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W dobie  przeróżnych  filmów,  fil-
mików  i etiud,  których  mnóstwo  jest 
w internecie Włochy proponują: nagraj 
swój film o dzielnicy. Bądź producen-
tem,  operatorem  kamery,  reżyserem 
i scenarzystą– bądź sobą, twórcą ...

To festiwal dla każdego, bez wzglę-
du  na wiek,  płeć  i przekonania.  Masz 
pomysł  na film  fabularny,  dokumen-
talny albo animacje? Masz swój ogląd 
na dzielnicę  i wizję Włoch?  Zgłoś  się 
do konkursu – profesjonalne jury oceni 
twoją  produkcję.  Jedynym  kryterium 
jest czas trwania filmu – od 30 sekund 
do 30 minut.

Festiwal  odbędzie  się  w dniach  
22-24  października.  Do udziału  przy-
jęte  będą  filmy  wyprodukowane  po  
1 stycznia 2020 r. 

Zgłaszać można się zarówno w gru-
pach jak i indywidualnie. 

By wziąć udział w konkursie prze-
ślij  dokładnie  wypełniony  formularz 
zgłoszenia  filmu,  z 2-4  zdaniowym 
opisem  produkcji.  Formularz  musi 
być  własnoręcznie  podpisany  i wraz 
z kopią  filmu  zapisanego  w formacie 
pliku MP4 dostarczony na płycie DVD 
na adres:  Urząd  Dzielnicy Włochy m.
st.  Warszawy,  Wydział  Kultury  oraz 
Inicjatyw Obywatelskich,  al. Krakow-
ska 257, 02-133 Warszawa z dopiskiem 
„Włochowski  Festiwal  Filmowy”, 
w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 
30 września 2020 r.

Wyniki festiwalu zostaną ogłoszone 
24  października  2020  roku  podczas 
uroczystej  gali  zakończenia  Festiwalu 
w Artystycznym Domu Animacji. Au-
torzy filmów otrzymają nagrody ufun-
dowane przez organizatorów i sponso-
rów festiwalu.

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków 
mających na celu zatrzymanie szerzenia się koro-
nawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem 
ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecy-
dował o czasowym zamknięciu od 12 do 25 marca 
2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, 
muzeów, kin, bibliotek oraz szkół, uczelni wyższych 
i placówek szkolnictwa artystycznego.

We Włochach

Festiwal Filmowy  akcjA!

Uwaga: komunikat specjalny

Zawieszenie działalności

b Koronawirus – jak zapobiegać, wytyczne dla pracodawców, rodziców i chorych – czytaj str. 4 b 

Balowe wspomnienie karnawału

W Ursusie...

19  lutego  br.  w Środowiskowym 
Domu  Samopomocy  przy  Grójeckiej 
109 odbył się bal karnawałowy. Punk-
tem kulminacyjnym balu była prezenta-
cja strojów karnawałowych  i rozstrzy-
gnięcie konkursu na najlepszy kostium.

• III miejsce  zajęły  osoby  przebra-
ne za pszczółkę Maję, damę dworu 
i Hawajkę,

• II miejsce  należało  do Gargamela 
i Wolverine’a, 

• I miejsce  zdobyli:  księżniczka 
i kelner. 
Zwycięzcom  nagrody  wręczyła 

burmistrz Katarzyna Łęgiewicz i jej za-
stępczyni  Ewa  Kacprzak-Szymańska. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Nic tak nie sprzyja dobrej zabawie 
jak  bal  karnawałowy  w walentynki. 
Tego  dnia  hala  gimnastyczna  Szkoły 
Podstawowej  nr  382  przeobraziła  się 
w przestronną  salę  balową,  gdzie  se-

niorzy Ursusa  świętowali  ostatnie  dni 
tegorocznego karnawału. Udanej zaba-
wy  życzyli  seniorom  dyrektor  szkoły 
Agnieszka Jasitczak-Wolska, burmistrz 
Bogdan  Olesiński  wraz  z zastępcami 

Wiesławem  Krzemieniem  i Kazimie-
rzem  Sternikiem,  a także  przewodni-
czący Rady Seniorów Dzielnicy Ursus 
Krzysztof  Szczerba  oraz  dyrektor OK 
Arsus Bogusław Łopuszyński. 

... i na Ochocie
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Policjanci  ponownie  przestrze-
gają  przed  oszustami  wyłudzającymi 
od starszych  osób  pieniądze  metodą 
na tzw.  „policjanta”.  Przestępcy  są 
często  zatrzymywani  dzięki  pomocy 
osób,  które  mają  świadomość  tego, 
że  mogą  zostać  oszukane.  Niestety 
wciąż  jesteśmy  informowani  o kolej-
nych  pokrzywdzonych.  Kiedy  starsza 
osoba  odbiera  telefon  od rzekomego 
„policjanta”  z prośbą  o pomoc  w za-
trzymaniu oszustów, często przekazuje 
przestępcom  oszczędności  całego  ży-
cia,  a nawet  zaciąga  w banku  kredyt, 
który później musi spłacać.

Pamiętajmy!  oszuści  najczęściej 
dzwonią najpierw na numer  stacjonar-
ny  i nawiązując  rozmowę  ze starszą 
osobą, często podszywają się pod któ-
regoś  z członków  rodziny.  Po chwili 
jednak  przerywają  połączenie.  Bardzo 
szybko telefon ponownie dzwoni. Tym 
razem  przestępca  podaje  się  za poli-
cjanta, funkcjonariusza CBŚ.

Oszust  przekonuje  starszą  osobę,  że 
rozpracowuje zorganizowaną grupę prze-
stępczą  i prosi,  aby  mu  w tym  pomóc. 
Twierdzi,  że  dzięki  temu  będzie można 
zatrzymać  przestępców  oszukujących 
starsze osoby i zapobiec utracie oszczęd-
ności  np. zdeponowanych  na bankowej 
lokacie. Pomoc ma polegać na przekaza-
niu gotówki lub pozostawieniu pieniędzy 
we wskazanym miejscu.

Po przekazaniu pieniędzy lub wpła-
ceniu  ich  na wskazane  przez  oszusta 
konto, wszelki  kontakt  z przestępcami 
się urywa. Z reguły wówczas pokrzyw-
dzony orientuje się, że padł ofiarą oszu-
sta.

Oszuści  często  informują  starsze 
osoby,  aby  udając  się  do banku  wy-
płacić  pieniądze,  nie mówili  kasjerom 
i obsłudze placówek bankowych, w ja-
kim celu to robią. Starają się przekonać 
starsze  osoby,  że  pracownicy  banków 
również  należą  do grupy  przestępczej 
i dlatego  nie  wolno  ich  o niczym  in-
formować.

Pamiętajmy, że zasada „ograniczo-
nego  zaufania”  do nieznajomych  obo-
wiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często 
o niej  zapominają,  stając  się  ofiarami 
własnej  łatwowierności  i braku  roz-
wagi.  Niespodziewane  telefony  osób 
podających się za policjantów, od daw-
na niewidzianych wnuków, siostrzenic 
czy kuzynów nie muszą zakończyć się 
naszą finansową porażką, jeżeli będzie-
my przestrzegać dwóch podstawowych 
zasad:

• Policjant nigdy nie zadzwoni z in-
formacją o prowadzonej akcji.

• Policja nigdy nie poprosi Cię 
o przekazanie komuś pieniędzy, 
przelaniu ich na konto lub pozo-
stawienie w jakimś miejscu.

Efektem  uruchomienia  wyróżnika 
będzie  kompleksowa  zmiana  sposobu 
wybierania  oraz  kierowania  połączeń 
dla  stacjonarnych  telefonów  resorto-
wych w tym policji, która ma znaczenie 
dla obywateli, ale również dla samych 
policjantów i pracowników policji.

Wyróżnik 47 należy traktować jako 
jednolity  numer  kierunkowy  do sieci 
resortowej w skali całego kraju. Do tej 
pory każda jednostka policji zapewnia-
ła kierowanie ruchu pomiędzy publicz-
ną  siecią  telekomunikacyjną  (PSTN) 
a siecią  resortową we własnym  zakre-
sie, co powodowało, że numeracja każ-
dego  z województw  odzwierciedlała 
publiczną  numerację  opartą  o podział 
na 49  stref  numeracyjnych.  Zmianie 
ulegnie sposób wybierania numeru re-
sortowego  z sieci  publicznych  stacjo-
narnych i komórkowych.

Ujednolicona  w ten  sposób  nu-
meracja  dotyczy  całej  policyjnej  sieci 
telekomunikacyjnej  na terenie  kraju 
i obejmuje  wszystkie  jednostki  orga-
nizacyjne  policji  (KGP,  KSP,  KWP, 
KMP,  KPP,  KP  oraz  Szkoły  Policji) 
oraz  inne  podmioty  z grupy  MSWiA 

korzystające  z zakresu  numeracyjnego 
policji.  Z uwagi na skalę wdroże-
nia oraz konieczność sukcesywnego 
wygaszania obowiązujących umów 
z operatorami sieci publicznych, jak 
również znaczenie dla funkcjonowa-
nia jednostek policji planowany jest 
6-miesięczny okres, podczas którego 
równolegle będą funkcjonowały do-
tychczas używane numery lokalne.

Przykład połączenia na wybrany 
numer resortowy w strefie Warszawy 
z sieci publicznych:
1. Obecny sposób wybierania nume-

ru resortowego przez abonentów 
sieci publicznych krajowych –  
22 60 xxx xx

2. Docelowy sposób wybierania nu-
meru resortowego z sieci publicz-
nych krajowych – 47 72 xxx xx

3. Obecny sposób wybierania nume-
ru resortowego przez abonentów 
z sieci publicznych międzynaro-
dowych - +48 22 60 xxx xx

4. Docelowy sposób wybierania 
numeru resortowego z sieci pu-
blicznych międzynarodowych -  
+48 47 72 xxx xx

Policja informuje:

Nowe numery telefonów
Od poniedziałku 24 lutego br. zmieniły się numery telefonów do ko-
mend policji w całym kraju. Aby dodzwonić się do jednostki policji, 
zamiast  numeru  kierunkowego  będzie  trzeba  wybrać  wyróżnik 
MSWiA  -  47.  Ze względu  na skalę  przedsięwzięcia  planowany  jest 
6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały 
dotychczas używane numery lokalne.W pierwszą niedzielę marca w Par-

ku  Czechowickim  odbyła  się  uroczy-
stość nadania głównej alei imienia Ha-
liny  Kifer-Pomykalskiej  „Kropelki”, 
żołnierza Armii Krajowej, uczestniczki 
Powstania  Warszawskiego.  Tego  dnia 
obchodziliśmy  również  76.  rocznicę 
utworzenia  Batalionu  AK  „Miotła”, 
w którego szeregach patronka ursuskiej 
alei walczyła podczas powstania o wol-
ność i niepodległość ojczyzny. Za dzia-
łalność w AK była więziona na Pawia-
ku,  a po wojnie  represjonowana  przez 
władze  komunistyczne.  Za odwagę 
w walce  z niemieckim  okupantem 
została  uhonorowana  licznymi  od-
znaczeniami i mianowana na stopień 
kapitana Wojska Polskiego. Pani Ha-
lina  to rodowita mieszkanka Ursusa, 
tu spędziła  całe  swoje  życie.  Była 
długoletnim  redaktorem  miesięcz-
nika  „Polska”  promującym  kulturę 

i sztukę polską za granicą. Nazwanie 
głównej alei w Parku Czechowickim 
jej  imieniem  pozwoli  zachować  pa-
mięć  dla  przyszłych  pokoleń  o tej 
niezwykłej bohaterce z Ursusa.

–  Pielęgnujemy w naszej dzielnicy 
piękną tradycję upamiętniania zasłu-
żonych mieszkańców, którzy na trwałe 
zapisali się w historii Polski i Ursusa. 
W ten sposób postać kpt. Haliny Kifer-
-Pomykalskiej wchodzi w poczet osób 
i rodzin, których imiona noszą tutejsze 
skwery, ulice oraz parki  –  podkreślił 
burmistrz Bogdan Olesiński.

Uczestnicząca  w uroczystości 
córka  Haliny  Kifer-Pomykalskiej, 
Małgorzata  Stańczyk,  podzieli-
ła  się  z obecnymi  wspomnieniem 
o swojej  matce,  a także  wyraziła 
podziękowanie  za pamięć  o niej. 
Głos  zabrał  również  jeden  z ostat-
nich  żołnierzy  batalionu  „Miotła”, 

Jerzy Mindziukiewicz  –  towarzysz 
pani  Haliny  z walk  powstańczych 
(na zdjęciu).

W uroczystości  wzięli  udział 
przedstawiciele  zarządu  Ursu-
sa  z burmistrzem  Bogdanem  Ole-
sińskim,  ursuskiej  rady,  ks.  prałat 
Zbigniew Sajnóg, dyrektor Ośrodka 
Kultury „Arsus” Bogdan Łopuszyń-
ski, a także przedstawiciele Koła nr 
6  „Helenów”  Światowego  Związku 
Żołnierzy  AK  w Ursusie,  Zarządu 
Głównego  Związku  Powstańców 
Warszawy, Środowiska Byłych Żoł-
nierzy Batalionu AK „Miotła”, Krę-
gu  Starszyzny  Harcerskiej  Ursusa, 
Zarządu  Stowarzyszenia  Pamięci 
Powstania  Warszawskiego  1944, 
Zarządu  Stowarzyszenia  Grupa  Hi-
storyczna „Zgrupowanie Radosław” 
–  wraz  z pocztamI  sztandarowymI, 
Muzeum  Więzienia  Pawiak  oraz 
Chóru Mieszanego Cantate Deo przy 
Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Ursusie  oraz  poczty  sztandarowe 
placówek  szkolnych  i społecznych 
Ursusa.  Honorową  wartę  pełnili 
żołnierze  Jednostki Wojskowej Ko-
mandosów  z Lublińca,  która  dzie-
dziczy i kultywuje tradycje Batalio-
nu „Miotła”. 

Niewiele ponad dwa lata temu, pani 
Jola z dwuletnim synkiem została wy-
rzucona przez partnera z domu. Wpro-
wadziła  się  z dzieckiem  do jednopo-
kojowego mieszkania  rodziców. Przez 
dwa  lata  ich  miejscem  na ziemi  stał 
się  kawałeczek  podłogi  w pokoju  za-
mieszkałym wspólnie z dwójką mocno 
schorowanych rodziców. 

Do OPS przyszła z prośbą o wspar-
cie asystenta rodziny i pomoc w uzyska-
niu  dla  synka miejsca  w żłobku.  Koń-
czył się jej urlop wychowawczy, chciała 
wrócić do pracy i odzyskać kontrolę nad 
swoim życiem. Dzięki wsparciu i moty-
wacji życzliwych jej osób udało się wró-
cić do pracy, uregulować sytuację praw-
ną  syna,  złożyć  odpowiednie  wnioski 
o mieszkanie.  Kiedy  w połowie  2019 
otrzymała  telefon  z urzędu  Ochoty,  że 
może  obejrzeć  wskazany  lokal,  popła-
kała się ze szczęścia. 

W grudniu  2019  otrzymała  klucze 
do wyremontowanego  mieszkania. 
Na prośbę  pracownika  OPS  Ochota 
Stowarzyszenie Piękne Anioły zgodzi-
ło się umeblować pokój, który pani Jola 
dzieli dziś z synem. 

Na krętej  drodze  do odzyskania 
poczucia  bezpieczeństwa  pojawiło  się 

wiele życzliwych jej osób i organizacji: 
zarząd dzielnicy Ochota, OPS Ochota, 
Stowarzyszenie Piękne Anioły, Pogoto-
wie Wnętrzarskie,  Szlachetna  Paczka, 
Mariusz  Dmowski  –  fotograf  i wiele 
innych. Ale tak naprawdę to ona sama 
jest dziś największą bohaterką. To ona 
musiała zakasać rękawy, podjąć szereg 
trudnych decyzji, pokonać własne lęki 
oraz  nauczyć  się  prosić  o pomoc.  Jej 

historia  jest  dowodem  na to,  że  nie 
ma sytuacji  bez  wyjścia  i że  zawsze 
można wszystko zacząć od początku. 

28 lutego 2020 pani Jola wraz syn-
kiem  Dawidem  zaprosili  do swojego 
mieszkania przedstawicieli rożnych in-
stytucji  i organizacji  by podziękować 
i pokazać  końcowe  efekty  pracy  Sto-
warzyszenia  Piękne  Anioły  i Pogoto-
wia Wnętrzarskiego.

W Ursusie

Aleja Haliny Kifer-Pomykalskiej
Dzielnica Ursus uhonorowała swoją mieszkankę Halinę Kifer-Pomy-
kalską nadaniem  jej  imienia  parkowej  alei. Uroczystość  odbyła  się 
w niedzielę, 1 marca o godzinie 12:00 w Parku Czechowickim przy 
ul. Gen. K. Sosnkowskiego w Warszawie. 

Na Ochocie

Mieszkanie Jolanty i Dawidka

Seniorze, nie daj się 
oszukać „na policjanta”?
Przestępcy  działający metodą  „na policjanta” wciąż  oszukują  star-
sze  osoby.  Pamiętajmy:  oszuści  są  bezwzględni  i wyłudzają  pienią-
dze,  które  stanowią  nie  tylko  wszystkie  oszczędności  seniorów,  ale 
również  namawiają  do zaciągania  kredytów.  Nie  bądźmy  obojętni 
i ostrzeżmy naszych krewnych,  że mogą do nich  telefonować osoby 
podszywające się pod członków rodziny lub policjantów.
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Szanowni Państwo,
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców jest priorytetem działań podejmowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus. Mając 
na uwadze decyzje podjęte przez rząd jak i władze m.st. Warszawy wdrażamy działania prewencyjne, mające na celu zminima-
lizowanie ryzyka zarażenia się wirusem SARS-COV-2. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w naszej dzielnicy 
zamknięto placówki oświatowe, kulturalne i sportowe, a także odwołano wszelkie spotkania i imprezy gromadzące większą 
liczbę osób. Mam nadzieję, że podjęte działania profilaktyczne skutecznie powstrzymają rozprzestrzenianie się wirusa i za ja-
kiś czas znów będziemy mogli spotkać się na dzielnicowych wydarzeniach. Wszystkim mieszkańcom Ursusa życzę dużo zdro-
wia, prosząc jednocześnie o zachowanie ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich, jeśli nie jest to konieczne.

Bogdan Olesiński, Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

Placówki oświatowe na terenie Ursusa zamknięte do 25 marca br.
Zgodnie  z decyzją Ministerstwa  Edukacji  Narodowej,  placówki  oświatowe  zostają  zamknięte  do 25 marca  2020 r. 
We czwartek (12 marca) i piątek (13 marca) będą działały w trybie dyżurowym (bez zajęć, jedynie opieka nad dziećmi). 
W związku z trwającą rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierw-
szych będą czynne sekretariaty we wszystkich placówkach. Więcej informacji na: www.men.gov.pl 

Odwołanie imprez i spotkań
W ramach działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie  rozprzestrzenianiu  się wirusa SARS-COV-2 
zostają odwołane wszystkie organizowane przez Urząd Dzielnicy Ursus imprezy, spotkania z udziałem większej liczby 
osób, koncerty, zawody i zajęcia sportowe oraz inne wydarzenia gromadzące większą ilość osób aż do podjęcia kolej-
nych decyzji. 
Więcej na: www.um.warszawa.pl

Placówki Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Ursusie zamknięte do 28 marca br.
Od dnia 30.03.2020 r. wszystkie placówki Biblioteki będą pracować w systemie jednozmianowym: Poniedziałek, wto-
rek w godz. 9:00-16:00; Środa, czwartek, piątek w godz. 13:00-20:00; Sobota w godz. 10:00-14:00. Ponadto wszystkie 
zajęcia  oraz wydarzenia  odbywające  się  na terenie Biblioteki  zostają  odwołane do dnia  30.04.2020 r.  Przy  zwrocie 
zbiorów, wszystkie opłaty naliczone za ich przetrzymanie w okresie od 12.03.2020 do 30.03.2020 będą anulowane. 
Biblioteka zachęca wszystkich czytelników do samodzielnego przedłużania zbiorów poprzez system on-line.  
Więcej informacji na: www.bpursus.waw.pl, tel. 22 882 43 00

Działalność Ośrodka Kultury „Arsus” oraz jego filii czasowo zawieszona 
Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 12 marca 2020 roku zawieszona zostaje 
działalność instytucji kultury. Oznacza to odwołanie wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncer-
tów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych. Imprezy zaplanowane przez Ośrodek Kultury „Arsus”, a także 
Domy Kultury: „Miś”, „Kolorowa” i „Portiernia” zostają odwołane do końca kwietnia br. W tym terminie nie odbędą 
się również żadne seanse w Kinie Ursus. Więcej informacji na: www.arsus.pl, tel. 22 478 34 54

Zamknięcie obiektów sportowych
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zostają zamknięte wszystkie pływalnie, sauny oraz siłownie nale-
żąc do m.st. Warszawy. W Ursusie zamknięte zostaną pływalnie Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 oraz pływalnia 
Skalar  przy  ul.  Sosnkowskiego  3.  Szczegółowych  informacji  udziela Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Ursusie: www.
osirursus.pl, tel. 22 250 19 01.

Sesje Rady Dzielnicy bez udziału mieszkańców
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego o unikaniu zgromadzeń publicz-
nych i dużych skupisk ludzkich Sesje Rady Dzielnicy oraz posiedzenia Komisji do odwołania będą odbywały się bez 
udziału mieszkańców. Jednocześnie informujemy, że posiedzenia Sesji Rady Dzielnicy będą transmitowane na żywo 
w internecie (link na stronie www.ursus.warszawa.pl) 

Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych oddajemy 
do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK i MPSZOK) zgodnie 
z informacjami zamieszczonymi na:

www.czysta.um.warszawa.pl 
i

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE
OD 2019 ROKU?

Papier
czyste opakowania z papieru i tektury, 
gazety, czasopisma i ulotki, kartony, 
zeszyty, papier biurowy

Metale i tworzywa sztuczne

torebki, worki foliowe, kartony po sokach 
i mleku (tzw.  tetrapaki), zgniecione puszki 
po napojach i żywności 

Szkło
opakowania szklane, w szczególności:
puste butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach,
puste opakowania po lekach

Bio
odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy
po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny
doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości
oraz tłuszczów zwierzęcych

Zielone
liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie 
(odbiór od marca do listopada)

Odpady wielkogabarytowe
stare meble (także rozłożone na części)
oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki,
pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów 

Odpady zmieszane
np.: resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony
papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy
jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans,
potłuczone szyby i lustra, tekstylia



Kto płaci za L4 pracownika w okre-
sie  kwarantanny,  kiedy  w związku 
z koronawirusem rodzicowi przysługu-
je zasiłek opiekuńczy na dziecko - Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych  przed-
stawił  wskazówki  dla  pracodawców 
i rodziców. 

ZUS przypomina, że decyzję o pod-
daniu  kwarantannie  lub  izolacji  może 
wydać inspekcja sanitarna jeśli pacjent 
jest  zakażony,  chory  na chorobę  za-
kaźną albo podejrzany o zakażenie lub 
chorobę zakaźną lub też miał styczność 
„ze źródłem  biologicznego  czynnika 
chorobotwórczego”.  Lekarze  rodzinni 
wskazują, że o kwarantannie może też 
zdecydować lekarz.

Decyzja  o kwarantannie  stanowi 
podstawę  do wypłaty  świadczeń  z ty-
tułu  choroby  na ogólnych  zasadach. 
Zatem  za czas  nieobecności  w pracy 
z powodu  kwarantanny  lub  izolacji 
przysługuje  wynagrodzenie  za czas 
choroby lub zasiłek chorobowy, wypła-
cane przez płatnika składek lub Zakład 
Ubezpieczeń  Społecznych.  Decyzja 
może  być  dostarczona  do pracodawcy 
bądź do placówki ZUS po okresie kwa-
rantanny lub izolacji.

Dodatkowo  ZUS  doprecyzowuje 
kto  płaci  wypłaca  świadczenie  za ten 
okres. Dyrektor departamentu zasiłków 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Ju-
styna  Dziuba  wyjaśniała  w Senacie, 
że  „zwolnienie  lekarskie  wystawione 
elektronicznie  na zasadach  ogólnych 
przez  pierwsze  33.  dni  niezdolności 
do pracy  w roku  kalendarzowym  wy-
płaty wynagrodzenia chorobowego dla 

osoby,  która  jest  pracownikiem  finan-
suje pracodawca”.

„Natomiast  od następnego  dnia, 
czyli  34.  dnia  niezdolności  do pracy, 
w momencie, gdy pracownikowi przy-
sługuje zasiłek chorobowy, finansowa-
nie  jest  z funduszu  ubezpieczeń  spo-
łecznych, nawet  jeśli  zasiłek wypłacał 
będzie pracodawca” - wyjaśniła.

Zasada  ta dotyczy  tylko  pracowni-
ków  -  przedsiębiorcom  i samozatrud-
nionym,  podlegającym  ubezpieczeniu 
chorobowemu  od pierwszego  dnia 
zwolnienia lekarskiego z powodu kwa-
rantanny  przysługuje  zasiłek  chorobo-
wy  z funduszu  ubezpieczeń  społecz-
nych.

ZUS  podkreśla  jednocześnie,  że 
w przypadku gdy ubezpieczony dobro-
wolnie  powstrzyma  się  od pracy  i nie 
otrzyma  zaświadczenia  lekarskiego 
ani decyzji  inspektora sanitarnego, nie 
przysługuje  mu  prawo  do świadczeń 
pieniężnych w razie choroby.

Wiceminister  zdrowia  Walde-
mar  Kraska  tłumaczył,  że  zwolnienie 
w przypadku  kwarantanny  można 
otrzymać  korzystając  z systemu  tele-
medycznego.  Oznacza  to,  że  osoba, 
która  ma wskazania  do odbycia  kwa-
rantanny  może  zadzwonić  do lekarza 
rodzinnego.  Przeprowadzi  on  wywiad 
lekarski  i na jego  podstawie  podejmie 
decyzję o wystawieniu zwolnienia.

„Pacjent  przedstawia  dane  osobo-
we.  Mówi,  czy  miał  kontakt  z osobą 
chorą,  zarażoną  koronawirusem,  jakie 
miał pomiary  temperatury” – wyjaśnił 
wiceminister.

Zaznaczył,  że  taka  rozmowa  jest 
ważna,  by lekarz mógł  przekonać  się, 
czy osoba jest zagrożeniem dla innych 
i czy  uzasadnione  jest  zwolnienie  L4. 
Jeśli  tak,  to wysyła  je do pracodawcy 
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wiceminister  ostrzegał  przed  tym, 
by udawać  się  osobiście  do lekarza 
rodzinnego,  ponieważ poprzednie  epi-
demie  pokazały,  że  poczekalnie  były 
miejscem zarażania wirusem.

O ograniczenie  wizyt  w poradniach 
POZ  zaapelowali  też  lekarze  rodzinni 
Porozumienia  Pracodawców  Ochro-
ny  Zdrowia.  Lekarze  rodzinni  apelują 
do pacjentów, by zgłaszali się tylko wte-
dy, kiedy jest to naprawdę konieczne.

„Jeśli  chodzi  o przepisanie  leków, 
to należy  korzystać  z e-recepty  zama-
wianej  przez  telefon”  –  przypomina 
lekarz PPOZ Bożena Janicka.

ZUS przedstawił też wytyczne doty-
czące  ustalanie  prawa  do zasiłku  opie-
kuńczego na dzieci w przypadku np. za-
mknięcia szkoły z powodu koronawirusa.

„W sytuacji  konieczności  sprawo-
wania  osobistej  opieki  nad  chorym 
dzieckiem lub członkiem rodziny, gdy 
lekarz wystawił z tego tytułu zaświad-
czenie  lekarskie,  ubezpieczonemu 
przysługuje prawo do zasiłku opiekuń-
czego  na ogólnych  zasadach”  –  przy-
pomina ZUS.

Rodzic  ma prawo  do zasiłku  opie-
kuńczego z powodu konieczności spra-
wowania  opieki  nad  dzieckiem  także 
wtedy  gdy  powiatowy  inspektor  sa-
nitarny  lub  państwowy  graniczny  in-
spektor sanitarny na podstawie ustawy 

o zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zaka-
żeń  i chorób  zakaźnych  u ludzi wydał 
decyzję  o konieczności  izolacji  lub 
kwarantanny dziecka.

„Konieczność  izolacji  lub  kwaran-
tanny  dziecka  jest  traktowana  analo-
gicznie  jak  choroba  dziecka.  Oznacza 
bowiem  niemożność  wykonywania 
pracy przez jednego z rodziców dziec-
ka w związku  z koniecznością  zapew-
nienia mu opieki” - wskazuje ZUS.

Prawo  do zasiłku  opiekuńczego 
przysługuje  również  w sytuacji  ko-
nieczności  sprawowania  opieki  nad 
dzieckiem  w wieku  do ukończenia 
ośmiu  lat w przypadku nieprzewidzia-
nego zamknięcia żłobka, klubu dziecię-
cego,  przedszkola  lub  szkoły,  do któ-
rych uczęszcza dziecko.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje 
zaś w przypadkach:
–  gdy  nie  nastąpi  nieprzewidziane 

zamknięcie  placówki,  do której 
uczęszcza  dziecko  (dzieci  nadal 
są  przyjmowane  do tej  placów-
ki),  a rodzic  sam  zadecyduje,  że 
nie  wyśle  dziecka  do tej  placów-
ki(np. w reakcji  na apel  dyrektora 
placówki);

–  gdy  placówka,  do której  uczęszcza 
dziecko,  przyjmie  dziecko,  ale 
następnie  zażąda  jego  odebrania 
z powodu  stanu  zdrowia,  chyba  że 
rodzic dziecka otrzyma zaświadcze-
nie  lekarskie  z tytułu  konieczności 
sprawowania opieki nad dzieckiem 
albo decyzję o konieczności izolacji 
lub  kwarantanny  dziecka,  wydaną 
przez inspektora sanitarnego;

–  gdy  placówka,  do której  uczęszcza 
dziecko  odmówi  przyjęcia  tego 
dziecka z powodu obawy przed za-
każeniem,  chyba  że  zostanie  wy-
stawiona  decyzja  inspektora  sani-
tarnego.

Koronawirus a urzędnicy – 
co może pracodawca

Zmiany  w tym  zakresie  wprowa-
dzi  specustawa  do walki  z korona-
wirusem.  Gdy  wejdzie  ona  w życie 
ubezpieczonemu zwolnionemu od wy-
konywania  pracy  z powodu  koniecz-
ności  osobistego  sprawowania  opieki 
nad  dzieckiem  w wieku  do lat  ośmiu 
przysługiwać będzie dodatkowy zasi-
łek  opiekuńczy  za okres  nie  dłuższy 
niż 14 dni,  jeżeli w związku ze zwal-
czaniem  zakażenia  wirusem  i roz-
przestrzeniania  się  choroby  zakaźnej 
u ludzi,  wywołanej  koronawirusem 
nastąpi  zamknięcie  żłobka,  klubu 
dziecięcego,  przedszkola  lub  szkoły 
do których uczęszcza dziecko.

Dodatkowy  zasiłek  opiekuńczy  bę-
dzie  przyznawany  w trybie  i na zasa-
dach określonych w ustawie zasiłkowej 
i nie będzie się wliczał do limitu 60 dni 
pobierania zasiłku opiekuńczego w roku 
kalendarzowym.  Dodatkowy  zasiłek 
opiekuńczy przysługiwać będzie łącznie 
obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, 
niezależnie od liczby dzieci wymagają-
cych  opieki  w związku  z zamknięciem 
placówki z powodu wirusa.

Dokumentem  do wypłaty  dodat-
kowego  zasiłku  opiekuńczego  będzie 
oświadczenie ubezpieczonego.

Prezes Urzędu Ochrony Konkuren-
cji  i Konsumentów  Tomasz  Chróstny 
przypomina,  że  w przypadku  nad-
zwyczajnych  okoliczności  konsument 
ma prawo odstąpić od umowy zawartej 
z biurem podróży. 

Również  linie  lotnicze  powin-
ny  monitorować  obecną  sytuację,  tak 
aby  nie  narażać  zdrowia  pasażerów. 
W przypadku wątpliwości dotyczących 
swoich  umów  konsumenci mogą  sko-
rzystać z pomocy miejskich lub powia-
towych rzeczników konsumentów. 

W związku  z ryzykiem  zarażenia 
koronawirusem  wielu  konsumentów 
zastanawia  się,  czy  może  zrezygno-
wać  z wykupionej  w biurze  podróży 
wycieczki  lub  zwrócić  bilet  lotniczy. 
Poniżej  prezentujemy  szczegółowe 
informacje  o prawach  konsumentów 
i obowiązkach  przedsiębiorców  w ta-
kich przypadkach. 

Koronawirus a rezygnacja 
z wycieczki.

Zgodnie  z ustawą  o imprezach  tu-
rystycznych podróżny może bezpłatnie 
odstąpić  od umowy  o udział  w wy-
cieczce  lub  wczasach  w przypadku 
wystąpienia  nieuniknionych  i nad-
zwyczajnych  okoliczności,  które mają 
znaczący wpływ na realizację imprezy 
turystycznej  lub  przewóz  podróżnych 
do miejsca  docelowego.  Konsument 
rezygnując  z wycieczki  może  żądać 
wyłącznie  zwrotu  dokonanych  wpłat 
i nie  może  ubiegać  się  o dodatkowe 
zadośćuczynienie czy odszkodowanie. 

W przypadku  każdego  wniosku 
o odstąpienie od umowy biuro podró-
ży  musi  sprawdzić  czy  zaszły  prze-
słanki do takiego odstąpienia.  Innymi 
słowy czy w miejscu, do którego kon-
sument planował lecieć, istnieje realne 
zagrożenie  jego  zdrowia.  Jeżeli  tak, 
biuro ma obowiązek uznać roszczenie 

podróżnego.  –  W przypadku wątpli-
wości dotyczących indywidualnych 
umów z biurami podróży zachęcam 
do korzystania z darmowej pomocy 
prawnej świadczonej przez miejskich 
i powiatowych rzeczników konsumen-
ta  –  mówi  prezes  UOKiK  Tomasz 
Chróstny.  W przypadku  szacowania 
ryzyka kraju destynacji pomocne są in-
formacje dostarczane przez Głównego 
Inspektora  Sanitarnego,  Ministerstwo 
Spraw  Zagranicznych  czy  Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) – komu-
nikaty  te mogą dla konsumenta stano-
wić  uzasadnienie  wystąpienia  owych 
nagłych  i nieprzewidzianych  okolicz-
ności,  w tym  związanych  z zagroże-
niem zdrowotnym w kraju podróży. 

Bilety lotnicze
Przy  zakupie  biletów  lotniczych 

nie  ma szczególnych  przepisów  w za-
kresie możliwości odstąpienia w przy-

padku „nadzwyczajnych okoliczności”. 
Do czasu  wykonania  usługi  można  – 
co do zasady – dokonać zmiany termi-
nu  lotu  lub  nawet  zwrócić  bilet  lotni-
czy. Przewoźnik może jednak zastrzec, 
że pasażer ponosi konsekwencje finan-
sowe  takich  zmian.  Kwestie  te  –  po-
nieważ nie reguluje ich prawo lotnicze 
–  określają  regulaminy  przewoźników 
oraz stosowane przez nich taryfy. 

– Kwestia zwrotu biletów lotniczych 
nie jest tak szczegółowo uregulowana 

jak odstąpienia od wycieczki z biurem 
podróży. Nie ulega jednak wątpliwo-
ści, że linie lotnicze także powinny 
zachować się odpowiedzialnie i moni-
torować bieżącą sytuację aby uniknąć 
zagrożenia dla zdrowia pasażerów  – 
dodaje prezes UOKiK Tomasz Chróst-
ny. – W przypadku wątpliwości natury 
prawnej zachęcamy do korzystania 
z darmowych porad konsumenckich 
świadczonych przez miejskich i powia-
towych rzeczników konsumentów. 
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Zagrożenie koronawirusem

Wytyczne ZUS dla pracodawców, rodziców i chorych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje:

Koronawirus a prawa pasażerów

Jak zapobiegać zakażeniu?
W związku z rozprzestrzenianiem się w Europie nowego koronawirusa SARS-CoV-2 oraz potwierdzeniem rosnącej liczby przypadków zachorowania na koronawirusa w Polsce, 
należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

Często myć ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą 
z mydłem  a jeśli  nie  ma takiej  możliwości 
dezynfekować  je płynami/żelami  na bazie 
alkoholu  (min.  60 proc.).  Wirus  osłonięty 
jest cienką warstwą tłuszczową, którą nisz-
czą detergenty, mydło, środki dezynfekcyj-
ne,  promienie  UV.  Mycie  rąk  z użyciem 
wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje 
się on na rękach.

Zachować bezpieczną  
odległość

Należy  zachować  co najmniej  1-1,5 
metr odległości od osoby, która kaszle, 
kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z choro-
bą układu oddechowego, taką jak zaka-
żenie koronawirusem, kaszle lub kicha, 
wydala  pod  ciśnieniem  małe  kropelki 
zawierające  wirusa.  Jeśli  jest  się  zbyt 
blisko, można wdychać wirusa.

Unikać dotykania oczu,  
nosa i ust

Dłonie  dotykają  wielu  po-
wierzchni,  które  mogą  być  za-
nieczyszczone  wirusem.  Do-
tknięcie  oczu,  nosa  lub  ust  za-
nieczyszczonymi  rękami,  może 
spowodować  przeniesienie  się 
wirusa z powierzchni na siebie.

Stosować zasady ochrony podczas  
kichania i kaszlu

Podczas  kaszlu  i kichania  należy  zakryć  usta  i nos  zgiętym  łok-
ciem  lub chusteczką –  jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do za-
mkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezyn-
fekować  je środkami na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Zakrycie 
ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu 
się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady 
można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, 
np. przy powitaniu, osoby.



Muzeum w dworskiej oficynie
Stoi ona na skraju dawnego założenia 

dworskiego z parkiem. A przed wejściem 
do niego na tablicy  z dużą  fotografią pi-
sarza  i mniejszymi wnętrza oraz otocze-
nia muzeum, umieszczono również mapę 
gminy  Krzywda,  w której  położona  jest 
Wola Okrzejska  i Okrzeja,  też  związana 
z Sienkiewiczem  i jego  rodziną,  a także 
16  zaznaczonych  na niej miejsc  i obiek-
tów wartych poznania.

Ponadto  obszerna  informacja  o po-
nad  półwiekowej  już  historii  tego mu-
zeum.  Powstało  ono  w ramach  przy-
gotowań  do obchodów  120.  rocznicy 
urodzin  i 50.  śmierci  pisarza.  Można 
z niej  dowiedzieć  się,  że  dawna  oficy-
na  dworska,  przekształcona w dworek, 
odbudowana  została  od fundamentów, 
z zachowaniem  kominów  i ścian  we-
wnętrznych.

Tyle  tylko,  poza  parkiem,  pozostało 
po II  wojnie  światowej  i powojennych 
dewastacjach, z tutejszego zespołu dwor-
skiego, w którym była też gorzelnia i bu-
dynki gospodarcze. Są również informa-
cje  o innych  miejscach  sienkiewiczow-
skich w okolicy.

A także  o samym  muzeum,  którego 
celem jest gromadzenie, przechowywanie 
i opracowywanie naukowe oraz udostęp-

nianie materiałów związanych z twórczo-
ścią  i życiem pisarza, który w tym miej-
scu spędził pierwsze 9 lat życia.

Tradycje rodzinne
Na ścianach  można  oglądać  zdję-

cia  jego  rodziców:  Józefa  Sienkiewicza 
(1813-1896) i Stefanii z Ciecieszowskich 
Sienkiewiczowej  (1820-1873).  A także 
ciotki Aleksandry  Dmochowskiej  z Cie-
cieszowskich, dziedziczki majątku Burca, 

w którym małoletni Henryk spędzał wa-
kacje, i wiele innych.

Uwagę  przyciąga m.in.  fragment, 
w dużym powiększeniu, wspomnień pia-
stunki  przyszłego  pisarza,  Anieli  Gołę-
biewskiej, która została nią mając 15 lat, 
a malec 2 miesiące.

Niezliczone, cenne pamiątki 
Wartych  dokładniejszego  obejrzenia 

eksponatów  lub  przeczytania  opisów 
jest mnóstwo,  także w kolejnych  salach. 
W następnej za biurkiem, przy maszynie 
do pisania  oraz  otwartej  podróżnej  wa-
lizeczki  z trunkami  i szklanymi  kielisz-
kami,  siedzi  naturalnej  wielkości  figura 
Henryka  Sienkiewicza.  Mając  za pleca-
mi,  kilim  ze skrzyżowanymi  szablami, 
strzelbą  oraz  myśliwskimi  trofeami: 
głową  łosia  i porożem  antylopy.  Na są-
siednich  ścianach  jest  ich  więcej,  także 
skóra  dzika  i wypchane  zwierzęta.  Ale 
przede  wszystkim  stoją  lub  wiszą  szafy 
i gabloty  pełne  książek,  korespondencji 
rodzinnej,  rękopisów  autora  i wielu  in-
nych pamiątek.

Są  wśród  nich m.in.  cylinder  i czar-
ny  kapelusz  pisarza,  jego  podróżne 
sztućce,  szachy,  okulary  i wiele,  wiele 
innych  przedmiotów  będących  pamiąt-
kami  po nim.  Jakie  mnóstwo  pamiątek 

i eksponatów  różnego  rodzaju  zdołano 
tu zgromadzić, świadczy m.in. opubliko-
wany  w formie  dużej  księgi  i dostępny 
w muzealnym  kiosku  ich  gruby,  opra-
wiony spis inwentarza liczący setki stron. 
Z wielu innych wystawionych przedmio-
tów warto wymienić portrety  i popiersia 
pisarza  oraz  obrazy  i rzeźby  bohaterów 
jego powieści i nowel. „Janko Muzykant” 
namalowany przez Franciszka Kostrzew-
skiego w 1904 r., „Latarnik” Jana Molgi, 

„Bohun”  Franciszka  Pautscha  z 1927 r. 
i wiele innych. 

Przekłady i adaptacje filmowe 
Cennymi  są  ilustracje  Konstante-

go  Górskiego  do „Trylogii”  z 1911 r. 
i szkice  Marii  Eysmontowej  z 1904 r., 
czy  akwarele  z 1905 r.  Są  też  fotografie 
z podróży pisarza po kraju i świecie oraz 
osób, z którymi  je odbywał  lub  spotykał 
się.  M.in.  sławnej  polskiej  i amerykań-
skiej aktorki Heleny Modrzejewskiej, czy 
pierwowzorów  jego  bohaterów,  np. Ru-
dolfa  Piotrowskiego,  który  „stał  się” 
panem  Zagłobą.  Jedna  z dużych  gablot 
wypełniona  jest  medalami  i monetami 
o tematyce  sienkiewiczowskiej.  Szafy 
i półki  wypełniają  pierwsze  i późniejsze 
wydania  książek  Sienkiewicza  oraz  ich 
przekładów na kilkadziesiąt języków. Nie 
tylko  europejskich,  ale  również  arabski, 
ormiański, chiński, japoński itp. Szalenie 
ciekawe są eksponaty filmowe.

Miłośnicy  nie  tylko  twórczości  pi-
sarza,  ale  i jej  adaptacji,  a było  ich  już 
blisko  30  na dużych  i małych  ekranach, 
mogą dostać zawrotu głowy w jednej z sal 
o ścianach pokrytych plakatami filmowy-
mi oraz rekwizytami z filmów. Jest wśród 
nich m.in.  tron  Nerona  z „Quo  Vadis”, 
sukienka  Nel  z „W pustyni  i puszczy”, 
dwa  miecze  i inne  rekwizyty  z „Krzy-
żaków”, naczynia i różne drobiazgi z in-
nych filmów czy seriali telewizyjnych

Salonik 
Inna  z muzealnych  sal  to „Salonik” 

w stylu czasów pisarza, w którym głów-
nym,  cennym eksponatem  jest  francuski 
fortepian  marki  „Erard”  z 1840  roku, 
należący  do matki  pisarza,  na którym 
w dzieciństwie  grywał  zarówno  on,  jak 
i jego  rodzeństwo.  W saloniku  tym  jest 
także  ekspozycja  masek  afrykańskich 
oraz  kilka  ciekawych  obrazów  oraz  in-
nych eksponatów i bibelotów. A w całym 
muzeum  również  mebli  i innych  sprzę-
tów  zarówno  pamiątek  rodzinnych,  jak 
i z epoki.  Warto  przypomnieć,  o czym 
zapewne wie  niewielu  czytelników  jego 
dzieł oraz widzów kinowych i telewizyj-
nych, że pisarz miał on aż cztery imiona: 
Henryk Adam Aleksander Pius.

Urodził  się  tu,  w Woli  Okrzejskiej  
5  maja  1846  roku,  zmarł  w Vevey 
w Szwajcarii 15 maja 1916 roku. Pocho-
wany został najpierw tam, a jego szczątki 
ostatecznie w katedrze warszawskiej. Był 
autorem 21 nowel i 12 powieści oraz dwu 
cykli reportaży (w formie listów z podró-
ży)  i jednej  sztuki  scenicznej.  Z których 
przede wszystkim  najsłynniejsze  powie-
ści przetłumaczone zostały na większość 
liczących się języków świata. 

Okrzeja: kościół, cmentarz i kopiec 
Miejsca  związane  z naszym  pierw-

szym literackim noblistą są  jednak w tej 
części kraju nie tylko w Woli Okrzejskiej, 
ale  także w oddalonej od niej o kilka ki-
lometrów  Okrzei.  Obecnie  wsi  liczącej 
około 1,6  tys. mieszkańców, ale w prze-
szłości,  od co najmniej  1458  do 1663 
roku, mieście.

Tutejszy  kościół  ufundowany  został 
przez  prababkę  pisarza,  Teresę  z Lelewe-
lów Ciecieszowską. Zgodnie zresztą z wolą 
jej zmarłego męża, Adama Ciecieszowskie-
go, Pisarza Wielkiego Koronnego. 

Do dnia  dzisiejszego,  jak  czytam 
na tablicy informacyjnej przed wejściem 
na teren  świątyni,  zachowały  się  ofiaro-
wane  przez  nią  ornaty,  srebrny  kielich 
i monstrancje.  Kościół  ten  zbudowano 
w latach  1790-1793,  a konsekrował  go, 

dopiero w 1806 r., arcybiskup mohylew-
ski  (wg.  informacji  kościelnej  w innym 
miejscu  kijowski,  co poprzedniego  nie 
wyklucza)  Kacper  Kazimierz  (wg.  tejże 
informacji drugie imię: Kolumn) Ciecie-
szowski. Też z tego rodu.

Kościelne kalendarium 
Ten kościół nie był jednak pierwszym 

w tym  miejscu.  Poprzedni,  drewniany, 
wzniesiono w 1469  roku  z fundacji Ma-
cieja Grota, właściciela dóbr okrzejskich. 
Spłonął  jednak  w 1726  roku,  a nabo-
żeństwa  odprawiano  później  kilkadzie-
siąt  lat w tymczasowej  kaplicy. Obecny, 
murowany, barokowy, Wybudowany wg. 
projektu  Józefa  Kannowskiego,  „przez 
wiele lat”, według tej 
informacji na tablicy 
przy wejściu na teren 
kościelny,  był  w rę-
kach innowierców.

Uściśla  ją  kalen-
darium  z dziejów 
świątyni  znajdujące 
się  w jej  kruchcie. 
W 1906  roku  wika-
riusz  Jan  Modrze-
jewski z gronem 900 
parafian  przystąpili 
do kościoła  ma-
riawitów.  Na łono 
Kościoła  katolickie-
go  wrócili  w latach 
1923-1929.  Kalen-
darium  uwzględnia  także  inne  daty, m.
in. kilka remontów, z tak „ważnymi” in-
formacjami,  jak  wymiana  w 2001  roku 
pokrycia  dachowego  z dachówki  na bla-
chę  miedzianą  oraz  kilka  innych.  Brak 
jednak  w nim  roku  1846,  z tak  chyba 
istotną  dla  kultury  polskiej  informacją, 
że  to wówczas,  w zachowanej  nadal 
chrzcielnicy,  ochrzczono  Henryka  Sien-
kiewicza. Wzmianka  o nim  dotyczy  do-
piero roku 1993, gdy to wydarzenie upa-
miętniło wmurowanie tablicy. Wcześniej, 
bo w roku 1843,  odbył  tu ślub  rodziców 
pisarza.  W kościele  wartych  obejrzenia 
jest kilka ołtarzy oraz dziel sztuki. 

Ołtarze i katakumby 
W ołtarzu głównym centralne miejsce 

zajmuje  obraz  Wniebowstąpienia  Pań-
skiego  pochodzący  z kościoła  domini-
kanów w Warszawie. W bocznych  nato-
miast  „Św. Rodzina”  namalowana przez 

Franciszka Smuglewicza i „Św. Michał”, 
dzieło  Józefa  Buchbindera.  Na ścianach 
są epitafia rodziny Ciecieszowskich oraz 
właścicieli  majątku  Jagodne.  Z herbem 
Ciecieszowskich  jest  także  nagrobek 
na zewnątrz  kościoła.  Pradziadowie  au-
tora  „Potopu”  oraz  ich  syn  Adam  Ko-
lumna  Ciecieszowski  z żoną  Felicjanną 
z Roztworowskich Ciecieszowską i kilka 
innych osób z ich rodu, pochowani zosta-
li podziemiach kościoła.

Natomiast  w 1974 r.  w miejscu  ma-
lowideł  stropowych  Jana  Kossowskiego 
(zachowało  się  tylko,  zrekonstruowane, 
jego  sgraffito  przedstawiające  św. Anto-
niego na absydzie) Jan Molga namalował 
sceny  inspirowane  twórczością  Sienkie-

wicza: „Dokąd  idziesz Panie”  i „Obrona 
Jasnej  Góry”,  a w prezbiterium  „Zmar-
twychwstanie”.

W informacjach  tych  można  wyczy-
tać, że ostatnio przeprowadzone remonty 
przywróciły  świątyni  pierwotną  kolo-
rystykę  wnętrza.  A w latach  2009-2010 
wykonano na kościele nowe tynki. Na te-
renie kościelnym są jeszcze inne obiekty 
i miejsca warte uwagi.

Pomniki i Kopiec Sienkiewicza 
W XIX w.  obok  wikariatu  pocho-

wano  tu liczne  ofiary  epidemii  i głodu, 
o czym przypomina pamiątkowy kamień. 
W pobliżu  stoi  pomnik  Jana  Pawła  II 
i drugi, upamiętniający Polaków i Żydów 
rozstrzelanych  w czasie  II  wojny  świa-
towej.  Rosną  też  trzy  dęby  poświęcone 
temu  papieżowi,  prymasowi  Stefanowi 
Wyszyńskiemu  i proboszczowi Antonie-
mu Kresie, zamordowanemu przez Niem-

ców  w KL  Auschwitz  w 1941 r. 
Na tutejszym cmentarzu  jest grób 
matki  Henryka.  W 2012  obok 
zabytkowej,  skromnej  płyty  na-
grobnej,  stanął  wysoki  na 5,5, m 
pomnik z piaskowca przedstawia-
jący matkę i syna, z cytatem pisa-
rza na nim.

Kilkaset metrów dalej znajduje 
się Kopiec Sienkiewicza, usypany 
w latach  1932-1938  przez  społe-
czeństwo. Powstał nie tylko z zie-
mi miejscowej, ale także przywie-
zionej  z innych  regionów  Polski 
oraz z zagranicy, m.in. z Ameryki. 
Na koszty  jego  sypania  organizo-
wano bale, zabawy taneczne i inne 
imprezy dochodowe.

Z okazji  poświęcenia  kopca 
tutejsza  placówka  pocztowa  sto-
sowała 2.X.1938 r. okolicznościo-
wy  datownik,  który  zachował  się 
w moich  zbiorach.  A w 1980 r. 
na szczycie kopca  stanęło popier-
sie  pisarza wykute w kararyjskim 
marmurze przez Mariana Gardziń-
skiego.
Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński
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Wędrówki z Naszą Gazetą

Wola Okrzejska – dom rodzinny Henryka Sienkiewicza
Pierwszy polski noblista w dziedzinie literatury (1905) Henryk Sien-
kiewicz  (1846-1916)  urodził  się  w dworku  dziadków  po kądzieli, 
a ściślej  babki  Felicjanny  Cieciszowskiej,  w niewielkiej  wsi  Wola 
Okrzejska w powiecie łukowskim, na styku Podlasia, Lubelszczyzny 
i Mazowsza,  obecnie  w woj.  lubelskim.  Od 1965  roku  w dawnej 
dworskiej oficynie, w której przyszedł na świat przyszły pisarz, znaj-
duje się Muzeum Henryka Sienkiewicza.
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– Niedawna przykra i niepokojąca 
sytuacja, kiedy księgozbiór po panu 
Eugeniuszu Tyrajskim znalazł się 
na śmietniku, to okazja, aby przypo-
mnieć, jakie możliwości mają rodzi-
ny powstańców i sami powstańcy, aby 
przekazywać pamiątki różnym instytu-
cjom miejskim – mówił podczas spotka-
nia w Domu Wsparcia dla Powstańców 
Warszawskich  wiceprezydent  stolicy, 
Paweł Rabiej. 

– Księgozbiór i dokumenty powin-
ny trafić do instytucji warszawskich 
– podkreślała Ewa Malinowska-Gru-
pińska, przewodnicząca Rady m.st. 
Warszawy. – Mamy takie procedury, 
które będziemy jeszcze wzmacniać 

i rozszerzać. Musimy położyć bardzo 
duży nacisk na informowanie, co i jak 
robić, tak aby podobne sytuacje nigdy 
się nie powtórzyły.

Paweł  Ukielski,  wicedyrektor Mu-
zeum  Powstania  Warszawskiego,  za-
apelował  o zgłaszanie  się  bezpośred-
nio  do MPW.  –  Wszystkie tego typu 
zgłoszenia są sprawdzane i na pewno 
pomożemy każdej rodzinie, która bę-
dzie chciała zabezpieczyć pamiątki 
po bliskich. Nasi archiwiści, którzy 
doskonale znają się na dokumentach 
i fotografiach, zawsze jadą i doradzają, 
co zrobić z księgozbiorem. 

– W zakamarkach szaf, między 
zbiorami bibliotecznymi zdarzają się 

rzeczy, które jeśli zostaną utracone, są 
nie do odtworzenia. Powstańcy będą 
specjalnie poinformowani, jak się za-
chować w sytuacji, jeśli nie są pewni, 
jaki los spotka gromadzone przez całe 
życie zbiory  –  dodał  Janusz  Owsiany, 
prezes  Stowarzyszenia Monopol War-
szawski, operatora Domu Wsparcia dla 
Powstańców Warszawskich. 

Dzięki  przyjętej  przez  Radę m.st. 
Warszawy  uchwale  o lokalach  komu-
nalnych zostały wprowadzone już me-
chanizmy, które chronią prace i spuści-
znę  po artystach  i osobach wybitnych. 
– Bazując na informacjach z dzielnico-
wych Zakładów Gospodarowania Nie-
ruchomościami będziemy chcieli zasto-
sować podobny mechanizm i stosować 
te procedury we wszystkich lokalach, 
gdzie mogą się znajdować pamiątki, 
które współtworzyły naszą wspólną 
warszawską historię  –  mówi  Michał 
Krasucki,  dyrektor  Biura  Stołecznego 
Konserwatora Zabytków.

Osoby zainteresowane przekazywa-
niem  archiwaliów  prosimy  o kontakt 
z Muzeum Powstania Warszawskiego:
• Dział  Przyjmowania  Pamiątek  tel. 

22 539 79 87,
• Dział Archiwum tel. 22 539 79 99, 
• lub  z Domem  Wsparcia  dla  Po-

wstańców  Warszawskich,  tel. 
572 817 999.

W związku  z informacją  o wyrzuceniu  na śmietnik  księgozbioru  zmarłego  niedawno  warszawskiego 
powstańca Eugeniusza Tyrajskiego, przedstawiciele miasta poinformowali, jak można przekazywać pa-
miątki, które tworzą historię stolicy.

Aleja  w śródmiejskim  parku  będzie 
nosić  imię  Pawła  Adamowicza  –  tak 
zdecydowali  warszawscy  radni,  przyj-
mując  w głosowaniu  odpowiednią 
uchwałę. Inicjatorem uczczenia w ten 
sposób tragicznie zmarłego prezydenta 
Gdańska  był Rafał  Trzaskowski,  pre-
zydent m.st. Warszawy. 

–  Skorzystałem z przysługujących 
mi prerogatyw i wystąpiłem z wnio-
skiem o upamiętnienie Pawła Ada-
mowicza już teraz, rok po zamachu 
na prezydenta Gdańska. Cieszę się, że 
radni poparli mój wniosek, a stolica 
zyskała nowego patrona  –  mówi  pre-
zydent Trzaskowski. 

Nazwę  Aleja  Pawła  Adamowicza 
(nazwa  skrócona:  al.  P. Adamowicza) 
nosić  będzie  śródmiejska  aleja  parko-
wa, biegnąca od ulicy Jazdów, wzdłuż 
zachodniej  krawędzi  parku  Tadeusza 
Mazowieckiego, a następnie już w gra-
nicach parku – do ulicy Górnośląskiej. 

Wcześniej  projekt  uchwały  zo-
stał  zaopiniowany  przez  Zespół  Na-
zewnictwa  Miejskiego,  Komisję  ds. 
Nazewnictwa  Miejskiego  Rady m.st. 
Warszawy oraz Radę Dzielnicy Śród-
mieście.  Uchwała  wejdzie  w życie 
po 14  dniach  od publikacji  w Dzien-
niku  Urzędowym Województwa  Ma-
zowieckiego. 

Paweł  Bogdan  Adamowicz (ur. 2 li-
stopada 1965 w Gdańsku, zm. 14 stycznia 
2019 tamże) – polski prawnik, samorządo-
wiec i polityk, działacz opozycji demokra-
tycznej w okresie PRL, w latach 1998–2019 
prezydent Gdańska. Był jednym z organi-
zatorów strajków w 1988 jako przewodni-
czący studenckiego komitetu strajkowego 
na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 
1990–1993 był prorektorem Uniwersytetu 
Gdańskiego. W roku 1990 uzyskał man-
dat radnego, a w latach 1994–1998 był 
przewodniczącym Rady Miasta Gdańska.  
13 stycznia 2019 roku, podczas gdańskiego 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, został śmiertelnie ugodzony nożem. 

Aleja Pawła Adamowicza

23-24 kwietnia 2020 ,  w godzinach 10:00-16:00

ZGŁOSZENIA DO: 2 kwietnia 2020 |  teatral ia@bok-bielany.eu

Bielański Ośrodek Kultury,  ul .  Goldoniego 1

Patronat honorowy: Patronat medialny:Organizator:

T eatralia         Przeg ląd  Dziecięcych i  Młodzieżowych Zespołów Teatralnychpod patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. W
arszawy      2020

 

Wykonuję terapię komórkową:

Terapia osoczem bogatopłytkowym (GLO PRP)

leczenie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, 

przeciwzapalne; stosowane w  chorobach 

degeneracyjnych lub pourazowych chrząstki stawowej. 

RZS – przeciwbólowo. Przewlekłe dolegliwości bólowe 

przyczepów ścięgien i  więzadeł (przeciążenia), np. łokieć 

tenisisty. Leczenie przeciwbólowe stawów kręgosłupa  

w    przebiegu dyskopatii  i  zmian zwyrodnieniowych. 

Leczenie przeciwbólowe stawów krzyżowo-biodrowych.

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

Miejsca przyjęć – konsultacja; 
terapia komórkowa, iniekcje
Warszawa: Wola, ul. Łucka 18
gabinet Renort, tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY  
–  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!

Bielański  Ośrodek  Kultury  po raz 
dwudziesty trzeci organizuje Przegląd 
Teatralny „Teatralia 2020” skierowany 
do dziecięcych  i młodzieżowych  grup 
teatralnych.

Do Przeglądu Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Zespołów Teatralnych 
„Teatralia 2020”  zapraszamy  zespo-
ły  teatralne  z placówek  oświatowych 
oraz instytucji kultury z Warszawy oraz 
terenu województwa mazowieckiego. 

Przegląd „Teatralia 2020” odbę-
dzie się w dniach 23 i 24  kwietnia 
2020 r. 

Co roku  w Przeglądzie  bierze 
udział  kilkanaście  zespołów, nie  tylko 
z terenu Dzielnicy Bielany.

Zgłoszenia  do Przeglądu  „Teatra-
lia 2020” przyjmujemy do 2 kwietnia 
2020 r.
na e-maila: teatralia@bok-bielany.eu
Więcej informacji: www.bok-bielany.eu

Teatralia 2020

Jak uratować przez zniszczeniem

Pamiątki po powstańcach warszawskich 
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Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54
w marcu:
•  15  marca  (niedziela)  godz.  12.30 
(sala  widowiskowa)  –  Bajka  dla 
dzieci  (3-8  lat)  pt.  „  Bukiet  talen-
tów” w wykonaniu Teatru Kulture-
ska. Bilet 10 zł

•  16  marca  (poniedziałek)  godz. 
19.00 (sala widowiskowa) – Dzień 
św. Patryka – „Eachtra” widowisko 
składające się z muzyki, tańca, ani-
macji i narracji. Bilet 40 zł

•  18 marca (środa) godz. 17.00 (sala 
kameralna)  – Światowy Dzień Po-
ezji  i Muzyki.  W programie  kon-
cert  muzyczno-wokalny,  recytacje, 
otwarty  konkurs  jednego  wiersza. 
Wstęp wolny

•  19  marca  (czwartek)  godz.  18.00 
(sala  kameralna  )  –  Występ  gru-
py kabaretowej „Pół  serio”. Wstęp 
wolny

•  20 marca (piątek) godz. 19.00 (sala 
kameralna)  –  „Salonik  sztuk  Ar-
sus”  –  koncert  „Tańczące  Eurydy-
ki” – piosenki Anny German. Wstęp 
wolny

•  25 marca (środa) godz. 17.00 (sala 
kameralna)  –  „Wspomnienia  daw-
nych  czasów”  –  wieczór  poezji. 
Mini koncert poetycki Joanny i Ja-
nusza Potempskich. Wstęp wolny

•  28 marca (sobota) godz. 17.00 (sala 
kameralna) – Autorski wieczór po-
etycko-muzyczny  w wykonaniu 
Izabeli  Zubko  –  recytacja  poezji, 
Alina Małachowska – śpiew. Wstęp 
wolny 

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

Tel. 22 867 63 95
www.kolorowa.arsus.pl

w marcu:
•  15  marca  (niedziela)  godz.  12.30 
– „Bardzo wykwintne czasy” – po-
ranek muzyczny  dla  dzieci. Wstęp 
wolny

•  20  marca  (piątek)  godz.  18.00  – 
„Piękny  jest  świat”  –  znane  prze-
boje  polskie  i zagraniczne  w wy-
konaniu  duetu  Zuzanna  Skalska 
i Tadeusz Drągowski

•  22  marca  (niedziela)  godz.  16.30 
– „Ucieczka z cienia – muzyka ży-
dowskich kompozytorów polskiego 
pochodzenia”. Wstęp wolny

•  28  marca  (sobota)  godz.  18.00  – 
„Eksperyment” – spektakl w wyko-
naniu Kompanii Teatralnej Mamro. 
Wstęp wolny

•  29  marca  (niedziela)  godz.  12.30 
– „W krainie Grzeczności” – przed-
stawienie  dla  dzieci  w wykonaniu 
Teatru Dur-Moll. Wstęp 10 zł

Dom Kultury „Miś” 
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
tel. 22 667 92 18

w marcu:
•  17  marca  (wtorek)  godz.  17.00  – 
„Podróże marzeń  – Albania”  –  re-
lacja  z podróży  prowadzona  przez 
Małgorzatę Jurga. Wstęp wolny

•  18 marca (środa) godz. 18.00 – Pro-
mocja albumu „Lata 60, 70 – sport 
w Ursusie na fotografiach Ireneusza 
Barskiego”. Wstęp wolny

•  22 marca (niedziela) godz. 12.30 – 
Bajka dla dzieci „Teoś i Wielkanoc” 
. Wstęp 10 zł

•  24 i 31 marca (wtorek) godz. 17.30 
– Warsztaty  tworzenia ozdób wiel-
kanocnych dla dzieci. Na warsztaty 
obowiązują zapisy tel. 22 667 92 18

Ogłoszenia drobne

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Ochoty, 
Ursusa i Włoch”
01-125 Warszawa 102, skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
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N
AS

ZA MINI-
-informator

• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999  
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodno-kanalizacyjne % 994 
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” 
% (22) 668 70 00

• POLICJA % 997
Komenda Rejonowa Warszawa-
-Ochota, ul. Opaczewska 8
% (22) 603 93 50

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 
998

Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 16, ul. Rynkowa 8  
  % (22) 596 71 60

•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, srebra, platery, książki, pocztówki, odznaki, 
odznaczenia, szable, bagnety. Gotówka. Tel. 504 017 418

•  PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI meblowej, samochodo-
wej. Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 505 593 654

•  WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY o pow. 33 m2 w galerii Gawra w Ursusie 
z miejscem parkingowym w garażu podziemnym. Tel. 607 156 646

•  ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ DO OPIEKI  nad  synami  (2  i 7)  w godzinach 
15-18. Stary Ursus. Tel. 694 282 656

Horoskop
 od 15 marca do 3 kwietnia 2020 r.

WODNIK (21 I – 18 II) 
Przed Tobą pomyślne tygo-
dnie, wypełnione wieloma 
wydarzeniami i wrażeniami. 

Korzystaj z okazji i zaplanuj ważne dla 
Ciebie działania w sferze zawodowej. 
Początek kwietnia będzie dobry dla po-
prawy stanu konta. Także w sferze towa-
rzyskiej i uczuciowej będą to dobre dni. 
Będzie gorąco i może nawet spotkasz 
miłość swojego życia. 

RYBY (19 II – 20 III)
Często macie rację, ale uwa-
żajcie, żeby nie zlekceważyć 
okoliczności. Obserwujcie to, 

co się dzieje i szybko reagujcie na wyda-
rzenia i zagrożenia. Szczególną uwagę 
skupcie na przestrzeganiu przepisów 
i dotrzymywaniu terminów. Jeśli bę-
dziecie czujne, wszystko powinno pójść 
dobrze. W uczuciach – zamęt i drobne 
nieporozumienia.

BARAN (21 III – 20 IV)
Z wiosną przepełni Cię opty-
mizm, który będą wzmacniać 
nadchodzące wydarzenia – 

będziesz mieć wiele powodów do ra-
dości. W sprawach zawodowych mo-
żesz liczyć na pomyślne dni – uda Ci 
się wykorzystać okazję, może to nawet 
oznaczać awans. A w uczuciach – więcej 
chwil z bliską osobą, rozkwit czułości 
i namiętności. 

BYK (21 IV – 21 V)
Przed Tobą dobre dni, bę-
dziesz sprawnie działał, 
dostrzegał okazje i je wyko-

rzystywał. Zdecydujesz się też na dzia-
łania, których dotychczas nie brałeś pod 
uwagę. Kieruj się intuicją. Postaraj się 
zrozumieć partnera i okaż mu więcej 
wyrozumiałości. W finansach – możesz 
spokojnie pozwolić sobie na odrobinę 
luzu i wydać więcej pieniędzy.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Będziesz się teraz cieszyć 
spokojem i harmonią, co bę-
dzie sprzyjać refleksyjnemu 

nastawieniu do otaczającej Cię rzeczy-
wistości i własnego życia. Ten dystans 
korzystnie wpłynie na Twoje relacje 
z ludźmi, zwłaszcza z bliską Ci osobą. 
W finansach – znaczna poprawa, czas 
więc pomyśleć o wakacyjnych planach. 
Zdrowie – w porządku. 

RAK ( 22 VI – 22 VII) 
W sprawach zawodowych 
nie będą to dobre dni. Do-
padną Cię wątpliwości, ukry-

te kompleksy i zmienne humory – będą 
utrudniać Ci podjęcie decyzji i działa-
nia. To, co możesz odłóż więc w cza-
sie. W drugiej połowie kwietnia będzie 
już lepiej. Bieżące problemy zdominują 
wszystko, również sprawy uczuciowe 
i towarzyskie. Zdrowie w normie. 

LEW (23 VII – 23 VIII) 
W sprawach zawodowych 
najbliższe tygodnie będą ko-
rzystne. Nie przesadź jednak 

z planami – nie uda Ci się załatwić 
wszystkiego naraz. Dobre samopoczucie 
– wiara w siebie, radość, opanowanie 
gwałtownych emocji – poprawią Twoje 
relacje z bliskimi i przyjaciółmi. Może 
skorzystasz z dobrego okresu i zmierzysz 
się z przeszłością?

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Wiosna dobrze na Ciebie po-
działa. Będziesz mieć więcej 
energii i chęci do działania. 

Zapragniesz nowych wyzwań i odwa-
żysz się na działania, które wcześniej 
oceniałaś jako absolutnie bezsensowne, 
bo związane z nieosiągalnymi celami. 
Odwagi Ci nie brakuje, z pomocą przyj-
dzie Ci intuicja. Zdrowie – bez zarzutu. 
A finanse zależą od Twojej aktywności.

WAGA (23 IX – 23 X) 
Wkrótce uda Ci się wreszcie 
osiągnąć sukces i zrealizo-
wać dawno wyznaczony cel. 

Będziesz szczęśliwa, chociaż zmęczona 
fizycznie i wyczerpana długotrwałym 
stresem. Czas zregenerować siły. Za-
służyłaś na to. Do formy pomoże Ci 
wrócić dobre porozumienie z partnerem 
i powrót namiętności. Potem – pomyśl 
o nowym przedsięwzięciu. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Doskonałe samopoczucie 
i zdrowie sprawią, że po-
radzisz sobie z realizacją 

wszystkich planów zawodowych. To do-
bry moment na dokończenie rozpoczę-
tych już spraw, powinieneś również 
pomyśleć o poszerzeniu swojej wiedzy. 
W finansach kieruj się intuicją, ale po-
staraj się coś zaplanować w długiej per-
spektywie. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Nadchodzą dobre dni, w któ-
rych zarówno sprawy zawo-

dowe, jak i finansowe będą się rozwijały 
tak pomyślnie, że zakręci Ci się w gło-
wie. Żadne dolegliwości zdrowotne nie 
przeszkodzą Ci w realizacji śmiałych 
planów. Tylko w sprawach uczuciowych 
będzie sporo komplikacji: nieporozumie-
nia, brak harmonii, napięcia, konflikty. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Ciągnie Cię do podjęcia 
działań na szeroką skalę, ale 
lepiej będzie, jak się wstrzy-

masz. Twoja sprawność nie dorównuje 
chęciom, co grozi Ci przykrymi kon-
sekwencjami, zwłaszcza finansowymi. 
Także w relacjach międzyludzkich cze-
kają Cię trudności. Bliscy i znajomi będą 
mieli dosyć Twojego zarozumialstwa 
i szpanowania. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 17 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) buntowniczka lat 60; 7) ostoja kowboja; 8) łukowaty skok konia; 9) szybki koń; 
10) liczydło Talesa; 12) ogłada; 14 skrócona dyktatura; 16) wytrzebiony samiec 
konia; 19) czaszka; 21) długie ozdobne przykrycie konia; 22) rośliny z chwytni-
kami; 23) wymysł.

Pionowo:
1)  opera Moniuszki;  2)  półkwarta;  3)  listopadowa  aura;  4)  gorącokrwisty  koń 
wierzchowy; 5) niesnaski; 6) staropolska nazwa sztucera; 11) spodnie do konnej 
jazdy; 13) koń białej maści; 15) dziki koń europejski; 17) pociągowy koń rasy 
zimnokrwistej; 18) jedna z przeszkód na hipodromie; 20) synonim prowincji.
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OD 1 MARCA 2020 r.
OBOWIĄZUJE NOWY SYSTEM
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI

*

*

*

Nowe stawki opłat dla nieruchomości:
 

wielorodzinnej
65 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe

jednorodzinnej
94 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe

rekreacyjno-wypoczynkowej
169,30 zł/rok

dla lokali użytkowych w zabudowie mieszanej 
(np. salon fryzjerski w kamienicy)
1,35 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu/miesiąc

z usługami hotelarskimi
11,85 zł/m3 zużytej wody/miesiąc

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, ustalono stawki zależne od pojemności
pojemników.

Deklaracje

W związku ze zmianami w systemie opłat, nowe deklaracje składają wszyscy właściciele 
nieruchomości bądź ich zarządcy.

PAMIĘTAJ! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają 
deklaracji.

Ważne terminy

Opłaty należy dokonywać do 28. dnia każdego miesiąca.
Deklaracje należy składać do 10 kwietnia 2020 r.
Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć 
ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej
nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.

PAMIĘTAJ! Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiązującymi stawkami,
powinna zostać uiszczona do 28 marca 2020 r.

więcej informacji na stronie czysta.um.warszawa.pl


