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LVI  LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Szkoła z tradycjami i perspektywami
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OD 78 LAT W URSUSIE

ZNAKOMITY  DOJAZD:
• autobusami: 187, 220 – przystanek POCZTY GDAŃSKIEJ
• autobusami: 129, 191, 207, 401, 517 – przystanek SZANCERA
• SKM, Koleje Mazowieckie – do stacji WARSZAWA URSUS

OFERTA EDUKACYJNA
dla kandydatów w roku szkolnym  2022/2023

www.56lo.waw.pl

Klasa I A – politechniczna
• z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, język angielski, 

do wyboru fizyka lub informatyka;
• drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;
• planowane zajęcia dodatkowe: elementy programowania.
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, przyrod-
niczych i ekonomicznych, takich jak: automatyka i robotyka, elektronika, 
energetyka, budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, 
inżynieria materiałowa, transport, gospodarka przestrzenna, zarządzanie, 
ekonomia, finanse i rachunkowość, turystyka, geologia, architektura, me-
chanika i budowa maszyn, mechatronika, geomonitoring, grafika, fizyka 
techniczna, geoinformatyka.

Klasa I B – medyczna
• z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, język angielski, 

do wyboru fizyka lub chemia;
• drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;
• planowane zajęcia dodatkowe: elementy biologii i fizyki w rehabi-

litacji.
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, przy-
rodniczych i technicznych, takich jak: kierunek lekarski, stomatologia, 
techniki dentystyczne, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, położnictwo, 
pielęgniarstwo, analityka medyczna, zdrowie publiczne, dietetyka, opiekun 
medyczny, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, 
technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, weterynaria, 
bioinżynieria, gastronomia i hotelarstwo.

Klasa I C – prawno-ekonomiczna
• z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, język angielski, 

do wyboru geografia lub historia;
• drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;
• planowane zajęcia dodatkowe: elementy prawa.
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych, spo-
łecznych, przyrodniczych i technicznych, takich jak: ekonomia, finanse 
i rachunkowość, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, geografia, 
geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, in-
żynieria środowiska, turystyka, zarządzanie, logistyka.

Klasa I D – medialno-teatralna
• z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język angielski, 

do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie;
• drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;
• planowane zajęcia dodatkowe: edukacja medialna i teatralna.
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych i ar-
tystycznych, takich jak: prawo, historia sztuki, kulturoznawstwo, dziennikar-
stwo, filologia, politologia, historia, socjologia, stosunki międzynarodowe, 
animacja kultury, psychologia, komunikacja międzykulturowa, kultura 
w mediach i komunikacji, komunikacja wizerunkowa, reklama i kultura 
współczesna, wiedza o teatrze, turystyka kulturowa, filozofia, edukacja kul-
turalna, europeistyka.

Brwinów dla Ukrainy 
Gdy o pomoc do mieszkańców Brwinowa zwrócili się bezpośrednio burmistrz gminy 
Podhajce pod Tarnopolem oraz Ojciec Dyrektor Domu Pielgrzyma w Brzuchowicach 
pod Lwowem  – Władysław Biszko – nie można było odmówić. Transporty z darami 
wyjechały z miejskiej hali sportowej w Brwinowie na początku marca.

m iejska hala sportowa w Brwinowie 
od pierwszych dni wojny na Ukrainie 
stała się gminnym centrum zbiórek. 

W weekend 26–27 lutego została zorgani-
zowana zbiórka – powiatowa, dla punktów 
recepcyjnych w Polsce, które jako pierw-
sze przyjmowały uchodźców. Szybko jed-
nak pojawiła się kolejna potrzeba. 
Po telefonie od burmistrza miasta Pod-
hajce (ukr. Підгайці) z apelem o pomoc, 
ruszyła zbiórka na potrzeby tamtejszej 
społeczności. Czasu nie było dużo, bo 
już 1 marca ruszał z Polski w drogę do 
Podhajców Ukrainiec Wasyl. Niezbędne 
okazały się koce, śpiwory, materiały opa-
trunkowe i żywność z długim terminem 
przydatności do spożycia. 
Po Podhajcach przyszła kolej na Brzucho-
wice (ukr. Брюховичі). O pomoc poprosił 
Ojciec Dyrektor Domu Pielgrzyma – Wła-
dysław Biszko. Rankiem, 9 marca wyru-
szył zorganizowany przez gminę transport.  
Wszystkie dary – żywność, leki, woda, 

środki higieniczne i opatrunkowe zostały 
dostarczone do szkoły w Korczowej, od-
dalonej od granicy z Ukrainą o ok. 3 km. 
Stamtąd są sukcesywnie odbierane. 
Dom Pielgrzyma przy Seminarium Du-
chownym w Brzuchowicach stał się przy-
stankiem dla uciekających przed wojną. 
Przybywają tam głównie kobiety z dzieć-
mi, ale także osoby starsze ewakuowane 
z terenu działań wojennych. Każdego dnia 
z Domu Pielgrzyma wyjeżdżają w dalszą 
drogę kolejne osoby – większość zamierza 
przekroczyć granicę Polski, oddaloną stąd 
o ok. 70 km. Na miejsce wyjeżdżających, 
napływają kolejni. 
Dotychczas Brzuchowice były bazą do pro-
wadzonych przez wiele lat przez ppłk. Wal-
demara Kruszyńskiego akcji „Gwiazdka 
Lwów” i „Paczka dla kombatanta”. Przed 
świętami Bożego Narodzenia paczki przy-
gotowane przez uczniów szkół z Brwinowa, 
Żyrardowa i Warszawy trafiały do Polaków 
ze Lwowa i okolic. 

Scenariusz realizowany przez kilkanaście 
lat był podobny: zebranie paczek, wyjazd 
na Ukrainę, noclegi w domu gościnnym 
seminarium w Brzuchowicach, spotkanie 
kolędowe w polskim konsulacie we Lwo-
wie, rozdawanie paczek, wizyta na cmenta-
rzu Orląt Lwowskich – tym  razem musiało 
było inaczej. 
Teraz, gdy trwa wojna, pomoc charyta-
tywna jest potrzebna jeszcze bardziej. 
Oprócz zbiórek celowych, trzeba kontynuo-
wać pomoc dla tych uchodźców, którzy prze-
bywają w naszej gminie. 
Mieszkańcy gminy czynnie angażują się 
w niesienie pomocy dla Ukrainy. Wielu 
przyjęło pod swój dach kobiety i dzieci. 
W całą akcję zaangażowanych jest wielu 
wolontariuszy. W różne formy wsparcia dla 
obywateli Ukrainy włącza się samorząd. 
Trwają organizowane zbiórki najpotrzeb-
niejszych artykułów dla osób, które są za-
kwaterowane na terenie naszej gminy. Na 
bieżąco wydawane są dary gromadzone 
w brwinowskiej hali sportowej przy ul. Mo-
czydłowskiego 2. 
Na stronie brwinów.pl gmina zamieści-
ła szereg informacji na temat pomocy dla 
obywateli ukraińskich uciekających przed 
wojną. Został uruchomiony specjalny ogól-
nodostępny mail przeznaczony do bezpo-
średniego kontaktu ukraina@brwinow.pl. 
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UrSUS l NaSZE STrONY

informuje
Wiemy już ile na rękę 
Wyniesie trzynasta emerytura
Wysoka waloryzacja oraz zaniechanie poboru podatku sprawi, że trzynasta emery-
tura będzie wyższa niż rok temu.

W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych rozpocznie wypłatę trzynastej 
emerytury. Świadczeniobiorcy otrzy-

mają pieniądze wraz z kwietniową emerytu-
rą lub rentą. Trzynastka „na rękę” wynosi 
1217,98 zł. Dlaczego właśnie tyle? Zgodnie 
z ustawą trzynastki będą wypłacane w wy-
sokości najniższej emerytury obowiązującej 
od 1 marca roku, w którym wypłacane jest 
dodatkowe świadczenie. W 2022 r. jest to 
1338,44 zł brutto. Właśnie w marcu tego 
roku emerytury i renty wzrosły o 7 proc., a to 
przełożyło się na wzrost minimalnej emery-
tury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy, renty socjalnej, a co za tym idzie także 
trzynastej emerytury. Dzięki temu jej wyso-
kość to prawie 90 zł więcej niż rok temu.
– Ministerstwo Finansów w tym roku zanie-
chało poboru podatku od trzynastej emerytu-
ry. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie 

składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł, 
a zatem trzynastka netto wyniesie 1217,98 
zł” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes 
ZUS. Po czym dodaje, że zaniechanie jest 
jednorazowe oraz ostateczne, to znaczy po-
datek nie zostanie zapłacony ani teraz, ani 
w rozliczeniu rocznym. Zaniechanie nie doty-
czy trzynastek należnych za poprzednie lata.
Zgodnie z przepisami, trzynastka przysługu-
je wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca 
przyznane prawo do wypłaty emerytury lub 
renty, albo innego długoterminowego świad-
czenia wypłacanego przez ZUS. Świad-
czeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz 
z kwietniową emeryturą lub rentą. Nie 
trzeba składać żadnych wniosków o przyzna-
nie trzynastki.

Piotr Olewiński
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS  

województwa mazowieckiego

n  URSUS. ODDZIAŁ PRZYGOTOWAWCZY DLA MŁODZIEŻY Z UKRAINY

Trudny czas inwazji rosyjskiej na Ukrainę po-
stawił przed społeczeństwem polskim wiele 
wyzwań. Jednym z priorytetów stało się zorgani-
zowanie nauki dla młodzieży z Ukrainy. Nie jest 
to łatwe zadanie, zwłaszcza na poziomie szkoły 
ponadpodstawowej, jaką jest liceum ogólno-
kształcące.

B rak znajomości języka polskiego, różnice pro-
gramowe między systemami oświaty Polski 
i Ukrainy to znaczące utrudnienia, które trzeba 

uwzględnić, aby nauka na tym szczeblu edukacji 
była dostosowana do potrzeb i możliwości mło-
dzieży. 
LVI  Liceum Ogólnokształcące przygotowało się 
do tego zadania w sposób odpowiedzialny, stwa-
rzając możliwie najdogodniejsze warunki nauki. 
Utworzono Oddział Przygotowawczy dla osób nie-
będących obywatelami polskimi, który daje moż-
liwość nauki języka polskiego w większym wy-
miarze godzin. Realizacja przygotowanej podstawy 
programowej pozwala na wyrównywanie różnic 
i dalszą naukę, stosownie do możliwości i umiejęt-
ności uczniów.
Inauguracja w Oddziale Przygotowawczym odbyła 
się 14 marca 2022 r. Gośćmi spotkania inauguracyj-
nego, a jednocześnie Gospodarzami naszej Dzielni-
cy nadzorującymi oświatę byli: Zastępca Burmistrza 
dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Pan Wiesław 
Krzemień oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Wy-
chowania dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Pani 
Joanna Hermanowska.

Młodzież rozpoczynająca naukę w LVI LO przy-
była ze swoimi rodzicami, prawnymi opiekunami 
oraz przedstawicielami polskich rodzin goszczą-
cych Ich w swoich domach.
Uczniów przywitali staropolskim zwyczajem, czy-
li „chlebem i solą” – Zastępca Burmistrza – Pan 
Wiesław Krzemień, Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Wychowania – Pani Joanna Hermanowska, dyrek-
tor LVI LO – Beata Żeromska,  nauczyciele i pra-
cownicy szkoły, a także uczniowie pochodzenia 
ukraińskiego i polskiego starszych klas. Młodzież 
z Ukrainy otrzymała od uczniów liceum przygo-
towane przez nich niezbędne zestawy przyborów 
szkolnych. W celu ułatwienia przyjęcia nowych 
uczniów do szkoły, dokumenty rekrutacyjne przy-
gotowano w wersji polskiej i ukraińskiej.
Ciepłe słowa powitania na polskiej ziemi, słowa 
otuchy, i życzenia dobrej edukacji skierowali do 
uczniów przedstawiciele władz oświatowych – Za-
stępca Burmistrza i Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Wychowania. 
Utworzenie Oddziału Przygotowawczego to od-
powiedzialny i przyjazny sposób, a także szansa 
dla młodzieży z Ukrainy na kontynuowanie nauki 
w polskim systemie edukacji. 

Mamy nadzieję, że uczniowie z Ukrainy szybko 
nauczą się języka polskiego i udział w zajęciach 
szkolnych stanie się szansą na przyszłość. 

Beata Żeromska
dyrektor LVI Liceum Ogólnokształcącego 

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie 

liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda 
Pileckiego w Warszawie wita uczniów z ukrainy
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POWIaT WarSZaWSKI ZacHOdNI

n Jest pan radnym powiatu warszawskie-
go zachodniego już trzecią kadencję, do 
tego sekretarzem gminy Błonie od 15 lat. 
Nie znudziło się?
Pierwsze pytanie i od razu podchwytli-
we? A na poważnie, to ta praca się nie 
nudzi. Oczywiście, bywają okresy spo-
kojniejsze, gdy mniej się dzieje, ale po 
takich przychodzą okresy nowych wy-
zwań i wytężonej pracy. Najważniejsze 
w działalności radnego jest praca na 
rzecz poprawy jakości życia mieszkań-
ców. To dość obszerne pojęcie, ale każ-
dy zaangażowany w działalność samo-
rządową wie, co najbardziej doskwiera 
mieszkańcom, jakie są potrzeby. 

n Czego od samorządu oczekują miesz-
kańcy Błonia ?
Moje doświadczenia są dwutorowe, 
gminne i powiatowe i mogę powie-
dzieć, że mieszkańców nie interesuje, 
kto jest właścicielem drogi, miesz-
kańców interesuje, żeby w drogach 
nie było dziur. To taki skrót myślowy, 
ale zasadniczo tak to wygląda. Radny 
musi wiedzieć, gdzie i jakie są proble-
my i jego zadaniem jest przekazywanie 
tych potrzeb do władz wykonawczych, 
czyli w przypadku powiatu do starosty 
i zrobienie wszystkiego, by pieniądze 
na zaspokojenie tych potrzeb znalazły 
się w budżecie. Pieniędzy zawsze jest 
za mało, a gmin w naszym powiecie 
jest siedem, co oznacza, że do tych 
pieniędzy zawsze ustawia się kolejka 
chętnych. Każdy radny chce, by inwe-
stowano w jego gminie.

n Pracuje pan w błońskim ratuszu. Czy to 
pomaga być radnym, czy może utrudnia ?
Stanowczo pomaga. Wielopłaszczy-
znowa wiedza na temat gminy ułatwia 
mi współpracę na poziomie powiato-
wym. Szybsza komunikacja, wymiana 
poglądów i decyzje, to naprawdę uła-
twia i przyspiesza załatwienie wielu 
spraw. I to działa w obie strony. 

n Dla mieszkańców gmina jest czymś 
oczywistym. Mają do czynienia z admini-
stracją, płacą podatki. Powiat wydaje się 
odległy.
Nie zgadzam się. Gmina oczywiście 
jest na wyciągnięcie ręki, jednak wiele 
osób ma do załatwienia sprawy powia-
towe. Rejestracja aut i prawa jazdy, po-
zwolenia na budowę, geodezja to tylko 
kilka przykładów, a przecież w Błoniu 
mamy „Wańkowicza”, czyli szkołę 
powiatową, poradnię psychologiczno-

-pedagogiczną i placówkę opiekuńczo-
-wychowawczą oraz DPS w Bramkach. 
No i coś, z czego wszyscy korzystamy, 
czyli drogi powiatowe. W gminie Bło-
nie mamy ich bardzo dużo i można 
powiedzieć, że tworzą szkielet systemu 
komunikacyjnego. Powiat nie jest odle-
gły, bo jest tutaj, na miejscu, starostwo 
kilkanaście kilometrów na wschód.

n Przejdźmy do konkretów. Co powiat robi 
na terenie Błonia ?
Jak już mówiłem, potrzeby są spore, 
a środki ograniczone, ale udaje się 
wprowadzać do budżetu pieniądze na 
błońskie inwestycje. W ostatnich latach 
powiat pozyskał duże środki i wykonał 
imponującą rewitalizację „Wańkowi-
cza” oraz poradni psychologiczno-
-pedagogicznej przy ul. Piłsudskiego. 
W 2021 odnowiono i zadaszono tzw. 
balonem boiska przy szkole. Niestety, 
nie oparł się ostatnim wichurom i jest 
stawiany od nowa. W Bramkach przy 
DPS powstaje nowoczesne hospicjum 
onkologiczne. Powiat regularnie do-
finansowuje, wspólnie z gminami, 
zakupy samochodów pożarniczych 
dla PSP. Samorządy sfinansowały bu-
dowę komory dymowej oraz ścieżki 
edukacyjnej dla dzieci w Komendzie 
Powiatowej PSP przy ul. Lesznowskiej. 
Rondo w Bieniewicach z odcinkiem 
ul. Strażackiej, ul. Górna w Żukówce, 
czy ul. Fabryczna i Faszczycka w Bło-
niu to ostatnie przebudowy dróg. Do 
tego nakładki. Wielu z tych inwestycji 
nie zauważamy, ale ich realizacja jest 
konieczna, wymaga sporego wysiłku 
i wielkich pieniędzy.

n Powtarza pan, że na inwestycje potrzeba 
wielkich pieniędzy, że jest ich mało, bra-
kuje. Czy to znaczy, że realizacja kolejnych 
inwestycji jest zagrożona ? 
Każda inwestycja jest procesem. Część 
jest w sferze idei, planowania, przy-
gotowania, część w trakcie realizacji, 
a część w trakcie odbiorów i przyj-
mowania do eksploatacji. Budowa 
hospicjum w Bramkach jest mocno 
zaawansowana, z kolei na przebu-
dowę ul. Błońskiej w Bieniewicach, 
na którą uzyskano dofinansowanie 
w wysokości 1,6 mln, dopiero zosta-
nie ogłoszony przetarg. Przebudowa 
ul. Strażackiej w Dębówce, gdzie do-
finansowanie w wysokości 2,4 mln 
jest bardzo prawdopodobne, czeka na 
potwierdzenie, że pieniądze będą przy-
znane. Nakładki na drogi czekają na 

przetargi, a inwestycje związane z po-
prawą bezpieczeństwa na skrzyżowa-
niach w Wawrzyszewie, Radonicach, 
Starych Faszczycach i Bieniewicach są 
w fazie analiz i projektowania. W Bło-
niu przebudowa ul. Poniatowskiego od 
rzeki do torów oraz budowa chodnika 
za torami uzyskały pozwolenia na bu-
dowę. Prowadzone są prace nad dalszą 
rewitalizacją terenu przy poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej. Dyskuto-
wane są pomysły jeszcze większego 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w budynkach powiatowych, tak 
by pokrywać ich zapotrzebowanie na 
energię w 100%. 

n Dużo planów, czyli są pieniądze.
Dużo planów, bo dużo potrzeb. 
Wszystko niestety trwa, więc od po-
mysłu do realizacji często upływa kilka 
lat. Nominalnie powiat jest zamożny, 
jednak po odprowadzeniu do budżetu 
państwa tzw. „janosikowego”, które 
w 2022 r. wyniesie aż 36 mln zł (!!!), 
już tak kolorowo nie jest. Powiat od-
daje pieniądze, a następnie czeka na 
różnego rodzaju subwencje, dotacje 
i dofinansowania, żeby móc zaspoka-
jać potrzeby mieszkańców. Taki mamy 
klimat. Mimo tego, udaje się realizo-
wać inwestycje, w wielu przypadkach 
ze wsparciem z budżetu gminy.

n Ostatnie pytanie. Jak wygląda praca 
w radzie powiatu ?
Na tle innych samorządów powiatowych 
spokojnie, merytorycznie i bez spięć na 
tle politycznym, można by powiedzieć, 
że nudno. Nie dochodzi do pyskówek 
czy kłótni. Sprawy omawiane i dysku-
towane są w komisjach, więc na sesjach 
głównie się głosuje. W tej kadencji, 
temperatura z przyczyn politycznych 
podniosła się może dwa razy, ale nigdy 
nie przekroczyła progu wrzenia. Poza 
pracą w radzie, są jeszcze interwencje 
w sprawach indywidualnych, gdy jest 
jakiś problem na linii klient – starostwo. 
Staram się zawsze pomóc w takich sy-
tuacjach, jednak trzeba pamiętać, że 
urzędnicy działają w granicach prawa, 
choć czasami pewna elastyczność jest 
możliwa. No i interwencje w sprawach 
ogólnych. Najczęściej w sprawach dro-
gowych – dziur, bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach. 

n Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. 

(AS)

„Wielopłaszczyznowa 
wiedza na temat gminy 
ułatwia mi współpracę 
na poziomie powiatowym” 

Wywiad z PRZEMYSŁAWEM KUBICKIM 
– radnym powiatu warszawskiego 
zachodniego, sekretarzem gminy Błonie  

rusza przebudowa stacji PkP 
Ożarów mazowiecki
Wraz z korektą rozkładu jazdy PKP od połowy marca 2022 roku ruszy wresz-
cie przebudowa stacji PKP w naszym mieście. Dlatego od miesiąca można 
zaobserwować budowę tymczasowego peronu od północnej strony miasta 
na wysokości zabytkowej rampy kolejowej, a od kilku miesięcy – budujący 
się budynek nowej nastawni. Natomiast od połowy marca 2022 roku nastąpi 
sukcesywna rozbiórka peronu oraz kładki nad torami od strony południowej 
miasta. Wiadomo, że największe prace związane z tą inwestycją, wartą pra-
wie 100 mln złotych, spółka ZUE S.A. z Krakowa chce wykonać w bieżącym 
roku, zaś prace wykończeniowe – w 2023 roku. 

P o zakończeniu przebudowy stacja 
PKP Ożarów Mazowiecki będzie 
mieć dwa perony, z których mogą 

odjeżdżać jednocześnie 4 pociągi. Na 
peronach staną wiaty, ławki oraz dy-
namiczna informacja pasażerska (wy-
świetlacze). Do peronów będzie można 
dojść przejściem podziemnym, zaopa-
trzonym również w wyświetlacze in-
formujące o godzinie odjazdu pociągu  
i ewentualnych opóźnieniach. Wyjścia 
na perony będą posiadać również win-
dę dla osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się. Projekt przewiduje także 
zainstalowanie poręczy oraz oznakowa-
nie pionowe i poziome (nawierzchni), 
w tym instalację oznaczeń dotykowych 
(wypukłych piktogramów, wypukłych 
znaków alfabetu lub oznaczeń w alfa-
becie Braille'a).W ramach inwestycji 
przewidziano również miejsce na tory 
boczne dla pociągów aglomeracyj-
nych. Zostaną zainstalowane urządzenia 

ochrony akustycznej środowiska (ekra-
ny), minimalizujące ponadnormatywne 
oddziaływania akustyczne. Po zakoń-
czeniu przebudowy stacji PKP Ożarów 
Mazowiecki wzrośnie przepustowość 
linii kolejowej, a dzięki torom bocznym 
dla kolei aglomeracyjnej będzie możli-
we uruchomienie w przyszłości SKM 
(Szybkiej Kolei Miejskiej). 

PKP PLK informuje, że pociągi pod-
miejskie podczas realizacji przebu-
dowy stacji PKP będą kursowały. 
Potwierdzeniem tej informacji jest 
widoczna już na stronach Kolei Mazo-
wieckich korekta rozkładu jazdy od 13 
marca do 11 czerwca. Miejmy nadzieję, 
że inwestycja ta nie okaże się w zna-
czącym stopniu uciążliwa dla miesz-
kańców naszego miasta. O postępach 
prac będę się starał na bieżąco Państwa 
informować.

Mariusz Latek
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POWIaT WarSZaWSKI ZacHOdNI

POWiat POmaGa 
uCHODŹCOm z ukrainy!
W całej Polsce trwa pomoc dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Nasi 
rodacy otworzyli serca, domy i portfele. Uciekinierzy przyjmowani są do 
prywatnych domów i różnych ośrodków kierowanych przez samorządy. 
Trwają zbiórki pieniędzy, ubrań i żywności. Do akcji pomocy uchodźcom 
z Ukrainy włączył się również Powiat Warszawski Zachodni.

S amorząd powiatowy odpowiedział 
na apel Wojewody Mazowieckiego. 
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-

-Wychowawczym w Lesznie (gościniec 
Julinek) i w remizie OSP Stare Gnato-
wice przygotowano łącznie 100 miejsc 
noclegowych. Działania tych dwóch 
ośrodków koordynuje dyrektor SOSW 
w Lesznie – Krzysztof Radkowski. 

– Pierwsi uchodźcy przyjechali do nas 
już 28 lutego, w kolejnych dniach po-
jawiła się grupa ponad 100 osób. Nie 
dla wszystkich mieliśmy łóżka, ale 
szybko udało się zorganizować palety 
i wygodne materace. Wszyscy ucieki-
nierzy zostali przyjęci. Nasz ośrodek 
stał się nagle miejscem zderzenia 
wielu kultur. Przyjechali do nas Aze-
rowie, osoby pochodzenia romskiego, 
muzułmanie, prawosławni i katolicy. 
Obawiałem się, jak ta mieszanina 
ludzi o różnych poglądach i religiach 
będzie u nas wspólnie funkcjonować, 
ale okazało się, że nie było większych 
problemów. Wśród przybyłych przewa-
żały kobiety z dziećmi i całe rodziny. 

Kilka osób zabrało ze sobą różne zwie-
rzęta: psy, koty, a dwie dziewczynki 
miały ze sobą nawet chomika i małe-
go króliczka. Okazało się, że nie wzię-
ły z Ukrainy wielu potrzebnych rzeczy, 
ale klatki ze zwierzątkami i jedzenie 
dla nich, zostały przez nie zabrane 
– mówi dyrektor Radkowski.
– W czasie gdy odwiedzałem Ośro-
dek w Lesznie, 8 marca, duża grupa 
uchodźców  wyjechała już na zachód 
Europy i do innych miejsc w Polsce, 
a ośrodek przygotowywał się na przy-
jęcie kolejnych osób potrzebujących 
pomocy. Pozostała grupa uczestni-
czyła w zajęciach uruchomionych 
specjalnie dla nich w lesznowskim 
Domu Kultury. 

Jak poinformowała nas dyrektor DK 
Emilia Frydrych – różnorodne zaję-
cia organizowane dla dzieci odwracają 
ich myśli od traumy ucieczki z kraju 
i wspomnień wojennych. 
– Będziemy organizować codzienne 
zajęcia plastyczne, różne animacje, 
a przewodnicy PTTK obiecali nam 

również organizację wycieczek po 
Puszczy Kampinoskiej dla dzieci. 
Najmłodsi szybko zapominają o przy-
krych przeżyciach, chętnie uczą się 
pierwszych słów po polsku, jednak 
smutne twarze osób dorosłych dobit-
nie świadczą o tragedii jaką przeży-
wają wszyscy uchodźcy. 

jaK mOŻNa POmÓc?
Każda pomoc jest cenna, przydadzą się 
osoby do pomocy w kuchni i wolon-
tariusze do wspólnych zajęć z dzieć-
mi. Mile widziane są osoby ze znajo-
mością języka ukraińskiego. Spośród 
rzeczy materialnych najbardziej po-
trzebne są: bielizna dla kobiet, skarpet-
ki, klapki, chemia dla dzieci, proszki 
do prania, płyny do płukania, pieluszki 
dla dzieci nr 6. 
Bardzo przydadzą się również: arty-
kuły higieniczne, ręczniki papierowe, 
pościel, prześcieradła, a nawet całe 

komplety pościeli, ręczniki i kołdry dla 
dzieci. 
Ośrodek zbiera ponadto i wysyła do 
Lwowa ubrania dla batalionu medycz-
nego: ciepłe kurtki i spodnie w ciem-
nych kolorach, z kamuflażem, ochra-
niacze budowlane na kolana, buty 
wojskowe itp. 

Koordynatorem 
pomocy rzeczowej w Lesznie
jest p.  Magda Zawierucha, 
tel.  511-091-640.

dOBrO POWraca
Historia zatacza różne koła. W Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Lesznie im. płk Jerzego Strzał-
kowskiego często wspomina się historię 
pomocy udzielonej przez rząd Japonii 
polskim dzieciom przebywającym na 
Syberii w czasie rewolucji październi-
kowej. W grupie uratowanych tysiąca 
dzieci znalazł się wówczas późniejszy 
patron ośrodka. 
Dziś, jak twierdzi dyrektor Radkow-
ski, placówka spłaca dług zaciągnię-
ty w przeszłości, a aspekty związane 
z udzielaniem pomocy potrzebującym 
są elementem programu edukacyjnego 
uczniów tego ośrodka. Stale aktualne 
jest powiedzenie – DOBRO POWRA-
CA, pomagajmy zatem tym, którzy tego 
potrzebują, sami także kiedyś możemy 
potrzebować pomocy… 

MŁ

nowy samochód gaśniczy dla PsP
Pod koniec lutego w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu odbyła się uroczysta 
prezentacja nowego średniego samochodu gaśniczego z modułem ra-
townictwa technicznego. Zakup samochodu sfi nansowany został przez 
Powiat Warszawski Zachodni i oraz dotację uzyskaną za pośrednictwem 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

j ak poinformował nas Komendant 
PSP w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim st. bryg. Robert No-

wakowski, pożary stanowią ok. 17% 
wszystkich zdarzeń, którymi zajmuje się 
w naszym rejonie PSP. Straż wzywana 
jest natomiast najczęściej do usuwania 

skutków kolizji, wypadków drogowych, 
podtopień, burz, nawałnic i silnych wia-
trów oraz zdarzeń ratownictwa medycz-
nego. Koszt zakupu nowego samocho-
du pożarniczego wraz z wyposażeniem 
wyniósł 1 mln 200 tys. zł i sfinansowa-
ny został w 50% ze środków PWZ i w 

50% ze środków Mazowieckiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP.

SamOcHÓd gaŚNIcZY dOSTOSOWaNY 
dO POTrZEB BŁOŃSKIEj PSP
Wyposażenie samochodu zostało przy-
gotowane specjalnie pod potrzeby błoń-
skiej jednostki PSP, z uwzględnieniem 
specyfiki terenu powiatu i charakterystyki 
akcji, w których najczęściej bierze udział 
jednostka. Szczególnie rozbudowany 
został moduł ratownictwa techniczne-
go – zarówno jeśli chodzi o ratownictwo 
drogowe, jak i wszelkie inne techniczne 
aspekty działalności straży.
Nowy samochód gaśniczy jest autem 
miejskim, co powoduje że cały sprzęt 
gaśniczy i techniczny dostępny jest z po-
ziomu ziemi i znajduje się zdecydowanie 
niżej niż w wozach terenowych. Udogod-
nienia widoczne są już w kabinie załogi, 
gdzie zainstalowano m.in. chwytaki na 
latarki z ładowarkami –  co powoduje, że 
latarek nie trzeba już na zewnątrz ładować 
po akcjach. Aparaty powietrzne umiesz-
czono w oparciach siedzeń, tuż obok 
dostępne są hełmy i szelki asekuracyjne, 
które można założyć podczas jazdy na ak-
cję. W kabinie znajduje się także automa-
tyczny defibrylator – wszystko dostępne 
jest dosłownie pod ręką – w każdej akcji 

ratowniczo-gaśniczej liczy się bowiem 
czas. Działania ratujące życie muszą być 
wdrożone jak najszybciej.
Wszystkie skrytki samochodu zostały 
zaplanowane modułowo, sprzęt podzie-
lono tematycznie w zależności od spe-
cyfiki akcji. Np. w pierwszej skrytce za 
dowódcą znalazły się narzędzia technicz-
ne zasilane akumulatorowo: nożyce, roz-
pieracz ramieniowy, tzw. strongarm, dzię-
ki któremu można przecinać karoserie 
samochodów, otwierać drzwi, podnosić 
ciężkie konstrukcje. Narzędzia zasilane 
elektrycznie, a nie jak zazwyczaj hydrau-
licznie (chociaż na wyposażeniu są rów-
nież i takie) umożliwiają lepszy dostęp do 
obiektu, większą elastyczność działania, 
którą zazwyczaj ogranicza długość prze-
wodów hydraulicznych.
Samochód wyposażony jest ponadto 
w poduszki pneumatyczne do podnosze-
nia rzeczy ciężkich, podstawowe wypo-
sażenie do ratownictwa wodnego, do ra-
townictwa chemicznego, piły do drewna, 
do betonu, zestawy nożyc,  wentylator 
elektryczny do oddymiania budynków, 
zestawy burzące, a także zestaw do prze-
ciwdziałania COVID-19 itd.
Sercem każdego samochody gaśniczego 
jest autopompa. Tu również zastosowa-
no specjalne rozwiązania na wniosek 

naszych strażaków. Zamiast tylnej rolety 
jest klapa otwierana do góry, która two-
rzy daszek zabezpieczający. Linię szyb-
kiego natarcia (wąż zwijany na bębnie) 
umiejscowiono nad autopompą, można ją  
szybko rozwinąć i prowadzić akcję gaśni-
czą. Zazwyczaj ten bęben jest umieszczo-
ny z boku, na górze samochodu, zajmuje 
bardzo dużo miejsca, a przestrzeń z tyłu 
jest niewykorzystana. Ponieważ nasi stra-
żacy mają bardzo szerokie spektrum 
działania i potrzebują dużo różnorodnego 
sprzętu, każdy centymetr przestrzeni 
samochodu został odpowiednio zapla-
nowany i wykorzystany.
Nowy samochód gaśniczy błońskiej PSP 
wyposażony jest w profesjonalny sprzęt, 
którego nie sposób w całości przedsta-
wić w krótkiej relacji. Dodajmy jedy-
nie, że zabiera zawsze 2700 litrów wody 
i 10% środka pianotwórczego, co daje 
w sumie podczas akcji blisko 3 tony wody 
i ok. 300 l środka pianotwórczego. 
Dziękujemy Komendantowi PSP 
st. bryg. Robertowi Nowakowskiemu 
za informacje, a starszemu strażakowi 
Łukaszowi Trzeciakowi za prezentację 
sprzętu. Życzymy strażakom udanych ak-
cji ratowniczo-gaśniczych i zawsze bez-
piecznego powrotu do domu.

MŁ

www.pwz.plPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Kampinos    l    Leszno    l    Izabelin    l    Łomianki    l    Błonie    l    Stare Babice    l    Ożarów Mazowiecki

POWiat POmaGa 
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Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

UrSUS

PraCe 
naD nOWym 
Centrum 
kultury 
W ursusie
Dobiegły końca prace nad projektem 
koncepcyjnym nowego centrum kultu-
ry. Będzie to nowoczesny i funkcjonalny 
obiekt zaprojektowany do prowadzenia 
różnych form działalności kulturalnej, 
spełniający ekologiczne standardy 
i przystosowany do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami. Powstanie przy 
ul.  Kazimierza Gierdziejewskiego i za-
stąpi obecną siedzibę Ośrodka Kultury 
„Arsus” przy ul. Traktorzystów 14.

g łówną ideą przyświecającą pro-
jektantom nowego ośrodka było 
stworzenie obiektu pełniącego rolę 

centrum krzewienia szeroko pojętej 
kultury oraz lokalnego miejsca integra-
cji. Dwupiętrowy budynek wpisuje się 
stylistycznie w sąsiadującą architekturę 
pofabryczną. Będzie zbudowany na pla-

nie litery „L” wytyczonym przez układ 
dwóch największych pomieszczeń bu-
dynku, sali widowiskowej i kinowej, 
ustawionych względem siebie pod ką-
tem prostym. Obszerna sala widowi-
skowa z częścią parterową i balkonem 
pomieści 500 osób. Sala kinowa została 
zaprojektowana dla 144 osób i będzie 
miała charakter kina studyjnego. 
W budynku wykorzystane zostaną odna-
wialne źródła energii – panele fotowol-
taiczne, system wymiennika gruntowego 
i pomp ciepła, który pozwoli obniżyć 
koszty ogrzewania budynku zimą, 
a w lecie dostarczy do pomieszczeń 
schłodzone powietrze. Gromadzony 
w zbiornikach nadmiar wód opadowych 
zostanie wykorzystany do podlewania 
roślinności otaczającej budynek. Zapro-
jektowano również system odzysku tzw. 
wody szarej, który pozwoli wykorzystać 

lekko zanieczyszczoną wodę, np. użytą 
do mycia rąk, do ponownego wykorzy-
stania. System filtrów oczyści ją na tyle, 
aby była zdatna do prac porządkowych 
lub podlewania roślin. Część powierzch-
ni dachu będzie przeznaczona na strefę 
zieleni, a elewacja od strony południo-
wej, zachodniej i wschodniej zostanie 
obsadzona całorocznymi roślinami pną-
cymi, co uchroni budynek przed zbyt-
nim nagrzewaniem ścian w lecie. Jedno-
razowo obiekt będzie w stanie pomieścić 
1014 użytkowników. 

Obecnie trwają prace nad projektem 
budowlanym, wstępnie dzielnica planu-
je rozpocząć budowę w 2023 roku, ale 
szczegóły będą znane dopiero po wyło-
nieniu wykonawcy i podpisaniu umowy 
na realizację budowy.

UD Ursus

ursus
Dla ukrainy 
W Ursusie uruchomiono punkt infor-
macyjny w języku ukraińskim i rosyj-
skim, punkt zbiórki i wydawania darów, 
punkty pomocy w kwestiach formal-
nych, m.in. przy  nadawaniu numerów 
PESEL. Zorganizowane zostały również 
zajęcia adaptacyjne dla dzieci przed-
szkolnych, a wkrótce rusza nauka języ-
ka dla dorosłych. 

– Od początku wybuchu wojny w Ukra-
inie mieszkańcy Ursusa ofiarnie wspie-
rają uchodźców, dzięki czemu wiele 
rodzin, przeważnie kobiet i dzieci ucie-
kających przed wojną, znalazło bez-
pieczne schronienie na terenie naszej 
dzielnicy. Serdecznie za to dziękuję. 
Jest to także czas dużych wyzwań dla 
samorządu – urzędników, pracowni-
ków ośrodka pomocy społecznej. Przed 
nami czas wzmożonej obsługi w zakre-
sie nadawania numerów pesel, dodat-
kowych świadczeń socjalnych i innych 
zadań z zakresu pomocowego. Staramy 

się zminimalizować odczuwalne skutki 
tej trudnej sytuacji dla naszych miesz-
kańców, dlatego zmieniliśmy  organi-
zację pracy, aby mieszkańcy Ursusa 
mogli bez utrudnień załatwiać swoje 
codzienne sprawy w urzędzie – Bogdan 
Olesiński, burmistrz Ursusa

ZmIaNa OrgaNIZacjI PracY 
W UrZędZIE
Od poniedziałku 21 marca  br.  obsługa 
spraw urzędowych będzie odbywała się 
w rozdziale na dwa wejścia i dwa syste-
my kolejkowe. 
n W kolejkomacie przy wejściu 

bocznym, od  strony centrum han-
dlowego, będą wydawane numerki 
w sprawie nadania numeru PESEL 
dla obywateli Ukrainy oraz w spra-
wie złożenia wniosku o paszport. 

n W kolejkomacie przy wejściu 
głównym będzie można pobrać 
numerki we wszystkich pozosta-
łych sprawach realizowanych przez 
Urząd.

ZBIÓrKa darÓW
W liceum przy ulicy Dzieci Warsza-
wy 42 zorganizowana jest zbiórka 
darów rzeczowych i żywności. Dary 
wydawane są zainteresowanym oso-
biście. Liczba potrzebujących wciąż 
rośnie i przyjmowanie darów, a zwłasz-
cza żywności, wciąż trwa. Numer kon-
taktowy do osoby koordynującej to: 
534 508 233. We wsparcie wciąż anga-
żuje się wielu mieszkańców. Według an-

kiet zbieranych w punkcie zbiórki przy 
ul.  Dzieci Warszawy 42 z pomocy sko-
rzystało prawie 900 ukraińskich rodzin. 
Punkt prowadzi Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Ursusie wspólnie z urzędem 
dzielnicy przy wsparciu wolontariuszy.

dZIElNIcOWY 
PUNKT INfOrmacYjNY 
W urzędzie przy pl. Czerwca 1976 
roku nr 1 działa punkt informacyjny 
w języku ukraińskim i rosyjskim. 
Na miejscu można uzyskać pomoc 
przy załatwianiu spraw urzędowych, 
a także  informacje na temat  różnych 
form wsparcia. Punkt czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00–16:00, nr telefonu: 885 458 806. 

NadaWaNIE NUmErÓW PESEl 
OBYWaTElOm UKraINY
Zgodnie z ustawą pobyt uchodźców 
– licząc od dnia 24 lutego 2022 roku 
przez kolejne 18 miesięcy – polski 
rząd uznaje za legalny. Obywatele 
Ukrainy mogą starać się o nr PESEL, 
który umożliwia korzystanie z opieki 
zdrowotnej, pomocy społecznej czy 
założenia firmy w Polsce. Wnioski 
można złożyć w urzędzie dzielnicy 
Ursus lub na PGE Narodowym, gdzie 
wspólnymi siłami rządu i samorządu 
uruchomiono masowy punkt nadawa-
nia numerów PESEL.
Więcej informacji na stronie interne-
towej: www.gov.pl oraz na www.war-
szawa19115.pl

POmOc PrZY WYPEŁNIaNIU 
WNIOSKU O PESEl
Urząd przyjmuje wnioski napisane wy-
łącznie w języku polskim. W pięciu lo-
kalizacjach na terenie dzielnicy otwarte 
są punkty, w których obywatele Ukrainy 
uzyskują pomoc w wypełnieniu formu-
larza i transliteracji na język polski. 

Punkty pomocy przy wypełnianiu 
wniosku o PESEL działają 
w godzinach 15:00–19:00 
od poniedziałku do piątku: 
1. Dom kultury „KOLOROWA” 

ul. Gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego 16 

2. Dom kultury „PORTIERNIA” 
ul. Traktorzystów 20 

3. Domu kultury „MIŚ” 
ul. Zagłoby 17 

4. Biblioteka publiczna 
w filii „SKOROSZE” 
ul. Dzieci Warszawy 27a 

5. Biblioteka publiczna 
w filii „GOŁĄBKI” 
ul. Czerwonej Drogi 6

OPIEKa Nad dZIEĆmI 
Wybrane placówki kultury w Ursusie 
zapewniają dzienną opiekę dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
Bezpłatne zajęcia od poniedziałku 
do piątku wraz z posiłkiem dostęp-
ne są w domach kultury: „Portiernia” 
w godz. 8:00–15:00 (dzieci 5–12 lat), 

„Kolorowa” w godzinach 9:00–15:00 
(dzieci 4–6 lat) i „Miś” (dzieci 4–6 lat). 
Zapisy odbywają się telefonicznie lub 
osobiście w placówce. 
Kontakt do domów kultury:
n „Portiernia” 22 350 17 80, 
n „Kolorowa”  22 867 63 95,
n „Miś”   22 667 92 18.

NaUKa jęZYKa POlSKIEgO 
I WarSZTaTY INTEgracYjNE
Od kwietnia w filii „Skorosze” bi-
blioteki publicznej ruszą kursy języ-
ka polskiego dla dorosłych. Zajęcia 
prowadzone będą w ramach „Punktu 
informacyjnego dla cudzoziemców. 
Harmonia kultur”, który powstał jako 
odpowiedź na wzrastającą wielokul-
turowość Warszawy, a obecnie służy 
przede wszystkim uchodźcom. Już te-
raz w punkcie można uzyskać kontakty 
do tłumaczy, doradców zawodowych, 
prawników, czy psychologów. Wkrót-
ce również ruszą zajęcia adaptacyjne 
i międzykulturowe. 
Telefon kontaktowy: 22 823 46 00.

SZKOŁY 
Pomoc obywatelom Ukrainy i stworze-
nie dodatkowej oferty edukacyjnej dla 
dzieci zapewniają także placówki peda-
gogiczne w dzielnicy Ursus. W sprawie 
zapisów należy kontaktować się bezpo-
średnio ze szkołami. Więcej informacji 
na stronie www.ursus.um.warszawa.
pl/zapisy-do-szkol

UD Ursus

WIZUALIZACJA. Centrum Kultury, widok od ul. Gierdziejewskiego
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POWIaT PrUSZKOWSKI

Dzienny DOm seniOr+ 
w powiecie pruszkowskim
Dzienny Dom „Senior+” swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2019 r. 
w Pruszkowie, na parterze budynku przy ul. Kraszewskiego 18, znanym 
mieszkańcom jako Willa Pod Bocianem.

d om „Senior+” stanowi środowisko-
wą pomoc, która ma na celu zaspo-
kajać potrzeby bytowe, kulturalne 

i integracyjne. Celem działalności jest 
także inicjowanie współpracy i łączenie 
różnorodnych inicjatyw, które prowadzi 
do aktywizacji uczestników, a w efek-
cie włącza ich w społeczność lokalną. 
Uczestnikami zajęć są osoby nieaktyw-
ne zawodowo, w wieku 60+, zarówno 
kobiety jak i mężczyźni, będące miesz-
kańcami powiatu pruszkowskiego. 
Obiekt zapewnia 8-godzinną ofertę od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 
8.00–16.00 dla 15 uczestników.      
– Dzienny Dom „Senior+” w Pruszkowie 
to miejsce, gdzie wszyscy czują się jak 
u siebie. Dokładamy wszelkich starań, 
aby w naszej placówce stworzyć przy-
jazną atmosferę opartą na wzajemnej 
życzliwości, wsparciu oraz zaufaniu. 
Nasz dom jest miejscem, w którym dba-
my o to, by osoby starsze spędzały miło 

czas. Nasi Seniorzy niejednokrotnie 
dają nam do zrozumienia, że czują 
się u nas bardzo dobrze, że iden-
tyfikują się z tym miejscem. Dowody 
sympatii okazywane nam przez osoby, 
z którymi na co dzień obcujemy, są dla 
nas wspaniałą nagrodą – mówi Justyna 
Florczak, kierownik Domu.
Bogata oferta „Senior+” obejmuje 
działania: edukacyjne, np. trening 
budżetowy i rozwiązywania trudnych 
sytuacji, czy warsztaty ceramiki i kul-
turalno-oświatowe, takie jak zabawa 
taneczna „Pożegnanie lata”, wycieczka 
do „Ziołowego Zakątka” w Korycinach 
oraz na Świętą Górę Grabarkę. Nie 
brakuje także zajęć sportowo-rekrea-
cyjnych, jak nordic-walking i treningi 
relaksacyjne Jacobsa oraz Schultza. 
Ogólnodostępna sala ćwiczeń wy-
posażona m.in. w rowery stacjonarne, 
taśmy rehabilitacyjne oraz zapewnione 
zajęcia z fizjoterapeutą oraz kinezyte-

rapia pozwalają zachować dobrą formę 
fizyczną. Ruch to nie tylko sprawność, 
ale też zmniejszenie dolegliwości bólo-
wych, poprawa wydolności organizmu, 
a także obniżenie napięcia i stresu. 
Seniorzy chętnie biorą udział również 
w terapii zajęciowej, w tym artete-
rapii, która pozwala na kreatywne 
spędzanie czasu, zdobycie nowych 
umiejętności oraz daje wiarę we włas-
ne możliwości. Bardzo ważne dla star-
szych osób jest zapewnienie  gorącego 
posiłku oraz pomoc w czynnościach 
dnia codziennego. Część seniorów 
chętnie korzysta też ze wsparcia psy-
chologicznego.

– Po 3 latach działalności można po-
wiedzieć, że to udany projekt. To miej-
sce żywe, wesołe i potrzebne. Daje 

uczestnikom napęd i chęć 
działania. Zmusza do wyj-
ścia z domu, spotkania 
z innymi ludźmi, ale też do 
dbania o siebie. Uczestni-
cy otrzymują w Dziennym 
Domu energię, uśmiech i nowe znajo-
mości. Trzeba zaznaczyć, że uczestni-
cy nie pozostają biernymi odbiorcami 
usług. Angażują się w funkcjonowanie 
placówki – utożsamiają się z nią – dba-
jąc o jej wystrój i atrakcyjność otoczenia. 
Warto podkreślić dobór odpowiedniego 
personelu w Domu „Senior+”, który 
wie po co tam jest i dla kogo pracuje, 
tworząc wspólnie z uczestnikami au-
tentycznie rodzinną atmosferę –  doda-
je Radosław Kowalczyk, Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pruszkowie.

– Zdecydowanie warto było utworzyć 
powiatowy dom seniora. To miejsce, 
które pozwala na osłabienie poczucia 
izolacji i osamotnienia oraz wzmocnie-
nie więzi osób w wieku starszym. To 
przestrzeń dla ciągłej aktywności, gdzie 
zawsze dzieje się coś interesującego 
i twórczego. Cieszę się, że dzięki takim 
inicjatywom przybywa zadowolonych 
mieszkańców powiatu pruszkowskiego  
– podsumowuje Krzysztof Rymuza, 
Starosta Pruszkowski.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

BuDOWa PŁyWalni 
przy zsOis w Pruszkowie
11 marca 2022 r., po wieloletnich staraniach Zarządu Powiatu Pruszkow-
skiego, została podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą – fi rmą Moris 
Polska Sp. z o.o., na budowę pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych i Sportowych przy ul. Gomulińskiego 2 w Pruszkowie.
Oficjalne wprowadzenie na budowę 
firmy wykonawczej odbyło się 17 mar-
ca 2022 r., podczas którego omówione 
zostały podstawowe kwestie związane 
z rozpoczęciem budowy.
Koszt tej wyczekiwanej i bardzo po-
trzebnej dla naszych uczniów i miesz-
kańców inwestycji, wyniesie blisko 
30 mln złotych.
Powiat otrzymał od Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki dofinansowanie w wy-
sokości 10,6 mln złotych ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

w ramach zadania inwestycyjnego pod 
nazwą: „Budowa krytej pływalni przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych w Pruszkowie” w ramach 
Programu inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu – edycja 2020. Po-
zostałą kwotę Powiat zapewnia z włas-
nych środków. Planowane zakończenie 
inwestycji – wrzesień 2023 r.

Budynek pływalni będzie posiadał kon-
dygnacje nadziemną i podziemną. Na 
kondygnacji nadziemnej znajdzie się 

hala basenowa wraz z zapleczem oraz 
trybuny przewidziane dla 240 osób. 
Ponadto zaprojektowane zostały dwie 
szatnie (damska i męska) mogące 
przyjąć ok. 160 osób oraz przebieral-
nię dla osób z niepełnosprawnościami 
połączoną z szatnią rodzinną dla ok. 
10 osób. Kondygnację podziemną zaj-
mą pomieszczenia techniczne związa-
ne z technologią uzdatniania wody ba-
senowej, obsługą techniczną budynku 
oraz podłączonymi mediami.
Wymiary basenu to:

 n basen pływacki – wymiary 25,0 m 
× 21,0 m, głębokość od 1,35 m 
do 2,0 m; pasy torów pływackich 
8 × 25 m – 8 szt.

 n basen do nauki pływania – wy-
miary 17,0 m × 5,0 m, głębokość 
1,3 m.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

www.powiat.pruszkow.pl



 NR 4(122)/2022  (ROK VII)    |    24 marca 2022 r.    |    Mocne Strony8 dzielnica UrSUS m.st. Warszawy  |  dzielnica WŁOcHY m.st. Warszawy  |  miasto PIaSTÓW  |  miasto PrUSZKÓW  |  gmina BrWINÓW  |  gmina mIcHaŁOWIcE  |  gmina OŻarÓW maZOWIEcKI  | gmina BŁONIE  |  gmina STarE BaBIcE

gmINa mIcHaŁOWIcE

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

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

INfraSTrUKTUra
drOgOWa
W tym roku, podobnie 
jak w  latach poprzed-
nich, gmina Michało -
wice realizuje wiele in-
westycji drogowych mających na celu poprawę 
warunków i  jakości życia mieszkańców. Mimo 
utrudnień, jakie wywołała pandemia (m.in. ciągły 
brak pracowników na rynku pracy oraz nieprzewi-
dywalne ceny) – inwestycje nadal są planowane, 
wykonywane i  kontynuowane. Ogłaszane są rów-
nież kolejne przetargi.
W 2022 r. w poszczególnych miejscowościach 
gminy Michałowice zaplanowano wykonanie no-
wych inwestycji, takich jak:
1) rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach,
2) budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Komoro-

wie przy ul. Kolejowej,
3) rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Mi-

chałowicach-Wsi i Michałowicach Osiedlu,
4) przebudowa ul. Szkolnej w Michałowicach 

Osiedlu polegająca na wykonaniu ścieżki ro-
werowej na odcinku od skrzyżowania z Ale-
ją Topolową do ul. Kolejowej, dzięki czemu 
mieszkańcy uzyskają możliwość bezpiecznej 
jazdy rowerem i spięcie gminnych ścieżek ro-
werowych w sieć,

5) przebudowa ul. Okrężnej w Komorowie wraz 
z odwodnieniem,

6) rozbudowa ul. Skowronków w Pęcicach Ma-
łych na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Kamień 
Polny (wraz z odwodnieniem),

7) przebudowa ul. Niezapominajki w Nowej Wsi,
8) przebudowa ul. Dzikiej w Pęcicach Małych;

Równolegle kontynuowane są inwestycje rozpo-
częte w roku ubiegłym, a mianowicie:
9) budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej 

w Sokołowie,
10) rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy,
11)  budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Komo-

rowie przy ul. Ceglanej – większość robót 
jest zakończona, czekamy jedynie na podłą-
czenie zasilania przez PGE,

12) budowa zatoki autobusowej w pasie drogo-
wym ul. Sokołowskiej w Pęcicach.

Wszystkie inwestycje, zarówno te duże, jak 
i drobniejsze, zdecydowanie poprawią jakość życia 
mieszkańców. 

Gmina Michałowice przyjęła zasadę, że pienią-
dze mieszkańców w pierwszej kolejności inwe-
stowane są w ulice, przy których stoją już domy 
lub prace budowlane są bardzo zaawansowane.

Wartość planowanych inwestycji drogowych 
w 2022 roku wyniesie 29,8 mln zł, co stanowi 
42,8% wszystkich wydatków inwestycyjnych.  

Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka 
zachęca mieszkańców do zgłaszania pomysłów 
na poprawę dróg i ulic w gminie na adres: sekre-
tariat@michalowice.pl

INfraSTrUKTUra
WOdNO-
-KaNalIZacYjNa
W roku bieżącym gmina 
Michałowice roz poczyna 
prace budowlane związa-
ne z nowymi inwestycja-
mi dotyczącymi sieci wodociągowej i  kanalizacji 
sanitarnej – w ośmiu miejscowościach.
Planowane inwestycje:
1. Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej 

w Nowej Wsi, inwestycji długo oczekiwanej 
przez mieszkańców ul. Gwiaździstej.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej – poprawa 
sytuacji mieszkańców zabudowy szeregowej 
przy ul. Sieradzkiej w Komorowie i miesz-
kańców ul. Długiej w Granicy.

3. Przystąpienie do prac związanych z budową 
wodociągu i kanalizacji sanitarnej w drodze 
dojazdowej do ul. Głównej w Granicy, kanali-
zacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sta-
ra Droga w Komorowie-Wsi oraz w ul. Dzikiej 
w Pęcicach Małych na odcinku od zalewu do 
ul. Leśnej.

4. Wykonanie wodociągu w ul. Pruszkowskiej na 
odcinku od ul. Reja do ul. Długiej w Granicy.

5. W II półroczu 2022 r. – rozpoczęcie budowy:
n sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Bar-

bary w Granicy i ul. Sarniej w Pęcicach,
n kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opa-

czy-Kolonii oraz w ul. Paproci, Rumianko-
wej, Pod Borem w Komorowie-Wsi

  (są to tzw. zadania 2-letnie – realizowane w la-
tach 2022–2023).

Wartość kosztorysowa wymienionych inwesty-
cji to ok. 5 mln złotych. 

W trosce o stan gminnego budżetu, gmina Mi-
chałowice rozważa złożenie wniosku o dofinan-
sowanie ww. inwestycji (oraz wodociągu i ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy 
– zadanie w WPF) w II edycji Polskiego Ładu, 
w którym tego typu przedsięwzięcia mogą li-
czyć na 95% dofinansowania.

Inwestycje dodatkowe
W budżecie gminy na 2022 r. zapisane są rów-
nież środki finansowe na: 
n zmodernizowanie Stacji Uzdatniania Wody 

w Pęcicach oraz 
n budowę nowego ujęcia wody na potrze-

by zwiększenia wydajności produkowanej 
wody pitnej dostarczanej do Pęcic, Pęcic 
Małych, Sokołowa i Suchego Lasu.

W tym roku gmina planuje zlecenie wykonania 
dokumentacji projektowej na budowę sieci wo-
dociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach oraz ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej w Opaczy-
-Kolonii.

Zupełnie nowym typem inwestycji w gminie 
będą poidełka wody pitnej dla ludzi i zwierząt:
n dwa – w Michałowicach (proponowane 

przez radnych lokalizacje to: ul. Kolejowa/
Topolowa przy ścieżce pieszo-rowerowej 
oraz w pobliżu szkoły i skate-parku),

n jedno – w Granicy, przy placu zabaw.

Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka 
zachęca do wskazywania przez radnych i soł-
tysów (we wnioskach budżetowych na kolejne 
lata) miejsc, w których widzieliby takie poideł-
ka w swoich miejscowościach.

 Wartość planowanych inwestycji sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej w 2022 roku wyniesie 
8,3 mln zł, co stanowi 11,9% wszystkich wydat-
ków inwestycyjnych.  

OdWOdNIENIE drÓg W PęcIcacH maŁYcH 
Ze względu na notoryczne zalewanie części dróg 
gminnych w Pęcicach Małych (oraz w sąsiadują-
cych Pęcicach) gmina Michałowice podjęła decy-
zję o budowie kanalizacji deszczowej. 
W trakcie szczegółowego opracowywania do-
kumentacji projektowej poddawano analizie różne 
warianty realizacji inwestycji. W rozmowach kon-

sultacyjnych brali udział mieszkańcy, sołtys i rada 
sołecka. Po ok. 1,5 roku dopracowano ostateczną 
wersję projektu.

Ze względu na jakość gleby o słabej wsiąkliwo-
ści sąsiadującej z jezdnią – konieczne jest odpro-
wadzanie wody opadowej (zalewającej znaczne 
odcinki jezdni) w sposób uregulowany – należy 
ją retencjonować (tym samym przeciwdziałając 
suszy), a nadmiar zrzucać do rzeki. 
Do retencjonowania wody zostanie wykorzysta-
ny m.in. naturalny zbiornik wodny zlokalizowa-
ny na działce u zbiegu ulic Dzikiej i Komorow-
skiej będącej własnością gminy Michałowice.
Funkcję retencyjną będą miały także kanały 
podziemne o odpowiednio dobranej średnicy. 
Największe (o średnicy 0,8 m) zlokalizowane 
zostaną w ul. Dzikiej i w ul. Kuropatwy.

Opracowany projekt przewiduje wykonanie ka-
nalizacji deszczowej w ulicach:
n Komorowskiej (odcinek. Leśna – Jaśmino-

wa), Jaśminowej,
n Dzikiej (odcinek Jaśminowa – Komorow-

ska), Skowronków (odcinek Dzika – Kamień 
Polny), Przepiórki,

n Kuropatwy,
n Bażantów,
n Sikorki,
n Kamień Polny (odcinek Skowronków – Par-

kowa).

Szacowany koszt całości prac to co najmniej 
7 mln złotych. Gmina planuje pozysknie dofi-
nansowania na realizację tego niezbędnego za-
dania.

Ze względu na wysokie koszty oraz w trosce 
o zachowanie komfortu funkcjonowania miesz-
kańców w czasie trwania inwestycji  – podzielo-
no ją na etapy. 
Pierwszy etap, którego realizację zaplanowa-
no na przełom drugiego i trzeciego kwartału 
2022 r., obejmuje wykonanie kanału na dwóch 
odcinkach:
1) w ul. Komorowskiej (od włączenia do istnie-

jącego kanału z wylotem do rzeki Utraty) do 
ul. Jaśminowej.

2) w ul. Jaśminowej i dalej ul. Dziką, aż do 
zbiornika wodnego u zbiegu ulic Dzikiej 
i Komorowskiej. 

UG Michałowice

inWestyCje 2022 Pęcice Małe. 
Już w tym roku zniknie problem stojącej wody na jezdni. 

Pęcice, ul. Sokołowska.
Zatoka autobusowa w trakcie budowy. 
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

urząd i mieszkańcy dla ukrainy
WIELKIE WSPARCIE DLA OBYWATELI UKRAINY 
PŁYNIE W GMINIE MICHAŁOWICE OD PIERWSZYCH DNI WOJNY
gmINa mIcHaŁOWIcE OTWarTa 
Na POTrZEBY OBYWaTElI UKraINY
n Uruchomienie punktu informacyjnego 

i gminnej INFOLINII dedykowanej spra-
wom uchodźców z Ukrainy, którzy przyjechali 
do naszej gminy:
 – tel. 22 350 93 93 oraz 
 – adres email: ukraina@michalowice.pl 

Są one obsługiwane w języku polskim i ukra-
ińskim.  
Osoby obsługujące punkt informacyjny i infoli-
nię przekazują informacje dotyczące możliwo-
ści otrzymania numeru PESEL, wsparcia finan-
sowego, zapisania dzieci do szkoły czy opieki 
medycznej. Pod wskazane kontakty kierowane 
są też deklaracje pomocy mieszkańców gminy 
Michałowice.

n Powołanie koordynatora ds. Ukrainy, który 
jest w kontakcie z osobami angażującymi się 
w pomoc uchodźcom w gminie Michałowice 
oraz Powiatowym Centrum Pomocy Ukrainie. 

n Organizowanie spotkań koordynujących 
pomoc uchodźcom w gminie Michałowice  z 
radnymi, sołtysami, organizacjami pozarządo-
wymi oraz organizatorami zbiórek.    

n Zorganizowanie spotkań z obywatelami 
z Ukrainy – na początku marca gmina zorgani-
zowała  5 spotkań, podczas których obywatelom 
z Ukrainy przekazywane były informacje doty-
czące m.in.: przyjęcia dzieci do gminnych szkół 
i przedszkoli, możliwości uzyskania pomocy 
psychologicznej, opieki medycznej, oddolnych 
inicjatyw mieszkańców oraz ogólnopolskie 
i wojewódzkie informacje dotyczące ich praw 
i możliwości  skorzystania z pomocy.  Równo-
legle z nimi odbywały się animacje dla dzieci 

zorganizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich 
Pęciczanki i Graniczanki, aby rodzice mogli 
spokojnie uczestniczyć w spotkaniach. Przyszło 
na nie ponad 170 dorosłych osób oraz 60 dzieci. 

n Opracowanie gminnych informatorów 
w języku  ukraińskim – rozkład jazdy busów 
szkolnych, poradnik wraz z zaznaczonymi na 
mapie najważniejszymi punktami w gminie: 
szkoły, apteki, przychodnie, bankomaty, duże 
sklepy, policja, straż i urząd gminy;  a także  po-
radnik na temat  segregowania  odpadów. 

n Zakładka na stronie www gminy Michało-
wice dedykowana sprawom uchodźców. Tam 
gromadzone są wszystkie informacje, w tym 
także oddolne inicjatywy mieszkańców i in-
formacje dla osób przyjmujących uchodźców 
w swoich domach.  

n Zorganizowanie przez gminę wraz z OSP 
Nowa Wieś i sołectwami, dwóch dużych 
zbiórek najpotrzebniejszych rzeczy (m.in. 
żywność, leki, środki opatrunkowe i czystości, 
koce, termosy), które zostały skierowane na 
Ukrainę, w tym do okupowanej gminy Hosto-
mel. Zostały przekazane także materiały opa-
trunkowe i podstawowe leki dla Charkowa 
(we współpracy z gminą Nadarzyn) oraz prze-
prowadzona zbiórka krwi przed urzędem 
gminy (także z OSP Nowa Wieś) pn. Solidarni 
w Ukrainą.

n Przekazanie Mamom z Ukrainy 14 nowych 
wózków typu „spacerówka”. 

gmINa mIcHaŁOWIcE WdraŻa rOZWIĄZaNIa 
SYSTEmOWE 
n Nadanie numeru PESEL, zapewniającego 

m.in. dostęp do darmowej opieki medycz-

nej w ramach NFZ,  rynku pracy i pomocy 
społecznej – obsługa uchodźców odbywa się 
w dwóch salach na parterze budynku urzędu 
gminy, w systemie „numerkowym” – umó-
wienie na konkretny dzień zapewnia gwaran-
cję obsługi i ograniczy czas oczekiwania. Na 
miejscu można zrobić zdjęcie. W wypełnianiu 
wniosków pomagają pracownicy urzędu. 

n Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o jed-
norazową pomoc finansową w wysokości 
300 zł oraz wniosków o refinansowanie 
kosztów pobytu gości z Ukrainy w domach 
prywatnych.

n przyjmowanie  dzieci i młodzieży do gmin-
nych szkół i przedszkoli – w celu przyjęcia 
dziecka – obywatele Ukrainy kierowani są 
bezpośrednio do placówek oświatowych. 
W przypadku braku miejsca w szkole rejono-
wej – Centrum Usług Wspólnych wskaże inną 
placówkę.  

KONcErTY cHarYTaTYWNE
n Koncerty „Solidarni z Ukrainą” odbyły się 

w miniony weekend, 19 i 20 marca. 
 Wystąpili artyści ukraińscy Yelyzaveta Ko-

strub, Roman Chraniuk oraz zespół „Besara-
bia” (Dumitru Harea – fletnia Pana, tilinka, 
okaryna; Andrij Melnyk – akordeon; Jurij Vo-
loshyn – saksofon), a także komorowski chór 
„Kumy” śpiewający utwory inspirowane folk-
lorem różnych kultur.

 Podczas koncertów była możliwość wspar-
cia finansowego Polskiej Akcji Humanitar-
nej, która świadczy pomoc ofiarom wojny 
w Ukrainie. 

WSPÓlNE POWITaNIE WIOSNY
 Mieszkańcy i goszczące w gminie rodziny 

z Ukrainy w niedzielę 20 marca powitali 
wiosnę, uczestnicząc w Rodzinnym 6-kilo-
metrowym spacerze Nordic Walking z ornito-
logiem. Po spacerze, w świetlicy w Regułach, 
odbyły się warsztaty i animacje dla dzieci. Było 
także ognisko i topienie Marzanny. 

OddOlNa POmOc 
mIESZKaŃcÓW gmINY mIcHaŁOWIcE
n Stałe zbiórki dla uchodźców zamieszkałych 

na terenie gminy – od pierwszych dni miesz-
kańcy wyszli z pomocą. Codziennie dostar-
czają do punktów zbiorek potrzebne rzeczy, 
gdzie ich organizatorzy przyjmują je, segregu-
ją i wydają uchodźcom, pracując ile się da, by 
nikogo nie zostawić samemu sobie. Obecnie, 
wg szacunków urzędu gminy, na terenie gminy 
Michałowice mieszka ok. 700 osób z Ukrainy. 
Ponad połowa z nich deklaruje chęć pozosta-
nia tutaj na dłużej – do czasu uspokojenia się 
sytuacji w Ukrainie. Wiele osób przyjeżdża 
bez dużego bagażu. Brakuje im wielu rze-
czy. W gminie od początku wojny prowadza-
nych było 5 oddolnych zbiórek. W ustaleniu 
z dotychczasowymi ich organizatorami chcą 
je kontynuować i rozważane jest utworzenie 
punktu wspólnego. 

n Nauka języka polskiego – z inicjatywy 
mieszkanki rozpoczęły się kursy dla obywate-
li Ukrainy. Prowadzone są one  na zasadzie 
wolontariatu we wtorki, piątki (w świet-
licy w Nowej Wsi) oraz w soboty (w szkole 
w Nowej Wsi). Początkowe założenie zakła-
dało prowadzenie jednej grupy. Projekt okazał 
się dużym sukcesem – na liście osób przyję-
tych na kurs oraz rezerwowej jest już 145 osób. 
Zajęcia objęły 40 osób dorosłych i 32 dzieci 
z naszej gminy. 

n  Pomoc mieszkańców była i jest ogromna 
–  udostępnili swoje domy wielu uchodźcom 
(od początku konfliktu na Ukrainie prowadzo-
na jest przez nich baza noclegowa), oferowa-
na jest  bezpłatna pomoc medyczna, psy-
chologiczna, dentystycz na.  Sołectwa oraz 
lokalne organizacje pozarządowe włączają 
się w aktywizowanie mieszkańców Ukrai-
ny, zapraszają ich na spotkania integracyjne, 
bezpłatne zajęcia i  zachęcają do wspólnego 
działania. Z uwagi na ogromne zainteresowa-
nie rynkiem pracy utworzono na facebooku 
grupę dla Ukraińców „szukam/dam pracę”. 
W kawiarniach i piekarniach prowadzone są 
akcje „kup ciastko/drożdżówkę dla uchodź-
cy”. Mieszkańcy włączają się w nie z dużą 
ochotą.  Pomoc płynie  z różnych stron. Nie 
sposób wszystkiego wymienić.

UG Michałowice

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za za-
angażowanie w udzielaniu pomocy uchodź-
com, za wielkie serce okazywane im każde-
go dnia. Choć każdy dzień przynosi nowe 
wyzwania, na mieszkańców gminy Michało-
wice zawsze można liczyć. Dziękujemy!

Koncert „Solidarni z Ukrainą” W punktach zbiórek dary są segregowane i wydawane uchodźcom.

URZĄD GMINY. Spotkanie z obywatelami Ukrainy Mieszkańcy oddają krew przed UG w Michałowicach Dary dla uchodźców
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Zachęcamy do wzięcia udziału 
w badaniu mobilności!

Między 12 marca a 30 kwietnia bieżącego roku 
w wylosowanych gospodarstwach domowych na 
terenie całej metropolii warszawskiej ankieterzy 
zapytają mieszkańców o kierunki i sposoby prze-
mieszczania się do pracy, szkoły oraz o to, na ile 
wygodnie żyje im się w swoich miejscowościach.

W naszej gminie zostanie przeprowadzonych 
100 wywiadów.

Zebrane podczas badania informacje pozwolą na 
podjęcie działań zmierzających do poprawy mobil-
ności i jakości podróży, a także rozwoju transportu 
przyjaznego środowisku (m.in. transportu publicz-
nego, rowerowego, komunikacji pieszej, transportu 
elektrycznego). Skutkiem tych działań będzie zmniej-
szenie negatywnego oddziaływania transportu na 
środowisko, klimat oraz ludzi.
W każdym wylosowanym gospodarstwie domowym 
do badania zostanie zaproszona jedna osoba, a ba-
danie będzie trwało około 15 minut.
Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. 
Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identy-
fikator. 
Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje ze-
brane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą 
wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfiko-
wanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizo-
wane jedynie w postaci zbiorczych zestawień staty-
stycznych.
Firma, która będzie realizowała badanie, posiada 
certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankiete-
rów, który gwarantuje, że badanie zostanie wykona-
ne rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości 
obowiązującymi w badaniach rynku i opinii.

Więcej informacji o badaniu 
można znaleźć na stronie internetowej: 

omw.um.warszawa.pl

www.blonie.plGmina BŁONIE informuje

misterium męki Pańskiej w Ołtarzewie
Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, na Scenę Ołtarzew powróciło Misterium 
Męki Pańskiej. Premiera tegorocznego przedstawienia odbyła się 11 marca 2022 roku. Wśród 
zaproszonych gości, obok Rektora seminarium ks. prof. Mirosława Mejznera, znalazły się wła-
dze samorządowe z Burmistrzem Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawłem Kanclerzem, 
a także Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego Janem Żychlińskim. 

T radycja Misterium Męki Pańskiej w Ołtarzewie 
sięga już ponad sześćdziesięciu lat. Tegoroczny 
spektakl nosi tytuł „Nie jesteś niewolnikiem”. 

Reżyserem tego wydarzenia jest kleryk Paweł Stro-
jewski SAC. Warto zaznaczyć,że dwa lata temu, 
tuż przed początkiem pandemii, również miała 

miejsce premiera Misterium Męki Pańskiej według 
jego koncepcji. Dziś kleryk Paweł Strojewski nie 
wrócił do pomysłu reżyserskiego sprzed dwóch lat, 
lecz stworzył nowy spektakl.
Misterium Męki Pańskiej AD 2022 skoncentro-
wane jest wokół dwóch przeciwstawnych moty-

wów – niewoli oraz wyzwolenia. Jak czytamy na 
stronie Seminarium: „Z jednej strony niemalże 
w każdej ze scen odbijają się echem słowa otwie-
rające spektakl: «Ujrzycie słabych ludzi, ubru-
dzonych w biedzie, co słabości ciągle rządzić 
pozwalają»”. Widz stopniowo zostaje zaproszony 
do konfrontacji z postaciami, które nie potrafią 
pokonać zła drzemiącego w nich lub wokół nich. 
W obliczu tej słabości ukazany zostaje Jezus, któ-
ry staje ponad złem, pokonuje schematy, otwarcie 
odpowiada na zło oddaniem całego siebie i posłu-
szeństwem Ojcu. Napięcie między tymi dwoma 
motywami rezonuje w kolejnych scenach tak, by 
ostatecznie to oglądający stanął w obliczu swojej 
słabości i spojrzał w oczy Zmartwychwstałego, 
słysząc, że „nie jest już niewolnikiem”. 

Niewątpliwie obejrzenie spektaklu pozwala głębiej  
spojrzeć na soteriologiczne dzieło Jezusa.

Mariusz Latek

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
jest wystawiane 

od 12.03 do 9.04.2022
w każdy PIĄTEK o godz. 19.15 

oraz w każdą SOBOTĘ o godz. 14.00 i 16.00 

REZERWACJA BILETÓW 
– dostępna pod adresem mailowym: 

misteriumsac@gmail.com 
oraz numerem telefonu: 733 598 046.

n  GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Finał akcji 
zGŁOŚ sWÓj POmysŁ
W drugim etapie  akcji „Zgłoś 
swój pomysł” zarząd gminy 
wytypował dziewięć pro-
jektów. Ostatecznego wy-
boru projektów o łącznej 
wartości 1 mln zł dokonali 
mieszkańcy gminy wg poniż-
szych zasad:

W skazany przez Burmistrza Ożarowa Ma-
zowieckiego zespół pracowników Urzę-
du Miejskiego i osób zaufania społeczne-

go przeanalizował głosy oddane w systemie 
elektronicznym oraz tradycyjnie i poddał je 
weryfikacji zgodnie z przyjętymi wcześniej 
zasadami. Oddano łącznie 1172 ważne głosy, 
w tym następującą liczbę głosów na poszcze-
gólne projekty:

Nazwa projektu Liczba 
głosów

1.  Bezpieczna Gmina 
z OSP Ożarów Mazowiecki
(OSP, Ożarów Mazowiecki, ul. Strażacka 1) 
Zakup drabiny mechanicznej (autodra-
biny) o wysięgu około 30 m wraz ze 
zwiększonym koszem ratowniczym na 
podwoziu samochodu ciężarowego.

432

2.  Tężnia solankowa w Parku Ołtarzewskim
(Park Ołtarzewski)

179

3.  Oświetlenie terenu Szkoły Podstawowej 
oraz boiska w Święcicach
(Święcice, ul. Poznańska 541)

28

4.  Naturalna strefa zabaw i relaksu 
na Skwerze im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego
(Ożarów Mazowiecki, skrzyżowanie 
ul. Poznańskiej i ul. Poniatowskiego)
Ekologiczny plac zabaw, „zielona” prze-
strzeń do odpoczynku dla mieszkańców.

65

5.  Skatepark
(teren przy Szkole Podstawowej 
w Płochocinie)

80

6.  Miasteczko rowerowe
(teren przy Szkole Podstawowej 
w Płochocinie)

96

7.  Modernizacja placu zabaw dla dzieci
(Ożarów Mazowiecki, skrzyżowanie 
ul. Poniatowskiego i ul. Księstwa 
Warszawskiego)

27

8.  Modernizacja obiektu sportowego, w tym 
boiska klubu piłkarskiego UKS Ołtarzew 
(projekt gminy)

177

9.  Modernizacja obiektu sportowego, w tym 
boiska klubu piłkarskiego FC Płochocin 
(projekt gminy)

88

Po  zapoznaniu się ze wstępną oceną szacunko-
wych kosztów realizacji poszczególnych pro-
jektów Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
przyjął do realizacji w 2022 roku rekomen-
dowane przez Zespół cztery projekty o naj-
wyższej liczbie głosów i łącznej, orientacyjnej 
wartości 1 mln zł. Wybrane przez mieszkań-
ców projekty zaznaczono kolorem.

UG Ożarów Mazowiecki

Szanowni Państwo,
Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę, wolne 
i suwerenne europejskie państwo, jest wyda-
rzeniem wstrząsającym i wykraczającym poza 
cywilizowane formy rozstrzygania międzyna-
rodowych sporów. Za naszą wschodnią granicą 
toczą się ciężkie walki, giną ludzie, a całe ro-
dziny zmuszone są opuścić swoje domy i miesz-
kania… Ci ludzie istnieją naprawdę, nie są 
tylko migawkami z serwisów informacyjnych.
W tak trudnych chwilach narodowi ukraińskie-
mu należy się wsparcie i opieka.

Bardzo dziękujemy tym wszystkim mieszkań-
com gminy, którzy aktywnie włączyli się w dzia-
łania na rzecz niesienia pomocy uchodźcom 
z Ukrainy. W szczególności pomocy potrzebują 
kobiety i dzieci, które uciekając przed złem tej 
wojny, szukają schronienia i bezpiecznego miej-
sca na naszej ożarowskiej ziemi. Takie miejsce 

oferują nasi mieszkańcy użyczając swoje miesz-
kania i domy rodzinom ukraińskim. Poruszeni 
tragizmem wydarzeń zza wschodniej granicy, 
z własnej inicjatywy organizują pomoc potrze-
bującym, w tym transport i zakwaterowanie. 

Gmina zorganizowała i prowadzi Punkt za-
kwaterowania dla uchodźców w Hali widowi-
skowo-sportowej w Kręczkach przy ul. Socha-
czewskiej 218. W kilka dni Hala zamieniła się 
w przyjazny dom dla ukraińskich matek i dzieci. 
Hala sportowa została podzielona na trzy strefy: 
sypialną z 70 łóżkami, zabawy dla dzieci oraz 
rekreacji i odpoczynku. Szatnie z natryskami 
zmieniły się w łazienki lub pralnie. Wydzielono 
również kuchnię i jadalnię. Na parterze znajdu-
je się podręczny magazyn odzieżowy, magazyn 
żywności i środków czystości. Wszystko po to, 
aby zapewnić naszym gościom jak najlepsze wa-
runki pobytowe i wszystko to, co jest niezbędne 
na co dzień. 

Od pierwszego dnia funkcjonowania 
Punktu tj. 3 marca 2022 r. wsparciem 
i opieką objęliśmy ponad 700 osób. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
ogromne zaangażowanie naszych 
mieszkańców – ludzi dobrego serca 
– wolontariuszy, którzy od początku 
bardzo aktywnie włączyli się w orga-
nizację, a następnie funkcjonowanie 
Punktu. Każdego dnia, poświęcając 
swój czas, pomagają potrzebującym. 
Mamy wolontariuszy tłumaczy, le-
karzy, psychologów, animatorów 
dla dzieci, kierowców itp. Wspólnie 
z pracownikami Urzędu Miejskiego, 
Jednostek organizacyjnych gminy, 
a także Strażników Miejskich i gmin-
nych strażaków ochotników codzien-
nie, 24 godziny na dobę, pomagają 
oni uchodźcom. 
Pomoc rzeczową oferują także firmy, 
które działają na naszym terenie. 
Z wieloma jesteśmy w stałym kontak-
cie i otrzymujemy realne wsparcie dla 
naszych potrzebujących. 

Od 14 marca 2022 r. trwa rekrutacja 
do oddziałów przygotowawczych dla 

uczniów przybywających z zagranicy. W Szkole 
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie 
zostaną uruchomione oddziały przygotowujące 
uczniów przybywających z zagranicy do nauki 
w polskiej szkole. Dzieci będą się uczyły wszyst-
kich przedmiotów i dodatkowo języka polskiego 
jako obcego. Zależy nam na dobrostanie zarów-
no naszych ożarowskich dzieci, jak i na wsparciu 
nowych mieszkańców i uchodźców, dlatego pra-
cę placówek oświatowych organizujemy tak, 
aby nie zakłócać normalnego działania szkół 
i przedszkoli, a jednocześnie wdrażać dzieci 
z Ukrainy w system polskiej edukacji. 

W Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miej-
skiego przy ul. Poznańskiej 165 (III p.) prowa-
dzona jest rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy 
chcą uzyskać PESEL i pozostać w Polsce.

W Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Poznań-
skiej 165 (I p.) przyjmowane są wnioski o wypłatę 
świadczeń z pomocy społecznej przysługujących 
uchodźcom z Ukrainy.
Z uwagi na liczbę osób oba ww. działania będą 
procesem długotrwałym, dlatego bardzo prosimy 
o sukcesywne składanie wniosków. Pracownicy 
Urzędu Miejskiego oraz OPS służą w tym zakresie 
pomocą.
Wszelkie informacje dotyczące pomocy uchodź-
com z Ukrainy publikowane są na bieżąco na 
stronie internetowej gminy https://ozarow-mazo-
wiecki.pl oraz w mediach społecznościowych. 

Raz jeszcze dziękuję Wszystkim Mieszkańcom, 
Wolontariuszom, Strażakom Naszych Jedno-
stek OSP, Strażnikom Miejskim, Pracownikom 
Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych, 
Radnym Rady Miejskiej, przedstawicielom bi-
znesu i organizacji społecznych oraz wszystkim 
tym, którzy wspierają wspólne działania pomo-
cowe na rzecz społeczności ukraińskiej. 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Cała społeczność gminy 
zaangażowana 
w pomoc uchodźcom
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NaSZE ZdrOWIE

SOlIdarNI Z UKraINĄ

Rzeczywistość wielkich i małych miast, du-
żych i małych fi rm jest wyczerpująca i bardzo 
wymagająca. Aby uciec od problemów, z któ-
rymi przestajemy sobie radzić – uciekamy 
w świat wirtualny, surfujemy po Internecie, 
oglądamy telewizję. Nawet jeśli wszystko 
w życiu zawodowym świetnie się układa 
i osiągamy sukcesy – cena, jaką za nie płaci-
my jest ogromna, bo niemal zawsze kosztem 
są osobiste relacje z bliskimi i dziećmi. 

Do tego doszła pandemia COVID-19, która 
ograniczyła do minimum kontakty. Z rodziną, 
najbliższymi, ze współpracownikami (praca 
zdalna). Media zalewały nas informacjami, 
fi lmami, przerażającymi zdjęciami ze świata 
– udzielał nam się lęk, panika przed zacho-
rowaniem. Internet przestał być antidotum 
na zawodowy stres. Wszędzie pojawiały się 
statystyki zachorowań, informacje o liczbie 
zmarłych tu, u nas, w Polsce. Nigdy wcześ-
niej tego nie doświadczaliśmy. 

Pomimo szczepień, albo z powodu ich braku 
niejeden z nas stał się jednak ofi arą koronawi-
rusa. Ciało w miarę wyzdrowiało, ale zły stan 
psychiczny pozostał. Lęk pozostał. Relacje 
z ludźmi się rozluźniły, nadal szukamy wymów-
ki, żeby raczej się nie spotykać. Przestaliśmy 

się przytulać. Na ulicy witamy się z obawą. Ale 
– nie jesteśmy przecież robotami, potrzebuje-
my bliskości, spotkań, relacji. Aby zmniejszyć 
cierpienie duszy – zaczynamy sięgać po róż-
nego rodzaju „leki na problemy”. Drodzy Czy-
telnicy – NIE RÓBCIE TEGO! 

PORUSZANE PROBLEMY SĄ OBECNIE 
POWSZECHNE, DOTKNĘŁY NIE TYLKO WAS. 
Jeśli nie możecie sami sobie z nimi pora-
dzić – zachęcamy do kontaktu z doświad-
czonym psychologiem – mgr ANNĄ BZDAK. 
Służy ona pomocą w ośrodku NATURMED 
w Gołąbkach. Od ponad 27 lat pomaga 
w sprawach rodzinnych, zawodowych, 
part nerskich, małżeńskich, sąsiedzkich, 
problemach nastolatków i przy podejmo-
waniu ważnych decyzji życiowych. 
Obecnie – najczęściej – w likwidowaniu de-
presji po przej ściu COVID-19. 

WYPOWIEDZI PACJENTÓW: 
„Po żadnej chorobie nie czułem się tak podle, 
jak po COVID. Świat się zawalił, brak sił, brak 
chęci do czegokolwiek. Pani Ania – psycholog 
– postawiła mnie na nogi”  – Janusz, lat 51

„To nie było już życie, tylko dziwny sen – bałam 
się każdej sytuacji, nawet wychodzenia z domu. 
Leki otumaniały jeszcze bardziej. Dopiero ta po-
moc u psychologa wyprostowała mi drogi”   
  – Barbara Z., lat 42

„Po wyjściu ze szpitala COVID nie odpuszczał! 
Żadna rehabilitacja nie dawała prawdziwego 
efektu zdrowia. Ratunek znalazłam u psycholo-
ga! To cud!”  – Agnieszka, lat 64

Podobnych wpisów w przychodni NATURMED 
w Gołąbkach jest bardzo dużo. Takie wypo-
wiedzi to nadzieja dla ogromnej liczby ludzi 
cierpiących po przechorowaniu COVID-19.

Pomoc psychologiczna po COViD-19 – bez leków

mgr ANNA BZDAK
psycholog

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY DOŚWIADCZONEGO PSYCHOLOGA
– zadzwoń i umów się na spotkanie z psycholog ANNĄ BZDAK 

604 092 007  lub  22 662 49 07 w godz. od 9.00 do 17.00
Ośrodek NATURMED  |  Warszawa-Ursus, osiedle Gołąbki  |  ul. Koronacyjna 15

Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

n   Jak niedosłuch wpływa na nasze życie? 
Niedosłuch to nie tylko zaburzenie słyszenia w jego 
fizjologicznym znaczeniu, ale przede wszystkim zja-
wisko mające wpływ na naszą psychikę i społeczne 
funkcjonowanie. Trudności komunikacyjne, a więc 
trudności w rozumieniu mowy, są najczęstszym obja-
wem niedosłuchu. Uniemożliwiają one podtrzymanie 
prawidłowych relacji społecznych. 

n   Co ma Pani na myśli mówiąc o prawidłowych 
relacjach społecznych? 

W przypadku niedosłuchu często mamy odczynienia 
ze skrajnymi zjawiskami. Trudności w porozumie-
waniu się wywołują silny stres stanowiący podstawę 
konfliktów interpersonalnych, czy braku stabilności 
emocjonalnej. Skutkiem jest stopniowe ograniczanie 
kontaktów z otoczeniem, a finalnie – całkowita rezyg-
nacja z nich.

n   Dlaczego tak się dzieje? 
Dla osób niedosłyszących takie prozaiczne zdarzenia, 
jak wizyta u znajomych, zakupy w sklepie, spotkanie 
rodzinne czy rozmowa w hałasie ulicznym to prawdzi-
we wyzwania. Ciągle trzeba nasłuchiwać, dopytywać, 
udawać, że się rozumie co inni mówią i ukrywać, że 
tak nie jest. Stresowi związanemu z ciągłą koncen-
tracją i napięciem towarzyszy uczucie zmęczenia, 
skrępowania, frustracji i wycofania. Ma to negatywny 
wpływ na samopoczucie oraz samoocenę. Prowadzi 
do rezygnacji z siebie i swoich potrzeb,  izolacji, a na-
wet trwałego wykluczenia społecznego, samotności 
i depresji. 

n   Jakie osoby znajdują się w grupie ryzyka? 
Społeczeństwa europejskie dość szybko starzeją 
się, a to sprawia, że wzrasta odsetek osób z Pres-

byacusis – niedosłuchem wieku podeszłego. Już co 
trzecia osoba powyżej 65. roku życia ma kłopoty ze 
słuchem. Stąd największą grupę ryzyka stanowi ta 
właśnie grupa.

n   Jakie procesy wpływają na postępowanie nie-
dosłuchu u osób po 65 roku życia? 

Presbyacusis to niedosłuch stopniowo pogłębiający 
się, którego początkowym symptomem są trudności 
w rozumieniu mowy. Dzieje się tak na skutek uszko-
dzenia tych obszarów komórek słuchowych, które są 
odpowiedzialne za odbiór wysokich częstotliwości, 
a więc wysokich tonów. Takiego niedosłuchu nie moż-
na wyleczyć, ale można skutecznie opóźniać jego roz-
wój. Dodatkowo na pogorszenie słyszenia wpływają: 
cukrzyca, nowotwory, stosowanie niektórych leków, 
a także wszechobecny hałas. 

n   Co robić, aby nie doprowadzić do sytuacji, 
w której nasze życie z niedosłuchem staje się 
nie do zniesienia? 

Niedosłuch to zjawisko złożone. Kluczowe jest jego 
wczesne wykrycie i szybkie podjęcie działań reha-
bilitacyjnych. Nieodzowną pomoc stanowią w tym 
przypadku aparaty słuchowe. Jeśli jesteśmy w grupie 
ryzyka, warto przynajmniej raz w roku badać słuch. 
Ważne, by niedosłuch został jak najwcześniej zdiag-
nozowany i by jak najszybciej podjąć rehabilitację słu-
chową. Badania dowodzą, że rehabilitacja aparatami 
słuchowymi nie tylko wpływa pozytywnie na samo-
poczucie, ale również może pomóc osobom cierpią-
cym na zaburzenia funkcji poznawczych, np. w choro-
bie Alzheimera. Zapraszam na bezpłatną konsultację 
i badania. Pomogę wybrać odpowiednie rozwiązanie 
słuchowe. Zachęcam też do bezpłatnego testowania 
aparatów słuchowych.                      n

sPOŁeCzne i PsyCHOlOGiCzne
skutki nieDOsŁuCHu
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PIaSTÓW

SOlIdarNI Z UKraINĄ

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Delegacja sHOm w piastowskim liceum

W piątek 18 marca br. powiat pruszkowski odwiedzili przedstawiciele 
SHOM – Stowarzyszenia Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycz-
nych Akredytowanych w Polsce. Wizyta ta była wynikiem rozpoczę-
tej współpracy Fundacji „Lepszy Start” z organizacją SHOM. Jednym 
z miejsc odwiedzanych przez przedstawicieli SHOM było Liceum Ogól-
nokształcące im. Adama Mickiewicza w Piastowie.

P owiat Pruszkowski odwiedzili 
przedstawiciele tej organizacji z: 
Luksemburga, Rumunii, Wenezu-

eli, Australii, Macedonii Północnej, 
Estonii, Rwandy, Łotwy oraz 4 człon-
ków honorowych. 
W czasie trwania wizyty goście spot-
kali się z uczniami ze Szkoły Pod-
stawowej dla Dzieci z Zaburzeniami 
ze Spektrum Autyzmu „Przylądek” 
w Parzniewie. Wśród interesujących 

miejsc i instytucji znajdujących się 
na terenie powiatu pruszkowskiego, 
którymi można się pochwalić, znala-
zło się Centrum Folkloru w Karoli-
nie (tam goście zostali zaproszeni na 
próbę generalną Zespołu Mazowsze), 
a także reprezentacyjne piastowskie 
Liceum Ogólnokształcące im. Ada-
ma Mickiewicza. 
Delegację SHOM oraz panie z Funda-
cji „Lepszy Start” przywitali w budyn-

ku Liceum: Hanna Babikowska – Dy-
rektor LO, Katarzyna Bolesta-Siwek 
– Zastępca Dyrektora, Maria Makow-
ska – Zastępca Burmistrza Piastowa 
oraz Zdzisław Brzeziński – były wie-
loletni burmistrz Piastowa, członek 
zarządu Powiatu Pruszkowskiego. 
W spotkaniu wzięli udział również za-
proszeni goście oraz przedstawiciele 
mediów.
Po oficjalnym powitaniu delegacja 
rozpoczęła zwiedzanie budynku Li-
ceum, m.in. pracownię chemiczną, 
bibliotekę oraz imponującą halę spor-
tową. W obustronnej komunikacji nie-
zbędna okazała się pomoc Zastępcy 
Dyrektora Katarzyny Bolesta-Siwek 
(nauczycielki jęz. angielskiego), która 
była tłumaczem dla obu stron.            n

n  Wizyta członków Stowarzyszenia Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych 
akredytowanych w Polsce (SHOM).

rozliczmy PIT 2021 w Piastowie!
Jak co roku rozliczając podatek PIT wskazujemy w formularzu (papiero-
wym lub elektronicznym) miejsce stałego zamieszkania. Nie zameldowa-
nia, ale zamieszkania – tu gdzie stale przebywamy i gdzie koncentruje się 
nasze codzienne życie. Dlatego zwracamy się do tych mieszkańców Pia-
stowa, którzy żyjąc tutaj nie rozliczają podatku PIT we właściwym dla na-
szego miasta Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, by w tym roku wpisali 
rzeczywisty adres zamieszkania w zeznaniu podatkowym za rok 2021. 

T o nie wiąże się z żadnym dodat-
kowym wysiłkiem, a środki finan-
sowe z udziału w PIT wpłyną do 

budżetu naszego miasta pozwalając 
na finansowanie takich zadań, jak: 
utrzymanie edukacji, pomocy spo-
łecznej, inwestycji drogowych itp., 
mieszkalnictwa, bezpieczeństwa, 
opieki zdrowotnej i społecznej, 
ochrony środowiska i innych bieżą-
cych potrzeb  mieszkańców. 

Dlaczego jest to ważne szczególnie 
teraz? Od pewnego czasu mamy w Pia-
stowie do czynienia z sytuacją maleją-
cych z roku na rok wpływów do budżetu 
miejskiego z tytułu udziału w podatku 
PIT. Jak wiadomo, udział w tym podat-
ku dla gmin wynosi zaledwie 38,34%. 
W roku 2019 dochód budżetu naszego 
miasta stanowiący udział w PIT wy-
niósł 38 287 754,84 zł. Rok później był 

już mniejszy o 129 177,42 zł i wyniósł 
38 158 577,42 zł. Na rok bieżący Mini-
sterstwo Finansów prognozuje już tylko 
36 378 908 zł, a więc kwotę mniejszą 
bez mała o 2 mln zł w porównaniu do 
roku 2019. To duży spadek utrwalający 
bardzo niepokojący trend. 
Oczywiście wszyscy wiemy, że sze-
reg ulg podatkowych wprowadzonych 
w ostatnim czasie przez władze pań-
stwowe musi skutkować zmniejszeniem 
wpływów z tytułu udziału w podatku 
PIT, ale warto zwrócić  uwagę na obiek-
tywnie trudniejszą sytuację naszego 
miasta choćby w porównaniu z sąsied-
nimi gminami powiatu pruszkowskiego. 
Dla przykładu: gmina Nadarzyn, za-
mieszkała przez blisko 8 tysięcy osób 
(mniej niż Piastów), ma prognozo-
wany dochód z PIT wyższy o blisko 
1,5 mln zł, a porównywalna z naszym 
miastem pod względem liczby miesz-

kańców gmina Raszyn może liczyć na 
ten udział wyższy o ponad 12 mln zł. 
Co istotne, w roku 2019 podatników 
podatku PIT w Piastowie było 16 768, 
a rok później o 149 więcej, czyli 16 917. 
Z całą pewnością w naszym mieście 
mieszka dużo więcej osób rozliczają-
cych corocznie PIT. Ważne by ci pia-
stowianie, którzy dotąd rozliczali ten 
podatek gdzie indziej, uczynili to teraz 
w Urzędzie Skarbowym w Pruszko-
wie, wskazując adres piastowski miejsca 
zamieszkania. DZIĘKUJEMY!

UM w Piastowie

DRODZY MIESZKAŃCY! 
Jeśli w zeznaniu 
PIT za 2021 r. wpiszecie 
Państwo jako miejsce 
faktycznego zamieszkania 
miasto PIASTÓW, będziecie 
mieć własny wkład w jego 
prawidłowe funkcjonowanie 
i w realizację kolejnych 
inwestycji, które służyć 
będą także Wam i Waszym 
najbliższym.
Wszyscy mamy wpływ 
na jakość życia w naszym 
mieście!

zBiÓrka ksiĄżek 
W języku ukraiŃskim
W wielu lokalnych społecznościach dzięki ludziom dobrej woli orga-
nizowane są zbiórki dla rodzin z Ukrainy, które musiały uciekać przed 
koszmarem wojny. Wiemy, że w takiej chwili najważniejszy jest dach 
nad głową, ale po chwili wytchnienia równie ważna wydaje się nam 
możliwość obcowania z własną kulturą. 

W ielu Ukraińców i Ukrainek od 
dawna mieszka w Polsce, ich 
dzieci uczą się języka polskie-

go, warto jednak zapewnić im kontakt 
z ich językiem ojczystym, nie tylko 
za pośrednictwem telewizji czy In-
ternetu, ale również słowa pisanego. 
Dobra książka pozwala odzyskać spo-
kój i może stanowić pretekst do wielu 
ważnych rozmów. Dla rozwoju dzieci 
ogromną wagę ma czytanie książek 
razem z rodzicem.
Widząc jak wiele kobiet z dziećmi 
z Ukrainy pojawiło się w naszym mie-
ście, chcemy pomóc im utrzymać kon-
taktu z literaturą.
Prosimy Was więc o:

 n  przynoszenie do biblioteki ksią-
żek dla dzieci, młodzieży i doro-
słych w języku ukraińskim lub 
rosyjskim – prosimy jednak, by to 
były książki wydawane niedawno, 

na pewno nie takie wydane przed 
kilkoma dekadami. Chodzi o to, by 
to było atrakcyjne;

 n  jeżeli macie u siebie rodziny 
z dziećmi z Ukrainy i szukacie 
książek np. dla maluchów, z obraz-
kami, przyjdźcie i na pewno coś 
będziecie mogli zabrać, zupełnie 
gratis!

Na profilu Półek do Spółki (https://
www.facebook.com/polkidospolki) 
są dostępne przydatne linki, któ-
re mogą przydać się rodzinom, które 
przyjęły gości. Podawajcie je dalej, 
pomagajcie nam je zbierać, podsyłaj-
cie dobre pomysły na rozszerzenie tej 
inicjatywy.
Podejmiemy też działania celem zdo-
bycia słowników i rozmówek polsko-
-ukraińskich, damy znać jak już będą 
dostępne w Bibliotece.

Biblioteka Publiczna w Piastowie



 NR 4(122)/2022  (ROK VII)    |    24 marca 2022 r.    |    Mocne Strony14 dzielnica UrSUS m.st. Warszawy  |  dzielnica WŁOcHY m.st. Warszawy  |  miasto PIaSTÓW  |  miasto PrUSZKÓW  |  gmina BrWINÓW  |  gmina mIcHaŁOWIcE  |  gmina OŻarÓW maZOWIEcKI  | gmina BŁONIE  |  gmina STarE BaBIcE

PSYcHOlOgIa l WarTO PrZEcZYTaĆ

📖📖

📖
📖

📖
„BADANIA TERENOWE 

NAD UKRAIŃSKIM SEKSEM”
OKSANA ZABUŻKO

Książka ta wydana była w Polsce już kilkakrotnie, ale w tym roku uka-
zało się kolejne wznowienie, nakładem Wydawnictwa Agora. Autorka 
w latach dziewięćdziesiątych uznawana była za kontrowersyjną, trochę 
jak u nas Manuela Gretkowska w tamtych czasach. Wynikało to z tego, 
że jej książki są bardzo realistyczne i odzierają Ukrainę z mitów, które 
narosły wokół niej. Dziś, kiedy feminizm stał się czymś oczywistym dla 
każdego inteligentnego człowieka, autorka nie budzi już takich emocji, 
jednak jej zmysł obserwacji, odwaga i wprawne pióro nadal są godne 
podziwu. „Badania terenowe nad ukraińskim seksem” to feministyczna 
wiwisekcja postkomunistycznej Ukrainy, psychoanaliza narodowego 
odrodzenia. Ukraińskie społeczeństwo musi poradzić sobie z odnale-
zieniem się w nowej sytuacji, przezwyciężyć psychologiczną spuściznę 
systemu totalitarnego, który odcisnął się nawet na ich intymnych rela-
cjach. Książka jest trudna w odbiorze, ale boleśnie prawdziwa. Warto 
ją przeczytać, bo opowiada o kształtowaniu się ukraińskiej tożsamości, 
w obronie której stanęło obecnie wiele Ukrainek i Ukraińców.

✻ ✻ ✻

„PALI SIĘ!”
JAN BRZECHWA

Bogato ilustrowana książeczka Wydawnictwa „Dwie Siostry” to wzno-
wienie klasycznego utworu dla dzieci. Wartość publikacji tkwi zarów-
no w znakomitym tekście Jana Brzechwy, będącego ikoną literatury 
dziecięcej, jak i w przykuwających uwagę ilustracjach znanego grafika, 
Bohdana Butenki. 
Dorośli czytelnicy z przyjemnością przypomną sobie dobrze im znany 
w dzieciństwie wiersz o lokalnej mobilizacji wobec pożaru, w którego 
gaszenie zaangażowani są wszyscy mieszkańcy – strażak, lekarz, sę-
dzia z sędziną, nawet „milicjant”, co pokazuje wiekowość tekstu. Opi-
sana w rymowanym utworze solidarność wobec losowego wydarzenia, 
jakim jest pożar, może stać się dobrym przyczynkiem do rozmowy 
z dzieckiem o wartości niesienia sobie wzajemnej pomocy w sytua-
cjach kryzysowych.

✻ ✻ ✻

„PRZYJACIELE Z KRAINY 
UWAŻNOŚCI. KOMUNIKACJA”

AGNIESZKA PAWŁOWSKA
Kolejna książeczka Wydawnictwa Poznańskiego z serii „Kraina uważ-
ności”, tym razem dotyczy ważnej umiejętności, jaką jest komunikacja 
między ludźmi. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak ważnym ele-
mentem życia jest umiejętność dobrego komunikowania się. Wśród 
dorosłych sztuka ta bywa niekiedy lekceważona na rzecz praktycznych 
umiejętności, które według nich bardziej się przydają. Nic bardziej 
mylnego! Dobra komunikacja pomaga tworzyć sprawną współpracę, 
budować więzi społeczne, podejmować skuteczne działania, a także 
unikać konfliktów, lub zażegnywać te, które są. Świat byłby o wiele 
piękniejszy, gdybyśmy tę umiejętność posiedli będąc w wieku dzieci, 
do których skierowana jest ta książka. Autorka zwraca w niej uwagę, 
jak istotna jest uważność na drugiego człowieka. W zabawny i uroczy 
sposób pokazuje też jakie błędy popełniamy najczęściej w rozmowie 
z drugim człowiekiem. Tak mądra lektura przeczytana we wczesnych 
latach życia pozwala uniknąć wielu złych decyzji i daje narzędzie do 
współpracy oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktów z ludźmi.

Poleca  Lucyna Dąbrowska

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

Psychopaci to społeczni drapieżnicy, którzy oczarowują, ma-
nipulują i idą bezwzględnie przez życie, pozostawiając za sobą 
złamane serca, zdruzgotane nadzieje i puste portfele. Tak 
określa ich Robert D. Hare, światowy autorytet w dziedzinie 
badań nad psychopatią. Zdaniem tego badacza, każdy z nas spotka w swoim 
życiu psychopatę. Pozostaje tylko pytanie – czy w porę go rozpoznasz?

KIm jEST PSYcHOPaTa?
Psychopatia to zaburzenie osobowości 
składające się z cech uznawanych przez 
społeczeństwo za niepożądane. To ce-
chy takie jak: zaspokajanie własnych 
pragnień cudzym kosztem, egocen-
tryzm, brak empatii i zdolności tworze-
nia ciepłych, emocjonalnych związków, 
bezwzględność, gwałtowne zachowania 
nieadekwatne do sytuacji, brak zdol-
ności do przeżywania poczucia winy, 
obwinianie innych. W polskiej termino-
logii nosi ona nazwę osobowości dysso-
cjalnej. Zdaniem wspomnianego Rober-
ta D. Hare’a, psychopaci są całkowicie 
pozbawieni sumienia i wrażliwości na 
potrzeby innych, egoistycznie zdobywa-
ją to, czego pragną i postępują tak, jak 
zechcą, łamiąc przyjęte w społeczeń-
stwie zasady bez cienia żalu i poczucia 
winy. Skupmy się najpierw na tym ła-
maniu zasad.

NarUSZaNIE NOrm
Najwyraźniejszy przejaw psychopatii 
to rażące naruszanie norm społecznych. 
Właśnie dlatego wielu psychopatów 
wkracza do świata przestępczego i tra-
fia ostatecznie do więzienia. Słyszymy 
o nich w mediach. To seryjni mordercy, 
gwałciciele, złodzieje, oszuści, nieuczci-
wi urzędnicy, giełdowi naciągacze, oso-
by znęcające się nad innymi, terroryści, 
biznesmeni bez skrupułów. Oczywiście 
nie każdy przestępca jest psychopatą – 
nie należy aż tak uogólniać. Mogłabym 
podać teraz masę przykładów pokroju 
Teda Bundy’ego czy Johna Wayne’a 
Gacy’ego – nie jest jednak moim ce-
lem przyciąganie Waszej uwagi poprzez 
przerażające statystyki skrzywdzonych 
przez nich osób. Celem tego artykułu 
jest zwrócenie uwagi na to, że wielu 
psychopatów pozostaje na wolności, 
doskonale kamuflując się pod swoją uj-
mującą powierzchownością. Psychopaci 
są wśród nas, być może od lat stanowią 
część naszego najbliższego otoczenia.

mOŻE TO SĄSIad?
Większość psychopatów oddaje się 
swoim zajęciom, nikogo nie mordując. 
Tę kwestię należy mocno podkreślić. 
Znacznie częstszym zjawiskiem są ci, 

którzy w inny, mniej spektakularny 
sposób uprzykrzają nam codzienność. 
Bardziej prawdopodobne jest zatem to, 
że stracimy wszystkie oszczędności lub 
zostaniemy oszukani przez sprytnego 
naciągacza niż że zaatakuje nas morder-
ca o stalowym spojrzeniu. A skala tych 
ukrytych psychopatów jest olbrzymia. 
Zakłada się, że 3 proc. społeczeństwa 
stanowią właśnie psychopaci. To ludzie, 
których można spotkać w każdej kultu-
rze, rasie, społeczeństwie i środowisku. 
Nie trzeba dodawać, jak gigantyczne 
mogą być dokonywane przez nich spu-
stoszenia. Wystarczy jeden psychopata, 
żeby cały świat stanął na głowie. Jeśli 
Wasze myśli kierują się teraz w stronę 
wschodniej części Europy to tak, słusz-
nie odczytaliście moją sugestię. 

NIEBEZPIEcZNY WdZIęK
Jak podkreśla pisarz William March, 
raczej rzadko bywamy jakoś szczególnie 
podejrzliwi. Sami nie wyrządzamy okru-
cieństw, nie siejemy zła, więc zakładamy, 
że inni też tego nie robią – tak jak i my 
nie są do tego zdolni. Ponadto, najczęś-
ciej sądzimy, że powierzchowność psy-
chopaty jest równie potworna jak jego 
umysł. Że tę skłonność do krzywdzenia 
innych będzie mieć wypisaną na twarzy. 
Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości 
psychopaci potrafią być serdeczni, za-
bawni, wręcz czarujący. Ujmują swoim 
wdziękiem, wzbudzają sympatię. To 
jednak tylko manipulacja – właśnie dla-
tego są dla nas tak niebezpieczni. Robert 
D. Hare w swojej książce: „Psychopaci 
są wśród nas” ujmuje to w ten sposób: 
„Wybierze cię, rozbroi swoimi słowami 
i będzie panował nad tobą swoją obec-
nością. Będzie zachwycał cię poczu-
ciem humoru i rozmachem projektów. 
Pokaże ci wspaniałą zabawę, ale zawsze 
przyjdą rachunki do zapłaty. Będzie się 
uśmiechał i oszukiwał, i będzie przerażał 
cię swoim spojrzeniem. A kiedy z tobą 
skończy – a skończy z tobą – porzuci się, 
zabierając twoją niewinność i dumę.”

ŚrOdOWISKO VS. gENY
Badacze oczywiście przyglądają się bli-
żej zagadnieniu, skąd się biorą psycho-
paci – czy może ma na to wpływ ich sy-

tuacja rodzinna, może była w niej jakaś 
patologia? I owszem, niektórzy psycho-
paci doznawali w dzieciństwie material-
nego i emocjonalnego ubóstwa, a także 
fizycznego maltretowania. Jednak na 
każdego dorosłego psychopatę z rodzi-
ny dysfunkcyjnej przypada taki, którego 
środowisko było pełne ciepła i życzli-
wości, a jego rodzeństwo wyrosło na 
normalnych ludzi. Zatem argument 
powielania brutalności doświadczanej 
w dzieciństwie nie jest adekwatny i wy-
starczający. Niewystarczające są także 
geny. W książce „Psychopaci są wśród 
nas” został przedstawiony przykład 
bliźniaczek – grzecznej, dobrodusznej 
Alice i sprawiającej same problemy 
Ariel. Z Ariel zawsze było coś nie w po-
rządku. W dzieciństwie znęcała się nad 
siostrą, a podarowany jej kotek niewiele 
później został znaleziony martwy. Już 
jako nastolatka miała pierwsze proble-
my z prawem czy narkotykami, a oto-
czenie określało ją jako nieobliczalną, 
impulsywną, łatwo wpadającą w furię. 

cHOrY PSYcHIcZNIE?
Szukanie wyjaśnienia w środowisku 
lub genach to nie jedyna zagadka ba-
daczy. Oto kolejne ważne pytanie – czy 
psychopata jest człowiekiem chorym 
umysłowo czy kimś, kto w sposób cał-
kowicie świadomy łamie powszechne 
zasady postępowania? Odpowiedź ma 
kolosalne znaczenie – choroba psy-
chiczna sugerowałaby próbę wyleczenia 
jej. Jak wyleczyć jednak czyjąś osobo-
wość? Badacze są zgodni co do tego, że 
nie powinno oceniać się tego zjawiska 
w tradycyjnych kategoriach choroby 
umysłowej. Psychopaci nie są ludźmi 
zdezorientowanymi, niemającymi kon-
taktu z rzeczywistością. Nie cierpią na 
urojenia, halucynacje i głęboki, subiek-
tywny dyskomfort, które towarzyszą 
zaburzeniom psychicznym. Mimo że 
w momencie złapania wielu seryjnych 
morderców często sięga po etykietkę 
niepoczytalności, to jest to oczywiście 
tylko kolejna zagrywka. Psychopaci są 
rozsądni, świadomi swojego postępo-
wania oraz jego motywów. Ich czyny 
są rezultatem wolnego wyboru. Według 
przyjętych kryteriów prawnych i psy-
chiatrycznych z całą pewnością nie są 
szaleńcami. A to – słusznie – przeraża 
nas jeszcze bardziej. 
Do tematu psychopatii wrócimy na-
stępnym razem. Temat zdecydowanie 
nie został jeszcze wyczerpany. 

Marlena Hess
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Warszawa Ursus
ul. Traktorzystów 14

(przy stacji PKP Ursus)

Tel. 721-214-743

NAPRAWA 
OBUWIA

Chory, czy zły? O psychopatach

CHCESZ ZAMÓ-
WIĆ REKLAMĘ?

NAPISZ: 
reklama@mocnestrony.com.pl

ZADZWOŃ: 
509 559 506
602 666 134
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URSUS
OŚRODEK KULTURY 

„ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, 
SPRZEDAŻ BILETÓW OK. „Arsus” w dniach: 
– pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 
– wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00, 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478-36-26
lub na portalu WWW.BILETYNA.PL (zamówienia indywidu-
alne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. przy 
Urzędzie Dzielnicy Ursus                      www.arsus.pl

04.04, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. Pro-
wadzi Anna Rykowska.  WSTĘP WOLNY

07.04, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
„Rytmy świata” – koncert muzyki bretońskiej w wykonaniu 
JEAN-LUC THOMAS i GAB FAURE. Gość specjalny Pa-
trycja Betley (instrumenty perkusyjne).   BILETY 20 ZŁ.

08.04, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Program kabaretowy pt. „MIŁOSNA PUŁAPKA” z udzia-
łem A. Biedrzyńskiej, M. Robakiewicz, A. Dziurmana i T. 
Ciachorowskiego. BILETY: 70 ZŁ.

10.04, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3–8 lat) pt. „O PRZEBIŚNIEGU, KTÓ-
RY WIOSNĘ OBUDZIŁ” w wykonaniu artystów Teatru 
„Jumaja”. BILETY: 15 ZŁ.

11.04, godz. 11.00 (sala widowiskowa)
Spektakl edukacyjny pt. „BAŚNIE JAPOŃSKIE”(dla ucz-
niów klas 0-3) w wykonaniu Teatru „Szafa Kultury”. 
 WSTĘP WOLNY

w ramach grantu Biura Edukacji m.st. Warszawy

19.04, godz. 9.00 – 17.00 (sala widowiskowa)
Eliminacje uczestników do 9. Festiwalu Piosenki Pol-
skiej „KOCHAM CIĘ OJCZYZNO” (koordynator DK „Miś”). 
Realizacja B. Kałużny – tel. 22 6679218

20.04, godz. 17.00 (sala kameralna)
Wieczór autorski poetów Mazowsza: Teresy Pożarow-
szczyk (K.L. „Metafora” – Warszawa), Barbary Felczak 
(K.L. „Atut” z Sochaczewa). Prowadzenie Anna Rykowska
 WSTĘP WOLNY

22.04, godz. 19.30 (sala widowiskowa)
Koncert RENATY PRZEMYK BILETY: 50 ZŁ.

23.03, godz. 17.00 (sala kameralna)
Wernisaż wystawy malarstwa Grażyny Kostawskiej i Pio-
tra Szałkowskiego pt. „Do krwi ostatniej” z okazji Roku 
Marii Konopnickiej i Józefa Wybickiego. Wystawa czynna 
do 28.05 WSTĘP WOLNY

26.04, godz. 15.00 (sala widowiskowa)
Koncert Galowy 9. Festiwalu Piosenki Polskiej „Kocham 
Cię Ojczyzno”. Występ laureatów. WSTĘP WOLNY

28.04, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Spektakl muzyczny pt. „Miłość jest najważniejsza” oparty 
na poezji Jana Pawła II z muzyką Michała Lorenca. Recyta-
cje – Krzysztof Kamiński. WSTĘP WOLNY

dOm KUlTUrY „MIŚ”       
Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ul. Zagłoby 17, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18; e-mail: domkulturymis@op.pl;  

www.mis.arsus.pl
01–30.04.22
Wystawa fotografii przyrodniczych Michała Kowala „Przy-
roda Stawów Milickich w obiektywie”.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przyrodą pol-
ską, szczególnie uczniów szkół Ursusa, do obejrzenia wy-
stawy fotograficznej ukazującej piękno Stawów Milickich 
i Doliny Baryczy. Opis fotografii przygotowała Ewa Krasoń. 
Zgromadzone zdjęcia stanowią cenny materiał edukacyjny, 
poszerzający wiedzę o ważnych przyrodniczo miejscach.

02.04.22, godz. 16.00
Koncert pasyjny „7 ostatnich słów Chrystusa na krzy-
żu” Józefa Haydna w wykonaniu kwartetu smyczkowego  
Syncretis String Quartet, w składzie: I skrzypce - Szymon 
Kałużny, II skrzypce - Gabriela Korzycka, altówka - Seweryn 
Kosiorowski, wiolonczela - Mikołaj Adamczak.
 WSTĘP 20 ZŁ

bilety do nabycia w serwisie biletyna.pl lub w miarę wolnych miejsc 
w placówce w dniu wydarzenia, na miejscu płatność wyłącznie 

gotówką
05–29.04.22
Wystawa palm VIII edycji konkursu plastycznego „Naj-
piękniejsza palma wielkanocna”.

05.04.22, godz. 11.00 
Wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień laureatom kon-
kursu plastycznego „Najpiękniejsza palma wielkanocna” 
połączone z wernisażem wystawy.

05.04.22, godz. 18.00 
Piosenki włoskie” – wokalne warsztaty integracyjno-roz-
wojowe realizowane przez Fundację Pomocy Psycholo-
gicznej i Edukacji Społecznej RAZEM w ramach projektu 
„Razem po zdrowe nawyki” finansowane przez m.st. War-
szawa. WSTĘP WOLNY

06.04.22, godz. 17.00 
Wernisaż wystawy fotografii Michała Kowala „Przyroda 
Stawów Milickich w obiektywie”. WSTĘP WOLNY

07.04.22, godz. 17.00 
Warsztaty tworzenia ozdób wi elkanocnych dla dzieci 
w wieku 7 – 12 lat. WSTĘP WOLNY

obowiązują zapisy telefoniczne: 22 667 92 18 do 04.04.2022r.

12.04.22, godz. 11.00 
Wiem – pomagam – ratuję. Zapoznanie z podstawo-
wymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właś-
ciwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia prak-
tyczne na fantomach, postępowanie ratunkowe w sytuacji 
zagrożenia zdrowia lub życia dla młodzieży. Spotkanie 
realizowane z Wydziałem Profilaktyki Straży Miejskiej 
m.st. Warszawy.
 WSTĘP WOLNY
12.04.22, godz. 18.00 
Z cyklu „Moje Pasje” – autorski wieczór poetycki Jerzego 
Korczyńskiego – „Na chwałę Stwórcy”.
 WSTĘP WOLNY

19.04.22, godz. 10.00 (Sala widowiskowa OK „Arsus”)
Przesłuchania konkursowe IX Przeglądu Piosenki Pol-
skiej „Kocham Cię Ojczyzno” dla Seniorów – 50+.

24.04.22, godz. 12.30 
Niedzielne południe z teatrem – bajka dla dzieci „Ma-
zowiecka chata – Wielkanoc” w wykonaniu aktorów Te-
atru Wariacja. Aktorzy grający dziadka i babkę mieszkają 
w mazowieckiej chacie. Przygotowują się do świąt Wielkiej 
Nocy. WSTĘP 15 ZŁ

bilety do nabycia w serwisie biletyna.pl lub w miarę 
wolnych miejsc w placówce w dniu wydarzenia, 

na miejscu płatność wyłącznie gotówką

26.04.22, godz. 15.00 (Sala widowiskowa OK „Arsus”)”
Koncert Finałowy IX Przeglądu Piosenki Polskiej „Ko-
cham Cię Ojczyzno” – występy laureatów WSTĘP WOLNY

25–29.04.22 
„Wiosna Pokoleń” – spotkania grup artystycznych dzia-
łających w DK „Miś” w ramach Europejskiego Dnia Soli-
darności Międzypokoleniowej. W projekcie wezmą udział 
dziecięce zespoły wokalne, wokalno-instrumentalny zespół 
Seniorów, uczestnicy warsztatów plastycznych dla dzieci 
i seniorów oraz dzieci i dorośli działający w pracowni ce-
ramicznej.

25.04.2022, godz. 1730 
„Śladami dawnego rzemiosła”. Ceramika odzwierciedla 
nasze zamiłowanie do piękna a połączenie piękna z war-
tością użytkową daje radość. Prostota i niepowtarzalność, 
to cechy które pobudzają naszą wyobraźnię. Międzypoko-
leniowe warsztaty ceramiczne mają na celu jeszcze bar-
dziej pobudzić wyobraźnię i przywiązanie do sztuki użytko-
wej. WSTĘP WOLNY

27.04.2022, godz. 17.30 
Warsztaty kreatywności plastycznej z wykorzystaniem ma-
teriałów do recyklingu. Celem międzypokoleniowych war-
sztatów jest „wyposażenie” młodego pokolenia w unikalną 
wiedzę, która nie jest przekazywana w systemie edukacji. 
Choć żyjemy również w czasach, kiedy to starsi uczą się od 
dzieci, chociażby tego, jak odnaleźć się w świecie nowych 
technologii i nadążać za zmianami. WSTĘP WOLNY

28.04.2022, godz. 18.00 
Otwarcie wystawy prac zrealizowanych na warsztatach 
połączonej z międzypokoleniowym koncertem zespołów 
dziecięcych – „Wesołe nutki”, „Swing” oraz zespołu wokal-
nego seniorów „Wesoła Chata” pt. „Ekologiczna wiosna”. 
 WSTĘP WOLNY

dOm KUlTUrY 
„PORTIERNIA” 

WSTĘP WOLNY

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

7, 14, 21, 28.04.2022, godz. 16.00 
Taniec w kręgu (zajęcia dla dorosłych) WSTĘP WOLNY

01.04.-30.04.2022 
„Fotografia koncertowa” wystawa fotograficzna Justyny 
Szadkowskiej WSTĘP WOLNY

01.04.2022, godz. 18.00 
„Z UKRAINĄ W SERCU” koncert charytatywny; artyści: 
Zespół Kalyna, Duet Klasyczne Anioły, Alina Małachowska, 
(wstęp wolny/ilość miejsc ograniczona/ wejściówki do od-
bioru w DK Portiernia) PODCZAS KONCERTU ORGANI-
ZUJEMY ZBIÓRKĘ PIENIĘŻNĄ NA POMOC UKRAINIE

03.04.2022, godz. 12.30 
Teatrzyk dla dzieci. Teatr Dobrego Serca 
„Teoś i Wielkanoc”  BILETY: 15 ZŁ 

przedsprzedaż: biletyna.pl lub w placówce 
w dniu wydarzenia w miarę wolnych miejsc

06.04.2022, godz. 19.00 
Wernisaż wystawy fotografii koncertowej Justyny Szad-
kowskiej WSTĘP WOLNY

08.04.2022, godz. 19.00
Koncert duetu Aldo Duo „Klasyka i rozrywka w mistrzow-
skim wykonaniu” BILETY: 20 ZŁ

przedsprzedaż: biletyna.pl lub w placówce

20.04.2022, godz. 18.00
Wielokulturowość w Ursusie: MEKSYK: recital – Irma Var-
gas, prezentacja walorów turystycznych Meksyku – Bog-
dan Kołodziejczyk BILETY: 20 ZŁ

przedsprzedaż: biletyna.pl lub w placówce

29.04.2022, godz. 19.00: 
Koncert Grupy Musicalowej Phantasia „Rockowe ude-
rzenie – przeboje światowego rocka”  WSTĘP WOLNY

liczba miejsc ograniczona – obowiązują wejściówki 
do odbioru od 10.04.2022

29.04.2022–3.05.2022 
Klub Podróżnika – Wycieczka autokarowa na Węgry – 
„Tokaj, czardasz, termy, puszty”

01–29.04.10.2022, godz. 09.00–20.00 
Indywidualne zwiedzanie ekspozycji stałej Izby Tożsamo-
ści Ursusa**; poniedziałek–piątek, godz. 09:00–20:00 
zwiedzających – grupy zorganizowane prosimy o wcześ-
niejszy kontakt z Opiekunem ekspozycji:
agnieszka.gorzkowska@arsus.pl WSTĘP WOLNY 
  *  Wystawa dostępna z wyłączeniem dni, w których w Sali odbywają 

się wydarzenia lub zajęcia cykliczne
**  Wystawa zlokalizowana na I piętrze budynku. Brak windy i pod-

jazdu.

WYDARZENIA MAL:

01.04.2022, godz. 19.00
Krąg kobiet – razem silniejsze (pierwsze spotkanie); 
wstęp wolny/ zapisy na e-mail: dk.portiernia@arsus.pl;

Tydzień Międzypokoleniowy 
pod hasłem „Wiosna Pokoleń”

25.04.2022, godz. 11.00 
„Gawędy Wiarusa” – opowieści słowno – muzyczne, spot-
kanie z Andrzejem Kowalczykiem

26.04.2022, godz. 12.00
„Tajemnice Starego Miasta” WSTĘP WOLNY

zbiórka o godz. 12:00 pod Kolumną Zygmunta , Plac Zamkowy

27.04.2022, godz. 11.00
Międzypokoleniowe warsztaty plastyczne „Wiosenna 
kompozycja kwiatowa” WSTĘP WOLNY

zapisy dk.portiernia@arsus.pl

28.04.2022, godz. 12.00 i godz. 17.00
Ciekawostki Dzielnicy Ursus – bezpłatna wycieczka z Pra-
cownikiem Izby Tożsamości Ursusa WSTĘP WOLNY

zapisy dk.portiernia@arsus.pl

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
XVIII edycja Konkursu Plastycznego dla przedszkoli 
z cyklu „Wiosenne Tradycje” – Malowana Wielkanoc

08.04 (piątek) 
Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż

09.04 (sobota), godz. 18.00
„Agata Świtała & Polskie Stany” – koncert rozrywkowy 
w wykonaniu: Agata Świtała – wokal, Adam Rossa – instru-
menty klawiszowe, Igor Smaruj – gitara elektryczna, Leszek 
Wypych – gitara akustyczna, Maciej Szajkowski – gitara ba-
sowa, Damian Szajkowski – perkusja  WSTĘP 20 ZŁ

10.04 (niedziela), godz. 12.00–15.00
Kiermasz Wielkanocny prac i wyrobów rękodzielniczych 

10.04 (niedziela), godz. 12.30
„Wielkanoc w Pisankowie” program muzyczny dla dzie-
ci w wykonaniu artystów Agencji Artystycznej Pro Arte
 WSTĘP WOLNY
19, 26.04 (wtorek), 18.00–20.00
„Zielono mi w Ursusie” – warsztaty fotograficzne w ra-
mach projektu Funduszu Edukacji Kulturalnej 2022 r. Pro-
wadzenie warsztatów Tomasz Wójcicki – fotograf i peda-
gog.  WSTĘP WOLNY

obowiązują zapisy dk.kolorowa@gmail.pl

22.04 (piątek), godz. 18.00
„Droga do zmiany” spotkanie w MAL „Po godzinach”, 
prowadzenie – Justyna Nowakowska – psycholog, coach 
w trakcie szkolenia, terapeuta Integracji Sensorycznej

WSTĘP WOLNY
obowiązują zapisy dom.kultury.kolorowa@arsus.pl

23.04 (sobota), godz. 18.00
Spektakl teatralny w ramach cyklu „Teatr w Kolorowej”
 WSTĘP WOLNY
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POmOc PraWNa l rEKlama

Ulga rEHaBIlITacYjNa 
dla OPIEKUNa
Muszę zająć się siostrą, która jest in-
walidką o znacznym stopniu niepełno-
sprawności. W związku z tym ponoszę 
duże koszty związane głównie z jej re-
habilitacją. Czy te wydatki mogę jakoś 
odliczyć od podatku dochodowego?
Tak! Nie tylko inwalidzi mają prawo 
do ulgi rehabilitacyjnej. Przysługuje 
ona także podatnikom, którzy mają 
na utrzymaniu osobę niepełnospraw-
ną. Mogą oni odliczać od dochodu 
wydatki poniesione w roku podatko-
wym nie tylko na cele rehabilitacyj-
ne, ale także na rzeczy ułatwiające 
wykonywanie czynności życiowych 
przez niepełnosprawnego. 
Jednak nie każdy, kto zajmuje się nie-
pełnosprawnym ma prawo do takiego 
odliczenia. Przysługuje ono bowiem 
tym, którzy mają na utrzymaniu: 
małżonka, dzieci własne i przyspo-

sobione oraz przyjęte na wychowa-
nie, pasierbów, rodziców, rodziców 
współmałżonka, rodzeństwo ojczy-
ma, macochę, zięciów i synowe. Do-
datkowe ograniczenie polega na tym, 
że niepełnosprawni nie mogą w roku 
podatkowym zarobić więcej niż dwu-
nastokrotność renty socjalnej obowią-
zującej w grudniu roku podatkowego. 
W 2021 r. oznaczało to dochody na 
poziomie 15010,56 zł. Warto jed-
nak pamiętać, że do tej kwoty nie 
wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, 
świadczenia uzupełniającego oraz 
alimentów na rzecz dzieci. Nie bie-
rze się także pod uwagę dodatkowego 
rocznego świadczenia wypłacanego 
emerytom i rencistom. Katalog tego, 
co może odliczyć osoba, na której 
utrzymaniu pozostaje niepełnospraw-
ny pokrywa się z zakresem przysłu-
gującej tym ostatnim osobom ulgi 
rehabilitacyjnej. W ramach Polskiego 
ładu dodano do niej możliwość od-
liczenia wydatków poniesionych na 

odpłatność opiekuna osoby niepełno-
sprawnej zaliczonej do I grupy inwa-
lidztwa lub dzieci niepełnosprawnych 
do 16 roku życia na turnusie rehabi-
litacyjnym, w zakładzie lecznictwa 
uzdrowiskowego lub zakładzie reha-
bilitacji leczniczej. Ponieważ Polski 
Ład w tym zakresie stanowi, że od-
liczenie to może być stosowane do 
dochodów uzyskiwanych w 2021 r., 
to opiekunowie inwalidów będą mo-
gli dokonać go niejako wstecz, czyli 
do wydatków poczynionych w 2021 r. 
Problem z odliczaniem ulgi rehabi-
litacyjnej polega na prawidłowym 
dokumentowaniu poczynionych w jej 
ramach odliczeń. 
Jeśli jednak zadbała Pani o rachun-
ki związane z rehabilitacją siostry 
i okaże się, że jej dochody nie prze-
kraczają ustawowego minimum, to 
będzie Pani mogła przynajmniej nie-
które wydatki pokryć odliczeniem 
od swojego dochodu przed opodat-
kowaniem.

cOfNIęcIE lIcZNIKa 
TO PrZESTęPSTWO
Mam zamiar sprzedać swój stary sa-
mochód. Ostatnio usłyszałam w war-
sztacie, w którym go remontuję, że za 
drobną opłatą mechanik może cofnąć 
licznik mojego auta i uczynić go dzięki 

temu atrakcyjniejszym dla ewentual-
nego kupca. Co mi grozi jeśli zdecy-
dowałabym się na takie nieetyczne 
posunięcie?
Cofnięcie licznika w samochodzie 
stanowi odrębne przestępstwo regu-
lowane w polskim kodeksie karnym. 
Ten, kto zmienia wskazania drogo-
mierza pojazdu mechanicznego (czy-
li licznika) lub ingeruje w prawidło-
wość jego pomiaru, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat. W Pani przypadku warto 
pamiętać, że tej samej karze podlega 
także ten, kto zleca innej osobie do-
konanie takiego czynu (czyli zmiana 
wskazań licznika). Jednocześnie ko-
deks karny przewiduje niższe kary, 
dla tych, którzy dopuścili się ingeren-
cji we wskazania licznika. Może im 
grozić grzywna, ograniczenie wol-
ności albo pozbawienie wolności do 
2 lat, ale tylko wtedy gdy mamy do 
czynienia z przewinieniem mniejszej 
wagi. Jeśli więc fakt, że licznik zo-
stał zmieniony wyjdzie np. w trakcie 
kontroli drogowej, to organy ścigania 
mogą uznać, że mamy do czynienia 
dopiero z przygotowaniem przestęp-
stwa i zastosują niższe sankcje. 
Jeśli jednak ten fakt wyjdzie przy 
sprzedaży auta – nie ma co liczyć 
na względną łaskawość prokuratury 
i sądu.

WYcINKa SamOSIEjEK 
BEZ ZEZWOlENIa
Wiosną chcę przeprowadzić porządki 
na działce odziedziczonej po rodzi-
cach. Jest tam kilka samosiejek. Czy 
mogę je usunąć bez zbędnej biurokra-
cji czy jednak muszę to zgłosić odpo-
wiednim urzędom?
Wszystko zależy od tego jak duże są 
te samosiejki. Jeśli ich obwód  pnia 
na wysokości 5 cm nad ziemią nie 
przekracza 80 cm w przypadku topo-
li, wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego to ich wycinka nie 
wymaga uzyskania zezwolenia. Ta 
sama zasada obowiązuje w przypad-
ku pnia o obwodzie 65 cm w przypad-
ku kasztanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego. 
Jeśli chce Pani wyciąć samosiejki 
innych niż wymienione wyżej gatun-
ków obwód ich pnia na wysokości 
5 cm nie może przekraczać 50 cm. 
W przypadku większych drzew trze-
ba będzie zgłosić ich wycinkę do od-
powiedniego urzędu.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje 

prawne problemy związane z domem, 
rodziną i finansami

dom l rodzina l finanse

PomoC Prawna

Masz proBleM praWny? napisz do nas. pytanie można zadać drogą e-mailową pod 
adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl w tytule e-maila wpisując: porada prawna. pyta-
nie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. odpowiedź wyłącznie na łamach.


