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W dniach 7–11 czerwca w Domu Kultury 
„Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” został 
zorganizowany – już po raz drugi – „Ty-
dzień Kultury Słowackiej”. Większość 
Polaków niewiele może powiedzieć na 
temat naszego południowego sąsiada, 
z którym łączy nas pasmo wspaniałych 
Tatr. Narty i baseny termalne to nie je-
dyne atrakcje, które oferuje Słowacja. 
Słowacja to przede wszystkim bogata 
historia w skomplikowanym narodo-
wościowo i politycznie regionie, na 
którym swoje ślady zostawiła historia. 
Dlatego zapragnęliśmy poznać ten kraj 
bliżej. Każdy moment jest dobry, by po-
znać swojego sąsiada. A na Słowacji 
każdy może znaleźć coś dla siebie.  

P odczas „Tygodnia Kultury Słowackiej” 
odbyło się otwarcie wystawy „Zamek 
orawski, orawska kolejka leśna – skarby 

Słowacji” połączone z wernisażem, w którym 
udział wzięli dyrektor Instytutu Słowackiego 
w Warszawie Adrián Kromka, wiceburmistrz 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Kazimierz 
Sternik, kierownik Domu Kultury „Miś” Pa-
weł Wyrzykiewicz, pracownicy Instytutu Sło-
wackiego w Warszawie, goście oraz miesz-
kańcy Dzielnicy Ursus. 

Odwiedziny ambasadora
We wtorek w godzinach południowych DK 
„Miś” odwiedził Ambasador Słowacji An-
drej Droba, który wyraził wdzięczność za 
zorganizowanie tygodnia kultury słowackiej 
oraz zapewnił o dalszej owocnej współpracy. 
W spotkaniu, oprócz wcześniej wymienio-
nych wziął udział również dyrektor Ośrodka 
Kultury „Arsus” Bogusław Łopuszyński. 

Dzień odwiedzin słowackiego dyplomaty 
oraz gości poświęcony był kinematografii. 
W związku z tym odbyła się projekcja sło-
wackiego filmu w reżyserii Juraja Jakubisko 
– „Zbuduj dom, zasadź drzewo”. Główny bo-
hater to człowiek pozornie przedsiębiorczy. 
Przyjeżdża do wioski, gdzieś we wschodniej 
Słowacji, żeby tam osiąść i założyć rodzinę. 
Aby dopiąć swego stosuje jednak niezbyt 
uczciwe metody – kłamie, kradnie, zdradza 
przyjaciół. Jest tylko kwestią czasu, kiedy los 
mu się odpłaci.  

Historia, kultura i słowacka kuchnia
Środa była dniem wsłuchania się w historię, 
język oraz kulturę narodu słowackiego. Bar-
dzo ciekawy wykład przedstawił Michał Ro-
zenberg, lektor języka słowackiego, a także 
wykładowca akademicki. 
W czwartek odkrywaliśmy tajemnice kuchni 
słowackiej. Tego dnia odbyły się warsztaty 
kulinarne, które poprowadziła Słowaczka 
Ľudmila Miller z Instytutu Słowackiego. 
W menu zagościły šúľance z makiem, czyli 
kopytka na słodko. 

Warsztaty inspirowane twórczością Warhol'a
Tydzień kultury słowackiej zakończyły w pią-
tek warsztaty plastyczne dla dzieci, inspiro-
wane twórczością artysty pochodzenia słowa-
ckiego – Andy'ego Warhola. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda 
nam się poszerzyć te wydarzenia o koncert 
zespołu słowackiego oraz o spotkanie z auto-
rem literatury słowackiej.

Paweł Wyrzykiewicz 
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TYDZIEŃ KULTURY SŁOWACKIEJ
i wizyta ambasadora w domu kultury „Miś” 
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NASZE STRONY l GMINA BRWINÓW

Nowoczesne i ekologiczne przystanki autobusowe, których konstruk-
cja wykorzystuje wodę opadową, energię słoneczną i przyczynia się do 
zwiększania ilości tlenu w atmosferze, staną w kolejnych czterech lokali-
zacjach gminy Brwinów.

W ramach realizacji projektu z udzia-
łem dofinansowania przyznanego 
w ramach autorskiego Mazowie-

ckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 
2021 (MIWOPiM 2021) w wybranych 

miejscach w gminie Brwinów staną zie-
lone dwu- i trójmodułowe wiaty:

■■ przystanek przy ul. Grodziskiej 
w Brwinowie (północna strona ulicy)

■■ przystanek przy ul. Grodziskiej 
w Brwinowie (południowa strona uli-

cy vis-a-vis budynku Urzędu Gminy 
Brwinów)

■■ przystanek przy drodze powiatowej 
1509W (Chrzanów-Żuków-Czubin) 
w Czubinie

■■ przystanek przy ul. Głównej 
w Parzniewie.

Koszt inwestycji wyniesie łącznie 
225 000,00 zł, a wysokość wkładu fi-wkładu fi-
nansowego poniesionego przez gminę 

ma stanowić minimum 
50% kosztów finansowa-
nia. 
Umowę na dotację od 
samorządu wojewódz�
twa mazowieckiego na 
kwotę 92 ��� z� �od�i� ��� z� �od�i��od�i�
sa�y 1 czerwca 2�21 r. 
cz�onkinie zarządu woje�
wództwa mazowieckiego 
Janina Ewa Orze�owska 
i Elżbieta Lanc oraz bur�
mistrz Arkadiusz Ko�
siński i skarbnik gminy 
Elżbieta Dolota. Inwesty-
cja zostanie zrealizowana 
jeszcze w tym roku.
Nowo powstałe zielo-
ne wiaty przystankowe 
zastąpią już istniejące 
stojące przy najbardziej 
uczęszczanych drogach 

i tam, gdzie mieszkańcy szczególnie 
często korzystają z miejskiej komuni-
kacji autobusowej. Dachy przystanków 
będą pokryte rozchodnikami, a przy 
ich bocznych ścianach na systemach 
linowych rosnąć będą rośliny pnące. 
W donicach będą rozrastać się powoj- będą rozrastać się powoj-rozrastać się powoj-
niki i narcyzy. Cały przemyślany ekolo-
giczny system umożliwia zatrzymanie 
nawet 90% deszczu spadającego na 
przystanek w ciągu roku. Opady nawad-
niają nasadzone rośliny, a te przyczynia-
ją się do zwiększenia produkcji tlenu, 
pochłaniania zanieczyszczeń i pyłów 
zawieszonych. To sprawia, że oczekiwa-
nie na autobus staje się przyjemniejsze, 
szczególnie w upalne dni, gdyż rośliny 
powodują obniżanie temperatury wiaty 
przystankowej. Tłumią również hałas 
oraz poprawiają estetykę ulicy. Przy 
wiatach montowane są stacje solarne 

umożliwiające ładowanie urządzeń 
elektronicznych przez porty USB.
Stojące już w czterech miejscach gminy 
zielone przystanki, które zainstalowano 
w 2020 r. , cieszą się popularnością i zo-
stały pozytywnie przyjęte przez miesz-
kańców. Ich bieżącym utrzymaniem zaj-
mują się pracownicy Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa oraz Referatu 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 
Brwinów. 

Projekt pn. „Zielone przystanki eko-
logiczną wizytówką Gminy Brwinów 
– etap II” będzie realizowany przy po-
mocy środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowie-
ckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza i Mikroklimatu MAZOW-
SZE 2021”. 

UG Brwinów

KOLEJNE ZIELONE PRZYSTANKI W GMINIE BRWINÓW

ZIELONE PRZYSTANKI W GMINIE BRWINÓW    Fot. UG Brwinów
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POWIAT PRUSZKOWSKI PROWADZI 5 SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, 
W KTÓRYCH ODBYWA SIĘ REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022. SĄ TO: 

■ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4,
■ Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26,
■ Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena w Piastowie przy ul. Karola Namysłowskiego 11,
■ Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 38,
■ Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie przy ul. I. Daszyńskiego 6.

KAŻDA ZE SZKÓŁ OFERUJE:
■ komfortowe warunki,
■ bardzo dobrze wyposażone w sprzęt multimedialny oraz pomoce naukowe klasopracownie,
■ profesjonalną pracownię komputerową,
■ salę gimnastyczną z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym,
■ szeroką ofertę edukacyjną,
■ wysoką jakość kształcenia potwierdzoną wynikami,
■ udział uczniów w krajowych oraz zagranicznych wycieczkach,
■ wolontariat szkolny.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
I SPORTOWYCH W PRUSZKOWIE
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszko-
wie rekrutuje do: 
■   Szko�y Mistrzostwa S�ortowego Liceum Ogólnokszta��

cącego do oddziałów:
• ogólnego z rozszerzeniem: geografii, wos, j. angielskiego;
• ogólnego sportowego z rozszerzeniem: biologii/geogra-

fii, j. angielskiego.

■   Szko�y Mistrzostwa S�ortowego z rozszerzeniem: biolo-
gii, j. angielskiego.

Szczegóły rekrutacji: www.zsoispruszkow.pl 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA 
STASZICA W PRUSZKOWIE
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie 
zaprasza kandydatów – absolwentów szkół podstawowych 
do klas pierwszych ��letniego Technikum w zawodach: 
technik informatyk, technik ekonomista, technik budowni-
ctwa, technik pojazdów samochodowych, technik systemów 
i urządzeń energetyki odnawialnej, technik mechanik, tech-
nik teleinformatyk.
Powstanie oddziału kształcącego w danym zawodzie uzależ-
nione jest od naboru minimum 15 kandydatów, którzy zade-
klarowali kształcić się w tym zawodzie. 

Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica 
prowadzi także rekrutację do Szko�y Branżowej I sto�nia 
w klasach wielozawodowych w zawodach: cukiernik, pie-
karz, fryzjer, lakiernik pojazdowy, kucharz, sprzedawca, 
elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, dekarz, me-
chanik monter maszyn i urządzeń.

Szczegóły rekrutacji: www.zsnr1-pruszkow.com 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. FRIDTJOFA 
NANSENA W PIASTOWIE 
Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie oferuje 
absolwentom szkół podstawowych szeroki wachlarz eduka-

cyjny w Liceum Ogólnokszta�cącym, Technikum i Szkole 
Branżowej I sto�nia.
■ Liceum Ogólnokszta�cące proponuje klasę ogólną z roz-

szerzonym j. polskim i geografią.
■ Technikum – technik: obsługi turystycznej, logistyk, 

weterynarii, ortopeda, optyk, handlowiec, organizacji 
reklamy, cyfrowych procesów graficznych, fotografii 
i multimediów, realizacji nagrań, rachunkowości, usług 
fryzjerskich, hotelarstwa, transportu kolejowego, progra-
mista, lotniskowych służb operacyjnych, eksploatacji por-
tów i terminali, automatyk. 

 Powstanie oddziału kształcącego w danym zawodzie uza-
leżnione jest od naboru minimum 15 kandydatów, którzy 
zadeklarowali kształcenie w danym zawodzie.

■ Branżowa Szko�a I sto�nia – klasy wielozawodowe: 
cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
elektryk, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samocho-
dowych, sprzedawca, ślusarz, fotograf, mechatronik. 

Szczegóły rekrutacji: www.nansen.edu.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
W PRUSZKOWIE
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Prusz-
kowie proponuje 4 klasy o wybranych rozszerzeniach:
• kl. I A – biologia, chemia, j. angielski;
• kl. I B – wos, j. angielski, j. niemiecki/j. włoski/j. francuski;
• kl. I C – matematyka, geografia, j. angielski;
• kl. I D – matematyka, fizyka, j. angielski.
Szczegóły rekrutacji: www.kosciuch-pruszkow.edu.page.org

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. TOMASZA ZANA W PRUSZKOWIE
Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie 
oferuje nabór do 4 klas o rozszerzeniach:
• kl. I A – j. polski, historia, angielski;
• kl. I B – matematyka, geografia, j. angielski;
• kl. I C – biologia, chemia, j. angielski;
• kl. I D – geografia, j. angielski, j. rosyjski/j. niemiecki.

Szczegóły rekrutacji: www.zan.pruszkow.pl

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2021/2022

www.powiat.pruszkow.pl
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URSUS

„Ja, Ewa” – wrażenia z premiery
11 czerwca br. w Ośrodku Kultury ARSUS odbyła się premiera spektaklu pt. „Ja, Ewa”. Nawiązująca 
do biblijnych motywów sztuka okazała się mocno osadzona w kontekstach współczesnych i równo-
cześnie kontrowersyjnych, takich jak zeszłoroczny strajk kobiet. Teatralna analiza roli kobiety w dzi-
siejszym świecie zdecydowanie przypadła do gustu zgromadzonym widzom.   

Scenki z życia
Aktorzy z Teatru Scena Przyfabryczna przed-
stawili kilka pozornie niezwiązanych ze sobą 
scenek, którym motywem spajającym była po-
stać kobiety. Podczas jednej z nich zebrane na 
sali wykładowej dziewczęta dowiadują się od 
mocno patriarchalnego, starszego mężczyzny, 
że ich rola sprowadza się do reprodukcji i troski 
o najbliższych. A co z rozwojem zawodowym 
i karierą? O tym jest mowa w kolejnej scence. 
Młoda i atrakcyjna pani Basia zostaje zagadnięta 
w pracy przez swojego prezesa. Przełożony całą 
jej wartość dostrzega wyłącznie w wyglądzie 
i urodzie, pomijając zupełnie aspekt zdolności 
czy kompetencji. Jeśli kogoś spośród publicz-
ności oburzyła tak wymownie zaprezentowana, 
seksistowska ideologia to wraz z biegiem spek-
taklu było tylko mocniej.

Czy jesteś szczęśliwa?
Joanna Godlewska, scenarzystka i reżyserka 
tego spektaklu szybko udowodniła, że nie boi się 
podejmować na scenie trudnych i niewygodnych 
tematów. Nie poprzestała na ukazaniu wyłącz-
nie tradycyjnego wizerunku kobiety – sięgnę-
ła znacznie dalej i głębiej. Dobrze obrazuje to 
mocno prześmiewcza scenka, w której babcia 
sporządza listę zakupów. Szybko można się 

przekonać, że całe życie staruszki sprowadzało 
się do uszczęśliwiania jej męża – dbania o niego, 
gotowania mu jego ulubionych potraw („W życiu 
udało mi się wiele rzeczy. Moja kuchnia zawsze 
smakowała mojemu mężowi. Mój dom by za-
wsze wysprzątany, a okna lśniły. Mąż mnie za-
wsze chwalił, że tak czysto.”). Pytanie wnuczki 
– „Babciu, czy Ty jesteś szczęśliwa?” – wydaje 
się wręcz niezasadne, nie na miejscu, niezrozu-
miałe dla jego starszej adresatki. W tak zapre-
zentowanym świecie decyduje wyłącznie męż-
czyzna. Kobieta ma być względem niego uległa, 
podporządkowana, w pełni posłuszna. I jakkol-
wiek takie scenki mogą być nie do zniesienia 
dla współczesnych kobiet, nawiasem mówiąc 
nie tylko feministek, to należy spojrzeć prawdzie 
w oczy. Właśnie w taki sposób przez lata funk-
cjonowały kobiety. A nawet znacznie gorzej. 

Posłuszeństwo i przemoc
Znacznie gorzej jest wtedy, gdy pojawia się 
przemoc. A pojawia się i to wciąż zdumiewająco 
często. Nie mniej bulwersujące jest uzasadnianie 
uciekania się do przemocy na stronach Biblii. 
W spektaklu padają odniesienia np. do Listu 
do Koryntian takie jak: „jeśli niewiasta chce się 
czegoś dowiedzieć, niech pyta mężczyzny”. Lub: 
„żony, bądźcie ulegle mężom”. Aż chciałoby się 

krzyknąć i zatrzymać tę spiralę niezrozumiałej 
i dramatycznej farsy. I tak, takie krzyki, wołanie 
o rozsądek także się w spektaklu pojawiają. Jo-
anna Godlewska podkreśla ich znaczenie stawia-
jąc także na symbolikę - czarne stroje bohaterek 
i rozkładane przez nie czarne parasole. Elemen-
ty te nawiązują jednoznacznie do współczesnych 
wydarzeń, takich jak zeszłoroczny strajk kobiet, 
podczas którego protestowano przeciwko uzna-
niu prawa do aborcji za niezgodne z konstytucją 
(chodziło o aborcję z powodu ciężkich i nieod-
wracalnych wad płodu). Jak przyznaje reżyser-
ka, właśnie te wydarzenia były inspiracją do 
stworzenia tego spektaklu. 

Strajk kobiet
– W strajkach kobiet chodzi przede wszystkim 
o możliwość wyboru, a nie o to, o co się je naj-
bardziej krytykuje, czyli o dążenie do aborcji. 
Mówił o tym szczególnie ostatni akcent tego 
przedstawienia – powiedziała nam Joanna God-
lewska po zakończeniu spektaklu. Wspomniana 
ostatnia scena przedstawia kobietę dowiadującą 
się, że dziecko, którego się spodziewa, będzie 
niepełnosprawne. Reżyserka wyjaśniła także, 
jak sama postrzega współczesną kobietę. – Po-
dziwiam szczególnie te kobiety, które potrafią 
tak walczyć. Ja nie należę do feministek ani do 
tych walczących osób, choć w pełni je popieram. 
Podziwiam te kobiety, które decydują się na to, 
żeby zaistnieć i żeby ten świat zmienić na swoją 
korzyść. To jest bardzo długi proces, ale mam 
nadzieję, że kiedyś im się to w pełni uda. Bo na-
prawdę obecnie mamy ciągle męski świat.

Niezdrowe ekscytacje?
„Nie czas na niezdrowe ekscytacje” – w taki 
sposób patriarchalny wykładowca ze spektaklu 
komentuje buntujące się słuchaczki. Jest to także 
bardzo wymowna puenta, która stawia pytanie, 
czy zmiana tak głęboko zakorzenionej mental-
ności jest w ogóle możliwa. Zdaniem Joanny 
Godlewskiej jest to długi i powolny proces, ale 
jak najbardziej realny. – Trzeba wychowywać 
młodsze pokolenie i uświadamiać mu, że życie 
nie może wyglądać tak jak życie naszych babci. 
To jest proces. To nie jest tak, że pójdę na wy-
kład, dowiem się czegoś i nagle wszystko zmie-
nię. To będzie następowało stopniowo. I trzeba 

szukać w swoim mężczyźnie tego partnera. Part-
nera, który mnie, kobietę, będzie traktował też 
jak partnerkę. To musi być wzajemne i obopól-
ne. Wierzę w to, że rola kobieta może być inna 
niż ta nakreślona dzisiaj przez tak wiele środo-
wisk, w których kobiety wciąż traktuje się bardzo 
przedmiotowo. Świat się obecnie dynamicznie 
zmienia. Myślę, że takie zmiany są możliwe. 
– podsumowała. 

Siła i inspiracja
Spektakl pokazał z jednej strony mocny opór wo-
bec zachodzących zmian, z drugiej zaś ogrom-
ną siłę drzemiącą w kobietach. Zdecydowanie 
przypadł do gustów zgromadzonej w Arsusie 
publiczności, która reagowała na niego emocjo-
nalnie, żywo i entuzjastycznie. Mimo że podej-
mował on trudne i kontrowersyjne zagadnienia, 
to płynąca z niego konkluzja jest pozytywna 
i mocno inspirująca. Mężczyźni określający 
buntujące się kobiety histeryczkami, które po-
winny się opamiętać, to relikt przeszłości, na 
który nie ma zgody we współczesnym świecie. 
A przynajmniej dzisiejsza Ewa, żyjąca w XXI 
wieku, na to nie pozwoli. 

Tekst i zdjęcia
Marlena Hess

JOANNA GODLEWSKA –  reżyserka
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Dziś mamy do przekazania Czytel-
nikom dużo dobrych wieści zwią-
zanych z inwestycjami na naszych 
drogach. Na wniosek Zarządu Dróg 
Powiatowych w PWZ na najbliższej 
sesji Rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego planuje się wprowa-
dzić do budżetu nowe zadania in-
westycyjne związane z wykonaniem 
nakładek bitumicznych. 

S tało się to możliwe dzięki temu, 
że na niektórych z dotychczas roz-
strzygniętych przetargów uzyskano 

korzystne ceny realizacji zadań, niższe 
od wcześniej planowanych. Dodat-
kowo na realizację zadań drogowych 
nasz powiat uzyskał dotacje zewnętrz-
ne o łącznej wartości  ponad 5 mln zł. 
Warta podkreślenia jest również wie-
loletnia dobra współpraca z samorzą-
dami gminnymi, które solidarnie par-
tycypują w 50% kosztów inwestycji 
na drogach powiatowych. Działając 
zgodnie razem samorządy powiatowy 
i gminne mogą zmodernizować wie-
le dróg na naszym terenie, a musimy 
zauważyć, że intensywność ruchu dro-
gowego na terenach wokół stolicy stale 
narasta.

Nowe inwestycje drogowe 
rekomendowane przez ZDP 
■■ Wykonanie częściowej nakład-
ki bitumicznej na drodze powiatowej 
nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od 
ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, 
gm. Łomianki – wartość – 323 tys. zł.
■■ „Wykonanie częściowej nakład-
ki bitumicznej na drodze powiatowej 
nr 4114W na odcinku Gawartowa 
Wola – Stelmachowo – Podkam�inos, 
gm. Leszno i Kam�inos” – wartość 
590 tys. zł.
■■ Wykonanie nakładki bitumicz-
nej na drodze powiatowej nr 4115W 
w m. Nowy Łuszczewek na odcinku 
o d�. ok. 3�� m, gm. B�onie” –  wartość 
230 tys. zł.
■■ Wykonanie nakładki bitumicznej na 
drodze powiatowej nr 4119W (ul. So�
chaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, 

gm. Ożarów Mazowiecki –  wartość 
900 tys. zł.
■■ Wykonanie częściowej nakładki bi-
tumicznej w ciągu dróg powiatowych 
nr: 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolo�
nia na odcinku od granicy z gm. Oża�

rów Mazowiecki, gm. Leszno – etap 1 
– 433 m – wartość 435 tys. zł.
■■ Wykonanie częściowej nakład-
ki bitumicznej na drodze powiatowej 
nr 4128W (ul. Izabelińska) na odcinku 
dł. ok. 600 m w m. Stare Babice, gm. 
Stare Babice – wartość 212.000 zł.
■■ Wykonanie nakładki bitumicznej 
na drodze powiatowej nr 4106W o dł. 
ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. 
B�onie – o wartości 330 tys. zł.

Łączny koszt �ro�onowanych inwe�
stycji wynosi �onad 3 mln z�. Na�
k�adki �lanuje się �o�ożyć na tych 
drogach, które wymagają obecnie 
naj�ilniejszych na�raw �o tegorocz�
nej d�ugotrwa�ej zimie. ZDP �lanuje 
wykonanie wymienionych inwestycji 
w okresie letnim.

Modernizacja drogi Czarnów –
– Gawartowa Wola z dofinansowaniem!
7 maja ZDP zawarł umowę z firmą 
„Benevento” sp. z o.o. z Warszawy 
– wykonawcą rozbudowy drogi powia-
towej nr 4115W położonej  w miejsco-
wościach Czarnów – Gawartowa Wola, 
w gm. Leszno. Na odcinku 2,3 km 
planuje się tam modernizację drogi, 
wzmocnienie konstrukcji jezdni, od-
wodnienie, budowę chodnika, perony 
autobusowe i przejścia dla pieszych. 
Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 3 mln 
620 tys. zł. Inwestycja otrzymała dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg (60% kosztów) w wy-
sokości 2 mln 211, 694 zł, resztę wy-
datków sfinansują solidarnie Powiat 
Warszawski Zachodni i Gmina Lesz-
no. Roboty rozpoczną się w najbliż-
szym czasie, na czas prac wyznaczone 
będą objazdy. Zakończenie tej inwesty-
cji zaplanowano w listopadzie br.

Rozbudowa ul. Strażackiej
Zawarto już także umowę z firmą „Pla-
neta” S.A. z Warszawy na wykonanie 
rozbudowy ul. Strażackiej w Bienie-
wicach gm. Błonie, wraz z budową 
ronda na skrzyżowaniu z ul. Błońską. 

Również tę inwestycję ZDP planował 
wykonać przy pomocy środków ze-
wnętrznych, jednak do tej pory Powiat 
nie otrzymał na to zadanie dofinanso-
wania. Koszt inwestycji wyniesie ok. 
2 mln 713 zł i zostanie pokryty ze środ-
ków Powiatu i Gminy Błonie.

Inwestycja na ul. Niepokalanowskiej 
w dwóch etapach
Kolejna z planowanych inwestycji, 
dotyczy rozbudowy fragmentu ul. Nie-
pokalanowskiej wraz z budową ronda 
i kładki przez rzekę Utratę w Podkam-
pinosie gm. Kampinos. ZDP złożył już 
w lutym br. wniosek o dofinansowanie 
tej inwestycji z Subwencji Ogólnej 
Budżetu Państwa. Działanie to zakoń-
czyło się sukcesem, przyznano 3 mln 
47 tys. 78 zł, ok. 50% kosztów tego 
zadania. Wartość całej inwestycji osza-
cowano na 6,4 mln zł. Do przetargu 
zgłosił się tylko jeden oferent propo-
nując zbyt wysokie koszty wykonania 
tego zadania, przekraczające wartość 
zaplanowanych na tę inwestycję środ-
ków. Przetarg został unieważniony. 
W związku z powyższym ZDP posta-
nowił ogłosić dwa oddzielne przetargi; 
pierwszy na budowę kładki i drugi na 
budowę ronda.
Otwarcie ofert nastąpi jeszcze w czerw-
cu. Miejmy nadzieję, że przedmiotowa 
decyzja wpłynie pozytywnie na liczbę 
złożonych ofert i realność cen.

Prace na ul. Spacerowej
Trwają prace na ul. Spacerowej w Bo-
rzęcinie Dużym, gm. Stare Babice. 
W ramach prowadzonej inwestycji 
zmodernizowany zostanie odcinek 
drogi o długości ok. 1,1 km, wykonany 
będzie ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy 
do posesji, perony autobusowe, azyle 
w miejscach przejść dla pieszych i od-
wodnienie. W kilku fragmentach mo-
dernizowanego odcinka wymieniona 
zostanie całkowita konstrukcja jezdni, 
a na pozostałych będzie wzmocniona. 
Inwestycja jest obecnie realizowana, 
a przewidywany czas jej zakończenia 
określono na koniec czerwca br. Na 
przedmiotową inwestycję zaplanowa-
no w budżecie powiatu w br. niespełna 
3 mln zł. Zadanie to jest finansowane 
wspólnie z Gminą Stare Babice.

MŁ

NA ZDJĘCIACH: 1. Prace na ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym 2. Nowa nawierzchnia na skrzyżowaniu w Broniszach. W ostatnim czasie ZDP 
wyegzekwował w ramach gwarancji wymianę nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyżowania ul. Świerkowej i wyjeździe z Rynku Hurtowego

NOWE INWESTYCJE 
DROGOWE

W Powiecie Warszawskim Zachodnim funkcjonuje obecnie 107 rodzin zastępczych 
oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, jednak z roku na rok coraz więcej 
dzieci potrzebuje opieki, która musi być sprawowana poza naturalną rodziną, a ro-
dzin zastępczych niestety nie przybywa. 

PCPR organizuje rodzicielstwo zastępcze
W naszym powiecie zagadnieniem rodzi-
cielstwa zastępczego zajmuje się Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Ma-
zowieckim. Zdaniem dyrektor PCPR Barba-
ry Gębali: rodzina zastępcza jest miejscem, 
w którym dzieci mogą odnaleźć spokój, prze-
strzeń na naukę, zabawę oraz bezpieczeństwo 
– tego niestety w ich domach rodzinnych czę-
sto brakuje ze względu na bezradność wycho-
wawczą lub nałogi rodziców: alkohol, narko-
tyki, czy przemoc. Nie ma reguły jakie dzieci 
potrzebują opieki- są to maluszki od swoich 
pierwszych dni życia, a także nastolatki koń-
czące niebawem 18 lat. My jako organizator 
pieczy zastępczej na pierwszym miejscu sta-
wiamy bezpieczeństwo i właściwą opiekę nad 
dziećmi, co związane jest ze znalezieniem dla 
nich stałych i odpowiedzialnych opiekunów 
zastępczych.  
Aby zostać rodziną zastępczą należy skon-
taktować się z Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie. Kwalifikacja kandydatów na 
rodziny zastępcze przebiega w kilku etapach, 
podczas których m.in.: prowadzone są z nimi 
specjalistyczne rozmowy, zbierana jest do-
kumentacja, kandydaci uczestniczą także 
w spotkaniach z pedagogami, psychologami 
oraz w trzymiesięcznych szkoleniach. Po za-
kończeniu szkoleń i pozytywnej kwalifikacji, 
kandydaci podejmują decyzję, czy chcą zo-
stać rodziną zastępczą. 

Aktualnie PCPR kończy �ierwszą tego�
roczną edycję szkoleń dla kandydatów na 
rodziców zastę�czych. Jesienią �lanowana 
jest kolejna. Osoby, które chcą zostać ro�
dzicami zastę�czymi mogą uzyskać wszyst�
kie informacje �od nr tel. 22�733�72���.

Dotacja ministerialna dla PCPR!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Po-
wiecie Warszawskim Zachodnim otrzymało 
dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej na realizację projektu w ramach 
Programu Osłonowego „Wspieranie Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego w Tworze-
niu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie” Edycja 2021. Projekt nosi nazwę 
„Bezpieczne dzieci dziś – wolne od przemo-
cy wnuki jutro”. Całkowita wartość projektu 
wynosi  83 600 zł, z czego 53 600 zł to środki 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 
zaś pozostałe 30 000, zł to wkład własny 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w rea-
lizację zadania. W ramach projektu będą re-
alizowane m.in.: warsztaty umiejętności wy-
chowawczych, „Akademia Mocy”, porady 
psychologiczne, superwizja dla rodzin za-
stępczych oraz konkurs literacko – plastyczny 
dla dzieci. Wszystkie działania dla uczestni-
czących w nich osób – mieszkańców Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego – są bezpłatne.
Więcej informacji na temat rodzin zastęp-
czych na stronie www.�wz.�l                     MŁ

POTRZEBA WIĘCEJ RODZIN ZASTĘPCZYCH!

12 czerwca podczas fi nału plebiscytu „Skuteczna Kobieta Roku 
2020” organizowanego przez Akademię Kobiet Skutecznych 
tytuł „Urząd Przyjazny Kobiecie”  otrzymało Starostwo Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego. Statuetkę odebrał Starosta 
Warszawski Zachodni Jan Żychliński oraz Ewelina Degowska 
– Sekretarz Powiatu, Iwona Gieruszka – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Trans-
portu oraz Agnieszka Zera – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

N asz urząd jest miejscem otwartym i przyjaznym nie tylko dla mieszkańców, ale także 
dla pracowników. Mamy oddaną kadrę pracowników, którzy nie szczędzą trudu, aby 
powierzone im zadania wykonywać jak najlepiej. Większość naszego zespołu stanowią 

kobiety – to aż 77% zatrudnionych osób w Starostwie. W naszym urzędzie Panie zajmują 
80% stanowisk kierowniczych. W swojej pracy wykazują się niezwykłym profesjonali-
zmem, zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Cieszą się pełnym zaufaniem i pop arciem 
Zarządu Powiatu. (PWZ)

12 czerwca podczas fi nału plebiscytu „Skuteczna Kobieta Roku 

URZĄD PRZYJAZNY KOBIECIE
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URSUS l WARTO PRZECZYTAĆ

„ OPOWIEM WAM
HISTORIĘ.
Warszawa – dzielnice.”

III edycja konkursu literackiego „Opowiem Wam Historię. Warszawa – dzielnice” 
dobiegła końca. Organizatorem projektu jest Ośrodek Kultury „Arsus”, a pomysło-
dawczynią – Justyna Ścibor. Pierwsza edycja obejmowała zaledwie dwie dzielnice: 
Ursus i połączony z nim torami kolejowymi Wawer. W dwóch kolejnych latach do 
projektu dołączyły: Mokotów, Rembertów, Ursynów i Targówek.

W arszawa i jej dzielnice kryją wiele 
tajemnic, historii niezapisanych 
miejsc i ludzi. O tym po raz kolejny  

pisali  uczestnicy konkursu – przedsta-
wiali swoje wspomnienia, spostrzeże-
nia, rezultaty poszukiwań i ubierali je 

w różne formy literackie – wiersze lub 
opowiadania. Jury w składzie: Ernest 
Bryll, Maciej Wojtyszko i Justyna Ści-
bor  czytało m.in. o ulicy Posag Siedmiu 
Panien,  letniskach w Falenicy, żołnie-
rzach w Rembertowie, niezwykłym 
drzewie na Mokotowie, ulicy Rolnej 
(łączącej Mokotów z Ursynowem) i o 
Targówku Fabrycznym.

Wśród laureatów z naszego regionu 
znaleźli się m.in.: nagrodzony za wiersz 
„Sanitariuszka Pułku Baszta” Andrzej 
Marek Dębkowski – członek Klubu 
Literackiego „Metafora” i aktor Teatru 
Scena Przyfabryczna (obie formacje 
działają w Ośrodku Kultury „Arsus”) 
oraz Antoni Grycuk – mieszkaniec 
Piastowa, który w kategorii opowiada-

nie zdobył I miejsce za „Cywilizację” 
i II miejsce za „Szlak zbieraczy kawy”.
Fina�owe s�otkanie odby�o się w Cen�
trum Kultury i Aktywności Targó�
wek. Swoją obecność zaznaczyli ju-
rorzy: Ernest Bryll – w formie filmu 
i swojej opowieści  o konkursie, oraz 
osobiście Maciej Wojtyszko, który prze-
prowadzał serdeczne rozmowy na sce-
nie z laureatami.
Czytanym na scenie fragmentom na-
grodzonych utworów przysłuchiwały 
się  Dorota Kozielska – z-ca Burmistrza 
Targówek oraz Maria Łukaszewicz 
– Przewodnicząca Komisji Budżetu i Fi-
nansów Rady Warszawy.
Nie byłoby projektu – konkursu „Opo-
wiem Wam Historię”,  gdyby nie partne-
rzy Ośrodka Kultury „Arsus” – dyrek-

torzy placówek kultury: Anna Michalak 
– Pawłowska – Dom Kultury Dorożkar-
nia, Barbara Karniewska – Wawerskie 
Centrum Kultury, Beata Rusinowska 
– Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ur-
synów, Agnieszka Szmulewicz – Cen-
trum Kultury i Aktywności Targówek, 
Agnieszka Niemyjska – Dom Kultury 
Wygoda, Robert Jasiński – Dom Kultu-
ry Rembertów.
Planowana jest już następna, IV edycja 
konkursu „Opowiem Wam Historię. 
Warszawa – dzielnice” poszerzona o ko-
lejne miejsca i opowieści z terenu Wila-
nowa i Ochoty.
Finały konkursu odbywają się za każ-
dym razem w innej dzielnicy, zakończe-
nie IV edycji planowane jest w Centrum 
Kultury Wilanów.                    OK „Arsus“

„DLACZEGO NOSIMY 
MASECZKI?” 
ILARIA CAPUA

Ładnie wydana książeczka obrazkowa, z wy-
ciętymi okienkami po otwarciu których dzieci 
dowiadują się najbardziej istotnych informacji 
na temat wirusa. To bardzo pożyteczna wiedza 
szczególnie w okresie pandemii, kiedy wszy-
scy dorośli zobligowani są nosić maseczki. 
Włoska autorka bardzo prostym i zrozumiałym 
językiem tłumaczy zasadność takiego stanu 
rzeczy, pokazuje w jaki sposób należy chronić 
siebie i otoczenie przed wirusem. Profilaktyka, 
dbanie o siebie i o innych, a także istotne infor-
macje o tym co to jest wirus i jak się rozprze-
strzenia, w przejrzysty sposób pozwalają dzie-
cku zrozumieć jak ważne jest nasze zdrowie 
i jak łatwo je utracić. Znakomita edukacyjna 
książeczka dla najmłodszych.

„A GDYBY TAK ZE ŚWIATA
ZNIKNĘŁY KOTY” 
GENKI KAWAMURA

Kolejna azjatycka pozycja z Serii z Żurawiem Wy-
dawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czyta-
jąc tę książkę prawie każdy zastanowi się z czego 
by zrezygnował za jeden dodatkowy dzień życia, 

mając przed sobą perspektywę rychłej śmierci. 
Przed takim dylematem postawił diabeł głów-
nego bohatera powieści Kawamury, młodego 
listonosza, który właśnie się dowiedział, że zo-
stało mu już naprawdę niewiele czasu. Układ 
z diabłem nie jest zbyt korzystny, dlatego że to on 
wyznacza, co odbierze młodemu mężczyźnie i tak 
kolejno, nasz bohater, przygląda się swojemu ży-
ciu i przede wszystkim swoim relacjom z innymi 
ludźmi pod wpływem zmian, które spowodował 
diabeł. Mikropowieść z motywem faustowskim 
dobrze i szybko się czyta, przy czym jest to dosyć 

powolna, medytacyjna opowieść, bez jakiejś wy-
rafinowanej akcji. Zaletą tej książki na pewno jest 
to, że porusza bardzo uniwersalne kwestie, życia 
i śmierci, a jej lektura nie zwalnia z myślenia, jak 
to się często dzieje w przypadku książek czyta-
nych przysłowiowym „jednym tchem”. 

„BIAŁE MORZE” 
ROY JACOBSEN

Druga część nominowanych do Międzynarodo-
wej Nagrody Bookera „Niewidzialnych”.

Ingrid, córka Marii i Hansa z pierwszej 
części, jest już dorosła i to właśnie wokół 
niej toczy się teraz cała akcja. Trzydzie-
stokilkuletnia bohaterka wraca na wyspę 
Barroy, gdzie kolejno odnajduje zwłoki 
rozbitków z zatopionego niemieckiego 
statku. Jej samotność przerwie pojawie-
nie się jednego, ocalałego Rosjanina, od 
jego znalezienia zaczną się też kłopoty. 
Powieść jest pełna retrospekcji, suspen-
su i niezwykłych opisów przyrody. Losy 
Ingrid odsłaniane są stopniowo, zza mgły 
amnezji, która dotknęła główną bohaterkę 
w wyniku brutalnej napaści dokonanej 
przez niemieckiego oficera i lokalnego 
kolaboranta. 
Natura norweskich wyspiarzy jest tu 
oddana znakomicie dzięki prostej i wol-

no toczącej się narracji. Temat wojny i miłości 
został tu zobrazowany bez zbędnego patosu, 
epatowania okrucieństwem czy nadmierną dra-
maturgią. Wojna jest już bowiem sama w sobie 
wystarczająco dramaturgiczna i została odda-
na tak, jak ją widzieli i potrafili opisać sami bo-
haterowie. Ta książka to kolejne wielkie zwycię-
stwo literackie Roya Jacobsena. 

Poleca 
Lucyna Dąbrowska

📖 WARTO PRZECZYTAĆ 📖 WARTO PRZECZYTAĆ 📖 WARTO PRZECZYTAĆ 📖 WARTO PRZECZYTAĆ 📖 WARTO PRZECZYTAĆ 📖 WARTO PRZECZYTAĆ 📖

Maciej Wojtyszko oraz Andrzej Marek Dębkowski z Ursusa

Maciej Wojtyszko oraz Antoni Grycuk z PiastowaJurorzy, organizatorzy i laureaci III edycji konkursu literackiego na scenie CKiA Targówek
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Informujemy, że Gmina Ożarów 
Mazowiecki zawarła Porozumienie 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie dotyczące realizacji 
Programu „Czyste Powietrze”. 
W ramach Porozumienia w Urzędzie 
Miejskim w Ożarowie Mazowieckim 

zostaje uruchomiony Punkt konsul-
tacyjno-informacyjny, który będzie 
udzielał informacji o Programie oraz 
wspierał Mieszkańców zainteresowa-
nych Programem w zakresie przygo-
towania wniosków o dofinansowanie.
Kontakt z Punktem konsultacyjno�
�informacyjnym jest możliwy po 
uprzednim telefonicznym umówieniu 
się pod numerem 22 731 32 1�. 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” w Gminie Ożarów Mazowiecki

KULTURALNE
LATO 2021 
w Ożarowie 
Mazowieckim
Już niebawem lato i wakacje, czyli 
doskonała okazja do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. W lipcu i sierp-
niu Dom Kultury „Uśmiech” zaprasza 
do skorzystania z oferty wakacyjnych 
warsztatów dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych pt. „Akcja Lato z Uśmiechem 
2021” i „Letnia Akademia Seniora” 
oraz szeregu imprez plenerowych 
w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej.

Akcja Lato z Uśmiechem 2021
W ofercie wakacyjnej Domu Kultury 
nie zabraknie różnorodnych aktywno-
ści skierowanych do dzieci i młodzieży 

w różnych grupach wiekowych. Pod 
okiem instruktorów będzie można 
spędzić czas nabywając i doskonaląc 
umiejętności artystyczne. Wśród zapla-
nowanych zajęć odbędą  się warsztaty 
twórcze, zajęcia umuzykalniające, kre-
atywne szycie, zajęcia taneczne oraz 
warsztaty kulinarne. Wszystkie zajęcia 
z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Letnia Akademia Seniora 2021
W czasie wakacji nie zapominamy 
również o seniorach. „Letnia Akademia 
Seniora” to nowa propozycja w progra-
mie Domu Kultury „Uśmiech”. Zajęcia 
te będą się odbywać w Centrum Inicja-
tyw Społecznych „Przy Parku”. 
Od 19 li�ca do 26 sier�nia seniorzy 
mogą wziąć udział w fitnessie mózgu, 
zajęciach z rękodzieła, seniorze wokal-
nym, teatralnym, seniorze Hollywood 
oraz biżuterii seniora. Dodatkowo 
w Domu Kultury odbywać się będą za-
jęcia taneczne dla seniorów pt. Karuzela 
Radości. Ilość miejsc ograniczona. Na 
wszystkie zajęcia obowiązują zapisy.

Ożarowska Scena Letnia 2021

W tym gorącym okresie Dom Kultury 
„Uśmiech” zaprasza również na szereg 
imprez plenerowych w ramach Oża-
rowskiej Sceny Letniej 2021.
W weekendowe popołudnia lipca 
i sierpnia każdy znajdzie coś dla siebie. 
Co nas czeka?
Już na początku naszej przygody z la-
tem, w ramach Ożarowskiej Sceny Let-
niej wystąpi Kabaret OT.TO. Tydzień 
później wszystkie dzieci i dorośli będą 
mogli wziąć udział w pikniku ekolo-
gicznym. 
Kolejną porcję wrażeń dostarczą dwa 
koncerty. Podczas pierwszego, w lipcu, 
usłyszymy utwory Krzysztofa Krawczy-
ka i Zbigniewa Wodeckiego. W sierpniu 
- podczas koncertu zespołu TRZY KO-
RONY 2000 posłuchamy muzyki Czer-
wonych Gitar i Trzech Koron. 
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest 
bezpłatny. Zapraszamy serdecznie.

Agnieszka Kowalska
Dom Kultury „Uśmiech”



 NR 10(106)/2021  (ROK VI)    |    24 CZERWCA 2021 R.    |    Mocne Strony8 dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW

PRUSZKÓW l■■GMINA MICHAŁOWICE

WIELKA WOJNA. PRUSZKÓW 1914–
1918. Relacje prasowe, wspomnienia, 
dokumenty 
Nakładem wydawnictwa Muzeum Du-
lag 121 ukazał się I tom z planowanej 
serii wydawniczej Pruskoviana/Anto-
logie pt.: „Wielka Wojna. Pruszków 
1914-1918. Relacje prasowe, wspo-
mnienia, dokumenty”.

Ta 500-stronnicowa publikacja po-
święcona życiu Pruszkowa w czasach 
I wojny światowej opowiada o okresie 
zarazem tragicznym i przełomowym 
w historii miasta. Lata 1914-1918 to 
czas ogromnych zniszczeń spowodo-
wanych dwukrotnym przejściem armii 
niemieckiej i rosyjskiej przez mia-
steczko, a także głodu i bezrobocia, 
z którymi mieszkańcy będą borykać 
się jeszcze długo po zakończeniu woj-
ny. Jednocześnie jest to czas wytężonej 
pracy społecznej, powstawania kadr 
samorządowych oraz rozwoju Pruszko-
wa, który w 1916 roku otrzymał prawa 
miejskie.
Niniejsza antologia opowiada o wiel-
kiej wojnie piórem uczestników wy-
darzeń – dziennikarzy relacjonujących 
wydarzenia z frontu oraz mieszkań-
ców Pruszkowa i najbliższych okolic. 
W tomie znalazły się relacje prasowe 
i reportaże, dokumenty, wspomnienia 
oraz fotografie dokumentujące życie 
miasta i jego instytucji podczas I wojny 
światowej. 

ZESZYTY MUZEUM DULAG 121. 
Relacje Świadków
Muzeum Dulag 121 prezentuje dru-
gi numer ,,Zeszytów Muzeum Dulag 
121” – czasopisma historycznego po-
święconego tematyce losów ludności 
cywilnej Powstania Warszawskiego 
i historii obozu Durchgangslager 121. 
Najnowszy numer, zatytułowany Re-
lacje Świadków, zawiera wywiady 
i wspomnienia byłych więźniów obozu 
przejściowego w Pruszkowie oraz osób 
im pomagających.
Losy ludności cywilnej wypędzonej 
podczas Powstania Warszawskiego 
i po jego zakończeniu przez lata były 

pomijane, a historia setek tysięcy war-
szawiaków oraz osób z podstołecznych 
miejscowości, które przeszły przez 
obóz przejściowy Durchgangslager 
121 nie doczekała się szerokiego opra-
cowania. Muzeum Dulag 121 od mo-
mentu swojego powstania w 2010 roku, 
zbiera relacje byłych więźniów obozu 
i osób niosącym im pomoc. W naszym 
archiwum znajduje się kilkaset relacji, 
które od kilku lat publikujemy na na-
szej stronie internetowej.

W drugim numerze ,,Zeszytów Muze-
um Dulag 121” oddajemy głos Świad-
kom Historii – byłym więźniom obozu 
Durchgangslager 121, którzy w swoich 
relacjach opowiadają o czasach okupa-
cji, życiu w Powstaniu Warszawskim, 
a także wypędzeniu do obozu Dulag 
121 i dalszej, często wielomiesięcznej 
tułaczce. Przywołujemy także słowa 
lekarek i sanitariuszek, które z naraże-
niem życia pomagały uwięzionym na 
terenie obozu w Pruszkowie oraz poza 
jego murami. 

Opowieści te stanowią nie tylko źród-
ło wiedzy o powstańczym exodusie, 
ale – przede wszystkim – są zapisem 
indywidualnych losów. Losów nazna-
czonych piętnem traumy, będących 
obrazem zarówno ludzkich tragedii, 
jak i wzajemnej solidarności. Rozmo-
wy, prowadzone  siedemdziesiąt lat po 
wojnie, są również świadectwem zma-
gań z trudną pamięcią doświadczeń 
granicznych, owocem przezwyciężenia 
często wieloletniego milczenia. 

WYCHODZĄC Z CIENIA. 
Historia Bolesława  ajączka ps. Groźny
Biblioteka Muzeum Dulag 121 wzbo-
gaciła się również o publikację autor-
stwa Iwony Burzyńskiej „Wychodząc 
z cienia. Historia Bolesława Pajączka 
ps. Groźny”. Książka przybliża po-
stać Bolesława Pajączka – zmarłego 
w 2007 r. mieszkańca Pruszkowa, 
który w latach 1939-1949, jako żoł-
nierz tajnych zbrojnych organiza-
cji niepodległościowych ZWZ-AK, 
BCh, ROAK, WiN i KWP, walczył 

najpierw z niemieckim okupantem, 
a następnie z sowieckim reżimem na 
terenie powiatu kozienickiego. Muze-
um Dulag 121 tą publikacją pragnie 
przypomnieć losy jednego z zasłu-
żonych bohaterów lokalnej historii, 
który pozostawił po sobie unikalną re-
lację ze zbrojnych działań oddziałów 
partyzanckich.
Bolesław Pajączek w kwietniu 1949 r. 
w wyniku zasadzki zorganizowanej 
przez UB został aresztowany i wyro-
kiem Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Kielcach na sesji wyjazdowej w Ra-
domiu z dnia 27 sierpnia, skazany na 
15 lat pozbawienia wolności. W trakcie 
odsiadywania wyroku był wielokrotnie 
poddawany torturom ze strony funk-
cjonariuszy śledczych aparatu bezpie-
czeństwa i strażników więziennych. 
Przeżył pobyt w najcięższych więzie-
niach PRL m.in. w Radomiu, Warsza-
wie przy ul. Rakowieckiej, Strzelcach 
Opolskich, Rawiczu, Ośrodku Pracy 
Więźniów w Chorzowie. 
Bolesław Pajączek po wyjściu na wol-
ność w maju 1956 r., na mocy amne-
stii znalazł schronienie w Pruszko-
wie, gdzie założył rodzinę, pracował 
i mieszkał do końca swojego życia. 
Po upadku systemu komunistycznego 
w Polsce, stał się jednym z pomysło-
dawców powstania Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów w Pruszko-
wie, pełniąc w nim funkcję członka 
asysty pocztu sztandarowego. Przez 
wiele lat był instruktorem miejsc pa-
mięci narodowej i pomników w czasie 
rajdów historyczno-patriotycznych 
„Szlakiem Naszej Historii” organi-
zowanych przez SPK i SZŻAK dla 
dzieci i młodzieży z powiatu prusz-
kowskiego. 
Książka powstała na podstawie ręko-
pisu Bolesława Pajączka, który został 
później zredagowany przez Tadeusza 
Huberta Jakubowskiego oraz w opar-

ciu o przeprowadzoną kwerendę w Ar-
chiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
w Warszawie i Kielcach. Ponadto, 
publikacja została wzbogacona o ob-
szerny kontekst historyczny, który po-
maga czytelnikowi zrozumieć losy Bo-
lesława Pajączka na tle epoki, w której 
przyszło mu żyć i walczyć. 

NOWE PUBLIKACJE MUZEUM DULAG

Wszystkie książki są do nabycia  
w siedzibie Muzeum Dulag 121 przy ul. 3 Maja 8A  
oraz w księgarni ANIA przy ul. Kraszewskiego 39 w Pruszkowie.

■  GMINA MICHAŁOWICE

I MIEJSCE W RANKINGU
„MIEJSCA EDUKACYJNYCH SZANS”
Uczniowie szkół prowadzonych przez 
gminę Michałowice mają największe 
szanse edukacyjne w Polsce – to infor-
macje z najnowszego rankingu maga-
zynu „Wspólnota”.

W ójt Gminy Michałowice Małgorza-
ta Pachecka po zwycięstwie gminy 
w rankingu „Miejsca edukacyjnych 

szans” zorganizowanym przez Pismo Sa-
morządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 
oraz Fundację Naukową Evidence Institute 
(w kategorii gminy wiejskie), zwróciła się 
do mieszkańców: 

Szanowni Państwo,
z dumą i satysfakcją przekazuję Państwu 
informację, że Gmina Michałowice zdo-
była I miejsce w rankingu „MIEJSCA 
EDUKACYJNYCH SZANS” Pisma Sa-
morządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 
współorganizowanego z Fundacją Nauko-
wą Evidence Institute (w kategorii Gminy 
Wiejskie). To duży awans, bo w zeszłym 
roku zajęliśmy III miejsce w kraju, a jak 
wiadomo najtrudniej wymienić się miej-
scami w ścisłej czołówce.
To oczywiste, że jestem dumna z tej nagro-
dy, bo jest ona zasłużonym docenieniem 
pracy jaką samorząd wkłada w oświatę 
w naszej gminie. Dokładamy starań, aby 
dzieci miały zapewniony jak najwyższy 
poziom kształcenia na każdym etapie ich 
edukacji. Czy to ostatnie słowo, które po-
wiedzieliśmy w kwestii edukacji? Z całą 
pewnością nie. Będziemy dążyć do tego, 
aby edukacja w gminie Michałowice za-
wsze była jak najlepsza. Dlatego, jako or-
gan prowadzący, zapewniamy dyrektorom 
i nauczycielom dostęp do nowoczesnych 
technologii oraz do wymiany doświadczeń 
z nauczycielami z Polski, którzy osiągnę-
li sukces w swoich dziedzinach i stali się 
w nich ekspertami – praktykami. Dyrekto-
rów i nauczycieli zachęcam do korzystania 
ze stwarzanych przez organ prowadzący 
(gminę) możliwości.
Po wakacjach 2021, we wrześniu, planuje-
my zorganizować gminną debatę o oświa-
cie w formule otwartej dla wszystkich – 

uczniów, nauczycieli, rodziców, środowisk 
związanych z edukacją, stowarzyszeń itp. 
Podejmowane działania przede wszystkim 
mają służyć uczniom – i to zarówno jeśli 
chodzi o ich dobrostan, jak i jakość nau-
czania.

Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice

D yplomy trafiły w ręce dyrektorów 
szkół i przedszkoli w trakcie sesji 
Młodzieżowej Rady Gminy Mi-

chałowice II kadencji.  Tego dnia radni 
otrzymali od Małgorzaty Pacheckiej, 
wójt gminy Michałowice zaświadczenia 
o wyborze do MRG. 
Sesja odbyła się po raz pierwszy stacjo-
narnie. Dotąd, od wyborów w listopa-
dzie 2020 r., młodzi radni spotykali się 
tylko zdalnie.         

UG Michałowice

„Ranking wskazuje samorządy, gdzie 
edukacja jest na najwyższym poziomie 

i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich 
starań, żeby uczniowie od najmłodszych 
lat mogli korzystać z najwyższej jakości 

kształcenia. Ranking skupia się na 
samorządach, które w największym stopniu 

odpowiadają za dobry start edukacyjny.”
WSPÓLNOTA

Sesję prowadziła przewodnicząca  
Młodzieżowej Rady Gminy – Julia Michewicz

Wręczanie dyplomów dyrektorom placówek oświatowych 
przez Wójt Gminy Michałowice Małgorzatę Pachecką
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Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

KOREK W UCHU CZY NIEDOSŁUCH?

■   Jak dbać o higienę uszu? 
Higiena ucha to przede wszystkim dbałość o czy-
stość małżowiny usznej i drożność przewodu słu-
chowego. Kojarzy się nam po prostu z myciem 
uszu lub usuwaniem woskowiny.  Na nieszczęście 
większość z nas stosuje do tego celu patyczki hi-
gieniczne. 

■   Dlaczego ten sposób czyszczenia jest nieod-
powiedni? 

Patyczki przeznaczone są jedynie do czyszczenia 
małżowiny usznej. Absolutnie nie �owinniśmy 
wk�adać ich do �rzewodu s�uchowego! Poprzez 
czyszczenie patyczkiem, zalegająca woskowina 
zostaje „ubita” i dopchnięta do błony bębenkowej. 
W ten s�osób �owstaje korek woskowinowy, 
który �ogarsza nasze s�yszenie. Poza tym stoso-
wanie patyczków grozi uszkodzeniem lub przebi-
ciem błony bębenkowej. Co za tym idzie, możemy 
trwale uszkodzić narząd słuchu.

■   Zatem jak skutecznie i bezpiecznie czyścić 
uszy? 

Jeśli mamy tendencję do wydzielania się dużej 
ilości woskowiny możemy używać środków prze-
znaczonych do higieny uszu, które rozpuszczą za-
legającą woskowinę. Stosowanie wspomnianych 
preparatów powinno być zgodne z zamieszczoną 
ulotką. Jeśli podane sposoby nie pomagają, nale-
ży udać się do lekarza laryngologa, który oce-
ni stan przewodu słuchowego i w razie potrzeby 
oczyści z zalegającej woskowiny. 

■   Jakie symptomy powinny nas zaniepokoić? 
Zalegająca woskowina stopniowo wypełnia kanał 
słuchowy doprowadzając często do jego całkowi-
tego zablokowania. W takim wypadku zaczynamy 
odczuwać trudności w słyszeniu. Nie rozumiemy 
słów i często prosimy o powtórzenie, tego co ktoś 
powiedział. Zwiększamy głośność w telewizorze, 
mamy uczucie zablokowanego ucha i słyszenia 
„jak przez watę”. Wysychająca woskowina może 
powodować ból. Może również dojść do infekcji 
ucha. W takim przypadku koniecznie trzeba się 
udać na konsultację do lekarza laryngologa.

■   A co w sytuacji, gdy nawet po usunięciu wo-
skowiny nadal mamy poczucie gorszego sły-
szenia? 

Najlepiej wykonać badanie słuchu. Pozwoli ono 
określić nie tylko, czy mamy niedosłuch, ale 
i stwierdzić, czy nie ma stanu zapalnego i towa-
rzyszącego mu niekiedy wysięku, czyli płynu 
w uchu. Takie badanie jest bezpłatne w wielu 
gabinetach słuchu. Zachęcam do umówienia się 
na bezpłatną konsultację. Oprócz badania słuchu, 
czyli audiometrii tonalnej, warto wykonać bada-
nie tympanometryczne, które pozwoli określić 
czy ucho we właściwy sposób przewodzi dźwię-
ki i czy przypadkiem błona bębenkowa nie jest 
uszkodzona. Jeśli zdecydujemy się najpierw na 
wizytę w gabinecie słuchu, w przypadku stwier-
dzenia niepokojących objawów infekcji, protetyk 
słuchu pokieruje nas do lekarza laryngologa. War-
to skontrolować stan swoich uszu.             ■

Inwestycje drogowe 
w Otrębusach idą pełną parą
Kompleksowa przebudowa ulicy Polnej w Otrębusach jest już na finiszu. 
A na początku lipca w jej pobliżu rozpoczną się kolejne roboty drogowe – 
przebudowa odcinka ul. Sadowej. Planowane zakończenie tej ważnej dla 
Otrębus inwestycji ma nastąpić jesienią.

N a początku czerwca zakończyły się 
prace związane z budową nowej 
jezdni ul. Polnej na całej długości, 

zjazdów indywidualnych i wjazdów 
na drogi wewnętrzne oraz budową 
nowego chodnika i zatoki postojowej 
w rejonie ul. Spacerowej. Dla popra-
wy bezpieczeństwa zamontowano na 
jezdni próg zwalniający. Zadanie re-
alizowała firma ROBOKOP Grzegorz 
Leonowicz z Milanówka, która termi-
nowo wywiązała się z powierzonego 
zadania.

Ulica Polna w Otrębusach krzyżuje się 
między innymi z ulicą Sadową, któ-
rej przebudowa na odcinku od ulicy 
Natalińskiej do ulicy Sygietyńskiego 
rozpocznie się już wkrótce. To kolejna 
duża inwestycja w poprawę stanu dróg 
gminnych. W postępowaniu przetargo-
wym ogłoszonym w kwietniu br. został 
wyłoniony wykonawca prac – firma 

FAL-BRUK Sp. z o.o. sp.k. z Warsza-
wy – który przedstawił najtańszą ofertę 
spełniającą wszystkie postawione wy-
magania. Umowa z wykonawcą została 
podpisana 26 maja 2021 r. a jej wartość 
wynosi 1 211 550,00 zł. 

Roboty drogowe na ulicy Sadowej po-
trwają do jesieni (planowane zakoń-
czenie prac ma nastąpić 30 września) 
i obejmują swoim zakresem: 

■■ przebudowę jezdni oraz wyniesio-
nego skrzyżowania z ul. Kolberga 
i Spacerową, zjazdów indywidual-
nych i kolidującej sieci telekomuni-
kacyjnej,

■■ remonty wlotów ulic poprzecznych: 
Owocowej, Zacisznej i M. Dąbrow-
skiej,

■■ budowę chodnika, systemu odwad-
niającego, opaski z płyt ażurowych,

■■ wykonanie niezbędnego oznakowa-
nia, usługi geodezyjnej, niezbędnych 

badań oraz prac dodatkowych wyni-
kających z umowy.

– Zaplanowana w tym roku przebudo-
wa ul. Polnej i odcinka ul. Sadowej oraz 
w kolejnych latach rozbudowa obecnie 
projektowanego odcinka ul. Sadowej 
(od ul. Wspólnej do skrzyżowania z ul. 
Warszawską) w zasadzie zakończy pro-
ces modernizacji sieci szkieletowej tej 
części Otrębus – podkreślał burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. 

Okres pandemii i związanych z nią 
obostrzeń epidemiologicznych nie za-
trzymuje gminy w realizacji działań 
zmierzających do poprawy jakości życia 
jej mieszkańców. Inwestycje i remonty 

drogowe są sukcesywnie realizowane. 
Otrębusy mogą się też spodziewać dużej 
inwestycji, którą ma realizować Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich – na 
skrzyżowaniu ulic Natalińskiej oraz M. 

Piaseckiego ma powstać jeszcze w tym 
roku nowe rondo. Trwają przygotowania 
do ogłoszenia przetargu.

Fot. UG Brwinów

■  BRWINÓW



 NR 10(106)/2021  (ROK VI)    |    24 CZERWCA 2021 R.    |    Mocne Strony10 dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW

PIASTÓW

RAJD SZLAKIEM NASZEJ HISTORII to impreza historyczno-patriotyczna, 
zapoczątkowana w roku 1986, która pojawiła się dzięki inicjatywie har-
cerzy Szarych Szeregów i żołnierzy Armii Krajowej, skupionych w Świa-
towym Związku Żołnierzy AK Koło nr 6 „Helenów” z siedzibą w Ursusie. 

P ierwszy Rajd objął tereny Ursusa 
i Włoch, udział wzięło ok. 200 osób, 
a skierowany był przede wszystkim 

do środowisk harcerskich. Z roku na rok 
grono organizatorów, uczestników i ob-
szar rajdu powiększały się. Ursus, Wło-
chy, Okęcie, Raszyn, Falenty, Sękocin, 
Lesznowola, Magdalenka, Walendów, 
Opacz, Pęcice, Pruszków, Żbików, Pia-
stów, Ożarów Mazowiecki, Ołtarzew, 
Pilaszków, Umiastów, Borzęcin Duży 
i Izabelin – to tereny ostatnich edycji. 
Rajd odbywał się nieprzerwanie aż do 
roku 2019, a relacje zamieszczane były 
m.in. na łamach „Mocnych Stron”. 
W dniu rajdu jego uczestnicy, podzie-
leni wcześniej na patrole, zgłaszali się 
na wyznaczone miejsca startu. Tam, 
po rejestracji, otrzymaniu znaczków 
i map, wyruszali w trasę. Po dotarciu 
do czterech ustalonych punktów, na któ-
rych czekali wolontariusze, wracali do 
punktu wyjścia. Odwiedzane miejsca 
związane były z historią danego tere-
nu. Na początku były to trasy piesze, 
później doszły rowerowe, a ostatnio 
także i samochodowe. Najwięcej patroli 
było ze szkół podstawowych. Impreza 
odbywała się najczęściej w kwietniu, 
w jedną z sobót, bez względu na wa-
runki atmosferyczne. Ostatnia, XXXIV 
edycja, odbyła się 14 kwietnia 2019 r. 
Kolejna (XXXV) zaplanowana była na 
18 kwietnia 2020 r., ale wtedy na jej 
drodze stanął lockdown spowodowany 
pandemią. 

PIASTOWSKA FORMUŁA
RAJDU SZLAKIEM NASZEJ HISTORII
W tym roku, z uwagi na panujące ograni-
czenia, rajd ponownie się nie odbył. Ale 
okazało się, że nie wszędzie.
Ponad 30 lat temu, do grona uczestników 
i organizatorów dołączył Hufiec ZHP 
Piastów. I właśnie tamtejsi harcerze zor-
ganizowali tegoroczny Piastowski Rajd 
Szlakiem Naszej Historii, który odbył się 
na przełomie kwietnia i maja. Doszedł 
przymiotnik: piastowski, modyfikacji 
uległa formuła i była to już jego druga 
edycja. Skoro była druga, to musiała być 
i pierwsza. Kiedy? Jak? Po szczegó-
ły udaliśmy się do źródła. W siedzibie 
Hufca ZHP Piastów, przy ul. Lwow-
skiej 8, rozmawialiśmy z harcmistrzem 

Piotrem Czyżewskim – zastępcą ko-
mendanta Hufca i druhną Dominiką 
Rodziewicz – komendantką tegorocz-
nego II Piastowskiego Rajdu „Szlakiem 
Naszej Historii”. Kiedy wiadome już 
było, że ubiegłoroczna edycja rajdu nie 
odbędzie się, stwierdzili, że muszą coś 
zrobić, może nie w tym terminie, może 
inaczej…
Piotr Czyżewski (PCz): – Piastow-
ska edycja rajdu to nasza samodzielna 
inicjatywa. Od początku prowadzimy 
Rajd Szlakiem Naszej Historii na terenie 
Piastowa, obserwujemy, i już wcześniej 
myśleliśmy o wzbogaceniu formuły. 
Na poszczególnych punktach, przy po-
mnikach, kiedy były określone zada-
nia – dzieci i młodzież szybko szukały 
w smartfonach informacji. Widzieliśmy, 
że korzystają z multimediów, więc nasz 
pomysł był taki, żeby pokazać, że przy 
pomocy tych multimediów można coś 
ciekawego zrobić. Nosiliśmy się z tym 
pomysłem długo, a lockdown nas do 
tego przymusił. Skoro nie było możliwo-
ści zrobienia rajdu w tradycyjnej formu-
le, zmieniliśmy ją na internetową. 
Dominika Rodziewicz (DR): – Pierwszą 
edycję przeprowadziliśmy w listopadzie 
ubiegłego roku. Z uwagi na obostrzenia 
była rozciągnięta w czasie. Na przejście 
trasy uczestnicy mieli 2 tygodnie. Można 
było wystartować w dowolnym terminie, 
żeby nie było takiej sytuacji, że mimo, 
iż w patrolu mogły być tylko 3 osoby, to 
pod pomnikiem spotyka się 5 grup. Były 
kody QR, po zeskanowaniu – uczestnicy 
mogli zapoznać się z informacjami doty-
czącymi odwiedzanych miejsc. Były za-
dania, odpowiedzi trzeba było wysłać do 
organizatorów, aby ci wiedzieli, że patrol 
dotarł na punkt i wysyłali kolejne, dodat-
kowe zadanie. Uczestniczyło 78 osób, 
zarejestrowano 17 patroli. 
Mocne Strony (MS): – Piastowski 
Rajd Szlakiem Naszej Historii skiero�
wany jest do dzieci i m�odzieży z �ia�
stowskich szkó�. W jaki s�osób docie�
rają do nich informacje o rajdzie?
PCz: – W kwestii rajdu współpracu-
jemy ze szkołami, rozsyłamy maile do 
nauczycieli, najczęściej historii, którzy 
koordynują to na poziomie szkoły. Infor-
macja od nas jest powielana i uczniowie 
mogą się zgłaszać. Pierwsza edycja była 

nowością. Zarówno dla nas, jak i dla 
dzieci – te nie wiedziały jeszcze, na co 
się piszą. Funkcjonowały obostrzenia, 
więc niektórzy rodzice nie chcieli puś-
cić swoich pociech, ale mimo wszystko 
przetarliśmy szlak, a na bieżący rok przy-
gotowaliśmy już aplikację. 
MS: – Czy punkty, które odwiedzają 
uczestnicy, to te same punkty z wcześ-
niejszych edycji rajdu?
PCz: – Tak, miejsca się pokrywają. 
Skoro rajd jest historyczny, to zahacza 
o wszystkie miejsca historyczne w Pia-
stowie. Niedawno doszła nam tablica ku 
czci patrona hufca – Aleksandra Kamiń-
skiego, która także została naniesiona na 
aplikację.
MS: – Podczas II edycji, wśród cz�on�
ków �atrolu, �rzynajmniej jeden mia� 
mieć zainstalowaną a�likację „S�acer 
z Historią Piastowa”. Czy to �omys� te�
goroczny, ca�kowicie autorski? 
PCz: – Nie w całości, takie aplikacje 
funkcjonują już w różnych miastach. 
O czymś takim myśleliśmy już dawno, 
natomiast mając wiedzę, że takie aplika-
cje są, oglądając je, tworzyliśmy swoją. 
Przygotowywaliśmy ją sami, natomiast 
wykonała firma zewnętrzna. Przy pomo-
cy tej aplikacji odbyła się II edycja rajdu. 
Na bieżąco korzystają z niej drużyny, 
odbywają się gry terenowe. Na obecną 
chwilę ujęte są wszystkie zaplanowane 
wcześniej miejsca. Aplikacja jest dla 
nas otwarta – jeśli będzie taka potrzeba 
– mamy możliwość dołożenia innych lo-
kalizacji. 
MS: – Czy mogliście liczyć na ws�ar�
cie finansowe ze strony Urzędu Mia�
sta? 
PCz: – Co roku startujemy w konkur-
sach, jednym z nich jest „Zadanie histo-
ryczne” – i na takie zadanie, czyli rajd, 
UM przyznał nam dotację. Koszty nor-
malnego rajdu zawsze były większe – ro-
biliśmy znaczki, kanapki dla kadry, która 
stała na punktach, nagrody dla uczestni-
ków. W formule hybrydowej koszty były 
o wiele niższe, więc mogliśmy zrealizo-
wać to, o czym od dawna myśleliśmy, 
czyli aplikację. 
Obydwie edycje rajdu były dostosowane 
do obowiązujących zasad bezpieczeń-
stwa. Tegoroczna odbyła się w dniach 19 
kwietnia – 2 maja. Patrole mogły liczyć 
od 2 do 5 członków. Zadaniem każde-
go z nich było przejście trasy wybranej 
z aplikacji „Spacer z Historią Piasto-
wa”, wykonanie zadań na punktach oraz 

stworzenie kreatywnej relacji z przebytej 
drogi. Do wyboru były 4 trasy: Trasa ro-
werowa, Trasa piesza „Południe”, Trasa 
piesza „Północ”, Trasa piesza „Autory-
tety”. W składzie patroli ze szkół pod-
stawowych obowiązkowo musiał być 
pełnoletni opiekun.
MS: – A jak w tym roku wygląda�a  
frekwencja? 
DR: – Trochę lepiej, zgłosiło się 235 
osób, 62 patrole, głównie z klas 4–8, 
mało było patroli młodszych dzieci.
PCz: – Widać, że w formule online le-
piej czują się te z klas 4–8. Kiedy rajd 
odbywał się tradycyjnie – przychodziło 
więcej młodszych dzieci z rodzicami. 
Obecna formuła bardziej dociera do tro-
chę starszych. 
MS: – Jak �rzygotowywaliście się do 
tegorocznej edycji?

DR: – Zaczęliśmy w marcu. Skorzysta-
liśmy z doświadczenia listopadowego. 
Bardzo nam też ułatwiła organizację 
aplikacja, która pojawiła się na począt-
ku lutego. W kwietniu napisaliśmy do 
szkół, patrole miały czas na zgłosze-
nia. Na przejście trasy były 2 tygodnie. 
Z uwagi na obostrzenia nie było ani ot-
warcia ani zamknięcia rajdu. 
Poza szkołami, informacje o rajdzie 
można znaleźć na stronie i Facebooku 
Hufca Piastów, a także na stronie i fb 
Urzędu Miasta. Sam Rajd Szlakiem Na-
szej Historii – Piastów ma również swój 
profil na fb. Każdy patrol zobowiązany 
był do: odwiedzenia 5 punktów – Miejsc 
Pamięci – zgodnie z wybraną trasą, wy-
konania znajdujących się tam 
zadań oraz wysłania do 
organizatorów, najpóź-
niej do 3 maja, rela-
cji z przebytej trasy 
oraz wykonanych 
zadań.
PCz: – Warunkiem 
ukończenia rajdu 
była notatka z trasy. 
Głównie dostaliśmy 
prezentacje, były też filmi-
ki, reportaże w Wordzie. 
DR: – Zależało nam, by w relacjach były 
zdjęcia, jako potwierdzenie, że patrole 
rzeczywiście dotarły do wyznaczonych 
punktów. Kreatywność uczestników była 
spora – i o to nam chodziło. Prac nie 

publikujemy, nie możemy tego robić bez 
zgód, a uzyskać zgodę w formule on-line 
jest ciężko, bo trzeba ją mieć na piśmie.
MS: – Hufiec wcześniej myśla� 
o zmianach w formule Rajdu. Jedna 
z nich – a�likacja – już jest. Czy będą 
kolejne?
PCz: – Mamy też inne pomysły, tylko 
trudniejsze do zrealizowania, np. żeby 
przy każdym pomniku w Piastowie były 
tablice multimedialne, tak by każda oso-
ba podchodząca do pomnika mogła go 
nie tylko obejrzeć, ale kliknąć i poczy-
tać o historii tego miejsca, wydarzeniu, 
terenie wokół, itd. Wiemy, że to nie na 
tę chwilę, ale dużo podróżuję i widzę, że 
takie rzeczy są.
MS: – A co dalej, jeśli chodzi o rajd? 
PCz: – Jeśli będzie powrót do tradycyj-
nej formuły – to na pewno weźmiemy 
w niej udział. A w listopadzie, możemy 
zrobić niezależnie naszą własną formułę, 
która, mam nadzieję, pomału będzie się 
przyjmowała.

TRADYCJA RAJDU 
SZLAKIEM NASZEJ HISTORII
Czy tradycyjny, mający ponad 30-letnią 
historię, Rajd Szlakiem Naszej Histo-
rii będzie kontynuowany? Odpowiedzi 
poszukaliśmy w środowisku jednego 
z głównych organizatorów wydarze-
nia – Kole nr 6 „Helenów” Światowego 
Związku Żołnierzy AK z siedzibą w Ur-
susie. Rozmawialiśmy z wiceprezesem 
Koła – �. Bogus�awem Ło�uszyńskim. 
– Rajd Szlakiem Naszej Historii zawsze 
odbywa się w kwietniu. Zazwyczaj 
uczestniczy w nim kilka tysięcy osób – 
głównie dzieci i młodzież. W kwietniu 
zeszłego roku i bieżącego zamknięte 
były szkoły, więc rajd został odwołany. 
Nie przesuwaliśmy go, bo nie wiadomo 
było jak długo potrwają obostrzenia. 
Dlatego też do tegorocznej edycji nawet 
nie zaczynaliśmy przygotowań, pro-
wadzone były w ubiegłym roku. Prace 
przygotowawcze rozpoczynamy zazwy-
czaj z początkiem kalendarza. Przed 
każdą edycją rajdu wykonujemy nowy 
projekt znaczka i wysyłamy do produk-
cji, do nadruku – wszystko to zostało 
wstrzymane. Teraz jesteśmy czujni, mo-
nitorujemy na bieżąco sytuację. Jeśli nic 
nie stanie na przeszkodzie, w przyszłym 
roku planowana edycja rajdu po 2-let-
niej przerwie jak najbardziej się odbę-
dzie. Projekt znaczka na XXXV edycję 
oraz hasło były już gotowe na początku 
2020 r., pozostanie nam tylko zaktuali-
zowanie daty.  
Od ostatniego rajdu zmieniło się to, że 
główna organizatorka ze strony Wydzia-

łu Oświaty Urzędu Dzielnicy Ursus – 
p. Barbara Dudzińska odeszła na 

emeryturę. 

Miejmy nadzieję, że w roku 
2022 Rajd Szlakiem Naszej Histo-

rii, w tradycyjnej formie, rzeczywiście 
się odbędzie, a pomysł Hufca Piastów 
stanie się kreatywną zachętą i inspiracją 
dla innych.

Rozmawiał 
Wojciech Grzesik

PIASTÓW. Rajd Szlakiem Naszej Historii 2021 

PATRON „Rajdu Szlakiem Naszej Historii”
Od roku 2013 „Rajd Szlakiem Naszej Historii” nosi imię porucznika 
JANA CIERLIŃSKIEGO ps. „Wicher”, harcmistrza ZHP, twórcy i Hono-
rowego Komandora Rajdu. Pan Jan podczas II wojny światowej był harce-
rzem Szarych Szeregów, a następnie żołnierzem Armii Krajowej, brał udział 
w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie zajmował się badaniem historii Pol-
skiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, pełnił funkcję Prezesa Koła 
Nr 6 „Helenów” Światowego Związku Żołnierzy AK, a poprzez zainicjowanie 
i organizację Rajdu Szlakiem Naszej Historii dbał o świadomość historyczną 
kolejnych pokoleń Polaków. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej i Warszawskim Krzyżem Po-
wstańczym. Mieszkał w Ursusie. Zmarł 7 grudnia 2012 r. w wieku 86 lat. Jego 
mogiła na cmentarzu parafialnym przy ul. Ryżowej w Ursusie jest jednym 
z punktów, do którego docierają uczestnicy kolejnych edycji Rajdu.

Znaczek z ostatniej – XXXIV edycji 
Rajdu Szlakiem Naszej Historii 

im. por. hm. Jana Cierlińskiego, 
który odbył się w Ursusie w 2019 r. 

Pamięci – zgodnie z wybraną trasą, wy-
konania znajdujących się tam 
zadań oraz wysłania do 
organizatorów, najpóź-
niej do 3 maja, rela-
cji z przebytej trasy 
oraz wykonanych 

 – Warunkiem 
ukończenia rajdu 
była notatka z trasy. 
Głównie dostaliśmy 
prezentacje, były też filmi-

główna organizatorka ze strony Wydzia-
łu Oświaty Urzędu Dzielnicy Ursus – 

p. Barbara Dudzińska odeszła na 
emeryturę. 

Miejmy nadzieję, że w roku 
2022 Rajd Szlakiem Naszej Histo-
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

DRODZY MIESZKAŃCY! Ostatni rok był dla większości z nas trudnym okresem 
– pełnym obaw i lęku związanego z chorobą bliskich, izolacją czy utratą pracy. 
Sytuacja związana z epidemią spowodowała, że wiele osób, chcąc pozbyć się 
stresu i niepokoju, zaczęło sięgać po alkohol. Niestety, to poczucie ulgi i poprawy 
nastroju jest chwilowe – ostatecznie może prowadzić do uzależnienia i pojawie-
nia się wielu dodatkowych problemów.
Osoby, które są zainteresowane powyższą tematyką i chciałyby dowiedzieć się 
czegoś więcej na temat alkoholu oraz zapoznać się z lokalną (i nie tylko) ofertą 
pomocy, serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 

29 czerwca 2021 r. o godz. 17.30 
w Piastowie, ul. 11 Listopada 8, w świetlicy „Dom Jana Pawła II” (wejście od 

ul. Popiełuszki). Szczegóły pod nr tel.: 22 770 52 15, 790 771 170

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
– SPOTKANIE INFORMACYJNE 

RUSZYŁ PUNKT SZCZEPIEŃ 
POWSZECHNYCH
Od czwartku 10 czerwca rozpoczął swoją działalność nowy punkt szczepień 
w Piastowie. Zorganizowany w formule Punktu Szczepień Powszechnych 
zarządzany będzie przez SPZOZ Piastun, podobnie jak działający od kilku 
miesięcy punkt w przychodni przy ul. M. Reja 1.

PSP mieści się w nowym budynku 
filii przychodni SPZOZ Piastun 
przy ul. ks. I. Skorupki 16A. 

Obiekt był już od pewnego czasu przy-
gotowany do pełnienia funkcji Powszech-
nego Punktu Szczepień, czekaliśmy tylko 
na pierwszą dostawę szczepionek. Zreali-
zowana została 10 czerwca rano i pierw-
sze osoby mogły być zaszczepione już od 
godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy ko-
lejnych pacjentów, także osoby najmłod-
sze w wieku 12–15 lat, zarejestrowane 
w systemie.
Dodatkowe informacje i rejestracja na 
szcze�ienia �od nr tel. ��3�9�3�211.

 Grzegorz Szuplewski Mateusz Kuczabski                                                      
 Burmistrz Miasta Piastowa Dyrektor SPZOZ Piastun

Piastów miejscem edukacyjnych szans
Miejsca w przedszkolach dla wszystkich 
maluchów i relatywnie niewielkie różnice 
w wynikach sprawdzianów pomiędzy naj-
lepszymi i najsłabszymi uczniami to naj-
ważniejsze elementy wyrównywania szans 
edukacyjnych. Piastowskie placówki działa-
ją w ten sposób od lat. Wysiłek ten został 
właśnie dostrzeżony. Miasto Piastów zo-
stało wyróżnione w rankingu Pisma Samo-
rządu Terytorialnego Wspólnota i Fundacji 
Naukowej Evidence Institute pod nazwą 
„Miejsca Edukacyjnych Szans".

W yrównywanie szans to ideał edukacyjny, 
którego realizacja nie jest prosta. Zajęcia 
wyrównawcze, indywidualizacja kształce-

nia, czy system wsparcia finansowego to ważne 
elementy sprawdzania jakości pracy szkół, ale też 
sens ich działania. Wysiłek ten zmierza przecież 
do tego, by wykształcić człowieka samodziel-
nego, zdolnego do kierowania własnym życiem 
i wpływania na bieg spraw publicznych. Ranking 
pisma Wspólnota i Fundacji Naukowej Evidence 
Institute wskazał samorządy, które w wyjątkowy 
sposób wspierają słabszych uczniów, wyrównu-
jąc ich szanse, dzięki czemu pomagają zbudować 
udane i szczęśliwe życie. Piastów zajął czwarte 
miejsce w kategorii małych miast.

Jakość �iastowskiej edukacji zosta�a �odda�
na ocenie, która mia�a trzy sk�adowe: �oziom 
osiągany �rzez s�abszych uczniów, zróżnicowanie wy�
ników wszystkich uczniów oraz dostę�ność edukacji 
�rzedszkolnej. Do opracowania rankingu wykorzystano 
publicznie dostępne dane z Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Analiza 
powstała na bazie najnowszych dostępnych danych i doty-
czyła ostatnich czterech lat.
W �rzy�adku egzaminów ósmoklasisty pod uwagę bra-
no zróżnicowanie wyników uczniów – im niższe nierów-
ności, tym wyższa pozycja w rankingu. Drugą sk�adową 
by�y wyniki najs�abszych uczniów w gminie na tym 
samym egzaminie. Im wyższe wyniki najsłabszych, tym 
wyższa pozycja w rankingu. Ostatnia składowa to udzia� 
dzieci w wieku 3–� lat objętych o�ieką �rzedszkolną. 
Im większy, tym wyższa pozycja w rankingu.
Szacując każdą składową rankingu uwzględniono rów�
nież zamożność samorządów, ich wielkość oraz wskaź-
nik bezrobocia. W modelu wzięto pod uwagę:

■■ dochody własne gmin w przeliczeniu na mieszkańca 
(dane GUS)

■■ wskaźnik udziału bezrobotnych (dane GUS o bezrobo-
ciu rejestrowanym)

W ten sposób gminy, które mają trudniejszą pozycję eko-
nomiczno-społeczną mogły być porównywane z gminami 
w obiektywnie lepszej sytuacji. Rezultaty zaprezentowano 
w pięciu osobnych kategoriach dla różnej wielkości jedno-
stek samorządu terytorialnego. Końcowa pozycja w ran-
kingu została obliczona jako średnia trzech składowych. 
Dodatkowo, ze względu na specyfikę funkcjonowania 
gmin, ranking podzielono na pięć kategorii:
1. Miasta wojewódzkie
2. Miasta na prawach powiatu
3. Miasta powiatowe, czyli gminy z siedzibą powiatu
4. Małe miasta
5. Gminy wiejskie
Ogłoszenie wyników rankingu oraz wręczenie dyplomów 
dla wyróżnionych nastąpiło podczas Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości” 
w Lublinie.

SPIS ZE WSPARCIEM RACHMISTRZA JEST O TYLE ŁATWIEJ-
SZY, ŻE TO RACHMISTRZ PROWADZI NAS PO CAŁYM FORMU-
LARZU SPISOWYM. JEŚLI MAMY JAKIEŚ WĄTPLIWOŚCI CO 
DO TREŚCI PYTAŃ, MOŻEMY OD RAZU POPROSIĆ RACHMI-
STRZA O WYJAŚNIENIE.

Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydatna w przypadku 
osób, które nie czują się zbyt pewnie używając komputera lub 
telefonu albo w ogóle nie miały styczności z cyfrowym świa-
tem. Formularz spisowy jest bowiem dostępny wyłącznie przez 
Internet – jeśli nie umiemy się spisać samodzielnie, należy bez-
względnie skorzystać z pomocy rachmistrza.

Pamiętaj, że rachmistrz dzwoni w imieniu Głównego Urzędu 
Statystycznego i robi to w ramach obowiązków służbowych. Nie 
miej więc do niego o to pretensji. Jeśli masz jakieś wątpliwości, 
lub nie chcesz się spisać w danej chwili, zakomunikuj to i umów 
się na inny termin.

GDY ZADZWONI RACHMISTRZ 
DLACZEGO WARTO ODEBRAĆ?

RUSZYŁ PUNKT SZCZEPIEŃ 
POWSZECHNYCH
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PORADY PRAWNE l PSYCHOLOGIA

ODPUŚĆ SOBIE...
Nastały czasy, w których 
większość z nas robi ciągle 
bardzo dużo. Można pokusić 
się o stwierdzenie, że jest 
to niekończąca się gonitwa 
piętrzących się nieustannie spraw zawodowych 
i prywatnych. Masa rzeczy do zrobienia „na wczo-
raj”. Gonitwa ta sprawia, że coraz krócej cieszymy 
się z osiąganych sukcesów, szybko wciągając się 
w kolejne zadania do odhaczenia. Funkcjonowanie 
w taki sposób przez dłuższy czas może nas wyczer-
pać nie tylko psychicznie, ale i fi zycznie. Czasem 
najlepszą receptą jest – odpuszczenie.  

Brak czasu
Wśród powszechnego, codziennego narzekania prym 
wiedzie najczęściej utyskiwanie na brak czasu. Z jed-
nej strony jest go tak wiele, z drugiej zaś tak często 
nie udaje nam się zrobić wszystkiego tak szybko i tak 
dobrze jak byśmy chcieli. Brak czasu stał się plagą 
nowoczesnego społeczeństwa. Przyczyn takiego 
trybu funkcjonowania może być bardzo wiele. Brak 
umiejętności skupienia się na jed-
nej rzeczy przez co wolniej robi-
my to, co zostało zaplanowanie. 
Do tego potężna ilość rozprasza-
czy na czele ze smartfonem, na 
który zwykliśmy spoglądać często 
i niejako już z przyzwyczajenia. 
Rekordziści mają go przy sobie 
zawsze, niezależnie od tego, czy 
wypoczywają na plaży czy idą do 
łazienki. Na brak czasu wpływa 
też potężna ilość zadań, jakie cią-
gle przed sobą stawiamy.  

Duża presja
Wraz z dużą liczbą zadań rośnie presja, żeby je wyko-
nać. Nieustannie forsujemy się, żeby brnąć do przodu. 
Chcemy robić ciągle więcej, szybciej, lepiej. Staje się 
to niejako normą, do której dokładamy więcej i więcej, 
wyznaczając tym samym nową normę. Być może nie 
każdy z nas funkcjonuje w ten sposób. Jednak zdecy-
dowana większość właśnie tak określa swoją codzien-
ność. Walczymy, by w zakresie każdej podejmowanej 
czynności być możliwie najlepszym, a rywalizacja jest 
czymś, co wielu dodatkowo napędza. Co gorsza, robi-
my tak wiele, a i tak wcale nie jesteśmy zadowoleni 
z osiąganych efektów. Zamiast radości ze zrealizowa-
nych zadań, czujemy zdumienie, że wciąż mamy ich 
przed sobą tak dużo. Lista zadań szybciej się poszerza 
niż skurcza. Psychologie nazywają to zjawisko pułap-
ką bezlitośnie wysokich standardów. 

Zbyt wysokie standardy
Znaczące w tym zjawisku jest właśnie słowo „bezli-
tośnie”. Stawianie sobie porzeczki nierealnie wysoko 
i związany z tym nadmierny krytycyzm utrudniają 
nam radość z przeżywanych sukcesów. Sukces w ogó-
le przestaje być rozpatrywany jako sukces. Po jego 
osiągnięciu natychmiast trzeba gnać dalej. To, czemu 
przyglądamy się za to znacznie mocniej to porażki. 
Nie lubimy ich, postrzegamy je jako największe zło. 
Bezlitośnie wysokie standardy mogą być przyczyną 
całego spektrum negatywnych emocji – nieustannego 
niezadowolenia, dyskomfortu czy wiecznej irytacji, 
że ustalone, osobiste normy nie są spełniane. Dopro-
wadzanie się do ekstremum w każdej dziedzinie życia 
może w dłuższej perspektywie odebrać nam radość 
życia, poczucie sensu i spełnienia, a nawet zdrowie. 

Umiejętność odpuszczania
Wiadomo, raczej nie będzie tak, że osoby prowadzą-
ce taki zagoniony tryb życia błyskawicznie z niego 
zrezygnują. One są już nauczone życia w taki sposób, 

nie znają jego alternatywy, a nawet jeśli, to może nie 
wydawać im się pociągająca. Warto zastanowić się na 
początek, jakie są prawdziwe przyczyny realizowania 
każdej rzeczy na sto procent. 
Czy na pewno każde zadanie wymaga wykonania go 
perfekcyjnie? W kontekście zawodowym bardzo często 
ta potrzeba nie wynika z faktycznej dbałości o jakość 
projektu, a z wewnętrznej konieczności dostosowania 
się do etykiet, które przypinamy do siebie jako do spe-
cjalisty. Innymi słowy, często potrzebujemy utrzymać 
nasz wizerunek samych siebie jako pewnych ekspertów 
– i to nawet nie w oczach innych, a własnych. 
Nie jest to też mechanizm w pełni świadomy. Działamy 
tak, bo inaczej nie umiemy. Uświadomienie sobie tego 
mechanizmu powoduje, że może być nam łatwiej od-
puścić sobie ten nieustanny perfekcjonizm. Jak mówi 
popularne stwierdzenie, czasami lepsze jest wrogiem 
dobrego. Być może warto zrobić coś szybciej, a mniej 
idealnie niż w sposób nieskazitelny, a wymagający ko-
lejnych dwóch wieczorów. 

Poczucie kontroli
Lubimy mieć kontrolę nas swoim życiem, zadaniami, 
każdym dniem, podejmowanymi decyzjami. Lubimy 
być wiodącymi autorami naszych działań. Tak rozu-
miana kontrola, czyli umiejętność zapanowania nad 
tym, co robimy i co się u nas dzieje, jest zjawiskiem 
generalnie pozytywnym. Stąd kolejny postulat może 

wydawać się nieco kontrowersyjny – lepiej pozwo-
lić sobie czasem na utratę kontroli. Nie na wszystko 
mamy wpływ, nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
wszystkiego – choćby reakcji innych ludzi czy tego, 
co może nam przynieść kolejny dzień. Zamiast się 
o to złościć i widzieć w tym przyczynę kolejnych, 
piętrzących się zadań, warto to zwyczajnie zaak-
ceptować. Odpuścić. Poddać się biegowi wydarzeń. 
Zdumiewające może być wówczas dla nas odkrycie, 
że niekoniecznie zakończy się to jakąś tragedią. Naj-
prawdopodobniej nie wydarzy się wówczas… zupeł-
nie nic. Są sprawy życiowe, nad którymi warto mieć 
kontrolę. Są też jednak takie, z których warto ją zdjąć.  

Porażka nie taka straszna
Wspomniana porażka, której tak bardzo się boimy, jest 
i będzie stałym elementem naszego życia. Nie chcę 
uciekać się tutaj do górnolotnych frazesów postulują-
cych, by każdą porażkę traktować jako wzmacniającą 
lekcję na przyszłość. Nie zawsze będzie to lekcja. Nie 
zawsze wpłynie na nas dobrze i niekiedy faktycznie 
jej konsekwencje mogą być dla nas dotkliwe. Ale py-
tanie, czy każda porażka to faktycznie „porażka” czy 
może zwyczajne niewywiązanie z wszystkiego na 
czas, które za kilka dni zostanie zupełnie zapomnia-
ne, zepchnięte na dalszy plan. Jeśli jednak dotyczy 
czegoś poważniejszego to pamiętajmy – gorsze dni są 
wpisane w nasze życie tak samo jak lepsze. Zamiast 
złościć się na ich obecność lepiej spróbować jak najle-
piej sobie z nimi radzić. Jak najszybciej wrócić do tych 
dobrych dni. Nie obrażać się na porażkę, ale umieć ją 
odpowiednio traktować. Nie warto karać się za to, że 
coś nie wyszło. Warto za to wyciągać wnioski, czerpać 
wiedzę, szukać pomocy i działać. 
Podsumowując – dbajmy o wysokie standardy, ale 
nie �ozwólmy, żeby zabra�y nam radość z życia. 

Marlena Hess

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

*  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.

NOTARIUSZ NIE WSZYSTKO ZAŁATWI
Odebrałem od notariusza akt notarialny 
stwierdzający, że jestem jedynym spadko-
biercą po mojej mamie. W sporządzonym 
przez nią testamencie nie uwzględniono 
mojej siostry. A ona teraz nie chce mi wy-
dać kluczy do mieszkania mamy. W efekcie 
lokal cały czas stoi pusty. Czy mogę w nim 
wymienić zamki i sam się wprowadzić?
Zakładamy, że przez pojęcie aktu notarialne-
go rozumie Pan akt poświadczenia dziedzi-
czenia (APD). Taką procedurę można także 
przeprowadzić w sytuacji, gdy zmarły po-
zostawił testament. W odróżnieniu od sądu 
notariusz nie ma możliwości zmuszenia za-
interesowanych do przedstawienia przez nich 
takiego dokumentu. W efekcie, jeśli ktoś nie 
chce testamentu przedstawić – zmusić go do 
tego może jedynie sąd w trakcie postępowa-
nia spadkowego – notariusz nie ma takich 
uprawnień. 
Z pytania wynika jednak, że Pan jako spad-
kobierca przedstawił notariuszowi testament, 
w którym zmarła matka czyni Pana jedynym 
spadkobiercą. Żadnego spadku nie prze-
widziała za to dla Pańskiej siostry. Kłopot 
w tym, że przeprowadzenie notarialnego 
poświadczenia dziedziczenia możliwe jest 
tylko wtedy, gdy przed notariuszem stawią 
się osobiście wszystkie osoby będące po-
tencjalnymi spadkobiercami. Dotyczy to 
zarówno dziedziczenia ustawowego (czyli 
takiego bez testamentu – jedynie na podsta-
wie przepisów Kodeksu cywilnego), a tak-
że testamentowego. W konsekwencji, to że 
w testamencie matka tylko Pana uczyniła 
swoim wyłącznym spadkobiercą nie ozna-
cza jeszcze, że przed notariuszem nie była 
potrzebna obecność Pańskiej siostry. Ona też 
powinna się stawić w chwili przeprowadze-
nia notarialnego poświadczenia dziedzicze-
nia. Jej obecność była konieczna, bo tylko 
w ten sposób notariusz może otrzymać od 
wszystkich zainteresowanych zgodny wnio-
sek o załatwieniu spraw spadkowych w taki 
sposób. 
To jest tak ważne, że ustawodawca uznał, iż 
wszyscy zainteresowani powinni stawić się 
przed notariuszem osobiście – nie dopuszcza 
się możliwości działania przez pełnomoc-
ników. Wysłuchanie Pańskiej siostry dałoby 
notariuszowi możliwość zweryfikowania czy 
ma ona – albo nie – zastrzeżenia do przepro-
wadzanej procedury aktu poświadczenia 
dziedziczenia. Bez obecności Pańskiej sio-
stry u notariusza trudno uznać, że procedu-
ra spadkowa została zakończona aktem po-
świadczenia dziedziczenia. Siostra zgłasza 
pretensje do spadku, a to oznacza, że po-
wstały w ten sposób spór rozstrzygnąć może 
jedynie sąd. I do niego właśnie powinien się 
Pan udać z wnioskiem o stwierdzenie naby-
cia spadku. 
Dopóki sprawa nie zakończy się przed są-
dem – trudno uznać, iż jest Pan jedynym 
właścicielem mieszkania po matce. O tym 
zdecydować może jedynie sąd – akt nota-
rialny w tym przypadku nie wystarczy. Sko-
ro sprawa własności lokalu po zmarłej jest 
wciąż niewyjaśniona – nie ma podstaw, by 

uznać, że może Pan z niego korzystać jako 
wyłączny właściciel, to znaczy zmienić za-
mki i wprowadzić się tam. Do tego potrzebne 
jest ostateczne rozstrzygnięcie sporu między 
spadkobiercami przez odpowiedni sąd.

EKSMISJA DLA BRUTALA
Jestem ofi arą przemocy domowej, której 
sprawcą jest mój mąż. Niestety, mieszka-
my razem pod jednym dachem. Ze wzglę-
du na bezpieczeństwo swoje i naszego 
dziecka chciałbym się go jakoś pozbyć. 
Czy jest sposób, żeby sprawca przemocy 
opuścił nasze mieszkanie?

Tak! Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie stanowi, że jeśli członek rodzi-
ny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim 
zachowaniem polegającym na stosowaniu 
przemocy w rodzinie, czyni szczególnie 
uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, oso-
ba dotknięta przemocą ma prawo domagać 
się, aby sąd zobowiązał sprawcę przemocy 
w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmo-
wanego mieszkania. Dotyczy to też bezpo-
średniego otoczenia lokalu. Sąd może nawet 
zakazać zbliżać się do mieszkania i jego 
bezpośredniego otoczenia. Z przepisu tego 
można skorzystać także wtedy, gdy spraw-
ca przemocy tylko czasowo przebywa pod 
jednym dachem ze swoimi ofiarami. Regułę 
tę stosować można także wobec małżonka. 
Jeśli Pani małżonek jest szczególnie nie-
bezpieczny, radzimy zwrócić się do swojego 
dzielnicowego. Policjant może w ramach 
postępowania administracyjnego nakazać 
sprawcy przemocy opuszczenie mieszkania 
i jego otoczenia, a także zakazać zbliżania 
się do ofiar przemocy. Pani mąż będzie miał 
prawo złożyć zażalenie na działanie poli-
cjanta w ciągu 3 dni od dnia doręczenia mu 
takiego zakazu. Taki nakaz obowiązuje przez 
14 dni – w tym czasie może Pani przedłużyć 
go przed odpowiednim sądem.

GRZYWNA ROZŁOŻONA NA RATY
Czy sąd może mi rozłożyć na raty orzeczo-
ną grzywnę? Na ile rat maksymalnie może 
rozłożyć taką karę?

Jeśli natychmiastowe wykonanie grzywny 
pociąga dla Pana albo Pańskiej rodziny zbyt 
ciężkie skutki, sąd może rozłożyć grzywnę na 
raty na czas nie przekraczający jednego roku 
licząc od dnia wydania pierwszego postępo-
wania w tym zakresie. Z takim wnioskiem 
radzimy wystąpić do sądu karnego jak naj-
szybciej.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!... 

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 
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URSUSKIE MURALE
Z okazji Nocy Muzeów, 15 maja, jednym z wydarzeń zaproponowanych 
przez Dom Kultury „Portiernia” był spacer śladami ursuskich murali. 
Spacer przygotowała i poprowadziła Agnieszka Gorzkowska z pomocą 
dwóch koleżanek z pracy.

N a wieść o spacerze wielu uczestni-
ków przyjechało specjalnie z innych 
warszawskich dzielnic. Agnieszka 

Gorzkowska, zajmująca się w „Portier-
ni” Izbą Tożsamości Ursusa, na każdym 
przystanku opowiadała o autorze, histo-
rii i czasie powstania pracy. Ubarwiała 
opowieść wieloma związanymi z tema-
tem ciekawostkami. 
Przy prezentacji poszczególnych murali 
prowadząca zadawała uczestnikom spa-
ceru pytania konkursowe, dotyczące wy-
darzeń na nich przedstawionych, street 
artu, autorów oryginalnych obrazów (w 
przypadku „Guerniki” Picassa) i historii 
Ursusa. Zwycięzcy otrzymywali nagro-
dy, m.in.: albumy fotograficzne „Polski 
Outdoor” na temat zepsutego krajobra-
zu reklamowego polskich miast, prze-
wodniki turystyczne po Mazowszu, tor-

by na ramię przedstawiające największy 
mural Ursusa namalowany na Ośrod-
ku Kultury „Arsus” oraz pamiątkowe 
badże (metalowe znaczki z grafiką do 
przypięcia) z muralami Ursusa i logiem 
Nocy Muzeów 2021.
Trasa wiodła od najstarszego muralu 
reklamowego na ścianie przedwojennej 
kamienicy przy ul. Cierlickiej aż po naj-
nowsze realizacje na jednym z nowych 
osiedli.
Mural reklamowy ZPC Ursus na przed-
wojennej kamienicy Jana i Julii Szpu-
dów przy ul. Cierlickiej 10 powstał 
w latach 70-tych XX wieku. Od połowy 
lat trzydziestych do 1997 r. w budyn-
ku działał urząd pocztowy. W 2012 r. 
dwupiętrowy budynek został wpisany 
do Gminnej Ewidencji Zabytków. Inwe-
stor, remontujący obecnie budynek ma 

w planach odnowie-
nie wielkiej reklamy 
zakładów od strony 
ul. Wiosny Ludów.
Obraz Guernica po-
wstał ok. 5 lat temu 
na zamówienie właś-
ciciela Agencji Re-
klamowej „Linea” 
Zbigniewa Szczep-
kowskiego, który jest 
wielkim fanem Picas-
sa. Dzieło na szczęś-
cie jest szanowane, 
ale autor, absolwent 

ASP Jan Kulinicz co roku po zimie po-
prawia ubytki. Pablo Picasso namalował 
„Guernicę” w 1937 roku na zamówienie 
hiszpańskiego rządu. 26 kwietnia 1937 
roku w czasie hiszpańskiej wojny do-
mowej, będącej preludium i poligonem 
doświadczalnym II wojny światowej, 
zostało zbombardowane święte miasto 
Basków – Guernica. Na obrazie są za-
równo ludzie, jak i zwierzęta. Artysta 
pokazał ich cierpienie. Po sąsiedzku 
znajduje się mural powstańczy (Powsta-
nie Warszawskie 1944), namalowany 
również przez Kulinicza na podstawie 
dwóch czarno-białych zdjęć. 
Przy Parku Czechowickim na zlecenie 
Urzędu Dzielnicy Ursus duży mural 
stworzyli Rafał Koc i Krzysztof Mro-
czek. Autorzy wzorowali się na starych 
fotografiach i materiałach archiwalnych. 
Jak mówili, było to trudne zadanie. Pro-
jekt był bardzo złożony, składał się z kil-
ku zdjęć, obejmował okres od wydarzeń 
roku 1976, przez powstawane Solidar-
ności, aż do pierwszych częściowo wol-
nych wyborów w 1989 roku. Należało 
tak złożyć całość, żeby były czytelne 
wszystkie ważne elementy wydarzenia. 
Przez dwie noce twórcy pracowali przy 
pomocy rzutnika.
Przy stacji PKP Niedźwiadek od strony 
ul. Orląt Lwowskich są dwa murale – 
pierwszy – upamiętniający Powstanie 
Warszawskie, drugi – wydarzenia 1976 
roku w Ursusie.
Na nowym osiedlu Ronson murale na-
malował Łukasz Zasadni z pracowni 
NIETAK Malowanie Artystyczne. Wy-
korzystał jedną z najnowszych technik 
malarstwa ulicznego, tzw. antysmogo-
wą. Skład chemiczny specjalistycznych 
farb fotokatalitycznych pozwala na 
oczyszczanie powietrza z wielu szkod-
liwych substancji w procesie katalizy; 
redukuje nieprzyjemne zapachy i zanie-

czyszczenia, zabija bakterie, powstrzy-
muje rozwijanie się pleśni, a trujące 
gazy z powietrza zamienia w nieszkodli-
we dla człowieka substancje chemiczne.
4 września 2018 r. odbyła się uroczy-
stość ukończenia historycznego muralu 
na zabytkowym budynku Ośrodka Kul-
tury „Arsus”. Mural został stworzony 
przez Fundację dla Ursusa, powołaną 
przez Zbigniewa Janasa ze wsparciem 
finansowym miasta Warszawy, oraz 
pomocy Domu Spotkań z Historią, Be-

aty Naimskiej i Re-
naty Kaznowskiej. 
4 września 1980 r. 
w tym miejscu przed-
stawiciele ZM Ur-
sus i innych zakładów 
pracy z województwa 
mazowieckiego po-
wołali Region Ma-
zowsze Niezależne-
go Samorządnego 
Związku Zawodo-
wego „Solidarność”. 
Autorem projektu jest 

Adam Walas. Tworzenie historycznego 
muralu ma być kontynuowane o kolej-
ne tematy i osiągnie on powierzchnię 
350 m2.
Duża liczba murali o zbliżonej tema-
tyce sugeruje, że mieszkańcy Ursusa 
chcą pamiętać. Większość z nich doty-
czy wydarzeń, w których czynny udział 
brali ówcześni pracownicy ZM „Ursus”. 
Są murale nawiązujące do samych za-
kładów. Prawie wszystkie zachowują 
pamięć o miejscu, w którym powsta-
wały znane na całym świecie ciągniki 
„Ursus”.

Wśród tegorocznych �rojektów do 
budżetu obywatelskiego na 2�22 rok 
znalaz� się w Ursusie �rojekt „Mural 
Siedmiu Panien Ursusa” na elewacji 
budynku przy ul. Wojciechowskiego 
15, przypominający historię powsta-
nia fabryki URSUS. Zachęcamy do 
g�osowania – ostateczny termin mija 
3� czerwca 2�21 r.

Tekst i zdjęcia 
 Jacek Sulewski
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DK „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

Lipiec
■■ WARSZTATY CERAMICZNE (Instruktor: 

Piotr B iałek) 5 i 12  lipca 2021 r.  godz. 
10.00 – 11.30 (zgłoszenia indywidualne, 
max. 7 osób, 7–12lat)

■■ PODSTAWY RYSUNKU ARCHITEK-
TONICZNEGO – warsztaty rysunkowe – 
(Instruktor: Karolina Kurzak) 19–22 lipca 
2021 r.  godz. 10.00–12.00 (zgłoszenia 
indywidualne, max. 10 osób, 10–14 lat)

■■ TENIS STOŁOWY DLA POCZĄTKUJĄ-
CYCH I ZAAWANSOWANYCH (Instruk-
tor: Paweł Wyrzykiewicz). Udostępniamy salę 
i sprzęt, obowiązuje zmiana obuwia – 

  05–09, 12–16, 19–23 lipca 2021 r. godz. 
10.00–14.00 (zgłoszenia indywidualne, 
2 osoby podczas gry w sali, 7–12 lat)

■■ MINI PLENER MALARSKI (Instruktorzy:  
Karolina Kurzak i Martin Imrich) – 07, 09, 
12, 14 lipca 2021 r., godz. 10:00–12:00 
(zgłoszenia indywidualne, max. 10 osób, 
6–10 i 11–14 lat)

■■ PODSTAWY FOTOGRAFII  (Instruktor: 
Martin Imrich) – 06, 08, 13, 15 lipca, 
godz. 10.00–11.30 (zgłoszenia indywidual-
ne, max. 5 osób, 9–14 lat)

NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA W DK „MIŚ” BOWIĄZU-
JĄ ZAPISY TELEFONICZNE: 22 667 92 18

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

www.portiernia.arsus.pl

Osoba odpowiedzialna: 
Bożena Kuśmierek     

Lipiec
■■ ZAJĘCIA CYRKOWE (Instruktor: Agniesz-

ka Bińczycka) – 01, 05, 12 lipca 2021 r., 
godz. 10.00–11.30 (Wiek uczestników: 7–9 
lat. Zajęcia w grupie: min. 5, max. 10 osób)

■■ WARSZTATY PLASTYCZNE „MARY-
NISTYCZNE LATO”  (Instruktor: Renata 
Przybysz) – 02, 15 lipca 2021 r., godz. 
10.00–11.30 (Wiek uczestników: 7–14 lat. 
Liczba uczestników: max. 10 osób)

■■ POZNAJEMY ARCHITEKTURĘ URSU-
SA I BUDUJEMY MAKIETY SWOJEJ 
OKOLICY (Instruktor: Agnieszka Gorzkow-
ska) – 06, 13, 22, 30 lipca 2021 r., godz. 
9.30–11.00 (Wiek uczestników: 7–12 lat. 
Zajęcia w grupie: min. 5, max. 10 osób)

■■ ABC FOTOGRAFII (prezentacja + wi-
zyta w ciemni) (Instruktor: Aleksander 
Brych) – 07, 14, 21, 28 lipca 2021 r., 
godz. 12.00–13.30 (Wiek uczestników: 
7–14 lat. Zajęcia w grupie: max. 10 osób)

■■ WARSZTATY PLASTYCZNE „PODWOD-
NY ŚWIAT” (Instruktor: Renata Przybysz) – 
08, 23 lipca 2021 r., godz. 10.00–11.30 
(Wiek uczestników: 7–14 lat. Zajęcia w gru-
pie: max. 10 osób)

■■ OTWARTY TENIS STOŁOWY  (Instruk-
tor: Leszek Bućko) – 19, 20, 26, 27 lipca 
2021 r., godz. 10.00–14.00 (Wiek uczest-
ników: 7–14 lat.  Zajęcia w grupach: min. 4, 
max. 8 osób)

■■ ZAJĘCIA PRZYRODNICZE „MAŁE 
MRÓWKI W WIELKIM  MIEŚCIE” 
(Instruktor:  Irena Jarzębak) – 27 lipca 
2021 r., godz. 10.00–11.30  (Wiek uczest-
ników: 7–9 lat zajęcia w grupie max. 10 osób)

■■ ZAJĘCIA PRZYRODNICZE „ZWIERZĘ-
TA NAD WODĄ” (Instruktor: Irena Jarzę-
bak) – 29 lipca 2021 r., godz. 10.00–
11.30 (Wiek uczestników: 7–12 lat. Zajęcia 
w grupie: max. 10 osób)

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
Osoba odpowiedzialna: 
Elżbieta Zdanowska-Cozac

Sierpień
■■ WARSZTATY PLASTYCZNE „W KRAI-

NIE KOLORU” (Instruktor: Katarzyna Lu-
dwiczak) – 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 
sierpnia 2021 r. (pon., śr.), godz. 11:00–
12:15 (wiek 7–14 lat, max. 9 osób)

■■ WARSZTATY CERAMICZNE „ZABAWY 
Z GLINĄ” (Instruktor: Katarzyna Piwo-
warska) – 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 
sierpnia 2021 r. (wt., czw.) – godz. 16.30–
17.30 i 18.00–19.00. 4 grupy na tydzień. 
Każda grupa – 1 h.  
l■ Grupy: I, II, III i IV –  w 1 i 3 tygodniu 

sierpnia
l■ Grupy: V, VI, VII i VIII –  w 2 i 4 tygodniu 

sierpnia
Tematy zajęć:
1) obrazek z wakacji 
2) figurka 3D
3)  konstrukcja ze ścianami: 

domek, kubek, świecznik 
4) zajęcia dowolne 
5) szkliwienie prac 

Grupy 8-osobowe
Dzieci w wieku: 
• powyżej 7 lat – samodzielnie
• mniej niż 7 lat – wymagany opiekun

■■ ZAJĘCIA TEATRALNE „TEATRALNY RE-
BUS” – (Instruktor:  Bartosz Pietrzyk) – 02, 
04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 
sierpnia 2021 r. (pon., śr. i pt.), godz. 
12.30–15.30 i 16.00–19.00 
l 1,5 h – zajęcia teatralne
l 1,5 h – zajęcia plastyczne

  (Wiek uczestników: IV–VIII klasy szkół pod-
stawowych. W grupie max. 10 osób)

OŚRODEK KULTURY 
„ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, 02-495 Warszawa

www.arsus.pl
Sierpień

KINO URSUS
(Andrzej Orzechowski) 

■■ 18 SIERPNIA /środa/,  godz. 11:00 
„MAŁY KSIĄŻĘ” – Francja, anim. przygodo-
wy (1 godz. 48 min.)

■■ 25 SIERPNIA /środa/, godz. 11:00 
– „KUMBA” –  animowany, familijny/przy-
godowy (1 godz. 30 min.)

UWAGA!
W związku z COVID-19 została 

ograniczona liczba uczestników. 
Podczas zajęć obowiązują 

procedury zachowania 
bezpieczeństwa i zasad 

funkcjonowania Ośrodka Kultury 
„Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. 

Warszawy w trakcie epidemii 
COVID-19 dla użytkowników 

Ośrodka i jego filii.

Wszystkie zajęcia w ramach akcji 
„Lato w mieście” są bezpłatne. 

Obowiązują ZAPISY TELEFONICZNE 
conajmniej tydzień przed 

rozpoczęciem zajęć.

PIERWSZEŃSTWO MAJĄ 
DZIECI ZE SZKÓŁ I PLACÓWEK 

URSUSA, BIORĄCE UDZIAŁ 
W ZORGANIZOWANYCH 

ZAJĘCIACH 
„LATA W MIEŚCIE 2021”

KOORDYNATOR imprez i zajęć stałych 
w ramach dzielnicowego programu 

„LATO W MIEŚCIE 2021” w placówkach 
Ośrodka Kultury „Arsus”: 

ALINA MAŁACHOWSKA
TEL. 22 478 27 70

PROGRAM IMPREZ I STAŁYCH ZAJĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ PLACÓWKI 
OŚRODKA KULTURY „ARSUS”  NA TERENIE DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

LATO W MIEŚCIE 2021
LIPIEC  i  SIERPIEŃ

OŚRODEK KULTURY ARSUS W DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY,  UL. TRAKTORZYSTÓW 14, TEL 22 478 34 54, WWW.ARSUS.PL
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BUDŻET OBYWATELSKI na 2022 rok
Drodzy Państwo, jako pracownicy Domu Kultury 
„Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie czynnego 
udziału w głosowaniu w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Złożyliśmy 
projekty, które dzięki Państwa głosowaniu możemy wygrać:
„URSUS MALUJE” –  kurs malarstwa akademickiego  

dla młodzieży i dorosłych – PROJEKT NR 45
oraz
PAKIET NA NUDĘ –  POZNAJ SĄSIADÓW.  

Tydzień kultury słowackiej – PROJEKT NR 48
Bardzo prosimy o oddanie głosu na nasze projekty. Za oddane głosy już dziś składamy 
serdeczne podziękowania.
Głosy można oddawać w dniach 15–30 czerwca 2021 r.
przez internet klikając na poniższy link: https://bo.um.warszawa.pl/
voting/welcome
lub papierowo w:
Urzędzie Dzielnicy Ursus – Wydział Obsługi Mieszkańców, pl. Czerwca 1976 r. nr 1.
• Można zagłosować tylko raz;
• Nie trzeba być zameldowanym w Warszawie – głosować może każdy mieszkaniec 

i mieszkanka Warszawy;
• Nie trzeba być pełnoletnim – jeśli masz mniej niż 13 lat, musisz poprosić o zgodę 

rodzica lub opiekuna.

W cieniu Minotaura – warsztaty dla dzieci
Siedem sobotnich spotkań wypełnionych opowieściami, muzyką na żywo i kreatywnymi działaniami inspiro-
wanymi historią – to propozycja Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie w ramach 

Rodzinnych Warsztatów Historyczno-Artystycznych.
Spotkania przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszych zapisów. Jak się zapisać? 
To proste. Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, wyślij zgłoszenie pod adres: lekcjeonline.mshm@gmail.com z datą 

i tytułem zajęć. Możesz to zrobić także telefonicznie:  882 467 823.

TERMINY SPOTKAŃ

26 czerwca
Mit o Minotaurze
• Opowieść z muzyką na żywo
• Wazy greckie – malarstwo czerwonofigu-

rowe
10 lipca

Kolumna Marka Aureliusza
• Opowieść
• Antykolorowanki – tworzenie własnych 

obrazów
17 lipca

Mit o Syrinks
• Fauna i flora na freskach w Pompejach
• Opowieść z muzyką na żywo
• Tworzenie mozaiki albo fresku

24 lipca
Mit o Argonautach
• Opowieść z muzyką na żywo
• Tworzenie mapy starożytnych podróży

31 lipca
Tacyt, Germania
• Tacyt przez dziurkę od klucza
• Tworzenie własnych opowieści i instalacji

7 sierpnia
Aureus, denar, as
• Opowieści monet
• Tworzenie własnych monet

14 sierpnia
Osada starożytnych hutników
• Opowieść
• Tworzenie makiety osady

ZAWSZE O GODZ. 1100 – WSTĘP WOLNY 
ZAPRASZAMY!
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Warszawa Ursus
ul. Wiosny Ludów 61

(przy stacji PKP Ursus)

Tel. 721-214-743

NAPRAWA 
OBUWIA

Oni pomagają nam, często z narażniem życia. Teraz sami potrzebują ratunku. Każdy grosz się liczy...

POMÓŻMY STRAŻAKOM!

2. Jest również możliwość przekazania darowizny 
(wpłata lub przelew) na konto OSP w Piastowie:

Nr konta: 02 8002 0004 0038 3871 2022 0001 
– w tytule przelewu należy wpisać:

Rozbudowa Strażnicy OSP Piastów

1. Można wejść na stronę:

https://zrzutka.pl/2e6xcc
– to adres, pod którym zarejestrowana jest zrzut-
ka na Rozbudowę Strażnicy OSP Piastów. Na tej 
stronie możemy określić wysokość wpłaty, połą-
czyć się z naszym bankiem i dokonać przelewu. 
Możemy również podać swoje imię i nazwisko 
(ale nie musimy) i zaznaczyć czy chcemy, aby na-
sza wpłata była widoczna (bądź nie).

JAK MOŻEMY POMÓC PIASTOWSKIEJ OSP

POMÓŻMY STRAŻAKOM!  
 IM WIĘCEJ NASZYCH MAŁYCH „CEGIEŁEK” – TYM SZYBCIEJ 

POPRAWIĄ SIĘ WARUNKI STRAŻNICY, Z KTÓREJ PIASTOWSCY 
STRAŻACY – ZAWSZE GOTOWI – RUSZAJĄ NAM Z POMOCĄ.

O d pewnego czasu piastowska Ochotnicza Straż Pożarna 
zwraca się z wielką prośbą do wszystkich. Do firm, in-
stytucji, sponsorów oraz mieszkańców – o wsparcie fi-

nansowe na rozbudowę strażnicy OSP przy ul. Warszawskiej 
24. Jak piszą na swoim Facebooku – ciągły rozwój jednostki 
i nowe wymagania, którym stawiają czoła zmusiły ich do roz-
budowy strażnicy o dodatkowe miejsce garażowe dla pojazdu 
z drabiną mechaniczną, który otrzymali od PSP Pruszków. 
Ta prężnie działająca jednostka OSP stawia na co dzień 
czo�a każdemu wyzwaniu i zawsze �omaga �otrzebują�
cym. Strażacy nigdy nie sądzili, że sytuacja zmusi ich do 
proszenia o pomoc finansową. Jednak panująca pandemia 
COVID-19 niespodziewanie wprowadziła wiele ograniczeń, 
które nie pozwoliły im na uzbieranie wszystkich potrzeb-
nych środków finansowych na tę niezbędną inwestycję.

Szacowany koszt rozbudowy to ok. 200 tys. zł, a �ra�
ce z nią związane w dużej mierze zostaną wykonane 
w czynie s�o�ecznym �rzez samych strażaków. 
Jednak bez przychylności mieszkańców, sponsorów, 
firm oraz instytucji zewnętrznych – nie są w stanie sami 
udźwignąć ciężaru finansowego tak ważnego dla ich 
strażnicy przedsięwzięcia.

WIELKA PROŚBA STRAŻAKÓW
... Zawsze mogliście liczyć na naszą pomoc. Teraz my 
ZWRACAMY SIĘ O POMOC do Was. Za wszelkie 
wsparcie finansowe oraz najmniejszą „cegiełkę” 
będziemy serdecznie wdzięczni!

Ze strażackim pozdrowieniem
Piastowscy pożarnicy

TAKA TEŻ JEST DOBRA  NAPISZ DO NAS: ZADZWOŃ: 
REKLAMA reklama@mocnestrony.com.pl 509 559 506


