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Krzysztof Penderecki
in memoriam

29 marca 2020 roku zmarł wybitny kompozytor, dyrygent i pedagog Krzysztof 
Penderecki. W 2012 roku dziennik „The Guardian” nazwał go najprawdopodob-
niej największym żyjącym polskim kompozytorem. Był jednym z naszych naj-
bardziej rozpoznawalnych twórców po Fryderyku Chopinie i Karolu Szymanow-
skim. Obok Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Wojciecha 
Kilara Penderecki bez wątpienia należy do najważniejszych polskich kompozy-
torów współczesnych. 

Krzysztof  Penderecki   urodził się w 1933 roku w Dębicy. Studiował kompozycję w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, gdzie po uzyskaniu dyplomu podjął 
pracę nauczyciela akademickiego. Na początku jego drogi twóczej wielki sukces przy-
niosła mu kompozycja Tren na orkiestrę smyczkową z 1961 r., poświęcona ofiarom ataku 
atomowego na Hiroszimę. Po sukcesie tego utworu Penderecki zaczął być zaliczany do 
głównych przedstawicieli awangardy muzycznej tamtego czasu. Natomiast Pasja według 
św. Łukasza, której prawykonanie odbyło się w 1966 roku w katedrze w Münster, przy-
niosła  mu ogólnoświatową sławę, niesłabnącą aż do dziś. Ciekawa jest też pierwsza ope-
ra mistrza Diabły z Loudun z 1969 r. 
Z biegiem czasu styl kompozytorski Krzysztofa Pendereckiego zmieniał się. Powstawało 
więcej pozycji przeznaczonych na chór, np. Polskie Requiem. Godne uwagi jest tu przej-
mujące Agnus Dei, napisane na śmierć Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Monumentalne dzieło Siedem bram Jerozolimy to utwór z 1996 roku, napisany na zamó-
wienie miasta Jerozolimy z okazji 3000 lat jego istnienia. Inna ważna pozycja wokalno-
-instrumentalna to Credo na głosy solowe, chóry i orkiestrę. 
Długo można by wymieniać kompozycje tego wielkiego artysty. Warto dodać, że pisał on 
także muzykę filmową, m.in. do filmu Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy. Krzysztof Pen-
derecki otrzymał wiele prestiżowych nagród, przede wszystkim dwukrotnie Prix Italia 
w 1967 i 1968 r. oraz czterokrotnie Nagrodę Grammy (ostatnia – w 2017 r.). Maestro był 
dyrygentem, pedagogiem, profesorem i przez 15 lat rektorem Akdemii Muzycznej w Kra-
kowie oraz doktorem honoris causa prawie 30 uniwersytetów na całym świecie. 
Warto dodać, że ten wybitny twórca miał też swój benefis 5 lat temu w Powiecie War-
szawskim Zachodnim. To wyjątkowe wydarzenie odbyło się 5 lutego 2015 r. w Ożarowie 
Mazowieckim w hotelu Mazurkas, podczas XIII Forum Humanum Mazurkas. Licząca 
ponad tysiąc osób publiczność mogła wówczas wysłuchać Orkiestry Iuventus pod dyrek-
cją samego Maestro. Usłyszeliśmy m.in. Trzy utwory w dawnym stylu czy Capriccio per 
Siegfried Palm i wiele innych. W przerwie koncertu goście mieli okazję wysłuchać rozmo-
wy z Państwem Elżbietą i Krzysztofem Pendereckimi, którą przeprowadził prezes MCC 
Mazurkas – Andrzej Bartkowski. Inspirująca rozmowa oraz genialna muzyka wybitnego 
człowieka kultury pozostaną na długi czas w naszej pamięci.

dr Mariusz Latek
NA ZDJĘCIU: Maestro Krzysztof Penderecki podczas koncertu w Ożarowie Mazowieckim w MCC Mazur-
kas Conference Center & Hotel na XIII Forum Humanum Mazurkas – 8 lutego 2015 r.  

Źródło: www.forumhumanummazurkas.pl

Warszawa-Ursus, 12 kwietnia 2020 A.D.

Święta
Zmartwychwstania
Pańskiego
Drodzy Mieszkańcy Ursusa, Niedźwiadka, 
Gawry oraz Czytelnicy gazety lokalnej

Obecnie świat, nasza ojczyzna, gmina, nasze parafie 
i nasze rodziny zmagają się ze skutkami epidemii 
koronowirusa. Dla nas wszystkich jest to czas trud-

ny, wyjątkowy, dynamiczny i nieprzewidywalny. Nie tak so-
bie wyobrażał każdy z nas te wyjątkowe święta. Puste ulice 
naszego osiedla, większość ludzi zamknięta w domach lub 
odbywająca kwarantannę, lekarze, pielęgniarki, wolontariu-
sze, pracownicy służb mundurowych i pracownicy sklepów 
pracują w pocie czoła, abym zapewnić nam poczucie bezpie-
czeństwa oraz pomóc przeżyć Święta Wielkanocne. 

Wydarzenie Zmartwychwstania przemieniło ów-
czesny świat, wlało w ówczesne struktury nową 
jakość, nadzieję i pokój, przemieniło struktu-

ry społeczne. Obecnie święta Zmartwychwstania Pańskie-
go również przemieniają nasze życie. Przypominają nam 
prawdę o życiu, nadziei, pokoju, człowieczeństwie i Bożej 
opiece nad człowiekiem. Pusty grób Chrystusa daje siłę do 
walki ze swoimi słabościami i pełni rolę niemego świadka, 
że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Skoro Bóg z nami któż 
przeciwko nam, dlatego życzymy wam drodzy mieszkań-
cy naszej gminy, aby święta Wielkanocne spędzone z bli-
skimi, pomogą przypomnieć nam tajemnicę życia, miłości 
i nadziei. Niech Chrystus Zmartwychwstały wspiera cho-
rych, przeżywających wątpliwości i kryzysy i obdarzy zdro-
wiem i pewnością oraz nadzieją. Niech pokój Chrystusa 
przenika nasze serca i wyzwoli w nas dobro oraz przypomni 
nam, że człowieczeństwo jest najlepszym środkiem i narzę-
dziem w spotkaniu z Bogiem i drugim człowiekiem.

Chrystus Zmartwychwstał
Prawdziwie Zmartwychwstał

Ks. kanonik Wojciech Tomczyszyn
Ks. Proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej na Niedźwiadku  
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Jak sobie radzić 
z lękiem?
Skala epidemii, z jaką przyszło nam się obecnie zmierzyć, wielu z nas napawa 
lękiem. Doświadczamy go w różnym stopniu, jednak dla niektórych osób jest 
on teraz stałym towarzyszem ich codzienności. Obawa przed zarażeniem siebie 
lub kogoś bliskiego, przeciągająca się izolacja w domach, konieczność zmiany 
ważnych planów życiowych, niepewność co do sytuacji zawodowej to tylko kilka 
powodów, które spędzają sen z powiek osobom szczególnie bojaźliwym. Jakie są 
sposoby na opanowanie lęku?

ROZPOZNANIE STANU
Przypomnijmy, lęk ma charakter uogól-
niony i wynika z wyobrażonego nie-
bezpieczeństwa lub przewidywanego 
zagrożenia. Psychologowie odróżniają 
go od strachu, który jest bardziej sprecy-
zowany i oparty na realnym zagrożeniu. 
Jeśli boję się, że ktoś mnie może zaata-
kować na ulicy to odczuwam lęk. Jeśli 
widzę biegnącego w moją stronę no-
żownika to wówczas odczuwam strach. 
Takie rozróżnienia są istotne nie tylko 
z punktu widzenia teoretyków opra-
cowujących naukowe podręczniki. Są 
ważne też dla nas, ponieważ zalecana 
strategia działania zależy od stanu, jaki 
przeżywamy. 
Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie 
proponował treningu relaksacyjnego 
czy spokojnej medytacji w sytuacji ze-
tknięcia się ze wspomnianym delikwen-

tem z nożem. Pomysły te mogą okazać 
się jednak nieocenioną pomocą, gdy 
zaczyna ogarniać nas lęk. Warto na-
uczyć się rozpoznawać w sobie ten stan 
i umieć go odróżniać od innych emocji. 

DOSTĘP DO INFORMACJI
Eksperci rekomendują korzystanie z kil-
ku strategii równolegle. Na początek do-
brze jest ustalić, skąd będziemy czerpać 
informacje, co jest dla nas wiarygodnym 
źródłem. Obecnie te informacje są bar-
dzo różne, często nierzetelne. Sięgajmy 
do miejsc opierających się na potwier-
dzonych danych, w których są solidne 
źródła informacji, np. portale naukowe. 
Dobrze jest też nie być cały czas pod-
łączonym do programów informacyj-
nych. Można ustalić sobie np. dwie sta-
łe pory w trakcie dnia do sprawdzania 
aktualnych danych. Nie poddawajmy się 

biernie temu natłokowi informacyjne-
mu. Osoby zmagające się z lękiem nie 
powinny wybierać jako jednej z tych pór 
końca dnia, bo wtedy mogą mieć prob-
lem z zaśnięciem. 
Jeśli mieszkamy z dziećmi lub osobami 
starszymi, warto razem z nimi oglądać 
takie programy, bo być może same nie 
wszystko zrozumieją. Mogą źle zin-
terpretować np. podawane informacje 
statystyczne, co mogłoby spotęgować 
ich lęk. 

INNI LUDZIE
Obecna izolacja społeczna ogranicza 
nas fizycznie od innych ludzi, jednak 
wciąż możemy utrzymywać regular-
ny kontakt poprzez telefon czy różne 
komunikatory internetowe. Rozmowa 
z drugim człowiekiem, przedstawienie 
na głos swoich obaw, usłyszenie roz-
terek rozmówcy to nieocenione źród-
ło wsparcia. Może przynieść ona obu 
stronom ulgę, ale także dać pełniejszy 
obraz sytuacji. Nastał czas, że techno-
logia wreszcie może zacząć nas łączyć, 
a nie dzielić. 
Warto zadbać także o dobry czas z do-
mownikami. Niektórzy sceptycy ko-
mentują złośliwie, że ze względu na 
ten przymus bycia ciągle razem wielu 
z nas będzie mogło się wreszcie lepiej 
poznać. Zamykanie się samemu w po-
koju nie jest polecaną strategią. Znacz-
nie lepiej jest podzielić się swoimi lę-
kami z naszym współlokatorem, oddać 
się jakiemuś wspólnemu zajęciu, które 

pomoże przekierować nasze myśli, roz-
ładować kotłujące się w nas emocje. 
Dla osób samotnych są dostępne specjal-
ne ośrodki wsparcia psychologicznego, 
m.in. na stronach internetowych takich 
jak: pokonackryzys.pl, liniawsparcia.pl 
czy pogotowie duchowe.pl. 

SIŁA W NAS SAMYCH
W chwilach lęku także my sami może-
my sobie pomóc, wykorzystując w tym 
celu różne techniki. Można spróbować 
zająć umysł jakimś nietypowym za-
daniem (np. liczenie od 100 do 0 wy-
mieniając tylko liczby parzyste) lub 
absorbującym zajęciem (oglądanie fil-
mu, sprzątanie). Dobrym sposobem są 
także techniki relaksacyjne, pozwalają-
ce przejąć kontrolę nad swoim ciałem. 
Relaksacja to po prostu umiejętność 
świadomego rozluźniania ciała i, jak 
przekonują eksperci, jak najbardziej 
można się jej nauczyć. 
Nieco inną metodą jest wizualiza-
cja, czyli wyobrażanie sobie czegoś 
przyjemnego, np. ostatniego urlopu, 
podczas którego czuliśmy się maksy-
malnie wypoczęci. Ważne jest tutaj 
zachowanie precyzji odtwarzanego 
wspomnienia – przypomnienie sobie, 
jakie emocje wtedy czuliśmy, jak pro-
mienie słońca ogrzewały nas na plaży, 
a fale oblewały nam stopy podczas 
spaceru wzdłuż morza. Im więcej 
szczegółów, tym bardziej skutecznie 
zanurzymy się w przywoływanym 
przez nas obrazie.

DBANIE O SIEBIE

Na koniec rzecz oczywista, ale niestety 
wciąż niedostatecznie pielęgnowana, 
czyli regularna dbałość o siebie. W trud-
niejszym dla nas czasie należy szczegól-
nie zadbać o odpowiednią dietę, wysy-
pianie się czy aktywność fizyczną. 
Obecna izolacja jest tu pewnym ogra-
niczeniem, ale spokojnie można sobie 
z nią poradzić np. ćwicząc na macie 
w mieszkaniu do filmików na YouTube 
(osobiście mocno rekomenduję właśnie 
taką aktywność). Warto zadbać więc 
o zdrowie fizyczne, ale także psychicz-
ne – róbmy to, co sprawia nam przyjem-
ność, sięgnijmy po książkę ulubionego 
autora, znajdźmy sobie jakieś produk-
tywne zajęcie. 
Być może nie uda nam się całkowicie 
wyeliminować lęku, wystarczy jednak 
trochę nad nim zapanować, aby nie zdo-
minował naszego codziennego funkcjo-
nowania. Lęk odczuwany w niewielkim 
stopniu może mieć dobre strony, np. 
mobilizować organizm do zachowania 
większej ostrożności. W zdecydowanej 
większości przypadków możliwe jest 
utrzymanie go na takim poziomie. 
Wierzę, że już sama ta myśl może stano-
wić dla osób lękających się choć mini-
malne wsparcie.  

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
•  Kaja Nordengen, Mózg rządzi. Twój 

niezastąpiony narząd, Warszawa 2018.

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

PSZCZOŁY W ZAGRODZIE online
W ubiegłym roku w ogrodzie przy dworku Zagroda odbywały się zajęcia edukacyjne. Teraz można 
posłuchać rozmów jedenastoletniego Franka ze specjalistą na temat życia pszczół w formie audycji 
online, nie wychodząc z domu.

O gród przy dworku Zagroda w Brwinowie 
stał się domem dla pszczół murarek ogrodo-
wych, które nie produkują miodu, ale zapy-

lają kwiaty, co przyczynia się do wzrostu zawią-
zywania owoców i zwiększenia zbiorów. Projekt 
„Pszczoły w ogrodzie przy Zagrodzie” rozwijał 
się w kolejnych miesiącach. Ustawienie uli i ich 
zasiedlenie było wstępem do dalszych działań. 
W ogrodzie pojawiły się tablice edukacyjne oraz 
plenerowa łamigłówka dla dzieci. Uczniowie 
z brwinowskich szkół mogli wziąć udział w za-
jęciach edukacyjnych, które prowadził pszcze-
larz Jakub Jaroński ze Stowarzyszenia Pszcze-
larstwa Naturalnego „Wolne Pszczoły”. 
Od  19 marca Jakub Jaroński i jedenastoletni 
Franciszek Zawadzki z Brwinowa prowadzą 
podcasty – radiowe audycje zamieszczane w In-

ternecie, które można ściągnąć i odsłuchać na 
telefonie czy komputerze. 
W pierwszym odcinku zatytułowanym „Wiosna 
i warroza” opowiedzieli, jak pszczoły miodne bu-
dzą się do życia na wiosnę oraz jakie mają proble-
my z chorobami i wirusami. 
Kolejne odcinki „Pszczelich wieści” będą publi-
kowane raz w tygodniu w czwartki o godz. 9.00. 
Zainteresowani mogą śledzić nie tylko podcast, 
lecz także bieżące informacje z życia pszczół. 
Na stronie można obejrzeć również materiały 
z warsztatów oraz zapisać się na nie. W następ-
nym programie prowadzący zamierzają poroz-
mawiać o pszczołach samotnych. 
Dzięki podcastom chętni będą mieli szansę 
posłuchać informacji o wielu pospolitych ga-
tunkach pszczół w Polsce, a jest ich blisko 500, 

w tym część chronionych. Poznają też życie 
innych stworzeń towarzyszących – pasoży-
tów, bakterii i różnych innych organizmów 
symbiotycznych. 
Podcasty powstają pod patronatem Stowa-
rzyszenia Pszczelarstwa Naturalnego „Wolne 
Pszczoły”. Mecenasem pierwszego odcinka 
jest sklepik Natule – Naturalne Rękodzieło – 
Pszczele Wieści. 
Audycji można posłuchać w aplikacji Spo-
tify oraz na: 
�   www.facebook.com/pszczolyprzyzagro-

dzie, 
�   https://youtu.be/gskvO0ykX3Q 
Strona podcastu: 
https://anchor.fm/pszczelewiesci
Strona Stowarzyszenia „Wolne Pszczoły”: 
www.wolnepszczoly.org



 NR 6(80)/2020  (ROK V)    |    9 KWIETNIA 2020 R.    |    Mocne Strony4 dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW
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Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki skrytykował samorządy, które boją się zorganizować wybory prezy-
denckie 10 maja. Straszy burmistrzów i wójtów, że na ich miejsce „można wyznaczyć komisarzy”. W ostat-
nich dniach prezydenci miast, burmistrzowie oraz wójtowie z różnych części Polski deklarowali, że nie pod-
piszą zarządzenia wskazującego osoby odpowiedzialne za pracę przy majowych wyborach prezydenckich. 
Jak wygląda to na naszym obszarze na czas 1–6 kwietnia?

� GMINA BRWINÓW

– Przygotowania do wyborów na terenie gminy Brwinów będą 
realizowane zgodnie z Kodeksem Wyborczym. Rola urzędu, 
który dawniej był odpowiedzialny za szereg czynności i or-
ganizację wyborów, została przez kolejne nowelizacje usta-
wy ograniczona na rzecz urzędnika wyborczego. Urzędy nie 
zajmują się rekrutacją członków komisji wyborczych. Do 
10 kwietnia prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych 
komisji wyborczych posiadają wyłącznie komitety wyborcze. 
Przyjmowaniem ich zgłoszeń zajmuje się urzędnik wyborczy, 
powołany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Gmina 
Brwinów realizuje swoje zadania zgodnie z kalendarzem wy-
borczym i wykonując swoje obowiązki, nie wycofa się z orga-
nizacji wyborów – chyba że zostaną one odwołane poprzez 
ogłoszenie stanu wyjątkowego. Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
zwrócił się o dodatkowe środki, które byłyby konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa członkom komisji oraz zapo-
biegania zarażeniu w lokalach wyborczych – poinformowała 
Mirosława Kosiaty z Urzędu Gminy Brwinów.

Jeszcze w poniedziałek, 6 kwietnia, dowiedzieliśmy się, że 
Burmistrz Arkadiusz Kosiński przedstawia radnym projek-
ty uchwał, na mocy których gmina Brwinów przekaże dofi-
nansowanie w wysokości: 
�   100 tys. zł – na zakup środków ochrony osobistej dla per-

sonelu Szpitala Powiatowego w Pruszkowie; 
�   100 tys. zł – na zakup aparatury i sprzętu medycznego 

dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie; 
�   30 tys. zł – na zakup środków ochrony osobistej dla Ko-

misariatu Policji w Brwinowie oraz 
�   20 tys. zł – na zakup środków ochrony osobistej dla jed-

nostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie. 

W momencie oddawania do druku „Mocnych Stron” usta-
lany był termin sesji nadzwyczajnej, która odbędzie się 
zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektro-
nicznej. 

� MIASTO PIASTÓW

– Jeśli chodzi o wybory, to czekamy na ostateczną decyzję. 
Jeszcze nie otrzymaliśmy oficjalnej informacji, jak miałyby 
być przeprowadzone te wybory i czy w ogóle się odbędą – od-
powiedziała Małgorzata Nowicka z Biura Burmistrza Miasta 
Piastowa Grzegorza Szuplewskiego.

� GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

Do 2 kwietnia żaden z zarejestrowanych komitetów wy-
borczych nie zgłosił kandydatów do pracy w komisjach 
wyborczych na terenie gminy Ożarów Maz. w wyborach 
prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 roku. 
W sprawie dokonania zgłoszenia kontaktował się telefonicz-
nie z Urzędem Miejskim tylko przedstawiciel partii Prawo 
i Sprawiedliwość. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego swoje 
stanowiskom w sprawie realizacji czynności zawartych w ka-
lendarzu wyborczym, w tym związanych z naborem człon-
ków do obwodowych komisji wyborczych, wyraził w piśmie 
z dnia 27.03.2020 roku, skierowanym do Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Wyborczej (patrz: ramka obok).  �

– (…) Posłuchałem i dla pewności przeczytałem wypowiedź 
posła Ryszarda Terleckiego o wprowadzeniu komisarzy do 
samorządów, które opierają się przeprowadzeniu wyborów 
prezydenckich w wyznaczonym terminie... Kim jest pan 
Ryszard Terlecki i jakie ma prawo, żeby takie słowa wygła-
szać? Poseł, szef klubu parlamentarnego PiS, wicemarsza-
łek Sejmu, uprawnienia raczej skromne... Nie jest premie-
rem, dysponuje jednym głosem w Sejmie, nie ma żadnego 
formalnego prawa do formułowania tak radykal-
nych zapowiedzi. Uwagi o antydemokra-
tycznym działaniu samorządowców 
wnoszone przez Pana Marszał-

ka (biorąc jego dotychczasową aktywność legislacyjną pod 
uwagę) brzmią raczej mało wiarygodnie.(…) Nie piszę tych 
słów do Pana Marszałka, bo ani przeczyta, ani zrozumie. 
Piszę te słowa do Was. Nie boję się utraty stanowiska. Miesz-
kańcy Gminy Ożarów Mazowiecki dali mi przez przeszło 
20 lat mojej pracy mnóstwo radości, nagradzali zaufaniem 
i tworzyli rozumną i otwartą wspólnotę. To właśnie oni 
uznawali, że reprezentuję właściwie ich interesy. Zrobię to 
jeszcze raz, być może ostatni... Diabelski taniec z urnami, 
przymuszanie lokalnych władz do współudziału w nieludz-
kim pomyśle organizacji wyborów prezydenckich w czasie 
pandemii wykracza daleko poza ramy wszelkiej wrażli-
wości, nie wspominając o rozsądku i przestrzeganiu norm 
współżycia społecznego. Dlatego w ostatnich dniach wysto-
sowałem do Przewodniczącego PKW pismo z klarownym 
stanowiskiem kwestionującym możliwość przeprowadzenia 
wyborów prezydenckich na terenie naszej gminy w pierwot-

nie planowanym terminie tj. 10.05.2020 r. (…) – to 
fragment wpisu z 31 marca na profilu Burmistrza 

Ożarowa Maz. Pawła Kanclerza na Facebooku. 
Słowa kieruje do Mieszkańców. 

� GMINA MICHAŁOWICE

Stanowisko Pani Wójt Gminy Michałowice prezen-
tujemy w wywiadzie na str. 6 – „Nie ma instytucji, 

która zastąpi ludzką życzliwość, zrozumienie i pomoc”.

� WARSZAWA

Na konferencji prasowej 3 kwietnia Rafał Trzaskowski, 
prezydent stolicy jednoznacznie stwierdził, że nie da się 
przeprowadzić wyborów 10 maja ze względu bezpieczeń-
stwo obywateli. Ocenił: – Przygotowanie 1,4 miliona kopert 
oznaczałoby, że tysiąc urzędników musiałoby pracować non 
stop tylko nad tym przez trzy tygodnie. To jest po prostu nie-
wyobrażalne i fizycznie niemożliwe do przeprowadzenia, 
jeżeli miasto ma dalej funkcjonować i mieć na uwadze bez-
pieczeństwo swoich obywateli. Dodał, że przy wyborach ko-
respondencyjnych prawo wymagałoby powoływania komisji 
wyborczych, które musiałyby się spotykać. – W Warszawie 
do obsługi komisji wyborczych potrzebnych jest minimum 
cztery tysiące osób, a w tej chwili mamy tysiąc zgłoszeń i to 
są zgłoszenia sprzed epidemii. Wiele osób rezygnuje z pracy 
w komisjach.

� DZIELNICA URSUS

W związku z Zarządzeniem nr 469/2020 Prezydenta  m.st. 
Warszawy z dnia 30.03.2020 r. został uruchomiony ogólno-
miejski System Wsparcia – „Warszawa Wspiera”.  
Agnieszka Wall, rzecznik Dzielnicy Ursus tłumaczy zasady 
tego nowego przedsięwzięcia: – Beneficjentami tego progra-
mu mają być osoby zdrowe, nie przebywające w kwarantan-
nie domowej, które z uwagi na wiek lub inne okoliczności 
są szczególnie zagrożone koronawirusem SARS-CoV-2 i po-
zostają w domach. W ramach wsparcia świadczona będzie 
im pomoc polegająca na: robieniu zakupów (w tym leków), 
wynoszeniu śmieci oraz ewentualnych innych zadaniach, 
które powodowałyby konieczność wyjścia z domu, a nie wy-
magające osobistego kontaktu. Zadanie organizacji takiego 
wsparcia na terenie naszej dzielnicy będzie należało do po-
wołanego Dzielnicowego Zespołu Systemu Wsparcia. Będzie 
on zbierał informacje od mieszkańców Dzielnicy potrzebu-
jących pomocy, którzy nie mogą liczyć na wsparcia ze stro-
ny rodziny, znajomych, sąsiadów i kierowały tam wolonta-
riuszy z organizacji pozarządowych, pracowników Urzędu 
Dzielnicy i jednostek miejskich, którzy chcą i czują się na 
siłach, by czynnie włączyć się w akcję poprzez niesienie po-
mocy potrzebującym. 

REGION: DZIAŁANIA WŁADZ MIAST I GMIN SKUPIONE NA PRZECIWDZIAŁANIU EPIDEMII KORONAWIRUSA

Nie wszyscy włodarze popierają wybory 10 maja
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Ponadto, wolontariusze będą wyposażeni 
w środki ochrony osobistej podczas świadcze-
nia pomocy w celu zminimalizowania ryzyka 
zakażenia. W miarę możliwości wsparcie bę-
dzie świadczone raz w tygodniu przez tę samą 
osobę przez cały czas trwania akcji. Unikany 
będzie bezpośredni kontaktu beneficjenta z na-
szym przedstawicielem. Tylko podczas pierwszej 
wizyty osoba ta zapuka do drzwi, przedstawi się i pokaże 
identyfikator. Osoba ta nie powinna wchodzić do mieszkania 
i podawać ręki! Każda kolejna wizyta będzie odbyć się bez 
kontaktu bezpośredniego. Wolontariusze będą kontaktować 
się poprzez domofon lub telefon, przekazując swoje imię i na-
zwisko, potwierdzając zgłoszoną potrzebę wsparcia i prosząc 
o przygotowanie się do wizyty. 
– Przedmiotowy Zespół został powołany przez Zarząd Dzielnicy 
Ursus, a wkrótce utworzony zostanie specjalny numer do kon-
taktu dla osób potrzebujących pomocy – informuje Agnieszka 
Wall i zaznacza, że cały czas działa także telefon Ośrodka 
Pomocy Społecznej, z którym także już kontaktują się osoby 
potrzebujące. Dyrektorzy placówek oświatowych zobowiązani 
są do przygotowania i zorganizowania uczniom zajęć z wyko-
rzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym 
celu Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy również pomógł: 

– Zdecydował o przeznaczeniu kwoty ok. 250 tys. zł na zakup  
158 laptopów niezbędnych do realizowania zdalnej nauki przez 
dzielnicowe szkoły. Liczba zakupionych komputerów została 
określona na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez 
szkoły – relacjonuje Agnieszka Wall. 

Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-
-COV-2 zostały odwołane wszystkie organizowane przez 
Urząd Dzielnicy Ursus imprezy, spotkania z udziałem więk-
szej liczby osób, koncerty, turnieje sportowe oraz inne wy-
darzenia gromadzące większą ilość osób. Zgodnie z decyzją 

rządu zostały zamknięte dzielnicowe szkoły, 
biblioteka, ośrodek kultury, pływalnie, place 
zabaw, boiska, siłowanie plenerowe. Ogra-

niczeniu podlega także obsługa mieszkańca. 
W Wydziale Obsługi Mieszkańca może prze-

bywać tylko jedna osoba przy jednym okienku. 
W Urzędzie udostępniono płyn do dezynfekcji rąk, 

pracownicy zostali wyposażeni w jednorazowe ręka-
wiczki i maseczki.  Szczegółowe informacje dot. działań pod-
jętych na rzecz mieszkańców na terenie m.st. Warszawy,  jak 
m.in. ozonowanie ulic czy  wsparcie przedsiębiorców dostęp-
ne są na stronach: 
�  http://www.um.warszawa.pl/ oraz 
�  https://warszawa19115.pl/koronawirus . 

Jednym z najnowszych działań Warszawy jest ozonowanie 
ulic. Pierwszy etap ozonowania obejmie m.in. podjazdy i doj-
ścia (wraz z elementami małej infrastruktury) do szpitala 
MSWiA przy ul. Wołoskiej, szpitala Czerniakowskiego przy 
ul. Stępińskiej i szpitala zakaźnego przy ul. Wolskiej, a tak-
że przejścia podziemne i wiaty przystankowe przy rondzie 
Dmowskiego. Urządzenie do ozonowania wody zostało wy-
pożyczone z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji. Miasto kupiło 48 zraszaczy ręcznych oraz środki 
ochrony osobistej. Opryski będą wykonywane przez 40 pra-
cowników wytypowanej firmy usługowej. Będą mieć do dys-
pozycji urządzenia mechaniczne samojezdne, samochody ze 
zraszaczami oraz opryskiwacze plecakowe. Środki finansowe 
pochodzą z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. 

� MIASTO PRUSZKÓW

Do chwili oddania do druku naszego dwutygodnika nie otrzyma-
liśmy z Urzędu Miasta Pruszkowa odpowiedzi na zadane pytania.

Dowiedzieliśmy się również, że w wideokonferencji 
zorganizowanej przez KPRM nie uczestniczyli włoda-
rze Gminy Brwinów, Michałowic ani Ożarowa Maz. 
– do udziału zostali zaproszeni jedynie marszałkowie 
województw oraz prezydenci dużych miast. 

Jak poinformował samorząd Mazowsza, wśród poru-
szanych tematów znalazły się m.in.:
�  zabezpieczenie szpitali, 
�   trudności z pozyskaniem środków ochrony i sprzętu 

medycznego, 
�   trudna sytuacja instytucji kultury i spółek, w tym 

lotnisk. 

W temacie wyborów Koalicja Polska PSL-Kukiz15 zło-
żyła w Sejmie projekt uchwały zobowiązujący rząd do 
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. 

Lider partii Porozumienie Jarosław Gowin zapowie-
dział jasno, że bezpieczne wybory możliwe są dopie-
ro za dwa lata. To wymagałoby zmiany Konstytucji RP 
i przedłużenia kadencji prezydenta o 2 lata. 

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że projekt poprze. 
Prezes tej partii – Jarosław Kaczyński – twardo obsta-
wia przy swoim głosząc, że przeprowadzenie wyborów 
w maju to „jedyna racjonalna i zgodna z Konstytucją” 
decyzja. Pozostaje obojętny wobec wielu ostrzeżeń le-
karzy specjalistów i chce za wszelką cenę głosowania 
korespondencyjnego. 

Głosowanie w kwestii wyborów w trybie koresponden-
cyjnym odbyło się w Sejmie RP 6 kwietnia br.

Agnieszka Gorzkowska

szym przedstawicielem. Tylko podczas pierwszej 

W Wydziale Obsługi Mieszkańca może prze-
bywać tylko jedna osoba przy jednym okienku. 

W Urzędzie udostępniono płyn do dezynfekcji rąk, 
pracownicy zostali wyposażeni w jednorazowe ręka-
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GMINA MICHAŁOWICE

�   Czy gmina Michałowice planuje zakup bądź już 
zakupiła maseczki dla mieszkańców?

– Zacznę od tego, że ze względu na moje medycz-
ne wykształcenie łatwo mi zrozumieć zagrożenia, 
jakie niesie ze sobą wirus SARS-CoV-2 i czym 
jest epidemia. Dlatego już po pierwszych do-
niesieniach o tym co dzieje się we Włoszech, 
a jeszcze przed pierwszym zdiagnozowanym 
przypadkiem w Polsce przygotowaliśmy plan 
walki z rozprzestrzenianiem się epidemii. 
Że trzeba działać i jak to robić na poziomie lo-
kalnym było dla mnie oczywiste.  
Jeszcze przed informacją o pierwszym przy-
padku w Polsce zaopatrzyliśmy szkoły i urząd 
gminy w środki do dezynfekcji. Specjalne do-
zowniki zostały zamontowane we wszystkich 
miejscach odwiedzanych przez pracowników 
i mieszkańców. Także w wejściu do urzędu. 
Wraz z dyrektorami szkół dość wcześnie podję-
liśmy decyzję o ich zamknięciu i przeniesieniu 
nauki w tryb zdalny. 
Administracja musi działać, wobec czego, je-
steśmy zaopatrzeni w maseczki, przyłbice, rę-
kawiczki, środki do dezynfekcji. Utrzymujemy 
odpowiednią odległość od siebie. I pracujemy. 
Część z nas w trybie zdalnym, część w urzędzie.
W ramach ograniczania rozprzestrzeniania koro-
nawirusa urząd gminy zamówił środki ochrony 
osobistej, w tym maseczki (6000 szt.). Do dzi-
siaj w podzielonych dostawach otrzymaliśmy 
połowę. Od ponad dwóch tygodni, za sprawą 
naszych działań, policja i straż pożarna zaopa-
trzone są w kombinezony ochrony osobistej, go-
gle, maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji 
(do rąk oraz powierzchni). 
Maseczki, rękawiczki i przyłbice trafiły także do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prze-
de wszystkim do opiekunów świadczących co-
dziennie usługi opiekuńcze oraz osób objętych 
tymi usługami. Będą z nich również korzystać 
pracownicy GOPS w czasie pracy w terenie. 
Na początku kwietnia wyposażyliśmy w ma- 
seczki właścicieli i pracowników sklepów 
– w trosce o zdrowie klientów i sprzedawców. 
Sklepy z terenu naszej gminy zostały zaopatrzo-
ne w maseczki w takiej liczbie, aby sprzedawcy 
mogli używać codziennie nowej (co najmniej 
do świąt). W kontakcie z organizacjami se-
niorów badamy zapotrzebowanie na maseczki 

wśród tej grupy mieszkańców. Będą one sukce-
sywnie im przekazywane w sposób uzgodniony 
z organizacjami. Wielu mieszkańców posiada 
także maseczki, które można zakupić w apte-
kach. 
Znam aktualne stanowisko WHO w sprawe no-
szenia maseczek przez osoby zdrowe. Według 
tej opinii nie powinniśmy ich nosić na stałe, je-
dynie wtedy, kiedy opiekujemy się osobą cho-
rą. Rozumiem, że za taką rekomendacją stoją 
argumenty, ze pierwszeństwo w otrzymywaniu 
środków ochrony, w tym maseczek, mają służ-
by medyczne. Niemniej jednak uważam, że ze 
względu na coraz to nowsze badania związane 
z przenoszeniem się koronawirusa, kiedy jest 
to możliwe, szczególnie przebywając poza po-
mieszczeniami, powinniśmy używać fizycznej 
bariery zasłaniającej usta i nos.

�   W jaki sposób działa gmina Michałowice, aby 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, 
np. w miejscach publicznych, jakie służby są w to 
zaangażowane?

– Wdrożyliśmy regularną dezynfekcję miejsc 
publicznych, takich jak przystanki (w tym 
przystanki WKD), ławki, paczkomaty, wejścia 
do sklepów (a w szczególnych przypadkach 
także sklepy), urzędy pocztowe. Dezynfekcja 
jest prowadzona siłami Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Nowej Wsi, której dziękujemy za bły-
skawiczny odzew i bardzo dobrą współpracę. 
Środki do dezynfekcji dostarczane są przez 
urząd gminy. Szczególne podziękowania kie-
ruję także do radnych, Edwarda Kozłowskiego 
i Macieja Polarczyka za wypożyczenie gminie 
dodatkowych urządzeń. Te działania zamierza-
my prowadzić codziennie.

�   Nauka w domu. Jak gmina pomaga w uzupełnia-
niu niezbędnego do zdalnej nauki i nauczania 
sprzętu, bo wiadomo, że nie wszystkie dzieci, 
a nawet nie wszyscy nauczyciele mają w domu 
komputer umożliwiający uczestniczenie w lek-
cjach bądź prowadzenie ich przez Internet? 

– Szkoła jaką znamy, ta szkoła „sprzed koro-
nawirusa”, nie była przygotowana na takie wy-
zwania jak totalne zdalne nauczanie. Nie byli 
przygotowani także rodzice. Szkoła – uczniowie 
i rodzice powoli docierają się w swoich z jednej 

strony możliwościach, a z drugiej – w oczekiwa-
niach. Nie mówię, że sytuacja jest idealna, ale 
wspólnie uczymy się i docieramy. Wiemy już co 
działa, a co nie działa. 
Dyrektorzy i nauczyciele nagrali lekcje, które 
udostępniamy na kanale YouTube Gminy i na 
stronie internetowej www.michalowice.pl/lek-
cje. Szkoły i przedszkola uruchomiły również 
na swoich stronach „mobilne klasy i świetli-
ce”. Włączyły się biblioteki, także publiczne. 
Wielu nauczycieli prowadzi lekcje w oparciu 
o takie platformy do spotkań on-line, jak np. 
zoom. Wiem, że dla dzieci to ważne, żeby zo-
baczyć swojego nauczyciela i swoich kolegów. 
Oczywiście, jest to możliwe tylko wtedy, kiedy 
w domu dostępny jest komputer. 
W marcu, wraz z dyrektorami szkół, zrobili-
śmy przegląd potrzeb uczniów i nauczycieli 
i 2 kwietnia zamówiliśmy 46 laptopów. Termin 
dostawy to najbliższy poniedziałek, tj. 6 kwiet-
nia i tego samego dnia powinny one trafić 
bezpośrednio do wszystkich potrzebujących 
uczniów (37 komputerów) i nauczycieli (9). 
Wszystkie z nich będą wyposażone w słuchawki 
z mikrofonem, a także pakiety Microsoft Office. 
Dodatkowo kupiliśmy 32 modemy umożliwia-
jące korzystanie z mobilnego internetu. 
W tym miejscu chcę gorąco podziękować na-
uczycielom oraz dyrektorom za współpracę 
oraz kreatywność (np. w jednej z naszych szkół 
odbyła się zdalna rada pedagogiczna, na któ-
rej spotkało się grono pedagogiczne niemalże 
w komplecie – prawie 100 osób). „Po korona-
wirusie” szkoła nie będzie już taka jak wcześ-
niej, bo wszyscy musieliśmy wyjść z naszej 
strefy komfortu, i to co się dobrego wydarzyło, 
będzie już zmianą trwałą. Głęboko w to wierzę.

�   Zadam teraz pytanie o wybory prezydenckie, któ-
re według bieżących ofi cjalnych informacji mają 
się odbyć w trybie korespondencyjnym. Jakie 
działania zostały już przeprowadzone na terenie 
Michałowic w związku z przygotowaniami do wy-
borów? 

– Działamy zgodnie z kalendarzem wybor-
czym. Zostało wydane zarządzenie wyznacza-
jące miejsca na bezpłatne umieszczenia urzę-
dowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 
komitetów wyborczych. Ponadto przyjmowane 

są zgłoszenia kandydatów na członków obwo-
dowych komisji wyborczych. Można je składać 
za pośrednictwem e-puapu i poczty elektro-
nicznej, a także osobiście poprzez wrzucenie 
zgłoszenia do skrzynki znajdującej się w przed-
sionku urzędzie gminy. To jeśli chodzi o spra-
wy techniczne. 
Jeśli zaś chodzi o moralną i etyczną stronę or-
ganizacji wyborów 10 maja 2020 r. to jestem 
w trakcie przygotowywania stanowiska Wójta 
w tej sprawie, bo uważam, że powinno być zna-
ne mieszkańcom gminy.

 �   A jak na dziś przedstawia się liczba chętnych 
do komisji wyborczych? Już 10 kwietnia upływa 
termin zgłoszeń. 

– Minimalna liczba członków obwodowych 
komisji wyborczych w naszej gminie to 103 
osoby. Do tej pory wpłynęło 17 zgłoszeń. Ża-
den z komitetów wyborczych nie zgłosił swo-
ich kandydatów. To o czymś mówi, niepraw-
daż?

 �   I w związku z tym, co dalej?
– Sytuacja z wyborami jest dynamiczna i zmie-
nia się z dnia na dzień. Myślę, że najgorszym 
dla zdrowia Polaków rozwiązaniem jest utrzy-
manie wyborów w tradycyjnej, funkcjonują-
cej dotychczas formie, polegającej na wizycie 
w lokalu wyborczym – 10 maja. Natomiast roz-
wiązaniem najgorszym dla demokracji byłoby 
forsowanie w tym terminie wyborów zdalnych. 
Nie mam przekonania, że ktokolwiek jest na 
nie przygotowany.  

– Na zakończenie rozmowy chcę się zwrócić 
do mieszkańców Gminy Michałowice z takim 
apelem: Bądźmy dla siebie życzliwi, szanujmy 
się i pomagajmy sobie. W ten sposób wspól-
nie przejdziemy przez ten trudny czas. Dzieląc 
jego trudy, ale też wspierając się i wspomaga-
jąc wzajemnie. Nie ma instytucji, która zastąpi 
ludzką życzliwość, zrozumienie i pomoc. 
Za kilka dni Wielkanoc. Ostatni czas pokazał, 
że życzenia zdrowia nie są takie banalne, dlate-
go życzę Państwu zdrowych i pięknych Świąt.

�   Bardzo dziękuję za rozmowę.         
(AG)

„ Nie ma instytucji, 
która zastąpi 
ludzką życzliwość,   
zrozumienie i pomoc”

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

Z MAŁGORZATĄ PACHECKĄ – Wójt Gminy Michałowice rozmawia Agnieszka Gorzkowska
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EDUKACJA ZDALNA     GMINNA WITRYNA DO NAUKI ON-LINE

GMINA MICHAŁOWICE

Gmina Michałowice udostępniła własną platformę do zdalnego pro-
wadzenia lekcji. Mogą z niej skorzystać uczniowie wszystkich szkół.

Gminna witryna nauczania zdal-
nego to inicjatywa Małgorzaty 
Pacheckiej, wójt gminy Michało-

wice. Szczegóły dotyczące prac nad 
tym projektem dyrektorzy gminnych 
szkół i przedszkoli: Jadwiga Jodłow-
ska, Małgorzata Widera, Małgorzata 
Głodowska i Renata Bontron oraz dy-
rektor CUW, Ewa Wierzgała wspól-
nie omówili z Panią wójt podczas 
wideokonferencji. Nagrywaniem 
i wdra żaniem materiałów zajmują 
się nauczyciele i dyrektorzy szkół.
Oprócz szkół podstawowych w No-
wej Wsi, Michałowicach i Komoro-
wie oraz komorowskiego liceum, do 
akcji przyłączyły się także gminne 
przedszkola.

www.michalowice.pl/lekcje

– to strona, na której są umiesz-
czane materiały przygotowane 
przez naszych nauczycieli.

� Nagrania trwają około 15 mi-
nut. Można je pobierać i prze-
glądać w dowolnym momencie 
na kanale YouTube i na stronie 
urzędu gminy.

� Lekcje można obejrzeć w dowol-
nym czasie i na dowolnym urzą-
dzeniu – na komputerze lub na 
smartfonie.

� Po zapoznaniu się z nagranym 
materiałem w razie jakichkol-
wiek wątpliwości uczeń może 
zwrócić się z zapytaniem do 
swojego nauczyciela na przykład 
przez e-dziennik lub inne ko-
munikatory.

� Zaplanowano również zdalne 
lekcje powtórzeniowe dla ós-
moklasistów i maturzystów.

� Udostępniane nagrania to uzu-
pełnienie i wsparcie dla na-
uczycieli w prowadzeniu zdal- 
nej edukacji w formach ustalo-
nych w poszczególnych szko-
łach w ramach realizacji podsta-
wy programowej.

� Gminne przedszkola również 
udostępniają materiały dla swo-
ich podopiecznych. Są to m.in. 
instrukcje zajęć edukacyjnych 
do przeprowadzenia w domu, 
czytanie bajek, instruk-
cje zajęć ruchowych, 
atrakcje multime-
dialne.

Wierzę, że zaproponowane narzędzie ułatwi naukę 
uczniom oraz organizację dnia rodzicom, którzy są 
teraz w domu i często dzielą swój czas między pracę 
zawodową a pomoc dzieciom. W tej chwili na stronie 
gminy oraz na kanale YouTube zamieściliśmy ponad 
sto materiałów – dla przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych oraz dla licealistów. Liczę, że wkrótce 
pojawią się kolejne lekcje on-lnie.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tej trudnej 
sytuacji, stanęli na wysokości zadania – pomimo prze-
ciwności losu i problemów technicznych. Podziwiam 
nauczycieli wykonujących swój zawód z poczuciem 
powołania.

Sama z przyjemnością słucham lekcji przygotowanych 
przez naszych świetnych pedagogów! Oby MEN Was 
nie podkupił.  Potrzebujemy Waszej energii i zaangażo-
wania tutaj na miejscu, w naszej gminie. Takie działa-
nia również z przyjemnością nagrodzę Nagrodą Wójta. 

Małgorzata Pachecka
Wójt gminy Michałowice

www.michalowice.pl/lekcje
–  to strona, na której są umiesz-

czane materiały przygotowane 
przez naszych nauczycieli.

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

Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje
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NASZE STRONY � PORADY PRAWNE

Z okazji  zbliżających się 

Świąt
Zmartwychwstania

Pańskiego 
życzymy 

Mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki, 
aby był to czas zadumy, wytchnienia 
i refleksji w gronie najbliższej rodziny.

Przeżyjmy te świąteczne chwile  w spokoju, 
zgodzie i wzajemnej życzliwości.

 Andrzej Cichal Paweł Kanclerz
 Przewodniczący Burmistrz 
 Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego

WIELKANOC 2020

WIELKANOC 2020

Niech krzyż, 
który swoimi ramionami 

łączy niebo z ziemią 
i ludzi między sobą, 

rozrasta się na naszej ziemi 
w wielkie drzewo przynoszące 

owoce zbawienia.

Jan Paweł II

Święta Wielkanocne 
są czasem refleksji i nadziei, niosą przesłanie 
triumfu dobra nad złem i zwycięstwa życia nad śmiercią.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składamy wszystkim Mieszkańcom Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego najserdeczniejsze życzenia, 
by nowina Wielkanocnego Poranka, stała się źródłem 
prawdziwej radości. 

Niech tegoroczne święta upłyną w zdrowiu i pełnej miłości 
rodzinnej atmosferze, a  ten wyjątkowy czas napełni 
nas optymizmem i wzmocni siły potrzebne do zmagań 
z codziennymi wyzwaniami.

życzą Rada i Zarząd 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Wesołego Alleluja

*  Pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl w tytule e-maila wpisując: 
PORADA PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. Odpowiedź wyłącznie na łamach.

PRZESTÓJ TYLKO DLA WYBRANYCH
Pracuję w małej fi rmie. Mój szef zdecydował się 
wprowadzić przestój ekonomiczny, bo chce się 
ubiegać o państwowe dofi nansowanie. Ale, o dzi-
wo, nie skierował na przestój wszystkich pracowni-
ków tylko mnie i kolegę – oboje zajmowaliśmy się 
administracją. Pracownicy produkcji dalej pracują 
i dostają normalne wynagrodzenie. Czy przestój 
nie powinien obejmować nas wszystkich?
W przepisach tarczy antykryzysowej nie ma ta-
kiego wymogu. Oszczędnościowe rozwiązanie 
polegające na przestoju ekonomicznym albo na 
obniżeniu wymiaru czasu pracy mogą być ob-
jęci zarówno wszyscy pracownicy zatrudnieni 
w firmie, jak też obsada poszczególnych działów, 
a nawet pojedyncze osoby. O tym, kto zostanie 
skierowany na przestój, decyduje pracodawca. 
Jednak wiążą go w tym zakresie ustalenia po-
czynione wcześniej w porozumieniu zawartym 
z reprezentacją zatrudnionych. Jednym z elemen-
tów takiego porozumienia powinno być między 
innymi określenie, którzy pracownicy zostaną 
skierowani na przestój. Oczywiście nie chodzi 
w tym przypadku o wymienienie ich z imienia 
i nazwiska, ale o w miarę precyzyjne określenie, 
że przestojem objęty jest np. dział administracji, 
jak w Pani przypadku, albo tylko poszczególne 
osoby zatrudnione w tym dziale. Kryteria wybo-

ru osób, które udadzą się na przestój powinny być 
jak najbardziej przejrzyste i obiektywne. Głów-
nym oczywiście jest przydatność takiej osoby dla 
funkcjonowania firmy w dobie kryzysu. 
Pracodawca nie może przy wyborze pracow-
ników skierowanych na przestój stosować kry-
teriów, które ich dyskryminują. Nie może więc 
np. pozbyć się wyłącznie kobiet, albo starszych 
pracowników. 
Warto pamiętać, że decyzja o skierowaniu po-
szczególnych osób na przestój nie jest ostateczna. 
Pracodawca może ją w każdej chwili zmienić. 
Może to zrobić kierując się dobrem swojej firmy. 
Powinien też brać pod uwagę dobro ludzi, którzy 
dla niego pracują i dla których przestój związany 
jest z obniżką wynagrodzenia. Jeśli więc oka-
że się, że dla normalnego funkcjonowania Pani 
zakładu pracy Pani obecność jest niezbędna, 
w każdej chwili może Pani zostać z powrotem 
wezwana do stawienia się w miejscu pracy i jej 
wykonywania.

JAK ZROBIĆ TE BADANIA?
Jako pracownik powinnam właśnie przeprowadzić 
kontrolne badania pracownicze. Z powodu korona-
wirusa nie ma żadnego sposobu, żebym te bada-
nia zrobiła. Boję się, że pracodawca nie dopuści 
mnie z tego powodu do pracy. Co powinnam zrobić 
w tej sytuacji?

Tarcza antykryzysowa nie zawiesiła działania 
tych przepisów Kodeksu pracy, które stanowią, 
że pracownik nie może podjąć pracy, jeśli nie 
ma ważnych badań wstępnych (tych, które trze-
ba zrobić kiedy zatrudnia się w nowej pracy) 
i kontrolnych (tych przeprowadzanych regular-
nie w celu stwierdzenia, że badana osoba nie ma 
przeciwskazań do wykonywania przydzielonej 
jej pracy). Bez tych badań Pani pracodawca rze-
czywiście może nie dopuścić Pani do pracy. 
Na szczęście tarcza antykryzysowa wprowadza 
rozwiązanie tego problemu. Otóż dopuszcza ona, 
żeby badania wstępne oraz kontrolne odbyły 
się w sposób uproszczony. Uproszczenie to po-
lega głównie na tym, że badań tych nie trzeba już 
przeprowadzać u lekarza ze specjalnością medy-
cyna pracy. Można je zrobić u jakiegokolwiek 
innego medyka. Jego specjalność nie jest brana 
na czas epidemii pod uwagę. Co ważne, takie 
badania mogą zostać przeprowadzone zdalnie. 
Przepisy dosłownie mówią o ich prowadzeniu za 
pośrednictwem systemów teleinformatycznych 
lub systemów łączności. Z praktycznego punktu 
widzenia oznacza to albo telefoniczny kontakt 
z lekarzem, albo za pomocą internetu, np. róż-
nego rodzaju komunikatorów. Jeśli Pani firma 
oferuje abonament w prywatnej przychodni, 
jest duże prawdopodobieństwo, że badanie takie 
można przeprowadzić w należącym do niej syste-
mie teleinformatycznym. 

Proszę tylko pamiętać, że takie badania są ważne 
nie dłużej niż przez 30 dni od końca stanu epide-
mii. W tym terminie trzeba będzie przeprowadzić 
nowe badania, ale już w typowy, określony w pra-
wie pracy sposób.

CIĘŻARNA NIE PRACUJE DŁUŻEJ
Mój szef chce, żebym dłużej pracowała. Przez to 
skraca się do 9 godzin czas odpoczynku między 
zmianami. Ale ja jestem w ciąży! Czy to mnie jakoś 
chroni?
Tak! Chociaż przepisy tarczy antykryzysowej 
przewidują możliwość skrócenia okresu wypo-
czynku dobowego pracownika (czyli przerw mię-
dzy zmianami) z 11 godzin nawet do 8, to jednak 
z praktycznego punktu widzenia nie może to do-
tyczyć kobiet w ciąży oraz osób opiekujących się 
dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia. 
Te kategorie zatrudnionych nie mogą pracować 
dziennie dłużej niż 8 godzin, chyba że wyrażą na 
to wyraźną zgodę. Jeśli więc nie chce Pani praco-
wać dłużej niż 8 godzin dziennie to pracodawca 
nie może Pani do tego w żaden sposób zmusić. 
Tych przepisów Kodeksu pracy tarcza antykryzy-
sowa nie zawiesiła.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

PRACOWNIK I PRACODAWCA W CZASIE EPIDEMII 
KORONAWIRUSA � TARCZA ANTYKRYZYSOWA
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Co słychać w gminnych inwestycjach?
Pomimo panującej na świecie pandemii, urząd miejski w Ożarowie Mazowieckim 
wciąż pracuje nad przeprowadzeniem przetargów umożliwiających wykonanie za-
planowanych na bieżący rok budżetowy inwestycji. 

W dniu 5 marca został otwarty prze-
targ na zaprojektowanie i budo-
wę obiektu małej architektury na 

terenach sportowo-rekreacyjnych przy 

budynku hali widowiskowo-sportowej 
w Kręczkach-Kaputach. Inwestycja za-
kłada wykonanie toru rowerowego ty-
pu „pumptruck” o długości ok. 170 m 

o nawierzchni bitumicznej, umożliwia-
jącej korzystanie z toru nie tylko rowe-
rzystom, ale również miłośnikom rolek, 
deskorolki czy hulajnogi.  
Tor będzie się składał z profilowanych 
pasm jezdnych na których występować 
będą garby (muldy) oraz profilowanych 
zakrętów (band), ułożonych w sekwencje 
umożliwiające rozpędzanie się i utrzy-
mywanie prędkości bez konieczności 
pedałowania. Seria muld wraz z bandami 

tworzyć będą zamkniętą 
pętlę. Obiekt zostanie za-
projektowany i wybudo-
wany przez firmę VELO 
PROJEKT Sp. z o.o. 
z Białegostoku, za kwotę 
398 900,00 zł.

Na 15 kwietnia planowa-
ne jest otwarcie prze-
targu na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej 

tłocznej z obszaru zlewni Bronisze, 
Jawczyce, Macierzysz w kierunku sieci 
kanalizacji miasta Warszawy. 
Zadanie zostało podzielone na dwa eta-
py. Oba etapy zakładają budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
wraz z węzłami połączeniowymi i za-
budową studni rewizyjnych:

 � zlokalizowanych w pasie dróg gmin-
nych ul. Przyparkowej w Jawczy-
cach oraz ul. Królowej Marysieńki 
i ul. Krańcowej w Morach wraz z przej-
ściem pod wiaduktem drogi ekspreso-
wej S8 – etap I. 

 � zlokalizowanych w pasie dróg dojaz-
dowych, drogi powiatowej ul. Wojska 
Polskiego w Macierzyszu oraz drogi 
krajowej ul. Poznańskiej w Morach 
– etap II. 

Całość inwestycji pozwoli na odpowied-
nie zagospodarowanie ścieków pochodzą-
cych ze wschodniej części gminy. 

W dalszej kolejności planowane jest 
ogłoszenie przetargów na:

 � wymianę pokrycia dachowego na bu-
dynku przedszkola przy ul. Kasztano-
wej 12 w Józefowie, 

 � budowę oddziału szkolnego z modu-
łów użytkowych przy Szkole Podsta-
wowej w Święcicach, 

 � rozbudowę boiska multifunkcjonalne-
go przy Szkole Podstawowej Nr 2, 

 � rozbudowę placu zabaw w Ołtarzewie 
– etapy II i III, 

 � przebudowę ul. Partyzantów w Ożaro-
wie Mazowieckim, 

 � rozbudowę skrzyżowania ul. Szkolnej 
i Nadbrzeżnej w postaci przebudowy 
mostu i budowy przepustu w ciągu 
obu dróg również na obszarze miasta.

Mamy nadzieję, że obecna sytuacja zwią-
zana z pandemią, nie przeszkodzi gminie 
w realizacji zaplanowanych inwestycji. 

Michał Toruszewski 
Wydział Inwestycji i Remontów

Modernizacja Parku Ołtarzewskiego
Park Ołtarzewski zmieni się nie do poznania. Fontanna, nowe ławki, donice 
na kwiaty, oświetlenie, nowe chodniki i alejki, place wypoczynkowe ze stołami 
do gier w szachy i  piłkarzyki, urządzenia do aktywności na świeżym powietrzu 
to tylko niektóre zmiany, jakie mieszkańcy będą mogli zobaczyć za około 1,5 roku 
w wyniku realizacji projektu dofi nansowanego ze środków unĳ nych. 

W marcu podpisano z wykonawcą umowę 
na prace budowlane, na której zakres skła-
dają się m.in.:

 � prace pielęgnacyjne zieleni, wraz z wy-
cinką wskazanych drzew i krzewów, 

 � wykonanie nowych nasadzeń roślin-
nych (drzewa, krzewy, byliny i cebulki),

 � montaż elementów małej architektu-
ry (ławki, kosze na śmieci, donice na 
kwiaty),

 � wykonanie oświetlenia oraz monito-
ringu,

 � wykonanie chodników i alejek,
 � budowa placów wypoczynkowych. 

Stawy znajdujące się w parku zostaną 
oczyszczone i odmulone. Największy 
z nich wzbogaci się o fontannę, która 
oprócz pełnienia walorów dekoracyjnych, 
przyczyni się do poprawienia napowietrze-
nia stawów, poprawy jakości wody, a co za 
tym idzie, polepszenia warunków dla or-
ganizmów wodnych w nich żyjących.
W parku pojawią się również stoły do 
gier w szachy, chińczyka oraz piłkarzyki, 
które mają zachęcić odwiedzających park 
do uprawiania rekreacji i wypoczynku na 
świeżym powietrzu. Dla aktywnych po-
wstanie ścieżka fitness z placami, na któ-
rych umieszczone zostaną urządzenia 
do ćwiczeń, m.in. poręcze gimnastyczne 
oraz ścianka sprawnościowa. Integracji 
mieszkańców będzie sprzyjać stworzony 
plac z miejscem na ognisko, a obok niego 
drewniane altany z ławkami i stołami. 
Projekt uwzględnia też potrzeby różnych 
gatunków zwierząt tu żyjących. Na drze-
wach zostaną zamontowane budki dla 

wiewiórek, nietoperzy, ptaków oraz 
owadów pożytecznych, aby zapewnić ko-
rzystne warunki bytowania i różnorodność 
gatunków. 
Z powodu szerokiego zakresu prowa-
dzonych prac modernizacyjnych oraz ze 
względu na zapewnienie bezpieczeństwa 
odwiedzających Park Ołtarzewski musi 
zostać wyłączony z możliwości korzy-
stania. 
Informujemy, że wszystkie prace zaplano-
wane w ramach projektu uzyskały stosow-
ne pozwolenia na ich przeprowadzenie. 
W przypadku wycinki drzew i krzewów 
została przeprowadzona inwentaryzacja 
oraz ekspertyza dendrologiczna, która 
oceniła stan zdrowotny roślin  oraz zagro-
żenia dla ludzi i mienia w ich otoczeniu. 
Przed przystąpieniem do wycinki drzew, 
zostanie również wykonany raport ornito-
logiczny, który dostosuje prace tak, aby nie 
zakłócać okresu lęgowego ptaków gniaz-
dujących na terenie objętym modernizacją.
Prace w Parku Ołtarzewskim będą prze-
prowadzane zgodnie z umową  podpi-
saną w lipcu 2019 roku dotyczącą dofi-
nansowania projektu pn. ,,Zwiększenie 
różnorodności biologicznej elementem 
zrównoważonego rozwoju obszaru miasta 
Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020. 
Mamy nadzieję, że park po modernizacji 
stanie się miejscem, gdzie każdy znajdzie 
dla siebie przestrzeń do aktywnego spę-
dzania czasu z rodziną i znajomymi. 

Jednostka Realizująca Projekt

 Maseczki ochronne 
dla mieszkańców
Gmina Ożarów Mazowiecki, jako jedna 
z pierwszych w powiecie warszawskim 
zachodnim,  zamówiła w lokalnej szwalni 
maseczki ochronne wielorazowego użytku 
dla wszystkich mieszkańców gminy. 
28 marca rozpoczęła się dystrybucja maseczek 
– zgodnie z danymi o liczbie zamieszkałych 
pod danym adresem, przedstawionymi 
w „deklaracjach odbioru śmieci”. 
Jest to duży i wymagający pro-
jekt. Każdego dnia w Urzę-
dzie Miejskim kilkuoso-
bowy zespół przyjmuje 
kolejną część zamówienia, 
segreguje, tworząc pakiety 
dla każdego gospodar-
stwa domowego, a na-
stępnie przekazuje – zarząd-
com, administratorom nieruchomości, 
strażnikom miejskim, sołtysom – do przeka-
zania bezpośrednio mieszkańcom.  Maseczki 
ochronne wraz z kartą informacyjną dotyczącą 
ich używania są odpowiednio zapakowane.  
Stosowanie maseczek wspomaga przeciw-
działanie zakażeniu koronawirusem. Ma-
seczka ma nas nie tylko chronić, ale też wy-
rabiać pewne nawyki – niedotykanie twarzy, 
po tym jak wcześniej dotknęliśmy na przy-

kład klamki w sklepie.  Mając na uwadze 
powyższe, należy pamiętać, że maseczki 
nie zabezpieczają  w 100%  przed wiru-
sem, niezbędne jest stosowanie podstawo-
wych, zalecanych środków ostrożności, 
w szczególności zachowanie odległości 
około 1,5–2  metry od innych osób. 
Wszystkie działania podejmowane przez wła-
dze gminy, mają na celu najwyższe dobro – 
Wasze zdrowie i życie, które jest bezcenne. 
Dlatego apeluję ponownie: ZOSTAŃCIE 
W DOMACH, wychodźcie z nich tylko wte-
dy, kiedy istnieje pilna potrzeba!
Akcja „Maseczka dla Mieszkańca” jest jed-

nym z elementów gminnej profilaktyki 
przeciw rozprze-

strzenianiu się 
epidemii.  Aby 
maseczki szybko 
i sprawnie dotar-
ły do Mieszkań-
ców potrzebna 
była współpraca 
i zaangażowa-
nie wielu ludzi, 

za co im dzięku-
jemy. To w szczególności: zarządcy i admini-
stratorzy spółdzielni mieszkaniowych i wspól-
not, strażnicy miejscy, sołtysi, a także radny 
Jan Mikołajczyk. Dziękuję również Mieszkań-
com za pozytywną energię i ciepłe słowa, to 
właśnie takie reakcje upewniają nas, że projekt 
był potrzebny i ważny.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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REKLAMA � NASZE STRONY

Jak pracować z domu i nie zwariować?
W ostatnim czasie sporo osób doświadcza po raz pierwszy pracy z domu. Niektó-

rzy odnajdują się w tych warunkach znakomicie, inni mają duże 
trudności w byciu w pełni produktywnym w przestrzeni domowej. 
Długie spanie i potem zasuwanie do nocy czy praca w piżamie 
to jedne z najczęstszych błędów osób początkujących. Poniżej 
przedstawiamy dziesięć wskazówek, jak najlepiej organizować sobie pracę zdalną.

1.  ZORGANIZUJ SOBIE 
WARUNKI PRACY

Pracując z domu ważne, aby mieć 
wydzielone miejsce do pracy, najle-
piej osobny pokój z własnym, upo-
rządkowanym biurkiem i wygod-
nym krzesłem. Miejsce to powinno 
zapewnić swobodną przestrzeń do 
wykonywania zadań. Praca przy 
stole w kuchni kojarzy się mocno 
z domowymi sprawami, praca na 
kanapie – rozleniwia. Nie siadaj 
przy tym stanowisku w piżamie czy 
w rozciągniętym dresie. Taki typo-
wo domowy strój może być aż zbyt 
komfortowy i w efekcie będzie cię 
rozleniwiał. Domowy dress code 
nie wymaga oczywiście szpilek czy 
wyprasowanej koszuli, powinien 
być to jednak strój schludny, w któ-
rym spokojnie mógłbyś się pokazać 
innym ludziom. 

2. WYZNACZ GODZINY PRACY
Ustalone godziny to plus chodzenia 
do pracy w biurze. Trzeba przyjść na 
czas, później jest przerwa na lunch, 
wychodzi się mniej więcej o stałej 
godzinie. Jest pewien ustalony rytm 
i czas, którego generalnie się nie 
przekracza. Błędem wielu osób pra-
cujących z domu jest przeplatanie 
pracy i spraw domowych przez cały 
dzień. Często skutkuje to tym, że 
ani praca nie jest w pełni wydajna, 
ani czas przeznaczony na odpoczy-
nek niekoniecznie nas regeneruje. 
Pracując w domu dobrze jest więc 
zaczynać pracę mniej więcej o stałej 
porze, najlepiej o tej, co pozosta-
li pracownicy, i o stałej godzinie ją 
kończyć. 

3. WYELIMINUJ ROZPRASZACZE
W trakcie godzin pracy telewizor 
zdecydowanie powinien być wyłą-
czony. Odrywanie się co chwilę do 
innych zadań domowych sprawi, 
że niewiele zrealizujesz z planów 
zawodowych. To nie jest czas na 
sprzątanie czy gotowanie. Warto 
powstrzymać się także od przeglą-
dania Facebooka, Instagrama czy 
czytania najnowszych artykułów na 
ulubionych portalach. W firmach 
często są nałożone blokady na tego 
typu strony, w domu sam musisz 
zadbać, aby nie wypełniały Ci one 
czasu, który powinien być przezna-
czony na pracę. Dobra organizacja 
dnia uwzględnia także realizowanie 
tych czynności, ale nie w godzi-
nach pracy. 

4.  KORZYSTAJ Z ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH

Dzięki nowym technologiom coraz 
więcej spraw można załatwić na 

odległość. Poprzez komputer mo-
żesz mieć dostęp do wszystkich po-
trzebnych materiałów, zeskanować 
ważne pismo za pomocą aplikacji 
w telefonie czy uczestniczyć w spot-
kaniach i telekonferencjach z osoba-
mi na całym świecie. Paradoksalnie, 
wiele rzeczy można często załatwić 
znacznie szybciej niż gdyby wiąza-
ło się to z wyjściem z domu. Warto 
zaopatrzyć się także w przydatny, 
dodatkowy sprzęt, np. drukarkę. 

5.  KONTAKTUJ SIĘ Z LUDŹMI
Nie każdy lubi korzystać z komu-
nikatorów internetowych typu Sky-
pe czy Zoom – w obecnej sytuacji 
warto jednak spróbować zwalczyć 
w sobie tę niechęć. Spotkania 
z własnym zespołem w formie on-
line coraz częściej stają się stan-
dardem w wielu organizacjach, 
szczególnie w obecnej sytuacji. Pisz 
maile, dzwoń do ludźmi, utrzymuj 
kontakt z kolegami z pracy, bądź 
dostępny i dobrze poinformowany 
o bieżących sprawach. Natomiast 
w czasie wolnym wykorzystaj wir-
tualne możliwości, by porozmawiać 
z najbliższymi. 

6.  ZADBAJ O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
Dbanie o aktywność fizyczną jest 
obecnie bardziej utrudnione niż 
zwykle, lecz równocześnie nigdy 
nie było tak ważne. Przestrzeń, po 
której się poruszamy, znacznie się 
zmniejszyła – są osoby, które ostat-
nie tygodnie spędzają dosłownie 
w jednym pokoju. Ich aktywność 
ogranicza się do przejścia do łazien-
ki czy też przeniesienia się po pracy 
z biurka na kanapę przed telewizor. 
Warto ćwiczyć więc w domu. Ćwi-
czenia wcale nie muszą wymagać 
specjalnego sprzętu, wcale też nie 
muszą być głośne (to odpowiedź na 
argument osób, które nie chcą prze-
szkadzać ewentualnym skakaniem 
sąsiadom). Wystarczy odpowiedni 
filmik na YouTube’ie i trochę dobrej 
woli.  

7.  USTAL JASNE ZASADY 
Z DOMOWNIKAMI

Osoby, które mieszkają z kimś, 
powinny zadbać o przedstawienie 
klarownych zasad swojej pracy po-
zostałym domownikom. Nadrzędna 
jest właściwie jedna zasada – nie 
przeszkadzamy sobie w czasie pra-
cy. Można umówić się na wspólne 
zjedzenie obiadu, zagranie razem 
w planszówkę po południu, a inną 
ulubioną czynność ustalić na wieczór 
(może wspólne ćwiczenia?). Wszel-
kie odstępstwa od tych zasad spra-
wią, że trudniej je będzie wszystkim 

utrzymać. Istotna jest ich precyzja 
i konsekwencja. 

8.  PRACUJ W BLOKACH
Osoby pracujące zdalnie od wielu lat 
często polecają metodę Pomodoro: 
25 minut pracy, 5 minut na odpoczy-
nek, a po czterech takich interwa-
łach dłuższa przerwa. W 25 minut 
stuprocentowo koncentrujemy się 
na pracy, ale nie odpuszczamy sobie 
tych wyznaczonych przerw. Wszel-
kie modyfikacje tej metody okazują 
się mniej skuteczne. Na przykład 
wydłużając czas pracy łatwo jest 
stracić to żelazne skupienie. Nato-
miast pracowanie przez wiele go-
dzin bez przerwy może szybko nas 
wykończyć i wypalić. Jeśli chcecie 
pracować efektywnie i regularnie, 
z zachowaniem takiego samego po-
ziomu energii, system 25 + 5 spraw-
dza się znakomicie. 

9.  BĄDŹ ZDYSCYPLINOWANY
Osoby, które są z natury zdyscy-
plinowane, dobrze zorganizowane 
i sumienne, znacznie szybciej i lepiej 
odnajdą się w dłuższej pracy w wa-
runkach domowych. Osoby bardziej 
chaotyczne i roztrzepane będą mu-
siały o tę dyscyplinę mocno zadbać. 
Jednak wszystko opiera się tutaj na 
dobrych nawykach i zasadach, któ-
rych zobowiązujemy się przestrzegać 
każdego dnia. Do tego mogą przydać 
się różne dodatkowe strategie, sprzy-
jające dobrej organizacji, np. sporzą-
dzenie listy zadań na początku dnia 
pracy i podkreślenie na niej działań 
absolutnie priorytetowych.    

10.  ZADBAJ O WŁAŚCIWY 
ODPOCZYNEK

Dobrze realizowana praca zdalna 
może być wysoce efektywna i rów-
nocześnie bardzo satysfakcjonująca. 
Kilka godzin wydajnej pracy wy-
maga jednak późniejszego, właści-
wego odpoczynku. Nowicjusze mają 
tendencję do mieszania proporcji 
między pracą a czasem wolnym. 
Nie pozwól, aby sprawy zawodowe 
całkowicie przejęły Twoją domową 
przestrzeń.  Kiedy jesteś już po pra-
cy, zadbaj o właściwy odpoczynek, 
sięgnij po dobrą książkę, pobaw się 
z dziećmi, włącz Netfliksa bez wy-
rzutów sumienia. Niektórzy postrze-
gają wolny wieczór czy odpoczynek 
jako jakiś rarytas, tymczasem jest on 
po prostu konieczny dla naszego do-
brostanu. Dobry odpoczynek pozwo-
li ci nie tylko efektywnie pracować 
z domu, ale także się tą pracą zwy-
czajnie cieszyć.   

Marlena Hess

🏙 🏘

NASZE SKLEPY 

 WARSZAWA-URSUS WARSZAWA-URSUS  LASKI  k/Łomianek

 ul. St. Wojciechowskiego 17 lok. U3 C.H. Niedźwiadek  C.H. TRENY
  pawilon nr 49  ul. Trenów 51
 tel. 605 170 886 tel. 607 710 886 tel. 519 145 999

W naszej ofercie są piękne, wykonane ze skór 
naturalnych i ekologicznych czółenka, mokasyny 
i półbuty, a także obuwie tekstylne i szkolne. 
Obuwie polskich, niemieckich, hiszpańskich 
i brazylijskich marek w stylach eleganckim, 
miejskim – codziennym oraz sportowym. 

Gwarantujemy duży wybór,
wysoką jakość, niskie ceny! 

W ofercie również:
�  piękne damskie torebki
�  galanteria: paski, portfele, rękawiczki 
�  środki do konserwacji obuwia
�  sznurówki 

CZYNNE: pon.-pt. w godz. 1100–1900, sob. w godz. 1000–1400

Nasze motto: „Moda i wygoda” 20 lat doświadczenia!

🟒

🟒

20 lat

🟒

BUTY
DAMSKIE, 
MĘSKIE 
I DZIECIĘCE

obuwietrendy.pl
www.obuwietrendy.pl

Serdecznie zapraszamy!

TU MOŻE BYĆ 
TWOJA REKLAMA

NAPISZ:
reklama@mocnestrony.com.pl

lub
ZADZWOŃ: 602 666 134

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 
oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV

SKUPUJEMY:

�

�
LOMBARD

ul. Wojciechowskiego 33
PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

ul. Plutonu Torpedy 3
tel. 22 662 69 09

CZYNNE
pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400
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Dyżury wakacyjne 
w piastowskich przedszkolach i szkołach
Zgodnie z § 1 pkt 2 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Piastowa Nr 46/2019 
z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji dzieci na dyżur 
wakacyjny organizowany w przedszkolach miejskich w Piastowie 
i Nr 74/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji dzieci 
na dyżur wakacyjny organizowany w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w Piastowie ustala się terminy dyżurów wakacyjnych 
w roku szkolnym 2019/2020 dla poszczególnych placówek:

PRZEDSZKOLA
 � Termin: 1–17 lipca 2020 r.

  Dyżur:  
  – Przedszkole Miejskie Nr 2, 

ul. Lelewela 16/18
 � Termin: 17–28 sierpnia 2020 r.

  Dyżur:  
  –   Przedszkole Miejskie Nr 4,

ul. Żbikowska 5 oraz 
  –  Przedszkole „Mała Akademia”, 

ul. Warszawska 39

„ZERÓWKI” W SZKOŁACH
 � Termin: 1–17 lipca 2020 r.

  Dyżur:
  –  Szkoła Podstawowa Nr 5 

im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” 
w Piastowie, ul. Pułaskiego 6/8

 � Termin: 17–28 sierpnia 2020 r.
  Dyżur: 

–  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bo-
haterów Powstania Warszawskie-
go w Piastowie, Al. Tysiąclecia 5

Bezpłatne wsparcie 
psychologiczne
Trwająca sytuacja zagrożenia 
epidemiologicznego jest 
trudna dla nas, dorosłych, 
ale i dla dzieci. W związku 
z tym Świetlica Środowiskowo-
-Integracyjna „Dom Jana Pawła II” 
zaprasza Mieszkańców Piastowa 
do skorzystania z bezpłatnego 
wsparcia psychologicznego.

Jeden ze świetlicowych psychologów 
– ANNA GRUSZKA, jest do Państwa 
dyspozycji (oczywiście w kontakcie 
telefonicznym lub on line). 

Osoby zainteresowane prosimy 
o ustalenie terminu rozmowy 
pod numerem telefonu:

501 273 827

Zarządzenie
o ograniczonym otwarciu targowiska
2 kwietnia 2020 r. Burmistrz Miasta Piastowa wydał ZARZĄDZENIE 
Nr 52/2020 dotyczące zmiany sposobu funkcjonowania Targowiska 
Miejskiego.
„(...) § 1

1.  Z dniem 4 kwietnia 2020 r. znosi się czasowo zakaz handlu na czę-
ści terenu Targowiska Miejskiego.

2.  Na wyznaczonym terenie dopuszcza się jedynie prowadzenie dzia-
łalności handlowej w zakresie sprzedaży art. spożywczych, warzyw, 
owoców i art. chemiczno-sanitarnych.

3.  Teren udostępniony dla handlujących zostanie wytyczony przez Pia-
stowskie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

4.  Obszar Targowiska Miejskiego poza terenem, o którym mowa w ust. 3 
pozostaje zamknięty dla jakiejkolwiek działalności handlowej.

  § 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Utrzymania 
Miasta oraz zarządowi Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych Sp. z o.o.
  § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. 
Chrońmy siebie i innych przed ewentualnym zakażeniem.

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje
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URSUS

Ad-Hoc – świątynia sztuki w Ursusie
Galeria Sztuki Współczesnej „Ad-Hoc” powstała w 1996 roku  w Ośrodku Kultury „Arsus” przy ulicy Traktorzystów 14 w Ursusie. 
Na siedzibę dla galerii zostało wykorzystane pomieszczenie, w którym kiedyś było Muzeum Ursusa, a potem odbywały się m.in. 
dyskoteki. Pomysł utworzenia  profesjonalnej galerii dostępnej dla wszystkich mieszkańców narodził się w trakcie rozmowy 
dyrektora „Arsusa” Bogusława Łopuszyńskiego z ówczesnym burmistrzem Ursusa Henrykiem Linowskim przy okazji pierwszej 
edycji Biennale Sztuki Ursusa i Regionu Mazowieckiego (w Domu Kultury „Kolorowa” w 1995 roku). Kolejne biennale miało 
miejsce już w Galerii o adekwatnej nazwie „Ad-Hoc”. I tak, co dwa lata, trwa do dziś. Kierownikiem galerii jest Piotr Szałkow-
ski, który razem z Grażyną Kostawską opiekuje się i rozwĳ a to miejsce. Galeria Ad-Hoc od 24 lat jest miejscem, skupiającym 
artystów i miłośników sztuki wszelakiej. Jak powiedział Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław Łopuszyński –  „Grażyna 
Kostawska i Piotr Szałkowski to artyści, którzy szerzą kulturę w społeczeństwie i skupiają ludzi wokół siebie”.

P rzez ćwierć wieku w galerii odbyło się prawie 
2 tysiące wystaw indywidualnych i zbiorowych, 
w których wzięło udział blisko 1500 artystów 

z Polski, Rosji, Białorusi, Gruzji, Serbii, Kazach-
stanu, Irlandii i Danii. Wśród nich są wystawy 
cykliczne, zyskujące coraz większą popularność 
na Mazowszu i nie tylko: „Warszawski Miesiąc 
Malarstwa”, „Maj Miesiąc Satyry”, Ogólnopolski 
Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
„Wspólnota w Kulturze”, Festiwal „Powrót do 
Korzeni”. Biennale Sztuki Ursusa i Regionu Ma-
zowieckiego, które od początku organizuje po-
mysłodawczyni – G. Kostawska, jest otwarte dla 
wszystkich. Mogą w nim brać udział amatorzy, 
również dzieci.
Na wystawach w galerii najczęściej dominowało 
malarstwo sztalugowe, ale na wielu były też pre-
zentowane prace, wykonane w innych technikach: 
rzeźba, metaloplastyka, fotografia, batik, grafi-
ka, gobelin, ceramika, pastele, akwarele, techniki 
własne.
Galeria w Ursusie to nie tylko wystawy. W „Ad-
-Hoc” organizowane były pokazy unikalnych ko-
lekcji znaczków, kart pocztowych i telefonicznych 
oraz plakatu. Prowadzona jest też działalność edu-
kacyjna w formie lekcji wiedzy o sztuce dla dzieci 
i młodzieży szkolnej. Kilkakrotnie występowali 
tutaj artyści reprezentujący inne dziedziny sztuki 

– śpiew i muzykę (Elżbieta Piasecka, Zbigniew 
Gniewaszewski), taniec (Diana Kłos, warsztaty 
Tanga Argentino). Przy okazji niektórych wystaw 
zdarzały się wykłady historyczne, które współorga-
nizował przyjaciel Galerii, dr Leszek Krześniak – 
Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej. Bywa-
ło, że wernisaże przeradzały się w długie spotkania 
dyskusyjne z autorem wystawy.

Tożsamość lokalna
Prowadzący galerię duże znaczenie przywiązują do 
upamiętniania ważnych dla Polski wydarzeń histo-
rycznych (Konstytucja Trzeciego Maja, odzyskanie 
Niepodległości, „Solidarność”), z uwypukleniem 
bohaterów narodowych (Piłsudski, Kościuszko). 
Starają się pokazywać mieszkańcom prace i syl-
wetki artystów, mieszkających w Ursusie, których 
rzeźby, pomniki i obrazy upiękniają nasze parki, 
skwery, ulice, kościoły, budynki.

Dwóch bohaterów narodowych
W listopadzie 2019 r. odbył się wernisaż wysta-
wy Piotra Szałkowskiego i Grażyny Kostawskiej 
„Od naczelnika do naczelnika”. Wystawa została 
przygotowana głównie z okazji 101 rocznicy odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. W twórczości 
obojga artystów od 2004 roku wielokrotnie uwi-
daczniany był temat Tadeusza Kościuszki, a także 

Józefa Piłsudskiego poprzez ich 
portrety oraz wydarzenia histo-
ryczne ściśle z nimi związane. 
Dr Leszek Krześniak, prezes 
Polskiej Fundacji Kościuszkow-
skiej, przypomniał, że Bitwa 
Warszawska 1920 roku to wielkie 
zwycięstwo Piłsudskiego i punkt 
zwrotny w wojnie polsko – bol-
szewickiej, ale Kościuszko też 
miał swoją Bitwę Warszawską. 
W 1794 roku od lipca do wrześ-
nia bronił z sukcesem stolicy. 
Kościuszko tak ustawił armaty 
na wałach Warszawy, że 2 armie 
– pruska i rosyjska zostały zatrzy-
mane przez kilka miesięcy.

Wernisaż z medalami
Wernisaż tej wystawy stał się 
również okazją do wręczenia au-
torom dyplomów i udekorowanie 
medalami. Oboje od lat promują 
Ursus, Warszawę i przypominają polską historię 
w kraju i za granicą. Szczególnie wyróżniona 
została Kostawska, która obchodzi właśnie czter-
dziestolecie pracy artystycznej i pedagogicznej. 
Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej wręczył jej 

w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego dyrektor Bogusław Łopuszyński. Wrę-
czył też dyplomy uznania jej i Szałkowskiemu 
z podziękowaniem za wieloletnią pracę na rzecz 
Ursusa, Warszawy i Polski od burmistrzów dziel-

PIOTR SZAŁKOWSKI 
urodził się w 1965 roku w War-
szawie. Malarz, grafik, projektant. 
Od 1993 r. zawodowo związany 

z Ośrodkiem Kultury „Arsus”. Jest 
autorem scenografii imprez odbywa-

jących się w tej placówce. Od 1992 r. 
znany jest jako znakomity grafik użytkowy. Owocem 
kilkuletniej współpracy z wydawnictwem „Amber” 
i „Atlantis” są liczne książki z okładkami jego autor-
stwa. Na wielu indywidualnych wystawach prezentuje 
swoje malarstwo i rysunek. Można na nich podziwiać 
kobiece portrety, akty i pejzaże. Jego grafiki są ozdobą 
tomików wierszy i bajek dla dzieci. Karykatury i rysunki 
satyryczne publikowane są na łamach polskich czaso-
pism od 1985 roku. W roku 1999 ukazała się książka 
pt.”Pranie mózgu”, będąca zbiorem 170 rysunków 
satyrycznych. Piotr Szałkowski jest inicjatorem odby-
wającego się w Galerii „Ad-hoc” od 1998 r. przeglą-
du rysunku satyrycznego pod hasłem „Maj - miesiąc 
satyry”. W 2007 r. ukazała się książka „Czują bluesa 
do Ursusa” z karykaturami osób, które w znaczący 
sposób zapisały się w historii dzielnicy Ursus. Ponadto 
jest autorem obrazów z cyklu „Wiara, Nadzieja, Oj-
czyzna” prezentowanych w Muzeum Niepodległości 
w Warszawie,  Muzeum Tadeusza Kościuszki na Me-
reczowszczyźnie (Białoruś), w Maciejowicach, Garwo-
linie, Warszawskiej Akademii Wojskowo - Technicznej. 
Należy wspomnieć również o rysunkach i obrazach 
o tematyce religijnej, prezentowanych we wciąż uzu-
pełnianym cyklu „Biblią inspirowane”. Porusza też 
aktualne wątki społeczne (m. in. „Maryja opiekunka 
dzieci nienarodzonych” i „Pasterz nienarodzonych”). 
Wiele jego dzieł znajduje się w obiektach sakralnych 
całej Polski. Wielkim uznaniem cieszą się zwłaszcza 
portrety jego pędzla: wizerunki Tadeusza Kościuszki 
(Muzeum T. Kościuszki na Mereczowszczyźnie), Burmi-
strza dr Henryka Linowskiego (sala im. H.Linowskiego 
w Urzędzie Dzielnicy Ursus), rektorów i profesorów 

Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, członków 
rodziny i przyjaciół.

W roku 2004 został członkiem Stowarzyszenia Budo-
wy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie. W tym 
okresie wykonał między innymi „Akt Erekcyjny”, pieczęć 
okolicznościową, medalion z popiersiem T. Kościusz-
ki itp. Wiele obrazów  o tematyce kościuszkowskiej 
(cykl „Wiara, Nadzieja, Ojczyzna”) zajmuje poczesne 
miejsca w muzeach w Polsce i na Białorusi, Galerii 
Prezydenckiej w Warszawie, w Maciejowicach i innych 
miejscach. Wykonał kilkadziesiąt ilustracji do poematu 
maciejowickiego autorstwa dr Leszka Marka Krześnia-
ka „Dokąd tak śpieszysz panie generale ...” i innych 
wydawnictw patriotyczno - historycznych. Wszech-
stronnie uzdolniony Piotr Szałkowski ma też liczne suk-
cesy w medalierstwie, wynikające m. in. z wieloletniej 
współpracy z Polską Fundacją Kościuszkowską. W roku 
2018 na pamiątkę setnej rocznicy odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę wykonał medal „Od Naczelnika 
do Naczelnika” oraz popiersie J. Piłsudskiego. 

Za swoją twórczość i działalność otrzymał w 2000 r. 
odznaczenie „Zasłużony działacz kultury”, w 2010 r. 
Medal za pracę w Stowarzyszeniu Budowy Pomnika 
T. Kościuszki w Warszawie, w 2014 r. Odznaczenie 
Zasłużony dla Kultury Polskiej od Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Medal 
za popularyzowanie wiedzy historycz-
nej poprzez twórczość własną i or-
ganizowanie wystaw Kościuszo He-
ritage INC. Sydney 2017 z okazji 
Światowych obchodów 200. rocz-
nicy śmierci T. Kościuszki, w 2018 
r., Dyplom honorowy Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika za twórczość 
artystyczną propagującą idee nie-
podległości i wiele innych odznaczeń 
i dyplomów.

GRAŻYNA KOSTAWSKA  
– artysta plastyk, absolwentka Liceum 
Plastycznego w Warszawie  oraz Wy-
działu Sztuk Pięknych Uniwersytetu 

im. M. Kopernika w Toruniu, pracowni 
malarstwa oraz specjalizacji artystyczno 

- pedagogicznej.  Ilustratorka, malarka, pub-
licystka. Od 1978 r. do dnia dzisiejszego związana zawo-
dowo z placówkami kultury w Warszawie – Ośrodkiem 
Kultury Arsus, a wcześniej z Domem Kultury Zakładów 
Mechanicznych Ursus. Aktywny twórca i pedagog arty-
styczny, od 1988 r. prowadzi kluby plastyczne skupiające 
amatorów sztuk pięknych – dorosłych, młodzież i dzieci, 
organizując dla nich plenery malarskie, warsztaty i wy-
stawy konkursowe, realizując autorską koncepcję wielo-
pokoleniowej edukacji artystycznej. Jako artysta plastyk 
posiada znaczący dorobek zarówno w dziedzinie malar-
stwa sztalugowego jak i w domenie ilustracji. Pasjonuje 
się historią i daje temu wyraz w twórczości plastycznej 
i popularyzatorskiej. Maluje obrazy historyczne i propa-
guje artystyczną drogę poznawania dziejów.

Od 2003 r. jest członkiem Towarzystwa Miłośników Histo-
rii przy Polskiej Akademii Nauk oraz działaczem Komitetu 
Budowy pomnika T. Kościuszki w Warszawie. Organizuje 

liczne wystawy zarówno swoich prac jak i dzieł amato-
rów. Realizuje autorskie projekty popularyzator-

skie, jednocześnie odnosząc międzynarodo-
we sukcesy artystyczne. 

Jej obrazy znajdują się m.in. w kolekcji 
J.E.J. Glempa („Kościuszko wśród ludu 
Warszawy”), w XVIII w. zabytkowej 
kapliczce w Dzielnicy Ursus („Matka 
Boża Siewna”), w siedzibach Chi-
na Bank w Warszawie oraz Pekinie, 

Urzędzie Gminy Poświętne („Niedzie-
la w Studziannej”), Urzędzie Dzielnicy 

Ursus, Głównym Urzędzie Statystycznym 
w Warszawie oraz w zbiorach prywatnych 

m.in. w Czarnej Białostockiej („Cykl Insurekcja”). Jej ilu-
stracje znalazły się w licznych książkach historycznych 
i beletrystycznych oraz czasopismach. Wizerunki św. Rity 
pędzla Kostawskiej można odnaleźć w kilku polskich Sank-
tuariach i kościołach.

Wśród jej osiągnięć można wymienić: pierwsze miejsce 
w międzynarodowym konkursie artystycznym w Australii 
-  International Kosciuszko Bicentenary Competition  Syd-
ney 2017, za obraz „Kościuszko i ochotnicy Insurekcji”, 
odznaczenie „Zasłużony działacz kultury” z rąk Ministra 
Kultury R.P., medal „Za zasługi w krzewieniu kultury 
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z rąk Burmistrza Dziel-
nicy Ursus Henryka Linowskiego, Medal „Zasłużony dla 
tradycji kościuszkowskiej” z rąk Prezesa Fundacji Koś-
ciuszkowskiej  za pracę w Komitecie Budowy Pomnika 
T. Kosciuszki w Warszawie oraz twórczość artystyczną 
i popularyzatorską 2014, nominację do Warszawskiej 
Nagrody Edukacji Kulturalnej 2018., medal za populary-
zowanie wiedzy historycznej poprzez twórczość własną 
i organizowanie wystaw Kościuszo Heritage INC.Sydney 
2017 na światowych obchodach 200. rocznicy śmierci T. 
Kościuszki, Dyplom honorowy Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika za twórczość artystyczną 
propagującą idee niepodległości Warszawa 2018 i odzna-
czenie Zasłużony Dla Kultury Polskiej 2019.

Artystka ma na koncie wiele projektów autorskich o cha-
rakterze artystyczno-edukacyjnym: 1989 – „Pasja życia” 
Muzeum Na Woli, 2004 – Konkurs i wystawa „Wiara 
,Nadzieja, Niepodległość”, 1995– 2019 – 13 edycji kon-
kursu plastycznego i wystawy „Biennale Sztuki Ursusa, 
Warszawy i Regionu Mazowieckiego”, 2008– 2020, 7 
edycji Mazowieckiego Festiwalu Sztuki „Powrót do korze-
ni”, wystawy konkursowe, międzypokoleniowe warsztaty 
historyczno-artystyczne, a także liczne publikacje, głównie 
o tematyce historycznej: ilustracje i okładki do wielu wy-
dawnictw, artykuły, publicystyka kulturalna, serie pocztó-
wek z wykorzystaniem własnych obrazów (cykle „Biblią 
Inspirowane” i „215 Rocznica Insurekcji..” i  Światowe ob-
chody 200. Rocznicy śmierci T. Kościuszki 2017 r.

G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J
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Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

TARGOWISKO – kolejny etap prac
Został rozstrzygnięty przetarg na realizację ostatniego etapu moderni-
zacji targowiska miejskiego w Brwinowie. 

P race związane z przebudową targowiska trwają od lutego 2019 roku i są 
prowadzone etapami. Gotowy jest już plac od strony ul. Armii Krajowej, 
gdzie powstała cała infrastruktura podziemna, wiaty, budynek admini-

stracji i toalety. Od strony ul. Rynek zostały wybudowane media podziem-
ne wraz z przyłączami do pawilonów handlowych, kanalizacja sanitarna 
i deszczowa, wodociąg, sieć energetyczna, oświetlenie, monitoring. Koszt 
tych prac wyniósł 2 434 200,00 zł.

Do 30 czerwca br. wykonawca ostatniego etapu, firma MKL-BUD, ma po-
stawić 4 budynki handlowe, podzielone na lokale – łącznie 20 lokali o pow. 
od 20,32 m2 do 34,53 m2 wraz z toaletami. Zostanie zagospodarowany teren 
od strony ul. Rynek – powstaną dwa duże zieleńce z licznymi nasadzenia-
mi, zostaną postawione nowe ławki i stojaki na rowery. Koszt tych prac 
wyniesie 2 355 124,51 zł brutto.

– Nasze targowisko po modernizacji będzie dużo większe pod względem 
powierzchni handlowych, zarówno do handlu z samochodów, jak i w pa-
wilonach, bowiem na starym targowisku wszystkie pawilony po obydwu 
stronach były odsunięte o 3 metry od granic sąsiednich działek. Udało się 
nam przekonać sąsiadów na lokalizację pawilonów w granicy działki tar-
gowiska, a następnie uzyskać wszelkie niezbędne zgody administracyjne. 
W efekcie teren użytkowy naszego targowiska poszerzył się aż o 6 metrów, 
co przy jego długości ok. 140 m dało ponad 800 m2 dodatkowej powierzchni 
– podsumowuje burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Gmina Brwinów otrzymała z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020 dofinansowanie na remont targowiska w wysoko-
ści 999 862,00 zł.

UG Brwinów

nicy Ursus, którzy żałowali, ale niestety nie 
mogli przybyć osobiście. Leszek Krześniak 
wręczył medale i dyplomy Kostawskiej za ma-
larstwo i Szałkowskiemu za wystawę malarstwa 
i rzeźby od Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej. 
Artyści mieli już kilka wspólnych wystaw, a jak 
mówi pani Grażyna, czują się jak ojciec i matka 
galerii. Ponieważ Piotra zna od początku, stwier-
dziła, że jest on posiadaczem niezwykłego talen-
tu i mimo, że nie ma profesjonalnego wykształ-
cenia, gdyby nie on, nie byłoby galerii i wielu jej 
sukcesów. Jak powiedział prezes Fundacji, przy 
okazji wręczania artystom dyplomów, kilka lat 
temu wystąpili z propozycją ustawienia monu-
mentu projektu Piotra na skwerze przy jedynej 
w Warszawie ul. Kościuszki w Ursusie, ale 
miejscowe czynniki wykazały totalną niemoc 
i małe zainteresowanie. Ale jest już zgoda władz 
Brześcia nad Bugiem na Białorusi, gdzie stoi 
dom Kościuszki i tam stanie postument. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
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KWIECIEŃ 2020
  kulturalny CO   GDZIE   KIEDY? ?

KULTURA w czasach pandemii
Koronawirus wywrócił do góry nogami wiele sfer naszego życia, także zawodowego. Instytucje kultury 
mimo skrępowania rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od 20 marca do odwołania, starają 
się wciąż aktywnie spełniać swoją misję. Zebraliśmy kilka przykładów, aby także zachęcić naszych 
Czytelników do korzystania z oferty.
Niestety, obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi 
formami kultury i rozrywki, z projekcją fi lmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu 
lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów fi lmowych, działalności bibliotek, archiwów, 
muzeów oraz pozostałej aktywności związanej z kulturą. Poniżej prezentujemy, jak ciekawie instytucje 
wybrnęły z tej sytuacji, ale także jakie mają plany na rozszerzenie oferty w tym trudnym czasie.

URSUS
Filie Ośrodka Kultury „Arsus” 
już działają online, ale nie tylko. 

DOM KULTURY „MIŚ”       
www.mis.arsus.pl

W Domu Kultury „MIŚ” żadne 
zajęcia nie odbywają się. Trwa praca 
administracyjna i porządkowa. 
� Uruchomiliśmy zajęcia online 
dla uczestników zajęć jak również dla 
wszystkich chętnych, którzy chcieli-
by w tych ciężkich dniach zrobić coś 
więcej dla siebie i własnego rozwoju. 
� Odbywają się zajęcia z: gry na 
gitarze, studia wokalnego, zespo-
łu wokalnego „Wesołe nutki” oraz 
„Swing” oraz z nauki gry na piani-
nie 
– relacjonował Paweł Wyrzykiewicz, 
Kierownik DK „Miś”. 

DOM KULTURY „KOLOROWA’’                                                                      
www.kolorowa.arsus.pl

Dom Kultury „Kolorowa” prze-
niósł działania do portalu Facebo-
ok.
� Regularnie staramy się wrzucać  
na FB ciekawostki z historii sztuki, 
informacje o spektaklach teatral-
nych online, wystawach zarówno 
dla dzieci jak i dorosłych. 
� Nasz instruktor działań teatral-
nych założył swój kanał na YouTu-
be i umieścił tam na naszą prośbę 
pierwsze nagranie Pchły Szachraj-
ki, a my umieściliśmy u nas link do 
nagrania. 
� Nasza instruktorka, która pro-
wadzi zajęcia z gimnastyki korek-
cyjnej, zamieściła w porozumieniu 

z nami pierwszy instruktażowy fil-
mik sześciominutowy, gdzie prezen-
tuje ćwiczenia przeciwdziałające 
np. płaskostopiu. 

Te działania są w pełni niekomercyj-
ne i są dla wszystkich. Instruktorzy 
działają pro bono, by pozytywnie 
wykorzystać czas i wypełniać mi-
sję. Zdają sobie sprawę, jak trudno 
teraz wielu rodzicom wypełnić czas 
dzieciom. Zaczęliśmy coraz bardziej 
kreować autorskie treści. Wystarczy 
polubić fanpage Domu Kultury „Ko-
lorowa” – zaprasza Kinga Strzelecka 
z „Kolorowej”. 

DOM KULTURY 
„PORTIERNIA”      

www.facebook.com/dk.portiernia

W Domu Kultury „Portiernia” 
do końca marca trwały prace re-
montowe, w wyniku których wnę-
trza zyskały nowoczesny wystrój 
i zupełnie inną kolorystykę zarów-
no na parterze, jak i pierwszym 
piętrze. Teraz pracownicy porząd-
kują wszystkie pomieszczenia, aby 
w gotowości otworzyć się na gości, 
gdy tylko minie pandemia. 
� Komunikacja z odbiorcami kul-
tury przeniosła się naturalnie do 
Internetu na Facebook „Portier-
ni” oraz Izby Tożsamości Ursusa, 
gdzie co jakiś czas zamieszczane są 
ciekawostki, informacje o akcjach 
i wydarzeniach ze świata kultury. 
� Ponieważ pracownicy zrobili już 
rozeznanie, kto byłby chętny konty-
nuować zajęcia online, w kwietniu 
planowane jest uruchomienie zajęć:
– kulinarnych, 
– fotograficznych, 

– nauki gry na keyboardzie, 
gitarze, flażolecie.

portal.bpursus.waw.pl
Biblioteka Publiczna im. W. J. 
Grabskiego w Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy przeniosła wszyst-
kie swoje działania na Facebooka 
i www. – Na Facebooku uruchomi-
liśmy cykl wydarzeń na każdy dzień 
tygodnia – zaprezentowała Alek-
sandra Olesińska  z Działu Promo-
cji. I szczegółowo dopowiada:  
� W poniedziałki w ramach cy-
klu „Warto przeczytać, warto obej-
rzeć…” sprawdzamy, co się czyta 
i co się ogląda w Ursusie. Wszyst-
kich naszych Czytelników oraz 
zaprzyjaźnionych mieszkańców 
zapraszamy do przesyłania ulu-
bionych tytułów filmów i książek, 
które naprawdę warto polecić in-
nym! Jak tylko skończy się „naro-
dowa kwarantanna” opublikujemy 
listę TOP 10 rekomendowanych 
przez czytelników dzieł literatury 
i sztuki filmowej. 
� WTORKI o godz. 10:00 to czas 
na „Poczytajmy razem”. Czytelnicy 
mogą aktywnie przyłączać się do 
wspólnej zabawy i nadsyłać nagrania 
– czytane samodzielnie lub te znale-
zione w sieci na adres: promocja@
bpursus.waw.pl lub w komunikato-
rze Facebook. 
� W ramach „WESOŁEJ ŚRO-
DY” bibliotekarze zajmują się grami 
i zabawami dla dzieci. Co tydzień 
inspirują rozmaitymi formami spę-
dzenia wolnego czasu z dziećmi 

w różnym wieku. W komentarzach 
można dzielić się pomysłami i form-
ami spędzania czasu z dziećmi, w ja-
kich Państwo spędzają czas ze swoi-
mi pociechami. 
� W każdy CZWARTEK o godz. 
15:00 na Facebooku młodsi czytelni-
cy mogą oglądać bajkę. na portalu 
Facebook  Miłej zabawy. 
� PIĄTKI to Konkurs na week-
end! Mogą w nim brać udział Czy-
telnicy jak i przyszli użytkownicy Bi-
blioteki. Jak tylko placówka wznowi 
działalność, zaprosi laureatów po od-
biór nagród – Słonecznych Zakładek 
do książek.
Ponadto biblioteka wydaje co mie-
siąc kody do platformy Legimi. 

MICHAŁOWICE

biblioteka.michalowice.pl

Bibliotekarze z Biblioteki Publicz-
nej Gminy Michałowice pomimo 
zamknięcia placówki dla Czytel-
ników, mają bardzo dużo pracy 
wewnętrznej. – „Została przepro-
wadzona selekcja, czyli wycofanie 
zniszczonych książek i opracowanie 
protokołów ubytków, trwają pra-
ce porządkowe po remoncie Filii, 
porządkowanie księgozbioru w bi-
bliotece głównej, przygotowywanie 
zakupów nowości wydawniczych, 
audiobooków i filmów oraz opra-
cowywanie już tych kupionych. Na 
szczęście w tych trudnych czasach 
mamy możliwość być w stałym 
kontakcie z naszymi Czytelnikami 
poprzez wykorzystanie mediów 
społecznościowych” – relacjonuje 
Monika Ciechomska, bibliotekarz. 
� Trwają konkursy, quizy. 
� Prowadzone są cykliczne spot-
kania online „Sprytne rączki” 
(kontynuacja zajęć stacjonarnych). 
� Bibliotekarze umieszczają po-
nadto linki do ciekawych akcji 
i wydarzeń kulturalnych, które 
przeniosły się do świata wirtual-
nego – są to spacery po muze-
ach, spotkania autorskie online 
z pisarzami w ich domach, akcja 
„Przerwa na bajkę”, podczas któ-
rej znani aktorzy, muzycy, prezen-
terzy czytają książki dla najmłod-
szych. 

� W zeszłym roku biblioteka na-
wiązała współpracę z Legimi, 
dzięki czemu Czytelnicy mają do-
stęp do 60000 publikacji online 
i mogą czytać książki elektronicz-
ne za darmo. W tej chwili trwają 
zgłoszenia po kwietniowe kody 
dostępu. 
– „Ponadto bierzemy udział w wie-
lu internetowych szkoleniach – cały 
czas się dokształcamy, żeby jakość 
naszych usług była na najwyższym 
poziomie.  Planujemy również dzia-
łania na przyszłość, żeby po po-
wrocie do normalności, zaoferować 
naszym Czytelnikom jeszcze więcej 
aktywności” – zapowiada Monika 
Ciechomska.

PIASTÓW

piastow.naszabiblioteka.com

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Piastowie, nie będąc w tradycyj-
ny sposób dostępna dla czytelni-
ków, zdecydowała się wykorzystać 
dany czas na realizację zaległych 
prac bibliotecznych oraz na zaktua-
lizowanie programu bibliotecznego, 
szyfrując istotne dane użytkowni-
ków dla poprawy ich bezpieczeń-
stwa. Ale nie tylko. 
� Wykorzystując portale społecz-
nościowe umieszczamy ciekawost-
ki oraz linki do stron, które umi-
lają czas spędzony w domu. 
� Na facebookowej stronie bi-
blioteki czytelnicy mogą uzyskać 
między innymi informacje, którzy 
autorzy przeprowadzają wirtual-
ne spotkania oraz kto publikuje 
„swobodną” powieść na swojej 
stronie. Znalazły się również posty 
z linkami witryn internetowych, na 
których można za darmo poczytać 
ebooki, obejrzeć spektakl teatral-
ny lub wybrać się na wirtualny 
spacer po nawet najdalszych zakąt-
kach Polski. 
� W tym trudnym okresie nie tra-
cimy kontaktu z czytelnikami. 
Od rana do późnego popołudnia 
odpowiadamy na wszystkie pytania 
zadane telefonicznie, czy poprzez 
e-maila lub prywatną wiadomość 
na Facebooku – zdradza Monika 
Wilim, Młodszy Bibliotekarz. 
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� Zamknięcie placówek nie prze-
szkodziło w kontynuowaniu coty-
godniowych recenzji książek oraz 
w wydawaniu kodów do Legimi. 
Bibliotekarze pomagają przy reje-
stracji nowych kont na tej platfor-
mie. Nie zapomnieli również o no-
wościach książkowych. Uważnie 
śledzą plany wydawnicze, aby za-
planować zakup nowych pozycji do 
biblioteki.

pam.piastow.pl
Piastowskie Archiwum Miejskie 
prowadzące Muzeum Miasta Pia-
stowa nadal pracuje. Na przykład, 
nad reorganizacją wystaw stałych 
rozpoczętych z początkiem 2020 r. 
– Działalność naszej instytucji na-
dal jest prowadzona na poziomie 
takim, jakim była prowadzona przed 
zamknięciem dla odwiedzających 
pod względem merytorycznym oraz 
administracyjnym. Z racji niewystar-
czającej liczby etatów dla pracow-
ników merytorycznych działalność 
edukacyjna była prowadzona jedy-
nie podczas zorganizowanych wizyt 
grób szkolnych. 
� W mediach społecznościowych 
na stronie Facebook Muzeum Mia-
sta Piastowa od ponad 3 lat publiku-
jemy ciekawostki oraz materiały 
związane z historią miasta Piasto-
wa – zachęca do korzystania Daniel 
Dalecki, Dyrektor Piastowskiego Ar-
chiwum Miejskiego. 

PRUSZKÓW

www.mok-kamyk.pl

Miejski Ośrodek Kultury im. Alek-
sandra Kamińskiego „Kamyka”: 
W tym trudnym czasie staramy się 
zwiększyć naszą aktywność online. 
� Zaczęliśmy od projektu Do-
mowe Poranki „Kamyka”, który 
zakłada transmisję spektaklu dla 
dzieci na Facebooku i YouTube 
w każdą niedzielę (prócz świąt) 
o godz. 12:00. 
� Codziennie umieszczamy na 
naszym profilu Facebook nowe pio-
senki/wiersze/słuchowiska przygo-
towane przez naszych instruktorów. 
� Ponadto prowadząca w naszej 
Instytucji Kultury zajęcia z Pila-
tes Pani Maja Niderla zachęca do 
aktywności fizycznej za pośred-

nictwem Internetu, ćwicząc wraz 
z oglądającymi ją na Facebooku, 
każdego dnia o godz. 11:00. 
� Udało się nam również, w ra-
mach współpracy z innymi orga-
nizacjami, udostępnić już 5 wy-
kładów skierowanych szczególnie 
w kierunku słuchaczy Pruszkow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 
� Planujemy powiększyć naszą 
działalność o filmowe warszta-
ty plastyczne, porady kulinarne 
oraz krótkie bajki na dobranoc. 
Kultura jest żywą przestrzenią więc 
wiele może się jeszcze zmienić, ale 
mamy nadzieję, że tylko na lepsze 
– z nutą optymizmu kończy Kata-
rzyna Kalata, pracownik MOK.

mshm.pl
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego przez epidemię nie 
zrealizowało kilku ważnych i cieka-
wych projektów. Z kalendarza wy-
padły lekcje, warsztaty, dwa koncerty 
zaplanowane w ramach Sezonu oraz 
dwa (na razie) spotkania muzyczno-
-kulturoznawcze dla dzieci. 
– „Nie znaczy to jednak, że nie mamy 
co robić. Oczywiście przenieśliśmy 
się do świata wirtualnego i wprowa-
dziliśmy kilka cykli” – mówi Tomasz 
Kuźmicz, pracownik Muzeum. 
� Niemal codziennie pojawia się 
antyczna sentencja (z wyjaśnieniem 
co oznacza i skąd się wzięła), 
� Dwa–trzy razy w tygodniu – 
„Barbaricum oczami Rzymian” 
– fragmenty starożytnych dzieł 
(Tacyt, Cezar), 
� Trzy razy w tygodniu – Seria 
pytań związanych z nwystawą stałą 
(czytelnicy odgadują hasła). 
– „Właśnie ruszyliśmy z cyklem 
Z muzealnego kuferka, w którym 
będziemy publikować archiwalne 
materiały (zdjęcia i filmy) z wyko-
palisk, wystaw itp., od 7 kwietnia ze 
zmienną częstotliwością pojawiać 
się też będą posty pod hasłem „Nie 
samą starożytnością człowiek 
żyje” – z propozycjami lektur lite-
ratury współczesnej (ewentualnie 
żartobliwe teksty satyryczne), ogól-
nie ma to być nieco lżejsza forma” 
– dopowiada pan Tomasz. 
� W każdej chwili ruszyć może 
„Wirtualne zwiedzanie”. 
� Linkowane są interesujące arty-
kuły (ostatnio głównie dotyczące 
epidemii na przestrzeni wieków). 
Pracownicy pozostają czujni na reak-
cje odbiorców – na pewno pomysły 
będą korygowane, może pojawią się 
kolejne.

www.dulag121.pl
Muzeum Dulag 121 musiało prze-
nieść swoje działania do sieci. 
� Na stronie internetowej muzeum 
w dziale Encyklopedia i na muze-
alnym profilu facebookowym na 
bieżąco zamieszczane są relacje by-
łych więźniów obozu przejściowego 
w Pruszkowie. 
� Z kolei, w na drugim profilu fa-
cebookowym _ Pruskoviana można 
śledzić prezentacje najciekaw-
szych książek poświęconych dzie-
jom Pruszkowa oraz archiwalnych 
atrykułów prasowych związanych 
z historią miasta i jego mieszkańców 
a także ciekawostki historyczne doty-
czące naszego rejonu. 
� Polecamy także lekturę dzia-
łu Pruskoviana na naszej stronie 
internetowej, gdzie publikujemy 
fotografie, dokumenty, teksty histo-
ryczne i prezentujemy materiały pro-
wadzonych przez nas kwerend. 
� Oprócz tego, przypominamy 
o ważnych historycznych roczni-
cach, publikując informacje o nich 
w mediach społecznościowych. 
� Wychodząc naprzeciw potrze-
bom ludzi starszych, Muzeum Dulag 
121 zainicjowało projekt „Muzeum 
łączy”, w czasie trwania którego 
pracownicy muzeum pozosta-
ją w telefonicznym kontakcie ze 
Świadkami Historii. 
Do włączenia się do akcji serdecznie 
zapraszamy wszystkie osoby, któ-
re chciałyby się z nami podzielić 
swoimi doświadczeniami wojen-
nymi, wspomnieniami z przeszłości, 
refleksjami na temat teraźniejszości 
lub po prostu porozmawiać o losach 
ludzi wypędzonych z powstańczej 
Warszawy – zachęca Małgorzata Bo-
janowska, Dyrektor Muzeum.

biblioteka.pruszkow.pl
Grzegorz Zegadło – Dyrektor 
Książnicy: 
� Książnica Pruszkowska im. 
H. Sienkiewicza może pochwalić się 
np. ostatnim występem przed kame-
rą. Filia nr 5 miała nagranie z prusz-
kowską telewizją kablową w zeszłym 
tygodniu, na którym bibliotekarka 
czytała bajki. 
� W mediach społecznościowych 
poinformowaliśmy o dostępnych na 
naszej stronie internetowej książ-
kach z dziedziny Pruskovianów 
(z Mazowieckiej Biblioteki Cyfro-

wej). Większość naszych wydaw-
nictw została zdigitalizowana i prze-
słana właśnie do MBC, co pozwala 
na zapoznanie się z nimi na dowol-
nym sprzęcie. 
� Poza Pruskovianami umożliwia-
my również czytanie książek na 
platformie Legimi 
Wystarczy, że Czytelnik za pomocą 
maila bądź telefonicznie zgłosi się 
do biblioteki po czterocyfrowy kod 
PIN, a następnie z ze strony http://
biblioteka.pruszkow.pl/ zaloguje się 
na platformę i może wybierać spo-
śród kilku tysięcy książek z literatury 
pięknej i popularno-naukowej, także 
nowości. 
� Ze strony można zostać przekie-
rowanym także do portalów z elek-
tronicznymi książkami i innymi 
materiałami, jak Wolne Lektury, 
Polona, IBUK libra (tu wymagany 
jest kod PIN także do pobrania z bi-
blioteki, a czytelnik uzyskuje dostęp 
do literatury akademickiej i specjali-
stycznej, czasopism naukowych a nie 
tylko literatury pięknej). 
� FILIA NR 7 zorganizowa-
ła konkurs plastyczny dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym 
o dowolnej technice. W tej chwili do 
6 kwietnia mailowo wpływają prace. 
W najbliższym czasie nastąpi roz-
trzygnięcie. 
W zeszłym tygodniu przyjechało do 
nas najnowsze dziecko naszego wy-
dawnictwa, czyli pośmiertna książ-
ka ukochanego przez Pruszkowia-
ków autora – Tadeusza Huberta 
Jakubowskiego. Niestety, promocja 
niemożliwa jest przez śmierć autora 
i pandemię. Książkę pewnie będzie-
my sprzedawać za pośrednictwem 
poczty, bo już jest nią duże zainte-
resowanie – opowiada Grzegorz Ze-
gadło, Dyrektor Książnicy.

OŻARÓW MAZ.

biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

Biblioteka Publiczna w Ożarowie 
Mazowieckim organizuje spotka-
nia online z ciekawymi ożarowski-
mi ludźmi. W pierwszym gościem 
był wydawca książek dla młodzie-
ży z wydawnictwa Biała Plama. 

� Czytamy bajki dzieciom przez 
komputer i staramy się do tego an-
gażować osoby z zewnątrz. 
� Zorganizowaliśmy konkurs dla 
młodzieży na najciekawszy dzien-
nik/blog z czasu kwarantanny 
– opowiada Wojciech Albiński, 
p.o. Dyrektora Biblioteki. Dodaje, 
że wszystko, co pojawia się na bi-

bliotecznym Facebooku, jest ujęte 
w pewnej ramówce, jakby telewi-
zyjnej, gdzie 3–4 razy dziennie jest 
sygnał z biblioteki, że pojawiło się 
coś nowego. 
� Tworzone są quizy i zagadki 
na Facebooku: „rozpoznaj pracow-
nika”, a niebawem ruszą zagadki 
o wolontariuszach – wszystko, 
żeby podtrzymywać więź... 
� Pojawiły się również nowe na-
grania z Historii Mówionej Oża-
rowa Mazowieckiego, tym razem 
dotyczą roku '89. 
– „Zrobiliśmy przewodniki po 
zasobach bibliotecznych online 
– tych publicznych i ożarowskich” 
– dopowiada Wojciech Albiński. 

Biblioteka angażuje się także w pa-
kowanie w gminie maseczek, które 
następnie są rozdawane przez straż 
miejską mieszkańcom. Bibliotekarze 
obdzwonili wszystkich bibliotecz-
nych seniorów ze słowami otuchy 
i napomnieniem, by zostali w domu. 
Z troską pytali także, czy czegoś se-
niorom nie potrzeba. 
� Jest pomysł, aby zrobić zebra-
nia klubu seniorów „Klub pasjo-
natów” w wersji online. 
Poza tym prowadzimy pełne zaple-
cze: katalogujemy nowości, me-
liorujemy bazy, przygotowujemy 
scenariusze zajęć i opracowujemy 
dalej wystawy. Jeśli kwarantanna 
się przedłuży, mamy plany na wy-
stawy i dalsze spotkania. 
� W najbliższym czasie wypuś-
cimy bajkę o ożarowskim kocie 
w butach na święta (obyśmy zdąży-
li) z pełną aranżacją dźwiękową. Au-
torem adaptacji jest Piotr Ziniewicz. 

Opracowała
Agnieszka Gorzkowska

#zostańwdomu
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URSUS

W czasie trwającej kwarantanny 
i płynących zewsząd porad, by po-
zostać w domu, warto wykorzystać 
ten domowy czas na nadrobienie za-
ległości w szeroko pojętej kinemato-
grafi i. Przedstawiamy Wam poniżej 

trzy kolejne propozycje serialowe, które zdecydowanie zasługują 
na spędzenie z nimi niejednego wieczoru.  

CZARNE LUSTRO / BLACK MIRROR (2011)
To brytyjski serial stworzony przez 
Charliego Brokera, który doczekał się 
już pięciu sezonów. Każdy odcinek 
prezentuje inną historię – ma swoją 
własną fabułę i występują w nim inni 
aktorzy. Łączy je jednak wspólny mo-

tyw. Są nim możliwe, przy-
szłe zagrożenia dalszego 
rozwoju technologii i cywi-
lizacji. Akcja każdego epi-
zodu rozgrywa się w alternatywnej 
teraźniejszości lub bliskiej przyszłości. 
Twórcy serialu w mroczny sposób 

analizują współczesne 
społeczeństwo i niepo-
kojące tendencje, które 
nim kierują. 
Mimo że jest to serial 
z nurtu science-fiction 
to przedstawione w nim 
problemy wydają się 
zaskakująco realne 
i nurtują z pewnością 
większość z nas. 
Do jakiego stopnia jesteś 
w stanie się posunąć, by 
uratować życie drugie-
mu człowiekowi? Co 
się dzieje z człowiekiem 
po śmierci? W jakich 
obszarach technologia 
może przejąć kontrolę 
nad ludźmi? Czy status 
na portalach społecz-
nościowych może wy-
znaczać sposób, w jaki 
żyjemy? 
To tylko kilka pytań, 
które stawia przed nami 
ten serial. Pomysłowy 

i kontrowersyjny, często przerażający 
i dosłownie wbijający w krzesło. 

TY / YOU (2018)
Serial o prawdopodobnie najkrótszym 
tytule w historii przedstawia Joego 
Goldberga (w tej roli Penn Badgley), 
miłośnika książek, który zakochuje się 
w Beck (Elizabeth Lail), początkującej 
pisarce. Gdyby była to jednak zwykła 
historia miłosna to zapewne nie docze-
kałaby się naszej rekomendacji. 
Rodzące się pomiędzy bohaterami 
uczucie komplikuje fakt, że Joe okazu-
je się niebezpiecznym stalkerem z nie-
zdrowym syndromem 
zbawcy. Jego działania 
zaczynają przeradzać 
się w obsesję, a on sam 
jest gotowy na wszyst-
ko, by spełnić swój cel. 
Równocześnie jest przy 
tym jednak czarujący, 
dowcipny, empatyczny 
i niezwykle inteligen-
tny, co czyni jego postać 
znacznie bardziej skom-
plikowaną i interesują-
cą. Nie mniej ciekawe 
są kreacje drugopla-

nowe, w różnych proporcjach łączące 
w sobie pierwiastek dobra i zła. 
Gatunkowo serial ten wpisuje się w thril-
ler psychologiczny i jest luźną adaptacją 
powieści o tym samym tytule autorstwa 
Caroline Kepnes. 

NIEWIARYGODNE / UNBELIEVABLE 
(2019)
Pewnego razu w środku nocy zostaje 
zgwałcona młoda dziewczyna. Na-
pastnik wchodzi do jej mieszkania 
przez drzwi, które nieopatrznie zosta-
wiła otwarte. Marie zgłasza sprawę na 
policję, zostaje zbadana, wielokrotnie 

opowiada, co się wyda-
rzyło tej nocy. 
Natłok pytań ze strony 
funkcjonariuszy i poja-
wiające się z ich strony 
różne wątpliwości spra-
wiają, że już wcześniej 
mocno doświadczona 
przez los dziewczyna od-
wołuje zeznania. W tym 
momencie jej życie za-
mienia się w koszmar. 
Sprawa zostaje zamknię-
ta, a treści przedstawione 
podczas śledztwa uznane 

za zmyślone. 
Tymczasem seryjny gwałciciel działa 
dalej i w latach 2008 – 2011 gwałci 
mnóstwo kobiet w stanach Waszyngton 
i Kolorado. Nie zostawia praktycznie 
żadnych śladów, a z każdym kolejnym 
gwałtem jego metody działania stają 
się coraz zuchwalsze i doskonalsze. 
Najbardziej przeraża jednak to, że ta 
historia wydarzyła się naprawdę. 
Tytuł jest jak najbardziej adekwatny, 
przygotujcie się na opowieść, która po 
prostu nie mieści się w głowie. 

Marlena Hess
 Źródło zdjęć: Filmweb

TO WARTO 
OBEJRZEĆ

Kącik
SERIALOWY

Trwa realizacja pomysłu
„Akcja Ławka Warszawska”
We wrześniu ub. roku to mieszkańcy mieli głos, gdzie postawić 160 no-
wych ławek na terenie dzielnic: Ursusa, Żoliborza, Ochoty i Targówka. 
Ławki właśnie są montowane we wskazanych miejscach. Na terenie Ur-
susa nie było jeszcze żadnej Ławki Warszawskiej, dlatego też proces na 
tym terenie był bardzo ważny. Dzielnica wzbogaci się nawet o 40 nowych 
miejskich mebli 

W pierwszym etapie mieszkańcy 
zgłaszali swoje propozycje loka-
lizacji ławek oraz spacerów dro-

gą mailową i przez portal społecznoś-
ciowy. 4 zgłoszenia dotyczyły ulic, 
na których mogłyby się odbyć się 
spacery. 5 zgłoszeń dotyczyło punk-
towego usytuowania ławek. Nieste-
ty, 16 zgłoszeń zostało odrzuconych 
ze względu tereny zarządzane przez 
RSM, inne obszary prywatne. Nie-
które dotyczyły też obszaru objętego 
projektem „Zielone ulice”. Najwię-

cej propozycji lokalizacji ławek na 
tym etapie dotyczyło okolic Urzędu 
Dzielnicy Ursus, ul. Warszawskiej/
Wojciechowskiego oraz ul. Sosnkow-
skiego.

Warsztaty i spacery
Zgłoszenia zostały przeanalizowa-
ne podczas warsztatów i prowadzący 
wraz z mieszkańcami ustalili trasy 
spacerów. Podczas każdego spaceru 
w formularzach zebrano postulowane 
lokalizacje ławek. Wskazane miejsca 
zostały oznaczone kredą w sprayu, 
jak również dokładnie sfotografo-
wane. Na terenie Ursusa odbyło się 
5 takich spacerów: 3 w godzinach 
popołudniowych, 2 w porannych. Tra-

sy wiodły ulicami: Sosnkowskiego 
– Pużaka, Sławka – Dzieci Warszawy, 
Al. 4 Czerwca 1989 r., Henryka Bro-
datego – Orląt Lwowskich (do stacji 
kolejowej Warszawa Ursus Niedź-
wiadek), Traktorzystów – Gierdzie-
jewskiego – Warszawska (fragment). 
Prowadzący warsztaty w przestrzeni 
miejskiej pokazali różne układy ławek 
lokalizowanych względem siebie, aby 
mieszkańcy nie ograniczali się jedynie 
do wskazań punktowych. Informowali 
również mieszkańców o czynnikach 
wpływających na stawianie ławek 
takich, jak dostępna przestrzeń zde-
terminowana m.in. przez szerokość 
chodnika, zacienienie, bliskość usług 
lub ważnych punktów na trasie, wi-

doczność. Wskazania mieszkańców  
w przestrzeni wymienionych ciągów 
ulic zostały następnie przeanalizowa-
ne m.in. pod kątem własności terenu 
oraz infrastruktury technicznej. 

Trzy warianty miejskich mebli
W wybranych lokalizacjach ławki poja-
wiały się sukcesywnie już w 2019 roku, 
a proces ich dostawiania trwa także 
teraz. Model Ławki Warszawskiej zo-
stał wybrany wcześniej – w 2018 roku. 
Występuje w trzech wariantach: bez 

oparcia, z oparciem bez podłokietni-
ków oraz z oparciem i podłokietnika-
mi. Forma ławki była testowana pod 
względem estetyki, funkcjonalności 
oraz wygody przez przedstawicieli 
urzędów oraz mieszkańców. Różne 
modele także pojawiały się we wskaza-
niach mieszkańców. Działanie odbywa 
się dzięki współpracy pomiędzy Za-
rządem Zieleni m.st. Warszawy, dziel-
nicami, dzielnicowymi ogrodnikami 
i mieszkańcami. 

Agnieszka Gorzkowska


