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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn.zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
zawiadamia się,
że dnia 23 kwietnia 2021 r. wydana została decyzja nr 9/R/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa drogi gminnej ul. Henryka Brodatego na długości działek ewidencyjnych
nr 208/4 i 208/5 z obrębu 2-09-01 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
na następujących działkach położonych w Warszawie Dzielnica Ursus, oznaczonych w ewidencji gruntów:
n

n

n

na działkach w liniach rozgraniczających ( tłustym drukiem – numery działek, pod inwestycję drogową, które staną się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w nawiasach numery działek po podziale)
o numerach 83 (83/1, 83/2), 109/2, 109/4, 109/6 (109/10, 109/11),
109/7, 109/8, 110 (110/1, 110/2), 150/2 (150/3, 150/4), 179 (179/5,
179/6), 205/1, 208/4 (208/11, 208/12), 208/5 (208/9, 208/10) z obrębu
ew. 2-09-01
na działkach, z których korzystanie będzie ograniczone
– pod przebudowę innych dróg publicznych – dz. nr ew. 208/19 z obrębu
2-09-01
– pod budowę urządzeń wodnych – dz. nr ew. 109/2, 109/7, 205/1,
205/19 z obrębu ew. 2-09-01
na działkach, które staną się własnością właściwych jednostek samorządu
terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna – o numerach ew. 83 (83/1), 109/4,
109/6 (109/10), 109/7, 110 (110/1), 150/2 (150/3), 179 (179/5), 208/4
(208/11), 208/5 (208/9) z obrębu ew. 2-09-01

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
POUCZENIE: Stronom służy prawo zapoznania się z wydaną decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus Pl. Czerwca 1976 r.
Nr 1, 02-495 Warszawa, tel.: (22) 443-62-04, w poniedziałek i środę w godzinach 8.30–15.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od odebrania niniejszego zawiadomienia do Wojewody Mazowieckiego,
za pośrednictwem organu, który ją wydał. Zgodnie z art. 127a. § 1 i 2 k.p.a,
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Dzielnicy Ursus, w Internecie oraz w prasie lokalnej.

MAJ 2021

DOM KULTURY „PORTIERNIA”

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

Znak sprawy: UD-XI-WAB-A.6740.77.2020.MJA

www.portiernia.arsus.pl

4 maja – 1 czerwca 2021
Wystawa cyjanotypii Ewy Milun-Walczak „Wielki błękit”. WSTĘP WOLNY (Finisaż wystawy 1 czerwca 2021 r. o godz. 19.00)

15 maja 2021 od godz. 18:00 do 0:00
NOC MUZEÓW IZBY TOŻSAMOŚCI URSUSA z atrakcjami i nagrodami. W programie od godz. 18:00 spacer szlakiem murali
artystycznych Ursusa spod DK „Portiernia”, wystawa cyjanotypii Ewy Milun-Walczak „Wielki Błękit” (tylko w tę noc fotograﬁe będą
świecić w ciemności) oraz „Sztuka widoczna tylko nocą” - warsztaty plastyczne dla dzieci. Atrakcje i upominki. Z uwagi na sytuację
pandemiczną wydarzenie częściowo przeniesione na zewnątrz na skwerze przy „Portierni”.

16 maja 2021, godz. 12:30
Teatrzyk dla dzieci online „Emmanuel” w wykonaniu Teatru Dobrego Serca. Link do otwartej i bezpłatnej transmisji online na
fanpejdżu Domu Kultury „Portiernia” oraz na kanale YouTube

29 maja 2021, godz. 19:00
Koncert gwiazdy muzyki włoskiej Luigi Pagano z zespołem jako inauguracja sceny plenerowej przy DK „Portiernia” (ze
względu na dynamiczną sytuację pandemiczną Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie wydarzeń. W razie złej pogody
wydarzenia plenerowe zostaną przeniesione do budynku DK „Portiernia”)

•

Danusi i Józefowi Czekaj
głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci córki

KASI
składają seniorzy z Domu Kultury „Miś”
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www.powiat.pruszkow.pl

SZPITAL POWIATOWY W PRUSZKOWIE
MA NOWEGO DYREKTORA
Od 1 maja br. funkcję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie pełni Robert Krawczyk, który uzyskał największą liczbę
głosów w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego.
Ogłoszenie i regulamin konkursu zostały
udostępnione na stronie BIP Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie oraz na stronie internetowej SPZZOZ w Pruszkowie
3 marca br. Ostateczny termin składania dokumentów ustalono na 18 marca
br. Wpłynęło 5 ofert, lecz tylko 4 z nich

spełniły wymogi formalne. Rozmowy
z kandydatami odbyły się 26 marca br.
W wyniku przeprowadzonego konkursu,
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego Uchwałą nr 171.818.2021 z 21 kwietnia 2021 r.
powołał Roberta Krawczyka na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie.

ROBERT KRAWCZYK jest absolwentem m.in. I Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Warszawie i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zakładami
opieki zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również kurs
dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada także
specjalizację I stopnia z Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W latach 1993–1996 był
starszym asystentem na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim
Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. W 1995 roku pracował w zespole IT ds. informatyzacji Ośrodka i stworzenia informatycznego systemu medycznego
w Ośrodku Diagnostyczno-Rehabilitacyjno-Leczniczym dla osób niedosłyszących i niedosłyszących „Cochlear Center” w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał także w CP sp. z o.o. jako przedstawiciel ds. sprzedaży i attaché commerciale ds.
kluczowych klientów. W latach 2000–2006 pracował w Mazowieckiej Regionalnej Kasie
Chorych przekształconej później w Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Pełnił również funkcję zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ds. marketingu usług medycznych i rozwoju, a w latach 2008–2018 piastował stanowisko dyrektora. Ostatnie trzy lata pracował
jako p.o. dyrektora, a następnie jako dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

PUNKTY SZCZEPIEŃ
PRZECIW COVID-19
NA TERENIE POWIATU
PRUSZKOWSKIEGO
Szczepienia przeciw COVID-19 są aktualnie tematem codziennym. Nieustannie
prowadzone są działania, mające na celu zwiększenie wyszczepialności poprzez
tworzenie dodatkowych punktów szczepień oraz Punktów Szczepień Powszechnych (PSP), które nadzoruje i opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia pod nadzorem
Ministerstwa Zdrowia.

W

e wtorek, 27 kwietnia br., Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski
spotkał się zdalnie z włodarzami
gmin z terenu powiatu pruszkowskiego,
aby wspólnie omówić dotychczasowe
działania podjęte w zakresie walki z koronawirusem. Na zorganizowanym tego
dnia posiedzeniu Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego omówiona
została nie tylko bieżąca sytuacja epidemiologiczna, ale także działania podjęte
przez poszczególnych włodarzy w zakresie tworzenia Punktów Szczepień Powszechnych (PSP).
Miasto Pruszków podjęło starania
w kierunku utworzenia Powszechnego Punktu Szczepień we współpracy
z Mazowieckim Specjalistycznym
Centrum Zdrowia im. prof. Jana Ma-

zurkiewicza w Tworkach. Punkt zostałby utworzony w Szkole Podstawowej nr
10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie. Miasto Piastów rozpoczęło działania w zakresie przygotowania punktu
szczepień na bazie nowo powstałej
przychodni. Szacuje się, że w nowym
punkcie będzie można szczepić nawet do 1000 osób tygodniowo. Jednak
ze względu na to, że NFZ nie wyraził
jeszcze zgody na utworzenie punktu,
zapisy na szczepienia nie zostały uruchomione. Jeśli chodzi o Gminę Nadarzyn, to przy zapewnieniu większej
liczby szczepionek istnieje możliwość
otwarcia dodatkowego punktu w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, gdzie byłaby możliwość szczepień do 1000 osób
tygodniowo, a w przypadku lepszej do-

stępności szczepionek jeszcze większej.
Odmienne stanowisko zajęła Gmina
Michałowice. Na decyzję o nieutworzeniu nowego punktu szczepień wpłynęła
informacja o ograniczeniach w dostawie szczepionek do już działających
punktów na terenie tejże gminy oraz
korzystny dojazd do m.st. Warszawy,
która oferuje szczepienia w krótszym
terminie. Z kolei Gmina Raszyn zakładała utworzenie dwóch dodatkowych
punktów, lecz podobnie jak Michałowice wstrzymała te plany z uwagi na niską
liczbę przydzielanych szczepionek oraz
bliskość stolicy.
Dotychczas Punkt Szczepień Powszechnych uruchomiła Gmina Brwinów.
Udało się to dzięki współpracy z jednym z podmiotów medycznych z Warszawy. Wspomniany Punkt Szczepień
Powszechnych w Brwinowie powstał
w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Moczydłowskiego 2.
Powiat Pruszkowski również podjął
działania w tym zakresie. We współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Pruszkowie uruchomił Powszechny
Punkt Szczepień zlokalizowany przy
ul. Andrzeja 23 w Pruszkowie. Swoją
działalność rozpoczął 5 maja br. Już
pierwszego dnia wyszczepiono w nim
około 180 osób.
Starostwo Powiatowe
w Pruszkowie
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WIĘKSZOŚĆ WARSZAWIAKÓW PRZECIW ZAKAZOWI WRACA NOC MUZEÓW!
PALENIA NA BALKONACH. To nie koniec inicjatywy Co zwiedzimy w naszym regionie?
Tylko kilkadziesiąt głosów więcej zadecydowało o wyniku internetowej ankiety, którą można było wypełniać
na internetowych forach dyskusyjnych warszawskich dzielnic i w mediach społecznościowych. Ilu mieszkańców Ursusa wyraziło swoje zdanie na temat zakazu? Jakie będą dalsze kroki przedsięwzięcia?

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią znów 15 maja wraca 17. Noc
Muzeów. Tym razem będzie miała bardziej urozmaicony przebieg, dostosowany do warunków sanitarnych.

P

omysłodawcami ankiety w kwestii zakazu palenia na balkonach
są: Renata Niewitecka (Radna
m.st. Warszawy) oraz jej współpracownik z koła wolskiego Nowoczesnej – Mikołaj Zommer.
– Będąc Radną m.st. Warszawy wielokrotnie otrzymywałam sygnały od
mieszkańców, którzy skarżyli się na
uciążliwości związane z paleniem na
balkonach. Są mieszkania, w których
smród papierosa dostaje się do wszystkich pomieszczeń i trzeba zamykać
okna, aby się przed nim chronić. Ludzie po prostu nie chcą być narażeni
na bycie biernymi palaczami. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe niestety nie są w stanie tego problemu rozwiązać wewnętrznie – tłumaczy nam
Renata Niewitecka. Dlatego najpierw
opublikowała post w mediach społecznościowych dotyczący wprowadzonego na Litwie zakazu palenia na balkonach. – Rozgorzała gorąca dyskusja,
która utwierdziła mnie w przekonaniu,
że potrzebne są w tym temacie szerokie konsultacje i rozmowy. Uważam, że
to najwyższy czas, aby rozpocząć taką
dyskusję, bo na Litwie, która wprowadziła taki zakaz, trwało sześć lat, zanim
przepis zaczął formalnie obowiązywać. Doskonale też pamiętam spory
przed wprowadzeniem zakazu palenia
na przystankach, w kawiarniach i w
przestrzeni publicznej. Też było wiele
głosów oburzenia. Takie zmiany wprowadza się trudno, ale są możliwe – dodaje.

Mało głosujących. Ankietowani z Ursusa
przeciw zakazowi
W ten sposób na internetowych forach
dyskusyjnych warszawskich dzielnic
i w mediach społecznościowych każdy mógł wypowiedzieć swoje zdanie

zaprezentowana zostanie sztuka street artu
dzielnicy. Zbiórka o godz. 18:00. Tylko
w Noc Muzeów wystawa cyjanotypii
„Wielki Błękit” Ewy Milun-Walczak zostanie pokazana w zupełnie nowej odsłonie – fotografie będą widoczne w ciemności. Ekspozycja udostępniona będzie na
parterze placówki. Nie zabraknie atrakcji
dla najmłodszych! Od godz. 19:00 ruszają niezwykłe warsztaty plastyczne i inne
atrakcje dla dzieci. Pod hasłem „Sztuka
widoczna tylko nocą” będą malowane
przedmioty nawiązujące do historii dzielnicy i nie tylko! Czekają nagrody! (patrz:
plakat na str. 2).

WARSZAWA

w okresie od soboty 20 marca do 9
kwietnia br. Wypełnienie ankiety trwało kilka sekund – sami braliśmy w niej
udział. Do wyboru było zaznaczenie
jednej odpowiedzi: „popieram” albo
„nie popieram”. Można było podać
dzielnicę, w której się mieszka.
– W naszej sondzie wzięły udział 4933
osoby. 49,2% popiera wprowadzenie zakazu palenia na balkonach. Za
wprowadzeniem głosowało 2 427 osób.
50,8% jest przeciw zakazowi – 2 506
osób oddało taki głos. Różnica pomiędzy popierającymi zakaz a przeciwnikami wprowadzenia zakazu wyniosła
tylko 79 głosów, co pokazuje, jak bardzo mieszkańcy są podzieleni – komentuje Renata Niewitecka.
Dzielnica Ursus znalazła się wśród
11 dzielnic, które opowiedziały się
przeciw wprowadzeniu zakazu. Tak
samo uważają mieszkańcy Białołęki,
Ochoty, Pragi Południe, Pragi Północ,
Rembertowa, Śródmieścia, Targówka,
Wesołej, Woli i Żoliborza. W dzielnicy Ursus oddały głos jedynie 172
osoby! Największa procentowa liczba
przeciwników wprowadzenia zakazu
jest w Rembertowie – 67,4%, Wesołej
– 59,18% oraz Pradze Północ, gdzie
58,86% ankietowanych jest przeciw
zakazowi. Wyniki pokazały także, że:
największym procentowym poparciem wprowadzenie zakazu cieszyło
się pośród mieszkańców: Ursynowa
– 62%, Wilanowa – 54,10%, Włoch
– 53,17%. Tego samego zdania byli
także ankietowani z Bemowa, Bielan,
Mokotowa, Wawra. Sonda największą popularnością cieszyła się na terenie Ursynowa, Woli i Białołęki. Z tych
3 dzielnic spłynęło blisko 1700 ankiet,

a więc aż 34% wszystkich oddanych
głosów.

W planach obywatelski projekt inicjatywy
Ponieważ w skali Warszawy udział
w ankiecie wzięło jednak niewiele
osób (część zapewne kompletnie nie
wiedziała o takiej możliwości), zapytaliśmy o możliwość powtórki głosowania.
– Tak, wiele osób obecnie się zgłasza
do mnie, że nie mieli możliwości wzięcia udziału w głosowaniu w sondzie.
Chętnie zagłosowali by „za” . Ankieta
wisiała jedynie 21 dni , pokazała podział głosów i przekonała mnie do dalszych działań. Rozpoczynamy ogólnopolską dyskusje, której konsekwencją
będzie projekt obywatelski złożony do
Sejmu. Rada Warszawy nie ma kompetencji, żaby uchwalać w tej sprawie
prawo. Każda osoba będzie mogła wtedy złożyć podpis pod projektem zaznaczając swoje poparcie dla inicjatywy.
Także będzie okazja zaznaczyć swój
głos w tej sprawie – tłumaczy Renata
Niewitecka. Na koniec dodaje: – Głosy
rozkładają się prawie po równo a sprawa angażuje mieszkańców nie tylko
Warszawy. Docierają do mnie sygnały
z całej Polski od ludzi, którzy cierpią
w wyniku działań palaczy na balkonach i związanych z tym uciążliwościami. Odbieram wiadomości od osób,
które musiały z powodu uciążliwości
palaczy na balkonach sprzedać swoje
mieszkania. Będę dalej zajmowała się
tym zagadnieniem – także poza Warszawą. Kolejny etap to zbadanie jak
na temat wprowadzenia takiego zakazu
zapatrują się mieszkańcy innych miejscowości w Polsce.
Agnieszka Gorzkowska

Podczas 17. Nocy Muzeów warszawiacy po raz pierwszy będą mogli nie tylko
zwiedzać placówki kulturalne, ale także
uczestniczyć w wydarzeniach online oraz
organizowanych na świeżym powietrzu.
Na wszystkich uczestników czeka 180
placówek kulturalnych ze zróżnicowanym
programem, którym można się cieszyć
zarówno w domowym zaciszu, podczas
spaceru, jak i wizyty w muzeum. Dla
zwiedzających zostanie uruchomiona bezpłatna linia muzealna M, a wiele innych
będzie tego wieczoru kursowało dłużej,
aby wszyscy bezpiecznie dotarli do domu.
Spacerując po Warszawie, będzie można
oglądać m.in. ozdobną instalację oraz wystawę zabytkowych autobusów na pl. Defilad. Szczegółowe informacje, zaproszenia,
wejściówki itp. można znaleźć na FB:

Więcej informacji: www.portiernia.arsus.pl,
www.facebook.pl/dk.portiernia,
www.ursushistoryczny.pl,
www.facebook.pl/IzbaTozsamosciUrsusa

PIASTÓW

Muzeum Miasta Piastowa i Piastowskie Archiwum Miejskie zapraszają do
odwiedzenia Muzeum w dniu 15 maja
na specjalne wydarzenie „Noc Muzehttps://www.facebook.com/Noc.Muzeow. ów 2021”. Na swoim FB organizatorzy
dziękują licznym Partnerom wydarzenia,
w.Warszawie/
dzięki którym każdy z odwiedzających
DZIELNICA URSUS
będzie mógł wziąć udział w wyjątkowej
loterii oraz zakupić muzealne gadżety.
Wiemy z wiarygodnego źródła, że to nie
wszystko! Na zwiedzających czekają jeszcze różne inne atrakcje i niespodzianki!
Więcej informacji: https://www.facebook.
com/muzeummiastapiastowa

Harcerze Hufca ZHP Warszawa Ursus-Włochy im. hm. Mieczysława Bema
przygotowali ciekawe wydarzenie plenerowe, które rozpocznie się już od godz.
12:00 i potrwa do zmroku, do godz.
21:00. W tym czasie każdy uczestnik będzie mógł przenieść się w czasie za sprawą stworzonego w Parku Czechowickim
mini obozu harcerskiego z dawnych lat.
W środku czeka pełna tajemnic wystawa
i liczne pamiątki udostępnione przez Muzeum Harcerstwa.
Więcej informacji: www.ursus.warszawa.pl,
http://www.facebook.pl/dzielnicaursus

PRUSZKÓW

Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego im. Stefana Woydy
w Pruszkowie, Plac Jana Pawła II 2, zaprasza na „Noc Muzeów 2021” w godz.
17.00–22.00.
Dla odwiedzających dostępna będzie
m.in. stała wystawa, na której w sobotni
wieczór będzie obecny jej kurator.
Organizatorzy, którzy są w trakcie solidnych przygotowań, zapowiadają wiele
atrakcji – zarówno w budynku muzeum
jak i w plenerze. Więcej niebawem na
stronie muzeum: http://mshm.pl.

Dom Kultury „Portiernia” i Izba Tożsamości Ursusa zapraszają na spacer, warsztaty oraz oryginalną, świecącą w ciemnościach wystawę. Wydarzenia rozpoczną
się od godz. 18:00. Spod budynku DK „Noc Muzeów 2021” w Muzeum Du„Portiernia” wyruszy wycieczka szlakiem lag 121 – czytaj na str. 10.
murali artystycznych i historycznych Ursusa. Podczas tego niezwykłego spaceru
Redakcja
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Ruszyła kampania „Twoja bezpieczna WuKaDka”
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. jako przewoźnik i zarządca infrastruktury poprawia
bezpieczeństwo i komfort podróży naszych pasażerów. W tym celu Spółka podejmuje szereg
działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie kolejowym, a w szczególności na
przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych na naszej linii. W dniu 6 maja br. WKD ruszyła z kampanią informacyjną, pn. „Twoja bezpieczna WuKaDka”. Kampania zwraca uwagę
na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych oraz kształtuje postawy i zachowania sprzyjające bezpieczeństwu na terenie kolejowym.

D

ziałania WKD w dążeniu do poprawy warunków bezpieczeństwa w 2018 roku zostały docenione przez Urząd Transportu Kolejowego.
(...) Statuetka „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” została przyznana Spółce za
zrealizowanie i wdrożenie do użytkowania przedsięwzięcia związanego z zabudową samoczynnej
sygnalizacji przejazdowej w obrębie przejazdów
kolejowych kategorii D (samoczynnego systemu
ostrzegania) na linii WKD. (...)
– Kwestie bezpieczeństwa są dla nas bardzo ważne. Chcemy, aby zarówno podróżni i uczestnicy
ruchu drogowego mogli bezpiecznie dotrzeć do
celu swojej podróży. Stąd pomysł kampanii „Twoja
bezpieczna WuKaDka”, której głównym celem jest
zachęcenie kierowców do rozwagi i zdjęcia nogi
z gazu przed przejazdem kolejowym.” – powiedział
Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.
Kampania społeczna „Twoja bezpieczna WuKaDka” rozpoczęła się 6 maja. WKD jako organizator wraz z partnerami zaproszonymi do projektu
będzie podejmować w ramach tej kampanii szereg akcji uświadamiających o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą brak rozwagi, brawura
na drogach, pośpiech, itp., które są najczęstszymi
przyczynami śmiertelnych wypadków z udzia-

łem uczestników ruchu drogowego. Komendy
Powiatowe Policji z Grodziska Mazowieckiego
i Pruszkowa będą prowadziły kontrole drogowe
w najbliższej okolicy przejazdów kolejowych.
W ramach działań kontrolnych kierowcy otrzymają od policjantów specjalnie opracowaną ulotkę
informacyjną dotyczącą zagrożeń związanych
z kolizją samochodu z pociągiem. Dodatkowo
we współpracy z pozostałymi partnerami kampanii
będą podejmowane zadania związane z uwrażliwieniem mieszkańców gmin, przez które przebiega linia WKD, na zagrożenie życia i zdrowia, do
których może dojść z udziałem pociągów na przejazdach WKD. (...)
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. realizując
kampanię „Twoja bezpieczna WuKaDka” zachęca
do dialogu uczestników ruchu drogowo-kolejowego, a także zwraca uwagę lokalnej społeczności na
problem właściwego zachowania kierowców, rowerzystów i pieszych. WKD chce dotrzeć do wszystkich uczestników ruchu drogowego i uwrażliwić
ich na zagrożenie panujące na przejazdach
kolejowych. A wszystko to w ramach kampanii
„Twoja bezpieczna WuKaDka”.
Źródlo: https://wkd.com.pl

Jak zadbać o słuch w czasie pandemii?
Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie
n Jak zadbać o słuch w czasie pandemii?

Naszymi pacjentami są głównie osoby starsze,
a więc znajdujące się w grupie podwyższonego
ryzyka zakażenia koronawirusem COVID-19. Na
szczęście nowoczesna technologia pozwala nam
na zdalną diagnostykę słuchu i zdalne dopasowanie aparatów słuchowych.
n Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że można zbadać słuch i dopasować
aparaty słuchowe nie wychodząc z domu. Konsultacja odbywa się poprzez wideo przy użyciu
telefonu komórkowego. W trakcie takiej zdalnej
wizyty korzystamy nie tylko z połączenia telefonicznego, ale i również internetowego oraz bezprzewodowej łączności bluetooth. Brzmi skomplikowanie, ale w rzeczywistości wystarczy odebrać
telefon od protetyka słuchu. Właściwie nic nie
trzeba robić. Całym procesem badania i programowania aparatów steruje protetyk słuchu.
n Jak przebiega zdalna wizyta?

Podczas zdalnej konsultacji możemy sprawdzić
stan ucha, ustalić poziom słyszenia i zaprogramować aparaty słuchowe. Przy pomocy wideoskopu, czyli małej kamery możemy zaobserwować, jak wygląda od środka ucho i przewód
słuchowy. W ten sposób sprawdzamy czy przewód słuchowy nie jest zablokowany woskowiną,
czy ucho nie wymaga leczenia. Badanie słuchu
przeprowadzamy poprzez aparaty słuchowe. Są
one połączone z telefonem komórkowym za pomocą bluetooth. W trakcie badania pełnią funkcję

słuchawek, przez które dostarczane są dźwięki do
ucha osoby badanej. Do badania słuchu i programowania aparatów słuchowych wykorzystujemy
specjalną aplikację. Dzięki niej możemy dokładnie dostroić aparaty do wyniku badania słuchu.
Wizyta w warunkach domowych możliwa jest
dzięki zestawowi do zdalnego dopasowania,
który wysyłany jest na adres domowy. Dzięki
wizycie online możemy ustalić stopień niedosłuchu, a następnie przetestować aparaty słuchowe
w swoim własnym otoczeniu.
n Jakie jeszcze możliwości stwarza wykorzystanie

bezprzewodowej technologii w aparatach słuchowych?

Żyjemy w ciągłym pędzie, a nasi bliscy potrzebują kontaktu z nami. Niedosłuch w znacznym
stopniu utrudnia ten kontakt. Rozwiązaniem
okazała się technologia bluetooth. Dzięki bezprzewodowemu połączeniu pomiędzy aparatami
słuchowymi a telefonami komórkowymi odbiór
dźwięków z telefonu przez osobę niedosłyszącą
jest znacznie lepszy. Poza tym aparaty słuchowe
mogą być połączone z innymi urządzeniami, takimi jak laptop, tablet, TV, czy radio. To ogromny
komfort, bo dźwięk dostarczany jest bezpośrednio z urządzenia do aparatów słuchowych bez
żadnych zakłóceń. Analogicznie współczesna
technologia umożliwia pozostawanie w stałym
kontakcie z protetykiem słuchu bez konieczności
wychodzenia z domu. To gwarantuje poczucie
bezpieczeństwa.
n
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NATYCHMIASTOWA POMOC w czasie pandemii
Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki, ul. Koronacyjna 15

OSTEOPATIA
Mgr JAKUB GÓRNICKI
leczy nagłe, ale też
i przewlekłe zespoły
bólowe oraz trudne
przypadki kliniczne
bezskutecznie leczone
metodami szpitalnymi,
sanatoryjnymi
lub lekami.

Zbiegi u mgr Górnickiego w ogrom
nej liczbie przypadków zapobiegają
operacjom przepuklin kręgosłupa
oraz stawów kolan, bioder, ramion,
barku.

Jest wykładowcą
w jednej z warszawskich
uczelni na Wydziale
Fizjoterapii oraz Medycyny
Osteopatycznej.

WSKAZANIAMI DO ZABIEGÓW
u osteo
pa
ty są m.in.: zaburzenia
czucia, dręt
wie
nie rąk, drętwienie

Uzyskał dyplom osteopaty
w Anglii.

TECHNIKI ZABIEGÓW usprawniają
połączenia i zależność od kręgosłupa
układu krwionośnego oraz nerwo
wego, likwidując różne bóle.

i bóle nóg, stany pourazowe, naciągnięcia, „kolano skoczka”, „łokieć
tenisisty”, rwa kulszowa, rwa barkowa,
bóle kręgosłupa w każdym odcinku,
róż
nego rodzaju zwichnięcia oraz
wiele innych.
OSTEOPATIA to doskonała i uznana
metoda leczenia w systemie me
dycznym. Efekty są rewelacyjne.
WAŻNE!
Usuwane są również zaburzenia
funkcjonalne: układu gastrycznego, urologicznego, oddechowego,
zaburzenia koordynacji i psychomotoryki u dzieci, zespoły bólowe
u kobiet w ciąży – bez leków.

DIAGNOSTYKA I KOREKTA WAD
POSTAWY u dzieci i młodzieży.
Mgr Górnicki zaprasza na bezpłatną
konsultację, by ustalić możliwość
leczenia oraz ewentualne przeciw
wskazania.
Należy mieć wyniki: badania RTG
lub MR (rezonans magnetyczny),
ew. badań dotyczących innych
chorób.
Ośrodek Naturmed proponuje do
godne terminy i godziny zabiegów
dla pracujących.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku
od godz. 9.00 do 17.00
tel.: 2
 2 662 49 07

604 092 007

U NAS MOŻESZ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE! Każda wizyta w ośrodku NATURMED odbywa się

z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z pandemią.
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

PODJĘLIŚMY NOWE ZADANIE
– Kanał Ożarowski w utrzymaniu Gminy
Gmina Ożarów Mazowiecki podpisała porozumienie z Wodami Polskimi
w sprawie powierzenia utrzymania wód
płynących Skarbu Państwa znajdujących się na jej terenie. Oznacza to ni
mniej, ni więcej, że przejęliśmy obowiązki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie utrzymania i porządku Kanału Ożarowskiego.

S

tan i utrzymanie Kanału Ożarowskiego od lat jest ważnym lokalnym
problem. W okresach intensywnych
opadów zdarzały się trudne sytuacje
– zatkane przepusty, zapełnione wodą
koryto, zalane uprawy, podtopienia.
Zmiany organizacyjne w strukturach
nadzorczych oraz zmiany w przepisach
na przestrzeni kilku ostatnich lat, też nie
pomagały w poprawie sytuacji. Po blisko rocznych staraniach, podpisane zostało porozumienie z Wodami Polskimi
w sprawie przejęcia przez Gminę utrzymania cieku Kanał Ożarowski. Rada
Miejska zatwierdziła w naszym budżecie środki finansowe na ten cel.
Sprawa ta nie była łatwa i wymagała
porozumienia i wielu uzgodnień z ministrem właściwym do spraw gospodarki
wodnej. Ale wreszcie udało się.

Porozumienie zostało zawarte na rok,
dotyczy konkretnych prac, takich jak:
konserwacja koryta i skarp rzeki Kanał Ożarowski, bieżącego utrzymania
porządku i czystości w korycie i obustronnych pasach eksploatacyjnych wraz
z utylizacją zebranych zanieczyszczeń,
koszenia roślin i brzegów, usuwania
traw i roślinności zielnej, usuwania
drzew i krzewów porastających dno
i brzegi, usuwania przeszkód naturalnych i powstających zatorów.
Zadania inwestycyjne i remontowe nadal pozostają po stronie Wód Polskich.
Podmioty, które mają zobowiązania
utrzymaniowe na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych
– jeżeli takie zostały wydane – nadal
muszą realizować swoje dotychczasowe
obowiązki.
Aktualnie prowadzimy prace związane
z oczyszczaniem i staramy się zapobiec
sytuacjom, jakie pamiętamy z poprzedniego roku. Zbieramy dane dotyczące
stanu Kanału, jego możliwości po generalnym porządku oraz szacujemy
zakres niezbędnych działań w przyszłości.
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

FONTANNY W PARKU OŁTARZEWSKIM
Trwają prace związane z realizacją projektu pn. ,,Zwiększenie różnorodności biolo- Oprócz funkcji dekoracyjnej fontangicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki ny znacznie poprawiają jakość wody,
podnoszą zawartość tlenu w wodzie
– etap II”, który w 2019 r. otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 5 mln zł.
powodując polepszenie bytowania ryb
Parku Ołtarzewskim realizowane nia drzew i krzewów. Na największym i ich ogólnej kondycji, z powodu ciąsą prace ziemne dotyczące budo- ze stawów wieczorową porą można głego ruchu wody przyspieszają rozwy systemu nawadniania, oświet- już podziwiać widowiskowe pokazy kład materiałów organicznych, hamulenia i monitoringu, budowa mostków, świetlne zamontowanych fontann.
ją rozwój alg i pomagają zmniejszać
placów wypoczynkowych oraz alejek
spacerowych. Wykonawca wykonuje
także pielęgnację istniejącego drzewostanu oraz kolejne nowe nasadze-

W

populację komarów. Spacerowicze
będą mogli odwiedzać Park Ołtarzewski w nowej odsłonie jeszcze latem
tego roku.
Finansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.
Paulina Gajewska
Agnieszka Kĳewska
Referat Funduszy Zewnętrznych
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PROJEKT PRZEDSZKOLA został wyłoniony w ramach dwuetapowego konkursu architektonicznego na koncepcję
urbanistyczną zagospodarowania terenu i przedszkole w Regułach.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
■

■
■

■

pełny program dydaktyczny z uwzględnieniem wyrównywania dysfunkcji
i dostępności dla osób z ograniczeniami ruchowymi
pełny program żywieniowy z jadalnią
dla dzieci starszych
enerogoefektywność i proekologiczność budynku (m.in. fotowoltaika,
pompa ciepła, ponowne wykorzystanie wody deszczowej, daylight control)
jakość powietrza w pomieszczeniach,
akustyka, komfort ergonomiczny, wizualny i termiczny.

WYKONAWCA: Grupa Ekoenergia Sp. z o.o.
WARTOŚĆ INWESTYCJi: 19 966 856,73 zł.
TERMIN REALIZACJI: III kwartał 2022 r.

EKOLOGICZNE PRZEDSZKOLE
JUŻ W 2022 ROKU

Bardzo duże wrażenie na uczestnikach i obserwatorach wywarło spotkanie w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, zorganizowane 6 maja 2021 r. w celu podpisania umowy
na budowę przedszkola w Regułach.

P

rojekt przedszkola został wyłoniony w ramach
dwuetapowego konkursu architektonicznego
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenu i przedszkole
w Regułach. Będzie to pierwszy element kompleksu edukacyjnego, który powstanie nieopodal Urzędu Gminy. Kolejnym elementem będzie szkoła.
Zwycięzcą konkursu, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt pracowni architektonicznych z całej Polski zostało znane Biuro Projektowe MOC Architekci z Katowic.
Realizowany będzie bardzo interesujący, nowatorski projekt energoefektywnego, proekologicznego
budynku z dziewięcioma salami dydaktycznymi.
Wykorzystana zostanie energia produkowana ze
źródeł odnawialnych – zabudowa paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, w układzie wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepła, w połączeniu z pompą ciepła. Rezerwę będą
stanowić zainstalowane gazowe kotły o wysokiej
sprawności.
Poszczególne urządzenia będą sterowane w celu
zapewnienia optymalizacji wykorzystania energii
produkowanej z paneli fotowoltaicznych. Wykorzystano naturalne oświetlenie z dużych okien, zastoso-

wano sterowanie oświetleniem sztucznym (daylight
control), które wyłączy się automatycznie, kiedy
naturalne światło słoneczne będzie wystarczające.
Główny materiał na elewacjach oraz we wnętrzu
obiektu to naturalne drewno modrzewiowe, nadające przyjazny i naturalny charakter budynkowi, jest
przy tym tradycyjnym polskim materiałem elewacyjnym. W budynku zrezygnowano z podpiwniczenia ze względu na poziom wód gruntowych. Ewenement stanowi dach pokryty zielenią.
Obiekt spełnia założenia dla charakterystyki energetycznej obowiązującej od 2021 roku oraz osiągnie
klasę obiektu do 15 kWh/m2 na rok.
Przetarg na realizację projektu wygrała Grupa
Ekoenergia Sp. z o.o. ze Skierniewic. Firma od
15 lat specjalizuje się w stosowaniu nowoczesnych
rozwiązań instalacyjnych. Duży nacisk w działalności Grupy położony jest na stosowanie rozwiązań
energooszczędnych i ekologicznych. Od samego
początku swojego istnienia skupia się na stosowaniu
zaawansowanych technicznie rozwiązań z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.

P

rzy podpisywaniu umowy Ekoenergię reprezentowali – Prezes Zarządu Andrzej Szewczyk
i Członek Zarządu Dariusz Nastarowicz, a Gminę Michałowice – Wójt Gminy Małgorzata Pachecka i Izabela Gora z Urzędu Gminy.
Obecne były przedstawicielki Biura Projektowego
MOC Architekci – główna projektantka przedszkola Agata Bobowska-Jamer i członkini zespołu
projektowego Agata Wiatrek oraz kierownik Refe-

Główna projektantka przedszkola Agata Bobowska-Jamer i członkini
zespołu projektowego Agata Wiatrek – przedstawicielki Biura Projektowego MOC Architekci

Podpisywanie umowy na budowę przedszkola

ratu Inwestycji i Remontów mgr inż. arch. Dorota
Bagińska.
Przybyli m.in.: Radni gminni – Przewodnicząca
Rady Beata Rycerska, Joanna Chilarska, Maciej
Polarczyk, Jarosław Hirny-Budka, dyrektor przedszkola w Michałowicach Renata Bontron, dyrektor
CUW Ewa Wierzgała i inni pracownicy Urzędu
związani z nową inwestycją.
Po podpisaniu umowy pierwsza zabrała głos Wójt
Małgorzata Pachecka, która powiedziała m.in.:
– W tym projekcie tak naprawdę chodzi o dziecko.
Zależy nam, żeby zaczęło swoją drogę przez życie
w dobrej, funkcjonalnej architekturze, żeby przyzwyczaiło się do tego, że świat tak właśnie powinien wyglądać. Chodzi o to, żeby z tego przedszkola w świat
poszły dzieci, które kiedyś może będą wybitnymi architektami, lekarzami, farmaceutami, prawnikami,
a może dobrymi cukiernikami, pasjonatami mechaniki, dobrymi nauczycielami, radnymi, wójtami. Nie

Radny gminy Michałowice Jarosław Hirny-Budka i Przewodnicząca Rady Beata Rycerska.
W tle wystawa projektów konkursowych

koncentrowała się na estetyce, formie czy wyglądzie
samego obiektu mówiąc, że „architektura sama
się obroni”, skupiła się natomiast na podkreśleniu
ogromnego znaczenia funkcjonalności budynku dla
dzieci.
Pani wójt podziękowała Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych Tomaszowi Łozińskiemu za
pracę przy sporządzeniu 40-stronicowej umowy na
budowę przedszkola oraz Katarzynie Stygińskiej
– kierownik Referatu Promocji i Polityki Informacyjnej – za wzorowe zorganizowanie spotkania
i przygotowanie efektownej wystawy dotyczącej
projektów konkursowych.
Arch. Dorota Bagińska zauważyła, że: – Projekt
konkursowy był bardzo ciekawy, zarówno w sferze
urbanistycznej jak i w odniesieniu do samego budynku przedszkola. Został bardzo poważnie przepracowany w koncepcji pokonkursowej. Zależało

Wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka i Prezes Zarządu Grupy
Ekoenergia Sp. z o.o. Andrzej Szewczyk po podpisaniu umowy
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Wizualizacja KOMPLEKSU EDUKACYJNEGO w Regułach

dzieci, dostępny bezpośrednio z sal dydaktycznych przedszkola.
Zaplanowane są ogródki warzywne i altany.
Będzie 9 sal dydaktycznych z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia
dla logopedy i psychologa, część administracyjno-biurowa. Woda
Dorota Bagińska
Agata Bobowska-Jamer
Andrzej Szewczyk
deszczowa z podziemnam najbardziej na pełnej funkcjonalności i spe- nego zbiornika będzie wykorzystywana do podlecjalnej wrażliwości na potrzeby dzieci, również te wania ogródków.
z dysfunkcjami. Uzyskał również pewien istotny
kontekst urbanistyczny, który pozwoli dalej rozwi- Prezes Andrzej Szewczyk zaznaczył, że głównym
celem jego firmy jest ochrona środowiska. – Ta
jać projekt kompleksu docelowego.
realizacja jest dla nas kolejnym etapem, kolejnym
Główna projektantka Agata Bobowska-Jamer wyzwaniem. Inwestor postawił bardzo wysokie
szeroko omówiła projekt. Powiedziała m.in.: wymagania w stosunku do wykonawcy tego zada– Obiekt jest częściowo jednokondygnacyjny, częś- nia. Nie budowaliśmy dotychczas obiektów aż tak
ciowo dwukondygnacyjny. Obszerne patio pozwala dużych. Zużycie energii, które założyli projektanci
na zorganizowanie przestrzeni wewnętrznej. Od spełnia wymogi budynku pasywnego. Żeby to było
strony północnej będzie zorganizowany parking możliwe, budynek musi być doskonale uszczelniony.
z możliwością przyszłego przedłużenia. Od strony Będziemy się starali skończyć realizację tego obiekpołudniowej będzie ogrodzony teren z ogrodem dla tu w taki sposób, żeby uzyskać nawet coś więcej niż

zakłada założenie projektowe. Będzie nam na tym
bardzo zależeć, ponieważ jest dla nas ważne, żeby
realizacja skończyła się bardzo dużym sukcesem,
nawet czasem w wyniku podwyższenia kosztów zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora. Liczymy też na współpracę w trakcie realizacji projektu
ze strony projektanta i inwestora.
Pozwolił sobie też na ocenę drugiej strony umowy.
– Dzisiejsze spotkanie wyróżnia się zdecydowanie
ze wszystkich dotychczasowych spotkań, związanych z podpisywaniem umów. Chodzi o to, jak
wszystkie osoby procesu są zaangażowane w cały
projekt. Wyrażam wielki szacunek dla pani Wójt, że
potrafiła tak zmobilizować wszystkie osoby, zaangażowane w projekt.
Stwierdzenie prezesa nie było zaskoczeniem, ponieważ rzeczywiście, to co działo się na sali, zainteresowanie, wypowiedzi, sprawiało wrażenie
spotkania grupy entuzjastów o bardzo wysokich
kompetencjach.
Również przewodnicząca Rady Gminy Beata Rycerska podziękowała wszystkim za zaangażowanie i oceniła projekt jako piękny.
Dyrektor przedszkola w Michałowicach Renata Bontron wspominała, że kiedy zaczęła pracę
w Michałowicach, w pierwszych dniach usłyszała,
że za kilka lat będzie budowane nowe przedszkole.
I wtedy piękne, nowoczesne przedszkole dla naszych dzieci stało się jej marzeniem. – Uczestniczyłam w procesie wyłaniania zwycięzcy projektu. Pod
kątem użytkowym bardzo ważne jest, że wszystkie
sale dydaktyczne mieszczą się na jednym poziomie.
Ucieszyło mnie bardzo zielone otoczenie placówki.
Będzie to pierwsze przedszkole z zielonym dachem,
jakie widziałam. Ciekawa jestem, jak sprawdzi się
jego użytkowanie.

Małgorzata Pachecka dziękuje wszystkim za przybycie

łowice nie będzie przedmieściem Warszawy, ani
dzielnicą, ale nowoczesną wiejską gminą. Czekam
na oficjalne otwarcie z udziałem dzieci i mam nadzieję, że wtedy nie będzie już problemów z rozpoznawaniem siebie – zaprezentujemy się z odkrytymi
twarzami.
Atmosfera panująca na sali, jak również nowe informacje sugerowały, że w Michałowicach powiały
dobre wiatry. Dominowały wiara, nadzieja i chęć
Wójt Małgorzata Pachecka żegnając gości i dzię- podejmowania wielkich wyzwań.
Tekst i zdjęcia
kując wszystkim za przybycie, dodała: – Liczę na
Jacek Sulewski
kompleks edukacyjny. Liczę, że Gmina Micha-

Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje
REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 | www.michałowice.pl

RUSZYŁ PIERWSZY BUDŻET OBYWATELSKI
GMINY MICHAŁOWICE!

Obserwatorium astronomiczne, park Robin-Hooda, sekundniki na skrzyżowaniach, domki
dla jeży, 666 tęczowych ławek, warsztaty z robotyki dla przedszkolaków, 100 godzin zajęć
fitness, biblioteka plenerowa, plaża gminna – to tylko niektóre z ciekawych propozycji Bud
żetu Obywatelskiego zrealizowanych w Polsce. Teraz czas na Gminę Michałowice.

AKCJA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

N

ie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy, ile
wynoszą szacowane koszty wybranej inwestycji. Można je sprawdzić w „cenniku” poszczególnych usług, który został zamieszczony
na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu. W oparciu o niego łatwiej będzie wycenić projekt. Tam też znajdują się wskazówki,
jak go napisać (michalowice.pl/budzetobywatelski).
Obok niecodziennych propozycji, dużą popularnością cieszą się także pomysły ułatwiające proste sprawy: miejsca parkingowe, chodniki, progi
zwalniające, wiaty rowerowe.
Budżet Obywatelski to także dobry sposób wyrażenia swoich potrzeb. A to dla Gminy Michałowice zawsze bezcenna wiedza.

�

DO 17 MAJA 2021 R.!

Szacowany koszt jednego projektu nie może
przekroczyć kwoty 175 tys. zł. Łączna pula
środków przeznaczonych na projekty realizowane w 2022 roku wynosi 500 tys. zł.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKTY? – Wszyscy

mieszkańcy gminy Michałowice, bez względu
na wiek. Zachęcamy więc także dzieci i młodzież, żeby się przyłączyli i zgłaszali swoje
pomysły. Każdy może zaproponować dowolną
liczbę projektów.
Projekt może być realizowany wyłącznie na terenie gminy Michałowice, na nieruchomościach,
do których gmina ma tytuł prawny.
Zachęcamy mieszkańców gminy Michałowice
do przesyłania projektów. Wyczekujemy Państwa
zgłoszeń.
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POMOC PRAWNA
DOM l RODZINA l FINANSE
PIENIĄDZE ZA POGRZEB Z BANKU
Zmarł mój dziadek. Ponieważ jestem
jego najbliższym krewnym to na mnie
spadł obowiązek opłacenia kosztów jego
pogrzebu. Wiem, że dziadek miał konto
w banku. Czy mogę zwrócić się do banku,
żeby zwrócił mi wydatki?
Tak! Prawo bankowe wprost stanowi, że
bank ma obowiązek wypłaty środków znajdujących się na rachunku zmarłego posiadacza tego rachunku. Powinno to nastąpić
na rzecz osoby, która przedłoży rachunki
potwierdzające poniesione przez nią koszty
pogrzebu. Z praktycznego punktu widzenia na ogół wygląda to tak, że osoba. która finansuje pochówek zleca go zakładowi
pogrzebowemu. Wystawiony przez nią rachunek będzie podstawą do ustalenia przez
bank jakie koszty należy zwrócić osobie
pokrywającej wydatki związane z pogrzebem. Jednak nie tylko rachunek z zakładu
pogrzebowego wchodzi w skład kosztów zwracanych przez bank. Zwyczajowo
chodzi o koszty przewozu zwłok, zakupu
trumny, odzieży pogrzebowej, miejsca na
grób i koszty wybudowania nagrobka lub
remontu już istniejącego, w którym zmarły
zostanie pochowany. Dodatkowo uznaje się
za uzasadnione wydatki związane z urządzeniem uroczystości pogrzebowej, a także stypy. Choć w prawie bankowym nie
ma określonej wielkości zwrotu wydatków
pogrzebowych – nie została ona oznaczono kwotowo – to jednak przepis mówi, że
zwrotowi podlega suma wydatków związanych z kosztami zorganizowania pogrzebu
w wysokości nieprzekraczającej kosztów
urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego.
Jak widać zapis ten jest mało precyzyjny.
Dotychczasowa praktyka stosowania tego
przepisu jest taka, że koszty pochówku często dostosowuje się do statusu społecznego
i materialnego zmarłego. To znaczy, że jeśli był on za życia zamożnym człowiekiem
przyjąć należy, iż należy mu się pochówek
dostosowany do jego poziomu życia. I odwrotnie – bank nie zwróci wygórowanych
kosztów pochówku osoby, która nie należała do zamożnych. Warto też pamiętać, że
bank odda jedynie tyle pieniędzy, ile zmarły
zostawił na swoich rachunku rozliczeniowym. Jeśli rachunki z pogrzeb są wyższe,
bank nie będzie ich pokrywał – spocznie to
na barkach osoby organizującej pochówek.
Kolejne ograniczenie związane ze zwrotem
kosztów pochówku związane jest z tym, czy
rachunek zmarłego należał tylko do niego,
czy też jego współposiadaczem był małżonek zmarłego. Jeśli mamy do czynienia
z kontem wspólnym, to bank nie może pokrywać kosztów pogrzebu. Prawo bankowe
mówi, że obowiązek zwrotu poniesionych
kosztów pogrzebu nie ma zastosowania, je-

Masz
problem prawny?
Napisz do nas...* ... POMOŻEMY!

NOC MUZEÓW 2021

KRADZIEŻ AUTA Z PARKINGU
Postawiłem auto na płatnym parkingu.
W nocy zostało ukradzione, Właściciel
parkingu twierdzi, że to nie jego problem
bo jego parking nie jest strzeżony. To za
co wziął ode mnie pieniądze jeśli za nic
nie odpowiada?
Problem przedstawiony w pytanie jest bardzo złożony. Kłopot polega bowiem na
tym, że sam fakt, że właściciel czy zarządca
parkingu pobrał opłatę od właściciela auta
nie przesądza jeszcze o tym, że parking
jest strzeżony. Wniesiona przez kierowcę
opłata może być jedynie zapłatą na najem
miejsca parkingowego. W takim przypadku odpowiedzialność właściciela parkingu
ogranicza się do utrzymania go w odpowiednim technicznie stanie. Co innego jeśli
mamy do czynienia z parkingiem strzeżonym. W takim przypadku stawiając na nim
auto zawieramy z właścicielem parkingu
umowę przechowania. Na jej podstawie
przechowawca (czyli właściciel parkingu)
zobowiązuje się zachować powierzoną mu
rzecz ruchomą (czyli auto) w stanie niepogorszonym. W takim przypadku właściciel
parkingu musi nie tylko zapewnić miejsce,
w którym stanie samochód, ale również zadbać o to, żeby nic mu się nie stało. Jak więc
widać odpowiedź na zadane przez Pana pytanie zależy od tego, z jakiego rodzaju parkingiem mamy do czynienia. Jeśli był on
ogrodzony, zainstalowano na jego terenie
monitoring, znajduje się pod całodobową
ochroną ze strony pracowników właściciela
pojazdu, wjazd na ten parking jest odpowiednio kontrolowany, to można pokusić
się o stwierdzenie, że mamy jednak do czynienia z parkingiem strzeżonym. A w takim
przypadku jego właściciel ponosi odpowiedzialność za ukradzione auto. Przechowawca jest bowiem zobowiązany do naprawienia
szkody, która wynikła z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania.
Może się zwolnić od tej odpowiedzialności,
jeśli potrafi udowodnić, że niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zobowiązania
to wynik okoliczności, za które nie ponosi
on odpowiedzialności. To, że nie zawarł Pan
pisemnej umowy z właścicielem parkingu
na przechowanie pojazdu nie ma znaczenia. W praktyce – jeśli właściciel parkingu
nie chce na drodze porozumienia zawartego z Panem pokryć kosztów związanych
z ukradzionym autem – nie pozostaje Panu
nic innego, jak skierować sprawę do sądu
cywilnego. I czekać na jego wyrok.
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.

W MUZEUM DULAG 121

Z radością zapraszamy na największe majowe wydarzenie kulturalne, czyli Noc Muzeów
2021, które odbędzie się 15 maja. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną
w kraju część wydarzeń zostało przeniesionych do przestrzeni wirtualnej.

WYSTAWA

śli wypłata środków miałaby nastąpić z rachunku wspólnego małżonków.

Mocne Strony

„Pruszków i okolice
na dawnych mapach”

Pruszków i okolice na dawnych
mapach to plenerowa wystawa
planszowa poświęcona historii
Pruszkowa i okolicznych miejscowości od XVIII wieku. Na
kilkunastu planszach zaprezentujemy Państwu nieznane mapy
naszego regionu. Wystawa jest
obrazem tego jak zmieniało się
i jak rozwijało się na przestrzeni
wieków nasze miasto i okalające
go miejscowości. Ponadto, wystawie będą towarzyszyły interesujące komentarze dotyczące
historii zarówno kartografii jak
i historii terenu miasta Pruszkowa i obecnego powiatu pruszkowskiego. Wystawę będzie
można zobaczyć w Parku im. T.
Kościuszki (wejście przy altanie,
od ul. M. Drzymały).

ONLINE

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów część wydarzeń organizowanych przez nasze Muzeum
zostanie przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Wydarzenia
online będą dostępne na muzealnym profilu Facebook i YouTube.

zakamarkach dawnych Warsztatów Kolejowych opowiadając
o ich bogatej XIX i XX wiecznej historii. W jego opowieści
pojawią się także wątki związane z historią obozu Dulag 121.
Spacer będzie transmitowany
na żywo na profilu Facebook
(www.facebook.pl/dulag121).

18.00–19.30

20.00–23.00

Wirtualny spacer po terenie
dawnych Warsztatów Kolejowych i obozu przejściowego
Dulag 121 z Szymonem Kucharskim. Spacer został podzielony na dwie części:
n
n

Część 1: 18.00–18.30
Część 2: 19.00–19.30

„Historia jednego obiektu”
– cykl krótkich filmów prezentujących artefakty zgromadzone
w archiwum Muzeum Dulag
121, których historia jest nierozerwalnie związana z losami ich
właścicieli – byłymi więźniami
obozu przejściowego Dulag 121
w Pruszkowie.

Niezastąpiony
przewodnik, Więcej informacji znajdą Pańznawca historii Pruszkowa Szy- stwo na stronie internetowej Mumon Kucharski oprowadzi po zeum: www.dulag121.pl
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Urząd Miasta Piastów informuje

11

www.piastow.pl

Zakończone prace na ul. Uniwersyteckiej
Roboty budowlane na ul. Uniwersyteckiej dobiegły końca.

P
JADŁODZIELNIA PIASTÓW
Z początkiem maja br. Piastów znalazł się w gronie miast, w których
funkcjonują Jadłodzielnie. W dniu 05.05.2021 r. o godzinie 14:00 nastąpiło oficjalne otwarcie pierwszej w Piastowie Jadłodzielni. Obiekt
zlokalizowano na terenie targowiska miejskiego w sąsiedztwie siedziby
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Lwowskiej 8. Wybrana
lokalizacja zapewnia równy i nieograniczony dostęp dla mieszkańców
miasta chcących brać na co dzień czynny udział w tym przedsięwzięciu.

J

adłodzielnia Piastów powstała
z inicjatywy Pani Izabeli Idzikowskiej (Foodsharing Piastów, Graty
z Chaty Piastów) oraz Radnego Roberta Madeja (Stowarzyszenie Nasz
Piastów). Dzięki ścisłej współpracy
z Burmistrzem Miasta Piastowa, Panem Grzegorzem Szuplewskim oraz
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Piastów dołączył do grona
miast, w którym dostrzega się problem marnowania żywności.
Idea Jadłodzielni polega na oddawaniu jedzenia, które trafiłoby do kosza,
a które nadaje się jeszcze do spożycia,
w myśl hasła: „Dziel się i częstuj. Nie
marnuj.” Przedsięwzięcie skierowane
jest do wszystkich mieszkańców Piastowa bez względu na status społeczny
czy materialny.
Jadłodzielnia jest otwarta 7 dni
w tygodniu w godzinach od 8:00 do
20:00 z wyjątkiem dni targowych –
otwarcie od godziny 13:00.
Obiektem opiekuje się grupa wolontariuszy i ratowników żywności zrzeszona w grupie Foodsharing Piastów.
Organizatorzy zapraszają chętne osoby, które chciałyby się w łączyć w tę
inicjatywę do kontaktu poprzez profil
na facebook’u: Foodsharing Piastów.

race obejmowały wymianę nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych oraz dojść do furtek.
Szerokość jezdni na odcinku od ul.
Licealnej do ul. Podstawowej wynosi
5,0 m. Odcinek od ul. Podstawowej do
ul. B. Leśmiana ma szerokość 3,0 m
i jest odcinkiem ulicy jednokierunkowym z uwagi na wąski pas drogowy.
Ze względu na brak chodnika, wzdłuż
ulicy zostało wykonane utwardzone pobocze oraz wprowadzone ograniczenie
prędkości do 30 km/h.
Na całej ulicy Uniwersyteckiej została wprowadzona „strefa ruchu” oznaczona odpowiednimi znakami pionowymi. Nawierzchnia jezdni, zjazdów
oraz dojść do furtek zostały wykonane
z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej. Odwodnienie jezdni odbywa się za pomocą
spadków poprzecznych i podłużnych do
wpustów deszczowych.

GRUPY RODZINNE AL-ANON

– siła i nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików
Al-Anon to ludzie, którzy tak jak i Ty, martwią się, że ktoś z bliskich pĳe za
dużo. Choroba alkoholowa wpływa na każdego członka rodziny. Otoczenie
pĳącego zostaje przez tę chorobę jakby „napromieniowane”, zachowanie
najbliższych zmienia się, choć oni sami często tego nie widzą. Rodziny i przyjaciele alkoholika otrzymują w Al-Anon szansę uczenia się od siebie nawzajem, jak – mimo choroby – żyć w sposób satysfakcjonujący i szczęśliwy.
CZY AL-ANON JEST DLA CIEBIE?
Miliony ludzi są dotknięte nadmiernym
piciem kogoś bliskiego. Zamieszczone
poniżej pytania są po to, by pomóc Ci
zdecydować, czy Al-Anon jest Ci potrzebny.
n Czy martwi Cię to, jak wiele pije
ktoś Ci bliski?
n Czy masz kłopoty finansowe z powodu picia tej osoby?
n Czy kłamiesz, by ukryć picie jakiejś
osoby?
n Czy czujesz, że gdyby osobie pijącej zależało na Tobie, to on czy ona
przestaliby pić dla Twojego dobra?
n Czy z powodu osoby pijącej Twoje
plany często upadają lub są przekreślane, a posiłki opóźniane?
n Czy stosujesz pogróżki w rodzaju:
„Jeśli nie przestaniesz pić, to to od
ciebie odejdę”?
n Czy dyskretnie próbujesz wyczuć
zapach alkoholu w oddechu osoby
pijącej?
n Czy boisz się zdenerwować tę osobę
w obawie, że to wywoła napad pijaństwa?

Czy cierpisz lub masz kłopoty z powodu zachowania osoby pijącej?
n Czy z powodu picia masz zepsute
święta lub spotkania?
n Czy z obawy przed brutalnym zachowaniem zdarzyło Ci się dzwonić
po pomoc policji?
n Czy szukasz ukrytego alkoholu?
n Czy masz poczucie klęski, dlatego
że nie możesz kontrolować picia?
n Czy przez większość czasu czujesz
złość, zmieszanie lub przygnębienie?
n Czy czujesz, że nie ma nikogo, kto
zrozumie Twoje problemy?
Jeśli odpowiedziałeś/odpowiedziałaś
„tak” na któreś z tych pytań, to Al-Anon
może okazać Ci pomoc.
n

NA TERENIE NASZEGO MIASTA
DZIAŁA GRUPA RODZINNA AL-ANON
„WDZIĘCZNOŚĆ”.

Spotkania odbywają się w każdy
czwartek o godzinie 18:00 w Domu
Parafialnym przy ul. al. Krakowska 17 (wejście schodami metalowymi
od ul. Powstańców Warszawy, I piętro).

Na spotkaniach zwanych mityngami
nikt nikomu nie udziela rad, nie poucza,
nie polemizuje, a wszyscy zobowiązani
są do zachowania anonimowości – co
gwarantuje poczucie bezpieczeństwa.
Dłuższy czas uczestniczenia w spotkaniach korzystnie wpływa na rozwój osobisty. Wzmacnia odporność na manipulacje, uczy pozytywnego spojrzenia na
siebie i innych oraz stwarza szansę naprawy wzajemnych relacji z niepijącymi
członkami rodziny, przede wszystkim
z własnymi dziećmi.
Więcej informacji:
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
– tel. 22 770-52-15.
Opracowano na podstawie informacji
ze strony https://al-anon.org.pl/.
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KRONIKA POLICYJNA

KR NIKA
poli yjna
POSZUKIWANY PRZEZ SĄD
POSIADAŁ PRZY SOBIE NARKOTYKI

nego zostały zabezpieczone pieniądze
ujawnione w lokalu. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii zatrzymanemu może grozić kara do 10
lat pozbawienia wolności.

NIELETNIA Z NARKOTYKAMI

Dzielnicowi
z
komisariatu
w Ursusie, mł. asp. Artur Kiczuł oraz
sierż. szt. Rafał Jagiełło, kontrolując teren Eko Parku przy ul. Czerwona
Droga zauważyli nieletnią siedzącą na
ławce, która rozglądała się nerwowo
i sprawiała wrażenie zagubionej. Policjanci trafnie ocenili, że nerwowe
zachowanie 16-latki może wskazywać
na coś więcej niż tylko brak orientacji
w terenie. Podczas kontroli podręcznego bagażu okazało się, że nieletnia posiada przy sobie ponad 3 porcje narkotyków w postaci marihuany.
Nieletnia została zatrzymana i przewieziona do komisariatu w Ursusie. Policjanci z Wydziału do spraw Nieletnich
i Patologii Komendy na Ochocie wykonali z 16-latką wszystkie czynności
i przekazali materiały sprawy do sądu
rodzinnego, który będzie teraz decydował o jej losie.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji
Warszawa Ursus patrolując teren
dzielnicy, na ul. Regulskiej podjęli
interwencję wobec młodego mężczyzny, który zwracał uwagę swoim zachowaniem. Policjanci trafnie ocenili,
że nerwowe zachowanie mężczyzny
może wskazywać na coś więcej niż
tylko brak orientacji w terenie. Podczas
kontroli okazało się, że posiada przy
sobie narkotyki w postaci amfetaminy.
Dodatkowo 30-latek był poszukiwany
przez sąd celem odbycia kary pozbawienia wolności.
Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komisariatu w Ursusie,
gdzie usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Po wykonanych czynnościach
został doprowadzony do aresztu, gdzie
odbędzie zasądzoną wcześniej karę po- JECHAŁ BEZ ŚWIATEŁ, BEZ PRZEGLĄDU
zbawienia wolności.
I Z ZAKAZEM PROWADZENIA POJAZDÓW
Policjanci z wydziału prewencji
NARKOTYKI UKRYŁ W POJEMNIKU
pruszkowskiej komendy w MichałoZ JAJKAMI
wicach na ul. Jesionowej zatrzymali
Kryminalni z Ochoty uzyskali infor- do kontroli audi, ponieważ kierujący
mację o mężczyźnie, który w miesz- nie miał włączonych świateł. Podczas
kaniu może posiadać narkotyki. sprawdzania danych w policyjnych
Funkcjonariusze udali się pod wska- systemach okazało się, że 54-latek
zany adres i w wyniku krótkotrwałej posiada 4 czynne zakazy prowadzenia
obserwacji, przed jednym z bloków pojazdów wydane przez sądy.
przy ul. Tomcia Palucha w Ursusie Od sierpnia 2008 roku, zgodnie z dewylegitymowali mężczyznę. Mając cyzją sądu w Warszawie, mężczyzna
uzasadnione podejrzenie, iż w miesz- nie powinien w ogóle wsiadać za kiekaniu mężczyzny mogą znajdować rownicę. Najdłuższy okres trwania zasię substancje psychotropowe, w jego kazu to sierpień 2028 rok.
obecności weszli do mieszkania, gdzie Ponadto pojazd nie posiadał ważnego
na wezwanie funkcjonariuszy dobro- przeglądu technicznego, co skutkowawolnie wydał dwa woreczki z białym ło zatrzymaniem dowodu rejestracyjproszkiem. Policjanci kontynuowali nego.
przeszukanie i w lodówce w pojemni- Za popełnione wykroczenie mężczyku z jajkami ujawnili kolejne woreczki zna został pouczony, natomiast za
z zawartością białego proszku. Dodat- złamanie zakazu sadowego usłyszy
zarzut. Zgodnie z art. 244 kodeksu
karnego za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

NIETRZEŹWY 37-LATEK SPOWODOWAŁ
KOLIZJĘ

kowo, w jednym z pokoi znaleźli broń
typu rewolwer. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzuty z Ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Na
poczet przyszłych kar od zatrzyma-

Po godzinie 18.00 dyżurny komendy
został powiadomiony o kolizji drogowej. Do zdarzenia doszło na ul.
Kościuszki w Pruszkowie. Przybyli
na miejsce funkcjonariusze ruchu drogowego ustalili okoliczności i przebieg
zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierowca forda wykonując
manewr skrętu w prawo nie zachował
należytej odległości od skody i uderzył
w jej lewy bok.
Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia. Badanie
alkomatem wykazało, że kierowca
forda miał 2,4 promila alkoholu w organizmie. 37-letni mężczyzna usłyszy
zarzut kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości i odpowie za spowodowanie kolizji. Za popełnione przestęp-
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Policja ostrzega starsze osoby
POLICJANCI PO RAZ KOLEJNY PRZESTRZEGAJĄ PRZED OSZUSTAMI
WYŁUDZAJĄCYMI OD STARSZYCH OSÓB PIENIĄDZE METODĄ NA TZW. „POLICJANTA” LUB „NA WNUCZKA”.
W ostatnim czasie na terenie Ochoty (a może to się zdarzyć
w każdym innym miejscu) doszło do dwóch takich zdarzeń.

76-LATKA UWIERZYŁA OSZUSTOM
I STRACIŁA OSZCZĘDNOŚCI CAŁEGO ŻYCIA
Na numer stacjonarny starszej pani zadzwonił mężczyzna, który
podawał się za policjanta. Oszust wmówił pokrzywdzonej, że jej
wnuczka ma poważne kłopoty i potrzebuje pieniędzy. 76-latka
chcąc jej pomóc przygotowała 150 000 złotych oraz 2 300 dolarów. Zgodnie z poleceniami oszusta, pokrzywdzona przekazała
pieniądze mężczyźnie, który przyszedł do jej mieszkania i podawał się za prokuratora.

70-LATKA UWIERZYŁA OSZUSTOM I STRACIŁA
76 000 ZŁOTYCH, ZŁOTO I DZIEŁA SZTUKI
Na numer stacjonarny innej pani zadzwonił mężczyzna, który
podawał się za jej wnuczka. Oszust wmówił pokrzywdzonej,
że ma bardzo poważne problemy i natychmiast potrzebuje dużą
kwotę pieniędzy. 70-latka uwierzyła i chcąc pomóc wnuczkowi
przygotowała 76 000 złotych, złotą biżuterię oraz szkice autorstwa znanego malarza Wojciecha Kossaka. Zgodnie z poleceniami oszusta, pokrzywdzona przekazała kosztowności mężczyźnie, który przyszedł do jej mieszkania.
Aktualnie prowadzone są czynności w celu zatrzymania
i ukarania sprawców tych przestępstw. Jednocześnie funkcjonariusze sprawdzają, czy na terenie dzielnicy nie doszło do
innych prób oszustw tą metodą.

„policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów, często
przekazuje przestępcom oszczędności całego życia.
Policjanci z KRP III Warszawa-Ochota po raz kolejny
przestrzegają mieszkańców przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze metodą na tzw. „policjanta”. Przestępcy są często zatrzymywani właśnie dzięki
pomocy osób, które mają świadomość tego, że mogą zostać
oszukane. Dlatego też prosimy o informowanie funkcjonariuszy
o wszelkich próbach wyłudzenia pieniędzy w podobny sposób.
Prosimy dzwonić pod nr tel.:
112 lub 997 lub 47 723 93 50 lub 47 723 93 51
Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku
rozwagi. Niespodziewane telefony osób podających się za
policjantów, od dawna niewidzianych wnuków, siostrzenic czy
kuzynów nie muszą zakończyć się naszą finansową porażką,
jeżeli będziemy przestrzegać podstawowych zasad:
■■ Policjant NIGDY nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji.
■■ Policja NIGDY nie poprosi Cię o przekazanie komuś
pieniędzy, przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu!
Komenda Stołeczna Policji uruchomiła specjalną linię telefoniczną dla tych osób, które podejrzewają, że mógł do nich
zatelefonować oszust podający się za „wnuczka”, „krewnego”
lub „policjanta – funkcjonariusza CBŚP”.

Niestety wciąż jesteśmy informowani o kolejnych pokrzywdzonych. Kiedy starsza osoba odbiera telefon od rzekomego

stwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Po raz kolejny przypominamy
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, aby zachowali rozwagę
na drodze oraz stosowali się do hasła „JADĘ NIE PIJĘ!”. Pośpiech,
roztargnienie oraz nieodpowiedzialność mogą doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia.
Apelujemy również do osób, które
zauważą pijanego kierowcę, aby jak
najszybciej powiadamiali policję.
W ten sposób mogą uratować czyjeś
zdrowie lub życie. Bierna postawa
osób bliskich i współpasażerów, którzy
nie reagując w sytuacji, gdy nietrzeźwy
wsiada za kierownicę, wyrażają przyzwolenie na taką jazdę. Tym samym
osoby te stają się współodpowiedzialne
za zagrożenie, jakie dla bezpieczeństwa
na drodze stanowi pijany kierowca.

do zaparkowanego nieopodal samochodu.
Mężczyźni poruszając się ulicami Błonia odjechali w kierunku Rokitna. Na
jednej z ulic drogę uciekającym utrudnił stojący wzdłuż ulicy samochód ciężarowy. Uciekający mężczyźni zaczęli
wymachiwać przedmiotem przypominającym broń, co miało oznaczać, że
kierowca powinien jak najszybciej ułatwić im przejazd.

OJCIEC Z SYNEM NAPADLI NA BANK
Z UŻYCIEM BRONI

W kolejnych dniach, w toku prowadzonego pod nadzorem Prokuratury
Okręgowej w Warszawie śledztwa, policjanci Wydziału do walki z Terrorem
Kryminalnym i Zabójstw ustalili, kto
może odpowiadać za rozbój z użyciem
niebezpiecznego narzędzia w placówce
w Błoniu. Wraz z funkcjonariuszami
Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie
udali się do ustalonej miejscowości,
gdzie, jak się okazało zatrzymali ojca
i syna w wieku 55 i 23 lat, podejrzanych o napad na placówkę bankową
z użyciem broni i kradzież pieniędzy
pochodzących z napadu.
Obaj usłyszeli już w Prokuraturze
Okręgowej w Warszawie zarzuty za
dokonanie wspólnie i w porozumieniu

Do rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia doszło w Błoniu, a jego
ofiarą padły trzy pracownice placówki
bankowej.
Jak ustalili policjanci, jeden z zamaskowanych sprawców, po wejściu do
lokalu, zagroził znajdującym się tam
pracownicom trzymaną w ręku bronią,
z której oddał strzał w sufit. W międzyczasie położył na biurku urządzenie,
które wyglądem przypominało ładunek
wybuchowy, a następnie zażądał wydania pieniędzy. W przeciwnym razie
urządzenie miało eksplodować.
Zastraszone pracownice placówki
bankowej wydały mężczyznom pieniądze, po czym napastnicy uciekli

W tym samym czasie w placówce
bankowej pojawili się policjanci. Ze
względu na zagrożenie z powodu niewiadomego urządzenia pozostawionego przez napastników ewakuowali
pracownice i osoby z okolicznych budynków. W sumie 11 osób. Przybyli na
miejsce pirotechnicy ustalili, że urządzenie jest atrapą. Wtedy funkcjonariusze mogli przystąpić do wykonania
czynności na miejscu zdarzenia.

NA PAŃSTWA SYGNAŁY
POLICJANCI CZEKAJĄ PRZEZ CAŁĄ DOBĘ

rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i kradzieży pieniędzy.
Prokurator wystąpił z wnioskiem o ich
tymczasowe aresztowanie, do którego
sąd się przychylił. Za rozbój z użyciem
niebezpiecznego narzędzia grozi im
kara od 3 do 15 lat więzienia.

ZAMORDOWAŁ WŁASNĄ MATKĘ
Dyżurny komendy w Starych Babicach otrzymał zgłoszenie o śmierci
mieszkanki starobabickiej gminy. Na
miejsce udali się policjanci pionu prewencji. Wtedy okazało się, że doszło
do przestępstwa. Na ciele kobiety znajdowały się obrażenia sugerujące, że do
jej śmierci przyczyniły się inne osoby.
Natychmiast o zdarzeniu dyżurny powiadomił prokuratora, który wspólnie
z policjantami z wydziału dochodzeniowo-śledczego przeprowadzili czynności procesowe. Technicy kryminalistyki
skrupulatnie zbadali miejsce zdarzenia
i zabezpieczyli ślady.
Ze wstępnych ustaleń wynikało, że
kobieta została zamordowana. Rozpoczęły się poszukiwania jej syna, którego śledczy podejrzewali o popełnienie
zbrodni. Kilka godzin później policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego
ze starobabickiej komendy zatrzymali
28-latka i osadzili w policyjnej celi.
Po zebraniu na miejscu zdarzenia materiału dowodowego, prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut zabójstwa,
a sąd aresztował go na trzy miesiące.
Za popełnienie tego przestępstwa kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
Zebrał Tadeusz Kotus
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Z PLACU
EUROPEJSKIEGO
DO URSUSA

Trzy piękne, 12 metrowe
drzewa – metasekwoje
przesadzone z Placu Europejskiego znalazły swój dom
w Ursusie.

D
Łąka kwietna alternatywą
dla miejskiego trawnika

Idea łąki kwietnej zyskuje coraz większą popularność. W ramach realizacji budżetu obywatelskiego w okolicy pętli autobusowej i ronda przy
ul. Orląt Lwowskich powstanie kolejna łąka kwietna w dzielnicy Ursus.

N

a rabatach służących dotychczas
za trawniki została wysiana mieszanka kilkudziesięciu gatunków
roślin łąkowych. Rośliny jednoroczne, które zakwitną jeszcze w tym
sezonie, stanowią 30% wysianych
nasion. Pozostałe 70% to rośliny
wieloletnie, których urodę docenimy dopiero w przyszłym roku i to
one z czasem staną się prawdziwą
ozdobą łąki. Dopełnieniem roślin
są umieszczone na drzewach hotele
dla owadów, które zasiedlą trzmiele,
pszczoły murarki, motyle i biedronki.
Zakładanie łąk kwietnych oraz dosadzanie drzew i krzewów miododaj-

n WETERYNARZ RADZI

Wszystko o kleszczach

Trwa sezon aktywności kleszczy. Deszczowa pogoda utrzymująca się od
kilku dni sprzyja żerowaniu tych pajęczaków.

P

amiętajmy o profilaktyce czyli
o prawidłowym zabezpieczeniu
psa czy kota skutecznymi preparatami. To da nam ogromną przewagę
w walce z konsekwencjami ugryzień
przez te pajęczaki. Na rynku dostępne
są trzy rodzaje preparatów. W naszej
ocenie najskuteczniejsze są:
l w kropelkach lub aerozolu (Fiprex, Frontline albo Advantix)
l w tabletkach (Bravecto, Nex Gard
albo Simparica)
l obroże (Foresto albo Kiltix)
W doborze odpowiedniego dla waszego zwierzaka preparatu, pomoże lekarz
weterynarii. Koniecznie zapoznajcie się
z ulotką załączoną do produktu. Zawiera

szczegółowe informacje odnośnie zastosowania i działania leku.
Kleszcze nie lubią suszy i słońca. Najłatwiej jest je spotkać w miejscach wilgotnych i zacienionych. Chętnie przebywają na wysokich trawach, krzewach
oraz w miejscach, w których wcześniej
stała woda. Niestety, bardzo głodne
kleszcze nawet podczas suszy potrafią
opuścić komfortowe stanowiska i udać
się na polowanie.
Co zrobić, kiedy jednak odkryjemy
kleszcza na skórze naszego pupila?
Badania dowodzą, że jeśli usuniemy
intruza w ciągu 24 godzin od ugryzienia, ryzyko zakażenia przenoszonymi

nych na terenach zieleni nieurządzonej w dzielnicy to proces odtwarzania
bazy pokarmowej dla owadów zapylających na terenach miejskich.
Działania te nie tylko przyczynią
się do wzrostu liczebności populacji
owadów zapylających, ale również
poprawią walory estetyczne w naszej
dzielnicy.
Łąka kwietna, niewymagająca koszenia i odporna na okresowe braki
wody łatwiej znosi niekorzystne warunki panujące w mieście, a jednocześnie stanowi prawdziwą ozdobę
przestrzeni miejskiej.
UD Ursus
Fot. W. Sokołowski

przez niego chorobami jest stosunkowo
niewielkie. Eksperci uczulają, by wbitego w skórę pajęczaka nie smarować
żadnym tłuszczem, sokiem z cebuli ani
czymkolwiek innym. Jeżeli zdecydujecie się na samodzielne usunięcie kleszcza, pamiętajcie aby chwycić go tuż przy
skórze i zdecydowanym ruchem wyciągnąć w kierunku prostopadłym do miejsca wbicia. Trzeba też uważać, by nie
nacisnąć na jego opity odwłok – może
to spowodować, że pajęczak zwróci zawartość treści pokarmowej a to właśnie
tam przebywają przenoszące choroby
drobnoustroje.
Na rynku są dostępne łatwe w obsłudze
przyrządy – szczypce, lasso, pompka
czy kleszczołapki. Dla osób niemających
doświadczenia w usuwaniu kleszczy najlepsze będzie urządzenie do wymrażania
z dołączonymi narzędziami do usunięcia
pajęczaka. Zamrażanie jest dobrą alternatywą, ponieważ natychmiastowo blokowane jest zwrócenie treści pokarmowej
wraz ze śliną kleszcza. Za pomocą takich
narzędzi łatwo wyciągnąć zarówno postać dorosłą, jak i larwę czy nimfę.

rzewa z powodu prowadzonej inwestycji na pl. Europejskim zostały przeniesione w inne miejsca na terenie
Warszawy, trzy z nich przyjechały do Ursusa. Przy użyciu
specjalistycznych maszyn drzewa zostały ostrożnie „wyjęte”
z ziemi wraz z bryłą korzeniową i posadzone na terenie
dzielnicy przy ul. Gierdziejewskiego w specjalnie przygotowanych zagłębieniach. Operacja przesadzenia drzew odbyła
się w godzinach wieczornych
i przebiegła pomyślnie.
Metasekwoja to jeden z najstarszych gatunków drzew żyjących do dziś na ziemi. Wyglądem przypomina modrzew
i tak jak modrzew zrzuca igły
na zimę. Bardzo dobrze znosi
trudne, miejskie warunki. Miejsce przesadzenia odwiedzili
członkowie zarządu dzielnicy
– burmistrz Bogdan Olesiński
i zastępcy Wiesław Krzemień
i Kazimierz Sternik.
Teraz drzewa będą intensywnie
podlewane, aby dobrze przyjęły
się w nowym miejscu.
UD Ursus
Fot. Urząd Dzielnicy Ursus

Jeśli macie taką możliwość możecie poprosić o pomoc lekarza weterynarii.
Co zrobić z wyjętym kleszczem?
Wystarczy tu najzwyczajniejszy alkohol
40%, w którym zanurzamy kleszcza od
razu po wyjęciu. Po około 40 sekundach
będzie martwy. Samo zgniecenie kleszcza może być tylko pozornym jego unicestwieniem.
Jeżeli regularnie zabezpieczacie wasze
zwierzęta przed tymi pasożytami ryzyko

zakażenia groźną babesziozą czy boreliozą jest niewielkie.
Nawet jeśli znajdziemy wgryzionego
w skórę pajęczaka będzie on z pewnością martwy. Wszystkie skuteczne preparaty przeciwkleszczowe mają podobne
działanie – utrzymują w skórze zwierzęcia aktywną substancję, która po ugryzieniu przez kleszcza – zabija go.
Lek. wet. Rafał Skwarski

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
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INTROWERTYK to niekoniecznie samotnik
We współczesnym świecie, który tak bardzo ceni walory towarzyskie
Kącik
i otwartość, introwertycy napotykają wiele trudności. Postrzeganie ich
PSYCHOLOGICZNY
psychologiczne
jednak jako osoby nieśmiałe i osamotnione to stereotyp, który silnie
mity
zniekształca ich rzeczywisty obraz. Osoby introwertyczne mają wiele
właściwych swojej naturze zalet i wymaganie od nich zachowań ekstrawertywnych
jest zupełnie niepoprawną tendencją. Co introwertyk ma do zaoferowania światu?
NATURA INTROWERTYKA
Introwertyk jest zazwyczaj postrzegany jako
osoba wycofana, powściągliwa, refleksyjna, spokojna i zrównoważona. W kontaktach
z innymi raczej skryta i ostrożna, preferująca
mniejsze kręgi znajomych. Woli słuchać niż
aktywnie udzielać się w dyskusji. Dla introwertyka ważniejszy jest jego świat wewnętrzny niż
ten, który go otacza. Jest skupiony na własnych
przemyśleniach, wyobraźni, fantazji. Nie poszukuje mocnych wrażeń, adrenaliny ani ciągłej
stymulacji bodźcami. W swoich działaniach jest
rozważny, dużo czasu poświęca na analizę zadania, jest skoncentrowany, skupia się raczej na
jednym zadaniu niż na kilku naraz. Najbardziej
służy mu takie środowisko pracy, w którym
panuje cisza, przewidywalność, dobra i jasno
określona organizacja.
W opozycji do niego stoi ekstrawertyk, którego naturę określają cechy takie jak: towarzyskość, otwartość, gadatliwość, żywość,
beztroska, aktywność, impulsywność
czy nawet wybuchowość.
Takie byłoby podręcznikowe ujęcie obu
tych typów. Nie należy jednak na nim
poprzestawać.

z jego osobowością, które odpowiada jego wrodzonym preferencjom.

ŹRÓDŁO ENERGII
Klasyfikacji typów osobowości na ekstrawertyków i introwertyków dokonał jako pierwszy
szwajcarski psychiatra i psycholog Carl Gustaw
Jung. Jako kryterium przyjął energię psychiczną
i jej źródło. Introwertyk to osoba, która czerpie
energię z życia wewnętrznego, natomiast ekstrawertyk – ze świata zewnętrznego. Innymi słowy,

przynajmniej co trzecia osoba wokół nas. Nawet
jeśli Ty jesteś ekstrawertykiem to Twój przyjaciel, żona, dziecko mogą mieć naturę introwertyczną. Statystyka ta jest na tyle wysoka, że pomysł, żeby jedną trzecią społeczeństwa zmieniać
w pożądanych powszechnie ekstrawertyków
wydaje się zwyczajnie niewłaściwy. Znacznie lepiej byłoby zrozumieć specyfikę każdego
z tych typów i nauczyć się z nimi odpowiednio
obchodzić.
Należy przy tym podkreślić, że zarówno introwersja, jak i ekstrawersja tworzą pewne kontinuum. Każdy z nas znajduje się w jakimś jego
punkcie. Najwięcej w społeczeństwie jest osób
o przeciętnym nasileniu każdej z tych cech.
Osób skrajnie introwertycznych czy skrajnie
ekstrawertycznych jest zdecydowanie mniej.
Nie można zatem zaszufladkować kogoś wyłącznie pod jednym tym pojęciem i oczekiwać
zachowań wyłącznych dla danego typu. Niby to
wiemy, niby wydaje się to oczywiste, a jednak
szufladkujemy w najlepsze.
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nich społeczeństwo. Spędzają swój wolny czas
w zatłoczonych miejscach zamiast w spokojnym
i komfortowym dla siebie otoczeniu. Zmuszają się do towarzyskości, mimo że nie mają na
nią ochoty. Co więcej, robią to często zupełnie
nieświadomie, niejako automatycznie. Przyjmują obcą dla siebie naturę zamiast pielęgnować
tę własną. Tymczasem pielęgnacja tej własnej
może zaowocować wspaniałymi rezultatami.

ZNANI INTROWERTYCY
Co łączy znanego przedsiębiorcę Warrena
Buffeta, reżysera Stevena Spielberga, finansistę Charlesa Schwaba i aktorkę Julię Roberts?
Oprócz tego, że każdy z nich odniósł ogromny
sukces w swoim fachu, to dodatkowo każdy
z nich jest osobą introwertyczną. To dowód na
to, że introwertyk może doświadczać spektakularnych osiągnięć, nawet jeśli jego fach wymaga
przebywania wśród ludzi.
We wszystkich branżach i na wszystkich stanowiskach można znaleźć introwertyka. Znajdziemy introwertyków w zarządach dużych firm
i wśród czołowych mówców. Introwertyk w biznesie nie jest niczym niezwykłym.
Mitem, który przylgnął do introwertyków jest
to, że są nietowarzyscy i nie lubią przebywać
wśród ludzi. To nieprawda. Oni, tak jak każdy,
potrzebują kontaktów z ludźmi – są one jednak
inne niż kontakty ekstrawertyków. Przykładowo, introwertycy dłużej się „rozgrzewają”.
Zanim wejdą w kontakt i nawiążą relacje, potrzebują trochę więcej czasu. Jeśli już włączą
kogoś do swojego grona, to te relacje są bardzo
głębokie, długotrwałe, mocno bazujące na lojalności.
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NIE DO ZMIANY
Czy można zmienić swoją naturę? Czy
introwertyk może stać się ekstrawertykiem? Niekoniecznie. Introwertyzm to cecha osobowości. Psychologowie twierdzą,
że osobowość jest kombinacją temperamentu i inteligencji, a decydują o niej czynniki
biologiczne i genetyczne. Ich nie zmienimy.
Naukowcy podkreślają także, że za różnice
między introwertyzmem a ekstrawertyzmem
odpowiada budowa kory mózgowej. Co ciekawe, można sprawdzić, czy dziecko będzie
ekstrawertykiem czy introwertykiem już w wieku… czterech miesięcy. I, wbrew pozorom, introwertyczne dzieci to te, które są… głośniejsze. Przy napotkaniu nieprzyjemnego bodźca,
np. głośnej muzyki, zaczynają płakać dużo
wcześniej niż ich ekstrawertywni rówieśnicy.
Wynika to stąd, że mają one obniżoną tolerancję na bodźce, to znaczy szybciej zaczynają im
one przeszkadzać.
Oczywiście można wyuczyć się zachowań
ekstrawertywnych. Można zastąpić czytanie
książek w samotności chodzeniem na głośne
imprezy. Można nawet dobrze się czuć w takim
otoczeniu i szczerze to polubić. Jednak środowiskiem najbardziej komfortowym dla introwertyka będzie zawsze to, które jest zgodne

Mocne Strony

ekstrawertycy potrzebują ogromnej ilości stymulacji, z kolei introwertycy najlepiej czują się
i wykorzystują w pełni swoje możliwości, gdy
znajdują się w spokojnych i wyciszonych środowiskach. Nie zawsze, bo te zjawiska nie są absolutne, ale przez większość czasu. Kluczem do
zmaksymalizowania naszych talentów jest przebywanie w odpowiednich dla nas warunkach.
Warto przy tym podkreślić, że introwertyzm to
coś innego niż nieśmiałość. Nieśmiałość to lęk
przed oceną społeczną. Natomiast introwertyzm
to, tak jak wspomniano, inny sposób reagowania
na stymulację społeczną.

PRZEKRÓJ SPOŁECZEŃSTWA
Liczbę introwertyków w społeczeństwie określa się na 30-50 proc. Introwertykiem jest więc

TO NIC ZŁEGO!
Susain Cain, autorka książki „Cicha siła introwertyków” zwraca uwagę, że osobie introwertycznej wytyka się, że jest cicha i zamknięta
w sobie, że takie wycofanie jest niewłaściwe
i powinna być ona bardziej ekstrawertyczna.
„Wszyscy na tym tracą. To uprzedzenie jest głęboko zakorzenione w naszej kulturze.” – podkreśla pisarka, sama będąca równocześnie introwertyczką. Tymczasem introwertyk także może
być odważny i pewny siebie.
Niekiedy można spotkać poradniki w stylu, jak
sobie radzić z introwertyzmem. Samo to pytanie
jest z założenia błędne. Sugeruje, że introwertyzm to coś złego. Tego typu powszechna obecnie narracja sprawia, że introwertycy dokonują
wielu wyborów wbrew sobie. Starają się być
bardziej ekstrawertywni, bo tego oczekuje od

| Wydawca: FOTOSPRESS; Adres redakcji: 02-495 Warszawa, ul. Wiosny Ludów 41/1
| Redaktor naczelny: Jacek Sulewski, e-mail: j.sulewski@mocnestrony.com.pl, tel.: 602 666 134
| Sekretarz redakcji: Anna Stefańska-Sulewska, e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl
| Zespół: Agnieszka Gorzkowska (redaktor), e-mail: a.gorzkowska@mocnestrony.com.pl, Wojciech Grzesik (redaktor),
e–mail: w.grzesik@mocnestrony.com.pl; Marlena Hess (redaktor), e-mail: m.hess@mocnestrony.com.pl;
Lucyna Dąbrowska (redaktor); Artur Borkowski (prawnik); Małgorzata Osińska (dyrektor artystyczny);
Agnieszka Zuchowicz (www); Współpraca: Mariusz Latek
| Biuro reklamy i marketingu: reklama@mocnestrony.com.pl, tel.: 509 559 506
| Druk: AGORA

Klasyfikowanie introwertyków jako bardziej „skierowanych do wewnątrz” też
należy rozumieć w odpowiedni sposób.
Na pewno nie tak, że unikają oni świata.
Introwertycy są świetnymi obserwatorami
rzeczywistości, która ich otacza. Zwracają
uwagę na bardziej subtelne sygnały niż osoby
ekstrawertywne. W relacjach międzyludzkich
cenią bardziej jakość niż ilość, są więc doskonałymi słuchaczami. Na spotkania w pracy przychodzą przygotowani, są cierpliwi, skupiają
się w pełni na danym temacie, komunikują się
powoli i dokładnie.
Warto więc oczyścić introwertyzm z pejoratywnych epitetów, jakie do niego przylgnęły.
Introwertyk nie jest wycofanym, posępnym,
niemiłym i zalęknionym mrukiem. Panująca
presja ekstrawertyzmu zdecydowanie mu nie
służy i niepotrzebnie poddaje w wątpliwość
jego wyjątkową i wartościową naturę. Pamiętajmy o tym, gdy następnym razem nieprzychylnie
ocenimy introwertycznego kolegę lub poczujemy, że ktoś narusza nasz własny introwertyczny
świat.
Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• A. Kozak, Siła introwersji. Wykorzystaj swój potencjał, Sopot
2016.
• S. Cain, Cicha siła introwertyków. Jak dorastać w świecie, który
nie przestaje gadać, Warszawa 2021.
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Powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalne w Brwinowie

Powiat pruszkowski rozpoczyna realizację ważnej inwestycji – budowę
Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie. Dofinansowanie rządowe na ten cel wyniesie ponad 2,78 mln zł.

Z

arząd Powiatu Pruszkowskiego aktywnie wspiera inicjatywy mające
na celu pomoc i wsparcie dla osób
z niepełnosprawnościami. Jedną z inwestycji prowadzonych w tym zakresie
jest budowa Powiatowego Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego (PCOM)
w Brwinowie. Centrum ma zapewnić
codzienne funkcjonowanie osób z nie-

📖

WARTO

PRZECZYTAĆ

pełnosprawnością – dla ośmiu osób
stanie się całodobowym miejscem pobytu, a 22 miejsca przeznaczone będą
na pobyt dzienny, przyczyniając się do
ich uspołeczniania, aktywizacji zawodowej i uzyskania względnej samodzielności. Z placówki korzystać będą
osoby ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, które
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„PUSTOSTANY”
DOROTA KOTAS

W ubiegłym roku młoda, bo zaledwie dwudziestosiedmioletnia autorka, otrzymała dwie prestiżowe nagrody – Nagrodę Literacką Gdynia
oraz Nagrodę Conrada – za swoją debiutancką
powieść „Pustostany” wydaną nakładem wydawnictwa Niebieska Studnia. To podwójne prestiżowe wyróżnienie, a także – w ich następstwie
– wiele rozmaitych wywiadów i spotkań autorskich skłoniły mnie do sięgnięcia po lekturę, której wyjątkowa, jak na polski rynek wydawniczy,
promocja wiele obiecywała. Może właśnie dlatego nieco się rozczarowałam, choć książka nie
jest najgorsza, spośród tych jakie dotychczas
czytałam, to jednak jej zapowiedź okazała się
nadmiernie entuzjastyczna.
Powieść Doroty Kotas wydaje się trochę naiwna, co w dużej mierze zniechęcało mnie do jej
lektury. Uderzyło mnie również literackie przejaskrawienie, ocierające się mocno o stereotypizację, zawartą w opisach miejscowej społeczności
lokalnej z Grochowa, gdzie zamieszkała główna
bohaterka powieści. Książka stworzona została
na motywach autobiograficznych, większość opisów topograficznych dzielnicy łatwo udaje się
odnaleźć w internecie, tak więc nie da się nie
identyfikować autorki z samą główną bohaterką,
o której trudno cokolwiek powiedzieć z całym
przekonaniem poza jednym – na pewno nie jest
osobą z Warszawy, sądząc po sposobie opisu
miejscowego folkloru. Dorota Kotas, podobnie
jak jej bohaterka, miała ogromne problemy ze
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pozostawione bez wsparcia
wycofują się z aktywnego życia społecznego i zawodowego, czego przyczyną są m.in.
nierozwinięte kompetencje
osobiste i społeczne, wysoki
poziom lęku, skutkujący brakiem samodzielności i biernością, zły stan zdrowia, brak
kompetencji
zawodowych
lub posiadanie kompetencji
niedostosowanych do potrzeb
rynku pracy.
Inwestycja, której koszt
szacowany jest na ponad 5
mln zł, realizowana będzie
w latach 2021–2023. Znaczną część kosztów – ponad 2,7
mln zł – powiat pozyskał z rządowego
Funduszu Sprawiedliwości.
Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brwinowie zostanie
zbudowane w rejonie Pszczelina.
– Niepełnosprawni są wśród nas, ale
są pełnoprawnymi obywatelami, którzy mają prawo do uczestniczenia we
wszystkich przedsięwzięciach społecznych, gospodarczych, kulturalnych,
powinni mieć dostęp do ochrony zdrowia – stwierdził podczas podpisywania
umowy wojewoda Konstanty Radziwiłł.
– Rada powiatu pruszkowskiego przywiązuje wielką wagę do wsparcia osób
niepełnosprawnych – zapewniał starosta Krzysztof Rymuza.

📖
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GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
– zapowiedź konsultacji
Konsultacje społeczne projektu
„Gminnego Programu
Rewitalizacji gminy Brwinów
na lata 2021–2027” zostaną
przeprowadzone w dniach
od 4 maja do 4 czerwca 2021 r.

W

dniu 26 listopada 2021 r. została podjęta uchwała nr XXIX.
314.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Brwinów dostępna pod linkiem: https://bip.brwinow.pl/

■

elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres
brwinow@brwinow.pl lub za pomocą formularza zamieszczonego
na stronie internetowej (formularz
online).

Przewidziane jest również spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami,
przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami we wtorek 18 maja
2021 r. o godzinie 17:00 w sali OSP
w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 3.

W oparciu o wyznaczony obszar rewi- Uwagi można zgłaszać także podczas
talizacji konsultowany będzie projekt spotkań online prowadzonych w:
Gminnego Programu Rewitalizacji ■ piątek 21 maja 2021 r. o godzigminy Brwinów na lata 2021–2027.
nie 18:00 w aplikacji Google Meet
(link zostanie podany wraz z rozUwagi do projektu Gminnego Prograpoczęciem konsultacji),
mu Rewitalizacji gminy Brwinów na ■ piątek 28 maja 2021 r. o godzilata 2021–2027 będzie można składać
nie 18:00 w aplikacji Google Meet
w terminie od 4 maja do 4 czerwca
(link zostanie podany wraz z roz2021 r. w postaci:
poczęciem konsultacji).
■ papierowej przesłanej na adres
Urzędu Gminy Brwinów, ul. GroWięcej informacji:
dziska 12, 05-840 Brwinów,
tel. 33 300 30 78
■ złożonej osobiście w Urzędzie
e-mail: rewitalizacja@kreatus.eu
Gminy Brwinów w Biurze Obsługi
Źródlo: https://www.brwinow.pl
Interesanta (parter, pok. 007),
WARTO
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znalezieniem satysfakcjonującej pracy, jednak
sposób w jaki to opisuje wydaje się nie tylko
naiwny i mało przekonujący, ale też romantyzujący fatalną sytuację młodych ludzi na rynku pracy. Nie przemówiły do mnie również fragmenty
surrealistyczne pojawiające się gdzieniegdzie
w tekście, miałam wrażenie, że są dodane nieco
na siłę i wiele do książki nie wnoszą. Zaletą tej
króciutkiej powieści jest bez wątpienia jej humor
i dystans autorki do siebie, co widać w szczególności z rozdziale pt. Handel.

„NADAL TEN SAM
ŚNIEG I NADAL TEN SAM
WUJEK”
HERTA MÜLLER
Znakomity zbiór esejów, opisujący podobne doświadczenia, do tych przedstawionych w powieści
„Dziś wolałabym siebie nie spotkać” autorstwa rumuńskiej autorki, mieszkającej w Berlinie.
Noblistka nadal opisuje prześladowania rumuńskich władz, jednak już z perspektywy emigrantki,
która po doznanych represjach, nigdzie nie czuje
się już do końca bezpiecznie. Jej teksty są urozmaicone, opisują m. in. współczesną, postreżimową
Rumunię, wpływ władzy Nicolaego Ceauşescu na
dzisiejsze społeczeństwo. Jeden z nich poświęcony jest również Nagrodzie Nobla, przyznanej autorce w 2009 roku.
„Nadal ten sam śnieg i nadal ten sam wujek” to niezwykle interesujące kompendium wiedzy na temat

społeczeństwa w posttotalitarnym kraju, a także
dalszego życia Herta Müller na emigracji. Z książki
dowiadujemy się, że lęk przed odrodzeniem się reżimu, w jakiejkolwiek formie, nie ustaje nigdy.

„DRZEWO”

RODRIGO MATTIOLI
Króciutka książka w twardej oprawie, wydana przez
Wydawnictwo Debit, mimo niewielkiej zawartości
tekstu, oferuje bardzo dużą wiedzę. Przede wszystkim uczy dzieci odpowiedzialności za podejmowane przez nie decyzje, pokazując ich konsekwencje.
Przy okazji robi to wszystko w bardzo przyjazny i budujący sposób, dodając dziecku pewności siebie

i poczucia sprawczości. Historia małej Hani, która
postanawia posadzić drzewo wywołuje szereg pozytywnych wydarzeń wokół. Na drzewie wyrastają
owoce, ptaki wiją sobie na nim gniazda, zające
znajdują schronienie w norkach pod jego konarem. Książka pokazuje dzieciom jak ważna jest
przyroda wokół nas, a dorosłym przypomina, że dla
wszystkich żywych istot jest ona po prostu bezcenna, o czym często zdarza się nam zapominać.
Poleca
Lucyna Dąbrowska
Wszystkie tytuły dostępne są w Oddziale „Czechowice”
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
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ROWEROWY MAJ – czas start
W Brwinowie rozpoczęła się już ogólnopolska kampania promująca aktywność fizyczną wśród uczniów.
W akcji Rowerowy Maj bierze udział ponad 460 uczniów oraz 60 pracowników z dwóch brwinowskich
szkół podstawowych.

R

owerowy Maj to największa kampania 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, 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. Za każdy przejazd uczeń otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny
plakat klasowy. Po zakończeniu akcji zebrane naklejki są
liczone. W klasach, w których lekcje będę prowadzone
hybrydowo, do zdobycia punktów będą uznawane trwające minimum 30 minut przejazdy do dowolnego celu m.in.
rowerem, hulajnogą czy na rolkach.
W Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej
nr 2 działają nauczyciele – koordynatorzy szkolni, którzy
poprzez wychowawców klas oraz dzienniczki elektroniczne będą czuwali nad przebiegiem kampanii.
Po kilkunastu miesiącach zdalnej nauki uczniowie z chęcią skorzystają z aktywności fizycznej i wybiorą ekolo-

giczny środek transportu do szkoły, jakim jest rower czy
hulajnoga.
Najaktywniejsi – uczniowie i klasy – mogą liczyć na
atrakcyjne nagrody. Partnerami kampanii są: Gminny
Ośrodek Kultury w Brwinowie, Muzeum Motoryzacji
i Techniki w Otrębusach, Dylu Dylu Centrum Twórczości i Zabawy, pracownia rowerowa Jacoobcycles, Wake
Family Brwinów oraz Strefa Fit Nowy Dystrykt w Brwinowie.

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

UG Brwinów

Mocne Strony

