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Z okazji

Świąt Wielkanocnych
życzymy Wam i sobie, abyśmy duchem 
urodzili się na nowo. Byśmy świadomie stawali się 
lepsi – dla innych i dla siebie samych. 
Bądźmy zdrowi. Bądźmy naprawdę razem.   
Zachowajmy wiarę, że ten niewygodny czas, 
którego wszyscy doświadczamy to tylko chwila... 
Kochajmy się. Miłość jest wiecznością.  
W górę serca!

Redakcja
Dwutygodnika „Mocne Strony”
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NASZE STRONY

WW niełatwym czasie pandemii jaśnieje 
przed nami światło Wielkiej Nocy. 

Jezus Zmartwychwstały otwiera każde drzwi.

Przybliżmy się do Niego z ufnością, 
zanurzmy się w Jego ranach, aby otrzymać 

życie i umocnić się w nadziei. Pozwólmy 
przeniknąć się Światłem. Niech Ono opromieni 

nasze codzienne troski i zmagania, niepokój 
o bliskich i o przyszłość…

Ufnie włóżmy swoją dłoń w poranioną rękę 
Zmartwychwstałego Pana. 

SURSUM CORDA !

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy
wraz z modlitwą życzy 

ks. prałat Zbigniew Sajnóg, 
dziekan ursuski

WARSZAWA – URSUS, WIELKANOC 2021 R.

Pierwszy w Ursusie budynek użyteczności publicznej bu-
dowany w technologii modułowej powstaje przy ul. Dzie-
ci Warszawy 24. W piątek 19 marca  br. plac budowy 
odwiedzili zastępca prezydenta m.st. Warszawy Michał 
Olszewski, burmistrz dzielnicy Bogdan Olesiński, oraz 
włodarze innych dzielnic i kilku podwarszawskich gmin.
– Stawiamy na energooszczędne budownictwo przyjazne 
środowisku. Dzięki zastosowanej  technologii budowy z pre-
fabrykatów w szybkim tempie realizujemy inwestycję,  która 
jeszcze w tym roku pozwoli  zwiększyć o 150 pulę dostępnych 
miejsc w publicznych placówkach opiekuńczych na terenie 
Ursusa – powiedział burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński.

W powstającym żłobku przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej zapewni pompa ciepła, a prąd elektryczny 
w dużej mierze wytworzą panele fotowoltaiczne za-
projektowane na dachu budynku. Dodatkowo na tere-
nie zewnętrznym powstaną ogrody deszczowe, w któ-
rych wody opadowe będą zatrzymywane, oczyszczane 
i infiltrowane w głąb ziemi. Dzięki temu deszczówka 
zamiast spłynąć do kanalizacji, nawodni teren i ochro-
ni go przed nadmiernym wysuszaniem.
Placówka zostanie wyposażona m.in. we własny blok 
żywienia, salę do ćwiczeń ruchowych oraz plac zabaw 
na terenie zewnętrznym. Oddanie do użytku budynku 
planowane jest na grudzień tego roku. Wartość inwe-
stycji to około 11 mln zł. Wykonawcą  budowy jest 
forma Ekoinbud Sp. z o.o. UD Ursus

Dzień otwarty na budowie żłobka w Ursusie

�  URSUS OD 1 KWIETNIA 2021 R. ZMIENIA SIĘ 
SPOSÓB NALICZANIA OPŁATY ZA ODPADY 
– z ryczałtu od gospodarstwa domowego 
na metodę związaną ze zużyciem wody.
Stawka miesięcznej opłaty wyniesie 12,73 zł za 1 m3 wody zużytej w gospo-
darstwie domowym. Podstawą do naliczenia będzie średnie zużycie wody 
z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.

N ie zapłacimy za wodę bezpowrotnie zużytą, np. wykorzystaną do podlewa-
nia ogródka zgodnie ze wskazaniami oddzielnego wodomierza.
Od 1 kwietnia 2021 roku właściciele nieruchomości lub ich zarząd-

cy mają obowiązek złożenia nowych deklaracji – najpóźniej do 10 maja 
2021 roku. Deklarację można złożyć w Wydziałach Obsługi Mieszkańców 
lub wysłać listem poleconym do odpowiedniego urzędu dzielnicy, a także 
w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Admi-
nistracji Publicznej (ePUAP). Deklaracje składane przez Internet muszą być 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za po-
mocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dokumenty można wypełnić 
na stronie https://deklaracje2020.um.warszawa.pl/odpady-komunalne
Uwaga! Właściciele mieszkań (wyodrębnionych lokali) w budynku wielolokalo-
wym nie składają deklaracji. W tym przypadku obowiązek złożenia dokumentów 
należy do zarządcy nieruchomości (np. wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej).

UD Ursus
Więcej szczegółów na stronie miasta: https://warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach
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Zdrowych i pogodnych

Świąt
Wielkanocnych,
pełnych wiary nadziei i miłości.
Serdecznych spotkań w gronie najbliższych
oraz wesołego Alleluja

życzą

 Paweł Kanclerz Andrzej Cichal
 Burmistrz Przewodniczący
 Ożarowa Mazowieckiego Rady Miejskiej

oraz

Radni Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim

Z okazji

Świąt
Wielkanocnych

Mieszkańcom Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
składamy najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, radości i pogody ducha.

 Niech ten czas budzącego się życia 
da siłę w pokonywaniu trudności, 

niech napełni wszystkich wiarą i pokojem.

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy

Ktoś się zabawia w myśliwego?
Duży niepokój – nie tylko nasz – wzbudziły zdjęcia na jednym z forów internetowych. Dwóch 
mieszkańców Pruszkowa opublikowało zdjęcia uszkodzonych szyb swoich okien. Obawiają się, 
że ktoś w ich okna oddał strzał z jakiejś broni. 

D ziś to może bezmyślna zabawa, ale jutro 
strzały mogą zostać skierowane w kierunku 
ludzi albo zwierząt. Zdjęcia i opisy w Inter-

necie uszkodzonych przez rzekome pociski szyb 
miały pochodzić z miejsc zamieszkania przy ul. 
Helenowskiej oraz Działkowej w Pruszkowie. 
Dlatego zdecydowaliśmy się na kontakt z Ko-
mendą Powiatową Policji w Pruszkowie.  

– Do pruszkowskiej komendy napłynęło jedno 
zawiadomienie dotyczące uszkodzenia mie-
nia prawdopodobnie przy użyciu wiatrówki. 
Zgłoszenie pochodzi z domu jednorodzinne-
go z ul. Działkowej z 20 marca br. W tej spra-
wie prowadzone jest postępowanie. Na chwilę 
obecną, dla dobra postępowania, nie możemy 
udzielać informacji. Trwają czynności proceso-

we zmierzające do ustalenia i za-
trzymania ewentualnych sprawców 
tego uszkodzenia. Jeżeli czyn ten 
okaże się przestępstwem z art. 288, 
paragrafu 1 Kodeksu Karnego, 
czyli uszkodzenia mienia, sprawcy 
grozi kara pozbawienia wolności 
do 5 lat. Może się również zmienić 
kwalifikacja czynu – poinformo-
wała Karolina Kańka, Oficer Pra-
sowy Komendanta Powiatowego 
Policji w Pruszkowie. 

Z ulicy Helenowskiej nikt do tej 
pory nic nie zgłosił. Poszkodowa-
ny musi zgłosić osobiście zawia-
domienie o przestępstwie, jak rów-
nież wniosek o ściganie sprawcy. 
Najlepiej zaraz po zdarzeniu, aby 
ułatwić pracę policji na miejscu 
– w dokonaniu oględzin i zebraniu 
rzetelnego materiału dowodowego.

Agnieszka Gorzkowska

�  PRUSZKÓW
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NASZE STRONY � PSYCHOLOGIA

CZY JESTEŚ 
ASERTYWNY?
Asertywność to coś 
więcej niż sztuka 
odmawiania – a tak 
ją często utożsa-
miamy. Jest umie-
jętnością nabytą, czyli zwyczajnie na-
leży się jej nauczyć. Wydaje się, że ma 
to szczególne znaczenie w dzisiejszych 
czasach, w których grzęźniemy w natło-
ku różnych zadań i nakładanych na nas 
ról, na które często nie mamy ochoty. 
Jak być asertywnym? Jak robić to do-
brze? O tym w dzisiejszym Kąciku.   

WIĘCEJ NIŻ ODMAWIANIE
W dzisiejszych czasach często bierze-
my na siebie zdecydowanie zbyt dużo 
Wydaje się, że stało się to niejako im-
mamentną cechą dwudziestego pierw-
szego wieku. Za dużo pracujemy, za 
dużo chcemy zrobić naraz, namnażają 
nam się listy rzeczy do zrobienia i cią-
gle odczuwamy niedoczas. Niekiedy 
podejmujemy się ról, których zupeł-
nie nie chcemy i nie odnajdujemy się 
w nich dobrze. Np. regularnie godzi-
my się na nadgodziny w pracy, bo 
nie umiemy odmówić szefowi lub 
idziemy na jakieś spotkanie, zu-
pełnie nie mając na nie ochoty. 
Własne zdanie przykrywamy 
tym, co należy lub powinno się 
zrobić. Oczywiście nie dotyczy 
to wszystkich z nas, ale zdecy-
dowanie zbyt wielu. Tym, cze-
go bardzo często nam brakuje jest 
asertywność. Postawa powszechnie 
rozumiana jako „sztuka mówienia nie” 
nie polega wyłącznie na kulturalnym 
odmawianiu. Jak należy ją rozumieć?

DEFINICJA
Zacznijmy od bardziej skomplikowa-
nej definicji. Psychologowie określają 
asertywność jako posiadanie i wyraża-
nie własnego zdania oraz bezpośrednie 
wyrażanie emocji i postaw w granicach 
nienaruszających praw i psychicznego 
terytorium innych osób oraz własnych, 
bez zachowań agresywnych, a także 
obrona własnych praw w sytuacjach 
społecznych. Mówiąc nieco prościej, 
asertywność oznacza bycie sobą, bez 
ranienia innych. Ważny jest każdy 
z tych dwóch elementów. To szacunek 
zarówno dla siebie, jak i dla drugiego 
człowieka. Jej istotą jest właśnie zacho-
wanie takiej równowagi relacji. Jest to 
umiejętność nabyta. Można i trzeba się 
jej nauczyć tak samo jak pisania i czy-
tania. Asertywność to obok empatii 
podstawowa umiejętność wchodząca 
w skład inteligencji emocjonalnej. Prze-
chodząc do wprowadzenia tej postawy 
w praktykę – jakimi cechami odznacza 
się człowiek asertywny?

PIĘĆ PRAW FENSTERHEIMA
Z precyzyjną odpowiedzią spieszy pro-
fesor psychologii Herbert Fensterheim, 
który opracował 5 praw człowieka aser-
tywnego. Po pierwsze, masz prawo do 
wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb 

i uczuć – tak długo, dopóki nie ranisz 
innych. Po drugie, masz prawo do wy-
rażania siebie nawet jeśli rani to kogoś 
innego – dopóki twoje intencje nie 
są agresywne. Przykładem może być 
zwrócenie uwagi przez nauczyciela ucz-
niowi, który zaburza przebieg zajęć. Ce-
lem nie jest upokorzenie ucznia, a sko-
rygowanie niewłaściwych zachowań. Po 
trzecie, masz prawo do przedstawiania 
innym swoich próśb – dopóki uznajesz, 
że mają oni prawo odmówić. Czwarte 
prawo wskazuje na to, że są sytuacje, 
w których kwestia praw poszczególnych 
osób nie jest jasna. Zawsze jednak masz 
prawo do przedyskutowania tej sytuacji 
z drugą osobą. Innymi słowy, kiedy coś 
nie jest oczywiste – rozmawiajcie o tym. 
I po piąte – masz prawo do korzystania 
ze swoich praw. 

JAKIE ZACHOWANIA?
Przekładając te prawa na konkretne 
zachowania można podsumować, że 
asertywność to umiejętność spokojne-
go (bez skrępowania, tremy, wstydu, 
zażenowania, unikania, zwodzenia, 
fantazjowania, odraczania w czasie, 
lęku, przerażenia, itd.) mówienia o so-
bie dobrze, mówienia o swoich wadach, 
przyznawania się do błędów i przepra-

szania, wyrażania uczuć, jakie żywimy 
do innych, proszenia o coś, co chcemy 
lub nam się należy, odmawiania komuś 
czegoś, przyjmowania komplementów, 
przyjmowania krytyki i negatywnych 
ocen, kończenia trudnych spraw, roz-
mów, reagowania na trudne sprawy in-
nych. To niezwykle długie zdanie wcale 
nie wyczerpuje wszystkiego, co kryje 
się pod postawą asertywną. Jak widać, 
znacznie wykracza ona poza zwykłe 
mówienie „nie”. Warto podkreślić, że 
zachowanie asertywne odznacza się też 
tym, że jest bezpośrednie, uczciwe, sta-
nowcze. Na kontinuum zachowań upla-
sowalibyśmy je pomiędzy uległością 
a agresywnością. 

KOMUNIKAT „JA”
Tak jak zostało to wspomniane powyżej, 
asertywność jest umiejętnością naby-
tą, czyli należy się jej nauczyć. Istnieje 
wiele technik asertywnych, których zna-
jomość pomoże nam w życiu codzien-
nym. Jedną z nich jest tzw. komunikat 
typu Ja. Mówi on o reakcji, jaką wywo-
łało w nas zachowanie drugiej osoby, 
o tym, co nas boli i jakie są nasze uczu-
cia. Powinien obejmować: nasze emocje 
i uczucia, opis sytuacji i faktów, wyra-
żenie naszych potrzeb, a także próśb 
(oczekiwań) na przyszłość. Zamiast 
mówić napastliwie i oskarżycielsko: 
„Znowu na mnie krzyczysz, nie można 
się z tobą dogadać!” lepiej powiedzieć: 
„Jest mi przykro, kiedy mówisz do mnie 

podniesionym głosem, nie mogę się 
wtedy skoncentrować. Proszę, poroz-
mawiajmy o tym za kilkanaście minut, 
kiedy emocje opadną.” Inny przykład 
– zamiast mówić: „Znów mnie olewasz 
i bez przerwy gapisz się w ten cholerny 
telefon! Popatrz w końcu na mnie, jak 
do ciebie mówię!” lepiej sięgnąć po: 
„Czuję się lekceważona, gdy rozmawia-
jąc ze mną patrzysz w telefon. Zależy 
mi, abyś na czas rozmowy go odłożył.” 
Podsumowując, w komunikacie Ja cho-
dzi o to, aby otwarcie wyrażać własne 
uczucia, pragnienia i przekonania oraz 
przyjmować za nie pełną odpowiedzial-
ność, czyli nie obciążać nimi innych. 

TECHNIKA „FUKO”
Inną techniką dobrej komunikacji, która 
ściśle wiąże się z pojęciem asertywno-
ści, jest strategia FUKO. Ta enigmatycz-
na nazwa wskazuje na cztery kwestie, 
które powinniśmy ująć w komunikacie, 
by umiejętnie przekazać to, co dla nas 
ważne i co zaniepokoiło nas w zacho-
waniu partnera. Są to: fakty, uczucia, 
konsekwencje i oczekiwania. A zatem 
po kolei. Na początku swojej wypo-
wiedzi przywołaj konkretne fakty, które 
miały dla ciebie znaczenie („Już drugi 
raz w tym miesiącu zaplanowałeś week-
end beze mnie.”). Powiedz o swoich 
uczuciach i emocjach, jakie wywołały 
w tobie opisywane wydarzenia. War-
to wykorzystać tutaj opisany powyżej 
komunikat Ja. („Przykro mi, że nie 

uwzględniasz mnie w swoich pla-
nach, czuję się wtedy nieważna.”). 
Następnie wspomnij o konsekwen-
cjach, z jakimi może wiązać się 
takie zachowanie. Nie chodzi 

o grożenie, szantaż czy karanie. 
Należy przedstawić własną per-

spektywę tej relacji w przyszłości, jeśli 
nie dokonają się żadne zmiany („Myślę, 
że jeśli dalej tak będzie to zaczniemy się 
od siebie oddalać.”). I na koniec opisz 
swoje oczekiwania, czyli jak miałaby 
wyglądać ta pożądana dla Ciebie zmia-
na w zachowaniu („Chciałabym, żeby-
śmy wspólnie zastanawiali się nad tym, 
jak będziemy spędzać weekendy.”). 

CODZIENNA PRAKTYKA
Technik asertywnych jest bardzo wie-
le – warto wybrać taką, w której sami 
odnajdziemy się najlepiej i która będzie 
najbardziej adekwatna do naszej włas-
nej sytuacji. Wszystkie opierają się na 
wspólnych założeniach: uznawaniu 
praw własnych i innych, realizowaniu 
własnych potrzeb bez naruszania god-
ności innych oraz mocnym stawianiu 
na szczerość i swobodę. We właściwym 
zrozumieniu, czym jest asertywność, 
może pomóc także wskazanie, czym 
asertywność zdecydowanie nie jest. 
A nie jest wywyższaniem się, domina-
cją, brakiem szacunku, robieniem tego, 
co nam się podoba ani manipulacją. Pa-
miętajmy więc o niej na co dzień, prak-
tycznie w każdej sytuacji społecznej, od 
stania w kolejce w sklepie, przez trudne 
rozmowy z przełożonym po bliskie rela-
cje z partnerem. Dzięki umiejętnie prak-
tykowanej asertywności będzie nam 
w życiu zwyczajnie lepiej. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• Kawalec A., Techniki asertywne w nieeskalacyjnej 

komunikacji, Materiały szkoleniowe 2021.

PSYCHOLOGIA
NASZYCH RELACJI

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

Drodzy Czytelnicy,

życzę Państwu pogody ducha, nadziei, 
wiary w zwycięstwo dobra nad złem

i radości płynącej ze

Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP

ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH

Szanowni Państwo, 

Święta Wielkiej Nocy 
to czas otuchy i nadziei.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 
napełnia Państwa pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności i doświadczeń, 
których doznajemy wskutek pandemii 

oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Stanisław Dratkiewicz
Radny m.st. Warszawy
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GMINA MICHAŁOWICE

�   Jest to Pani pierwsza kadencja, od 
razu na najwyższym możliwym w tym 
gremium szczeblu. Co wpłynęło na 
Pani decyzję w sprawie wzięcia udziału 
w 2018 roku w wyborach do Rady Gmi-
ny Michałowice?

– Od zawsze działam społecznie. Jako 
mama dzieci chodzących do szkoły 
pracowałam w Radzie Rodziców. Jed-
nocześnie byłam członkiem zarządu 
w Zarządzie Osiedla Michałowice, 
a w latach 2015–2019 byłam jego prze-
wodniczącą. Moja decyzja niezupełnie 
była moim pomysłem. Zebrała się gru-
pa bardzo prężnych ludzi, którą znałam 
z wcześniejszego działania społeczne-
go. Oni mnie namawiali. Wiedziałam 
czym się interesują, co jest dla nich 
ważne i to przeważyło.

�   Czy miało znaczenie, że wójt Małgo-
rzata Pachecka również jest nową po-
stacią w przestrzeni publicznej gminy 
i jest ukierunkowana podobnie jak 
Pani?

– Tak, obie startowałyśmy z tego sa-
mego komitetu i miałyśmy jednakowe 
spojrzenie na sposób rządzenia, kontak-
towania się z mieszkańcami i na potrze-
by naszej gminy.

�   Jak Pani się odnalazła w nowej dla Pani 
roli, jakie były plusy, jakie problemy?

– Uczyłam się nowych rzeczy, trochę 
problematyczne były dla mnie na po-
czątku pewne technikalia. Kiedy opa-
nowałam prowadzenie sesji na żywo 
w bezpośrednim kontakcie ze sobą 
wszystkich radnych, pojawił się CO-
VID-19 i musiałam uczyć się nowych 
umiejętności. Sesje już od roku odby-
wają się w trybie zdalnym. Brakuje 
mi bezpośredniego kontaktu z ludźmi. 
Mimo, że są liczne ograniczenia, sta-
ram się zawsze być w urzędzie w po-
niedziałki na swoich dyżurach, na które 
przychodzą mieszkańcy (oczywiście 
w maseczkach) i bezpośrednio rozma-
wiamy o ważnych dla nich sprawach.
Bardzo duże wsparcie otrzymałam 
w Urzędzie Gminy, szczególnie od pań 
pracujących w Biurze Rady.

�   Czy oprócz pracy w samorządzie ma 
Pani jeszcze jakieś obowiązki zawo-
dowe?

– Nie pracuję zawodowo. Trzeba mieć 
dużo czasu, żeby odpowiedzialnie wy-

pełniać obowiązki Przewodniczącej 
Rady Gminy i pogodzenie tego z pra-
cą na pełnym etacie byłoby bardzo 
trudne. Z wykształcenia jestem reha-
bilitantką. W zawodzie pracowałam 
10 lat. Urodziłam dwójkę dzieci, które 
obecnie mają 26 i 23 lata. Po ich uro-
dzeniu zrezygnowałam ze stałej pracy 
i stałam się kierowcą, gospodynią do-
mową itd.

�   Czy Rada jest podzielona i czy bywają 
trudności w wypracowaniu wspólnych 
decyzji?

– Wszyscy jesteśmy radnymi z miejsco-
wości, w których mieszkamy i z który-
mi jesteśmy od lat związani. Jako radni 
gminni musimy patrzeć na gminę cało-
ściowo i tak planować różne inwestycje, 
żeby zadowoleni byli wszyscy, ale mu-
simy pamiętać o interesach miejscowo-
ści, z której nas wybrano. Chodzimy do 
sklepu, wychodzimy na spacer, spoty-
kamy mieszkańców, którzy pytają o na-
szą miejscowość i żądają walki o ich 
(nasze) interesy. Jako mieszkanka Mi-
chałowic-Osiedla, mogę powiedzieć, 
że w budżecie gminy największe kwo-
ty obecnie są przeznaczone dla naszej 
miejscowości. Dotyczy to wielkiego 
remontu szkoły, budowy przedszkola 
w Michałowicach, zagospodarowania 
zieleni przy pięknych ulicach Szkolnej 
i Spacerowej oraz planów modernizacji 
terenów rekreacyjnych przy naszych 
zalewach. Dostaliśmy także piękną 
ścieżkę rowerową.
Wspólne stanowiska wypracowujemy 
przede wszystkim na komisjach. Każdy 
projekt najpierw jest przepracowywany 
na komisjach, a na sesjach, szczegól-
nie odkąd wszystkie obrady są trans-
mitowane i można je w każdej chwili 
odtworzyć, podjęcie uchwał zazwyczaj 
przebiega sprawnie.

�   Czy w gminie pojawiają się jakieś od-
dolne działania integrujące społeczeń-
stwo?

– Dwa lata temu zaczęły w gminie po-
wstawać Koła Gospodyń Wiejskich. 
Powstało Koło Gospodyń Wiejskich 
„Michaśki” w Michałowicach, Koło 
Gospodyń Wiejskich Michałowice 
Wieś, „Gospochy” – Koło Gospodyń 
Wiejskich z Nowej Wsi, Koło Kobiet 
Kreatywnych Suchy Las, Dziewczyny 
z Komorowa. Ja sama należę do koła 

„Pęciczanki”. Zrobiłyśmy rozpozna-
nie w naszej gminie, gdzie można 
się zapisać, chodzić po różnych miej-
scach, rozwiązywać zagadki. Zrobiły-
śmy porządek na cmentarzu I Wojny 
Światowej i przed Świętem Zmarłych 
1 listopada 2021 r. przywiozłyśmy 
kwiaty. W naszym kole jest przeszło 
20 pań. Między kołami jest bardzo 
fajna współpraca. Są wspólne space-
ry, spotkania, nordic walking, przed 
pandemią organizowałyśmy wspólne 
wycieczki do teatru. Koła korzystają 
z dofinansowania z Urzędu Marszał-
kowskiego. Możemy też występować 
o dofinansowanie poszczególnych pro-
jektów do Urzędu Gminy. Na niektóre 
imprezy, np. tańce w kręgu, organizo-
wane przez Dziewczyny z Komorowa, 
przyjeżdżali mieszkańcy okolicznych 
gmin, m.in. z Ursusa.
Kasia Gizińska ze stowarzyszenia 
„Przyjazne Jutro” przygotowała pro-
jekt, dotyczący cyklicznych spotkań 
dla seniorów i tak powstał Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Na każde spotkanie 
przychodziło kilkadziesiąt osób.
Nasi mieszkańcy gromadzą się także 
wokół działań ekologicznych i spor-
towych. Działa u nas „Ekobrygada” 
z liderem o niespożytej energii, która 
bardzo dużo zrobiła dla posprzątania 
naszej gminy, a zwłaszcza terenów 
leśnych, jest też dużo oddolnych grup 
mieszkańców, którzy wspólnie uma-
wiają się na różne zajęcia sportowe 
– bieganie, kajaki albo badmintona.
W tej kadencji uruchomiliśmy we-
wnętrzny autobus i bilet Michałowicza-
nina na terenie całej gminy oraz Kartę 
Michałowiczanina, dającą pewne profi-
ty, ale mogą ją otrzymać tylko te osoby, 
które płacą podatki na naszym terenie. 
Robimy także nowe ścieżki rowerowe, 
z których chcemy stworzyć sieć.

�   A jak wygląda współpraca z Zarządem, 
z Panią Wójt?

– Jesteśmy w dobrej relacji. Jest plan, 
który został już wcześniej zarysowany 
i staramy się go wspólnie realizować.

�   Kto rządzi w gminie? Rada czy Wójt?
– Każdy rządzi na swoim polu. Staramy 
się „docierać”. Pani Wójt robi tyle do-
brych rzeczy, że nie musimy się specjal-
nie „szarpać”. Cel i kierunek są takie, 
jakie uważamy wszyscy za słuszne.

�   Jakie inwestycje udało się zrealizować 
do tej pory i jakie są plany na drugą 
część kadencji samorządu?

– Pierwszy z projektów to plan zago-
spodarowania terenu wokół budynku 
gminy plus projekt przedszkola.
Uznaliśmy, że lepiej będzie wybudo-
wać przedszkole w Regułach, przenieść 
tutaj dzieci z przedszkola w Michało-
wicach, w międzyczasie budować nowe 
przedszkole w Michałowicach. Później 
część dzieci wróci do Michałowic, 
a część zostanie w nowym przedszkolu.
Kolejnym krokiem będzie budowa 
kompleksu ze szkołą przy Urzędzie 
Gminy. Rodzice bardzo się domagają 
jak najszybciej szkoły, ale należy to 
planować z głową, kompleksowo.
Trzeba zaplanować, jaka to będzie 
szkoła. Ja jestem zwolennikiem małych 
szkół, nie molochów. Rzadkością jest 
gmina wiejska, jak nasza, w takiej odle-
głości od stolicy, że z okien widać Pałac 
Kultury. Mieszkamy tuż przy Warsza-
wie, jesteśmy świetnie skomunikowani. 
Naszym zadaniem, jako radnych, jest 
również utrzymanie takiego charakteru 
gminy, jaki ma ona aktualnie – o takiej 
gęstości jak dziś – a nie zabudowywa-
nie jej blokami czy domami na małych 
działkach.
Wychodzę z założenia, że jeżeli mamy 
coś robić – trzeba to zrobić raz a do-
brze, a nie podchodzić do tematu kilka 
razy, bo to wcale nie kosztuje mniej, 
a efekty są gorsze. 
Są głosy, że niepotrzebnie robimy 
publiczne budynki w konkursach or-
ganizowanych przez Stowarzyszenie 
Architektów Polskich. Ja to uważam za 
ogromną wartość, projekty przygoto-
wują fachowcy, w konkursach ogłasza-
nych przez SARP bierze udział zawsze 
kilkadziesiąt pracowni, więc wybór jest 

bardzo duży, a ocenia komisja, złożona 
z najwyższej klasy fachowców. Jest to 
wartość dodana, te budynki będą stały 
i służyły naszym dzieciom przez wie-
le lat. My, jako społeczeństwo, mamy 
wiele do nadrobienia, jeżeli chodzi 
o przebywanie w ładnej przestrzeni.

�   Jakie relacje macie Państwo z władza-
mi Powiatu Pruszkowskiego?

– Bardzo dobrze układała mi się współ-
praca z przewodniczącym Rady Powia-
tu, Stanisławem Dymurą (16 lutego br. 
złożył rezygnację z zajmowanego sta-
nowiska – przyp. red.), mogłam zawsze 
liczyć na wsparcie, na pomoc, na roz-
mowę. Z Panem Starostą Rymuzą bez-
pośrednia współpraca jest na linii wójt 
– starosta. Dobrze też układa się nam 
współpraca z radnymi powiatowymi, 
z którymi jestem w ścisłym kontakcie.

�   A jakie są Pani marzenia? Oczywiście 
odnośnie Gminy Michałowice.  

– Chciałabym, żeby ziściły się wszyst-
kie nasze plany związane z poważny-
mi inwestycjami. Mieszkam tu 20 lat 
i lubię to miejsce. Dobrze się tu czuję. 
W naszej gminie największym poten-
cjałem są ludzie. Chciałabym, żeby 
w Michałowicach-Osiedlu powsta-
ła świetlica, na którą w tej chwili nie 
ma lokalizacji. Piękny teren jest przy 
ul. Popiełuszki, lecz jest on objęty 
roszczeniami państwa Grocholskich. 
Chciałabym, żeby nie było tak ostrego 
podziału na miejscowości – ktoś kosz-
tem kogoś. I żebyśmy nie zapomnieli 
o zieleni, o przyrodzie.

�   Życzę spełnienia tych planów i dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiał Jacek Sulewski

...   JEŻELI MAMY COŚ ROBIĆ 
– TRZEBA TO ZROBIĆ 

RAZ A DOBRZE...
Rozmowa z BEATĄ RYCERSKĄ, 
Przewodniczącą Rady Gminy 
Michałowice

„Pęciczanki”. Zrobiłyśmy rozpozna-
nie w naszej gminie, gdzie można 
się zapisać, chodzić po różnych miej-
scach, rozwiązywać zagadki. Zrobiły-
śmy porządek na cmentarzu I Wojny 
Światowej i przed Świętem Zmarłych 
śmy porządek na cmentarzu I Wojny 
Światowej i przed Świętem Zmarłych 
śmy porządek na cmentarzu I Wojny 

1 listopada 2021 r. przywiozłyśmy 
kwiaty. W naszym kole jest przeszło 
20 pań. Między kołami jest bardzo 
fajna współpraca. Są wspólne space-

NA ZDJĘCIU: Beata Rycerska na I Sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2018–2023 
– tuż po przyjęciu funkcji Przewodniczącej Rady – w otoczeniu swoich zastępców i radnych.

Fot. J. Sulewski
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

WODOŁAPACZ 
– TWOJE ŹRÓDŁO WODY ODZYSKANEJ
Wodołapacz to program udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania 
i wykorzystania wód opadowych. Mieszkańcy gminy mogą liczyć na do-
tację 900 zł brutto, jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów 
zakupu prostego systemu pozyskania deszczówki.

CO JEST PRZEDMIOTEM DOTACJI?
Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup do 6 elementów (maksy-
malnie po dwa każdego rodzaju) systemu deszczowego obejmującego:
1) zbiornik na deszczówkę,
2) pompę do beczki,
3) zbieracz wody deszczowej.

KIEDY DOKONAĆ ZAKUPU SYSTEMU DESZCZOWEGO?
Zakupu można dokonać dopiero po podpisaniu umowy dotyczącej 
udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice na zakup sy-
stemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych.
Wnioski można składać do 15 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Mi-
chałowice. Więcej o programie na stronie internetowej:

https://wodolapacz.michalowice.pl/
Instalacja „wodołapacza" opłaca się wszystkim – i Gminie, i Miesz-
kańcom – wszyscy zapłacimy mniej za wodę. I jesteśmy eko. Zbieranie 
wody deszczowej nie jest skomplikowane – zazwyczaj wszystko, czego 
potrzebujemy, to ustawiony obok rynny zbiornik na deszczówkę, zbie-
racz wody deszczowej i pompa.

Zachęcamy  do instalacji systemu deszczowego na swoich posesjach.

UG Michałowice

BACZNIE 
OBSERWUJESZ 
ZMIANY ZACHODZĄCE 
W PRZYRODZIE 
W ZWIĄZKU 
Z PRZYJŚCIEM 
WIOSNY? 

ŚWIAT SZTUKI 
NIE JEST CI OBCY? 

LUBISZ RYSOWAĆ 
LUB MALOWAĆ?

Jeśli tak, to właśnie dla Ciebie 
organizujemy konkurs plastyczny 

SZTUKA JEST WIECZNĄ WIOSNĄ
Konkurs skierowany jest do dzieci oraz młodzieży z Pruszkowa 

i zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
•   4 – 6 lat            •   7 – 9 lat            •   10 – 13 lat

TECHNIKA WYKONANIA PRAC: 
rysunek, malarstwo – techniki płaskie, bez użycia materiałów sypkich. 

FORMAT PRAC:  A4 lub A3 (prace bez opraw)

TERMIN PRZEKAZYWANIA PRAC: osobiście w siedzibie MOK ul. Bohaterów Warszawy 4, 
wyłącznie w dniach 12–14 maja 2021 r. w godz. 8:00–16:00.

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: www.mok-kamyk.pl/2021/03/kp/
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OŻARÓW MAZOWIECKI

WIRTUALNE MUZEUM
OŻARÓW MAZOWIECKI 
Ożarów Mazowiecki: miasto w Polsce, w województwie mazowieckim, 
w powiecie warszawskim zachodnim, w aglomeracji warszawskiej, sie-
dziba gminy miejsko-wiejskiej Ożarów Mazowiecki i powiatu. Miasto 
położone jest na Równinie Łowicko-Błońskiej nad Kanałem Ożarowskim 
– to przeczytamy, jeśli sięgniemy do Wikipedii. Prawa miejskie uzyskało 
1 stycznia 1967 r. – od tego czasu jest Ożarowem Mazowieckim, wcześ-
niej, do 31 grudnia 1966, nosiło nazwę Ożarów-Franciszków. 

W irtualne Muzeum Ożarów Mazo-
wiecki (WMOM) – to strona in-
ternetowa, której pomysłodawcami 

i twórcami są państwo Grażyna Lipska-
-Zaremba i Rafał Zaremba. O drodze 
do pomysłu i nie tylko, początkach, naj-
większych satysfakcjach, odpowiedzial-
ności i planach – rozmawialiśmy przy 
kawie, w niedzielę, pierwszego dnia ka-
lendarzowej wiosny…

Nowe miejsce
Pani Grażyna i pan Rafał są mieszkań-
cami Ożarowa od 22 lat, a przenieśli się 
tu z Warszawy. Weszli w środowisko 
dla nich obce, nie mieli tu rodziny ani 
znajomych. Postanowili więc poznać 
i miejsce i ludzi. 

Droga
– Mieszkając tutaj – opowiada pani Gra-
żyna – było nam przykro, że miasto opi-
sane jest w Wikipedii jako miejsce znane 
z Fabryki Kabli, bossa mafii pruszkow-
skiej – „Pershinga” i Janusza Kusociń-
skiego – lekkoatlety, mistrza olimpij-
skiego z 1932 r., który wychowywał się 
w pobliskim Ołtarzewie. Czy tylko? Tro-
chę potrwało zanim pierwsze znajomo-
ści z ludźmi zostały pozawierane. Mamy 
nastawienie prospołeczne, zaczęliśmy 
jeździć na pielgrzymki z tutejszego sank-
tuarium – i pierwsze kontakty zostały na-
wiązane. Po pielgrzymkach był zwyczaj 
spotykania się na „herbatkach” w salce, 
opowiadaliśmy, co się komu podobało, 
rozmawialiśmy, a efektem tych spotkań 
było zaproszenie nas do reaktywowanej 
gazetki „Misericordia”, która wychodzi-
ła jako miesięcznik tutejszego Archidie-
cezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego. Była to gazetka parafialna, ale 
taka niestandardowa – poza statystykami 
poruszano też inne tematy. Kiedy poja-
wiłam się w redakcji, zaproponowałam 
nowe cykle wydawnicze: Ożarów daw-
niej i dziś, Obok nas (ludzie, miejsca, 
wydarzenia i problemy), Skojarzenia, 
Rzecz o patriotyzmie. Moim celem 
było, żeby ludzie znali miejsce, w któ-
rym przyszło im żyć i żeby byli z niego 
dumni. Społeczna praca przy tworzeniu 
gazety trwała 12 lat i zakończyła się 
w grudniu ubiegłego roku, wtedy wy-
szedł ostatni numer z naszym udziałem. 
Gazeta zmieniła formułę i zdecydowali-
śmy o rozstaniu. 

Pierwszy etap – Misericordia
Współpraca z „Misericordią” była 
pierwszym etapem na drodze do utwo-
rzenia WMOM. Pan Rafał: – Sami okre-
ślaliśmy tematy o których chcieliśmy 
pisać, szukaliśmy osób, które by pisały 

razem z nami, zamieszczaliśmy to. Te 
poszukiwania osób i tematów otworzyły 
im szereg okien do niezwykle ciekawych 
historii rodzin i miejsc. – Część znajdo-
wała miejsce w gazecie, ale widać było, 
że nie mieściła się w jej ramach i np. hi-
storię jakieś rodziny rozkładaliśmy na 4 
kolejne numery, bo inaczej się nie dało. 
Rozpoczęliśmy także robienie wywia-
dów – pierwszy był z burmistrzem Oża-
rowa – p. Pawłem Kanclerzem, kolejny 
z p. Andrzejem Bartkowskim – współ-
właścicielem hotelu i centrum konferen-
cyjnego „Mazurkas”…

Etap drugi – Scena Ołtarzew
– Kiedy u Pallotynów w Ołtarzewie, 
w podziemiach kościoła, odremontowa-
no i otwarto salę teatralną – zostaliśmy 
zaproszeni do rady programowej. Sce-
na, na której m.in. klerycy wystawiali 
co roku Misterium Męki Pańskiej, jest 
teraz b. profesjonalnym miejscem, z wi-
downią na 300 osób (z dostawkami 350), 
salą kinowo-konferencyjną, dwiema gar-
derobami, kawiarenką – wszystko pod 
kościołem. Ze Sceną Ołtarzew byliśmy 
związani przez 1,5 roku. Było mnóstwo 
pomysłów – organizowaliśmy koncerty, 
cykle filmowe, fotografowaliśmy, pisali-
śmy, prowadziliśmy stronę internetową.  

Kolejne historie – narodziny pomysłu
– Przybywało nowych kontaktów. Za-
częliśmy być rozpoznawani. Przynoszo-
no nam historie o tutejszych ludziach 
i miejscach, np.: – Tu była taka lekarka 
z Wilna, pracowała w Kablu, dr Rukoy-
żo, może byście o niej napisali? – A jak 
miała na imię? – nikt nie wiedział. – Był 
fotograf – jedyny w Ożarowie, wszyscy 
robiliśmy u niego zdjęcia, nazywał się 
Pałucha”. – A imię ? – …  – W kamie-

nicy, gdzie teraz jest „Ryż&Fish” była 
apteka… – i robiło się tego coraz więcej. 
– Poznaliśmy dwie starsze osoby – 
z rocznika 1930, i od nich dużo się 
dowiedzieliśmy. Materiałów mieliśmy 
coraz więcej, szkoda byłoby je odłożyć, 
i powoli dojrzewał w nas pomysł, żeby 
stworzyć coś w rodzaju wirtualnego mu-
zeum. Wtedy przejrzałam Internet, żeby 
zobaczyć, jak to robią inni. Okazało się, 
że tych muzeów jest sporo – blisko nas 
m.in.: Łomianki, Konstancin, „Prusko-
viana” w Muzeum Dulag 121. Ale też 
widać było, że niektóre projekty realizo-
wano dopóki były środki. Dało się też 
zauważyć, że oprawa wizualna jest taka 
nobliwa – szarości, beże. Chcieliśmy 
czegoś żywszego, mocniej działającego 
od strony zmysłów. Pomysł, struktura, 
nazwa, logo – to nasze dzieło. Na po-
czątek wykorzystaliśmy, to, co się nada-
wało, z „Misericordii”. Innym odbiorcą 
był czytelnik gazety – najczęściej to 
osoby starsze, niekoniecznie mające do-
stęp do Internetu. Jeśli to, co było publi-
kowane w gazecie, pojawi się na stronie 
muzeum – dotrze do zupełnie innej gru-
py docelowej. Pierwsze wpisy pojawiły 
się równo 2 lata temu – 21 marca 2019 r. 
(statystyki uruchomiliśmy 1 kwietnia). 
Jeden z pierwszych był o ożarowskiej 
stulatce, pani Mariannie Żurawińskiej. 
Nie znaliśmy jej, ale pamiętamy ma-
leńki domek otoczony krzewami bzu. 
Z tyłu pole – orane i uprawiane, później 
już nie uprawiane…

Trzeci etap – świetlica osiedlowa
– Ale zanim strona muzeum powstała 
– zaangażowaliśmy się w świetlicę 
osiedlową, obok nas, w bloku przy 
ul. Floriana. Było to bardzo cieka-
we doświadczenie. Głównie przy-

chodziły starsze osoby. Przygotowywa-
liśmy krótkie, półgodzinne programy 
słowno-muzyczne, zawsze mieliśmy 
określony temat. Wszyscy byli zasłu-
chani, zapadała cisza, jak makiem zasiał 
– to było coś nieprawdopodobnego…
Ludzie ze świetlicy dali nam pierwsze 
zdjęcia, które obrazowały, jak zmieniał 
się Ożarów na przestrzeni lat. Wykorzy-
stywałam je podczas spotkań z dziećmi 
w przedszkolach, o które zostałam po-
proszona, np. na 100-lecie odzyskania 
niepodległości – bardzo mi pomagały, 
bo pokazywały rejon, gdzie było przed-
szkole, ale ileś lat wcześniej, i to dzie-
ciom się bardzo podobało. Zdjęcia te 
jako jedne z pierwszych trafiły na utwo-
rzoną stronę Wirtualnego Muzeum. Ilu-
strowały, jak wyglądał dawny Ożarów 
i konfrontowały to z wyglądem współ-
czesnym tych miejsc, opowiadając jed-
nocześnie historię. Strony nie promowa-
liśmy w żaden specjalny sposób, wieści 
rozchodziły się pocztą pantoflową. 

Pan Paweł Zdanowicz
Czy sami wynajdują tematy? – Tematy 
pojawiają się jak przysłowiowe „grzy-
by po deszczu”, ale ich opracowywanie 
czasem jest dla nas problematyczne, 
ponieważ nie jesteśmy stąd, nie mamy 
tutaj rodzin. I wtedy pojawił się pan 
Paweł Zdanowicz, którego poznaliśmy 
w styczniu 2019 roku na sąsiedzkim 
kolędowaniu u sióstr Urszulanek, pro-
wadzących w Ołtarzewie od 1932 roku 
przedszkole. Paweł Zdanowicz w Oł-
tarzewie (obecnie dzielnica Ożarowa)
się urodził, tu mieszkali jego rodzice, 

dziadkowie. Mieszkał w Ołtarzewie, 
potem przez 30 lat na Ursynowie (bu-
dował kościół), a po przejściu na eme-
ryturę wrócił do Ołtarzewa. Już w maju 
przeprowadziłam z nim wywiad na te-
mat renowacji okolicznych kapliczek, 
w co był i jest mocno zaangażowany. 
Tekst został opublikowany w „Miseri-
cordii”, a ponieważ redakcja nie wzięła 
go na wyłączność, przenieśliśmy go na 
stronę WMOM, z czasem zrobiliśmy 
nawet zakładkę – „Kapliczki” w zbiorze 
„Miejsca”. Pan Paweł, który w sposób 
naturalny do nas dołączył, ujawnił żyłkę 
detektywa. Jest bardzo otwarty, umie na-
wiązywać kontakty z ludźmi, wykorzy-
stuje swoje rodzinne informacje i koliga-
cje, szkolne znajomości. Przeprowadził 
wiele „ożarowskich” śledztw. Dzięki 
niemu mamy opisaną ulicę Kolejową 
wraz z dworcem i kilkoma kamienica-
mi, mamy informacje o pierwszej apte-
ce w Ożarowie, która była jednocześnie 
jedyną apteką od Warszawy do Błonia. 
Hipolit Bujalski, mając odpowiednie 
papiery, w 1930 r. dostał koncesję na 
aptekę, która przetrwała do lat 50-tych, 
później była upaństwowiona i trwała 
jeszcze wiele lat. Obecnie w tym miej-
scu, przy ul. Poznańskiej, mieści się lo-
kal „Ryż&Fish”. 
Te zebrane historie to jak czytanie ksią-
żek. Poszukiwania, rozmowy z ludźmi, 
szukanie potwierdzenia w Internecie 
opowieści i informacji, to jest czaso-
chłonne, ale wciąga. WMOM obejmuje 
swoim zasięgiem miasto i gminę Oża-
rów oraz gminy sąsiednie – granice są 
bardzo umowne, nie sztywne.

Satysfakcje
– Doświadczamy sytuacji, które 
pokazują, że warto tę pracę wyko-

– Ale zanim strona muzeum powstała 
– zaangażowaliśmy się w świetlicę 
osiedlową, obok nas, w bloku przy 
ul. Floriana. Było to bardzo cieka-
we doświadczenie. Głównie przy-

się urodził, tu mieszkali jego rodzice, bardzo umowne, nie sztywne.

Na zdj.: Państwo Grażyna Lipska-Zaremba i Rafał Zaremba, obok p. Paweł Zdanowicz
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Na zdj.:  Legionista – Stefan Orłowski i autoportret jego żony,
malarki, Marii Wędrowskiej-Orłowskiej

GMINA BRWINÓW

Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

nywać. Na adres podany na stronie przy-
chodzi mail: „Czytam właśnie historię 
mojej rodziny, przedstawiam losy jej 
członków nie opisane na stronie Muze-
um […] zapraszam…”. Inny mail przy-
słany z Francji: „Jestem wnuczką Wikto-
ra Pejkowicza, mam zdjęcia, dokumenty 
o moich dziadkach, o moich rodzicach, 
którzy mieszkali w Ożarowie, chętnie 
przekażę”… Satysfakcję dały nam teksty 
o pierwszej aptece, pierwszym fotogra-
fie, pierwszym organiście – Kietzman-

nie, żołnierzu – legioniście Stefanie 
Orłowskim i jego żonie Marii – malarce.

Odpowiedzialność
– Strona zaczęła być traktowana jako 
źródło wiedzy, mamy więc świado-
mość odpowiedzialności, jaka na nas 
spoczywa, odnośnie rzetelności wpi-
sów. Zwróciła się do nas Pracownia 
Słowników Biograficznych Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk o zgodę 
na biogramy dwóch osób opisanych 

w Wirtualnym Muzeum w przygoto-
wywanym Słowniku Biograficznym 
Wielkopolski Południowo-Wschodniej 
Ziemi Kaliskiej. Jakiś czas temu napi-
saliśmy o figurze Matki Bożej, którą 
każdy widzi, jak jedzie pociągiem od 
strony Warszawy – że została ufundo-
wana w 1927 r. przez rodzinę Ambroże-
wiczów, i zamieściliśmy, wraz ze znale-
zioną w Internecie historią tej rodziny. 
Okazało się, że to nie ta rodzina, że 
żyją jej potomkowie. Skontaktował się 

z nami pan, który nie nosi tego 
nazwiska, bo wszyscy męż-
czyźni zginęli w pierwszych 
dniach powstania warszawskie-
go jako cywilne ofiary i zostały 
tylko kobiety i dzieci. Dzięki 
niemu mamy historię tej figury, 
opisał dla nas też historię swojej 
rodziny. Korygujemy zamiesz-
czone wcześniej wiadomości.

Artefakty
– Postanowiliśmy, że nie będzie-
my zbierać artefaktów. Zdjęcia 
i dokumenty skanujemy lub 
robimy kopię i oddajemy. Dla 
tych, którzy je nam udostępnia-
ją, najczęściej rodzin, mają war-
tość historyczną czy emocjonal-
ną, trudno by było zabierać im 
taką pamiątkę rodzinną. Zawsze 

ustalamy – czyją są własnością i jak je 
podpisać.

Statystyki
– WMOM funkcjonuje jako strona in-
ternetowa, naszą działalność postrze-
gamy jako pracę społeczną na rzecz 
środowiska, w którym mieszkamy i ży-
jemy. Mamy profil na Facebooku, który 
służy nam do zapowiadania publikacji 
na stronie, dostajemy polubienia, m.in. 
od burmistrza. Analizujemy – kto wcho-
dzi na stronę, kto daje polubienia. Mo-
żemy wejść na profile osób, które dały 
polubienia strony – w tej chwili jest ich 
ok. 460, dominuje przedział wiekowy 
30–45 lat. Do Ożarowa wprowadziło 
się mnóstwo nowych osób, znaczy, że 
ci, którzy tu przyjechali, też to czyta-
ją. Od 1 kwietnia 2019 r. prowadzimy 
statystyki wejść na stronę: jakie frazy 
były wyszukiwane, z jakich miejsc lu-
dzie wchodzili (z naszego newslettera, 
czy z innych źródeł), ile było odczytów 
(w dniu rozmowy, 21marca, weszło 
97 osób, które odczytały 127 stron), ile 
osób czytało poszczególne teksty. Po-
zwala nam to zobaczyć, na ile jakiś wpis 
jest interesujący. 

Plany
– Pracujemy w 3-osobowym składzie. 
Komunikujemy się na bieżąco – telefo-

nicznie, mailem, wzajemnie się inspi-
rujemy i cieszymy z dokonanych od-
kryć. W najbliższym czasie będziemy 
kontynuowali historie ulic i kapliczek. 
Chcemy opisać historię śpiewaczki 
operowej – p. Marii Dobrowolskiej-
-Gruszczyńskiej, która tu mieszkała 
– mamy trochę materiałów, ale jesz-
cze zbieramy. O sędzi Sądu Karnego 
w Warszawie, bardzo barwnej postaci 
– p. Dorocie Eustratonowicz-Szamow-
skiej z zasłużonej dla Polski rodziny 
Handelssmanów, o rodzinie Wiktora 
Pejkowicza. 
Staramy się też wciągać do współpracy 
inne osoby, żeby opracowywały i publi-
kowały, nie jesteśmy hermetyczną ekipą. 
Włączył się m.in. poprzedni burmistrz – 
p. Kazimierz Stachurski – napisał m.in. 
o wizycie złotej medalistki olimpijskiej 
– Stanisławy Walasiewiczówny w świet-
licy w Parku Ołtarzewskim, zamieścili-
śmy tekst potomka rodziny Ambrożewi-
czów – p. Jerzego Rożeckiego, historię 
rodziny Dziewulskich opisała Alicja 
Dziewulska-Musiał. Staramy się poma-
gać w opracowaniu tekstu. 
Zachęcamy do współpracy: https://wmom.pl/

 
Wojciech Grzesik

Zdjęcia: archiwalne – z zasobów WMOM; 
współczesne – W. Grzesik

NOWE ŚCIEŻKI
ROWEROWE
W GRUDOWIE
Gmina Brwinów sukcesywnie 
rozwĳ a sieć ścieżek rowero-
wych – wkrótce ich budowa roz-
pocznie się w Grudowie.

W szystko wskazuje na to, że 
jeszcze tego lata będzie moż-
na udać się rowerem nowym 

odcinkiem ścieżki rowerowej, 
która będzie kontynuacją biegną-
cej aktualnie ulicą Sochaczewską 
w Brwinowie i kończącej się przy 
skrzyżowaniu w Grudowie. Nowa 
droga rowerowa o długości 620 m 
sięgnie granicy z Falęcinem. 
W tym roku rozpocznie się też bu-
dowa drogi rowerowej od skrzyżo-
wania w Grudowie do Milanów-
ka, wzdłuż torów PKP. 

Planowany termin zakończenia in-
westycji to połowa br.

Budowa ścieżek jest realizowana 
w ramach projektu „Rozwój sy-
stemu dróg rowerowych w Gminie 
Brwinów – etap II” współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju. 

Na realizację tego projektu gmina 
otrzymała ponad 4,5 mln zł dotacji, 
której środki wsparły m.in. budowę 
dróg rowerowych wzdłuż ul. Prusz-
kowskiej w Brwinowie, przebudo-
wę chodnika wzdłuż ul. Piłsudskie-
go w Brwinowie, budowę ścieżki 
na odcinku od ronda obwodnicy 
wsi Moszna do wiaduktu nad Auto-
stradą A2 na granicy z Pruszko-
wem, budowę ścieżek w Żółwinie 
wzdłuż ul. Słonecznej, a także 
w Otrębusach – wzdłuż ul. Nataliń-
skiej, ul. Piaseckiego, ul. Poziomki, 
ul. Malinowej. 

 UG Brwinów
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POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią 
i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi 

w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia.
Jan Paweł II

Ś'
'

 
Z okazji zbliżających się 

Swiat Wielkanocnych 
składamy 

najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt, pełnych ciepła i miłości 
oraz wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny i wiarą w sens życia. 
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, 

przyniesie wiarę i da siłę do pokonywania trudności oraz nadzieję na dobrą przyszłość.
Niech świąteczny czas będzie chwilą odpoczynku i stanie się źródłem siły i energii.

Wesołego Alleluja
życzą

Rada i Zarząd 
Powiatu Warszawskiego ZachodniegoPowiatu Warszawskiego Zachodniego

Przebudowa Dworca PKP Ożarów Mazowiecki 2021/2022
Równolegle z przebudową stacji PKP w Ożarowie Mazowieckim planowana 
jest przebudowa dworca PKP. Wcześniej, w kwietniu 2017 r. w Domu Kultury 
Uśmiech w Ożarowie Maz. odbyły się warsztaty kreatywne z udziałem lokalnej 
społeczności, radnych i burmistrza Pawła Kanclerza. Spółkę PKP  Nieruchomo-
ści  reprezentowali wówczas: Paweł Wróblewski (główny specjalista biura in-
westycji PKP S.A. Nieruchomości), który poprowdził warsztaty z mieszkańcami, 
a także Krzysztof Różycki (dyrektor projektu PKP Nieruchomości), Anna Koper-
niak (starszy specjalista PKP Nieruchomości w kwestiach wynajmu) i Sławomir 
Magdziarz (administrator dworców). 
Celem spotkania było wtedy wstęp-
ne wysłuchanie opinii mieszkańców 
Ożarowa na temat tego, jak ich zda-
niem dworzec powinien wyglądać 
w przyszłości. Uczestniczący wówczas 
w spotkaniu mieszkańcy podzielili się 
na pięć grup, które po owocnych dys-
kusjach wysunęły propozycje adaptacji 
dworca po remoncie. 
Mieszkańcy naszego miasta wyka-
zali się ogromną kreatywnością. 
Większość z nich w budynku dworca 
– oprócz poczekalni i kas biletowych – 
chciałaby widzieć np. restaurację (fast-
-food), bibliotekę, ewentualnie sklep. 
Podkreślono potrzebę przystosowania 
całego obiektu do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, wyposażenia w windę, 
podjazdy etc., a także wi-fi. Na terenie 
poczekalni dworcowej powinny zna-
leźć się elektroniczne wyświetlacze 
z informacją o odjazdach i przyjazdach 
pociągów. Zauważono, że ze względów 

bezpieczeństwa cały obiekt powinien 
być monitorowany 24 h. Na zewnątrz 
dworca powinny zostać umiejscowione 
stojaki dla rowerów oraz podjazdy dla 
osób z wózkami czy o ograniczonej 
sprawności ruchowej itd.
Pomysłów było dużo, jednak jak dotąd 
było to jedyne spotkanie ze strony PKP 
Nieruchomości w sprawie przebudowy 
dworca PKP w Ożarowie.
W następnych latach do spółki PKP 
Nieruchomości kierowałem pisma (li-
piec 2019 i luty 2021) z zapytaniami 
o termin rozpoczęcia inwestycji, a także 
o wygląd zewnętrzny budynku dworco-
wego. W odpowiedzi z dn. 2.03.2021 r. 
zostałem poinformowany, że zadanie 
inwestycyjne „Przebudowa dworca ko-
lejowego Ożarów Mazowiecki” jest 
na etapie uzyskiwania pozwolenia na 
budowę, natomiast rozpoczęcie robót 
budowlanych zgodnie z aktualnym 
harmonogramem planowane jest na IV 

kwartał 2021 r., a ich zakończenie – na 
IV kwartał 2022 roku.
Budynek dworca kolejowego w Oża-
rowie Mazowieckim, w związku z uję-
ciem go w wojewódzkiej i gminnej ewi-
dencji zabytków, pozostaje pod ochroną 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, który, jak mnie 
poinformowano, „czynnie uczestniczy 
w procesie projektowania”. Zgodnie 
z zaleceniami Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, 
elewacja ceglana 2-kondygnacyjnego 
budynku pochodzącego z XIX w. podle-
gać będzie gruntownemu oczyszczeniu 
i renowacji, przy zastosowaniu techno-
logii przeznaczonej do renowacji zabyt-
kowych murów ceglanych. Natomiast 
budynek 1-kondygnacyjny pochodzący 
z XX w. uzyska nową elewację z zacho-
waniem pierwotnej kolorystyki i formy.
Z całą pewnością dworzec PKP w Oża-
rowie powinien być wizytówką miasta, 
współtworzy bowiem jego ścisłe cen-
trum, obok Urzędu Miasta i Gminy oraz 
Poczty. Miejmy nadzieję, że cały budy-
nek dworcowy po przebudowie będzie 
stanowił reprezentacyjny punkt miasta 
i wytyczy godne naśladowania standar-
dy dla innych dworców PKP w Polsce 
przygotowywanych do przebudowy. 
Miejmy też nadzieję, że w wyniku de-
cyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków wizualna, ze-
wnętrzna strona budynku dworca uleg-
nie znaczącej poprawie. 

Mariusz Latek
Fot. Paweł Krupa
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

BEZPŁATNE
MASECZKI
dla mieszkańców
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że w środę, 24 marca 
2021 r. rozpoczęła się dystrybucja bezpłatnych maseczek jednorazowych 
dla mieszkańców gminy, przekazanych przez Rządową Agencję Rezerw 
Strategicznych.
Maseczki otrzymaliśmy w opakowaniach zbiorczych po 50 sztuk, z przezna-
czeniem po 4 sztuki na jednego mieszkańca.

W gminie Ożarów Mazowiecki, każ dy mieszkaniec bę dzie mó gł odebrać  
swoje maseczki, zgłaszając się do jednego z poniższych punktów:

1. Centrum Inicjatyw Społecznych 
w Ożarowie Mazowieckim                   

ul. Poznańska 292, od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.30 do 17.30

2. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Strażacka 1, od poniedziałku 
do piątku w godz. 16.00–18.00;                                        
soboty w godz. 10.00–13.00

3. Dom Kultury Uśmiech 
w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Poznańska 165, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00–16.00

4. Filia Domu Kultury Uśmiech 
w Broniszach 

ul. Przyparkowa 15, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00–16.00

5. Filia Domu Kultury Uśmiech 
w  Józefowie 

ul. Fabryczna 15, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00–16.00

6. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Święcicach 

ul. Warszawska 53, od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00–18.00;                                       
soboty w godz. 10.00–14.00

Maseczki będą wydawane do wyczerpania zapasów.

Osoby, które zechcą odebrać jednorazo-
we maseczki proszone są o zachowanie 
dystansu społecznego w oczekiwaniu 
do punktu wydawczego.
Dla jednej rodziny maseczki może 
odebrać jej przedstawiciel, nie ma ko-
nieczności, aby każdy członek rodziny 
stawiał się w punkcie osobiście. Zachę-
camy także do tego, aby osobom star-
szym i schorowanym udzielić pomocy 
i odebrać maseczki w ich imieniu.

Jednocześnie przypominamy, że zgod-
nie z decyzją rządu na terenie całego 
kraju obowiązuje nakaz zasłaniania 
nosa i ust. Można to robić wyłącznie 
za pomocą maseczki. 
Maseczki nosimy m.in. na ulicy, w środ-
kach komunikacji, punktach handlo-
wych, zakładach pracy, kościołach i bu-
dynkach użyteczności publicznej.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

BUDUJEMY MOST 
Trwają prace związane z budową mostu w ciągu ul. Szkolnej oraz przepu-
stu na ul. Nadbrzeżnej. 

Z akończyły się prace związane 
z przebudową kolizji z infrastruktu-
rą gazową oraz wodociągową.  Nad 

Kanałem Ożarowskim wznosi się już 
konstrukcja mostu, na której do wy-
kończenia zostały nawierzchnia jezdni 
i chodnika oraz elementy związane 
z bezpieczeństwem, takie jak barier-
ki ochronne. Elementy te wkrótce się 
pojawią. W obrębie przebudowywa-
nego skrzyżowania zostały wykonane 
warstwy podbudowy pod nawierzchnię 
z kostki brukowej oraz nawierzchnię 

bitumiczną. W ciągu ulicy Nadbrzeż-
nej wybudowano przepust rurowy, 
wyposażony w zastawkę kanałową, 
uniemożliwiającą cofanie się wody 
z Kanału Ożarowskiego, co zabezpie-
czy osiedle bloków przed wylewaniem 
wody z rowu odwadniającego wzdłuż 
ul. Szkolnej. Dodatkowo konstrukcja 
nad przepustem została wzmocniona 
płytą betonową, zmniejszającą obciąże-
nia przenoszone na rurę przepustu.
Do wykonania pozostało: nawierzchnia 
na przebudowywanym odcinku dróg 

oraz wzmocnienie płytami ażurowymi 
części kanału w pobliżu mostu i uprząt-
nięcie terenu z elementów zainstalowa-
nych na czas budowy.
Biorąc pod uwagę zbliżający się termin 
zakończenia prac drogowych oraz od-
biorczych (marzec/kwiecień) oraz licz-
ne uwagi mieszkańców, przedstawiamy 
Państwu propozycję wprowadzenia 
nowej organizacji ruchu w obrębie od-
działywania inwestycji. Z projektem or-
ganizacji ruchu można zapoznać się na 
stronie gminy.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH
z dopłatą z budżetu gminy w 2021 r. 
10 lutego br. rozpoczął się nabór wniosków do udziału w Programie ogra-
niczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki – edycja 2021, dzię-
ki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość, przy wsparciu fi nansowym 
z budżetu gminy, wymienić stare źródła ciepła na nowoczesne i ekologicz-
ne zestawy grzewcze.

D okumentacja dotycząca naboru (re-
gulamin wraz z drukiem deklaracji 
uczestnictwa) jest dostępna na stro-

nie internetowej ozarow-mazowiecki.pl 
zakładka STREFA MIESZKAŃCA/
/WYMIANA KOTŁÓW GRZEW-
CZYCH. 
Wersja papierowa dostępna jest tak-
że w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 
Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 
po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Do składania Deklaracji zachęcamy 
w szczególności osoby, które posiada-
ją nieekologiczne kotły na paliwa sta-
łe (węgiel, ekogroszek, drewno) – na 
ich wymianę są jeszcze wolne miejsca 
na liście podstawowej Programu, któ-
re gwarantują otrzymanie wsparcia 
w wysokości do 5000 zł jeszcze w tym 
roku.

Agnieszka Kĳ ewska
Referat Funduszy Zewnętrznych
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PORADY PRAWNE �  URSUS

*  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.

ZGODA NA EGZEKUCJĘ
Mam zamiar sprzedać swoje mieszkanie. 
Notariusz dał mi wzór aktu notarialnego, 
w którym przenosi się własność mojej 
nieruchomości na nabywcę. Jest w nim 
zapis, że dobrowolnie poddaję się egze-
kucji. Czy to typowy zapis w aktach nota-
rialnych? Co mi grozi na jego podstawie?
Najprawdopodobniej ma Pani do czy-
nienia ze sławnymi trzema siódemkami. 
Czyli zapisem na podstawie artykułu 777 
kodeksu postępowania cywilnego. To ab-
solutny standard w aktach notarialnych 
służących do przeniesienia własności 
nieruchomości. Wprowadza się go po to, 
żeby strony umowy miały pewność, że zo-
stanie spełnione dokładnie to, co ten akt 
opisuje. W Pani przypadku oznacza, to 
że musi Pani wydać lokal jego nabywcy. 
Jeśli Pani tego nie zrobi, nabywca będzie 
mógł iść do sądu cywilnego z aktem no-
tarialnym i wnosić o wydanie do niego 
klauzuli wykonalności. Sąd nie bada wte-
dy istoty całej transakcji, co wymagałoby 
przeprowadzenie długiego i kosztownego 
procesu. Sprawdza tylko, czy akt nota-
rialny nadaje się do wykonania w drodze 
egzekucji. Wszystko dzieje się szybko 
i bez nadmiernych kosztów. Jeśli sąd nada 
klauzulę wykonalności, nabywca będzie 
mógł domagać się, żeby Pani wydała mu 
mieszkanie.

BARDZO KOSZTOWNY POŚPIECH
Właśnie kończę budowę domu jednoro-
dzinnego. Ponieważ praktycznie jest już 
skończony postanowiłem w nim zamiesz-
kać z rodziną. Tym bardziej, że musimy 
wyprowadzić się z mieszkania w bloku, 
bo kończy nam się termin przebywania 
w nim, który zagwarantowaliśmy sobie 
przy jego sprzedaży. Czy coś mi grozi za 
to, że zacznę mieszkać w domu, który 
formalnie nie jest jeszcze skończony?
Tak! Polskie przepisy wyraźnie stanowią, 
że obiekt budowlany, na którego posta-
wienie wymagano pozwolenia na budowę 
albo zgłoszenia budowy (a tak jest na ogół 
w przypadku wolnostojących domów jed-
norodzinnych) może zostać zamieszkany 
dopiero wtedy, gdy zostanie złożone w or-
ganie nadzoru budowalnego zawiadomie-
nie o zakończeniu budowy. W takim przy-
padku organ nadzoru budowalnego ma 14 
dni na zgłoszenie sprzeciwu od takiego 
zgłoszenia. Robi to w formie decyzji ad-
ministracyjnej. Jeśli jednak organ nadzoru 
budowlanego nie zgłosi żadnych obiekcji, 
to po upływie 14 dni przyjmuje się, że ofi-
cjalnie można przystąpić do użytkowania 
obiektu budowlanego, czyli mówiąc krót-
ko – zamieszkać w nim. Takie zawiado-

mienie wysyła się, kiedy wszystkie roboty 
budowlane zostały już zakończone. Jeśli 
jeszcze jakieś prace trwają, to należy uzy-
skać decyzję o pozwoleniu na użytkowa-
nie. Z Pańskiego pytania wynika, że w bu-
dowanym przez Pana domu trwają jeszcze 
jakieś prace. A to oznacza, że nie może 
Pan złożyć zawiadomienia o zakończeniu 
budowy. Nie wystąpił Pan też o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Oba te przypadki można uznać za naru-
szenie prawa budowlanego. Jeśli organ 
nadzoru budowalnego dowie się o tym, 
może wdrożyć procedurę, której efektem 
będą wysokie kary. Najpierw jednak nad-
zór budowlany powinien Pana pouczyć, 
że budynek nie może być użytkowany 
bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie albo skutecznego zawiado-
mienia o zakończeniu prowadzenia robót 
budowlanych. 60 dni po doręczeniu po-
uczenia nadzór budowlany sprawdzi, czy 
zastosował się Pan do jego pouczeń. Jeśli 
nie – co oznacza, że budynek jest użyt-
kowany z naruszeniem prawa – wymierza 
właścicielowi budynku albo inwestorowi 
karę w wysokości 10 000 zł. Tyle się płaci 
w przypadku budynku jednorodzinnego. 
30 dni po doręczeniu Panu postanowienia 
o wymierzeniu kary nadzór budowlany 
znowu sprawdza, czy nie narusza Pan 
prawa. Jeśli tak – dokłada kolejną karę 
w wysokości 5000 zł. Takie kary mogą 
być wymierzane wielokrotnie, dlatego 
odradzamy wprowadzenie się do domu 
zanim zakończy Pan formalności związa-
ne z jego odbiorem.

OGRANICZENIE W OGRÓDKU
Właśnie kupiłam domek jednorodzin-
ny z ogródkiem. Pierwszy raz w życiu 
zacznę w nim prace ogrodowe. Mam 
zamiar między innymi posadzić sporo 
roślin tuż przy ogrodzeniu. Czy są prze-
pisy, które decydują np. o tym, jak blisko 
ogrodzenia mogę sadzić rośliny?
Powszechnie obowiązujących przepisów 
nie ma. To znaczy, że może Pani sadzić 
rośliny tak blisko ogrodzenia, jak tylko 
Pani zechce. Warto jednak pamiętać o pra-
wie sąsiedzkim. Jeśli rośliny się rozrosną 
i przejdą na sąsiedni grunt, to jego właś-
ciciel ma prawo np. odciąć i zachować dla 
siebie korzenie. Albo odciąć gałęzie i ze-
brać owoce, pod warunkiem wszakże, że 
wcześniej uprzedzi Panią, że powinna je 
Pani sama usunąć.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

FINANSE

PRAWNA
... 

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

„To ostatni moment, żeby tak ważna 
książka mogła powstać”
– Jako że należę do szerokiego grona osób pasjonujących się produkcją ZPC „Ursus”, 
wiem, jak bardzo brakuje na rynku rzetelnej książki na ten temat. Nie chodzi tu tylko 
o produkcję seryjną, bo ta jest dość dobrze znana. Chodzi głównie o liczne prototypy 
wykonywane w „Ursusie”. Co jakiś czas jakieś zdjęcie nieznanego modelu „wypływa” 
w Internecie, a pasjonaci głowią się, co to takiego. Moim zdaniem, temat jest warty 
przybliżenia. Nie wiem natomiast, na ile możliwa jest jego realizacja – pasjonat tech-
niki Mateusz Stasiński prosi przez Izbę Tożsamości Ursusa i naszą Redakcję o pomoc 
w stworzeniu wartościowej publikacji.

P an Mateusz mieszka w Mrągowie 
i chciałby podjąć się ogromu pracy, 
aby pamięć po ciągnikach „Ursus” nie 

zginęła. – Zagraniczni producenci pie-
lęgnują dorobek swoich fabryk. Powstaje 
wiele książek, filmów. Wskazane jest, aby 
i na rynku polskim pojawiła się książka, 
która opowie jak najszerzej o myśli tech-
nicznej i konstruktorskiej polskich inży-
nierów z „Ursusa”. Sentyment do marki 
jest ogromny, rozrasta się grono pasjona-
tów – o coraz młodszych miłośników. Im 
wszystkim należy się rzetelne źródło infor-
macji o traktorach, które pracowały w ich 
gospodarstwach, jak się rozwijały kon-
strukcje oraz przyczynach ich powstawa-
nia – przekonuje w swoim liście. Apeluje 
do wszystkich, którzy czują się na siłach, 
aby pomóc. Może ktoś z Państwa zna kogoś, 
kto mógłby o czymś ważnym opowiedzieć? – 
Proszę o kontakt. Musimy pamiętać, że jest to 
ostatni moment, żeby tak ważna książka mogła 
powstać. Czas płynie, a wraz z nim odchodzą 
świadkowie historii jedynego polskiego produ-
centa ciągników rolniczych – słusznie zauważa.

BYLI PRACOWNICY FABRYKI URSUS 
PILNIE POTRZEBNI
Szczególnie zależy Panu Mateuszowi Stasiń-
skiemu na dotarciu do ludzi, którzy związani 
byli z Działem Konstrukcyjnym i Zakładem 
Doświadczalnym Ciągników Rolniczych.  
– Zależy mi na relacjach uczestników, pamiąt-
kowych zdjęciach, notatkach itp. źródłach, któ-
re mogą przybliżyć rozwój myśli technicznej 
w ZPC Ursus. Wiele kwestii pozostaje w do-
mysłach, np. dlaczego nie wszedł do produkcji 
ciągnik  C-342 czy zmodernizowany C-328. 
Wiele pytań jest w dalszym ciągu o serię uni-
fikowaną ciągników „U” (bardzo wskazany 
kontakt z p. Henrykiem Szczygłem). Ludzie, 
którzy pracowali w dziale technicznym, mogli-
by wyjaśnić wiele kwestii. Mam świadomość, że 
z roku na rok jest ich coraz mniej, dlatego liczy 
się każdy tydzień.

WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI
Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu, dostęp 
do materiałów archiwalnych w dobie pandemii, 
a zwłaszcza w momencie całkowitego lockdow-
nu, staje się niemożliwy. Jednakże, gdy sytuacja 
ulegnie poprawie, dla Pana Mateusza pomocny 
byłby „Techniczny Głos Ursusa”. Biblioteka 
Narodowa posiada wszystkie numery czasopis-
ma, udostępnia nawet skany. – Niestety, dość 
mocno ogranicza mnie odległość od Warszawy 
– sam jestem z Mrągowa. Musiałbym wiedzieć, 
które numery zamówić, a do tego jest mi po-
trzebny spis treści. Biblioteka nie chce wyko-
nać zdjęć wszystkich spisów treści, wobec czego 
nie mogę złożyć zamówienia. Potrzebowałbym 
wolontariusza, który zechciałby spędzić trochę 
czasu w bibliotece i wykonać zdjęcia spisów tre-
ści – prosi o pomoc chętnych.
Izba Tożsamości Ursusa zaprasza po ponow-
nym otwarciu placówek kultury do Domu Kul-
tury „Portiernia” przy ul. Traktorzystów 20. 
Wszyscy, którzy dysponują materiałami nie-
zbędnymi do powstania książki (do zeskano-
wania), tj. zdjęciami, dokumentami technicz-
nymi czy nawet materiałami filmowymi, są jak 
zawsze, bardzo mile widziani. Materiały prze-
każemy Autorowi.

IZBA TOŻSAMOŚCI URSUSA:
02-495 Warszawa, 
ul. Traktorzystów 20
www.portiernia.arsus.pl
www.ursushistoryczny.pl
agnieszka.gorzkowska@arsus.pl
Tel. 22 350 17 80

Dane kontaktowe do 
pomysłodawcy książki 
– Pana Mateusza Stasińskiego:
m.stasinski5@wp.pl
Tel. 698 069 303

Agnieszka GorzkowskaFot. Ireneusz Barski
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„DOM DZIENNY, DOM NOCNY” 
OLGA TOKARCZUK

Co prawda nie jest to no-
wość, pierwsze wydanie 
książki przypada na rok 
1998, a zawdzięczamy je 
wydawnictwu Ruta, jed-
nak warto po nią sięgnąć, 
bo jest to jedna z najcie-
kawszych opowieści Olgi 
Tokarczuk. W ubiegłym 
roku doczekała się trze-
ciego wydania razem 
z pozostałymi dziełami 
Noblistki nakładem Wy-
dawnictwa Literackiego. 
Autorka dała tu prawdzi-
wy popis kunsztu litera-
ckiego. 

Piękny język nie ustępuje 
jednak miejsca wciągają-
cej fabule. To przepełnio-
ny nietuzinkowymi posta-

ciami zbiór szkiców i opowiadań, których akcja dzieje się w Nowej 
Rudzie na Dolnym Śląsku. Historie mieszkających tam ludzi nierzad-
ko splatają się ze sobą, tworząc niepowtarzalny klimat. Ciekawie jest 
tu przedstawiona metafora domu, którym według Tokarczuk jest 
zarówno nasze miejsce zamieszkania, jak i nasze ciało, bez adresu 
i umiejscowienia.

Jak większość dzieł Noblistki jest to proza filozoficzna, metaforyczna 
i niezwykle uduchowiona. Jedna z tych książek, która ma sporą szan-
sę pozostawić w czytelniku jakiś ślad.

„CZŁOWIEK, KTÓRY POKOCHAŁ 
YNGVEGO” 
TORE RENBERG

Powieść Renberga o norweskiej 
młodzieży wczesnych lat dzie-
więćdziesiątych w niejednym 
czytelniku wywoła nostalgiczne 
wspomnienia z młodości. Alterna-
tywna muzyka, pierwsza miłość, 
bunt przeciw drobnomieszczań-
stwu i lewicowe idee brzmią zna-
jomo.

W szkole do której chodzi Jarle 
pojawia się ktoś, kto dokona prze-
wrotu w jego życiu. Tym kimś jest 
tytułowy Yngve, który całkowicie 
różni się od reszty znajomych 
głównego bohatera. Wydaje się 
sztywny i mieszczański, repre-
zentuje wszystko to, czym Jarle 

wcześniej gardził. Ten jednak nagle traci dla niego głowę i ani naj-
lepszy przyjaciel Helge, ani dziewczyna Katrine nie są w stanie go 
odwieść od pogłębiającej się fascynacji Yngvem. Wszystkie swoje 
dotychczasowe plany przekłada na później, rozczarowuje bliskich, 
kłamie i wystawia przyjaciół do wiatru.

Cała książka opowiada o wielkim zauroczeniu, zakochaniu i pożąda-
niu głównego bohatera oraz zagubieniu ówczesnych nastolatków.

Czy zdecyduje się powiedzieć komuś otwarcie o co chodzi czy 
będzie się tak ukrywał do końca życia udając kogoś kim nie jest? 
O tym dowiecie się z książki, która powinna być lekturą dla mło-
dzieży z liceum, bo mało która pozycja jest tak wiarygodnie i reali-
stycznie napisana jak powieść Torego Renberga.

„LEWA, PRAWA, GÓRA, DÓŁ. 
POZNAJĘ I RYSUJĘ”
YASMEEN ISMAIL

Niezwykła książeczka ak-
tywnościowa adresowana 
do przedszkolaków uka-
zała się miesiąc przed pla-
nowaną premierą razem 
z „Ciepło, zimno, przód 
i tył. Poznaję i rysuję”. 
Wydawnictwo „Dwie Sio-
stry” uznało, że książeczki 
z serii „Poznaję i rysuję” 
mogą okazać się bardzo 
przydatne szczególnie 
podczas lockdownu. 
Wraz z Niedźwiedziem, 
Królikiem i Kaczką dzieci 
twórczo spędzają czas 
rozwijając swoją wyob-

raźnię przestrzenną. Oba tytuły oferują ciekawe zadania związane 
z rysowaniem, zgadywaniem i odkrywaniem. Rozwijają zdolności 
manualne, samodzielne myślenie i kreatywność, a ich interaktywny 
charakter nie pozwala się nudzić. Mali czytelnicy poprzez zabawę 
uczą się też nowych pojęć, a także różnic i przeciwieństw.

Książeczka „Lewa, prawa, góra, dół. Poznaję i rysuję” to idealny 
sposób na aktywne spędzanie czasu z dzieckiem, szczególnie 
w czasie kolejnych obostrzeń.

Poleca  
Lucyna Dąbrowska

Niezwykła książeczka ak-
tywnościowa adresowana 
do przedszkolaków uka-
zała się miesiąc przed pla-
nowaną premierą razem 
z „Ciepło, zimno, przód 
i tył. Poznaję i rysuję”. 
Wydawnictwo „Dwie Sio-
stry” uznało, że książeczki 
z serii „Poznaję i rysuję” 
mogą okazać się bardzo 
przydatne szczególnie 
podczas lockdownu. 
Wraz z Niedźwiedziem, 
Królikiem i Kaczką dzieci 
twórczo spędzają czas 
rozwijając swoją wyob-

raźnię przestrzenną. Oba tytuły oferują ciekawe zadania związane 

Powieść Renberga o norweskiej 
młodzieży wczesnych lat dzie-
więćdziesiątych w niejednym 
czytelniku wywoła nostalgiczne 
wspomnienia z młodości. Alterna-
tywna muzyka, pierwsza miłość, 
bunt przeciw drobnomieszczań-
stwu i lewicowe idee brzmią zna-
jomo.

W szkole do której chodzi Jarle 
pojawia się ktoś, kto dokona prze-
wrotu w jego życiu. Tym kimś jest 
tytułowy Yngve, który całkowicie 
różni się od reszty znajomych 
głównego bohatera. Wydaje się 
sztywny i mieszczański, repre-
zentuje wszystko to, czym Jarle 

wcześniej gardził. Ten jednak nagle traci dla niego głowę i ani naj-

Co prawda nie jest to no-
wość, pierwsze wydanie 
książki przypada na rok 
1998, a zawdzięczamy je 
wydawnictwu Ruta, jed-
nak warto po nią sięgnąć, 
bo jest to jedna z najcie-
kawszych opowieści Olgi 
Tokarczuk. W ubiegłym 
roku doczekała się trze-
ciego wydania razem 
z pozostałymi dziełami 
Noblistki nakładem Wy-
dawnictwa Literackiego. 
Autorka dała tu prawdzi-
wy popis kunsztu litera-
ckiego. 

Piękny język nie ustępuje 
jednak miejsca wciągają-
cej fabule. To przepełnio-
ny nietuzinkowymi posta-

METAMFETAMINA W KIESZENI 
I W DESCE ROZDZIELCZEJ
W poniedziałek, 22 marca, przed 
godz. 22.00 na ul. Mierniczej w Prusz-
kowie, patrolowcy zatrzymali do kon-
troli nissana. W samochodzie znajdo-
wało się dwóch mężczyzn, którzy na 
widok mundurowych zaczęli się bar-
dzo nerwowo zachowywać. Już kilka 
minut później wiadomo było dlaczego 
mężczyźni tak zareagowali na widok 
funkcjonariuszy. Zapytani, czy posiada-
ją przedmioty prawem zabronione, obaj 
zaprzeczyli. Szybko jednak okazało się, 
że 33-letni pasażer w kieszeni kurtki ma 
torebkę foliową z białym proszkiem. 
Mężczyzna został zatrzymany, a sub-
stancja zabezpieczona. Kolejnym kro-
kiem funkcjonariuszy było sprawdzenie 
pojazdu. Tam pod zaślepką bezpieczni-
ków w desce rozdzielczej, ujawnili to-
rebkę foliowa z żółtą zbryloną substan-
cją. Na tylnym siedzeniu leżało pudełko, 
a w nim mała elektroniczna waga i puste 
„dilerki”. 45-letni kierujący trafił do 
policyjnego aresztu.Badanie testerem 
zabezpieczonych substancji wykazało, 
że jest to metaamfetamina.Policjanci 
z wydział dochodzeniowego, na pod-
stawie zgromadzonego materiału dowo-
dowego, przedstawili zatrzymanym za-
rzuty posiadania środków odurzających, 
do których się przyznali. Za posiadanie 
środków odurzających ustawa o prze-

ciwdziałaniu narkomanii przewiduje 
karę do 3 lat pozbawienia wolności.

ODPOWIEDZĄ ZA KRADZIEŻ 
KOSMETYKÓW
W ubiegły wtorek, przed godziną 
19.00 dyżurny pruszkowskiej komen-
dy otrzymał informację, o ujętych na 
kradzieży w jednej z miejscowych 
drogerii 37-letniej kobiecie i 40-let-
nim mężczyźnie. Policjanci na miejscu 
ustalili, że kobieta wkładała do tor-
by pudełka z perfumami oraz kremy, 
a towarzyszący jej mężczyzna wskazy-
wał jej co ma ukraść. Dalsze ustalenia 
mundurowych wykazały, że ta para 
dokonywała wcześniejszych kradzieży. 
Policjanci zatrzymali kobietę i mężczy-
znę i przewieźli na komendę. Podczas 
sprawdzenia w policyjnej bazie okazało 
sie, że 40-latek jest poszukiwany przez 
prokuraturę w Pruszkowie celem ustale-
nia miejsca pobytu. Zatrzymana kobieta 
miała w torebce różne kosmetyki o łącz-
nej wartości ponad 2000 zł, których po-
chodzenia nie potrafiła wyjaśnić. Zosta-
ły one zabezpieczone przez policjantów. 
Dochodzeniowcy z Pruszkowa przed-
stawili parze zarzuty kradzieży mienia. 
Za przestępstwo kradzieży kodeks karny 
przewiduje karę do 5 lat pozbawienia 
wolności.

OKRADŁ ZNAJOMĄ, 
USŁYSZAŁ KILKA ZARZUTÓW
Kilka dni temu do komisariatu w Pia-
stowie zgłosiła się pokrzywdzona, któ-
ra złożyła zawiadomienie o kradzieży 
samochodu. Kobieta podejrzewała 
o ten czyn swojego znajomego. Poli-
cjanci z Piastowa, po ustaleniu dokład-
nych informacji o mężczyźnie udali się 

do Warszawy. Tam na ul. Ciszewskiego 
zauważyli skradziony pojazd, a za kie-
rownicą 42-latka.Mężczyzna został za-
trzymany i przewieziony do komisariatu. 
Skradziona toyota wróciła do właściciel-
ki. Funkcjonariusze podczas przeszu-
kania podręcznych rzeczy mężczyzny 
ujawnili dwa telefony komórkowe oraz 
laptopa. Jak się okazało to również były 
rzeczy pokrzywdzonej, które „zniknęły” 
z jej domu. Przy zatrzymanym ujawnio-
ny został woreczek foliowy z zawartością 
białego proszku. Wstępne badanie teste-
rem wykazało, że była to kokaina. Poli-
cjanci wyjaśniając szczegółowo sprawę 
ustalili, że 42-latek, wykorzystując nie-
uwagę pokrzywdzonej ukradł jej klu-
czyki, telefony i laptopa, po czym zabrał 
jej samochód. Zgromadzony w sprawie 
materiał dowodowy pozwolił dochodze-
niowcom z Piastowa na przedstawienie 
42-latkowi trzech zarzutów, do których 
się przyznał i dobrowolnie poddał karze. 
Za przestępstwo kradzieży z włamaniem 
kodeks karny przewiduje karę do 10 lat 
pozbawienia wolności, za kradzież do 5 
lat, a ustawa o przeciwdziałaniu narko-
manii, za posiadanie narkotyków do 3 lat 
pozbawienia wolności.

ZGUBIŁ GO BRAK MASECZKI
Policjanci z ogniwa patrolowo-inter-
wencyjnego starobabickiej komendy 
podjęli interwencję wobec mężczyzny, 
który nie stosował się do obowiązują-
cych nakazów dotyczących zakrywa-
nia ust i nosa. Po sprawdzeniu 65-lat-
ka w policyjnych systemach okazało 
się, że jest on poszukiwany. Sąd wy-
dał nakaz doprowadzenia mężczyzny 
do aresztu śledczego. Funkcjonariusze 
zatrzymali mężczyznę i przewieźli do 

jednostki penitencjarnej, gdzie zgod-
nie z dyspozycją sądu spędzi najbliższe 
sześć miesięcy, odbywając karę pozba-
wienia wolności.

ZATRZYMANY W CHWILĘ PO USIŁOWANIU 
WŁAMANIA DO POJAZDU
Kilka dni temu 28-letni obywatel 
Ukrainy usłyszał trzy zarzuty, które 
ogłosili mu raszyńscy dochodzeniow-
cy. Mężczyzna w godzinach nocnych 
poruszając się rowerem kradł elek-
tronarzędzia z zaparkowanych pojaz-
dów dostawczych. Na ul. Środkowej 
w miejscowości Rybie, po dostaniu się 
do przestrzeni ładunkowej forda, 28-latek 
ukradł różnego rodzaju elektronarzędzia 
o wartości ponad 8000 zł. Kilka razy 
przyjeżdżał rowerem i wywoził z samo-
chodu narzędzia. Dwa dni po tej kradzie-
ży usiłował włamać się do dostawczego 
renault, jednak widząc przechodzącą 
w pobliżu kobietę uciekł. Jego uciecz-
ka zakończyła się zatrzymaniem przez 
policjantów z wydziału kryminalnego 
pruszkowskiej komendy. W trakcie prze-
szukania mężczyzny funkcjonariusze  
ujawnili w kieszeni kurtki folię aluminio-
wą z zawartością białego proszku, który 
po wstępnym badaniu testerem okazał 
się amfetaminą. W trakcie wykonywa-
nych czynności procesowych policjanci 
ustalili, że część skradzionych z forda 
elektronarzędzi, trafiła do lombardów 
w Warszawie, skąd zostały odzyskane. 
28-latek usłyszał już zarzuty kradzieży 
mienia, usiłowania kradzieży z włama-
niem oraz posiadania środków odurzają-
cych, do których się przyznał. Odzyskane 
elektronarzędzia powrócą do właściciela. 
Za przestępstwo kradzieży z włamaniem 
kodeks karny przewiduje karę do 10 lat 

pozbawienia wolności, za kradzież do 
5 lat, a za posiadanie środków odurzają-
cych zgodnie z ustawą do 3 lat.

ODPOWIEDZĄ ZA KRADZIEŻ PERFUM 
I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Policjanci z komisariatu w Ożarowie 
Mazowieckim od początku marca br. 
otrzymywali zgłoszenia o kradzieżach 
perfum z drogerii znajdującej się na 
terenie gminy. Ze zgłoszeń wynikało, 
że mężczyzna wkładał towar do ko-
szyka i wychodził ze sklepu nie pła-
cąc. Swoim zachowaniem spowodował 
straty o łącznej wartości blisko 3 tys. 
złotych. Wizerunek mężczyzny został 
utrwalony przez sklepowe kamery. Po-
licjanci otrzymali również zgłoszenie 
z pobliskiego sklepu spożywczego, że 
widziany w drogerii mężczyzna doko-
nał kradzieży artykułów spożywczych 
na kwotę blisko 600 złotych. Jak ustalili 
policjanci 31-latkowi w kradzieży po-
magał inny mężczyzna, który podszedł 
do drzwi wejściowych i otworzył je od 
zewnątrz czym umożliwił mu opusz-
czenie sklepu. Ustalenia śledczych 
z ożarowskiego komisariatu pozwoliły 
na zatrzymanie 31-latka, który dokonał 
kradzieży perfum i artykułów spożyw-
czych. W sprawę włączyli się również 
kryminalni ze Starych Babic. W wyni-
ku podjętych czynności operacyjnych 
ustalili miejsce pobytu 40-latka, który 
uczestniczył w jednej z kradzieży.Obaj 
mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży. 
Za popełnienie tego przestępstwa ko-
deks karny przewiduje karę nawet do 
5 lat pozbawienia wolności. Teraz o ich 
dalszym losie zadecyduje sąd.

Opracował 
Tadeusz Kotus
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Czy wytną nam
fragmenty lasów?
Dzięki inicjatywie „Lasy i Obywatele” powstała interaktywna mapa ukazu-
jąca zaplanowane w Polsce wycinki lasów. Mapa aż razi w oczy kolorem 
czerwonym, przez co obiegła media społecznościowe, budząc kontrowersje 
i dyskusje. Ponieważ na mapie zaznaczone są obszary również z naszego 
regionu, poprosiliśmy o wyjaśnienia pracownika Lasów Państwowych.

W  ostatnich dniach obchodzony był 
Międzynarodowy Dzień Lasów. 
Przewodnim hasłem wydarzenia 

stało się wyrażenie: „Lasy to droga 
do odnowy i dobrego samopoczucia”. 
Polscy leśnicy od wielu lat podkreślają 
znaczenie zielonych terenów dla zdro-
wia każdego z nas. Jak zatem do tych 
górnolotnych sformułowań mają się 
zaznaczone na czerwono na mapie na 
stronie internetowej „Lasy i Obywate-
le” obszary z Banku Danych o Lasach, 
w których zaplanowano rębnie w bieżą-
cych Planach Urządzenia Lasu? Inter-
aktywna mapa planowanych wycinek 
lasów została stworzona przez aktywi-
stów: Martę Jagusztyn oraz Grzegorza 
Jakackiego. Po kliknięciu w konkretny 
pododdział leśny można uzyskać dodat-
kowe informacje o skali oraz charakte-
rze planowanej rębni. Zdaniem Macieja 
Pawłowskiego, rzecznika prasowego 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Warszawie, prezentowana przez 
inicjatywę Lasy i Obywatele mapa opie-
ra się na danych od wielu lat dostępnych 
w Banku Danych o Lasach, jednak pod 
wieloma względami jest opracowaniem 
niewiarygodnym. Podaje przykład: 
– Kolorem czerwonym zaznaczono na 
niej całe fragmenty lasów, w których 
prowadzone będą prace, a w rzeczywi-

stości prace te dotyczą znacznie mniej-
szych powierzchni. Dodatkowo mapa 
sugeruje, że cięcia odbędą się nieba-
wem. Faktycznie zaprezentowano na 
niej plany nadleśnictw rozłożone na 
okres niemal 20 lat – od 2011 do 2029 r. 
Co ważne w wielu zaznaczonych na ma-
pie obszarach prace już zostały wykona-
ne i od kilku, a czasem nawet kilkunastu 
lat, rośnie tam nowe pokolenie drzew 
– przekonuje.

POWIAT PRUSZKOWSKI: „Prace tylko 
na czterech wydzieleniach leśnych”
Zaniepokoiło nas, że na czerwono 
zaznaczone zostały również tereny 
z powiatu pruszkowskiego. Jak wyjaśnia 
rzecznik, wskazany przez nas fragment 
mapy obejmuje kompleksy leśne poło-
żone na terenie Nadleśnictwa Chojnów. 
Rosną tam, przede wszystkim, lite lasy 
sosnowe, których wiek waha się między 
90 a ponad 130 lat.  – W obecnej chwili 
leśnicy prowadzą tam prace zmierzają-
ce do ich przebudowy i zmiany składu 
gatunkowego. Jest to proces rozłożony 
w czasie – trwający 20–30 lat. Jego 
efektem będzie nowe pokolenie lasu 
dostosowane do panujących tam wa-
runków siedliskowych, a także bardziej 
odporne na zmieniające się warunki kli-
matyczne. Stopniowo zwiększa się udział 

gatunków liściastych – dębu i buka, 
które zastępują rosnące tam do tej pory 
sosny. Znaczna część lasów pokazanych 
na wybranym przez nas fragmencie 
mapy, to tereny, na których proces wy-
miany pokoleń lasu i jego przebudowy 
już trwa. Na ten rok zaplanowano prace 
tylko w czterech miejscach, nazywanych 
wydzieleniami leśnymi, (zaznaczone 
na żółto na załączonej mapie). Łącz-
na powierzchnia planowanych cięć to 
6,62 ha. We wszystkich 4 miejscach 
proces odnowienia i przebudowy już 
trwa – rosną tam dęby, buki, jawory 
i modrzewie, ich wiek waha od kilku do 
kilkunastu lat zależnie od miejsca – tłu-
maczy Maciej Pawłowski. Dodaje, że na 
terenie powiatu pruszkowskiego znajdu-
je się 2 029,75 ha lasów zarządzanych 
przez Lasy Państwowe. Powierzchnia 
ta to aż 954 wydzielenia leśne. Poza za-
znaczonymi na mapie, prace związane 
z wymianą pokoleń lasu i zmianą jego 
składu gatunkowego zaplanowano jesz-
cze w 3 wydzieleniach, a ich łączna po-
wierzchnia wyniesie 12,4 ha. Odnosząc 
to do powierzchni Lasów Państwowych 
w powiecie pruszkowskim – łączna po-
wierzchnia cięć (zaznaczonych i nieza-
znaczonych na mapie inicjatywy  Lasy 
i Obywatele), stanowi mniej niż 1%.

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 
„bez prac gospodarczych”
Obserwując obszary powiatu warszaw-
skiego zachodniego, nie zaznaczono 
na tej mapie żadnych wycinek. Jednak 
postanowiliśmy zapytać u źródła, czy 
w tym roku nie są przypadkiem plano-
wane, a jeśli tak, to gdzie? – Jeśli cho-
dzi o tereny powiatu warszawskiego 
zachodniego, to położone na nim tereny 
leśne w znakomitej większości wchodzą 
w skład Kampinoskiego Parku Narodo-

wego. W zarządzie Lasów Państwowych 
pozostają niewielkie, rozczłonkowane 
fragmenty lasów, w których nie ma za-
planowanych prac gospodarczych. War-
to podkreślić, że jeden z tych fragmen-
tów (położony na terenie gminy Ożarów 
Mazowiecki) stanowi Rezerwat Przy-
rody Wolica ustanowiony w 1984 roku 
– uspokaja Maciej Pawłowski, rzecznik 
prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Warszawie.

„BANK DANYCH O LASACH” 
jako narzędzie kontroli społecznej?
Maciej Pawłowski przekonuje, że 
w Banku Danych o Lasach można 
znaleźć dużo więcej informacji niż na 
zaprezentowanej „mapie wycinek”.  
– Bank Danych o Lasach został stwo-
rzony na zlecenie Lasów Państwo-
wych, które pokryły całość kosztów 
jego stworzenia i funkcjonowania. 
W odróżnieniu od prezentowanej przez 
inicjatywę Lasy i Obywatele „mapy 
wycinek” BDL jest źródłem wiarygod-
nych informacji i może być dostępnym 
dla wszystkich narzędziem kontroli 
społecznej. 
Na koniec przekonuje:  – Warto pod-
kreślić, że prace prowadzone przez 
leśników mają również na celu zacho-
wanie ciągłości istnienia lasów, tak by 
stale spełniały wszystkie swoje funkcje 
– ochronne, społeczne i gospodarcze.. 
Zasoby drewna w polskich lasach sta-
le rosną. Dzieje się tak dlatego, że leś-
nicy pozyskują tylko część przyrasta-
jącego co roku drewna. A pozyskane 
z lasów drewno trafia przede wszyst-
kim do lokalnych przedsiębiorstw.

KAŻDY OBYWATEL MA PRAWO 
WSPÓŁDECYDOWAĆ O LASACH
Zdaniem Marty Jagusztyn, współini-
cjatorki „Lasy i Obywatele”, istnieją 
konsultacje społeczne w sprawach 
planów urządzenia lasu. Twierdzi, że 
Lasy Państwowe nie informują społe-
czeństwa w sposób rzetelny o tych kon-
sultacjach. Badania zlecone przez ini-
cjatywę „Lasy i Obywatele” wykazały, 
że jedynie 6,5% Polaków wie o tym, że 
konsultacje się odbywają. Na stronie 
„Lasy i Obywatele” aktywiści dzielą się 
istotnymi radami w kwestii współdecy-
dowania o lesie. Zawsze mamy prawo 
przedstawiać swoje wnioski, opinie 
i uwagi do działań Lasów Państwo-
wych w lesie. Nawet jeśli Plan Urzą-
dzenia Lasu został już zatwierdzony, 
a leśnicy sugerują, że muszą wykonać 
cały PUL. Nadleśnictwo może pozyskać 
mniej drewna niż zapisano w PULu oraz 
zmodyfikować miejsca i sposoby jego 
pozyskiwania. Wystarczy dobry powód. 
Na przykład ważne względy przyrodni-
cze bądź społeczne.  Uwagi do prowa-
dzonej gospodarki leśnej warto zgła-
szać do odpowiedniego nadleśnictwa. 
Taki wniosek trzeba dobrze uzasadnić 
i złożyć na piśmie. Wniosek papiero-
wy można złożyć osobiście w nadleś-
nictwie, wysłać go mailem, albo przez 
system E-PUAP.  
– Nie zgłaszajcie wniosków telefo-
nicznie czy za pośrednictwem mediów 
społecznościowych – leśnicy nie mają 
obowiązku na nie odpowiadać i ich nie 
archiwizują – radzą aktywiści.

Agnieszka Gorzkowska

gatunków liściastych – dębu i buka, 
które zastępują rosnące tam do tej pory 
sosny. Znaczna część lasów pokazanych 
na wybranym przez nas fragmencie 
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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

URSUS
OŚRODEK 
KULTURY 

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

www.arsus.pl

10.04, godz. 17.00 
(galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż zbiorowej wystawy malarstwa 
i rysunku pt. „ETIUDY BALETOWE”. 
Wystawa czynna do 3.05.

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

WSTĘP WOLNY
16.04, godz. 17.00 
(sala widowiskowa)
Festiwal poezji Zbigniewa Jerzyny. 
Konkurs wiedzy o poecie. Recital piosenki 
autorskiej.

WSTĘP WOLNY
18.04, godz. 12.30
(sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3-8 lat)
pt. „Skradziony skarb – przygoda 
pirata” w wykonaniu warszawskiego Teatru 
JUMAJA w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania 
z Teatrem”.

CENA BILETU 10 ZŁ.
22.04, godz. 18.00
(sala widowiskowa)
Spektakl rozrywkowy „Humor 
i piosenka” w wykonaniu kabaretu „Pół 
serio”. Reżyseria Wanda Dusia Stańczak.

WSTĘP WOLNY
23.04, godz. 12.00
(sala widowiskowa lub online)
Koncert Laureatów 44. Konkursu 
Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka”. Etap dzielnicowy. Reżyseria 
Bożena Iwaniukowicz.

WSTĘP WOLNY
29.04, godz. 18.00
(sala widowiskowa)
Koncert pt. „BARD WARSZAWSKI” 
w wykonaniu Adama Anusiewicza (muzyka, 
śpiew, gitara). W repertuarze utwory 
Staśka Wielanka, Jaremy Stępowskiego, 
Eugeniusza Bodo, Hanki Ordonównej i Jerzego 
Połomskiego.

WSTĘP WOLNY

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 przypadku podtrzymania obostrzeń 
dotyczących COVID-19 wszystkie imprezy 
zostaną udostępnione w trybie online na 
kanale YouTube oraz Facebooku DK „Miś”

01–30.04.21 
Wystawa artystyczna mandali 
autorstwa arteterapeutki, psycholog, hobbistki 
sztuki - Izabeli Pilarczyk;

05.04.21
Koncert zespołu Hebanove Quintet 
pt. „Osadzeni w muzyce”. Wykonawcy: 
Magdalena Fabisiewicz – Kielpikowska 
–skrzypce, Joanna Marczyk – wiolonczela, 
Zenon Kaszewski – klarnet, saksofon alt, Stefan 
Janowski – saksofon sopran, saksofon tenor, 
Piotr Orłowski – k larnet, saksofon baryton;

Do 06.04.21 
Zgłoszenia do VIII Przeglądu Piosenki 
Polskiej  „Kocham Cię Ojczyzno”;

11.04.21, godz. 12.30 
Niedzielne południe z teatrem - bajka dla 
dzieci „Bajka kosmiczna” w wykonaniu 
Teatru Dobrego Serca – Komandor Start marzy 
o spotkaniu z ufoludkami – właśnie planuje 
ucieczkę z zaśmieconej Ziemi na Planetę Vita. 
Chce zabrać ze sobą swojego niezastąpionego 
robota Astrę 5, która bardzo pragnie mieć 
serce;

13.04.21, godz. 18.00
Z cyklu „Moje Pasje” – autorski wieczór 
poetycki  Marianny Godawy i Anny Rykowskiej 
- „Gdy Kwitną Bzy”;

16.04.21
Wernisaż wystawy artystycznej Izabeli 
Pilarczyk;

20.04.21, godz. 18.00
Cykl spotkań „Współczesna sztuka 
użytkowa” - spotkanie z artystą w technice 
ceramiki Piotrem Białkiem;

Do 23.04.21
Przesyłanie nagranych utworów do XVIII 
Przeglądu Piosenki Polskiej „Kocham Cię 
Ojczyzno”;

28–29.04.21
Przesłuchania nadesłanych występów 
przez jury XVIII Przeglądu Piosenki Polskiej 
„Kocham Cię Ojczyzno”.

DOM KULTURY 
„PORTIERNIA” „PORTIERNIA”

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

www.portiernia.arsus.pl
02–30.04.2021
Wystawa cyjanotypii 
Ewy Miluny-Walczak „Wielki błękit”

WSTĘP WOLNY

07.04.2021, godz. 17:00
Wernisaż wystawy cyjanotypii 
Ewy Miluny-Walczak „Wielki błękit”

WSTĘP WOLNY

07.04.2021 
Rozstrzygnięcie Dzielnicowego Konkursu 
plastycznego „Wielkanocna pisanka 
i wycinanka” dla przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych;

14.04.2021, godz. 17:00
Wielokulturowość w Ursusie. „Grecja 
- kraina wysp i szczęścia”. Prelekcję 
wygłosi Pan Łukasz Warych, przeboje Eleni 
zaśpiewa Pani Barbara Droździńska; 

WSTĘP WOLNY
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują 
wejściówki do odbioru w placówce DK 

Portiernia od 07.04.2021);

23.04.2021, godz. 18:00
Witold Matulka-tenor, gwiazda polskiej estrady 
i sceny operetkowej „Najpiękniejsze arie 
operowe i operetkowe”; 

WSTĘP WOLNY
Liczba miejsc ograniczona. 

Obowiązują wejściówki do odbioru 
w DK Portiernia od 12.04.2021;

25.04.2021, godz. 12:30 
Teatrzyk dla dzieci: Teatr Dobrego Serca 
„Zwierzątka z polany”, 

WSTĘP WOLNY
(rezerwacje biletów od 09.04.2021 

w serwisie biletyna.pl);

WYDARZENIE MAL: 
16.04.2021, godz. 17:00
Warsztaty rękodzieła - wiosenny 
medalion (warsztat dla dorosłych); 

WSTĘP WOLNY
liczba miejsc ograniczona, konieczne zapisy 
od 07.04 na e-mail: dk.portiernia@arsus.pl*

 * UWAGA! Ze względu na obostrzenia wynika-
jące z epidemii COVID-19, wydarzenia za-
planowane z udziałem publiczności odbywać 
się będą w  rygorze sanitarnym z uwzględ-
nieniem wszelkich wytycznych dotyczących 
organizacji wydarzeń. Uczestników obowią-
zuje 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 przeniesie-
nia ich w przestrzeń wirtualną.

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

01-29.04
Wystawa fotografi i „MASKI 
pamięci emocji”

25.04 (niedziela)  
„Elmer – słoń w kratkę” 
przedstawienie teatralne (on-line) dla 
dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania 
z Teatrem w wykonaniu artystów 
Teatru Fuzja. 

Wydarzenie bezpłatne, dostępne 
na profilu FB Domu Kultury „Kolorowa” 

oraz stronie 
www.kolorowa.arsus.pl. 

Link do spektaklu ważny 24 h 
od 25.04 godz. 9:00.

KWIECIEŃ 2021
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REKLAMA

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

PRZEZ 
CAŁY KWIECIEŃ 

-20% 
NA WSZYSTKIE
OPRAWY OKULAROWE
- KOREKCYJNE 
I PRZECIWSŁONECZNE

�  OKULISTA
�  OPTOMETRYSTA
�  TERAPIA WIDZENIA

GODZINY OTWARCIA: 

pn.– pt.  1100 – 1900 
sob.   1000 – 1400

Chcesz zamówić reklamę? Napisz do nas:
reklama@mocnestrony.com.pl
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Warszawa Ursus
ul. Wiosny Ludów 61

(przy stacji PKP Ursus)

Tel. 721-214-743

NAPRAWA 
OBUWIA

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 ANTYKWARYCZNY

ZŁOTNICTWA
Magdalena i WojciechJubiler

ZŁOTO


