj-
nych z istniejącym wiaduktem, co umoż-
liwi komunikację z peronami przystanka 
osobowego „Piastów” z pominięciem infra-
struktury dworcowej.

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem 
obejmować będzie wykonanie dojść do 
peronów pasażerskich, na których wybudo-
wane będą schody stałe oraz windy (dźwigi 
osobowe). Schody i windy posłużą skomu-
nikowaniu peronów z wiaduktem żelbeto-
wym. Odwodnienie dojść do peronów będą 
stanowiły ścieki korytkowe z kratką, połą-
czone z istniejącym odwodnieniem przyle-
głych peronów.
Zaprojektowana konstrukcja schodów jest 
optymalna pod względem konstrukcyjnym 
i wizualnym. Stalowa konstrukcja jest lek-
ka i nie ingeruje nadmiernie w otoczenie. 
Stopnie schodów i spoczników zaprojek-
towano z elementów betonowych prefa-
brykowanych, które dobrze komponują się 
z sąsiadującą zabudową i betonowym wia-
duktem im. gen. L. Okulickiego.

W celu dostosowania obiektu do wymogów 
dostępu dla osób niepełnosprawnych pro-
jektuje się: 

 � windy,
 � odpowiedniej szerokości ciągi pieszych, 
 � trop znaki na dojściach do peronów 

– dla osób niewidomych.
Inwestycja swym zakresem będzie obejmo-
wała: 

 � wykopy pod fundamenty, 
 � wykonanie pali fundamentowych ∅800 

dla nowobudowanych podpór schodów, 
 � przedłużenie peronów (dojścia do pero-

nów) wraz z odwodnieniem, 
 � budowę dwóch ciągów schodów wraz 

z podporami i fundamentami, 
 � budowę dwóch wind wraz z samonoś-

nymi szybami windowymi. 
 � przebudowę podziemnych urządzeń ko-

lidujących z obiektem, 
 � budowę zasilania wind i oświetlenia.

Wszystkie zaprojektowane elementy będą 
tworzyły z istniejącą stacją PKP Piastów 
harmonijną i jednolitą całość.

 UM Piastów 

Budowa schodów stałych i wind dla osób niepełnosprawnych
z wiaduktu im. gen. L. Okulickiego na dwa perony stacji kolejowej 

W postępowaniu przetargowym na Przebudowę ul. S. Okrzei wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą, którego otwarcie ofert odbyło się 13 października br. wzięły 
udział 4 fi rmy budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyła fi rma z Warszawy: 
Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych MARGOT EXPERT 
Sp. z o.o., która podpisała umowę na kwotę 347 122, 18 złotych.

P rzebudowa ul. S. Okrzei zlokalizowanej 
w północnej części naszego Miasta obe-
jmuje swym zakresem:

 � wymianę istniejącej nawierzchni na ca-
łej długości ulicy (ok. 157,0 m) na nową 
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

 � przebudowę istniejących i budowę no-
wych zjazdów do posesji prywatnych 

wykonanych z kostki brukowej betono-
wej gr. 8 cm,

 � wykonanie dojść do furtek,
 � wykonanie chodnika z kostki bruko-

wej betonowej gr. 6 cm.
Z uwagi na bardzo złą widoczność na 
skrzyżowaniu z ul. J. Piłsudskiego i Lisa 
Kuli oraz w celu poprawy bezpieczeństwa 

wszystkich uczestników ruchu drogowe-
go, wykonana będzie droga bez przejazdu, 
tzw. „ulica ślepa” zakończona placem do 
zawracania. Odwodnienie jezdni odbywać 
się będzie za pomocą spadków poprzecz-
nych i podłużnych oraz kanału deszczo-
wego o długości 167,0 m zlokalizowane-
go na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. 
Piłsudskiego.  Na trasie kanału znajduje się 
6 studni rewizyjnych i 5 wpustów ulicznych.
Na inwestycję Gmina otrzymała dofinan-
sowanie z Funduszu Inwestycji Samorzą-
dowych. 

    UM Piastów 

Przebudowa ul. S. Okrzei wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Rozbudowa ulicy św. Stanisława Kostki 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
Inwestycja (gminna droga publiczna) 
obejmuje odcinek ulicy znajdujący się 
pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami 
Al. Wojska Polskiego i Al. Krakowską, 
o długości 564,0 m.

W wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia przetargowego została wybrana naj-
korzystniejsza oferta. Umowę na roboty 

budowlane podpisano z firmą z Pruszkowa, 
BUD-BRUK Zakład Robót Drogowych Wie-
sław Bugajczyk, na kwotę 1 107 000,0 zł.
Roboty budowlane branży drogowej obej-
mują:

 � budowę dwukierunkowej jezdni o szeroko-
ści 6,50 m od skrzyżowania z al. Wojska 
Polskiego do skrzyżowania z ul. Hallera,

 � budowę jednokierunkowej jezdni prowa-
dzącej ruch na kierunku zachodnim od al. 
Krakowskiej do ul. Hallera o szerokości 
3,50 m oraz 3,00 m,

 � budowę chodników o szerokości od 1,50 
m do 2,00m w zależności od usytuowania,

 � budowę zatok postojowych parkowania 
równoległego o wymiarach 6,00 × 2,50 m 
(6,00 × 3,60 m w przypadku stanowisk dla 
osób niepełnosprawnych), łączna liczba 
miejsc postojowych wyniesie 20, w tym 
2 miejsca dla osób niepełnosprawnych,

 � budowę zjazdów indywidualnych,

 � humusowanie oraz obsianie trawą niezago-
spodarowanej części pasa drogowego.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
drogi odprowadzane będą poprzez nowy ko-
lektor do istniejącej kanalizacji deszczowej 
w ul. Wojska Polskiego. Ostatecznie wody 
te trafiądo rzeki Żbikówka. Uzbrojenie sie-
ci stanowić będą studzienki połączeniowe 
i wpusty uliczne.
Dofinansowanie do inwestycji Gmina otrzy-
mała ze Środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

UM Piastów 

Przebudowa ul. Uniwersyteckiej
W wyniku postępowania przetargowe-
go, którego rozstrzygnięcie odbyło się 
pod koniec października br., wykonaw-
cą robót na ul. Uniwersyteckiej została 
fi rma z Warszawy: Zakład Usług Tere-
nowych Budowlanych i Porządkowych 
MARGOT EXPERT Sp. z o.o. 

W ramach prowadzonych robót budowla-
nych wykonana zostanie przebudowa 
ul. Uniwersyteckiej na odcinku od 

ul. Licealnej do ul. B. Leśmiana. Przebudo-
wa drogi swym zakresem obejmuje wyko-
nanie nawierzchni na podsypce cementowo-
-piaskowej i wzmocnionej podbudowie:

 � jezdni oraz zjazdów do posesji prywat-
nych z kostki brukowej betonowej o gru-
bości 8 cm,

 � poboczy utwardzonych wraz z dojściami 
do furtek z kostki brukowej betonowej 
o grubości 6 cm.

Poprzez wykonanie przebudowy, szerokość 
ul. Uniwersyteckiej, na odcinku od ul. Lice-
alnej do ul. Podstawowej, będzie wynosiła 
5,0 m, natomiast odcinek od ul. Podstawo-
wej do ul. B. Leśmiana z uwagi na wąski 
pas drogowy, będzie ulicą jednokierunko-
wą o szerokości 3,0 m. Odwodnienie ulicy 
wykonano poprzez budowę nowego kanału 
deszczowego zlokalizowanego w pasie dro-
gowym. Długość nowej kanalizacji desz-
czowej wynosi 247,0 m, na której znajduje 

się 6 studni rewizyjnych oraz 9 wpustów 
ulicznych. Istniejące przyłącza z budynków 
prywatnych zostaną przełączone do nowego 
kanału. W ramach nowej organizacji ruchu, 
mającej na celu poprawę bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu drogowego, 
na ul. Uniwersyteckiej została wprowadzo-
na strefa ruchu oraz ograniczenie prędkości 
do 30 km/h. Koszt całej inwestycji to według 
umowy 439 297,42 zł. Na inwestycję Gmina 
otrzymała dofinansowanie z Funduszu In-
westycji Samorządowych.

   UM Piastów 
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7 grudnia 2020 r. spotkałem się z Adrianą Porowską. Zapytałem o aktualną 
sytuację w schronisku, szczególnie biorąc pod uwagę specyfi czne warunki 
spowodowane pandemią. Poniżej – obszerne fragmenty jej wypowiedzi. 
Wypowiedzi jednej z nielicznych osób, do której dzwoni się z całej Polski, 
która o bezdomności wie więcej niż inni, która bezdomnych traktuje jak LU-
DZI nie bagatelizując ich podstawowych potrzeb, która widzi bezduszność 
i ignorancję urzędników kategoryzujących ludzi bezdomnych na tych „nie 
z wyboru” i „z wyboru”. Będącej od 15 lat całodobowym „pogotowiem 
ratunkowym” dla doświadczających kryzysu bezdomności osób. Dostrze-
gającą paradoksalne, wręcz absurdalne rozporządzenia i „papierowe” 
przepisy dotyczące bezdomnych, bez możliwości ich zastosowania w tej 
czy innej rzeczywistości. A obecna rzeczywistość to PANDEMIA.

ROBI SIĘ CORAZ ZIMNIEJ...
Od kilku miesięcy na teren placówki, 
w wyniku ograniczeń pandemicznych, 
nie są wpuszczane osoby z zewnątrz. 
Codziennie kilka osób przychodzi zapy-
tać o pomoc, o paczkę, dowiedzieć się, 
gdzie jest kwarantanna i gdzie można 
skorzystać z pomocy. Wszystkie te roz-
mowy z konieczności odbywają się przy 
furtce. Jest to bardzo niekomfortowe, na 
zewnątrz robi się coraz zimniej. Stąd 
wziął się pomysł na zakup specjalnego 
namiotu. Oprócz tego, że będzie służył 
na co dzień, przyda się bardzo na świę-
ta. Co roku na wigilię zapraszaliśmy 

wszystkie osoby ubogie, bezdomne, sa-
motne – na poczęstunek wigilijny. Misja 
nie zapomni o nich i w tym roku. 

Mimo pandemii chcemy dotrzeć 
z pomocą do wszystkich. W namio-
cie będzie można wydawać paczki, 
zatrzymać się na chwilę w cieple, 
porozmawiać, dodać otuchy.

W AWARYJNYCH SYTUACJACH 
ZAWSZE MOŻEMY LICZYĆ NA LUDZI
Co roku, w grudniu, Pensjonat mógł li-
czyć na dostawy z Banków Żywności. 
Niestety, ograniczenia pandemiczne 
znacznie ograniczyły możliwości zbió-

rek w marketach przez wolontariuszy 
i oczekiwane wsparcie zawiodło. 

To był przygnębiający czas. W ana-
logicznym do lat ubiegłych okresie 
półki były zastawione żywnością 
dla potrzebujących – teraz świeciły 
pustkami. 

1 grudnia Pensjonat ogłosił w internecie 
zbiórkę żywności i... reakcja przeszła 
wszelkie oczekiwania. Post udostępniło 
1300 osób, telefony dzwoniły bez prze-
rwy i pod furtkę podjeżdżały samocho-
dy indywidualnych darczyńców. Ale 
zgłosiło się również wiele instytucji, 
m.in.: przedszkola, szkółki karate, chór 
Cantate Deo. Pusty magazyn zapełniał 
się ryżem, cukrem, kaszą, makaronami, 
herbatą, słodyczami, konserwami, goto-
wymi zupkami i innymi produktami. 
Pensjonat potrzebuje produktów żyw-
nościowych nie tylko dla 80 pensjona-
riuszy, ale też dla osób w mieszkaniach 
treningowych, socjalnych, a także prze-
bywających w przestrzeni publicznej, na 
ulicy (dla nich przede wszystkim potra-
wy gotowe – konserwy, pasztety, zupki). 

Pracownicy Fundacji zajmują się 
żyjącymi w przestrzeni publicznej 
bezdomnymi z Ursusa, Włoch 
i Ochoty. Jest to ok. 100 osób.

JEDYNE TAKIE MIEJSCE
W Warszawie przy współudziale miasta 
zostały otwarte 2 bufory (pomieszcze-
nia, w których oczekujący na przyjęcie 
do schroniska przechodzą kwarantan-
nę), ale żaden z nich nie przyjmował 
chorych z temperaturą, osób wyma-
gających pomocy przy czynnościach 
higienicznych, a więc ze złamaną nogą 
lub amputowanymi dwiema nogami. 
A właśnie takie osoby powinny otrzy-
mać pomoc w pierwszej kolejności. Oni 
powinni trafiać bezpośrednio do schro-
niska dla osób chorych, czyli z usługami 
opiekuńczymi. Tam trafiały osoby z naj-
poważniejszymi dolegliwościami, np. ze 
schizofrenią, czy nietrzymaniem kału. 
W naszym schronisku są osoby z no-
wotworem trzustki, po operacji twarzo-
czaszki, kręgosłupa, z połamaną nogą. 
My wchodzimy do tego pomieszczenia 
w pełnym „umundurowaniu”. 

Potrzebujemy maseczek FFP3 
(nie dostaliśmy ani jednej sztuki), 
fartuchów, przyłbic, rękawiczek. 
Najlepiej gdyby był kombinezon. 

Potrzebne są oczywiście spore ilo-
ści środków dezynfekcyjnych. Na to 
wszystko potrzebne są pieniądze. Nie 
mieliśmy środków na etat dla osoby, 

która będzie tam wchodzić. Kilka razy 
dziennie trzeba mierzyć temperaturę, 
ciśnienie, saturację, wydawać leki, ro-
bić zastrzyki, pomóc przy kąpieli. Tym 
zajmuje się jeden z naszych podopiecz-
nych, który jest po kursie medycznym. 
Musi też wchodzić pracownik socjalny, 
żeby porozmawiać, ubezpieczyć, złożyć 
wniosek o dowód. W naszym buforze 
może przebywać 10 osób.

NASZE STAŁE KONTAKTY
Wśród naszych podopiecznych nie 
ma osób zdrowych. Nawet jeżeli 
są sprawni fizycznie, to prawie na 
pewno mają jakieś zaburzenia lub 
choroby psychiczne.

Mamy stały kontakt z lekarzem na za-
sadzie wolontariatu. Przyjeżdża w ra-
zie potrzeby, żeby zbadać, wypisać re-
ceptę. Mamy też kontakt z „Lekarzami 
nadziei” i ratownikami medycznymi. 
Gdyby nie ci wszyscy ludzie, nie było-
by możliwości uruchomienia buforu.
W schroniskach dla chorych jest teraz 
COVID i długo nie będą przyjmowały. 
Osiemdziesięciu naszych podopiecz-
nych ma orzeczenie stopnia niepełno-
sprawności, a ich „aktywność” oznacza, 
że potrafią przejść po schodach. My 

prowadzimy jeszcze mieszka-
nia treningowe, w których nasi 
podopieczni dalej mają wspar-
cie i psychologa, i pracownika 
socjalnego. Z tych mieszkań 
korzysta 40 osób. 20 miejsc 
finansuje Warszawa, resztę 
my. W okresie pandemii tym 
osobom, a oni najczęściej są 
w stanie wykonywać tylko pro-
ste prace, jest znacznie trudniej 
znaleźć zatrudnienie.

Nas, w obecnej sytuacji, trud-
no jest nazwać schroniskiem 
aktywizacyjnym. Nie ma teraz 
możliwości zajmowania się 
u nas, w pensjonacie, aktywi-
zacją, a zaraz będzie jeszcze 
gorzej. Zajęte są wszystkie 
łóżka, będziemy dokładać ma-
terace. 

OD WIELU LAT W URSUSIE 
PRZY UL. TRAKTORZYSTÓW 26 
FUNKCJONUJE SCHRONISKO 
DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN 
– „PENSJONAT ŚW. ŁAZARZ” 
KAMILIAŃSKIEJ MISJI POMOCY 
SPOŁECZNEJ. JEGO SIEDZIBĘ 
STANOWIĄ 2 BUDYNKI – 
NIELICZNE Z OCALAŁYCH PO 
ROZBIÓRKACH I WYBURZENIACH 
DAWNEJ FABRYKI TRAKTORÓW. 
W PENSJONACIE PRZEBYWA 
80 BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN 
I PRACOWNICY KAMILIAŃSKIEJ 
MISJI POMOCY SPOŁECZNEJ, 
KTÓRZY CODZIENNIE WALCZĄ 
O ZAŻEGNANIE KRYZYSU 
BEZDOMNOŚCI.

Od sierpnia 1998 r. Zakłady 
Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” 
wynajmowały Misji budynek przy 
ulicy Traktorzystów 26. W lipcu 
1999 r. budynek ten wraz z drugim 
został zakupiony przez Zakon 
Ojców Kamilianów. Na tej posesji 
utworzony został Pensjonat 
Socjalny dla Bezdomnych Mężczyzn 
„Św. Łazarz”. Wszystkie pokoje 
dla pensjonariuszy wyposażono 
w łóżko, osobistą szafkę, stół, 
krzesła, szafę ubraniową i telewizor. 
Na ośmiu mieszkańców pensjonatu 
przypadają: łazienka z kabiną 
prysznicową, dwie umywalki i WC. 
Do 2 czerwca 2009 r. pensjonat 
prowadził niezwykły człowiek, 

Ojciec Bogusław Paleczny. Po jego 
śmierci, O. Arkadiusz Nowak 
(Prowincjał Zakonu Posługującego 
Chorym – Ojcowie Kamilianie), 
na nowego Pełnomocnika 
Kamiliańskiej Misji Pomocy 
Społecznej wyznaczył wieloletnią 
współpracownicę o. Bogusława 
– ADRIANĘ POROWSKĄ.
Wszystkie prace w Pensjonacie 
wykonują mieszkańcy. To oni 
sprzątają, gotują, przeprowadzają 
remonty, robią zakupy, dbają 
o otoczenie, odśnieżają. Angażują 
się również w inne akcje. Jako 
wolontariusze stale pomagają 
w dystrybuowaniu jedzenia 
w Banku Żywności. 

Brali również udział w akcji 
Lato w Mieście gotując zupę 
dla 20 dzieci – podopiecznych 
TPD Koła Mokotowskiego, 
pomagali w remoncie schroniska 
dla bezdomnych zwierząt. 
Chętnie służą pomocą przy 
przeprowadzkach – mieszkańców 
Ursusa, instytucji (przeprowadzka 
przychodni we Włochach). Każdej 
zimy odśnieżają nie tylko teren 
wokół budynku, ale również dojścia 
do przystanków, drogi dojazdowe. 
To wszystko odgrywa ogromną 
rolę w przygotowaniu tych ludzi 
– żyjących do tej pory przez 
kilkadziesiąt lat w altankach, 
na dworcach, na ulicy – do 

normalnego życia w społeczeństwie 
i w miarę możliwości – do pracy. 
Prezes Zarządu fundacji „Kamiliań-
ska Misja Pomocy Społecznej” Adria-
na Porowska razem z pracownikami 
„Fortior – Fundacja Dla Wielu” 
i fundacji „Daj herbatę” JEŻDŻĄ OD 
1 GRUDNIA KARETKĄ NA DWORZEC 
ZACHODNI I UDZIELAJĄ POTRZE-
BUJĄCYM POMOCY medycznej, 
żywnościowej oraz w razie potrzeby 
– dostarczając odzież. Załogę ka-
retki stanowią ratownicy medyczni, 
psycholog, pedagog i pracownik so-
cjalny – A. Porowska. Jeżeli  pomoc 
na miejscu nie wystarcza, zabierają 
osobę potrzebującą ze sobą – do 
Pensjonatu w Ursusie.

GDYBY NIE CI WSZYSCY LUDZIE...

💙💙

♥
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Pracująca u nas street workerka znajduje 
wiele osób potrzebujących natychmia-
stowej pomocy. 

Straż Miejska przywozi do nas oso-
by, dla których miejskie placówki 
nie mają żadnej oferty. 

Będziemy ogłaszać zbiórkę na zakup 
testów na COVID-19. Dotychczas, 
kiedy kończył się kolejny bufor, przy-
jeżdżał lekarz, zbierał informacje 
z dziesięciu dni, na koniec robiony był 
test i można było przewieźć pacjentów 
do innych placówek. Testy kupowali 
nam darczyńcy w Warsaw Genomics. 

NIE MA OPRACOWANYCH PROCEDUR
W poprzednich latach część pensjona-
riuszy wyjeżdżała na święta do rodzin 
na przepustki. Tym razem to niemożli-
we. Po powrocie powinni przebyć kwa-
rantannę, ale nikt ich na nią nie skieruje, 
jeżeli nie ma objawów, a nie mogą po-
wrócić wprost do wieloosobowych sal.

Nie ma odgórnie opracowanych 
procedur, gdzie konkretnie mam 
zadzwonić, kiedy pojawi się covid. 
Powinien być jeden telefon, po któ-
rym Sanepid obejmuje nas opieką. 
Następnie ordynacja, żeby wszyscy 
podopieczni i pracownicy zostali 
przetestowani, chorzy oddzieleni, 
a cała reszta w kwarantannie. 
Powinniśmy mieć wsparcie Wojsk 
Obrony Terytorialnej, Straży Pożar-
nej, potrzebny jest namiot w celu 
przeprowadzenia testów, zewnętrz-
na pomoc choćby w ugotowaniu 
nam zupy, kiedy zachoruje kucharz. 

PANUJE CHAOS. Nawet w Warszawie 
jest tylko kilku „herosów”, którzy trzy-
mają na swoich barkach cały system. 
Gdyby ich zabrakło.... nie wiem. 

24 H / 7 DNI W TYGODNIU
Ja nie pracuję tutaj 8 godzin dziennie. 
Od 15 lat jestem na „ostrym dyżurze” 
7 dni w tygodniu, zawsze pod telefo-
nem. A zapytań, próśb jest mnóstwo. 
Również z innych ośrodków, nawet 
z innych miejscowości. System po-
mocy bezdomnym wygląda tak, że 
są schroniska aktywizacyjne (takie 
jak nasze) i schroniska opiekuńcze. 
W schroniskach opiekuńczych jest za-
trudniona pielęgniarka, a nie doradca 
zawodowy. Była już sytuacja, w której 
na zwolnieniu w związku z COVID-19 
było 4 naszych pracowników. Co bę-
dzie, jak ja zachoruję?

FINANSOWANIE
My jesteśmy fundacją samofinansującą 
się i naszą rolą jest pomaganie „w wy-
chodzeniu z bezdomności”. Domy Po-
mocy Społecznej otrzymują 4–7 tys. zł 
na pensjonariusza, a pobyt u nas kosz-
tuje 1 tysiąc zł. Cała obsługa u nas to: 
ja, kierowca, kucharz, osoba zajmująca 
się finansami oraz dwóch pracowników 
socjalnych. Mamy prawo uczestniczyć 

w konkursach z Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej lub od Wojewody 
Mazowieckiego. Z Ministerstwa w tym 
roku nie dostaliśmy nic. Miasto War-
szawa daje nam pieniądze na światło, 
ogrzewanie i pracowników socjalnych. 
Ogłosiło co prawda konkurs na pomoc 
w pandemii, w wyniku którego  przy-
znano nam 10 tys. zł, ale od dwóch ty-
godni nie ma osoby, która miałaby to 
podpisać. 

Potrzebujemy środków ochrony 
i dezynfekcyjnych. I dostaliśmy (!) 
... 1000 sztuk ochraniaczy na buty. 
Masek, fartuchów, kombinezonów 
– nie ma. 

W drzwiach leżą maty, które codziennie 
trzeba nasączać, wszędzie są dezynfeka-
tory. „Dobra fabryka” Szymona Hołow-
ni kupiła dla nas paletę środka dezyn-
fekcyjnego. Firma „Loreal” przekazała 
nam żele dezynfekujące do rąk, WOŚP 
przekazała 500 maseczek. Czasem do-
stajemy maseczki kupione przez prywat-
ne osoby, ludzie szyli dla nas maseczki. 
Mamy stałą współpracę z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus 
– pracownicy socjalni z OPS są zobli-
gowani do przeprowadzania wywiadów 
z naszymi podopiecznymi i przekazy-
wania zasiłków, tak jak dla wszystkich 
potrzebujących pomocy mieszkańców 
Ursusa.”

„NIEWYGODNI” CHORZY
Przyjmiemy każdego, kto oczekuje na 
wynik badania pod kątem koronawiru-
sa, żeby nie musiał już czekać na ulicy. 
Przyjmiemy tych, którzy są chorzy i wy-
czerpani, ale nie mogą zostać przyjęci 
na oddział szpitalny, by nie cierpieli 
w przestrzeni publicznej. Przyjmiemy 
też tych, którym nie da się już pomóc, 
by mogli umrzeć w cieple, komforto-
wym łóżku, trzymając rękę przyjaciela. 
Osoby doświadczające bezdomności ni-
gdy nie miały łatwo. Oni bardzo często 
są albo nieubezpieczeni, albo nie mają 
żadnych dokumentów. Są też osobami 
zaniedbanymi. Będzie teraz mnóstwo 
osób, które nie uzyskają pomocy z in-
nych względów, bo po prostu, nie dosta-
ną się do specjalisty. Tak, jak i my. Wielu 
z nich będzie przez lata chorowało, po-
nieważ nie zostali w odpowiednim cza-
sie zdiagnozowani i leczeni. Jak umrą, to 
nawet nie będzie wiadomo, na co.

NIESPÓJNE PRZEPISY
Jeżeli chodzi o służbę zdrowia przepi-
sy nie zmieniły się w stosunku do tych 
sprzed pandemii. Bez dowodu i ubez-
pieczenia nikt nie zostanie przyjęty.

MINISTERSTWO ZDROWIA TWIER-
DZI, że osoby nieubezpieczone mają 
dostęp do testów, przy czym NIE 
MÓWI O TYM, że na testy kieruje 
lekarz pierwszego kontaktu, do któ-
rego nie można dostać się bez ubez-
pieczenia – i... koło się zamyka.

Żeby dostać się do schroniska, trzeba 
mieć decyzję administracyjną. 

My wywalczyliśmy, że najpierw przy-
chodzi do mnie człowiek po pomoc, 
ja go przyjmuję, a potem pomagam 
mu zdobyć decyzję administracyjną. 

Bezdomni są często niezaradni życio-
wo, a gmina... ma obowiązek zapew-
nić im tylko nocleg, a nie schronisko.

NASZA WRAŻLIWOŚĆ RATUJE ŻYCIE
Chciałabym zaapelować o bardzo dużą 
wrażliwość wobec osób bezdomnych, 
bo oni naprawdę często nie wiedzą, że 
mogą gdziekolwiek się zwrócić. Proszę, 
żeby ludzie dzwonili do Straży Miejskiej 
(tel. 986). Jeżeli jest taka możliwość, 
dobrze jest też zaalarmować miejscowy 
Ośrodek Pomocy Społecznej. My musi-
my być ich uszami i ustami. Oni sami 
o siebie nie zawalczą. 

Jeżeli widzimy, że człowiek jest 
poważnie chory, traci świadomość, 
wtedy trzeba dzwonić na numer 
alarmowy 112. Wtedy nie zastana-
wiamy się, czy on zasłużył, czy nie, 
czy chce, czy nie chce. Działamy jak 
przy wypadku. 

W każdym szpitalu powinien być 
pracownik socjalny lub pielęgniarka 
środowiskowa, która powinna z oso-
bą bez dokumentów i ubezpieczenia 
zrobić wywiad, a ubezpieczyć można 
poprzez OPS nawet na 90 dni wstecz.

„NARZĘDZIA” DO WALKI 
Z BEZDOMNOŚCIĄ POWINNY BYĆ 
W JEDNYM RĘKU
Uważam, że jest totalny chaos i nie 
ma osoby, który by to wszystko ogar-
nęła. Problemy bezdomności zawsze 
były tematami z zakresu różnych spraw 
– zdrowia, mieszkalnictwa, pomocy 
społecznej, czasem infrastruktury. Nie 
ma jednego gospodarza. A w pandemii 
widać chaos i on jest przez kogoś spo-
wodowany, ale takiej osoby nie można 

wskazać. Ja od wielu lat apeluję o koor-
dynację bezdomności na poziomie ogól-
nokrajowym, ale i na poziomie gmin-
nym. Szczególnie w takiej dużej gminie, 
jak Warszawa, w której jest 18 dzielnic 
i ten sam przepis jest w różnych dzielni-
cach różnie odczytywany.

WSZYSTKO W NASZYCH RĘKACH
Jeżeli my – WYBORCY – pokażemy, 
że pomaganie drugiemu człowie-
kowi jest tak samo ważne, jak kolo-
rowe światełka, jak żłobki i przed-
szkola... Że żyjemy w cywilizowanym 
świecie, że GODNOŚĆ człowieka 
jest dla nas istotna – to może urzęd-
nicy, osoby decyzyjne to zauważą 
i wtedy się sporo zmieni. 

Jest mało radnych na wszystkich po-
ziomach, których ten temat interesuje.

Straż Miejska potrafi dwie zmiany 
jeździć z bezdomnym i szukać dla 
niego miejsca. Nikogo nie interesu-
je, że on umrze. 

Kto się o niego upomni? Nikt. Ja – jeśli 
się o tym dowiem i będę jeszcze miała 
siłę walczyć i paru innych takich „waria-
tów”, ale nas jest garstka. Ja tu zaczęłam 

pracować, jak miałam 28 lat. Nikt mnie 
poważnie nie traktował. Jestem kobietą, 
nie jestem księdzem, i jeszcze byłam 
młoda. Teraz już jest inaczej. Nie ma ta-
kich głupich uśmieszków, albo ja jestem 
w stanie je ściągnąć. Przecież jeśli ktoś 
lekceważy mnie, to jak lekceważy mo-
ich podopiecznych? 

Od 15 lat powtarzam, że nie ma bez-
domności „z wyboru”. A nawet od 
najwyższych urzędników państwo-
wych zdarza się usłyszeć w wypo-
wiedziach publicznych, że są osoby 
bezdomne „z wyboru” i „nie z wy-
boru”. I to właśnie takie publiczne-
wypowiedzi wpływają na kreowanie 
świadomości społeczeństwa. 

Ignorantowi wygodniej rzucić w tłum 
taki „wysnuty z powietrza” wniosek, niż 
faktycznie zaangażować się w pomoc 
lub stworzyć praktyczne, dostosowane 
do realiów, przepisy. 

Jacek Sulewski
Fot. Archiwum KMPS

BIEŻĄCE POTRZEBY PENSJONATU: Potrzebujemy w tej chwili 
odzieży męskiej, głównie sportowej, ciepłej. 
URUCHAMIAMY ZBIÓRKĘ na testy na COVID-19.
www.facebook.com/KamilianskaMisjaPomocySpolecznej/
JEŚLI MOŻESZ - POMÓŻ - wdzięczność będzie cicha, ale kogoś uszczęśliwisz ♥

Od 15 lat powtarzam, że 
nie ma bezdomności „z wyboru”

💙 💙💙 💙💙

Na zdj. dziewczyny z Fundacji – pracownice 
Pensjonatu Św. Łazarz w świątecznym, 

„mikołajkowym” wydaniu.
Szkoła Montessori zapytała nas, jak mogą 
pomóc, co potrzebujemy. Narodził się po-

mysł, żeby przygotować „chłopakom” paczki 
świąteczne. Najmłodszy z pensjonariuszy ma 

25 lat, a najstarsi przeszło 80. 
W MIKOŁAJKI, 6 grudnia, Mikołaj podawał 

im przez okna spersonalizowane pacz-
ki, a ponieważ przebywający w buforze 

nie mogą się przemieszczać, więc do ich 
okna wszedł po drabinie.
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NASZE STRONY

Największy koncerny paliwowy Orlen, będący spółką Skarbu Państwa, 
zakupił całą grupę wydawnictw papierowych i internetowych, ukazują-
cych się pod szyldem Polska Press. W jej skład wchodzi około stu dwu-
dziestu tytułów, przede wszystkim wiadomości lokalnych, mających co 
najmniej kilka milionów czytelników.

U politycznianie polskich mediów trwa 
już od dawna i odbywa się również 
na poziomie lokalnym, każda insty-

tucja czy spółka stara się przejąć kontro-
lę nad budowaniem swojego wizerunku, 
tworząc go oczywiście w sposób niewia-
rygodnie lukratywny i jednostronny. Od-
bieranie suwerenności prasie postępuje 
stopniowo, tak by nie wzbudzać jawnych 
protestów, ani podejrzeń.
Media publiczne (tzw. narodowe) od 
dawna przestały już pełnić informacyjną 
funkcję wobec czytelnika, przyjmując 
pokornie rolę propagandowej tuby rzą-
dzących. Zanik przejrzystości funkcjo-
nowania instytucji publicznych, skłóca-
nie i dzielenie społeczeństwa, szukanie 
zewnętrznego wroga, by odwrócić uwa-

gę od defraudacji finansowych, korupcji, 
niekompetencji i braku praworządności 
rządzących – to tylko niektóre efekty 
politycznej okupacji środków masowego 
przekazu.
Wiele olbrzymich koncernów medial-
nych zależnych jest od wpływu z reklam 
państwowych spółek, dlatego nie mogąc 
oferować rzetelnej, niezależnej publi-
cystki, serwuje swoim odbiorcom coraz 
bardziej ogłupiającą rozrywkę. Podobne 
przejawy, choć oczywiście w skali mi-
kro, możemy zauważyć w instytucjach 
samorządowych. W ośrodkach kultury 
i edukacji nie brakuje oferty dla dzieci, 
nieco gorzej wygląda jednak sytuacja 
z dorosłymi. Postępująca infantylizacja 
odbiorców kultury pozwala uniknąć 

niewygodnych tematów i nie narazić się 
rządzącym.
Ekonomiczne zagłodzenie niezależnych 
mediów postępuje, dlatego tak wielką 
popularnością cieszą się zbiórki społecz-
nościowe, na których obywatele wspie-
rają dostęp do informacji o kolejnych po-
czynaniach rządu. Bardzo ważne jest też 
wsparcie ze strony drobnych przedsię-
biorców, korzystających z powierzchni 
reklamowej na łamach suwerennej prasy. 
Wszystkie te gesty są istotne i świadczą 
o ogromnej potrzebie dostępu do rzetel-
nych informacji, szczególnie w dobie tak 
popularnych dziś farm trolli i fake new-
sów, którymi chętnie posługuje się wielu 
polityków, by pozbyć się przeciwnika.

Kontrola nad gospodarką, postępująca 
nacjonalizacja systemu edukacji oraz 
środków masowego przekazu umożli-
wia uformowanie obywatela posłuszne-
go wobec władzy. Czy da się zatrzymać 
ten proces?

 Lucyna Dąbrowska

SPIS ROLNY NA MAZOWSZU
już za nami!
Powszechny Spis Rolny trwał 3 miesiące i zakończył się 30 listopada. 
Było to najważniejsze i największe badanie polskiego rolnictwa. W sa-
mym tylko województwie mazowieckim obowiązkowym spisem objętych 
było ponad ćwierć miliona użytkowników gospodarstw rolnych. Stopień 
realizacji spisu rolnego wyniósł na Mazowszu ponad 97%.

Z e względu na skalę tego badania 
analiza wyników spisowych zaj-
mie co najmniej kilka miesięcy. 

Znamy już jednak odsetek spisanych 
gospodarstw w województwie i po-
szczególnych gminach oraz preferen-
cje rolników co do metod spisowych.

Spis rolny na Mazowszu w liczbach
W 42 gminach z województwa mazo-
wieckiego osiągnięto maksymal-
ny wynik – spisało się w nich 
100% użytkowników go-
spodarstw rolnych. Jako 
pierwszej udało się to 
osiągnąć gminie Stro-
miec.
Najwygodniejszą i naj-
bezpieczniejszą metodą 
był samospis internetowy. 
Z tej metody skorzystało 17% 
ogółu rolników z Mazowsza. Podobnie 
było w przypadku wywiadów telefo-
nicznych realizowanych przez urzędni-
ków i na wniosek rolników za pośredni-
ctwem Infolinii Spisowej.  W ten sposób 
przez telefon spisało się 17,5 % gospo-
darstw rolnych.
Pomimo panującej pandemii użytkow-
nicy gospodarstw rolnych na Ma-
zowszu preferowali kontakt z rach-
mistrzem spisowym, który okazał się 
najbardziej skuteczną metodą spisu. 
W ten najbardziej tradycyjny sposób 
spisało się blisko 130 tys. gospodarstw 
rolnych z województwa mazowieckie-
go (51% ogółu). Trzeba pamiętać, że 
ze względu na epidemię koronawirusa 
ta metoda spisowa została ograniczo-
na – liczba rachmistrzów realizujących 
wywiady bezpośrednie w terenie była 
znacznie mniejsza niż pierwotnie plano-

wano i działali oni tylko w części gmin 
Mazowsza. Rachmistrzowie terenowi 
prowadzili również spis poprzez kon-
takt telefoniczny.
Warto też zwrócić uwagę na pewną pra-
widłowość – im większa gmina, tym 
mniej gospodarstw spisanych przez 
rachmistrzów. Gminy, w których rach-
mistrzowie byli najbardziej aktywni 
(spisali ponad 70% gospodarstw) to: 

Jabłonna Lacka, Grabów nad Pi-
licą, Stromiec, Pacyna, Mi-

rów, Rusinów, Mogielnica, 
Belsk Duży, Borowie, 
Boguty-Pianki, Sabnie, 
Młynarze, Krzynowłoga 
Mała oraz Parysów. Z ko-
lei w Warszawie rachmi-

strzowie spisali co czwarte 
gospodarstwo. Użytkownicy 

gospodarstw rolnych zamiesz-
kujący w stolicy zdecydowanie częś-
ciej decydowali się na samospis przez 
Internet (27%) i spis przez telefon na 
wniosek rolnika zgłaszany za pośredni-
ctwem Infolinii spisowej (11%).

Od spisu do spisu
Koniec spisu rolnego nie oznacza końca 
pracy statystyków. Aktualnie prowadzi 
się analizy, aby pierwsze wstępne wy-
niki dla Polski udostępnić już w marcu 
przyszłego roku. Jednocześnie trwają 
intensywne prace przygotowawcze do 
jeszcze większego przedsięwzięcia ba-
dawczego, czyli Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 
Obowiązek udziału w tym spisie będzie 
dotyczyć każdego Polaka!

Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych
warszawa.stat.gov.pl

Rozkład jazdy pociągów WKD 
obowiązujący od 13 grudnia 2020

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 13.12.2020 (niedziela) zaczął obowiązywać nowy roczny 
rozkład jazdy pociągów WKD (sezon 2020/2021), w ramach którego utrzymana została bez zmian dotychczasowa orga-
nizacja ruchu, zakładająca uruchomienie łącznie 14 obiegów taboru, wydawanych do ruchu w dni powszednie, w porze 
szczytów przewozowych. Oznacza to utrzymanie największego w historii spółki WKD, od momentu rozpoczęcia samodziel-
nej działalności gospodarczej, w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego, zaangażowania taboru kolejowego dla 
celów związanych z obsługą linii kolejowej – równocześnie przez 14 pojazdów.

U trzymane uruchomienie 14 obiegów 
taboru w każdy dzień roboczy po-
zwoli zapewnić niezbędne kursy dla 

podróżnych, w porach szczytów prze-
wozowych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zdrowia i bezpieczeństwa 
pasażerów oraz pracowników środków 
kolejowego transportu zbiorowego na 
linii WKD. Rozkład jazdy pociągów 
na 2021 rok zapewni ponadto utrzyma-
nie obserwowanej tendencji w zakresie 
równomiernego i bezpiecznego lokowa-
nia podróżnych w poszczególnych po-
ciągach, uwzględniając wprowadzane 
decyzją organów administracji państwo-
wej zmiany w zakresie limitu pasażerów 
w środkach transportu publicznego.
Nowy roczny rozkład jazdy pociągów 
w ramach oferty przewozowej WKD 
na sezon 2020/2021, obowiązujący 
od dnia 13.12.2020, zachowuje swoje 
mocne strony, takie jak wysoka czę-
stotliowość i regularność odjazdów 
z poszczególnych stacji i przystanków 
osobowych. Stabilna oferta przewo-
zowa w połączeniu z wysoką punktu-
alnością i niezawodnością kursowa-
nia pociągów WKD umożliwi dalszą 
walkę o miano najpunktualniejszego 
przewoźnika pasażerskiego w kraju. 
Oferta przewozowa obejmować będzie 
192 pociągi w dni powszednie, na naj-
popularniejszym odcinku pomiędzy 
Podkową Leśną i Warszawą wypra-
wiane z częstotliwością co 10 minut 
w szczycie i co 15 minut poza nim.
Sukcesywny wzrost planu eksploatacyj-
nego, a następnie jego utrzymanie na 

wysokim poziomie, są możliwe dzięki 
zrealizowanym przedsięwzięciom inwe-
stycyjnym w zakresie modernizacji in-
frastruktury kolejowej, wymiany taboru 
oraz trwałemu zwiększeniu zatrudnie-
nia w zespole maszynistów. Wdrożenie 
działań odbywa się za zgodą oraz we-
dług zobowiązań dotyczących osiąg-
nięcia kryteriów jakościowych i ilościo-
wych określonych przez Organizatora 
Przewozów w zawieranych ze spółką 
umowach – Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. Wszystkie instrumen-
ty służące do sprawnego i bezpieczego 
realizowania przewozów pasażerskich 
spółka WKD efektywnie wykorzystuje 
łącząc funkcję przewoźnika z zarządcą 
infrastruktury kolejowej.
Nowy roczny rozkład jazdy pociągów 
WKD obowiązujący od 13.12.2020 wpi-
suje się w przyjętą od początku stanu 
epidemii COVID-19 strategię stawiającą 
na pierwszym miejscu bezpieczeństwo 
i odpowiedzialność. Strategia ta stanowi 
podstawowy wyznacznik dla całokształ-
tu podejmowanych przez spółkę WKD 
działań, aby uczynić podróż bezpieczną, 
komfortową i niezawodną – w codzien-
nych dojazdach do tych wszystkich 
miejsc i w celach związanych z aktyw-
nościami, które mogą stanowić element 
życia społeczno-gospodarczego stosow-
nie do istniejących obostrzeń. Spółka 
WKD w ramach przyjętej organizacji 
ruchu pozostaje przygotowana do obsłu-
gi potoków przewozowych o określonej 
wielkości, zarówno z organizacyjnego, 
jak i eksploatacyjnego punktu widzenia, 

posiadając odpowiednie zasoby kadro-
we i techniczne.
Założony w ramach całorocznej or-
ganizacji ruchu plan eksploatacyjny 
z wykorzystaniem 14 obiegów taboru, 
wyczerpuje możliwości aktualnej prze-
pustowości infrastruktury kolejowej 
WKD i na najbliższą przyszłość pozo-
stanie optymalny z punktu widzenia jej 
zdolności eksploatacyjno-technicznych. 
Dalszy wzrost pracy eksploatacyjnej bę-
dzie możliwy po zrealizowaniu budowy 
drugiego toru linii kolejowej WKD po-
między Podkową Leśną i Grodziskiem 
Mazowieckim.
Wdrażane działania wpisują się w dąże-
nie spółki do zapewnienia jak najwyższej 
konkurencyjności w ramach prowadzo-
nej działalności obejmującej organizację 
i realizację kolejowych przewozów pa-
sażerskich o najwyższej niezawodności, 
bezpieczeństwie, komforcie oraz o od-
powiedniej intensywności i sprawności.

W nowym rozkładzie jazdy 
szczególną uwagę należy zwrócić 
na dni: 24.12.2020 (czwartek) 
i 24.12.2021 (piątek), w których 
będzie obowiązywać specjalna 
organizacja ruchu jak w soboty, 
niedziele i święta. 

Informacja prasowa
Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

z dn. 13 grudnia 2020 r.

Szczegóły na stronie internetowej WKD:
https://www.wkd.com.pl/aktualnosci/1091-
rozklad-jazdy-pociagow-wkd-2020-2021-od-
dnia-13-12-2020-niedziela.html

„Orlenizacja” polskich mediów

Spisało się
ponad

97%
użytkowników 

gospodarstw rolnych
na Mazowszu

WARTO WIEDZIEĆ...
Przed nami Narodowy Spis Powszechny Ludności 

i Mieszkań 2021. 

Udział w tym spisie będzie obowiązywał każdego 
Polaka!
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Zarząd Dróg Miejskich zakończy wraz z 2020 rokiem audyt bezpieczeństwa 
zebr bez sygnalizacji świetlnej dla całej Warszawy. W Dzielnicy Ursus zespół 
składający się z kilkunastu audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
zbadał 161 przejść. Jakie są wnioski z ponad 100-stronicowego audytu?

P od koniec listopada zakończył się 
proces sprawdzania bezpieczeństwa 
na przejściach w Dzielnicy Ursus. 

Ocenie podlegał stopień zagrożenia 
bezpieczeństwa pieszych przy istnie-
jącej infrastrukturze oraz zachowaniu 
użytkowników, a nie stan techniczny 
infrastruktury. 
Audytorzy zbadali przejścia pod ką-
tem ok. 30 kryteriów. Wśród nich są 
kwestie związane z geometrią jezdni, 
organizacją ruchu oraz oświetleniem 
ulicznym. Do audytu dodatkowo wyko-
rzystywane są m.in. kółka pomiarowe 
czy specjalne urządzenia badające natę-
żenie światła na przejściu dla pieszych 
oraz w jego okolicy.
Przyjęto zakres ocen od 0 do 5. Oce-
na „0” oznacza bardzo wysokie ry-
zyko zdarzeń drogowych z udziałem 
niechronionych użytkowników ruchu 
drogowego ze skutkiem śmiertelnym. 
Ocena „5” oznacza natomiast znikome 
ryzyko zdarzeń drogowych z udziałem 
niechronionych użytkowników ruchu 
drogowego, a jeśli już miałoby miejsce 
takie zdarzenie, to skutki nie powinny 
być poważne. 
63 przejścia otrzymały notę „2”, a 51 
zebrom wystawiono „3”. Na 4 oceniono 
tylko 16 przejść. Żadne nie otrzymało 
noty „5”(!). A 31 przejściom audytorzy 
wystawili najgorsze oceny: „0” lub „1”. 

Najbardziej niebezpieczne przejścia 
w Ursusie
Przejście przez ulicę Kompanii AK 
„Kordian” na drodze głównej, przy 
skrzyżowaniu ul. Michała Drzymały. 
Zebra na ul. Spisaka (jezdnia główna), 
na północnym wlocie skrzyżowania 
z ul. Suchy Las. To tylko 2 przykłady 

bardzo niebezpiecznych przejść dla pie-
szych. 

Grzechy główne przejść
Najczęściej wskazywanymi zagroże-
niami dla pieszych korzystających 
z przejść na terenie dzielnicy Ursus 
są te z grup określanych jako: GEO-
METRIA (niedostosowana wyspa, zbyt 
długie przejście, brak fizycznych możli-
wości zmniejszenia prędkości ruchu, zły 
skręt w obszarze przejścia dla pieszych, 
niedostosowana krawędź jezdni). 
W drugiej kolejności wskazano na 
zagrożenia w grupie nazwanej PO-
ZOSTAŁE (zły stan techniczny na-
wierzchni jezdni, brak odpowiedniej 
powierzchni akumulacji dla pojazdów 
skręcających, brak ciągłości trasy pie-
szych przed lub za przejściem, przejście 
„niepotrzebne” – dublujące sąsied-
nie, przejście wrażliwe na zastawianie 
i ograniczenia widoczności, inne niety-
powe opisane w tekście). 
W trzeciej kolejności zagrożenie stwarza 
zła WIDOCZNOŚĆ. Natomiast naj-
częściej występującym szczegółowym 
problemem spośród wszystkich stwier-
dzonych jest całkowity brak urządzeń 
dla niepełnosprawnych i niewidomych 
lub niewystarczająca ich ilość (problem 
dotyczy aż 39,8% lokalizacji). Ogromne 
zagrożenie (stwierdzone w 37,3% loka-
lizacji) niesie zbyt wysoka prędkość po-
jazdów. 29,8% przejść jest zbyt długich. 
W ponad 26% miejsc stwierdzono brak 
odpowiedniego oznakowania poziome-
go albo jego niekompletność. W prawie 
25% lokalizacji badacze zidentyfiko-
wali zły stan techniczny nawierzchni 
jezdni. Widoczność ograniczona przez 
zieleń to bolączka 21,7% przejść. 

„Bezpieczeństwo powinno być priorytetem”
Na podstawie przeprowadzonych prac 
audytorzy wysunęli wnioski, że Ursus, 
jako dzielnica głównie pełniąca funkcje 
mieszkaniowe, powinna uznać za prio-
rytet bezpieczeństwo niechronionych 
użytkowników ruchu. 
Bezpieczeństwo nie może być pomi-
jane lub obniżane na rzecz uzyskania 
większej przepustowości elementów 
infrastruktury lub prędkości poruszania 
się pojazdów.  
Na podstawie wyników audytu Zarząd 
Dróg Miejskich podejmie decyzję, ja-
kich dokonać poprawek, by zebry stały 
się bezpieczniejsze – w pierwszej ko-
lejności na tych ocenionych na „0” lub 
„1”. Zmiany na pewno będą wiązały się 
z ingerencją w infrastrukturę.  Zastoso-
wane rozwiązania będą różne w zależ-
ności od lokalizacji zidentyfikowanych 
problemów. 
Zarząd Dróg Miejskich od 2016 r. pro-
wadzi kompleksowy audyt bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na wszystkich 
przejściach dla pieszych bez sygnaliza-
cji świetlnej. 
Dotychczas tam, gdzie główny problem 
stanowiła nadmierna prędkość kierow-
ców, skuteczniejszym rozwiązaniem 
okazywała się instalacja progów zwal-
niających niż kosztowna budowa syg-
nalizacji świetlnej. Jednak np. w miej-
scach, gdzie w sąsiedztwie krzyżują 
się drogi, lepszym sposobem poprawy 
bezpieczeństwa okazywało się wyposa-
żanie przejść w azyle dla pieszych czy 
w sygnalizację.

Agnieszka Gorzkowska

Tabela pochodzi z Audytu BRD przejść dla 
pieszych bez sygnalizacji świetlnej na drogach 
zarządzanych przez ZDM w zakresie oceny 
skuteczności oświetlenia i audytu zastosowa-
nej organizacji ruchu w dzielnicach: Białołęka, 
Rembertów, Wesoła, Wilanów, Ursus, Wola. 
Etap V – synteza Ursus
https://zdm.waw.pl/dzialania/audyt-bezpie-
czenstwa-przejsc-dla-pieszych/ursus-audyt/

29 przejść dla pieszych do poprawki
�  URSUS. Zaskakujący stan (nie)bezpieczeństwa na ursuskich „zebrach”

TABELA. Przejścia dla pieszych w dzielnicy Ursus z najgorszą oceną („0” lub „1”) – do realizacji usprawnień w pierwszej kolejności

„ZŁODZIEJKI ŚWIĄT” 
HANNA CYGLER

W listopadzie ukazała się nowa książka 
jednej z najpoczytniejszych polskich pi-
sarek, Hanny Cygler. „Złodziejki Świąt” 
to lekka i zabawna powieść obyczajowa, 
w sam raz na święta, kiedy nie chcemy 
wybijać się z błogiej, migotliwej atmo-
sfery przygotowań do Wigilii. Perypetie 
kilku pisarek, którym nieobca jest zoł-
zowatość i rywalizacja uskuteczniana 
w pogoni za karierą, z pewnością przy-
prawi o dobry humor każdego, kto lubi 
proste historie z Bożym Narodzeniem 
w tle. Można czytać między lepieniem 
pierogów, a pieczeniem ciasta, bez ryzy-
ka zepsucia sobie radosnej, świątecznej 
atmosfery.

„MOPSIK RENIFEREM” 
BELLA SWIFT

Trzeci tom niezwykłych przygód przesym-
patycznego pieska o imieniu Peggy. Tym 
razem tytułowy mopsik próbuje stworzyć 
atmosferę świąt w rodzinie, która się nim 
opiekuje. By osiągnąć swój cel rezolutny 
piesek przebiera się za renifera, mocuje 
sobie poroże i czerwony nos. Przebranie 
nie odnosi jednak skutku. By wskrzesić 
świątecznego ducha, Peggy postana-
wia zwrócić się o pomoc do Świętego 
Mikołaja. Wyprawa na Biegun Północny 
również nie okazuje się jednak dobrym 
pomysłem, piesek gubi się w śnieżycy 
jeszcze przed opuszczeniem miasta. Ten 
kalejdoskop drobnych porażek nie wróży 
nic dobrego, jednak dzięki miłości i przy-

jaźni, o których opowiada książeczka, wszystko kończy się dobrze. W skład 
serii o przygodach uroczego mopsika wchodzą jeszcze dwa tomy: „Mop-
sik, który chciał zostać jednorożcem” (Tom 1) oraz „Mopsik, który chciał 
zostać króliczkiem (Tom 2).

„OPOWIEŚCI 
I PRZYPOWIEŚCI” 
FRANZ KAFKA

Najobszerniejszy jak dotąd tom opowiadań 
znanego klasyka ukazał się nakładem Pań-
stwowego Instytutu Wydawniczego. Książka 
obejmuje mało znane, czasem nawet niedo-
kończone przez samego autora miniatury 
literackie w znakomitym przekładzie. Kto 
zna Franza Kafkę jedynie od strony lektu-
ry szkolnej, jaką był i nadal jest „Proces”, 
z pewnością powinien zgłębić nieco bardziej 
eseistyczną prozę tego znakomitego pisarza. 
O jego twórczości mówi się jako o pełnym 
niepokoju przesłaniu, wyczuwającym niejako 
Holokaust.

Niektórzy krytycy uważają Kafkę za prekursora egzystencjalizmu. Chyba 
słusznie, z jego alegorycznych tekstów, nierzadko przepełnionych filozo-
ficznymi wywodami na temat kondycji i natury człowieka, faktycznie przebi-
ja egzystencjalizm. Większość opowiadań znajdujących się w zbiorze jest 
bardzo pesymistyczna, nie pozostawiająca żadnej nadziei, nie przynosząca 
żadnej ulgi ani wytchnienia od szarej codzienności. Wymagający czytelnik, 
sięgając po tę książkę, z pewnością znajdzie wiele analogii w obecnie ota-
czającej go rzeczywistości. Dlatego polecam ją przede wszystkim tym, któ-
rzy mają siłę, doświadczenie i energię, by oddzielić mroczną wyobraźnię 
autora od i tak przytłaczającej nas obecnie sytuacji społeczno-politycznej. 
Na szczęście znajdujące się w książce opowiadania mają tak paraboliczną 
formę, że nie ma tutaj mowy o bezpośrednim oddziaływaniu na emocje. 
Akcja praktycznie stoi w miejscu, ruchome są jedynie rozważania, wystę-
pujących w opowieściach postaci, często oniryczno-fantastycznych ludzi-
-zwierząt. Zebrane w książce utwory stanowią niemałe wyzwanie dla dzi-
siejszego czytelnika.

POLECA 
Lucyna Dąbrowska

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖

-zwierząt. Zebrane w książce utwory stanowią niemałe wyzwanie dla dzi-
siejszego czytelnika.
-zwierząt. Zebrane w książce utwory stanowią niemałe wyzwanie dla dzi--zwierząt. Zebrane w książce utwory stanowią niemałe wyzwanie dla dzi--zwierząt. Zebrane w książce utwory stanowią niemałe wyzwanie dla dzi-
siejszego czytelnika.
-zwierząt. Zebrane w książce utwory stanowią niemałe wyzwanie dla dzi-
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Za nami 3 kwartały życia z pandemią. Wirus nie ustępuje i obecnie zmagamy się z jego dru-
gą falą. Jednak instytucje kultury nie uginają się. Dostosowały się do nowej rzeczywistości 
pełnej ograniczeń. Wykorzystują nowe technologie, by docierać do odbiorców wirtualnie 
i ograniczają liczbę odwiedzających. Teatry, kina, muzea i galerie pozostają zamknięte tak-
że w grudniu. Co szykują placówki dla spragnionych kontaktu z kulturą w wyjątkowym, 
bożonarodzeniowym okresie? Czym już nas zaskoczyły?
Biblioteka Publiczna im. Wacła-
wa Wernera w Brwinowie
– W tym roku Św. Mikołaj 
był bardzo hojny. Przyniósł 
nam wielki wór prezentów... 
To dla Was, dzieciaki, są te 
książki. Przez cały grudzień 
rozdajemy książkowe upo-
minki w otrębuskiej Filii 
biblioteki przy ul. Wiejskiej 1 –  tak namawiają 
najmłodszych do odwiedzenia biblioteki Pracow-
nicy książnicy na swoim fanpejdżu. Na co jeszcze 
czekacie?

Strona WWW placówki: 
www.biblioteka.brwinow.pl
Link do profilu na Facebooku: 
www.facebook.com/biblioteka.brwinow

Biblioteka Publiczna 
w Ożarowie Mazowieckim
– Już od kilku lat w okre-
sie przedświątecznym 
spotykaliśmy się z na-
szymi Czytelnikami na rodzinnych warsztatach 
„Zręczne ręce”, gdzie wspólnie wykonywaliśmy 
stroiki, bombki, pudełka, ozdoby oraz kartki 
świąteczne. Niestety, w tym roku na bibliotecz-
nym korytarzu nie usłyszymy gwaru świątecz-
nych przygotowań. Nie porzuciliśmy jednak tra-
dycji i przygotowaliśmy „Zręczne ręce online”. 
Na naszym profilu na Facebooku zamieściliśmy 
filmy instruktażowe przygotowane przez Han-
nę Wojaczek. Z ich pomocą każdy będzie mógł 
w zaciszu domowym samodzielnie przygotować 
świąteczne ozdoby. Mamy nadzieję, że taka for-
ma warsztatów spodoba się Państwu, a w przy-
szłym roku spotkamy się jak zawsze w Bibliotece 
– opowiada Anna Marsula prosto z ożarowskiej 
Biblioteki. 
W ferie zimowe bibliotekarze przygotują nie-
spodziankę dla najmłodszych: – Każdy w wie-
ku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym będzie 
mógł poczuć się detektywem i rozwiązać wraz 
z rodziną pewną biblioteczną zagadkę z odrobi-
ną historii Ożarowa Mazowieckiego w tle. Szcze-
góły wkrótce! – zachęcają Pracownicy.

Strona WWW placówki: 
http://biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/
Link do profilu na Facebooku: 
www.facebook.com/bibliotekapublicznawozaro-
wiemazowieckim

Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
Od 6 do 8 grudnia, od godzin porannych, najmłod-
si widzowie mogli oglądać (na Facebooku Domu 
Kultury i kanale TV Stansat) przedstawienie tea-
tralne w wykonaniu Teatru Katarynka pt. „Polarna 
Przygoda”. 
– Wszystko w ramach Uśmiechowego Miasteczka 
Mikołaja. Jak co roku, zorganizowaliśmy konkurs 
na projekt Ożarowskiej Kartki Świątecznej – Boże 
Narodzenie 2020,  którego wyniki ogłosiliśmy 
13 grudnia na naszej stronie. W tym roku po raz 
pierwszy zorganizowaliśmy konkurs online pt. 

„Rodzinny Przegląd Kolęd i Pastorałek” „Hej ko-
lęda, kolęda...” dla mieszkańców gminy Ożarów 
Mazowiecki. Przegląd skierowany jest do całych 
rodzin, jak również do pojedynczych uczestników. 
Chcemy w ten sposób zachęcić do wspólnego spę-
dzenia czasu i poczucia magii Świąt. W Wigilię 
opublikujemy również koncert online członków 
Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” nagranego 
z Domu Kultury „Uśmiech”, aby przy wigilijnej 
kolacji móc połączyć się w śpiewie wspólnych ko-
lęd – zapowiadają Pracownicy.

Strona WWW placówki:
http://dkusmiech.ozarow-mazowiecki.pl
Link do profilu na Facebooku:
www.facebook.com/dkusmiech

Miejski Ośrodek Kultury 
im. Aleksandra Kamińskiego 
„Kamyka” w Pruszkowie
– W grudniu na stronie „Kamy-
ka” i naszym fanpejdżu planu-
jemy zamieścić sztukę przygoto-
waną przez młodzież z naszego 
Teatru MASKA. Będzie to „Opowieść wigilijna”. 
Prócz tego mamy zamiar opublikować koncert 
kolędowy uczestników naszych zajęć wokalnych, 
a także kolędy i pastorałki przesłane z całej Polski 
na potrzeby XXI Regionalnego Przeglądu Kolęd 
i Pastorałek „Śpiewajmy i grajmy Mu” – zachę-
ca mieszkańców w imieniu Kadry specjalista Jan 
Falba.

Strona WWW placówki:
www.mok-kamyk.pl
Link do profilu na Facebooku: 
www.facebook.com/MiejskiOsrodekKulturyKamyk

Centrum Kultury i Sportu 
w Pruszkowie
Placówka zaprasza na nieco-
dzienny Jarmark Świątecz-
ny 2020. W tym roku z uwa-
gi na ograniczenia, Jarmark 
trwa w wersji online. Nie 
braknie smakowitości, świątecznych dekoracji 
i upominkowych pomysłów.  – Zajrzyjcie, roz-
gośćcie się i podarujcie sobie i bliskim odrobinę 
świątecznego nastroju. Każdy z naszych wystaw-
ców gwarantuje wyjątkowe pomysły na bożonaro-
dzeniowe upominki. Jarmark trwa do 31 grudnia 
– kuszą Pracownicy.

Lista wystawców: 
http://ckis.pruszkow.pl/pl/kultura/wystawy
Link do profilu na Facebooku: www.facebook.com/
CentrumKulturyiSportuwPruszkowie

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Michałowicach
Czytelnicy od 11 grudnia 
mogą podarować Biblio-
tece w Michałowicach 
własnoręcznie przygoto-
wane ozdoby choinkowe. 
Zaś do 15 grudnia Filia, 
czyli Biblioteka w Nowej Wsi, czekała 
na wszystkich, którzy chcieli dołą-
czyć do akcji „Bijemy rekord 
świata na najdłuższy łań-

cuch choinkowy”. – Na zachętę zdradzamy, że 
w tygodniu przed Świętami będą czekały na Was 
niespodzianki – uchylają rąbka tajemnicy Biblio-
tekarze.

Strona WWW placówki: 
www.biblioteka.michalowice.pl/
Link do profilu na Facebooku: 
www.facebook.com/biblmi-
chalowice

Ośrodek Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus
18 grudnia w „Arsusie” od-
będzie się finał Festiwalu Piosenki z Dobrym 
Tekstem „Muzyczna Jesień” 2020.  
– W tym roku to już jubileuszowa 10. edycja Fe-
stiwalu – mówi Anna Kałużna pomysłodawczyni 
i organizatorka wydarzenia, jak również pedagog, 
wokalistka, animator i menedżer kultury. Podczas 
wydarzenia, które będzie nagrane bez publiczno-
ści, nastąpi rozdanie bardzo atrakcyjnych i pomy-
słowych nagród w 4 kategoriach. Nagrody zostały 
ufundowane przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy, Ośrodek Kultury „Arsus” i Radę Ro-
dziców ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Dzielni-
cy Ursus. Gratulacje złożą online Burmistrzowie 
Dzielnicy. Przesłuchania w tym roku odbywały się 
w październiku na podstawie przesłanych nagrań 
przez Uczestników. 1 i 2 grudnia miały miejsce 
nagrania do II etapu 46 wykonawców (zespołów 
oraz solistów).  – Przykro nam, że nie mogliśmy 
się w tym roku spotkać na żywo. By nie zaniechać 
tegorocznej edycji Festiwalu, szukaliśmy innej, jak 
najlepszej formy i udało się! Mieliśmy w planach 
występ gwiazdy na jubileusz „Muzycznej Jesieni”. 
Za to planujemy nagrać koncert laureatów. Ze 
względu na rosnące zainteresowanie Festiwalem 
prawdopodobnie w przyszłym roku zyska on cha-
rakter ogólnopolski – zdradza Anna Kałużna.

Link do profilu Festiwalu na Facebooku:
www.facebook.com/festiwalmuzycznajesien

Strona WWW placówki: www.arsus.pl

Dom Kultury „KOLOROWA”
(Filia OK „Arsus”)
– Z okazji Mikołajek 
6 grudnia i zwyczaju rozdawania prezentów przez 
św. Mikołaja nie zabrakło postu skierowanego do 
dzieci, ale też osób dorosłych, przypominającego 
żywot i legendę św. Mikołaja z Myry. Dzieci mo-
gły również obejrzeć teatrzyk online pt. „Gdzie jest 
Mikołaj”? – relacjonuje animatorka Anna Zgutka 
i uszczegóławia: 
– Na naszej stronie oraz na fanpejdżu przedstawia-
my także wirtualne, inspirujące wystawy, takie jak 
prace malowane na jedwabiu autorstwa Joanny 
Kędziory. Grudzień ma nieść radość zwłaszcza 
dzieciom, dlatego obecnie można obejrzeć niezwy-
kłą wystawę malarstwa „Kolor jest wyzwoleniem”, 
której autorami są dzieci zmagające się z różnymi 
deficytami – podopieczni Fundacji Kolorowy Świat. 
Pełna ekspresji kolorystyka i feeria barw rozgrzeje 
każdego w chłodne, zimowe dni. W ramach kręce-
nia się naszej „Pozytywki” [akcja polegająca na 
publikowaniu w mediach społecznościowych infor-
macji, które z jednej strony wnoszą dużo pozytyw-
nej energii i magii w naszą codzienność, a z drugiej 

mają walor edukacyjno-kulturalny] zachęcamy do 
obejrzenia śpiewogry na motywach utworu „Filo-
zof zmieniony” Michała Kazimierza Ogińskiego. 
Na naszym fanpejdżu można już posłuchać wypo-
wiedzi reżyserki tej śpiewogry – pani Kamili Stra-
szyńskiej. Gorąco zapraszamy!

Strona WWW placówki: 
www.kolorowa.arsus.pl
Link do profilu na Facebooku: 
www.facebook.com/domkulturykolorowa

Dom Kultury „PORTIERNIA”
(Filia OK „Arsus”)
W „Portierni” jeszcze 18 grudnia na-
stąpi rozstrzygnięcie Konkursu Fo-
tograficznego „Paleta Jesieni”, który 
został przedłużony do 13 grudnia w ra-
mach mikołajkowego prezentu dla wszyst-
kich zainteresowanych. Na zwycięzców czekają 
wartościowe nagrody ufundowane dzięki hojności 
Dyrektora OK „Arsus” Bogusława Łopuszyńskie-
go. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowa-
ne w Internecie i wyeksponowane w placówce. 
6 grudnia nie lada niespodzianka czekała dla naj-
młodszych. Odbyła się wirtualna premiera pokazu 
magii w wykonaniu wspaniałego iluzjonisty Szy-
mona Krzysztoszka. Obecnie to jeden z najbardziej 
charyzmatycznych artystów i magików w Polsce. 
Zyskał sławę między innymi dzięki X edycji „Mam 
Talent”, wielu festiwali iluzji. Ma za sobą setki po-
kazów dla szerokiej publiczności. 
Działająca w „Portierni” Grupa Musicalowa 
„Phantasia” zaprezentuje z okazji Bożego Na-
rodzenia Koncert Świąteczny online. Z cyklu 
„Muzyczne wspomnienia” Pracownicy przypo-
mną na kanale YouTube utwory zarejestrowane 
podczas ubiegłorocznego koncertu świątecznego. 
Animatorzy z „Portierni” zdradzają: – Nagramy 
jeszcze specjalny teledysk z życzeniami. Zaprasza-
my serdecznie !

Strona WWW placówki:  www.portiernia.arsus.pl
Link do profilu na Facebooku:
www.facebook.com/dk.portiernia
Link (skrócony) do kanału YouTube:
https://bit.ly/341HsHx

Biblioteka Publiczna 
w Dzielnicy Ursus
Biblioteka przeprowadziła niezwykłe Mikołaj-
ki online. Nie zabrakło odwiedzin św. Mikołaja 
i losowania listów. 5 grudnia od południa Mikołaj 
podróżował dorożką ciągniętą przez konika po 
wszystkich bibliotecznych filiach Ursusa. Towa-
rzyszyła mu kamera oraz… Dyrektor Biblioteki 
Agnieszka Proszowska wraz z Zastępcą Lidią Ro-
manowską i Kierownicy Filii. Nie mogło zabrak-
nąć bibliotecznej gwiazdy – rozpoznawalnego już 
Misia Tadka – a także dostojnych gości w osobach 
Burmistrzów Dzielnicy Ursus. Relację można było 
na żywo śledzić na Facebooku Biblioteki. W czasie 
podróży Mikołaja odbywały się ciekawe zabawy 
z nagrodami dla najmłodszych widzów. Wydarze-
nie okazało się istną ceremonią losowania nagród 
książkowych. 7 grudnia w Filii Skorosze czekała 
na dzieci miła niespodzianka. Jakie było zdziwie-
nie, gdy zamiast pani bibliotekarki dzieci zoba-
czyły Śnieżynkę. Dla każdego małego czytelnika 
Śnieżynka miała w swoim koszyczku niespodzian-
ki – książeczki.

Strona WWW placówki: 
https://portal.bpursus.waw.pl/
Link do profilu na Facebooku: 
www.facebook.com/BibliotekaPublicznaWUrsusie

Zebrała  Agnieszka Gorzkowska

nej energii i magii w naszą codzienność, a z drugiej 
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Święteczne wydarzenia w naszych bibliotekach i domach kultury
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REKLAMĘ
KOLOROWĄ 

(ze zdjęciem/grafiką) można zamówić 
drogą e-mailową pisząc na adres: 

reklama@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 modu-
łów ogłoszeń drobnych tekstowych. 

1 moduł (47 mm × 30 mm)  30 zł netto
2 moduły (47 mm × 60 mm)  50 zł netto
3 moduły (47 mm × 90 mm)  70 zł netto

WSZYSTKIE REKLAMY 
I OGŁOSZENIA DROBNE TEKSTOWE 

są widoczne przez co najmniej 2 tygod nie 
również na naszej stronie internetowej 

www.mocnestrony.com.pl 
– aż do kolejnego wydania.

CENNIK REKLAM 
dostępny w niebieskiej 

zakładce BIURO REKLAMY 
na www.mocnestrony.com.pl

ZAMAWIANIE REKLAM 
I OGŁOSZEŃ DROBNYCH

OGŁOSZENIA DROBNE

SPÓŁDZIELNIA 
USŁUG ROLNICZYCH 
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Strzykulska 4

oferuje:
• sprzedaż soli drogowej 

– worki a' 25 kg
• odśnieżanie
• zwalczanie śliskości
• koszenie traw
• koszenie poboczy dróg
• uprawy polowe
• transport rolniczy 
• działki już od 1000 m2

 Tel.:    22 722 12 14
  505 909 942
 e-mail: sur-ozarow@wp.pl

USŁUGI

LEKARSKIE

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.: 690-895-363

Mocne w zębach
Ponad 60% psów i kotów powyżej 
2  roku życia ma problemy z cho-
robami przyzębia. Wraz z wiekiem 
ten procent rośnie. Są rasy, u któ-
rych takie problemy zdarzają się 
dużo częściej. 

P ieski Yorkshire terrier praktycz-
nie w 100% są narażone na cho-
roby występujące w jamie ustnej. 

Również u ras brachycefalicznych 
(ze spłaszczonym pyszczkiem), z ra-
cji spiętrzenia zębów, dużo częściej 
dochodzi do odkładania się kamie-
nia nazębnego oraz chorób przyzębia 
(tkanek otaczających i utrzymujących 
ząb w zębodole). 

Należy pamiętać, że piesek 
ma 40 zębów stałych, kotek 30, 
a więc jest o co dbać. 

Do chorób przyzębia dochodzi w mo-
mencie, kiedy bakterie grasujące w ja-
mie ustnej tworzą płytkę nazębną, co 
skutkuje odkładaniem się kamienia 
nazębnego na koronach, jak i w kie-
szonkach. W konsekwencji dochodzi 
do zakażenia otaczających ząb tkanek. 
Właściciele czworonogów dotkniętych 
tym problemem, uskarżają się często 
na nieprzyjemny zapach z jamy ustnej 
swoich pupili. 

Najskuteczniejszym sposobem 
zapobiegania chorobom 
przyzębia jest sprawowanie 
kontroli nad płytką bakteryjną. 

Mamy dwie metody profilaktyki: ak-
tywną i pasywną. 

PROFILAKTYKA AKTYWNA
Należy do niej: szczotkowanie codzien-
ne zębów z użyciem pasty, np. Petosan 
(na chwilę obecną najskuteczniejsza 
metoda), codzienne nakładanie spe-
cjalnych stomatologicznych żeli (Maxi-
guard Ora Zn) lub preparatów w posta-
ci sprayu (Vet Protector). 

PROFILAKTYKA PASYWNA
Ta metoda polega na stosowaniu diet 
stomatologicznych typu dental (wg ba-
dań druga najskuteczniejsza metoda 
zapobiegania kumulacji płytki), gry-
zaków, podawania do wody płynów 
stomatologicznych przeznaczonych dla 
psów i kotów. 
Podsumowując: płytka bakteryjna jest 
główną przyczyną chorób przyzębia. 

Najlepszą metodą zapobiegania 
powstawaniu płytki bakteryjnej 
jest higiena jamy ustnej. 
Najlepszą opcją higieny 
jest kombinacja dwóch metod 
– aktywnej i pasywnej.

Lek. wet. Rafał Skwarski
specjalista chorób psów i kotów

UWAGA!
ZWROTY BILETÓW 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się 
po odbiór należności za zakupione bilety 
na wydarzenia kulturalne, które zostały 
odwołane z powodu pandemii.

Zwrotu biletów można dokonać 
do 23 grudnia 2020 r. 
w kasie OK „Arsus”

Tel.: 22 478 36 26

1 moduł
2 moduły
3 moduły

I OGŁOSZENIA DROBNE TEKSTOWE 

2 moduły
3 moduły

Święty Mikołaj w Ursusie



„Róża”
604 400 244

Dom
opieki�

KOMIS ANTYKWARYCZNY
�  PROFESJONALNA

WYCENA BRYLANTÓW
i BIŻUTERII 
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
� RENOWACJA BIŻUTERII
� PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS
ul.  Wiosny Ludów 79a

(przy stacji PKP)
Godziny otwarcia:

pon.–pt.: 10.00–18.00
sob.: 10.00–13.00

Tel.: 22 667 94 74

REKOMENDOWANY 
PRZEZ:
�  Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców 
Jubi   lerskich Warszawa 

�  Polskie Towarzystwo
Gemologiczne Wrocław

PRZYNALEŻNOŚĆ: Cech Złotników, 
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

Gawrońscy

KOMIS ANTYKWARYCZNYKOMIS ANTYKWARYCZNY

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

KOMIS ANTYKWARYCZNY

Jubiler
ZŁOTO

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! 

GOTÓWKA DO RĘKI!

pn.-pt.: 1000–1800

sobota: 900–1400

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

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

GOTÓWKA DO RĘKI!

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

JJJJJJJ

WESOŁYCH
ŚWIĄT!

� SPRZEDAŻ PROJEKTÓW GOTOWYCH DOMÓW
� ADAPTACJA PROJEKTÓW  
� PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA 
� POZWOLENIA NA BUDOWĘ

tel. :  609 199 239       e-mail :  aizprojekt@gmail .com

A&Z PROJEKT
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Warszawa Ursus
ul. Wiosny Ludów 61

(przy stacji PKP Ursus)

Tel. 721-214-743

NAPRAWA 
OBUWIA

www.ursusweterynarz.pl

NA WIZYTĘ
NALEŻY
UMÓWIĆ SIĘ

TELEFO-
NICZNIE
LUB BEZ-
POŚREDNIO 
NA NASZEJ

STRONIE

02-495 WARSZAWA-URSUS, UL. RYNKOWA 5

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

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

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

🗨UWAGA! 

NA NASZEJ

STRONIE


