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19 kwietnia bibliotekarze z Oddziału „Czechowice” Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Ursus obchodzili 78. rocznicę powstania
w getcie warszawskim. Ku czci i pamięci poległych zorganizowano wystawę zdjęć najbardziej znanych uczestniczek i uczestników
powstania a także literatury poruszającej
temat Zagłady polskich Żydów.

P

owstanie w getcie warszawskim wybuchło
19 kwietnia 1943 roku. Bibliotekarze z Oddziału „Czechowice” ursuskiej biblioteki, mieszczącej się przy ulicy Plutonu AK „Torpedy” 47 postanowili przypomnieć o tym niezwykle ważnym
wydarzeniu, było to bowiem pierwsze miejskie
powstanie zbrojne przeciwko niemieckiej okupacji
w okresie drugiej wojny światowej w Europie. Bezpośrednim impulsem do wybuchu powstania była
przeprowadzana z rozkazu Heinricha Himmlera
likwidacja warszawskiego getta i masowe wywózki Żydów do obozów zagłady. Jeden z ocalałych
powstańców, Marek Edelman, w wywiadzie udzielonym Hannie Krall, powiedział, że „Chodziło

tylko o wybór sposobu umierania”. Od początku
było wiadomo, że powstanie skazane jest na klęskę, był to więc desperacki akt zbrojny przeciwko
ludobójstwu.
Do walki stanęły 22 grupy Żydowskiej Organizacji Bojowej, w sumie około 220 bojowców. Jednym z nich był urodzony w 1926 roku w Pruszkowie Szlamek Szuster. W lutym 1941 roku
zlikwidowano getto w Pruszkowie, a tamtejsi
Żydzi zostali zamknięci w getcie warszawskim.
W powstaniu Szlamek był w grupie Droru Henocha Gutmana. Przejął po nim dowództwo, gdy ten
został ranny na Franciszkańskiej. Razem z innymi
powstańcami długo czekał w kanałach, jednak nie

udało mu się wyjść. Najprawdopodobniej, razem liczna w Michałowicach oraz Biblioteka Publiczna
z kilkunastoma innymi żobowcami zginął przy w Ożarowie Mazowieckim.
włazie.
Uczestnicy powstania nie zginęli zapomniani.
Pamięć o nich została uwieczniona w literaturze.
okazji 78. rocznicy powstania w warszaw- Wszystkich czytelników zainteresowanych histoskim getcie w Oddziale „Czechowice” ursu- rią powstania w getcie warszawskim zachęcam
skiej biblioteki można było zobaczyć wysta- do lektury książek ursuskiej biblioteki. Polecam
wę książek na ten temat i zdjęcia powstańców, w szczególności: „Getto warszawskie. Przewoda bibliotekarka Marta przygotowała dla czytel- nik po nieistniejącym mieście” Barbary Engelników warsztaty on-line z własnoręcznego wy- king i Jacka Leociaka, a także „Ciągle po kole.
konania żonkila – symbolu pamięci i szacunku. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego”
Do upamiętnienia powstania w warszawskim get- Anki Grupińskiej.
cie przyłączyły się także: Książnica Pruszkowska,
Tekst i zdjęcia
Biblioteka Publiczna w Piastowie, Biblioteka PubLucyna Dąbrowska

Z

n BRWINÓW

INNOWACYJNY
BRWINÓW

Gmina Brwinów znalazła się w gronie 48 wyróżnionych miast gmin i powiatów w konkursie Innowacyjny Samorząd. Docenione
zostały innowacje ekologiczne i hybrydowe.

C

elem konkursu Innowacyjny Samorząd była
promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także
chęć inspirowania innych samorządów do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.
Do konkursu można było zgłaszać projekty,
które wpłynęły m.in. na poprawę warunków
i jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 15 kwietnia
br. podczas uroczystej gali prowadzonej zdalnie.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział
226 samorządów, które zgłosiły 396 projektów.
Kapituła konkursowa, w skład której weszli
m.in. wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej,

przyznała 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu
kategoriach: miasta powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie,
gminy wiejskie oraz powiaty. Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali
kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz
potencjał do zainspirowania innych jednostek
samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.
Gmina Brwinów zgłosiła do konkursu cztery
projekty: zielone przystanki, pielęgnację drzew,
program wymiany pieców oraz innowacyjne
oświetlenie ulic i wiat przystankowych, z których
został wyróżniony ostatni projekt. Oświetlenie
hybrydowe,������������������������������������
które działa bez tradycyjnego zasilania sieciowego, zostało zastosowane na wybranym terenie Żółwina i Krosny oraz przy SP nr
1 w Brwinowie. Z kolei w wiatach przystankowych w Biskupicach wykorzystano panele fotowoltaiczne. Nowoczesne oświetlenie hybrydowe
opiera swoje działanie na energii słonecznej
i energii wiatru, co jest bezpieczne i przyjazne
dla środowiska.
– Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. Innowacyjny samorząd, to samorząd otwarty na
różnego rodzaju pomysły i na dialog. To samorząd, który potrafi na nieoczywiste sprawy spojrzeć w taki sposób, by stworzyć dodatkową wartość – powiedział Robert Perkowski, wiceprezes
zarządu PGNiG ds. operacyjnych podczas gali
wręczania nagród.
Konkurs „Innowacyjny Samorząd” został zorganizowany przez Serwis Samorządowy PAP.
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz
GovTech Polska. Partnerem strategicznym jest
spółka PGNiG.
UG Brwinów
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otrzymało mandat za przekroczenie prędkości
w rejonie przejść dla pieszych. Skierowane zostały
2 wnioski o ukaranie do sądu.
Czterech kierujących przekroczyło dopuszczalną
prędkość o więcej niż 50 km/h i straciło prawo
jazdy. Policjanci ujawnili także dwóch kierujących
w stanie nietrzeźwości.

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

BEZPIECZNA
PRĘDKOŚĆ 2021

– podsumowanie działań

We wtorek, 21 kwietnia, na terenie Garnizonu Stołecznego prowadzone były działania prewencyjno
– kontrolne pod nazwą „BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ
2021”. Ich nadrzędnym celem jest zmniejszenie
ryzyka powstawania wypadków drogowych przez
egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.

POWIAT PRUSZKOWSKI
Na terenie powiatu pruszkowskiego policjanci
wydziału ruchu drogowego dokonali 73 kontrole
pojazdów. Ujawnili 62 wykroczenia w tym zakresie. Policjanci wystawili 60 mandatów osobom
przekraczającym prędkość, w tym 33 kierujących

Na terenie powiatu zachodniowarszawskiego
funkcjonariusze dokonali 90 kontroli pojazdów.
W 82 przypadkach kierujący popełnili wykroczenie, z czego 72 kierujących zostało ukaranych
mandatem karnym za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Policjanci zatrzymali prawo jazdy
jednemu kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym.
Należy pamiętać, że kierujący, który nie stosuje się
do określonych przepisami ograniczeń prędkości,
a także porusza się z prędkością niezapewniającą
panowania nad pojazdem lub z prędkością niedostosowaną do warunków na drodze, zagraża nie
tylko sobie, ale także innym uczestnikom ruchu
drogowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zdarzenia z udziałem pieszego – nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości
przez kierującego – zmniejsza szansę pieszego na
przeżycie.
Policjanci podczas każdej służby zwracają uwagę
na bezpieczną prędkość kierujących, a podobne
specjalne działania w tym zakresie, będą prowadzone w tym roku jeszcze wielokrotnie.
Opracował Jacek Sulewski
Źródło: KPP Pruszków, KPP Stare Babice

XVIII-wieczna murowana kapliczka przy
ul. Dzieci Warszawy zyskała dzięki pisemnej
prośbie Izby Tożsamości Ursusa oraz naszemu dwutygodnikowi tabliczkę informacyjną
Miejskiego Systemu Informacji. Mieszkańcy,
szczególnie nowo zasiedlający Ursus, a także turyści czy, po prostu, przypadkowi spacerowicze, nie będą już obojętnie mĳać tego
szczególnego obiektu.

K

apliczka znajduje się na terenie prywatnym.
Urząd Dzielnicy Ursus opiekuje się nią oraz
wykonuje niezbędne prace celem utrzymania zabytku. Niedaleko niej stacjonowały wojska
księcia Józefa Poniatowskiego – przed bitwą pod
Raszynem. Prawdopodobnie to tutaj spotkali się
powstańcy styczniowi, aby napaść na dyliżans, jadący ze wsi Salomea (dzisiaj w granicach Włoch),
którym podążał znienawidzony przez Polaków
radca rosyjskiego Namiestnika – Czerkasow.
W czasie II wojny światowej pod klasycystyczną
kapliczką znajdowała się zamaskowana radiostacja oddziału AK. Stąd nadawano meldunki o ruchach wojsk niemieckich. Jak wspomina historyk
dziejów Ursusa – Jerzy Domżalski – w latach 70.
XX wieku podczas przebudowy ul. Dzieci Warszawy przy kapliczce odnaleziono wiele ludzkich kości. Być może pochowano tu żołnierzy
poległych w bitwie raszyńskiej. Dzięki Jadwidze
Leśnobrodzkiej (byłej komendantce Wojskowej
Służby Kobiet kompanii „Kordian” AK), Bronisławowi Jaszczyńskiemu, Wojciechowi Przybylskiemu, Stefanowi Owczarczykowi i Edwardowi
Rozmusowi – kapliczka została wpisana w 1983 r.
do rejestru zabytków. Odrestaurowana została ze
środków dzielnicowych ponad 10 lat temu.

Kapliczki znakuje się tablicami informacyjnymi
Ku naszemu zadowoleniu zajmujący się tą sprawą Naczelnik Wydziału Miejskiego Systemu
Informacji Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie poinformował, że 20 lipca 2020 tabliczka
informacyjna o zabytku została zainstalowana,

także we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursus.
Ogromną rolę w przedsięwzięciu odegrał również Jerzy Domżalski – zredagował krótki opis
na tabliczkę MSI. Zgodę na jej montaż musiał
wyrazić, oczywiście, Wojewódzki Konserwator
Zabytków. Dlaczego Izba Tożsamości nie zwróciła się o oznakowanie kapliczki Błękitną Tarczą
do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków?
Ponieważ oznakowanie Błękitną Tarczą nie dotyczy zabytków ruchomych (a do rejestru zabytków
ruchomych zgodnie z praktyką konserwatorską,
wpisuje się np. elementy tzw. małej architektury
takie, jak rzeźby ogrodowe, wodotryski, niekubaturowe kapliczki, krzyże przydrożne czy nagrobki cmentarne). Pozostało więc oznakowanie
obiektu tablicą informacyjną MSI, o co też Izba
Tożsamości Ursusa zwróciła się do Zarządu Dróg
Miejskich.

By turysta nie mijał obojętnie
Magdalena Wyrzykowska, absolwentka kierunku administracja na Wydziale Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
podkreśla w ciekawym artykule1), że wprawdzie w przepisach znajduje się sformułowanie
„może umieszczać”, jednakże z wielu względów,
a przede wszystkim ze względu na kształtowanie
świadomości społecznej, należałoby oznakować
wszystkie zabytkowe obiekty na terenie kraju. (…)
Właściwy organ nie ma możliwości odrzucenia
takiej prośby, a tarcza zostaje wydana zainteresowanemu do samodzielnego montażu. Nie wszystkie zabytki wpisane do rejestru są oznakowane
Błękitną Tarczą. Wielu starych i cennych budowli
nie wyposażono w znak Konwencji, ponieważ ich
właściciel nie postarał się o to, niektóre w ogóle
nie posiadają żadnego oznakowania. Wartościowe
obiekty bywają narażone na zniszczenie i zapomnienie, a miejscowi i turyści przechodzą obok
nich obojętnie. Najsłynniejsze dobra historyczne
nie są z reguły znakowane, gdyż uznano to za
działanie zbyteczne, a nawet niszczące estetykę
i oryginalność zabytku. (…) Niemniej umieszczenie na obiekcie znaku informacyjnego ułatwia
wymierzenie kary za zniszczenie obiektu zabytkowego, gdyż sprawca nie może tłumaczyć się
swoją niewiedzą co do szczególnego znaczenia
takiego obiektu.
Zachęcamy do przeczytania tekstu „Ursus: brakuje oznakowania na obiektach Zabytkowych”,
opublikowanego w naszym dwutygodniku
26 marca 2020 r. („Mocne Strony” Nr 5/2020).
Agnieszka Gorzkowska
1)

„Potrzeba i tradycja znakowania zabytków. Znak Błękitnej Tarczy na warszawskich zabytkach”, opublikowany
w periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne nr 7/2011
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n W NASZYM REGIONIE

Powiaty i gminy
otrzymały
rządowe wsparcie
ﬁnansowe na drogi
Premier zatwierdził zadania rekomendowane przez Wojewodę Mazowieckiego
do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).
Województwo mazowieckie otrzyma
ponad 317 mln zł, które przeznaczy na
modernizację lokalnej infrastruktury
drogowej w 2021 roku. Gdzie w naszym
regionie ruszą się wkrótce prace?

R

ządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej:
Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie
realizacji zadań na drogach zarządzanych
przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego
celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na

szczeblu lokalnym. Środki rozdzielane były na
starostwa powiatowe oraz gminy.
Sprawdziliśmy, które projekty będą realizowane,
a które znalazły się na liście rezerwowej.

POZYSKANE ŚRODKI NA OBSZARZE
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Powiat warszawski zachodni dzięki dofinansowaniu będzie mógł rozbudować drogę
powiatową nr 4115W na odcinku Czarnów –
Gawartowa Wola o dł. ok. 2300 mb w gminie
Leszno. Realizacja inwestycji planowana jest
od kwietnia do listopada 2021. Wartość zadania
to 5 612 045,35 zł przy 60% dofinansowania
z rządu. Z powiatu pieniądze pozyskała również gmina wiejska Stare Babice. Już w kwietniu planowana jest dwuletnia rozbudowa drogi gminnej – ulicy Klonowej – na odcinku od
ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W – ul. Górki
w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową.
Inwestycja ma zakończyć się w lipcu 2022 r.
Łączny koszt rozbudowy to 11 616 555,74 zł,
z czego 50% środków udało się pozyskać dzięki RFRD. W tym roku wsparcie wyniesie
3 484 919,98 zł, a w następnym 2 323 357,89 zł.

POZYSKANE ŚRODKI NA OBSZARZE
POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
Niebawem (wg planów w kwietniu) z Funduszu rozpocznie się budowa ul. Grunwaldzkiej

w Pruszkowie w zakresie dojazdu na wiadukt
drogowy nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK
nr 447 wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu. Inwestycja rozłożona została do 2023 roku. Wartość
zadania oszacowano na kwotę 14 079 451,35 zł.
Na obecny rok przyznano 2 534 301,25 zł, a na
następne 2 lata odpowiednio 4 223 835,40 zł oraz
1 689 534,16 zł.
Natomiast gmina miejsko-wiejska Brwinów będzie mogła kontynuować rozbudowę ul. Pruszkowskiej w Brwinowie na odcinku od ronda
im. W. Kowalskiego do ronda im. F. Nowosielskiego. Inwestycja o wartości 2 939 461,50 zł
trwa od kwietnia 2020 i ma zostać ukończona
w grudniu 2021. W zeszłym roku władzom Brwinowa udało się pozyskać na ten cel 1 606 845,80
zł, a w roku bieżącym – 303 804,17 zł.

LISTA REZERWOWA
– INWESTYCJE BEZ DODACJI

Na liście rezerwowej znalazła się inwestycja
powiatu pruszkowskiego: rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3122W i 3120W
wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3120W
na odcinku od ul. Długiej do ul. Za Olszyną
w Ładach.
Taki sam los spotkał rozbudowę dróg powiatowych nr 3101W i 3103W polegającą na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej
nr 3101W (ul. Platanowej) i drogi powiatowej

nr 3103W w Młochowie. Gmina wiejska Michałowice wnioskowała zaś o przebudowę ul. Ryszarda w Komorowie.
Powiat warszawski zachodni starał się o rozbudowę drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 320 mb wraz ze skrzyżowaniem
z ul. Błońską na terenie gminy Błonie. Gmina
miejsko-wiejska Łomianki wnioskowała o rozbudowę ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturą. Gmina wiejska Kampinos chciała za środki
z RFRD wyremontować odcinek drogi gminnej
nr 410315W w miejscowości Kampinos...
Agnieszka Gorzkowska

PRZEZ
CAŁY KWIECIEŃ

-20%
NA WSZYSTKIE
OPRAWY OKULAROWE
- KOREKCYJNE
I PRZECIWSŁONECZNE

SALON OPTYK MIKULSCY

ul. Poznańska 270, 05–850 Ożarów Mazowiecki
🕻 22 721 17 78  optykmikulscy.pl

n
n
n

OKULISTA
OPTOMETRYSTA
TERAPIA WIDZENIA

GODZINY OTWARCIA:

pn.– pt. 1100 – 1900
sob.

1000 – 1400
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

DOFINANSOWANIE DO FOTOWOLTAIKI
W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI
Ponad 150 złożonych Deklaracji uczestnictwa – to efekt
ogłoszonego na przełomie listopada i grudnia ubiegłego
roku naboru do pilotażowej edycji ,,Programu zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki”, dzięki któremu mieszkańcy
będą mieli możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych z dofinansowaniem z gminnego budżetu.

W

chwili obecnej zakończyła się ocena wniosków
i opublikowano listę rankingową uczestników,
których nieruchomości sklasyfikowano pod
względem efektywności energetycznej projektowanych
instalacji fotowoltaicznych.
Zainteresowanie ze strony naszych mieszkańców przerosło nasze oczekiwania. Zgłoszonych do udziału zostało ponad 150 nieruchomości, gdzie w I kwartale br.
odbyły się wizje terenowe, pozwalające na opracowanie uproszczonych audytów energetycznych. Ich wyniki pozwoliły na wyłonienie budynków mieszkalnych,
na których potencjalny montaż takich źródeł energii
charakteryzować się będzie największą wydajnością
przy najniższych nakładach finansowych.
Ogłoszona lista rankingowa to lista Deklaracji uczestnictwa wszystkich ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, przy czym:
a) lista podstawowa – lista Deklaracji uczestnictwa,
które zostały zakwalifikowane do wsparcia,
b) lista rezerwowa – lista Deklaracji uczestnictwa, które ze względu na przekroczenie alokacji nie zostały
objęte wsparciem.

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI:

Jak się spisać
w NARODOWYM SPISIE
POWSZECHNYM 2021

Szczegółowe informacje na temat zastosowanych
kryteriów punktowych oraz lista rankingowa zostały
zmieszczone na stronie internetowej gminy ozarow-mazowiecki.pl w zakładce STREFA MIESZKAŃCA/

FOTOWOLTAIKA.

Do wszystkich mieszkańców, którzy zgłosili chęć
uczestnictwa w gminnym Programie zostały wysłane
stosowne pisma z informacją o zakwalifikowaniu do
udziału bądź o miejscu na liście rezerwowej. Osoby,
które aktualnie nie zostały zakwalifikowane do udziału
w Programie (na liście podstawowej uczestników), ujęto na liście rezerwowej, co oznacza, że będą one mogły zostać objęte wsparciem w przypadku rezygnacji
osób z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału
w Programie. Liczba nieruchomości, w których zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne z dofinansowaniem z budżetu gminy może ulec zwiększeniu
w przypadku powstania oszczędności po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.
Wszelkich informacji na temat realizacji Programu
zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł
Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki udzielają pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych:
n kontakt telefoniczny: 22 731 32 28
(w środy 10.00–18.00, w pozostałe dni tygodnia
w godz. 8.00–16.00),
n kontakt e-mailowy: rfz@ozarow-mazowiecki.pl
HARMONOGRAM REALIZACJI
obrazujący poszczególne etapy realizacji Programu

�

OD 1 KWIETNIA TRWA NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021.
Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce.
W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
SAMOSPIS INTERNETOWY
TO PODSTAWOWA I OBOWIĄZKOWA METODA SPISOWA
Możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie
i nie musimy kontaktować się z rachmistrzem ani Urzędem
Miejskim.
APLIKACJA SPISOWA NSP 2021 JEST DOSTĘPNA
NA STRONIE https://spis.gov.pl/
Do elektronicznego formularza zalogujemy się podając numer
PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.
Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię
spisową pod numer 22 279 99 99.

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu mogą
skorzystać z komputera z Internetem w Gminnym Punkcie Spisowym, który mieści się przy ul. Poznańskiej 165, w budynku
Domu Kultury Uśmiech, III piętro, pokój 307.
Ze względu na sytuację epidemiczną należy wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu spisowego
i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę dzwoniąc
pod numer telefonu 22 731 32 57:
n od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00,
n środa w godz. 10.00–18.00.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/
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n GM. MICHAŁOWICE

n URSUS

BIEGI NA ORIENTACJĘ
– Michałowice Osiedle
Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza
dzieci w wieku 10–14 lat na treningi
„Biegów orientację”.
• PIERWSZE SPOTKANIE (teoria):
1 MAJA (sobota) w godz. 11.00–13.00

NOWE DOMY

• DRUGIE SPOTKANIE (praktyka):
2 MAJA (niedziela), o godz. 16.00

zamiast pawilonów

Maksymalna liczba osób w grupie – 15

Mieszkańcy ursuskiego Niedźwiadka mogli zaobserwować rozbiórkę
jednego z pawilonów usługowych
przy ul. Zagłoby 16.

ZAPISY: 600 597 828
(zapisy na 2 spotkania)

J

ak poinformował insp. Piotr Babicz
ze spółdzielni mieszkaniowej RSM
Ursus – działka o numerze ewidencyjnym 98/2 jest własnością miasta
stołecznego Warszawy. Obecnie trwają
starania o przeniesienie własności terenu przy ul. Zagłoby 16, na którym stoją
pawilony usługowe. Już wkrótce ten
obszar ma przejąć we władanie RSM
Ursus. Powstanie tutaj pięcioklatkowy
budynek mieszkalny o wysokości jedenastu i czterech pięter z dwupoziomo-

KR NIKA
poli yjna
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

AMFETAMINA NA WŁASNY UŻYTEK
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego
skontrolowali zaparkowanego na parkingu nissana. W pojeździe znajdowało się
trzech mężczyzn. Przy jednym z nich
ujawnili susz roślinny. 25-latek schował
go w kieszeni spodni. Badanie narkotesterem wykazało, że była to marihuana.
Zatrzymany tłumaczył się, że amfetaminę miał na własny użytek.
Mundurowi ze starobabickiej patrolówki podczas kontroli drogowej ujawnili
w pojeździe susz roślinny należący do
21-letniego kierowcy.
Następnie starobabiccy kryminalni zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem renault. Jego styl jazdy
wskazywał, że może być nietrzeźwy.
Wyczuwalna woń alkoholu i badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia
funkcjonariuszy. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
Dodatkowo w aucie kryminalni ujawnili
należące do 33-latka środki odurzające.
Jak się okazało, była to marihuana i mefedron. Teraz mężczyźni za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie
środków odurzających lub substancji
psychotropowych ustawa o przeciwdzia-

�

MIEJSCE spotkania:
boisko przy szkole w Michałowicach.

wym, podziemnym garażem. Obecni
najemcy lokali usługowych są powiadamiani – z odpowiednim wyprzedzeniem – o likwidacji pawilonów. Na rozbiórkę pierwszego z nich spółdzielnia
otrzymała zgodę w marcu 2021 r.

Administratorem danych osobowych uczestników
jest Urząd Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są
w celu organizacji przedsięwzięcia, w tym dokonywania zapisów. Będą one przetwarzane jedynie przez czas
niezbędny do realizacji wydarzenia. Podanie danych
jest dobrowolne, jednak bez ich przekazania nie jest
możliwe uczestnictwo w wydarzeniu.
OBOWIĄZUJĄ ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

łaniu narkomanii przewiduje karę do 3 lat niej, wysiadając z pociągu na stacji PKP
pozbawienia wolności.
Parzniew, uszkodzili oni elektroniczne
wyświetlacze rozkładu jazdy.
Mężczyzn zatrzymano i przewieziono
LEŻAŁ NA PODŁODZE Z ZAŁOŻONYMI
NA GŁOWIE RĘKOMA
na komendę, gdzie poddano ich badaniu
Dzielnicowi z komendy w Starych Ba- alkomatem. Badanie wykazało u 27-latbicach udali się pod adres, gdzie miał ka ponad 1,3 promila, zaś u 23-latka
przebywać mężczyzna, który, jak się 0,7 promila alkoholu we krwi. Gdy wyokazało, był poszukiwany dwoma lista- trzeźwieli, usłyszeli zarzuty za uszkomi gończymi. Najpierw na pukanie do dzenie mienia, do których się przyznali.
drzwi, nikt nie odpowiadał. Dopiero, gdy Pokrzywdzeni wycenili straty na łączną
na miejsce dojechali kryminalni, drzwi kwotę sięgającą ponad 11 000 złotych.
otworzyła właścicielka mieszkania. Za przestępstwo zniszczenia mienia koW jednym z pomieszczeń funkcjonariu- deks karny przewiduje karę do 5 lat posze zastali leżącego na podłodze męż- zbawienia wolności.
czyznę z założonymi na głowie rękoma,
którego zatrzymali.
KRADLI PERFUMY, MASZYNKI DO GOLENIA
44-latek zgodnie z dyspozycją sądu trafił I SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW
na 4,5 roku do jednostki penitencjarnej, W połowie marca doszło do kilku kragdzie odbywać będzie karę pozbawienia dzieży w sklepach drogeryjnych na tewolności. Zanim jednak tam trafił, prorenie Pruszkowa i Piastowa. Kamery
kurator przedstawił mu zarzut zgwałcemonitoringu zarejestrowały parę, która
nia (którego dopuścił się kilka godzin
wspólnie dokonywała zaboru perfum,
przed zatrzymaniem) przy użyciu siły
fizycznej oraz grożąc pokrzywdzonej maszynek do golenia oraz elektrycznych
okaleczeniem. Za popełnienie tego prze- szczoteczek do zębów. Nad ustaleniem
stępstwa kodeks karny przewiduje karę tożsamości tych osób pracowali polido 10 lat pozbawienia wolności. O jego cjanci z wydziału kryminalnego.
Na terenie gminy Serock funkcjonariudalszym losie zadecyduje sąd.
sze zatrzymali 23-letniego mężczyznę
i 21-letnią kobietę. Parę przewieziono
POWIAT PRUSZKOWSKI
do komendy. Jak ustalili pruszkowscy
dochodzeniowcy łączna wartość skraZNISZCZYLI ROZKŁAD JAZDY I WIATĘ
PRZYSTANKOWĄ
dzionego mienia to ponad 2500 zł. Na
Po godzinie 22.00 policyjny patrol podstawie zgromadzonego materiału
otrzymał zgłoszenie o zdewastowaniu dowodowego 23-latek usłyszał trzy zaprzez dwóch młodych mężczyzn przy- rzuty kradzieży mienia w warunkach restanku autobusowego na ul. Przejazdo- cydywy, 21-latka przyznała się do dwóch
wej. Kilka minut po zgłoszeniu w okolicy przedstawionych jej zarzutów.
zniszczonej wiaty mundurowi zauważyli Za przestępstwo kradzieży mienia koopisanych mężczyzn. Na miejscu funk- deks karny przewiduje karę do 5 lat pocjonariusze ustalili, że chwilę wcześ- zbawienia wolności.

interwencji mężczyzna założył maseczkę
i zasłonił nos oraz usta.
ZATRZYMANY ZA POSIADANIE MARIHUANY Mężczyzna został zatrzymany i przewieMł. asp. Artur Kiczuł oraz st. sierż. Ra- ziony do komisariatu w Ursusie, gdzie
fał Jagiełło są dzielnicowymi w komisa- usłyszał zarzut posiadania narkotyków.
riacie policji w Ursusie. Kilka dni temu
pozyskali informację o mężczyźnie, któ- NARKOTYKI I PRÓBA WRĘCZENIA ŁAPÓWKI
ry posiada przy sobie narkotyki i może je
również udostępniać innym osobom. Po- Dzielnicowi z Ursusa w trakcie obchodu
licjanci niezwłocznie przystąpili do akcji na ulicy Achera zauważyli zaparkowany
i na ulicy Magnackiej zauważyli osobę pojazd, w którym znajdowało się 2 mężodpowiadającą rysopisowi. 35-latek na czyzn oraz kobieta. Pasażerowie na wiwidok mundurowych zaczął się nerwowo dok mundurowych próbowali coś ukryć.
zachowywać. Dzielnicowi wylegitymo- Policjanci podjęli wobec tych osób interwali mężczyznę i dokonali jego kontroli. wencję i dokonali sprawdzenia pojazdu.
W ubraniu ujawniono narkotyki w posta- W trakcie czynności 26-letnia obywatelci marihuany. 35-latek został zatrzymany ka Ukrainy zachowywała się nerwowo
i przewieziony do komisariatu w Ursusie. i starała się włożyć rękę do swojej torebW trakcie dalszych czynności w lokalu ki. Dzielnicowi podczas kontroli pojazdu
wynajmowanym przez mężczyznę funk- oraz mężczyzn nie ujawnili przedmiotów
cjonariusze ujawnili dodatkowo kilkana- prawnie zabronionych. Natomiast w bagażu kobiety ujawniono torebeczkę z zaście porcji marihuany.
Policjanci po zebraniu materiału dowodo- wartością narkotyków. Funkcjonariusze
wego przedstawili mężczyźnie zarzut po- zatrzymali kobietę i udali się z nią do wysiadania substancji odurzających wbrew najmowanego mieszkania wykonać koUstawie o przeciwdziałaniu narkomanii. lejne czynności. W trakcie przeszukania
partner 26-latki wręczył dzielnicowym
300 euro łapówki mówiąc „możecie już
NIE MIAŁ MASECZKI,
ją puścić”. Policjanci zatrzymali również
ZA TO MIAŁ AMFETAMINĘ I METADRON
25-latka. Osoby zostały przewiezione do
Dzielnicowi Komisariatu Policji Warkomisariatu Policji, gdzie przeprowadzoszawa Ursus patrolując teren dzielnicy,
no kolejne czynności. Dodatkowo, przy
na ulicy Szomańskiego, podjęli interkobiecie ujawniono jeszcze dowód osowencję wobec młodego mężczyzny,
bisty, który nie należał do niej.
który w miejscu publicznym wbrew oboPo zebraniu materiału dowodowego prowiązkowi nie miał zakrytych ust i nosa.
kurator postawił 25-letniemu obywateMężczyzna był bardzo zdenerwowany.
lowi Ukrainy zarzut wręczenia korzyści
Policjanci trafnie ocenili, że nerwowe zamajątkowej funkcjonariuszowi Policji.
chowanie mężczyzny może wskazywać
na coś więcej niż tylko i wyłącznie brak Kobieta usłyszała zarzut posiadania narmaseczki. Podczas kontroli okazało się, kotyków oraz ukrywania dokumentu,
że posiada przy sobie narkotyki w posta- którym nie miała prawa rozporządzać.
WARSZAWA URSUS

ci amfetaminy oraz mefedronu. W czasie

Opracował Tadeusz Kotus
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Kampinos

l

Leszno

l

Izabelin

l

Łomianki

l

Błonie

l

Stare Babice

Pandemia ogranicza pracę
Starostwa i innych urzędów

du kontakt z Inspektorami może być
utrudniony. Do dnia ponownego rozpoczęcia biegu terminów, ze względu na
bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
i pracowników urzędu nie jest możliwy
bezpośredni kontakt interesanta z urzędnikiem prowadzącym sprawę. Możliwy
jest kontakt drogą pocztową, telefonicznym Starostwa Powiatowego wraz z poną i mailową.
twierdzeniem dokonania opłaty. W przyOGRANICZENIA PRACY WYDZIAŁU
padku braku możliwości dokonania
KOMUNIKACJI
przelewu zaleca się, aby płatności w kaW dalszym ciągu obowiązuje wpro- sie za czynności dokonywane w urzęwadzone od 9 listopada 2020 r. do dzie były realizowane kartą płatniczą. TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY
odwołania, ograniczenie dotyczące Opłaty komunikacyjne można uiścić na Ze względu na stan epidemii realizabezpośredniej obsługi interesantów konto Starostwa:
cja spraw w Terenowym Punkcie Pasz-

Zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania
administracyjnego Starosta Warszawski Zachodni informuje, że na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych, w okresie
obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać dla spraw związanych z rejestracją
bieg terminów realizacji spraw na okres pojazdów.
nie dłuższy niż 30 dni.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańW związku z powyższym od 15 mar- ców naszego powiatu oraz pracownica 2021 r. na okres 30 dni, to jest do ków urzędu z uwagi na stan epidemii,
14 kwietnia 2021 r., wszystkie termi- wprowadza się zmianę organizacji prany spraw wszczętych w Wydziale Ar- cy i sposób realizacji spraw w Wydziachitektury i Budownictwa Starostwa le Komunikacji i Transportu oraz Filii
Warszawskiego Zachodniego ulegają w Łomiankach. Interesanci kontaktują
wstrzymaniu.
się z pracownikami merytorycznymi
Ponadto informuje się, że w związku wydziału telefonicznie, mailowo lub
z istniejącym stanem epidemii i zaist- elektronicznie.
niałą sytuacją w Wydziale Architek- Dokumenty dotyczące rejestracji należy
tury i Budownictwa tutejszego Urzę- składać do pojemników w wejściu głów-

portowym w Ożarowie Mazowieckim
możliwa jest wyłącznie po wcześniejwpisując numer VIN lub numer rejestra- szym kontakcie telefonicznym – tel.:
22 733 72 16.
BANK PEKAO S.A.
18 1240 6973 1111 0010 8703 1912

cyjny pojazdu.
Zachowany zostaje bezpośredni odbiór
dokumentów dotyczących rejestracji
pojazdów po uprzednim telefonicznym
kontakcie ze strony Urzędu.

Zalecamy, aby sprawy dotyczące zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP
realizować za pośrednictwem: elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP,

Drogi powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim przygotowuje się
do rozpoczęcia kolejnych inwestycji na
drogach naszego powiatu. Otwarto już
oferty złożone w przetargu na wykonanie rozbudowy drogi powiatowej
nr 4115W, w miejscowościach Czarnów – Gawartowa Wola, w gm. Leszno. Na odcinku 2,3 km planuje się tam
modernizację drogi, wzmocnienie konstrukcji jezdni, odwodnienie, budowę
chodnika, perony autobusowe i przejścia
dla pieszych. Po otwarciu ofert okazało
się, że najkorzystniejszą z nich złożyła
firma „Benevent” sp. z o.o. z Warszawy
i opiewa ona na sumę 3 mln 620 tys. zł.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa o zamówieniach publicznych,
oferta jest obecnie weryfikowana. Powiat wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie tej inwestycji
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Jeśli decyzja będzie pozytywna,
możemy spodziewać się dofinansowania 80% kosztów inwestycji.

Wniosek o wydanie paszportu i odbiór paszportu możliwe są jedynie po
wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie. Terenowy Punkt Paszportowy w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska
129/133 w Ożarowie Maz. działa w godzinach pracy:
n poniedziałek: 9:00–16:30,
n wtorek–piątek: 8:00–15:30.

USZKODZENIA DRÓG NAPRAWIONE
Drogowcy w ostatnim czasie naprawili
wiele uszkodzeń nawierzchni powstałych na drogach powiatowych po mroźnej zimie, wykonano je korzystając
z recyklera. Obecnie trwa sprzątanie
poboczy dróg, pojawiło się tam bowiem bardzo dużo śmieci, podrzuconych prawdopodobnie z placów budowy i zalegają one w pasie drogowym.
Aktualnie sprzątane są ulice: Sochaczewska, Szeligowska i Wojska Polskiego na terenie gmin Ożarów Maz.
i Stare Babice.

KOLEJNE INWESTYCJE NA DROGACH
POWIATOWYCH

Otwarto także oferty złożone w przetargu na wykonanie rozbudowy ul. Strażackiej w Bieniewicach gm. Błonie
wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Błońską. Również tę inwestycję ZDP planuje wykonać przy pomocy
środków zewnętrznych. Wpłynęły dwie
oferty, najkorzystniejszą złożyła firma
„Planeta” z Warszawy, koszt wykonania
prac określono na 2mln 713 zł. Oferta
jest obecnie w trakcie oceny formalnej.

Zmodernizowany most W ostatnim czasie wykonano prace
w Józefowie gm. Kampinos wykończeniowe i porządkowe przy

dowy ul. Niepokalanowskiej wraz
z budową ronda i kładki przez rzekę Utratę w Podkampinosie gm.
Kampinos. ZDP złożył już w lutym
br. wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z subwencji ogólnej budżetu
państwa. W przypadku pozytywnej
decyzji możemy liczyć na dofinansoKolejna z planowanych inwestycji, na wanie 50% kosztów wykonania tego
której realizację niebawem zostanie zadania. Wartość inwestycji oszacowaogłoszony przetarg, dotyczy rozbu- no na 6,4 mln zł.

www.pwz.pl

Ożarów Mazowiecki

przy wykorzystaniu profilu zaufanego
lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poczty tradycyjnej, poprzez
pozostawienie zabezpieczonych dokumentów w kopercie w urnie stojącej
w wejściu do urzędu.
Szczegółowe informacje dotyczące
wniosków oraz wymaganych dokumentów, wysokości opłat i numerów rachunków bankowych są podane na stronie internetowej www.bip.pwz.pl w zakładce
„Jak załatwić sprawę” – „Wydział lub
jednostka” – „Wydział Komunikacji
i Transportu” – „Karty usług i wnioski”.
Prosimy o wpisywanie na wnioskach
danych kontaktowych (nr telefonu), które wykorzystane będą jedynie w celu
obsługi wniosków.
Kontakt telefoniczny w poszczególnych
referatach Wydziału Komunikacji:
n rejestracja pojazdów: 22 / 733-73-01
n prawa jazdy: 22 / 733-73-08
n transport, OSK, SKP: 22 / 733-73-13
n filia w Łomiankach: 22 / 888-98-75

Coraz więcej osób wśród pracowników Starostwa i innych urzędów zostaje dotkniętych chorobą, testy wykazują zakażenia wirusem COVID-19, co powoduje konieczność kwarantanny, a często nawet leczenia szpitalnego. Zaistniała sytuacja ograniczenia pracę różnych wydziałów Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

INFORMACJA W SPRAWIE WSTRZYMANIA
BIEGU TERMINÓW W WYDZIALE
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO

l
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moście w Józefowie gm. Kampinos.
Przypomnijmy, że inwestycję tę zrealizowano w ub. roku, podobnie jak
most w Lipkowie. W Józefowie wraz
z przebudową mostu wykonano także
nakładkę asfaltową na dojazdach do
tego obiektu (dł. ok. 560 m.). Powiat
na modernizację obu mostów otrzymał
dofinansowanie w wysokości ponad
700 tys., zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Wartość przebudowy obu tych obiektów wyniosła
MŁ
ok. 1,7 mln zł.

PSYCHOLOGICZNE

Pogotowie Covidowe
Obserwujemy, że coraz więcej dzieci, młodzieży i rodziców doświadcza
skutków pandemii. Następstwa są
coraz bardziej dotkliwe i bolesne.
Niektóre ze strat są nieodwracalne
i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Dlatego w każdej Poradni
wchodzącej w skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
uruchomione jest Psychologiczne
Pogotowie Covidowe.
ZGŁOŚ SIĘ, JEŚLI:
n nie radzisz sobie lub Twoje Dziecko nie radzi sobie z długotrwałą
izolacją,
n odczuwasz smutek, przygnębienie,
lub nadmierny lęk, czy złość,
n niepokoi Cię sposób korzystania
Twojego Dziecka z komputera lub
telefonu,
n doświadczasz straty najbliższych.
Doświadczony psycholog w każdej
z poradni będzie czekał na Twój telefon i udzielał wsparcia oraz pomocy
w godzinach:
n Poradnia Błonie
– w środy od 13.00 do 15.00
n Poradnia Blizne Jasińskiego
– w piątki od 14.00 do 16.00
n Poradnia Dziekanów Leśny
– w piątki od 11.00 do-13.00.
Z PSYCHOLOGIEM MOŻNA
POROZMAWIAĆ:
n przychodząc w wyznaczonych
godzinach do Poradni – możliwość dostępna tylko dla osób
zdrowych i niemających w ciągu
ostatnich dni kontaktu z osobami
zarażonymi
n telefonicznie – wybierając numer
sekretariatu Poradni
– Poradnia Błonie
22 725 46 11
– Poradnia Blizne Jasińskiego
22 722 05 70
– Poradnia Dziekanów Leśny
22 751 57 86
n pisząc na adres mailowy:
– Poradnia Błonie
wsparcie-w-pandemi-blonie@zpppblonie.pl
– Poradnia Blizne
Jasińskiego
wsparcie-w-pandemi-blizne@zpppblonie.pl
– Poradnia Dziekanów Leśny
wsparcie-w-pandemi-dziekanow@zpppblonie.pl
Przyjęcia będą się odbywać zgodnie
z kolejnością zgłoszeń.
Monika Świetlicka
Dyrektor Zespołu Poradni
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Masz
problem prawny?
Napisz do nas...* ... POMOŻEMY!

się ze swoich obowiązków i nie pozwala
mi się widywać z dzieckiem. Czy możną ją
Dostałam wezwanie do sądu w charak- jakoś o tego legalnie przymusić?
terze świadka. Zdziwiłam się, że sądy
w ogóle mają prowadzą normalne rozpra- Tak. Kodeks postępowania cywilnego zawiera przepis stanowiący, że osoba pod której
wy, ale mam zamiar stawić się na wezwapieczą pozostaje dziecko (w opisywanym
nie. Słyszałam, że jeśli pojawię się w są- przypadku matka dziecka – bo tak orzekła
dzie, to mogę oczekiwać na rekompensatę sąd w wyroku rozwodowym) nie wykonuje
za poświęcony na to czas. Czy ją dostanę albo niewłaściwie wykonuje swoje obowiązi w jakiej wysokości się ją wypłaca świad- ku wynikające z orzeczenia albo ugody zakom?
wartej przed sądem lub mediatorem w przedUstawa o kosztach sądowych w sprawach cy- miocie kontaktów z dzieckiem, może zostać
wilnych rzeczywiście przewiduje, że świad- ukarana za to przez sąd rodzinny. Sąd może
kowi wezwanemu przez sąd przysługuje bowiem w takim przypadku nakazać takiej
zwrot utraconego przez to dochodu. Prze- osobie zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej
pisy mówią, że wynagrodzenie za utracony za każde naruszenie obowiązku.
zarobek lub dochód za każdy dzień udziału Radzimy Panu skorzystać z tej możliwości
w czynnościach sądowych nalicza się w wy- i złożyć odpowiedni zawiadomienie do sądu
sokości jego przeciętnego dziennego zarobku rodzinnego. Należy do niego dołączyć odpis
lub dochodu. Jeśli osoba wezwana przez sąd orzeczenia sądowego dającego Panu prawo
w charakterze świadka pracuje na podstawie do kontaktu z dzieckiem. W Pańskim przyumowy o pracę, to jej przeciętny dzienny za- padku będzie to oczywiście wyrok rozwodorobek należy obliczyć dokładnie tak samo wy, ale równie dobrze może to także być np.
jak oblicza się dniówkę na potrzeby wypłaty ugoda zawarta z byłym małżonkiem przed
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzysta- sądem albo mediatorem. Sąd uprzedzi byłą
ny urlop wypoczynkowy.
małżonkę, że grozi jej zapłata takiej sumy,
To rozwiązanie nie byłoby takie złe, gdyby jeśli dalej będzie uniemożliwiała kontakty
nie pewien drobiazg. Otóż polskie prawo z dzieckiem.
wprowadza górną granicę dniówki, którą Jeśli była żona nie posłucha, sąd zacznie namogą zwrócić sądy za to, że ktoś poświęcił swój czas i stawił się przed nimi tracąc liczać świadczenia za każde naruszenie wyprzy okazji pieniądze. Ta górna granica to roku. Co więcej, ma Pan prawo domagać się
4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących odszkodowania za szkody powstałe w wynikierownicze stanowiska państwowe, której ku utrudniania kontaktów z synem. Tak bęwysokość określa ustawa budżetowa. W usta- dzie, jeśli np. wykupił Pan wakacje, na które
wie budżetowej na rok 2021 kwota bazowa z nim nie pojechał, bo matka uniemożliwiła
wynosi 1789,42 zł. A to oznacza w praktyce, wam wspólny wyjazd.
że świadek wezwany do sądu może dostać
maksymalnie za dzień udziału w czynnościach sądowych 82,21 zł. To bardzo mało, bo ŚMIERDZĄCE SĄSIEDZTWO
nawet osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę z płacą na poziomie minimalnym Coś dziwnego dzieje się z moim sąsiadem.
dziennie zarabiają ok. 120 zł. Inaczej rzecz Ostatnio zaczął przynosić do domu śmieci.
ujmując wizyta w sądzie, nawet przy wy- Ma już ich pełen balkon. Niestety zapach,
płacie maksymalnej dopuszczalnej dziennej który im towarzyszy staje się już utrapiestawki, nie pokryje raczej utraconego dziennego zarobku tego, który przed tym sądem niem. Czy mogę coś z tym zrobić?

PIENIĄDZE DLA ŚWIADKA W SĄDZIE

stawił się w charakterze świadka.
Jedyne co jest dobre w omawianych przepisach, to rozwiązanie, zgodnie z którym
to świadczenie należy się osobie wezwanej
przez sąd, nawet jeśli z różnych względów
nie została ona przesłuchana. Osobie, która
stawiła się w sądzie bez jego wezwania zwraca się utracony zarobek tylko wtedy, jeśli sąd
zdąży ją przesłuchać.

UTRUDNIANIE KONTAKTU
Mojej byłej żonie w czasie procesu rozwodowego przyznano opiekę nad naszym
wspólnym synkiem. Ja dostałem prawo do
regularnych spotkań z maluchem. Niestety ostatnio była małżonka nie wywiązuje

Radzimy powiadomić o sprawie Państwową
Inspekcję Sanitarną. Inspektor sanitarny ma
prawo wstępu do mieszkania w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej
albo zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi. I właśnie w kategorii „zagrożenie czynnikami środowiskowymi” mieści się
też gromadzenie śmieci zagrażające zdrowiu
mieszkańców.
Inspektor może wydać decyzję nakazującą
usunięcie sterty śmieci. Ma też prawo skontrolować czy jego decyzja została później
wykonana.
Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne
problemy związane z domem, rodziną i ﬁnansami

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

Mieszkańcy pomogli w lokalizacji
drewnianych obiektów Ursusa

8 kwietnia Stołeczny Konserwator zabytków pochwalił się nową warstwą na miejskiej mapie
zabytków. Zaznaczono na niej 250 domów drewnianych ujętych w gminnej ewidencji zabytków
m.st. Warszawy (GEZ), z których 34 zostało wpisanych do rejestru zabytków. W warstwie znalazło się także około 530 obiektów nie ujętych w GEZ i prawie 140 obiektów już nieistniejących.
Jednak brakowało drewnianego dziedzictwa z Dzielnicy Ursus, dlatego też wspólnie z Izbą Tożsamości Ursusa zadziałaliśmy w tym kierunku angażując mieszkańców Ursusa

P

rzeglądając w dniu premiery serwis Warszawy (mapa.um.warszawa.pl; zakładka: Zabytki)
z drewnianymi obiektami zaniepokoiliśmy się,
że nie wszystkie z obszaru Dzielnicy Ursus zostały na niej ujęte. Pracownikowi Izby Tożsamości
Ursusa jeszcze tego samego dnia udało się osobiście spotkać z właścicielem domu przy ul. Faraona 13. Potwierdził, że jego nieruchomość ma
bogatą historię i pokazał, że obiekt jest drewniany,
choć z ulicy nie wszystkie elementy wyglądają na
wykonane z tego naturalnego surowca. Nie został
naniesiony na nowo utworzoną mapę. Wieczorem
Izba Tożsamości Ursusa (mieszcząca się w Domu
Kultury „Portiernia” – Filii OK „Arsus”) zorganizowała szybką akcję. Na swoim fanpejdżu oraz
grupach z Ursusa na serwisie społecznościowym
Facebook udostępniła mapę, zdjęcia przykładowego drewnianego domu z ul. Faraona zwracając
się z prośbą do mieszkańców o lokalizację innych
drewnianych obiektów. Urzędnicy Dzielnicy Ursus
również pomogli, udostępniając prośbę. Na efekty
nie trzeba było długo czekać. Odezwało się kilkunastu mieszkańców, którzy publikowali zdjęcia
i możliwe lokalizacje drewnianych domów, także
tych nieistniejących, a nawet starych telefonicznych drewnianych słupów. Lista wszystkich miejsc
została wysłana do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Warto przypomnieć, że obiekty
architektury drewnianej są jednymi z cenniejszych
zabytków w Polsce i stanowią istotny element historycznego krajobrazu kulturowego Polski.

z zewnątrz nie zawsze dają pełną wiedzę na temat
otynkowanego drewnianego budynku – tłumaczy
Małgorzata Jaworska, Główny specjalista z Biura
Stołecznego Konserwatora Zabytków, Wydział
Badań, Edukacji i Dokumentacji.
– Na mapie został oznaczony jeden nieistniejący
obiekt przy ul. Zielonogórskiej 1. Budynek przy
ul. Spisaka 56 jest również ujęty w GEZ, jednak
nie wiedzieliśmy, że obiekt ten jest drewniany.
Dziękujemy również za informację dot. lokalizacji
drewnianych obiektów przy ul. Koronacyjnej 35
i ul. Kampanii AK „Kordian” 12. Te obiekty nie
były nam znane. Szczególnie dziękuję za notatkę
o domu przy ul. Faraona 13, który został ujęty
w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy (nr
ID URU14254) – dodaje Małgorzata Jaworska.
W serwisie mapowym m.st. Warszawy na fragmencie prezentującym teren Ursusa, uwzględnionych zostało już 9 budynków drewnianych ujętych
w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy
(GEZ) oraz 5 budynków nie ujętych w GEZ oraz
jeden niezachowany budynek drewniany. – Opublikowana nowa warstwa mapy będzie systematycznie aktualizowana, tak więc wprowadzimy na nią
nadesłane propozycje. Wszelkiego rodzaju nowe
informacje o architekturze drewnianej w Warszawie są dla nas bardzo cenne. Przy okazji Pani
Małgorzata przypomina, że wniosek o wyłączenie
oraz o włączenie obiektu z gminnej ewidencji zabytków może złożyć każda osoba. Do większości
drewnianych obiektów z obszaru Dzielnicy Ursus
pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora ZaBiuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
bytków wykonali fotografie w terenie. Do drewbardzo dziękuje
nianego dziedzictwa Ursusa należą domy np. przy
– Obiekty, które posiadają konstrukcję drewnianą, ul Leszka Białego 17 i 17A, Przemysława II 14, H.
ale zostały otynkowane, są bardzo trudne do iden- Melcera-Szczawińskiego 8, S. Bodycha 18, Włatyfikacji. Dotarcie do tego typu informacji wyma- dysława Jagiełły 52.
ga żmudnych kwerend archiwalnych, a oględziny
Agnieszka Gorzkowska

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

🗨
UWAGA!

02-495 WARSZAWA-URSUS, UL. RYNKOWA 5

NA WIZYTĘ
NALEŻY
UMÓWIĆ SIĘ

TEL.: 22 245 31 07 | 604 157 775

TELEFONICZNIE

GODZINY OTWARCIA:
pon.–pt. 11.00–19.00 sobota 10.00–14.00

LUB BEZPOŚREDNIO
NA NASZEJ

www.ursusweterynarz.pl
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www.piastow.pl

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

w Bibliotece Miejskiej w Piastowie

Tydzień Bibliotek odbywa się co roku w dniach 8-15 maja i ma na celu promocję czytelnictwa oraz bibliotek. Tegorocznym hasłem akcji jest: „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie chciałaby
rozwinąć to hasło w: „Znajdziesz mnie w bibliotece i poza nią”.
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO WSPÓLNEJ ZABAWY I WZIĘCIA UDZIAŁU
W PRZYGOTOWANYCH Z TEJ OKAZJI KONKURSACH

KONKURS PLASTYCZNY

„Gdzie zabrałem swojego baśniowego przyjaciela”
przeznaczony jest dla osób od 3 do 15 lat. Tematem konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy przedstawiającej postać z książki, spędzającej czas w różnych miejscach na świecie (Paryż/Polska/wieś/góry itp.).

Zmiana ﬁrmy odbierającej odpady

OD 19 KWIETNIA 2021R. ODPADY KOMUNALNE Z MIASTA
PIASTOWA ODBIERA FIRMA PARTNER.

O

dbiór odpadów odbywa się na
dotychczasowych zasadach. Harmonogram nie uległ zmianie i jest
dostępny na stronie www.piastow.pl.
W związku ze zmianą operatora nie
uległy zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami, nie należy również
składać nowych deklaracji.

wykonanie zdjęcia przedstawiającego książkę/książki/
ebook w różnych miejscach w Polsce i na świecie.
Prace należy nadesłać/przynieść do 7 maja. Regulamin
konkursu jak i karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie.
Adres strony: www.bibliotekapiastow.pl

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Podczas Tygodnia Bibliotek odbędzie się po raz pierw„Książka w podróży” zorganizowany jest dla młodzie- szy gala wręczenia nagród Super Czytelnikom, którzy
ży od 16 roku życia i dorosłych. Tematem konkursu jest wypożyczyli najwięcej książek w 2020 roku.

selektywny w budynkach wielorodzinnych.

KONTAKT

Sprawy związane z płatnościami:
tel. 22 770 52 26
Sprawy związane z odbiorem odpadów:
n tel.: 22 770 52 45,
WYSOKOŚĆ OPŁAT
770 52 48
n 35,00 zł – stawka podstawowa za
n e-mail: odpady@piastow.pl,
odbiór odpadów komunalnych
gkm5@piastow.pl
zbieranych selektywnie na jednego
mieszkańca w budynkach jednoro- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zarówno z wymianą
dzinnych;
n 70,00 zł – opłata podwyższona pojemników jak i odbiorem odpadów
w przypadku stwierdzenia zbierania prosimy o ich zgłaszanie w Zespole ds.
odpadów w sposób nieselektywny odpadów.
na jednego mieszkańca w budyn- Jednocześnie pragniemy zapewnić, że
dołożymy wszelkich starań, aby zmiana
kach jednorodzinnych;
3
n 10 zł/m wody – stawka podstawo- operatora przebiegła w miarę sprawnie
wa za odbiór odpadów komunalnych i bez kłopotów.
zbieranych selektywnie w budyn- Za ewentualne utrudnienia i niedogodności z góry przepraszamy.
kach wielorodzinnych;
3
n 20 zł/m wody – opłata podwyższona w przypadku stwierdzenia
zbierania odpadów w sposób nieUM Piastów
n

Tiry nie wjadą już do Piastowa
od ul. Fiołkowej

Od 9 kwietnia br. wjazd do Piastowa od ul. Fiołkowej jest zamknięty
dla ciężkich samochodów. Betonowe zapory stanęły na ul. Fiołkowej
na wniosek UM w Piastowie, który
zlecił przygotowanie organizacji
ruchu zaaprobowane następnie
przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

P

o zawarciu porozumienia inwestora
budowy hal magazynowych przy
ul.Fiołkowej (m.in. firma Panattoni) z Miastem Piastowem (2 lutego br.)
trwają prace projektowe przebudowy
skrzyżowania ul. L. Lisa-Kuli w Piastowie z drogą wewnętrzną łączącą z ul.
Fiołkową w Ożarowie Mazowieckim
z założeniem wyeliminowania ruchu
ciężkich pojazdów w kierunku naszego
miasta.
UM Piastów

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA, LINIE
WSPARCIA, PORADNIE TELEFONICZNE I E-MAILOWE
116 111
800 080 222
800 12 12 12
800 100 100
800 120 002
600 07 07 17
888 88 33 88
116 123
22 484 88 01
800 108 108
801 140 068
801 199 990
801-033-242

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
Linia Dzieciom
Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Infolinia dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Telefon dla kobiet (w tym kobiet transseksualnych) i dziewcząt powyżej
15. roku życia doświadczających przemocy w rodzinie i poza nią
Poradnia telefoniczna dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym
Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA
Linia wsparcia dla osób po stracie bliskich.
Pomarańczowa Linia
Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”
Infolinia Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

SZCZEGÓŁY NA: www.piastow.pl � Ogólnopolskie Telefony Zaufania, Linie Wsparcia,

Poradnie telefoniczne i e-mailowe
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MIASTO Z KLIMATEM – inauguracja nowej edycji w Brwinowie
Brwinów gościł 19 kwietnia 2021 r.
Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtykę, który wraz z Burmistrzem Gminy Brwinów, Prezesem
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Dyrektorem Instytutu Ochrony
Środowiska zainaugurował drugą
edycję programu Miasto z Klimatem.

I

nicjatywa Miasto z Klimatem zapoczątkowana została w 2020 r. i cieszyła się dużym zainteresowaniem
zarówno ze strony samorządów, jak
i opinii publicznej. Celem tego programu jest upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych
rozwiązań, które służą poprawie jakości życia mieszkańców oraz podniesieniu odporności miast na skutki
zmian klimatu.

– Priorytetami Ministerstwa Klimatu i Środowiska w polityce miejskiej
są m.in. poprawa jakości powietrza,
transformacja energetyczna, walka

z coraz powszechniejsza „betonozą”,
a więc zazielenienie polskich miast,
a także promowanie zrównoważonego
planowania przestrzennego i rozwój

ekologicznych środków transportu.
Wszystkie te działania zostały zawarte w agendzie programu Miasto z Klimatem, którego drugą edycje mamy
przyjemność dziś ogłosić. Dlatego też
spotykamy się w Brwinowie – mieście, które może stanowić wizytówkę
tego programu – powiedział minister
Michał Kurtyka.
– Gmina Brwinów stara się zapewnić
mieszkańcom jak najlepsze warunki
do życia. Oznacza to między innymi
planowanie zrównoważonego rozwoju, dbanie o zieleń w przestrzeni publicznej oraz inwestycje ekologiczne.
Ich przykładem są nasza miejska hala
sportowa certyfikowana jako obiekt
pasywny oraz rozrastająca się sieć
ścieżek rowerowych. Cieszy mnie, że
realizowane przez nas inwestycje są
doceniane i wyróżniane za innowacyjność – powiedział burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Więcej o pierwszej edycji konkursu:
https://konkursmiastozklimatem.pl
W tegorocznej edycji na podstawie
zgłoszenia przekazanego przez miasto
do Ministerstwa Klimatu i Środowiska
przeprowadzona zostanie analiza działań podejmowanych przez miasta, której celem będzie zmierzenie efektów
we wdrażaniu polityki ekologicznej
i klimatycznej. Badane będą: jakość
powietrza, zieleń miejska, transport,
transformacja energetyczna oraz retencja miejska. Laureaci zyskają jako
nagrodę indywidualną usługę doradczą, która będzie realizowana przez
konsorcjum koordynowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, a finansowana
przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UG Brwinów

WIELOZADANIOWOŚĆ – więcej kłopotu niż pożytku
Był czas, kiedy myśleliśmy, że wielozadaniowość, inaczej
określana jako multitasking, to dobra rzecz. Kojarzyliśmy
ją z produktywnością, szybką realizacją zadań, poczuciem,
mity
że jesteśmy bardzo efektywni. Obecnie coraz częściej
mówi się o jej ciemnych stronach i odradza praktykowanie
jej. Dlaczego wielozadaniowość nagle spadła z piedestału?

Kącik

PSYCHOLOGICZNY
psychologiczne

KOMPUTER UMIE
Współcześnie często robimy wiele
rzeczy naraz. Gotujemy obiad, rozmawiając jednocześnie przez telefon i zerkając na włączony telewizor. W pracy
odczytujemy maila, robiąc przy tym
poranny przegląd prasy w Internecie
i rozmawiając ze współpracownikiem
o planowanym projekcie. Wydaje się, że
takie funkcjonowanie jest współcześnie
normalne, a wręcz pożądane. Przyjęliśmy wielozadaniowość jako sposób na
dotrzymanie kroku obecnym, pędzącym
czasom. Sam ten termin funkcjonuje
już jednak od kilku dekad. Pojawił się
po raz pierwszy w 1965 roku w dokumencie IBM, który przedstawiał możliwości nowego systemu komputerowego.
Obecnie rozumiemy pod nim dodatkowo postawę realizowania kilku rzeczy
równocześnie także przez ludzi. Pytanie, czy takie rozszerzenie jego znaczenia faktycznie było słuszne.

CZŁOWIEK NIEKONIECZNIE
Wielozadaniowość definiuje się potocznie jako wykonywanie wielu rzeczy
równocześnie. I jakkolwiek ma to sens
w przypadku komputera, tak w odnie-

łowej, czyli ewolucyjnie najmłodszej
części mózgu. Potwierdzają to badania,
w których porównuje się wykonywanie
kilku rzeczy naraz przez osoby zdrowe oraz osoby mające uszkodzony ten
obszar mózgu. Osoby z uszkodzeniem
w obrębie pola Brodmanna 10 wypadają
sieniu do możliwości człowieka już w nich istotnie gorzej. Nie potrafią przetrochę mniej. Prawda jest taka, że nie rzucać się między zadaniami i skupiają
wykonujemy tych wszystkich zadań jed- się na mniejszej liczbie zadań. Co cienocześnie, a jedynie przerzucamy między nimi naszą uwagę. Skupienie się na
wszystkim naraz zwyczajnie nie byłoby
możliwe. Jesteśmy w stanie wykonywać
równocześnie tylko te rzeczy, które nie
wymagają od nas pełnej koncentracji.
Przykładowo, doświadczony kierowca nie będzie miał problemu z jednoczesnym prowadzeniem i samochodu,
i rozmowy. Jednak zadania wymagające koncentracji będą ją otrzymywać po
kolei, jedno po drugiej, a nie wszystkie
naraz. W efekcie nasza uwaga jest mocno rozproszona, a tak częste zmiany
działają mocno na jej niekorzyść. Nasz
mózg też tego nie lubi. Naukowcy udowodnili, że szybkie i częste przełączanie kawe, pacjenci z uszkodzeniami innych
wykonywanych zadań zmniejsza naszą części płata czołowego realizują takie
wydajność umysłową.
zadania równie dobrze co osoby w pełni zdrowe. Wielozadaniowość to jednak
PODŁOŻE NEUROLOGICZNE
nie tylko monitoring celów i przerzucaDla osób śledzących odkrycia w neuro- nie się pomiędzy różnymi zadaniami,
logii interesujące może być wskazanie, ale także ciągłe śledzenie bodźców z zejaka część mózgu odpowiada za tę wie- wnątrz, analizowanie ich, dostosowanie
lozadaniowość. Jest nią pole Brodman- się do nich. Za to odpowiadają struktury
na 10, znajdujące się w korze przedczo- znajdujące się w płacie ciemieniowym.
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i bagatelizujemy ich znaczenie, to są one
czasochłonne i obciążające. Przełączanie się pomiędzy zadaniami powoduje
również wyczerpanie zasobów poznawCIEMNE STRONY
czych, przez co zaburzona jest np. nasza
Takie rozproszenie się na różne tematy zdolność twórczego myślenia. Innymi
jest z wielu powodów bardzo nieko- słowy, natłok spraw i tematów do załarzystne. Przede wszystkim multitasking twienia wstrzymuje naszą kreatywność.
zmniejsza wydajność pracy. Eksperci
szacują, że przełączanie zadań może KONSEKWENCJE OSOBISTE
spowodować spadek wydajności nawet Wielozadaniowość nie sprzyja nie tylko
do 40 proc. Osobną sprawą jest jakość realizowanym przez nas zadaniom – nie
i wykonanie tych zadań. Próbując wyko- jest korzystna także dla nas samych. Na
nać wiele zadań naraz, siłą rzeczy reali- pewno może wywoływać szereg niedozujemy je mniej dokładnie niż gdyby te godności natury psychicznej typu stres,
poszczególne czynności były rozłożone niepokój, chroniczne zmęczenie. Obw czasie. Jesteśmy też bardziej naraże- niża poziom empatii, zaburza kontrolę
ni na popełnienie błędu. Rozproszona impulsów, rozregulowuje emocjonalnie.
uwaga i brak pełnej koncentracji na za- Na tym jednak nie koniec. Naukowcy
daniu mogą skutkować niedopatrzeniem i psychologowie ostrzegają, że próczegoś, pomyłką, niezarejestrowaniem by dążenia do niej mogą skończyć się
ważnej rzeczy. A te mogą mieć poważ- depresją i wypaleniem zawodowym.
ne konsekwencje, w zależności od wy- Praktykowany przez dłuższy czas mulkonywanej przez nas pracy.
titasking stwarza także ryzyko problemów zdrowotnych. Wysoki poziom horSTRATA – NIE TYLKO CZASU
monów stresu (kortyzolu i adrenaliny)
Wbrew powszechnemu przekonaniu może przełożyć się na zwężenie tętnic,
wielozadaniowość wcale nie przekłada zwiększenie stężenia cukru we krwi czy
się na oszczędność czasu. Przełącza- osłabienie układu odpornościowego.
nie się z projektu na projekt, zostawia- Co zatem robić? Zamiast realizowania
nie każdego z nich w trakcie realizacji, wszystkiego naraz próbujmy, w miarę
wracanie do niego po czasie zajmuje możliwości, rozkładać zadania w czasie,
więcej czasu niż ukończenie każdego planować je, ustalać priorytety w ich rez nich osobno. Umysł musi się zrestar- alizacji. A wielozadaniowość pozostawtować po każdorazowej zmianie zada- my komputerom.
nia. Również za każdym razem, gdy
Marlena Hess
chcemy wrócić do tematu, kilka chwil
zajmuje nam proces przypomnienia so- BIBLIOGRAFIA:
bie, na czym skończyliśmy. Nawet jeśli • G. Marcus, Prowizorka w mózgu. O niedoskonałościach ludzkiego umysłu, Sopot 2009.
nie rejestrujemy tak mocno tych przerw
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„MASKI PAMIĘCI EMOCJI”

Kultury „Kolorowa” znajdują się prezentacje – filmiki towarzyszące wystawie. Są równie pięknie, poruszające
i stanowią najlepszą zachętę do odwiedzenia wystawy.

Są takie wystawy, które trzeba zobaczyć, które rezonują w człowieku bardzo
intensywnie i długo. Taka właśnie jest wystawa „MASKI pamięci emocji”
młodych fotografików z Klubu Miłośników Fotografii „Zoomik” z Radzynia Podlaskiego. Jest ona częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej
„Zbliżenie”, która traktuje o relacjach międzypokoleniowych.

Autorami prac składających się na
„Maski pamięci emocji” są: Amelia
Domańska, Aleksandra Gmur, Inga
Górna, Julia Targońska, Mikołaj
Król, Dominika Matuszewska, Piotr
Mazur, Klaudia Miszczuk, Kornelia
Niebrzegowska, Martyna Ostasiewicz, Monika Pawlina, Bartłomiej
Rączka, Amelia Szymańska, Klara
Świć i Oliwia Wlizło z Klubu Miłośników Fotografii „Zoomik” w Radzyniu Podlaskim.
Kuratorem, pomysłodawcą, opiekunem młodych fotografików jest Janusz Wlizło autor licznych warsztatów, plenerów i wystaw, wyróżniany
na konkursach polskich i międzynarodowych.

– wystawa inna niż wszystkie

P

ełne emocji i wzruszeń fotografie
w 100% zaaranżowane i wykonane przez dzieci, uświadamiają,
że w relacjach interpersonalnych,
bez względu na wiek, potrzeba autentyczności i zdecydowanie więcej
pozytywnych wzmocnień. Kurator
projektu, jednocześnie pomysłodawca i autor opracowań – Janusz
Wlizło uzupełnił poruszające zdjęcia
przekazem słownym w kontraście do
obrazu.

kulturalny
URSUS
OŚRODEK
KULTURY

Wobec tych prac zdecydowanie nie
sposób przejść obojętnie.
– Pragniemy, aby jak najwięcej osób
zapoznało się z tymi wyjątkowymi
fotografiami. Mamy nadzieję, że wystawa zainspiruje, obudzi emocje i
skieruje naszą uwagę na to co w życiu
ważne i piękne – podkreśla Elżbieta
Zdanowska-Cozac kierownik Domu
Kultury „Kolorowa”.
Na stronie internetowej www.kolorowa.arsus.pl oraz w profilu FB Dom

MAJ 2021
27.05, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Występ kabaretu „Pół serio”. Reżyseria Wanda
Stańczak.

WSTĘP WOLNY

28.05, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert muzyki rozrywkowej w ramach cyklu
„Rytmy świata”. Prowadzenie Alina Małachowska.

„ARSUS”

WSTĘP WOLNY

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

www.arsus.pl

DOM KULTURY
„MIŚ”
Ośrodka Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ul. Zagłoby 17, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18; e-mail: domkulturymis@op.pl;
www.mis.arsus.pl
W związku z obostrzeniami dotyczących
COVID-19 większość imprez zostanie
udostępniona w trybie online na kanale
YouTube oraz Facebooku DK „Miś”

09.05, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci pt. „Wiosenna przygoda Jasia
i Małgosi” w wykonaniu aktorów Teatru „Koliberek”(3-8 lat) w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania
z Teatrem”.
CENA BILETU 10 ZŁ.

10.05, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. Patroni literaccy 2021r. Prowadzi Anna Rykowska.
WSTĘP WOLNY

20.05, godz. 17.00 (sala kameralna)
VII Festiwal Poezji im. Zbigniewa Jerzyny. Nagrodzenie laureatów konkursu literackiego i prezentacje poetyckie.
WSTĘP WOLNY

01-31.05.21
Wystawa artystyczna Jadwigi Grzegoszczyk – architekt, pasjonatki sztuki, artystki. Prezentacja cyklu
prac przedstawiających mandale, które są kolejną odkrytą przez autorkę formą sztuki.
10.05.2021, godz. 18.00
Wernisaż wystawy mandali i spotkanie z artystką
online
04.05.21, godz. 18.00
„Moje Pasje” – autorski wieczór poetycki Andrzeja Marka Dębkowskiego i Zbigniewa Kurzyńskiego
z Klubu Literackiego „Metafora” działającego przy
Ośrodku Kultury „Arsus” - wydarzenie online
10.05.21, godz. 15.00
Koncert laureatów VIII Przeglądu Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno” – wydarzenie online
20.05.21, godz. 18.00
Cykl spotkań „Współczesna sztuka użytkowa”
- spotkanie z artystką cukiernikiem – Agnieszką
Wojciechowską z pracowni „Smaczne Galaretki
art.3D” - wydarzenie online
23.05.21, godz. 12.30
Niedzielne spotkanie z teatrem- bajka dla dzieci
„Indiańska legenda” – w wyk. Aktorów Teatru Dobrego Serca. Z dymu ogniska płonącego przed tipi
rodzi się opowieść, którą szaman Długi Cień opowiada młodej Indiance, Porannej Rosie. Brudny Jon
będzie próbował skłócić dwa plemiona, ale dzięki

Kinga Strzelecka

CO ?
GDZIE
KIEDY
mądrości i dobroci czerwonoskórej dziewczyny
przekona się, że „zgoda buduje”, a Prawda i Miłość
zwyciężają. Bajka bogata w muzykę i tańce mówi
także o niektórych zwyczajach i wierzeniach Indian
- wydarzenie online

17–31.05.21

„DWA TYGODNIE ŻYCIA W PRL-U”.
Bony żywnościowe, Pewex, bary mleczne, czyny
społeczne – epoka, która wciąż jest wspominana
przez pokolenia. Zapraszamy na wydarzenia, które
pozwolą nam przenieść się w minione czasy, czasy
paradoksu, pustych sklepowych półek, w których
trudno było kupić pieprz lub porządne buty a przed
którymi ustawiały się kolejki. Chcemy przenieść się
w czasy, gdzie młode pokolenie będzie mogło oswoić się z przeszłością starszych. Starsi przypomną sobie jasne i ciemne strony minionej epoki.
17–31.05.21, codziennie w godz.
8.00–20.00
„Tak mieszkaliśmy w PRL-u” – wystawa zaaranżowanych pomieszczeń mieszkalnych mebli oraz
przedmiotów codziennego użytku
zwiedzanie z zachowaniem pełnych obostrzeń
sanitarnych po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym
20.05.21, godz. 18.00
„Jeśli nie ocet to….?” – Wspominając o kuchni
z czasów PRL często przywołujemy puste pułki sklepowe, ocet i musztardę, ale natura nie zna pustki.
Polską kuchnię z tamtych dni z dumą możemy określić mianem „kuchni kombinowanej”. Już nigdy nie
będzie takich wyrobów czekoladopodobnych ani
schabowego z mortadeli! Podczas warsztatów kulinarnych przypomnimy te często zapomniane smaki,
a młodym polecimy przyrządzenie kultowych specjałów - wydarzenie online;
26.05.21, godz. 18.00
„Przeboje PRL-u” – Któż nie pamięta kaset magnetofonowych i magnetofonu „jamnik”, dzięki któremu można było przegrywać z kasety na kasetę. Okres
PRL-u to nie tylko strajki, które odgrywały ważna rolę
opozycji, ale również muzyka, grana w tamtych czasach. Zapraszamy na koncert w wykonaniu zespołów
wokalnych działających pod kierunkiem Anny Kałużnej - wydarzenie online;
28.05.21, godz. 18.00
„Moda PRL-u” - Moda w czasach PRL-u to okres
wielkiej improwizacji, pasuje do powiedzenia: „potrzeba matką wynalazków”. Polki ubierając się musiały improwizować. Pomocą służyły gazety, w których przemycano nową modę francuską i angielską,
i która przedsiębiorczym Polkom służyła za inspirację. Jak wyglądało starcie mody i systemu PRL przybliży Agnieszka Jelonkiewicz - wydarzenie online.
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Wystawę składająca się z 15 prac można oglądać do 12 maja br. Będzie
ona miała charakter ekspozycji plenerowej – fotografie usytuowane zostaną wzdłuż chodnika sąsiadującego z budynkiem Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 16.

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

www.kolorowa.arsus.pl
04-31.05
„Korzenie Siekierek” – wystawa poplenerowa
artystek z Białorusi - Aleksandry Iwanowej i Anny
Emelianowej
09.05 (niedziela), godz. 12:30
„Bardzo wykwintne czasy” - Poranek muzyczny
dla dzieci w wykonaniu Wachnik Ensemble
WSTĘP WOLNY

do 12.05
Wystawa fotografii „MASKI pamięci emocji”
– zrealizowana przez grupę młodych fotograﬁków
z Radzynia Podlaskiego pod kierunkiem Janusza
Wlizło.Tematyka wystawy związana jest z relacjami
międzypokoleniowymi oraz różnorodnymi emocjami
16.05 (niedziela), godz. 16:30
„Piękne i zapomniane – koncert polskich miniatur na altówkę i fortepian” koncert z cyklu
Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu: Aleksandra Demowska-Madejska – altówka,
Wojciech Pyrć – fortepian
WSTĘP WOLNY
23.05 (niedziela), godz. 12:30
„Sklep z Zabawkami” przedstawienie teatralne dla
dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem w wykonaniu Sceny Elfów
WSTĘP 10 ZŁ/OSOBA
Realizacja uzależniona od sytuacji epidemicznej

Sycylii opowiedzą Maria i Przemysław Pilichowie.
Wydarzeniu będzie towarzyszyć recital Magdaleny
Malisz.
WSTĘP WOLNY
liczba miejsc ograniczona. Obowiązują wejściówki do
odbioru w placówce DK Portiernia od 06.05.

15.05.2021, od godz. 18.00
NOC MUZEÓW Izby Tożsamości Ursusa z atrakcjami;
16.05.2021, godz. 12.30
Teatrzyk dla dzieci: Teatr Dobrego Serca „Zagubieni przyjaciele”,

WSTĘP 10 ZŁ
rezerwacje biletów w serwisie biletyna.pl lub bezpośrednio przed spektaklem w placówce DK Portiernia
w dniu wydarzenia

19.05.2021, godz. 17.00
Finisaż wystawy cyjanotypii „Wielki błękit” Ewy
Milun-Walczak

WSTĘP WOLNY

21.05.2021, godz. 18.00
Koncert gwiazdy włoskiej piosenki: Luigi Pagano z zespołem (plener przy DK Portiernia)
WSTĘP WOLNY

26.05.2021, godz. 18.00
Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych DK Portiernia

WSTĘP WOLNY
ograniczona liczba miejsc/obowiązują wejściówki do
odbioru w placówce DK Portiernia od 18.05.

27.05.2021, godz. 18.00
Warsztaty psychologiczno-artystyczne Ani Rusowicz
zapisy/liczba miejsc ograniczona,
CENA: 50 ZŁ/OSOBA

28.05.2021, godz. 19.00
LOVE SONGS. Najpiękniejsze piosenki o miłości – koncert uczestników zajęć wokalnych DK
Portiernia,
WSTĘP WOLNY
ograniczona ilość miejsc/obowiązują wejściówki do
odbioru w placówce DK Portiernia od 19.05.

DOM KULTURY
„PORTIERNIA”
Ośrodka Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa
www.portiernia.arsus.pl
04.05. – 31.05.2021
Konkurs plastyczny na projekt muralu „Fabryka
Ursus”
04.05. – 31.05.2021
Wystawa cyjanotypii „Wielki błękit” Ewy Milun-Walczak
WSTĘP WOLNY

07.05.2021, godz. 17.30
„Kolory miłości” – spektakl słowno-muzyczny
w wykonaniu Zuzanny Lipiec i Macieja Gąsiorka
z akompaniamentem na żywo

WSTĘP WOLNY
ograniczona liczba miejsc/obowiązują wejściówki
do odbioru od 4.05. w placówce DK Portiernia

12.05.2021, godz. 17.00
Wielokulturowość w Ursusie. Włochy. O urokach

WYDARZENIE MAL:
14.05.2021, godz. 17.00
Warsztaty rękodzieła – obraz strukturalny w ramie (warsztat dla dorosłych);
WSTĘP WOLNY
liczba miejsc ograniczona, konieczne zapisy od 06.05
na e-mail: dk.portiernia@arsus.pl*

*UWAGA! Ze względu na obostrzenia wynikające z epidemii COVID-19 – program wydarzeń na maj 2021 będzie
zrealizowany, jeśli rząd poluzuje obostrzenia dotyczące
funkcjonowania placówek kultury. Wówczas wydarzenia zaplanowane z udziałem publiczności odbywać się
będą w rygorze sanitarnym z uwzględnieniem wszelkich
wytycznych dotyczących ich organizacji. Uczestników
obowiązuje dezynfekcja rąk, zasłanianie nosa i ust oraz
zachowanie bezpiecznych odległości i przestrzeganie
wszelkich zasad na terenie placówki obowiązujących na
czas pandemii. W związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozwojem pandemii – Organizator zastrzega sobie
prawo do odwołania zaplanowanych wydarzeń, zmiany ich
terminu lub przeniesienia ich w przestrzeń wirtualną.

12

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

BRWINÓW KSIĄŻKI

NR 6(102)/2021 (ROK VI) | 29 KWIETNIA 2021 R. |

l

Mocne Strony

ROWEROWY MAJ TO NAJWIĘKSZA KAMPANIA

n BRWINÓW

Zbliża się
ROWEROWY MAJ

Gmina Brwinów po raz pierwszy postanowiła dołączyć
do ogólnopolskiej kampanii promującej aktywność fizyczną wśród uczniów. W konkursie Rowerowy Maj wezmą udział dwie szkoły podstawowe z Brwinowa.

W POLSCE PROMUJĄCA ZDROWY TRYB ŻYCIA
I ZRÓWNOWAŻONĄ MOBILNOŚĆ WŚRÓD UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, NAUCZYCIELI ORAZ
RODZICÓW I OPIEKUNÓW.

Rowerowy Maj – poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji – popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które
utrzymują się również po zakończeniu kampanii.
Zasady są bardzo proste: każdy uczeń i nauczyciel, który od 4 do 24 maja dotrze na lekcje w sposób aktywny:
na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, zbiera
punkty dla siebie, swojej klasy i szkoły. Jeśli lekcje będą
się odbywały w szkołach – będą to naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Jeśli nauka
prowadzona będzie zdalnie – do zdobycia punktów uznawane będą trwające minimum 30 minut przejazdy do dowolnego celu rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach,
deskorolce. Wyjście na zewnątrz i aktywność fizyczna
będą w takiej sytuacji jeszcze bardziej potrzebne! Dla
najaktywniejszych uczestników, klas przewidziane są
atrakcyjne nagrody.
W Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej
nr 2 działają już nauczyciele – koordynatorzy szkolni,
którzy poprzez wychowawców klas oraz dzienniczki elektroniczne przekażą informacje dla rodziców, zachęcając
ich do wspierania kampanii. Decyzję o dołączeniu do rowerowej rywalizacji trzeba podjąć do końca kwietnia
– wówczas zostaną zamknięte listy uczestników. Kampania Rowerowy Maj potrwa do 24 maja. Organizatorzy
liczą, że nawyk wybierania aktywnego, ekologicznego
środka transportu podczas podróży do szkoły pozostanie
u dzieci na dłużej.
UG Brwinów
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dzieży, ale może się też okazać wartościową pozycją dla rodziców, mających
problemy ze swoimi pociechami. Czas
pomiędzy dzieciństwem a dorosłością
jest bowiem jednym z najtrudniejszych
okresów w życiu. Temat książki okazuje
się bardzo aktualny i potrzebny, w Polsce bowiem odnotowuje się wzrost
liczby samobójstw wśród nastolatków.

„JADZIA PĘTELKA
BIERZE KĄPIEL”
BARBARA SUPEŁ

„DZIŚ WOLAŁABYM
SIEBIE NIE SPOTKAĆ”

Nowa książeczka z serii o Jadzi Pętelce ukazała się nakładem wydawnictwa
książek dla dzieci „Zielona Sowa”.
Pięknie wydana, w żółtej, twardej okładce ilustrowana przez Agatę Łukszę,
opowieść o tytułowej Jadzi skierowana
jest do dzieci w wieku od 1 do 3 lat.
Tym razem Jadzia bierze kąpiel, co
staje się doskonałą okazją do zabawy.
Dziewczynka boi się, że od mycia włosów, woda dostanie się do jej oczu.
Chyba każdy pamięta ten strach z dzieciństwa, a także doskonałą zabawę
w wypełnionej po brzegi wodą wannie.
Historia małej Jadzi pomaga oswoić się
młodszym dzieciom z kąpielą, myciem
zębów czy załatwianiem się do nocnika. Ciekawe, zabawne opisy i kolorowe
ilustracje przyciągają uwagę maluchów
i zachęcają do polubienia niezbędnych
zabiegów higienicznych.

w rytualny realizm magiczny. Oby tylko
przetrwać do jutra.
Herta Müller otrzymała Literacką NaHERTA MÜLLER
grodę Nobla w 2009 roku i była to
Wstrząsająca powieść rumuńskiej pi- nagroda w pełni zasłużona. Dawno nie
sarki, która z powodu prześladowań czytałam tak przejmującej prozy i świaówczesnej władzy emigrowała do dectwa rumuńskiej dyktatury.
Niemiec. „Dziś wolałabym siebie nie
spotkać” to subiektywny zapis codzien- „ORKAN DEPRESJA”
ności w państwie reżimu za rządów Nicolaego Ceauşescu, obraz lęku głów- EWA NOWAK
nej bohaterki, która zostaje wezwana Jedna z niewielu młodzieżowych pona przesłuchanie. Rzeczywistość pań- wieści poświęcona depresji. Tytułowy
stwa totalitarnego jest przytłaczająca, Borys Orkan choruje na często wystęjednak każdy stara się radzić sobie pującą u nastolatków, a niestety rzadw zastanych warunkach jak tylko potra- ko diagnozowaną i leczoną, depresję.
fi. Część ludzi robi to naginając swój Pobyt w szpitalu, toksyczna znajomość
i tak już wątpliwy kręgosłup moralny. z poznanym na oddziale Miszą, tragiczWzajemne donosy, manipulacja wła- na śmierć sąsiada pogłębiają poczucie
dzy niszczą tkankę społeczną. Miłość wyobcowania szesnastolatka, który
Poleca
i przyjaźń stanowią jedyne światło w tu- mimo miłości i wsparcia, którego doLucyna Dąbrowska
nelu, ale nie są ucieczką od destruk- świadcza w rodzinie, stacza się w głąb
cyjnego życia w systemie totalitarnej przepaści, jaką jest depresja.
Wszystkie tytuły dostępne są w Oddziale
władzy. Jedni popadają w alkoholizm, Powieść psychologiczna „Orkan de- „Czechowice” Biblioteki Publicznej w Dzielinni w szaleństwo, jeszcze inni uciekają presja” skierowana jest do dzieci i mło- nicy Ursus m. st. Warszawy.

CHCESZ ZAMÓWIĆ REKLAMĘ?
NAPISZ DO NAS:
reklama@mocnestrony.com.pl
ZADZWOŃ: 509 559 506

