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APEL POLSKIEGO SAMORZĄDU
W SPRAWIE WYBORÓW

My, polscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zwracamy się z apelem do pre-
zydenta i rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wszystkich partii i sił politycznych 
w kraju, o pilne wypracowanie zgodnego z Konstytucją i ustawami rozwiązania sporu 
dotyczącego wyborów prezydenta RP. 

Polska zmaga się z epidemią, jej skutkami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społeczny-
mi. Polskie sa morządy od tygodni aktywnie wspierają działania administracji rządo-
wej, mające na celu ograniczenie zagrożeń, które rodzi obecna sytuacja. 

Kwestia organizacji majowych wyborów stała się zakładnikiem sporów partyjnych. 
Każdy z nas ma określone poglądy i sympatie polityczne, jesteśmy zróżnicowanym 
środowiskiem. Wszystkich nas łączy jednak w tej chwili przekonanie, że spór wokół 
wyborów przekroczył ramy, zwykłej w demokracji, rywalizacji stronnictw.   

Wszystkich nas obowiązuje nadrzędny nakaz działania na podstawie przepisów 
prawa. Zgodnie z prawem samorząd ma zadania związane z organizacją wyborów. 
W ostatnich dniach i godzi nach podejmowane są decyzje i wydawane są nam pole-
cenia, które nie znajdują oparcia w przepisach prawa. Jesteśmy stawiani w sytuacji, 
w której musimy wybierać, czy wykonać polecenie, czy zachować się zgodnie z obo-
wiązującym prawem. To absolutnie niedopuszczalna sytuacja. To działanie, które 
uderza w podstawy demokratycz nego państwa prawa, rujnuje zaufanie obywa-
teli do własnego państwa i jego władz. Na każdym poziomie: od prezydenta i pre-
miera, przez parlament, po samorząd terytorialny. 

To musi się skończyć! Oczekujemy od rządzących oraz wszystkich sił politycznych 
w Polsce rozwią zania tej sytuacji. Pilnego rozwiązania, które wprost wynika z obowią-
zującego prawa. Wzywamy w imieniu własnym i mieszkańców naszych gmin i miast 
do prowadzenia działań zgodnych z prawem oraz interesem obywateli. Z uwzględnie-
niem ich fundamentalnych praw i bezpieczeństwa. 

Czasu na opamiętanie jest coraz mniej, ale ciągle mamy szansę powstrzymać ten za-
męt. Cofnąć się o krok i znaleźć rozwiązanie zgodne nie tylko z interesem swojej grupy 
politycznej, ale wszystkich obywateli. To nie jest czas na wojnę polityczną.

Apelujemy o rozwagę i działanie zgodne z prawem, w poczuciu wspólnej odpowie-
dzialności za państwo. Prosimy o to wszystkich uczestników tego sporu. Rozwiążmy 
ten problem, abyśmy mogli skupić się w tej chwili na tym, co najważniejsze – opano-
waniu epidemii i przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu, który coraz wyraźniej 
już wszyscy widzimy. 

Polska, 24 kwietnia 2020 r.
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PSYCHOLOGIA � URSUS

OPTYMIZM w czasach zarazy
COVID-19 wtargnął bezceremonialnie w nasze życie, z dnia na dzień wywracając je do góry 
nogami. Utrata życia lub zdrowia, przymusowa izolacja w domach, separacja od najbliż-
szych, zwolnienie z pracy, brak stabilizacji, chaos w systemie oświaty, ogólna niepewność 
co do przyszłości to tylko niektóre problemy, z jakimi musimy się obecnie zmagać. Każdy 
z nas czeka z utęsknieniem na koniec pandemii i powrót do normalności. Czy w obecnej 
sytuacji można w ogóle znaleźć coś dobrego? Taka perspektywa może wydawać się więk-
szości z nas nieco szalona. Ale może, dla odmiany, warto?

DODATKOWY CZAS

🤗 Poniższy, subiektywny przegląd korzyści, 
jakie może przynieść nam obecna pan-

demia, zaczynam od dodatkowego czasu, który 
ma w jej trakcie wielu z nas. Część z nas pracuje 
z domu, nie tracimy czasu na dojazdy, nie wy-
chodzimy na miasto, bo wszystko jest zamknięte. 
Siłą rzeczy mamy więc tego czasu trochę więcej. 

😏 Można go wykorzystać na przeczytanie 
książki, która od lat leży zakurzona na pół-

ce lub obejrzenie polecanego serialu na Netflixie. 
Można wrócić do dawnych pasji, np. grania na 
gitarze lub rozbudzić w sobie nowe zaintereso-
wania, np. gotowanie, kurs online, nauka języka 
obcego. Jest to też dobry moment na uporząd-
kowanie przestrzeni, w której funkcjonujemy. 
Chodzi tu zarówno o generalne porządki, jak i o 
dotarcie do zazwyczaj pomijanych miejsc. Może 
to być wysprzątanie garażu czy strychu, przegląd 
niedomykającej się garderoby czy pozbycie się 
rzeczy, których od lat nie używamy. 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

💻 We współczesnym świecie korzystanie 
z Internetu, komputera, smartfona i prze-

różnych aplikacji to oczywisty i powszechny 
standard. Obecnie jednak służą nam one jak ni-
gdy wcześniej. Dzięki nim możemy pracować 
zdalnie, komunikować się z bliskimi, mieć stały 
dostęp do bieżących informacji, korzystać z nie-
ograniczonych zasobów Internetu do nauki lub 
rozrywki. 

😃 Zdobycze technologii uniemożliwiają 
pandemii całkowite zamknięcie nas w do-

mach. Myślę, że bez nich znacznie trudniej by-
łoby nam wytrzymać w tej izolacji. Co istotne, 
być może obecnie praktykowane rozwiązania 
utrzymają się także, gdy wszystko wróci już do 
normy. Może w przyszłości praca z domu będzie 
częściej możliwa. Może zamiast jechać godzinę 
przez zatłoczone miasto na półgodzinne spotka-
nie da się je zrobić w formie online. Może częś-
ciej zdecydujemy się na jakiś kurs przez Internet. 
Dotychczas technologia często odciągała nas od 
świata rzeczywistego, obecnie bardziej nas do 
niego przybliża, staliśmy się jej świadomymi od-
biorcami.

RELACJE Z BLISKIMI

🧖🤶🧑 Inny wymiar mają obecnie 
także nasze relacje z ludźmi. 

Spędzamy więcej czasu z naszymi domownika-
mi, co przekłada się na możliwość lepszego po-
znania się nawzajem. 

😲 W Internecie krążą prześmiewcze ko-
mentarze, że ojcowie dowiadują się teraz, 

w których klasach są ich dzieci. Możemy jednak 
znacznie wykroczyć poza znajomość podstawo-
wych faktów poprzez obserwację, jak reagujemy 
razem w tej izolacji, czy stanowimy dla siebie 
wsparcie, czy lubimy swoje, od wielu tygodni 
często jedyne towarzystwo. Można zatęsknić za 
bliskimi, których na co dzień nie widujemy. 

😜 Duży potencjał stwarza nam tu także praca 
zdalna. Z jednej strony możemy doświad-

czyć nowego dla nas wizerunku naszego partne-

ra w jego codziennych, zawodowych obowiąz-
kach, co może być całkiem ciekawe. Zyskujemy 
też nowe informacje o naszych współpracowni-
kach, których można zobaczyć niekiedy w dresie 
i niezakładanych dotychczas okularach, usłyszeć 
ich ukochanego psa szczekającego z drugiego 
pokoju, podejrzeć ich mieszkaniową przestrzeń. 
Te drobne, pozornie nic nieznaczące elementy 
wcześniej zupełnie nie były dla nas dostępne. 

PRAKTYKA WDZIĘCZNOŚCI 

🤔 Człowiek jest skonstruowany w ten spo-
sób, że bardziej doskwiera mu to, czego 

nie ma niż zadowala to, co ma. Radość z tego, 
co otrzymujemy szybko przechodzi do porząd-
ku dziennego i wyczekiwania na kolejny „dar”. 
Obecna izolacja zabrała nam na chwilę to, co do-
tychczas było oczywiste – zjedzenie obiadu w re-
stauracji, spacer po mieście, zajęcia na siłowni, 
popołudnie w kinie. Zamiast złościć się, że tym-
czasowo jest to niedostępne, lepiej docenić, że 
zawsze mieliśmy do tego dostęp i za jakiś czas 
znów będziemy mogli z nich korzystać. Np. spa-
cer do parku, umożliwiony w pierwszym etapie 
odmrażania, sprawił ogromną radość wielu z nas. 
Radości tej by nie było, gdyby nie wcześniejsza, 
przymusowa izolacja. Bądźmy wdzięczni za 
to, co mamy. Obecna pandemia sprawiła też, 
że bardziej niż wcześniej doceniamy pracowni-
ków służby zdrowia, ratowników medycznych, 
opiekunów w domach pomocy społecznej. Na-
sze wcześniejsze, często roszczeniowe postawy 
wobec nich zostały zastąpione przez uznanie, 
wdzięczność, głęboką ufność. Całkowicie zmie-
nił się ich wizerunek w naszych oczach, a to jak 
najbardziej korzystna rzecz.

ANALIZA SIEBIE I SWOJEGO ŻYCIA

🧐 Jest to też dobry czas, żeby przyjrzeć się 
własnemu życiu. Warto zmierzyć się ze 

zmianami, które od wielu lat planujemy wpro-
wadzić. Może teraz jest dobry moment na zrzu-
cenie tych 5 kg czy lepsze opanowanie Excela. 
A może lepiej je odpuścić, wykreślić z wszyst-
kich naszych list, skoro do tej pory funkcjonowa-
liśmy bez ich realizacji zupełnie dobrze. To, co 
chcemy zmienić nie zawsze jest tożsame z tym, 
co powinniśmy zmienić. Często w pędzie życia 
trzymamy się zdezaktualizowanych list „do zro-
bienia”, podczas gdy inne sprawy aż się proszą 
o głębszą analizę, np. ogólniejsze spojrzenie na 
pracę czy związek. Może moja dotychczasowa 
praca faktycznie mnie już nie rozwija i warto 
kliknąć na Pracuj.pl. Może w moim związku 
kiepsko się układa i powinniśmy podjąć decyzję 
o rozstaniu. Ignorowanie takich spraw nie ozna-
cza, że same się rozwiążą, po prostu będą nadal 
ignorowane. Warto też spojrzeć na samego siebie 
– jak radzę sobie w obecnych warunkach, czy 
wyłącznie się nudzę, czy daję radę, czy czegoś 
się o sobie dowiaduję? Taka analiza bywa nie-
zwykle pomocna, kryje się w niej potencjał do 
prawdziwej, koniecznej zmiany. Może właśnie 
z myślą o nich zatrzymał się obecnie świat.  

Marlena Hess

Przetarg na remont ul. Wincentego Kadłubka
Urząd dzielnicy Ursus ogłosił przetarg na remont ul. Wincentego Kadłubka na odcinku od 
ul. Pobożnego do ul. Czerwona Droga. Będzie to największa inwestycja drogowa w tym 
roku w Ursusie. 

W artość kosztorysowa remontu wyno-
si  884 806,19 zł brutto.  W zakres prac 
wchodzi naprawa jezdni z podbudową, 

remont chodników i zjazdów, pobocza drogi, 
odwodnienia drogi i odtworzenie oznakowania 

oraz zieleni po przeprowadzonych robotach. 
Planowane zawarcie umowy w przypadku roz-
strzygnięcia przetargu przypada na czerwiec 
br., zaś planowany termin realizacji to początek 
trzeciego kwartału 2020 roku.                   UD Ursus

 Nowe boisko czeka na uczniów w SP 4
Nowoczesne, wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę siatkową i w koszykówkę wraz z dodat-
kowym wyposażeniem sportowym zostało oddane do użytku w Szkole Podstawowej nr 4 
przy ul. Walerego Sławka 9.  Inwestycja kosztowała 253 623,45 zł brutto.

B oisko otrzymało nową, wytrzymałą  i bez-
pieczną dla użytkowników nawierzchnię po-
liuretanową oraz nowe kosze i siatkę do gry 

z możliwością regulowania wysokości. Obiekt 
uzupełniono o elementy małej architektury 
–  chodniki, ławki i pokrywę skoczni do skoku 
w dal.  

Warto dodać, że uczniowie „Czwórki” w ostat-
nich latach zostali dwukrotnie wicemistrzami 
Polski w koszykówce i siatkówce. Stąd mamy 
nadzieję, że poprawa warunków do gry i ćwiczeń 
przyczyni się do kolejnych sportowych sukcesów 
szkoły. 

UD Ursus
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Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

Na terenie pomiędzy placem 
zabaw „Hasanka” a torami 

kolejowymi relacji War-
szawa-Katowice postępują 
prace związane z budową 

II etapu Centrum Lokalnego 
„Niedźwiadek”. W ostatnim 
czasie obszar wzbogacił się 

o 60 nowo posadzonych 
drzew. Są to lipy, brzozy, 

klony i dęby.

G łównym punktem budowy 
jest strefa sportu z komplek-
sem boisk do gry w koszy-

kówkę, piłkę nożną, piłkę ręcz-
ną, tenisa oraz badmintona. 
W ramach inwestycji zaplano-
wano również utworzenie za-
plecza sanitarnego z szatniami. 
Teren uzupełnią elementy małej 
architektury i nowe nasadzenia 
zieleni. Inwestycja ma zakoń-
czyć się na przełomie sierpnia 
i września br.                  UD Ursus

Od dnia 1 stycznia 2020 roku decyzje 
podatkowe wystawiane są przez Cen-
trum Obsługi Podatnika przy ul. Obozo-
wej 57 w Warszawie; tel. 22 443 09 00, 
22 443 09 01. Oznacza to, że Urząd Dziel-
nicy Ursus nie jest organem wystawia-
jącym decyzje o wysokości podatku na 
2020 rok.  

W związku ze zmianami w sposobie re-
alizacji usług przez Pocztę Polską 
(listonosze nie doręczają listów pole-

conych, trzeba je odbierać w placówkach) 
oraz wprowadzonymi ograniczeniami 
w poruszaniu się osób, chcąc ograniczyć 
konieczność odbierania przez mieszkań-
ców Warszawy przesyłek pocztowych, Pre-
zydent m.st. Warszawy podjął decyzję 
o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wymia-
rze podatku od nieruchomości za 2020 r. 
Generowanie i wysyłka decyzji podatkowych 
zostaną wznowione po ustaniu lub ogranicze-
niu zagrożenia epidemicznego.
Mieszkańcy nie będą musieli odbierać decy-
zji na poczcie, a także nie będą musieli na 
razie uiszczać podatku, ponieważ, zgodnie 
z obowiązującym prawem, pierwszą ratę po-
datku (1/4 całej kwoty) należy opłacić w cią-
gu 14 dni od otrzymania decyzji. 

Do części mieszkańców zostały już wysłane 
decyzje. Aby uniknąć konieczności dokony-
wania przez nich wpłat za podatek w obecnej 
sytuacji, Prezydent zwrócił się do ministra 
finansów o wydanie rozporządzenia po-
zwalającego przesunąć o trzy miesiące 
termin płatności pierwszej i drugiej raty 
podatku osobom, które decyzję podatkową 
już otrzymały.                   UD Ursus

Decyzje podatkowe 
wystawia COP

Drodzy Mieszkańcy,
czas epidemii koronawirusa to sprawdzian dla nas wszyst-
kich. Powoli znoszone są niektóre ograniczenia, mimo to 
dalej powinniśmy podchodzić poważnie do zasad bezpie-
czeństwa. Zachowujmy niezbędne środki ostrożności takie 
jak noszenie maseczek czy rękawiczek oraz utrzymywanie 
przyjętego odstępu minimum 2 metrów. Uważajmy i dbajmy 
o siebie nawzajem.

Cieszę się, że pomimo trudnej sytuacji w jakiej się znaj-
dujemy, w dzielnicy udaje się realizować wiele ważnych 

inwestycji. Należą do nich między innymi: budowa żłobka przy ul. Henryka 
Pobożnego, budowa I i II etapu Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”, a także 
remonty szkół i dróg dzielnicowych. W ramach odpowiedzialności społecznej do 
rozbudowy Ursusa skutecznie włączamy także podmioty, które prowadzą inwesty-
cje na terenie naszej dzielnicy. Obecnie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy 
z czterema deweloperami m.in. na budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Hen-
nela do ul. Herbu Oksza oraz ul. Herbu Oksza na odcinku do ul. 44KDT (zwanej 
ul. Odlewniczą), co zapewni obsługę komunikacyjną nowych obiektów oświa-
towych – przedszkola i szkoły podstawowej przy ul. Hennela. Wszystkie koszty 
inwestycyjne budowy ww. ulic zostaną sfinansowane przez deweloperów, którzy 
dodatkowo nieodpłatnie przekażą część gruntów pod ich budowę.

Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

 Szanowni Państwo,

w tym trudnym okresie pandemii 
powinniśmy nie tylko dbać o zdro-
wie, ale również wzajemnie się 
wspierać i jednoczyć. Bezcennej 
pomocy udziela Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Ursusie, który 
jest zaangażowany między innymi 

w dożywianie i opiekę, a także w zbiórkę żywności 
dla osób najbardziej potrzebujących. Z myślą o jesz-
cze lepszym dotarciu do potrzebujących mieszkańców 
powstał Dzielnicowy Zespół Wsparcia, którego 
zadaniem jest zapewnienie pomocy wszystkim po-
trzebującym. Staramy się dotrzeć do jak największej 
liczby seniorów i zdiagnozować komu oraz w jakim 
zakresie potrzebne jest nasze wsparcie. Osoby, które 
go potrzebują, a które nie mają rodziny czy sąsiadów, 
którzy mogliby pomóc, prosimy zgłaszać na numer  
22 277 34 77. Odpowiemy na każde zgłoszenie.

Mam nadzieję, że działania podjęte w naszej dziel-
nicy pozwolą mieszkańcom w sposób bezpieczny 
i w dobrym zdrowiu przetrwać czas epidemii.  

Kazimierz Sternik
Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

 Szanowni Państwo,

w dobie epidemii placówki 
oświatowe stanęły przed trud-
nym zadaniem nauczania zdal-
nego. Jest to wyzwanie zarówno 
dla nauczycieli jak i uczniów, 
którzy musieli przystosować się 
do nowych warunków, a także 

nauczyć się obsługi dodatkowych programów. Ak-
tualnie przyswajanie wiedzy nie jest możliwe bez 
dostępu do komputerów. W ramach aktywnego 
wsparcia szkół na terenie naszej dzielnicy, zarząd 
zdecydował się na zakup 158 laptopów, które szko-
ły udostępniają potrzebującym uczniom na czas 
nauki zdalnej. To bardzo ważne, aby nawet w tak 
trudnym czasie stworzyć dzieciom warunki do peł-
nego i efektywnego zdobywania wiedzy. Ponadto 
w Ursusie przygotowywana jest akcja „Paczka”, 
w ramach której najbardziej potrzebujący ucznio-
wie otrzymają artykuły spożywcze. Z pomocy będą 
mogli skorzystać podopieczni, którzy nie są objęci 
działaniami Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wiesław Krzemień
Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

 60 nowych drzew
na Niedźwiadku

📞

📞

📞

📞

MIEJSKI SYSTEM POMOCY DLA SENIORÓW PODCZAS EPIDEMII
W ramach akcji „Warszawa Wspiera”
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy urucho-
mił  Dzielnicowy Zespół Wsparcia, który będzie 
pomagał osobom samotnym, szczególnie za-
grożonym zachorowaniem, które powinny ogra-
niczyć wyjścia z domu.

 DZIELNICOWY
ZESPÓŁ WSPARCIA
zorganizuje pomoc przy zrobieniu 
podstawowych zakupów, m.in.: spo-
żywczych, artykułów higienicznych, 
leków oraz karmy dla zwierząt, a tak-
że np. przy wyniesieniu śmieci. 
Świadczenie pomocy odbywa się w taki sposób, 
aby całkowicie wyeliminować niebezpieczeń-
stwo zakażenia koronawirusem, wolontariusze 
zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej. 
Wsparcie świadczone jest raz w tygodniu w mia-
rę możliwości przez tę samą osobę przez cały 
czas trwania akcji. Wolontariusze kontaktują się 
z potrzebującymi poprzez domofon lub telefon, 
podając swoje imię i nazwisko, potwierdzając 
zgłoszoną potrzebę wsparcia i prosząc o przy-
gotowanie się do wizyty.

KONTAKT – tel. 22 277 34 77
ursus.wsparcie@um.warszawa.pl

PRZYDATNE

NUMERY
TELEFONÓW:

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ DZIELNICY 
URSUS – tel. 22 277 34 40,
w okresie epidemii koronawirusa – zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb w formie 
ciepłego posiłku, zakupów, wsparcia 
psychologicznego, kontaktu z organizacjami 
wolontarystycznymi.
STRONA WWW: ops-ursus.pl
e-mail: sekretariat@ops-ursus.pl 

TELEFON ZAUFANIA 
DLA OSÓB STARSZYCH
– 22 635 09 54, 
prowadzony przez Stowarzyszenie Mali Bracia 
Ubogich, poniedziałek-piątek 17.00–20.00.  
Mogą zadzwonić osoby starsze, samotne, 
potrzebujące wsparcia psychologicznego. 

FUNDACJA PROJEKT 
STARSI – tel. 537 375 505
(można dzwonić i nagrać wiadomość, 
organizacja oddzwania). 
Pomoc osobom starszym krzywdzonym 
przez swoich bliskich,  pomoc interwencyjna 
(zgłasza odpowiednim służbom i monito-
ruje przypadki przemocy wobec starszych). 
Wsparcie psychologiczne, pomoc prawna.

FUNDACJA WSPARCIE 
– tel. 793 413 489
Pomoc rodzinom 
osób z Alzhaimerem oraz demencją 
od wtorku do soboty 
w godz. 10.00–14.00 
DYŻURY PSYCHOLOGA: 
we wtorki i soboty.
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NASZE STRONY

Od początku roku 2020 zaczęło wokół nas coraz częściej pojawiać się 
słowo „koronawirus” (pierwsze przypadki zachorowań odnotowano 
w grudniu 2019 r., w Chinach), ale z początku traktowaliśmy to jako coś 
odległego – wszak Chiny leżą daleko od Polski. Informowano o wirusie, 
zakażeniach, przypadkach śmiertelnych, kwarantannie. Nas to nie doty-
czyło, Azja to nie Europa. Ale wkrótce odnotowano pierwszy przypadek 
na naszym kontynencie (25 stycznia br. – Francja), potem drugi (Niemcy 
– 28 stycznia) ... i się zaczęło. Finlandia – 30 stycznia, Włochy – 31 stycz-
nia. W środę, 4 marca, zdiagnozowano pierwszy przypadek koronawirusa 
w Polsce. W niedzielę, 8 marca, było ich 11. 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-
-WYCHOWAWCZYCH
W poniedziałek, 9 marca, kiedy ucznio-
wie klasy trzeciej jednej z warszawskich 
szkół niepublicznych jechali na comie-
sięczne zajęcia edukacyjne do Kina 
Muranów – część rodziców postano-
wiła swoje pociechy zostawić w domu. 
Tematem dominującym w środkach 
masowego przekazu i mediach społecz-
nościowych było COVID-19. To zrozu-
miałe, że zaczęły się obawy, a na zajęcia 
dzieci jeżdżą komunikacją miejską. Ale 
dzień później, na lekcjach, fre-
kwencja wynosiła 90%. Przy-
szła środa, 11 marca. Tego dnia 
Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO) uznała epidemię 
koronawirusa za pandemię. 
A niezależnie od tego, w ciągu 
dnia ogłoszono informację, że 
jutro uczniowie już do szko-
ły nie przyjdą. Nie tylko w tej 
placówce, ale we wszystkich 
szkołach w Polsce. W związ-
ku z nasileniem zachorowań 
na COVID-19 ( na koniec tego 
dnia potwierdzono w Polsce 27 
przypadków), decyzją Ministra 
Edukacji Narodowej od 12 do 
25 marca 2020 r. zawieszono 
zajęcia dydaktyczno-wycho-
wawcze w przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświa-
towych (publicznych i niepub-
licznych). Działania te miały na 
celu ograniczenie rozprzestrze-
niania się zakażenia koronawi-
rusem – im mniej dużych sku-
pisk ludzi, tym mniejsze szanse 
na szybkie rozprzestrzenianie 
się wirusów. Pierwsze dwa dni 
(czwartek i piątek, 12–13 mar-
ca) potraktowano jako okres 
przejściowy i w przedszkołach 
oraz szkołach podstawowych odbywały 
się jedynie zajęcia opiekuńcze (przy bar-
dzo niskiej frekwencji). Od poniedział-
ku, 16 marca także i ta forma została 
zawieszona. W szkołach nie było żadne-
go ucznia. Nauczyciele pozostawali do 
dyspozycji dyrektorów szkół i mieli być 
w gotowości do wykonywania pracy.

NAUKA W DOMU
Dzieci zabrały ze szkoły podręczni-
ki, ćwiczenia, zeszyty, stroje na w-f, 
buty na zmianę i inne rzeczy osobiste. 
Rodzice i opiekunowie zmuszeni zo-
stali z dnia na dzień do zorganizowa-
nia opieki lub zajęcia się dziećmi. Ci, 
których pociechy nie ukończyły 8 roku 
życia, mogli złożyć wniosek o zasiłek 
opiekuńczy (przysługuje rodzicowi, 

kiedy nagle zamknięte zostaje przed-
szkole lub szkoła, a on nie ma komu 
zostawić dziecka pod opieką). Szko-
ły zostały bez uczniów, którzy mieli 
uczyć się w domu, ale z nauczycielami. 
Trzeba było przeorganizować sposób 
pracy, przygotować i ustalić strategię 
działania na najbliższy czas, szybko 
zapoznać się z platformami edukacyj-
nymi, z których miano korzystać pod-
czas lekcji on-line. Wiadome już było, 
że nauka odbywać się będzie w sposób 
zdalny, czyli na odległość. Na koniecz-

ność zdalnej nauki nie byliśmy przy-
gotowani. Na razie nauczyciele mieli 
nie realizować podstawy programowej 
i nie sprawdzać frekwencji. Ale nie 
wiadomo było, ile czasu to zawiesze-
nie potrwa, bo to, że zostanie prze-
dłużone było niemal pewne. Niektóre 
szkoły niepubliczne zaczęły pracować 
w trybie on-line już od poniedziałku, 
16 marca. Wprowadzono nowe pla-
ny lekcji dostosowane do panujących 
warunków. Nauczyciele łączyli się 
z uczniami (klasą) o konkretnej porze 
– najczęściej poprzez Microsoft Teams 
lub Zoom. 

NAUCZANIE ZDALNE
W piątek, 20 marca, ogłoszono, że 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej, zawieszenie zajęć 
dydaktycznych w szkołach i pozosta-
łych placówkach zostaje przedłużone do 
10 kwietnia. Od 26 marca już wszyst-
kie szkoły miały prowadzić nauczanie 
zdalne, czyli kształcenie na odległość. 
Nauczyciele mieli realizować podstawę 
programową i odnotowywać frekwen-
cję. Wiadome było, że początki mogą 
być trudne – i były. Pierwszego dnia sy-
stemy się zawieszały, połączenia prze-
rywały, były kłopoty z logowaniem do 
portalu Librus (dziennik elektroniczny). 
Pojawiające się problemy stopniowo 
były i są usuwane. Nauczyciele musieli 
nauczyć się nowej formy pracy – nie jest 
tajemnicą, że część uczniów lepiej od 
nich radzi sobie z obsługą komputerów. 
Nauczanie na odległość może przybie-
rać różne formy. 
Nauczyciel i uczniowie spotykają się na 
lekcji on-line w czasie rzeczywistym, 
tu i teraz. Obydwie strony są ze sobą 
w bezpośrednim kontakcie, komuniku-
ją się ze sobą. Taki sposób (nazwany 
nauczaniem synchronicznym) jest naj-

bardziej zbliżony do realnego 
przebywania w szkole. Uczeń 
rozmawia z nauczycielem, słu-
cha, zadaje pytania, otrzymuje 
od nauczyciela odpowiedź. 
Takie kształcenie wymaga do-
brych warunków technicznych 
po obu stronach. 
Druga równoprawna forma 
kształcenia na odległość to na-
uczanie asynchroniczne. Odby-
wa się poprzez przekazywanie 
informacji bez bezpośredniego 
kontaktu ucznia z nauczycie-
lem. Uczniowie otrzymują in-
formacje dotyczące materiału 
do nauki za pośrednictwem 
Internetu poprzez pocztę elek-
troniczną, media społecznoś-
ciowe, wirtualne lekcje, filmy, 
audiobooki, dyskusje online, 
zintegrowaną platformę eduka-
cyjną epodreczniki.pl, dzienni-
ki elektroniczne i inne zasoby, 
które wskaże nauczyciel. Wy-
konane zadania odsyłają na-
uczycielowi. 
Nauczanie zdalne nakłada na 
uczniów obowiązek samo-
dzielnej pracy – liczba godzin 
lekcyjnych różni się od ilości 
lekcji w szkole stacjonarnej. 

Za organizację kształcenia na odległość 
odpowiadają dyrektorzy szkół.

NAUCZANIE SYNCHRONICZNE
W przypadku kształcenia synchronicz-
nego lekcje rozpoczynają się wg planu. 
O określonej porze nauczyciel roz-
poczyna spotkanie głosowo-wizyjne. 
Uczniowie dołączają, witają się, jest 
sprawdzana frekwencja. Nauczyciel 
prowadzi lekcję: przedstawia temat, 
udostępnia materiały, uczniowie wyko-
nują ćwiczenia, utrwalają przekazywa-
ną im wiedzę. Lekcja najczęściej trwa 
tak jak w szkole – 45 minut. Ucznio-
wie powinni być do niej przygotowani 
– mieć uporządkowane miejsce pracy, 
wszelkie potrzebne materiały w zasię-
gu ręki, pamiętać o zasadach savoir- 

-vivre: uprzejmie odnosić się do siebie, 
słuchać, dać możliwość wypowiedze-
nia się innym, mówić gdy inna osoba 
skończy, nie zajmować się w trakcie 
lekcji grą na telefonie, czy rozmowami 
na czacie, nie zakłócać lekcji (głośne 
zachowanie, wyciszanie lub wyrzuca-
nie uczestników spotkania).
Taka forma nauki różni się od tej 
w szkole stacjonarnej. Przede wszyst-
kim brak kontaktu wzrokowego ucz-
niów i nauczyciela (kamera tego nie za-
łatwi). Podczas tradycyjnej lekcji lepiej 
można pokazać i wyjaśnić to, co nie-
zrozumiałe, można zapytać, aktywnie 
uczestniczyć w lekcji – chęć zabrania 
głosu sygnalizując podniesieniem ręki, 
można korzystać z pomocy i ekspona-
tów – dotknąć, zbadać. Podczas naucza-
nia on-line mamy komputer z ekranem. 
Kamerę można wyłączyć, gdyż nie za-
wsze jest potrzebna. Nauczyciel może 
widzieć, że uczeń dołączył do spotka-
nia, ale czy fizycznie jest, tego nie może 
być pewny. Kamera wyłączona, mikro-
fon wyłączony, uczeń nie odpowiada – 
to mogą, ale nie muszą, być problemy 
techniczne… Po zakończonych lekcjach 
nauczyciel przesyła uczniowi mate-
riały podsumowujące oraz zadania do 
wykonania – uczniowie mają je ode-
słać w formie dokumentu lub zdjęcia. 
W szkole nauczyciel przejdzie po klasie, 
nad każdym się nachyli, zweryfikuje na 
bieżąco – tu musi otworzyć plik. 

NAUCZANIE ASYNCHRONICZNE 
W tym przypadku nauczyciel przesyła 
informacje, co uczeń ma zrobić: prze-
czytać, obejrzeć, odsłuchać i jak ma 
pracować z danym materiałem. Uczeń 
nie łączy się z nauczycielem, ma za to 
obowiązek do określonej godziny, za-
logować się, inaczej ma zaznaczoną 
nieobecność. Nauczyciel ustala także 
termin przesłania prac, które uczeń ma 
zrobić. Taki sposób wymaga dużo więk-
szej samodyscypliny ucznia i jego ro-
dzica (w przypadku młodszych dzieci). 
Wysyłając materiały i karty z ćwicze-
niami dla uczniów nauczyciele muszą 
brać pod uwagę, że nie każdy ma moż-
liwość drukowania. Także ilość zadań 
powinna być dostosowana do możliwo-
ści psychofizycznych dzieci, ich wieku 
i etapu edukacyjnego (szczególnie tych 
w młodszym wieku szkolnym). Szkoła 
nie powinna obciążać uczniów większą 

ilością godzin spędzanych przed kom-
puterem. Czasami zadawane mają dużo, 
czasami mało – dzieciom trudno się 
zmobilizować bez nauczyciela, czasami 
im się nie chce.

WARUNKI TECHNICZNE
Nauczanie zdalne nie jest wolne od 
problemów technicznych, na które 
w większości nie ma się wpływu. Obie 
strony: nauczyciel i uczeń muszą być 
wyposażeni w komputer z dostępem 
do Internetu. Trzeba pamiętać, że mogą 
zdarzać się kłopoty z siecią, mogą też 
być problemy z dźwiękiem, obrazem. 
Ale również i z dostępem do komputera. 
Jak mają się uczyć ci, którzy odpowied-
niego sprzętu nie mają lub zmuszeni są 
do dzielenia się nim z innymi członkami 
rodziny. Gdy w domu jest jeden kompu-
ter, a potrzebują go do pracy w tym sa-
mym czasie dziecko/dzieci (rodzeństwo 
w wieku szkolnym) i rodzice (którzy też 
pracują zdalnie) – to może być problem. 
Niektóre szkoły umożliwiały wypoży-
czenie niezbędnego sprzętu. Część na-
uczycieli też ma dzieci w wieku szkol-
nym, więc tych szkół w domu może być 
więcej. Ułatwieniem są smartfony, ale 
nie w każdym przypadku.

OCZAMI RODZICÓW
Pierwszy miesiąc kształcenia na od-
ległość oceniany jest przez rodziców 
w większości pozytywnie. Są zadowole-
ni, że lekcje internetowe działają i cieszą 
się z istnienia takiej możliwości. Dzielą 
się swoimi spostrzeżeniami, proponują 
pomoc. Są nastawieni życzliwie. Z roz-
mów wynika, że dzieci lubią zajęcia 
online i rano na nie czekają, są przygo-
towani. Oczywiście początki były trud-
ne – wiadomo, że szczególnie dla tych 
młodszych taka szkoła to coś nowego, 
trzeba się nacieszyć wszelkimi nowin-
kami, sprawdzić możliwości, jakimi się 
dysponuje – np. mogę kogoś wyciszyć 
i nikt nie będzie wiedział, że to ja. Po-
trzebny był czas, żeby organizację zajęć 
uregulować. Jednoczesne zabieranie 
głosu przez kilkoro dzieci na raz, brak 
koncentracji i powtarzające się pytania 
o to samo, rozpraszacze, które ucznio-
wie mieli ze sobą (telefony, zabawki), 
problemy techniczne, zbieranie przez 
mikrofony laptopów różnych dźwięków 
domowych. Tu potrzebna jest samody-
scyplina i czas. 

NAUCZANIE ZDALNE w czasach koronawirusa 
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PIERWSZE „MASECZKOMATY” 
W NASZYM REGIONIE
W czwartek, 9 kwietnia, na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki wraz z mi-
nistrem zdrowia Łukaszem Szumowskim ogłosili m. in. nakaz zasłaniania fragmentu twa-
rzy w przestrzeni publicznej w związku z panującą pandemią. W odpowiedzi na ogromne 
zapotrzebowanie tych produktów polska fi rma z Komorowa pod Pruszkowem zaczęła sta-
wiać automaty ze środkami ochrony osobistej
„Maseczkomaty” pojawiły się m.in. w dużych 
miastach – Krakowie i w Warszawie (w stolicy 
– na Mokotowie – przy ul. Mozarta 1 obok bi-
blioteki oraz na bazarku przy ul. Wołoskiej). 
� W PIASTOWIE od 17 kwietnia uruchomiony 

został pierwszy automat, za pomocą którego 
można zakupić środki ochrony osobistej. Urzą-
dzenie zlokalizowane jest przy ul. Wysockiego 
w okolicy sklepu Biedronka. Miasto zapowia-
da, że niebawem pojawi się drugi automat, zlo-
kalizowany w południowej stronie miasta. 

� W PRUSZKOWIE maseczkomat postawiony 
został na ulicy Kraszewskiego przy budynku 
Urzędu Miasta. Asortyment ma być na bieżąco 
uzupełniany, ale również będzie się zmieniał 
i będą pojawiały się w nim nowe produkty. We-
dług zapowiedzi to nie będzie jedyna maszyna 
w mieście.

ASORTYMENT
W automatach firmy Vendmen czynnych 24 
godziny na dobę można nabyć: 
� jednorazową maseczkę medyczną 

(8,80 zł/szt.), 
� żel antybakteryjny Bio Labs w saszetce 1,5 ml  

(4,50 zł/3 sztuki), 
� żel antybakteryjny w buteleczce 60 ml 

(13,90 zł/szt.), 
� żel antybakteryjny w tubce 50 ml  

(10,90 zł/szt.),

� jedną parę rękawiczek ochronnych nitrylowych 
od XS do XL (2,90 zł/para).

PLUSY I MINUSY
Transakcję można przeprowadzić jedynie w spo-
sób bezgotówkowy. Trzeba jednak pamiętać, 
że kart płatniczych często nie posiadają starsze 
osoby i przez to zostają wykluczone z zakupów 
poprzez automat. Jak zwrócili nam uwagę czy-
telnicy, ceny produktów są zawyżone. Maseczkę 
można kupić nawet za 5 zł, a nie za 8,80 zł. Żel 
antybakteryjny o pojemności 50 ml można kupić 
już w przedziale 4,79 zł – 5,99 zł. Uda się również 
nabyć rękawiczki nitrylowe i to 10 sztuk, a nie 
jedną, za 4,99 zł. Na automacie zamieszczona jest 
informacja producenta, że „ceny uzależnione są 
od aktualnych cen towarów”. W automat jest rów-
nież wbudowany dozownik z płynem dezynfeku-
jącym. Ponoć w stolicy już nie działa…

TEST NA KORONAWIRUSA Z AUTOMATU?
Firma zapowiada na swojej stronie, że wkrótce 
w automatach będzie można nabyć testy na koro-
nawirusa. Są to testy diagnostyczne  do identyfi-
kacji wirusa SARS-CoV-2 opracowane przez pol-
ską firmę GeneMe. Test na koronawirusa składać 
się będzie z zestawu pobraniowego: rękawiczek 
jednorazowych, wymazówek oraz pojemników 
transportowych wypełnionych buforem.

Agnieszka Gorzkowska

OCZAMI UCZNIÓW
Po pięciu tygodniach szkoły on-line wy-
chowawca jednej z klas (trzeciej) szkoły 
podstawowej zapytał swoich uczniów – 
czy wolą uczyć się on-line czy chodzić 
do szkoły; co im się podoba, a co nie 
podoba w nauczaniu zdalnym. Co odpo-
wiedziały dzieci? Większość woli cho-
dzić do szkoły stacjonarnej, ponieważ 
może się tam spotkać na żywo z kolega-
mi i wspólnie bawić – stęsknili się już za 
sobą. W szkole stacjonarnej można się 
więcej nauczyć, brać udział w różnych 
konkursach i warsztatach tematycznych. 
Lekcje w szkole są bardziej urozmai-
cone, nie ma wzajemnego wyciszania 
i usuwania oraz innych rozpraszaczy 
związanych z niektórymi funkcjami 
spotkań zdalnych. Jeden z uczniów na-
pisał, że nie wie, która forma jest lepsza, 
ale myśli, że w tych czasach powinni 
uczyć się on-line. Inny chciałby wrócić 
do szkoły, bo wtedy będzie mógł wy-
chodzić na dwór. 
Plusy nauczania zdalnego to: nie trzeba 
wcześnie wstawać i wychodzić z domu, 
wszystkie przerwy trwają 15 minut, róż-
ne aktywności na komputerze, pisanie 
z kolegami na czacie, sposób prowadze-
nia niektórych zajęć i korzystanie nie 
tylko z podręcznika, swoboda na lek-
cjach. Możliwość wyłączenia  dźwięku 
z komputera, kiedy chce się skupić na 
rozwiązaniu zadania, krzesło zdecy-
dowanie wygodniejsze, niż to szkolne. 

Dwaj uczniowie lubią prze-
bywać w domu – tu czują się 
lepiej, ale chętnie spotkaliby 
się już w szkole z kolegami. 
Jeden z uczniów napisał, 
że nie widzi w nauczaniu 
zdalnym niczego fajnego 
i czuje się dziwnie. Innemu 
nie podoba się wyciszanie, 
„... bo kiedy ktoś odpowia-
da i nagle jest wyciszony, 
może być nieświadomy, 
że go nie słychać i nadal 
mówi, a przy ponownym 
włączeniu głosu zapomni 
odpowiedzi, nad którą 
czasami długo myślał”. 
Minusem są też problemy 
techniczne mogące pojawić 
się u każdego. Zły dźwięk 
i obraz, z czym wiąże się 
to, że uczniowie nie rozu-
mieją, co mówi nauczyciel, 
a ten nie słyszy dokładnie 
odpowiedzi. Pogłosy, dźwięki z ze-
wnątrz i muzyczki lub gry lecące w tle 
to też jeden z problemów związanych 
ze szkołą zdalną. W takiej szkole pra-
cuje się wolniej. Brakuje bezpośrednie-
go kontaktu i możliwości przeprowa-
dzenia normalnych zajęć sportowych 
i plastyki. Zadawane  jest więcej prac 
domowych niż zwykle. 
Szkoła to też edukacja społeczna – nau-
ka umiejętności społecznych: wzajem-

nego komunikowania się, współpracy, 
wspólnego funkcjonowania w grupie.

JAK DŁUGO?
Lekcji w szkołach nie ma od czwartku, 
12 marca. W piątek, 20 marca ogło-
szono, że zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej, zawie-
szenie zajęć dydaktycznych w szkołach 
i pozostałych placówkach zostaje prze-
dłużone do 10 kwietnia, czyli Wielkiego 

Piątku. W Wielkim Tygodniu 
ostatnim dniem, kiedy ucz-
niowie mają lekcje jest środa. 
W czwartek, piątek i poświą-
teczny wtorek szkoły orga-
nizują dyżury opiekuńcze, 
a nauka zaczyna się od środy. 
W środę, 8 kwietnia, ostat-
ni dzień nauki on-line przed 
świętami, nie było jeszcze 
oficjalnej decyzji odnośnie 
pracy szkół, ale nie było też 
żadnych przesłanek ku temu, 
aby dzieci mogły wrócić. De-
cyzja pojawiła się dzień póź-
niej – w czwartek, 9 kwietnia 

opublikowano rozporządzenie ws. prze-
dłużenia zamknięcia szkół do 26 kwiet-
nia (niedziela). Ciągle nie jest wiadome, 
do jakiego momentu konieczne będzie 
utrzymanie ograniczeń w funkcjono-
waniu szkół i placówek oświatowych. 
W piątek, 24 kwietnia, podano do pub-
licznej wiadomości, że szkoły i przed-
szkola pozostaną zamknięte do 24 maja, 
ustalono nowe terminy egzaminu matu-
ralnego i egzaminu ósmoklasisty. 
Jak długo ten stan potrwa? Wszystko 
zależy od sytuacji epidemiologicznej 
w Polsce.

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik

OD REDAKCJI. Rzeczywistość zdalnej nauki w niektórych szko-
łach zdecydowanie się różni od opisanej w materiale. Dochodzą 
do nas sygnały, że dzieci nie mają szans łączenia się o danej 
porze on-line, ponieważ w tym samym czasie rodzice pracują 
zdalnie, a szkoła nie uwzględniła innych rozwiązań. Występują 

poważne zaniedbania w kontakcie z nauczycielami, nie mówiąc o bra-
kach sprzętowych (komputery, laptopy). Nie docierają materiały edu-
kacyjne. Dotyczy to głównie państwowych szkół podstawowych, ale 
nie tylko. W jednej z warszawskich szkół niepublicznych nauczanie 
w kl. I-III jest prowadzone sporadycznie. Nauczyciele i dyrekcja nie wy-
kazują minimum dobrej woli w kontaktach z przedstawicielami rodzi-
ców. A wysokość czesnego nie uległa zmianie. 
Jeśli mają Państwo refl eksje związane z formą zdalnej nauki w szko-
łach waszych dzieci – prosimy o sygnały, opis sytuacji. Gwarantujemy 
anonimowość. Piszcie na adres: redakcja@mocnestrony.com.pl
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NASZE STRONY

Trwającą wciąż domową izolację warto wyko-
rzystać na nadrobienie zaległości w szeroko 
pojętej kinematografi i. Przedstawiamy Wam 
trzy kolejne, tym razem bardziej klasyczne se-
riale, które zdecydowanie wyróżniły się w trak-
cie minionej dekady. 

DOCHODZENIE / THE KILLING 
(2011–2014)
To prawdziwa perła wśród seriali kry-
minalnych, która z niezrozumiałych 
dla mnie powodów w Polsce wciąż jest 
mało znana. Akcja toczy się w desz-
czowym i ponurym Seattle. Nastolat-
ka Rosie Larsen zostaje zamordowana 
i porzucona w bagażniku samochodu. 
Do śledztwa nad tą sprawą zostają 
przydzieleni detektyw Sarah Linden (w 

tej roli Mireille Enos) i Stephen Holder 
(grany przez Joela Kinnamana). Na 
pierwszy rzut oka prowadzących spra-
wę bohaterów dzieli komunikacyjna 
przepaść, z czasem jednak zaczynają 
się wzajemnie uzupełniać, tworząc 
mistrzowski duet z niesamowitą che-
mią, stając się tym samym jednym 
z największych atutów tego serialu. 
Kolejnym atutem jest to, jak pozornie 
typowa i oklepana sprawa okazuje się 

zagmatwana i nieustannie za-
skakująca. Zamieszanych w nią 
bohaterów twórcy serialu na-
kreślili z ogromną precyzją, 
konstruując postacie złożo-
ne, pełnokrwiste, skrywające 
w swoich życiorysach mroczne 
sekrety. Nic w tym serialu nie 
jest oczywiste, a z każdym od-
cinkiem zamiast prostych od-
powiedzi widz otrzymuje coraz 
więcej nowych pytań. Produkcja 
doczekała się czterech sezonów, 
z których każdy trzyma wysoki 
poziom.

WIKINGOWIE / VIKINGS
(2013–2020)
Kolejna, obowiązkowa pozycja 
nie tylko dla pasjonatów kultu-
ry nordyckiej. Serial przenosi 
nas do wikińskiej osady Kat-
tegat pod koniec VIII wieku, 

w której toczy się niezwykłe życie 
tytułowych wikingów. Przewodzi im 
Ragnar Lothbrok (w tej roli genialny 
Travis Fimmel), nieugięty wojownik 
o wielkich ambicjach, który obejmu-
je dowództwo nad pierwszą, tajemną 
wyprawą łupieżczą w stronę Anglii. 
Wspiera go nie mniej waleczna żona 
Lagertha (Katheryn Winnick), słyn-
na tarczowniczka i matka ich dwójki 
dzieci (Gyda i Bjorn). Serial stworzo-
ny przez Michaela Hirsta pokazuje, 
że potoczne postrzeganie wikingów 
jako bezwzględnych najeźdźców… 
nie wzięło się znikąd. Fascynujący 
świat wojowników z ich kulturą, poli-
teistycznymi wierzeniami i barwną co-
dziennością wciąga i pochłania widza 
bez reszty. Ogromnym atutem serialu 

jest sposób prowadzenia postaci, 
które z każdym odcinkiem stają 
się coraz bardziej skompliko-
wane i wielowymiarowe, a ich 
działania zaskakujące i nieoczy-
wiste. Warto spojrzeć choćby na 
Lagerthę spełniającą się w roli 
matki i równocześnie brutalnej 
wojowniczki czy relację między 
mnichem Athelstana a Ragnarem 
– kto powiedział, że bycie nie-
wolnikiem i równocześnie przy-
jacielem nie jest możliwe? 

CHIRURDZY / GREY’S ANATOMY 
(OD 2005)
Na koniec serial najstarszy z tej 
listy, który doczekał się już 16 
sezonów i na szczęście jego 

produkcja wciąż trwa. Na 
szczęście – bo jest to serial 
szczególnie bliski mo-
jemu sercu. Przedstawia 
losy prywatne i zawodowe 
piątki rezydentów ze szpitala 
Seattle Grace Hospital, kon-
centrując się szczególnie wokół 
Meredith Grey (Ellen Pom-
peo), córki wybitnej lekarki, 
właśnie rozpoczynającej staż. 
Masa obowiązków, gotowość 
na każde zawołanie, rywaliza-
cja między rezydentami, a do 
tego różne, często nietypowe 
przypadki medyczne to nowa 
rzeczywistość początkujących 
stażystów. Mimo że jest to se-
rial dramatyczny to jego wielką 
siłą jest duży humor, przejawia-
jący się szczególnie w bardzo 
dobrze napisanych dialogach. 
Wywołuje on u odbiorcy całą 

gamę różnych emocji – rozśmiesza, 
wzrusza, zaskakuje, niepokoi, smuci, 
a to wszystko nieraz w ramach jedne-
go odcinka. W trakcie tak wielu sezo-
nów twórcy serialu muszą wykazywać 
się nie lada pomysłowością zarówno 
w warstwie fabularnej, jak i kreacji 
bohaterów. I pomyślnie wypełniają to 
zadanie. Bohaterowie, których lubisz 
najbardziej, często Cię zirytują; ci, 
za którymi nie przepadasz z czasem 
zdobędą Twoją sympatię, a za niezro-
zumiałym zachowaniem innych kryje 
się ich własna, choć często pokręcona 
logika. I chyba właśnie ta złożoność, ta 
nieoczywistość intryguje nas w „Grey’s 
Anatomy” najbardziej. 

Marlena Hess
 Źródło zdjęć: Filmweb

TO WARTO 
OBEJRZEĆ

Kącik
SERIALOWY

Żadna z rządzących partii nie wyeliminowała umów śmieciowych z ryn-
ku pracy. Teraz, w trakcie epidemii i jeszcze długo po niej, będziemy 
odczuwać skutki tego zaniedbania. Według zapowiedzi wicepremier, 
minister rozwoju Jadwigi Emilewicz liczba bezrobotnych do końca tego 
roku może wzrosnąć do 1,5 mln. osób.

W Polsce sprzed wybuchu pandemii 
mieliśmy rekordowo niskie bez-
robocie, mimo to nigdy nie było 

tu rynku pracownika. Istniała pewna 
liczba wolnych wakatów, ale najczęś-
ciej w miejscach oferujących nie-
atrakcyjne warunki pracy, zazwyczaj 
w usługach, nierzadko z dala od domu 
i poniżej kwalifikacji kandydata. We-
dług badań, na które powołuje się Zyta 
Machnicka, autorka książki „Lepszy 
pracodawca. Jak autentyczny employ-
er branding zmienia biznes, rynek 
pracy i ludzi” siedmiu na dziesięciu 
pracowników jest stale otwartych na 
potencjalną zawodową zmianę. Więk-
szość z nich jednak nie decyduje się na 
nią, bo nie widzi żadnej wartościowej 
dla siebie oferty. Analizując rynek pra-
cy nie można więc patrzeć jedynie na 
słupki i statystyki, nie uwzględniają 
one bowiem wszystkiego. Pracodawca 

ma i jeszcze długo będzie miał domi-
nującą pozycję nad pracownikiem, bo 
to od niego zależy czy podpisze umo-
wę z danym kandydatem i jak będzie 
wyglądała ich współpraca. To zawsze 
jest relacja władzy, w której pracow-
nik w przypadku znacznej większości 
branż jest na dużo słabszej pozycji.
Jak można się domyślić sytuacja zagro-
żenia epidemicznego znacznie tę sytua-
cję pogłębi.

Tarcza antypracownicza
W ramach zapowiadanej ochrony miejsc 
pracy w projekcie nowelizacji tarczy 
znalazł się zapis mówiący o „elastycz-
nym mechanizmie ograniczenia kosztów 
osobowych funkcjonowania administra-
cji rządowej”, który gwarantuje rządowi 
możliwość szerokiego zwalniania i obni-
żania pensji urzędników. Decyzje w tej 
sprawie będą podejmowane w oparciu 

o sytuację budże-
tową. O pracowni-
kach i ich prawach 
nie wspomniano.
Swoje postanowie-
nie rząd uzasadnia 
tym, że żadna grupa 
zawodowa nie powin-
na być uprzywilejowa-
na, z czego można wnio-
skować, że zwalniani powinni 
być wszyscy po równo. Zamiast za-
powiadanej ochrony miejsc pracy rząd 
chce równać w dół, nie dając jednocześ-
nie żadnych rozwiązań dla tych, których 
wyśle na zasiłek dla bezrobotnych.
Zgodnie z danymi GUS stopa bezrobo-
cia w marcu 2020 roku wyniosła 5,4%, 
a według wicepremier Jadwigi Emile-
wicz pod koniec roku wzrośnie ona na-
wet do 9–10%.
Wysokość zasiłków od wielu lat nie 
uległa zmianie i jest uzależniona od sta-
żu pracy. Obecnie wynosi ona: 689,12 
zł brutto, później analogicznie 541,12 zł 
brutto – dla osób ze stażem nie przekra-
czającym 5 lat, 861,40 zł brutto przez 
90 dni, później 676,40 zł brutto – dla 
osób ze stażem od 5 do 20 lat pracy 

oraz 1033,68 zł brutto, później 811,68 
zł brutto – dla pracowników z co naj-
mniej 20-letnim stażem pracy. Lewica 

przypomina, że polski zasiłek dla 
bezrobotnych powstał 
trzydzieści lat temu i od 
dawna już nie chroni 
przed ubóstwem.
Rząd zapowiedział, że 
pracuje nad zwiększe-
niem wysokości zasiłku 
do kwoty około połowy 
płacy minimalnej, jednak 

gotowe projekty ustaw 
opozycji wprowadzające 

nowe świadczenia odrzuca.

„Śmieciówki” welcome to
Dla samozatrudnionych i pracujących 
na umowy zlecenia i o dzieło rząd 
oferuje wypłatę jednorazowego świad-
czenia z ZUS-u w wysokości do 2080 
zł brutto. Niestety wielu pracowników 
nie kwalifikuje się do udzielenia im 
tej zapomogi, ponieważ ich umowy 
były zawierane z miesiąca na miesiąc, 
a warunkiem uzyskania świadczenia 
jest udowodnienie zawarcia umowy 
przed 1 lutego 2020 roku. Dodatko-
wym utrudnieniem dla pracownika jest 
wymóg polegający na tym, że wniosek 
o przyznanie mu zapomogi musi złożyć 
jego pracodawca, co wydaje się mało 
realne w przypadku zakończenia sto-
sunku pracy między nimi. Dla porów-
nania – Lewica proponuje świadczenie 

„kryzysowe” w wysokości 2100 zł „na 
rękę” wypłacane co miesiąc w trakcie 
epidemii każdemu, kto stracił swoje 
źródło utrzymania, bez przytoczonych 
tu absurdalnych wymogów, mających 
na celu jedynie wyeliminowanie poten-
cjalnych beneficjentów.

Na ratunek bankom
Zmiany takie jak: zawieszenie spłaty 
kredytu na trzy miesiące, kontynuacja 
wypłaty zasiłku opiekuńczego rodzicom 
dzieci do lat ośmiu, przedłużenie okresu 
złożenia deklaracji podatkowych PIT do 
końca maja, czy monitoring cen niektó-
rych towarów i usług nie mają większe-
go znaczenia dla ludzi, którzy w wyniku 
pandemii zostaną bez pracy. Rząd nie 
zatroszczył się o nich, zadbał natomiast 
o banki.
W ramach tarczy antykryzysowej 
w Banku Gospodarstwa Krajowego po-
wołany został specjalny fundusz dopłat 
do oprocentowania kredytów. Ma on 
wynosić w tym roku 270 mln złotych. 
Pieniądze te mają wesprzeć przede 
wszystkim duże firmy w spłacie odsetek 
bankom. Wysokość dopłaty będzie się 
bowiem różniła w zależności od wielko-
ści firmy.
Opisany tu pierwszy filar, zgodnie 
z założeniami ma na celu ochronę miejsc 
pracy polskich pracowników. Na pytanie 
czy spełnia swoje zadanie każdy musi 
odpowiedzieć sobie sam.

Lucyna Dąbrowska

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 
OKIEM PRACOWNIKA

nie rząd uzasadnia 
tym, że żadna grupa 
zawodowa nie powin-
na być uprzywilejowa-
na, z czego można wnio-
skować, że zwalniani powinni 
być wszyscy po równo. Zamiast za-

przypomina, że polski zasiłek dla 
bezrobotnych powstał 
trzydzieści lat temu i od 
dawna już nie chroni 
przed ubóstwem.
Rząd zapowiedział, że 
pracuje nad zwiększe-
niem wysokości zasiłku 
do kwoty około połowy 
płacy minimalnej, jednak 

gotowe projekty ustaw 
opozycji wprowadzające 

nowe świadczenia odrzuca.

„Śmieciówki” welcome to
Dla samozatrudnionych i pracujących 
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www.pwz.plPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Kampinos    �    Leszno    �    Izabelin    �    Łomianki    �    Błonie    �    Stare Babice    �    Ożarów Mazowiecki

W związku z zaistniałą sytuacją pandemii w Polsce, Urząd Staro-
stwa Powiatowego dostosowując się do zaleceń Wojewody Mazo-
wieckiego i Ministerstwa Zdrowia wprowadził ograniczenia wizyt 
mieszkańców w budynku urzędu. Zalecamy kontakt telefoniczny 
i korespondencję drogą elektroniczną. Kontakt osobisty może od-
bywać się tylko w wyjątkowych przypadkach, po umówieniu tele-
fonicznym wizyty. Starostwo pracuje i biorąc pod uwagę wszelkie 
aktualne rozporządzenia państwowe stara się minimalizować skut-
ki zaistniałej sytuacji. Przedstawiamy informacje dotyczące pracy 
urzędu i jego służb. Wiele informacji znajdziecie Państwo na stro-
nach internetowych powiatu: www.pwz.pl

Z życzeniami zdrowia dla Mieszkańców Powiatu

                                                               Starosta Warszawski Zachodni 
Jan Żychliński

INFORMACJA o funkcjonowaniu
Starostwa Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego

W związku z pandemią, w trosce o zdrowie mieszkańców 
powiatu oraz pracowników urzędu, od 16 marca br. do od-
wołania wprowadzono w urzędzie pracę zdalną. Oznacza 
to, że starostwo powiatowe (wszystkie wydziały i fi lie) zo-

stały zamknięte dla interesantów. Kontakt z wydziałami jest możliwy 
za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub e-PUAP. Kontakt oso-
bisty z pracownikiem jest możliwy tylko w nagłych przypadkach, po 
ustaleniu telefonicznym lub mailowym.

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY

Terenowy Punkt Paszportowy w Ożarowie Mazowieckim zawiesił działal-
ność do odwołania. 
�   Dokument paszportowy można odebrać wyłącznie w przypadku wystą-

pienia sytuacji niecierpiącej zwłoki po uprzednim umówieniu wizyty 
drogą telefoniczną 22 733 72 16. 

�   Wniosek o wydanie paszportu można złożyć wyłącznie w przypadku wy-
stąpienia sytuacji niecierpiącej zwłoki w Referacie Nr 1 przy ul. Kruczej 
5/11 w Warszawie; tel. 22 695 73 02.

SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

Służba Geodezyjna i Kartograficzna informuje, że wniosek o wypisy i wy-
rysy z danych ewidencji gruntów i budynków oraz wniosek o wydanie 
kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej można złożyć, a następnie opłacić 
poprzez Portal Interesanta dostępny na stronie www.podgik.pwz.pl w za-
kładce „Strefa interesanta”. 
Wszelkiego rodzaju wnioski w zakresie geodezji, pod warunkiem opatrze-
nia ich podpisem elektronicznym, można przesyłać na adres: 
geodezjasekretariat@podgik.pwz.pl

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Wydział Architektury i Budownictwa udziela informacji telefonicznie: 
Biuro Podawcze 22 733 72 21, pracownicy – 22 733 72 (22–27)

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że od  16 marca 2020 r. wszyst-
kie wizyty umówione internetowo do rejestracji pojazdu zostały zawieszone 
do odwołania.
�   Informacje pod nr tel.: 22 733 73 (01, 04)
�   Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów – 22 733 73 02
�   Zawiadomienia i potwierdzenia – 22 733 73 06

URZĄD PRACY
DLA PRACOWNIKÓW 
I PRZEDSIĘBIORCÓW
Skutki pandemii i schłodzenie gospodarki możemy 
zauważyć już w Powiatowym Urzędzie Pracy dla 
PWZ w Ożarowie Mazowieckim. Zgłasza się tam 
coraz więcej pracodawców i pracowników oczeku-
jących pomocy fi nansowej.

O d początku kwietnia PUP odnotowuje zwiększoną 
w stosunku do ub. roku liczbę rejestracji osób bez-
robotnych. W pierwszym tygodniu kwietnia zgłosiło 

się ponad 50 osób (dla porównania 119 przez cały kwie-
cień ub. r.) Wnioski składane są drogą elektroniczną. 
Można spodziewać się w kwietniu dwukrotnie więcej 
zarejestrowanych osób bezrobotnych niż przed rokiem. 
Jest to efekt redukcji etatów w przedsiębiorstwach po-
łożonych na terenie naszego powiatu. 

Do PUP zgłaszają się także pracodawcy, zgodnie z za-
pisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych, PUP udziela im niskoprocentowych pożyczek 
z Funduszu Pracy przeznaczonych dla przedsiębiorców. 
Od 2 kwietnia rozpoczęto nabór wniosków dla mikro-
przedsiębiorców (zatrudniających do 10 pracowników). 
Złożono już ponad 100 wniosków dotyczących 5 tys. zł 
dla przedsiębiorstwa. W ostatnich dniach pierwsi 

przedsiębiorcy otrzymali już wypłaty i ten instrument 
finansowy działa z coraz większą efektywnością. 

Aktualnie PUP oczekuje na oprzyrządowanie technicz-
ne z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej w zakresie platformy internetowej, która umożliwi 
składanie wniosków w sprawie dofinansowania części 
kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzed-
siębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, dla or-
ganizacji pozarządowych oraz dofinansowania części 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorców samozatrudnionych.

MŁ

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia 
stron internetowych PUP:

� https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl/
Na tej stronie w zakładce „dla pracodawców i przed-
siębiorców” zawarto informacje dotyczące „tarczy 
antykryzysowej” i procedury składania wniosków 
o dofinansowanie działalności. 

� www.gov.pl 
Na tej stronie opisano inne instrumenty finansowe 
oferowane m.in. przez wojewódzkie urzędy pracy 
czy ZUS.

INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego 
w sprawie zawieszenia terminów administracyjnych
Zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego Starosta Warszawski Zachodni uprzejmie 
informuje, że na podstawie  art. 15 zzs i art. 15 zzr 
Ustawy z 31 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 568) 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemio-

logicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z po-
wodu COVID-19, bieg przewidzianych przepisami 
prawa administracyjnego terminów (…) nie roz-
poczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu 
na ten okres.  

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2020 r. wszystkie terminy 
nałożonych na inwestorów obowiązków uzupełnienia złożonych wniosków ulegają zawieszeniu. 

Terminy te wznowią swój bieg od dnia ogłoszenia ustania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii w Polsce.
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Przed nami maj. Do życia obudziła się przyroda. Jest zielono, 
pięknie, zakwitły kwiaty i drzewa, widać wzmożoną aktyw-
ność ptaków, owadów i wszystkich zwierzaków. Ludzie nato-
miast zniknęli. Nie widać uśmiechniętych twarzy, bo wszyscy 
mają maski. W tym roku tradycyjne majowe imprezy i obcho-
dy świąt i rocznic będą wyglądały inaczej niż kiedykolwiek. 
A właściwie się nie odbędą. Całe nasze życie zostało podpo-
rządkowane walce z pandemią COVID-19.

1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY
Międzynarodowy Dzień Solidarno-
ści Ludzi Pracy, to międzynarodo-
we święto klasy robotniczej, obcho-
dzone od 1890 r. w wielu krajach 
corocznie 1 maja.

Przed 1989 rokiem maj w całej Polsce 
rozpoczynało Święto Pracy – 1 Maja. 
We wszystkich miastach odbywały się 
pochody pierwszomajowe, w których 
obowiązkowo musieli uczestniczyć 
pracownicy państwowych zakładów 
pracy, uczniowie, harcerze ZHP, repre-
zentacje wyższych uczelni, sportowcy, 
pracownicy Państwowych Gospo-
darstw Rolnych i wielu innych organi-
zacji i związków. 
Wszędzie oczywiście przodowali człon-
kowie Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej (PZPR), których było ok. 3 
miliony. Tylko niewielka część należała 
do partii z przekonania, bardzo wielu 
dla konkretnych korzyści – lepszej pra-
cy, dostępu do towarów reglamento-
wanych, pierwszeństwa w dostępie do 
szkół, uczelni. Na większości  stano-
wisk kierowniczych przynależność do 

partii (jedynej słusznej) była wymagana. 
Centralny pochód odbywał się w stoli-
cy. Na trybunie honorowej przy Placu 
Defilad w Warszawie, przed którą kil-
ka godzin przechodził wielotysięczny 
pochód, zawsze stał I Sekretarz Komi-
tetu Centralnego PZPR – najważniejsza 
osoba w państwie i pozostali dostojnicy 
partyjni i państwowi z premierem rządu 
i przewodniczącym Rady Państwa. Ta 
„spontaniczna” manifestacja młodzieży, 
studentów, robotników, pracowników 
wszystkich branż była oczywiście na 
bieżąco transmitowana przez jedyną 
telewizję i radio naprzemiennie z obra-
zami pochodu w Moskwie i „bratnich” 
krajów socjalistycznych. Nad tłumem 
powiewały czerwone i biało-czerwone 
flagi, widniały portrety Lenina, Marksa, 
pierwszych sekretarzy Komitetu Cen-
tralnego Komunistycznej Partii Związ-
ku Radzieckiego i PZPR oraz liczne 
hasła propagandowe.
W Polsce 1 maja jest od 1950 świę-
tem państwowym, wolnym od pracy. 
W latach 80. nielegalne demonstracje 
pierwszomajowe organizowała w opo-
zycji do oficjalnych obchodów pod-
ziemna „Solidarność”. Święto Pracy 
było jednym z najważniejszych świąt 
w PRL-u, miało ono również szczegól-
ną wagę dla nazewnictwa w tym okre-
sie. Wielu ulicom i placom w Polsce 
nadano nazwę „1 Maja”.
Obecnie Międzynarodowe Święto Pra-
cy w Polsce ma charakter spontaniczny 
i wielonurtowy. Od lat swoje demon-
stracje organizują środowiska anar-
chistyczne i anarchosyndykalistyczne 
np. Związek Syndykalistów Polski. 
Osobne uroczystości organizuje Ogól-
nopolskie Porozumienie Związków Za-
wodowych i Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej. Własne obchody mają Ruch 
Sprawiedliwości Społecznej, Komuni-

styczna Partia Polski, Polska Partia So-
cjalistyczna i Lewica Razem oraz Pra-
cownicza Demokracja. Demonstracjom 
towarzyszą pikniki, kiermasze prasy 
lewicowej, konferencje, dyskusje ple-
nerowe oraz koncerty, m.in. Warszaw-
skiego Chóru Rewolucyjnego czy 
Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. 
W tym roku – 1 maja – w telewizji zo-
baczymy zapewnie wspomnienia z po-
przednich lat.

2 MAJA – ŚWIĘTO FLAGI
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
został wprowadzony ustawą z 20 lutego 
2004 r. Tego dnia obchodzony jest także 
Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 
Święto nie jest dniem wolnym od pracy. 
Jednym z powodów ustanowienia no-
wego święta właśnie 2 maja było to, że 
w czasach PRL-u, w tym dniu był nakaz 
zdejmowania flag państwowych po 1 
maja, by nie były eksponowane w dniu 
zniesionego przez władze komunistycz-
ne Święta Konstytucji 3 Maja. Wiele 
osób w tym terminie decydowało się na 
wzięcie urlopu, żeby skorzystać z okazji 
na pierwszą kilkudniową majówkę.

3 MAJA – ŚWIĘTO 
KONSTYTUCJI 3 MAJA
„Konstytucja 3 Maja” została uchwa-
lona w 1791 r. przyjętą tego dnia 
przez Sejm Czteroletni ustawą regu-
lująca ustrój prawny Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów (Polski i Litwy). 
W dniu ustanowienia Konstytucji 
3 Maja przestała istnieć Rzeczpospolita 
Obojga Narodów, a w jej miejsce została 
powołana Rzeczpospolita Polska. Przy-
jęto podział władzy na: ustawodawczą 
(dwuizbowy parlament), wykonawczą 
(posiadała ją rada królewska, w skład 

której wchodzili król jako przewodni-
czący, pięciu ministrów, prymas Polski 
jako przewodniczący Komisji Edukacji 
Narodowej oraz bez prawa głosu na-
stępca tronu, marszałek sejmu i dwóch 
sekretarzy) i sądowniczą, a także znie-
siono m.in. liberum veto, konfederacje 
i wolną elekcję. Konstytucja wprowa-
dzała prawo powszechnej niepodle-
głości (dla szlachty i mieszczaństwa) 
i opiekę państwa nad pospólstwem. 
Była pierwszą w Europie i drugą na 
świecie (po konstytucji Stanów Zjed-
noczonych, uchwalonej w 1787 roku) 
nowoczesną, spisaną konstytucją. Pol-
ska stała się monarchią konstytucyjną, 
zmierzającą w kierunku monarchii kon-
stytucyjno-parlamentarnej. Choć Kon-
stytucja 3 Maja obowiązywała tylko 
przez 14 miesięcy, była wielkim osiąg-
nięciem narodu polskiego pragnącego 
zachować niezależność państwową oraz 
zapewnić możliwość rozwoju gospodar-
czego i politycznego kraju.  W 1792 r. 
połączone siły przeciwnej konstytucji 
konfederacji targowickiej (20 tysięcy) 

i armii rosyjskiej (97 tysięcy) wkroczy-
ły do Polski.  Król Stanisław August Po-
niatowski zdołał wystawić przeciw nim 
tylko 37-tysięczną armię składającą się 
z rekrutów. Mimo kilku wygranych bi-
tew, kiedy wojska rosyjskie dotarły pod 
Warszawę, król zdecydował się na ka-
pitulację i przyłączenie do targowiczan. 
Wkrótce Polska na 123 lata, w wyniku 
rozbioru przez Rosję, Austrię i Prusy 
utraciła niepodległość. Od czasu odzy-
skania niepodległości 11 listopada 1918 
roku, Święto Konstytucji 3 Maja było 
obchodzone jako najważniejsze święto 
państwowe.

Historia polskich ustaw zasadniczych
Czasy rozbiorów. W lipcu 1807 r. 
w czasie marszu francuskiego cesa-
rza Napoleona Bonaparte przez Eu-
ropę w wyniku traktatów pokojowych 
podpisanych przez niego w Tylży nad 
Niemnem z carem Rosji Aleksandrem 
Romanowem i z królem pruskim Fry-
derykiem Wilhelmem III Hohenzoller-
nem powstało Księstwo Warszawskie 
(w najlepszym okresie – 155 tys. km2 
– 4,3 mln ludności). 19 lipca 1807 r. 
Napoleon stworzył konstytucję dla 
tej namiastki państwa polskiego. Wraz 
z wprowadzonym równocześnie Ko-
deksem Napoleona konstytucja rów-
nała wszystkich ludzi wobec prawa, 
likwidowała odrębne sądy na rzecz jed-
nolitego sądownictwa dla wszystkich 
obywateli kraju i znosiła poddaństwo 
chłopów.
W 1815 r. na mocy postanowień kon-
gresu wiedeńskiego powstało Króle-
stwo Polskie, któremu cesarz Rosji 
i król Polski Aleksander I nadał 
konstytucję, dającą pewną odrębność 
od Rosji (wolny parlament, narodowe 
wojsko, aparat państwowy, prawo i są-
downictwo). W reakcji na Powstanie 

MAJOWE ŚWIĘTA   WCZORAJ I DZIŚ

CZY WIESZ, ŻE...
�   W styczniu 1951 r. Święto Kon-

stytucji 3 Maja zostało ofi cjalnie 
zdelegalizowane przez władze 
komunistyczne. 

�   W roku 1981 władze ponownie 
świętowały rocznicę uchwalenia 
majowej Konstytucji. 

�   Do roku 1989 w tym dniu często 
dochodziło w Polsce do prote-
stów i demonstracji antyrządo-
wych i antykomunistycznych. 

�   Po zmianie ustroju, od kwietnia 
1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja 
należy do uroczyście obchodzo-
nych polskich świąt. 

�   W roku 2007 święto Konstytucji 
3 Maja po raz pierwszy  obcho-
dzono na Litwie.
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Fragment obrazu Jana Matejki KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU
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Listopadowe, 26 lutego 1832 r. car 
Mikołaj I wprowadził w jej miejsce 
Statut Organiczny dla Królestwa 
Polskiego.
Po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości w 1918 r., 20 lutego 1919 r. 
uchwalono Małą Konstytucję, która 
ogłosiła demokratyczną ordynację wy-
borczą i wprowadziła w Polsce system 
rządów komitetowych. Pełnia władzy 
państwowej została skupiona w rękach 
Józefa Piłsudskiego. 17 marca 1921 r. 
przyjęto nową Konstytucję (marco-
wą), która wprowadzała ustrój republiki 
demokratycznej o parlamentarno-ga-
binetowym systemie rządów. Władzę 
zwierzchnią przyznawała narodowi, 
pojmowanemu jako ogół obywateli. Ba-
zowała na koncepcji trójpodziału wła-
dzy. Po przewrocie majowym nastąpiła 
nowelizacja konstytucji, która dawała 
prezydentowi większą władzę nad sej-
mem i senatem. Jeszcze dalej poszła 
Konstytucja kwietniowa z 23 kwietnia 
1935 r. Wzmocniona została władza 
prezydenta poprzez przekazanie mu 
zwierzchnictwa zarówno nad rządem, 

sejmem, jak i siłami zbrojnymi. Kon-
stytucja wzmocniła również rolę rządu, 
znacznie uniezależniając go od Sejmu.
Po II wojnie światowej, 19 lutego 1947 r. 
została powołana do życia tymcza-
sowa Mała Konstytucja, odwołująca 
się do artykułów konstytucji marcowej. 
Oficjalne prace przygotowawcze nad 
nową ustawą zasadniczą poprzedziła 
niejawna działalność partyjnych komisji 
konstytucyjnych (1949–1951). Rezulta-
tem tych prac był ściśle poufny projekt 
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej z 8 października 1950 r., 
który stał się przedmiotem obrad Biura 
Politycznego KC PZPR. Konstytucja, 
poprzez wprowadzenie instytucji Rady 
Państwa, zerwała z dotychczasowym 
trójpodziałem władzy, wprowadzając 
wzorowaną na konstytucji radzieckiej 
zasadę jednolitości władzy państwowej.
Konstytucja Polskiej Rzeczpospo-
litej Ludowej została uchwalona 
przez Sejm Ustawodawczy 22 lip-
ca 1952 r. Była opracowana we-
dług wzoru stalinowskiej konstytu-
cji ZSRR z 1936 r. Nie regulowała 

działania głównego ośrodka władzy 
politycznej, czyli PZPR. W praktyce 
konstytucja miała mniejsze znaczenie 
niż statut PZPR, który odwoływał się 
do idei komunistycznej (marksizmu-
-leninizmu).
17 października 1992 r. Prezydent 
RP Lech Wałęsa podpisał trzecią już 
w historii państwa polskiego „Małą 
Konstytucję”. Była to ustawa regulu-
jąca wzajemne stosunki między władzą 
ustawodawczą i wykonawczą oraz kom-
petencje samorządów terytorialnych. 
Obowiązywała od 8 grudnia 1992 r.
Od 17 października 1997 r. wszyst-
kich Polaków obowiązuje podpisana 
przez prezydenta Aleksandra Kwaś-
niewskiego Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej, uchwalona 2 kwiet-
nia 1997 roku przez Zgromadzenie 
Narodowe, zatwierdzona w ogólnonaro-
dowym referendum 25 maja 1997 roku. 
W referendum wzięło udział 42,86% 
uprawnionych obywateli, za przyjęciem 
opowiedziało się 53,45%.

KIERMASZE KSIĄŻKI
Już w pierwszych latach PRL organizo-
wane były liczne imprezy i kiermasze 
w ramach Dni Oświaty, Książki i Pra-
sy. Wtedy wykorzystywane były jako 
doskonałe narzędzie propagandy. Oto 
jedno z haseł z tamtego okresu – „Ro-
botnicy i chłopi autorami książek! To 
jest możliwe tylko w Polsce Ludowej”. 
Największy kiermasz organizowany był 
przed Pałacem Kultury i Nauki w War-
szawie. Była to ukochana i wyczekiwa-
na przez mieszkańców stolicy i nie tylko 
atrakcja. Wydawcy prezentowali najbar-
dziej oczekiwane i poszukiwane książ-
ki, po które ustawiały się nieskończe-
nie długie kolejki. Wielu popularnych, 
często wybitnych pisarzy pojawiało się 
na kiermaszach i podpisywało swoje 
książki. Tradycja kiermaszy przetrwała 
do dziś, choć teraz ich celem jest popu-
laryzacja czytelnictwa i reklama ksią-
żek. 23 kwietnia przypada największe 

święto czytelników obchodzone na ca-
łym świecie – Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich. Z tej okazji w po-
przednich latach też były organizowane 
liczne wydarzenia literackie, kiermasze 
książek i spotkania autorskie, rozłożone 
na kilka tygodni.
Przez ostatnie 10 lat na Stadionie Na-
rodowym w maju odbywały się War-
szawskie Targi Książki, które również 
obfitowały w spotkania z autorami, wy-
stawy itp. W tym roku były zaplanowa-
ne na 23–26 maja na PGE Narodowym. 
Jak informuje organizator, w związku 
z odwołaniem majowej edycji 11. War-
szawskich Targów Książki wszystkie 
osoby, które zakupiły bilety wstępu na 
tę imprezę otrzymają zwrot równowar-
tości zakupionych biletów na rachunek, 
z którego dokonano płatności. W przy-
padku nieodnotowania zwrotu należy 
kontaktować się mailowo z organizato-
rem: bilety@muratorexpo.pl  

LOKALNE ŚWIĘTA MAJOWE
Wiosna i lato zawsze obfitowały 
w wiele ogólnodostępnych imprez 
kulturalnych i sportowych, sponsoro-
wanych przez władze dzielnic, miast 
i gmin. W wyniku epidemii wszystkie 
tego typu wydarzenia zostały odwo-
łane. Nie odbywają się rozgrywki ani 
ligowe, ani amatorskie. Nie można też 
iść do kina, teatru, klubu, a nawet do 
zoo. Nieczynne są biblioteki, ośrodki 
kultury, galerie handlowe. Nie będzie 
corocznej Nocy Muzeów. Nie wiadomo, 
czy w tym roku dzielnice i miasta będą 
mogły zorganizować swoje dni. „Dni 

Piastowa” zawsze odbywały się najw-
cześniej, w dniach 1– 3 maja. Wiemy 
już, że burmistrz Grzegorz Szuplewski 
planuje przeniesienie święta miasta na 
pierwszy weekend września br. Zespół 
Varius Manx, z którym była zawarta 
umowa, już potwierdził zmianę terminu 
występu na 5 września.  W tych dniach 
odbywał się również Bieg Konstytucji 
3 Maja w ramach Grand Prix Piastow-
skich Biegów Historycznych. W tym 
roku bieg z wiadomych przyczyn został 
odwołany.  Prawdopodobnie inne samo-
rządy też będą próbowały przenosić ter-
miny wydarzeń, ale nikt nie jest w stanie 
przewidzieć, kiedy minie zagrożenie 
koronawirusem, a od tego zależy moż-
liwość organizacji wszystkich sporto-
wych, rozrywkowych i kulturalnych 
imprez oraz innych spotkań z udziałem 
mieszkańców. 
Miejmy nadzieję, że ten trudny czas dla 
wielu z nas będzie nauką, czasem na 
przemyślenia, lepsze poznanie samego 
siebie i najbliższych. Wierzący mogą 
to potraktować jako swoiste rekolekcje. 
Obyśmy stali się lepsi… 

26 MAJA – DZIEŃ MATKI
I oczywiście nie zapomnijmy o najbliż-
szych naszym sercom Mamom, których 
święto przypada właśnie na ten dzień, 
a nie wszyscy z nas będą mieli możli-
wość przytulenia ich i złożenia życzeń 
osobiście. Musimy szanować obowią-
zującą w tych dniach zasadę ZOSTAŃ 
W DOMU. CHROŃ ŻYCIE.    

Jacek Sulewski

MAJOWE ŚWIĘTA   WCZORAJ I DZIŚ

DNI PIASTOWA 2017   Fot. Jacek Sulewski

Fragment obrazu Jana Matejki KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU



 NR 7(81)/2020  (ROK V)    |    30 KWIETNIA 2020 R.    |    Mocne Strony10 dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW

POWIAT PRUSZKOWSKI � PSYCHOLOGIA

LAPTOPY DLA SZKÓŁ 
prowadzonych przez
powiat pruszkowski 
20 kwietnia br. dyrektorzy szkół prowadzo-
nych przez powiat pruszkowski odebrali z rąk 
Krzysztofa Rymuzy Starosty Pruszkowskiego 
i Agnieszki Kuźmińskiej Członka Zarządu Po-
wiatu Pruszkowskiego laptopy, które zostały 
zakupione w ramach projektu Ministerstwa 
Cyfryzacji „Zdalna szkoła” i są w pełni przy-
stosowane do kształcenia zdalnego, z mobil-
nym dostępem do Internetu.

Laptopy trafiły do:
 � Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie
 � Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza 

Zana w Pruszkowie
 � Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-

wawczego w Pruszkowie
 � Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Spor-

towych w Pruszkowie

 � Liceum Ogólnokształcącego im. T. Koś-
ciuszki w Pruszkowie

 � Zespołu Szkół im. S. Staszica w Pruszkowie

Warto podkreślić, że nasze szkoły są bardzo do-
brze wyposażone sprzętowo, a zakup jest tylko 
uzupełnieniem posiadanych przez nie zasobów.
Projekt umożliwia samorządom zakup kom-
puterów i tabletów do szkół ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014–2020.

Rzecznik Prasowy 
Powiatu Pruszkowskiego

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

Serdecznie zapraszamy!

obuwietrendy.pl               www.obuwietrendy.pl

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNYMiej swoją godność

Pojęcie godności wywołuje w nas często konotacje głównie moralne 
i etyczne. Kojarzy się z niekrzywdzeniem drugiego człowieka, z trak-
towaniem go z szacunkiem. Niektórzy wiążą je także z fi lozofi ą czy prawem. Zamknięcie się 
w tych konkretnych dziedzinach sprawia, że rzadko myślimy o godności własnej i jej codzien-
nym praktykowaniu. Wydaje nam się pojęciem nieco enigmatycznym i zazwyczaj, dopóki nie 
dochodzi do rażących zaniedbań, to nie poświęcamy jej wiele uwagi. Co tak naprawdę tworzy 
godność i jak odpowiednio o nią dbać?

ZRANIENIA NIEOCZYWISTE
Godność to przede wszystkim poczucie własnej 
wartości i szacunek zarówno do samego siebie, jak 
i do innych. Łatwo nam rozpoznać przypadki ewi-
dentnego naruszenia tej cechy – krzywdzenie dru-
giej strony, przemoc, manipulacja, oszukiwanie czy 
zdrada. Mniej oczywistym zranieniem godności 
jest sytuacja, gdy w relacji z partnerem czy przyja-
cielem druga strona okazuje się mniej zaangażowa-
na. Gdy to my się staramy i inwestujemy w relację, 
nie otrzymując tego samego w zamian. Im asyme-
tria jest większa, tym bardziej bolesna i raniąca. 
Naruszenie godności następuje także wtedy, gdy 
ktoś chronicznie nas umniejsza. Na przykład, gdy 
na wypowiedzi żony mąż wtrąca zwykle ironiczny 
komentarz, wymownie chrząka, podważa jej słowa. 
Niereagowanie na takie zachowania sprawia, że 
przyzwalamy na naruszanie naszej godności. 

GDY TO MY RANIMY
Często jednak to my sami ranimy własną godność. 
Ma to miejsce, gdy np. okazujemy komuś ślepe po-
słuszeństwo i rezygnujemy z własnego zdania. Gdy 
działamy wbrew własnym przekonaniom w celu 
uzyskania jakiejś korzyści lub choćby dla święte-
go spokoju. Gdy nie hamujemy własnych popędów 
i pozwalajmy sobie na nadmierne łakomstwo czy 
pijaństwo. Gdy traktujemy inną osobę przedmio-
towo, szczególnie z myślą o własnych celach. Gdy 
nie szanujemy swojego ciała ani uczuć i zbyt lek-
ko oddajemy je do dyspozycji innych. Nie dbamy 
o własną godność także wtedy, gdy pozwalamy na 
nieszanowanie jej przez innych. Może oznaczać to 
brak odwagi, by podjąć trudną decyzję np. o za-
kończeniu jakiejś znajomości. Postawa bierności 
w takich sprawach to także przyzwolenie na nieres-
pektowanie naszej godności. Często nie myślimy 
jednak o tym w ten sposób i dlatego na to pozwa-
lamy.   

ZATRACANIE SIEBIE
Konsekwencje zaniedbywania własnej godności 
wydają się oczywiste. Są to różne zranienia, upoko-
rzenia, niezaspokojone potrzeby, nieprawidłowości 
w relacjach z innymi. Psychologowie idą jednak 
znacznie dalej, mówiąc o stopniowym rozbijaniu 
i zatracaniu naszej tożsamości. Nie mogąc realizo-
wać własnych pragnień, często z nich rezygnujemy, 
rezygnujemy stopniowo z samych siebie. Działamy 
zgodnie z tym, na co przyzwala nam nasze otocze-
nie. Schodzimy z własnej ścieżki, na której nasza 
godność była systematycznie raniona i obieramy 
mniej bolesną drogę. W ten sposób stajemy się 
słabsi, zależni, bezbronni, stopniowo tracimy po-
czucie własnej wartości. Zamiast skończyć trudną 
relację, dostosowujemy się do tego, na co ta relacja 
nam pozwala. Zamiast wypowiedzieć własne zda-
nie, przygłuszamy je punktem widzenia innych. 

(U)GOTOWANA ŻABA
Zasadniczy problem polega na tym, że często nasza 
godność bywa naruszana w sposób systematyczny, 
ale nienachalny. Zła relacja, która nas niszczy, rów-
nocześnie daje nam wciąż dużo dobrego. Moje zda-
nie nie zostało wypowiedziane, ale w sumie zdanie 
innych nie jest takie najgorsze i mogę na nie przy-

stać. Mogłabym bardziej dbać o moje ciało, ale jeśli 
w tym tygodniu odpuszczę sobie ćwiczenia to prze-
cież nic takiego się nie stanie. Brak tych drastycz-
nych, jawnych, natychmiastowych konsekwencji 
sprawa, że bezwiednie przyzwalamy na te niewiel-
kie, ale stałe mankamenty, których doświadczamy. 
Przypomina to syndrom gotującej się żaby, opisany 
przez Oliviera Clerka. Kiedy wrzuci się żabę do 
garnka z gorącą wodą, żaba szybko wyskoczy. Je-
śli jednak włoży się ją do naczynia z wodą, którą 
dopiero zacznie się podgrzewać, żaba będzie odpo-
wiednio dostosowywać temperaturę swojego ciała 
do temperatury wody. Gdy woda zacznie wrzeć, 
żaba nie będzie już miała siły wyskoczyć – siłę 
tę straciła wcześniej na regulowanie ciepłoty. Co 
zabija żabę? Nie gotująca woda, a niezdolność do 
podjęcia decyzji, kiedy wyskoczyć. Syndrom ten 
oznacza więc tolerowanie sytuacji, która z biegiem 
czasu staje się bardzo szkodliwa i w pewnym mo-
mencie nic nie możemy już z nią zrobić. 

AKCEPTACJA STRAT
Kazimierz Brandys twierdził, że „Godność często 
polega na odwadze zrozumienia własnej sytua-
cji”. Oszukując samych siebie, wmawiając sobie, 
że wszystko jest dobrze, tracimy naszą godność. 
Godność to umiejętność dokonania wyboru za-
nim woda zrobi się zbyt gorąca. Ważne jest też to, 
aby uświadomić sobie, że każdy wybór pociąga za 
sobą rezygnację z czegoś – decydujemy się albo na 
jedno, albo na drugie. Rezygnacja z toksycznej re-
lacji to też rezygnacja z korzyści, które dotychczas 
dawała nam ta relacja. Często nie potrafimy ich 
porzucić – lęk przed potencjalną stratą to potężny 
mechanizm. Zapominamy jednak, że przeczekując, 
nie podejmując żadnej decyzji, też decydujemy się 
na jakiś wybór. Brak wyboru również jest wybo-
rem. Odsuwanie decyzji w czasie jest często tylko 
złudzeniem – tak naprawdę jest to przekazywanie 
odpowiedzialności losowi, by to on zdecydował za 
nas. 

DOKONANIE WYBORU
To przeczekiwanie skutkuje pomniejszaniem na-
szej godności i stawaniem się jednostką słabszą 
i zależną. Dokonanie właściwego wyboru to często 
decyzja o znaczeniu absolutnie życiowym, ukie-
runkowująca nasz dalszy los. Dajmy sobie odpo-
wiedni czas na jego przemyślenie. Taka osobista 
refleksja może się odbyć w formie medytacji, pro-
wadzenia dziennika, spotkania z kimś bliskim. Do-
brze jest mieć swój prywatny przyjacielski „zespół 
ekspertów”, który spojrzy na nasze sprawy przeni-
kliwie, z odpowiednim dystansem, z równoczesną 
troską o nasz los. Czasem też dobrą wskazówką dla 
tego, czego chcę, jest uświadomienie sobie, czego 
naprawdę nie chcę. Przed podjęciem decyzji za-
dajmy sobie pytanie: czy taki wybór zwiększy mój 
szacunek do samego siebie? Godność nie jest nam 
dana raz na zawsze, zdobywamy ją każdego dnia na 
nowo i nieustannie musimy jej bronić. Także przed 
samym sobą. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• Krzysztof Jedliński, Godność. Jak ją chronić bez upokarzania 

innych, Kielce 2018.
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

WSPARCIE 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
–  działania Gminy

Ożarów Mazowiecki
w związku z negatywnymi 
skutkami ekonomicznymi COVID-19

W ramach Ożarowskiej Tarczy Antykryzysowej podczas sesji nadzwyczajnej została 
podjęta Uchwała Nr XXIV/234/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
17  kwietnia 2020 r.  w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów, 
budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność fi -
nansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19.
Zgodnie z §1 ust.1 i 2 ww. uchwały:
Zwalnia się z podatku od nieruchomości, grun-
tów, budynków i budowli lub ich części związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
przez przedsiębiorców w zakresie:            
1)  sportu, rekreacji i turystyki;
2)  hotelarstwa;
3)   usług kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu, pier-

cingu;
4)  usług gastronomicznych.             
Zwolnienie to dotyczy rat podatku płatnych 
w miesiącach: od kwietnia do czerwca 2020 r. 
Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ww. zwolnie-
nia powinni złożyć wypełniony wniosek wraz 
z oświadczeniem i załącznikiem w terminie do 
31 maja 2020 r. (o zachowaniu terminu decyduje 
data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego)

Wykaz dokumentów oraz druki do pobrania na 
stronie internetowej gminy:
https://ozarow-mazowiecki.pl/2020/04/23/wsparcie-
-dla-przedsiebiorcow-dzialania-gminy-ozarow-
-mazowiecki-w-zwiazku-z-negatywnymi-skutkami-
-ekonomicznymi-covid-19/

Wypełnione wnioski należy przesłać za pośredni-
ctwem:

 � poczty tradycyjnej/kurierskiej na adres: 
Urząd Miejski, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów 
Mazowiecki,

 � poczty elektronicznej 
skrytka ePUAP: /143206/skrytka lub

 � złożyć osobiście poprzez umieszczenie ko-
respondencji w oznakowanej skrzynce kore-
spondencyjnej zlokalizowanej przy wejściu do 
Urzędu Miejskiego. 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o szczegó-
łowe zapoznanie się z ww. Uchwałą Rady Miej-
skiej dostępną w BIP Gminy Ożarów Mazowiecki: 
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=14478 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają pra-
cownicy Wydziału Wymiaru i Księgowości Podat-
kowej pod nr tel.: 22 731 32 26, 22 731 32 67.

AKCJA WSPIERAJĄCA 
LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Ponadto 9 kwietnia  uruchomiona została akcja 
„Kupuj/Sprzedawaj lokalnie” wspierająca lokal-
nych przedsiębiorców. Jej cel to stworzenie miejsca 
w Internecie (na stronie ozarow-mazowiecki.pl), 
gdzie lokalne firmy będą mogły w czasie epidemii 
zamieścić swoje wizytówki dla konsumentów, aby 
bezpłatnie promować kupowanie produktów i usług 
w lokalnych, ożarowskich firmach. 

Baza będzie sukcesywnie uzupełniana, zgodnie 
z otrzymywanymi informacjami od przedsiębior-
ców. Wystosowałem również apel do Mieszkańców, 
aby kupowali produkty u tych, którzy są najbliżej 
nas, czyli producentów, handlowców z terenu gminy 
Ożarów Mazowiecki.
W najbliższym numerze Informatora Ożarowskiego 
opublikujemy wkładkę z bezpłatnymi reklamami 
lokalnych przedsiębiorców.

Rozumiemy trudną sytuację i pomagamy lokalnym 
przedsiębiorcom tak, jak możemy. 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

DEZYNFEKCJA
w Gminie Ożarów Mazowiecki
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2, Gmina Ożarów Ma-
zowiecki 20 kwietnia br. podjęła decyzję o prowadzeniu, w ramach działań prewen-
cyjnych, systematycznej dezynfekcji na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki miejsc 
publicznych, z których najczęściej korzystają mieszkańcy  (w szczególności przystanki 
komunikacji publicznej, place przed sklepami, aptekami, bankomatami i placówkami 
pocztowymi oraz ławki, chodniki, kosze na śmieci). 

D ziałania prowadzone są przy pomocy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie 
Mazowieckim z wykorzystaniem metody 

ozonowania, która jest bezpieczna dla ludzi 
i zwierząt. 

Odkażanie wyznaczonych miejsc wykony-
wane jest zgodnie z wytycznymi przekazany-
mi samorządom przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego.

Dezynfekcja będzie prowadzona cyklicznie do 
zakończenia zagrożenia epidemiologicznego. 
Pamiętajmy, że jeśli spotkamy na swojej drodze 
agregat rozpylający, powinniśmy bezwzględnie 
zastosować się do poleceń strażaków, opusz-
czając miejsce przeprowadzania zabiegu. 

 Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Jarosław Rasiński – Naczelnik OSP

Marcin Olesiński – Prezes zarządu OSP
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REKLAMA � PIASTÓW

Urząd Miasta Piastów  informuje

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

Jak realizowana jest praca nauczycieli 
w czasie zawieszenia zajęć? Czy szkoła 
prowadzi regularne, zdalne nauczanie?
Przed zawieszeniem zajęć dydaktycznych 
odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej 
naszego liceum, na którym ustalono za-
sady realizacji podstawy programowej na 
odległość. Założono prowadzenie proce-
su dydaktycznego z pełnym wykorzysta-
niem dostępnych elektronicznych źródeł 
informacji i nauczania e-learningowego. 
Wszyscy wychowawcy przeprowadzili 
diagnozy posiadanego sprzętu i wyklu-
czyli brak możliwości dostępu uczniów 
do komputera i Internetu. Ustalono zasady 
organizacji zdalnego nauczania, spraw-
dzania efektów tego procesu i konsultacji 
z nauczycielami. Ilość lekcji i ich rozkład 
został wyznaczony przez obowiązujący 
dotychczas plan lekcji. Wykaz tzw. lekcji 
na żywo podawany jest z tygodniowym 
wyprzedzeniem w terminarzu dzienni-
ka elektronicznego. Nauczyciele mają 
do dyspozycji platformę edukacyjną epo-
dreczniki.pl oraz pakiety materiałów od 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla 
maturzystów. Liceum od ponad czterech 
lat pracuje w najwyższej wersji dzienni-

ka elektronicznego Librus Synergia - Al-
tum, co pozwala uczniom i nauczycielom 
sprawnie realizować zadania edukacyjne 
i w dobie pandemii daje dużo większe 
możliwości w pracy zdalnej. Uczniowie 
przy współpracy z nauczycielem korzy-
stają z takich platform jak Office 365 
Education i Zoom, komunikatorów inter-
netowych Skype i Messenger. Zarówno 
młodzież jak i nauczyciele od ubiegłe-
go roku szkolnego mają założone konta 
w tzw. Chmurze, co daje możliwość bez-
płatnego korzystania z najwyższej wersji 
pakietu MS Office (Outlook, Word, Excel, 
PowerPoint, One Note) oraz umożliwia 
sprawną realizację współpracy ucznia 
z nauczycielem. Nauczyciele korzystają 
również z rekomendowanych przez MEN 
(www.gov.pl/zdalnelekcje), gdzie można 
znaleźć tematy na każdy dzień i dla każ-
dego przedmiotu. Od kilku lat uczniowie 
współpracują z nauczycielami z wyko-
rzystaniem aplikacji Kahoot – do quizów 
i ankiet szkolnych, która wspomaga pozy-
skiwanie informacji zwrotnej. W szkole 
opracowano harmonogram konsultacji 
zdalnych dla wszystkich realizowanych 
przedmiotów, podczas których uczniowie 

mogą zwracać się do nauczycieli z naj-
mniejszymi nawet wątpliwościami. 

Czy sposób realizacji programu szkolnego 
pozostaje w tej sytuacji w gestii poszcze-
gólnych nauczycieli?
W naszym liceum nauczyciele pracu-
jąc ze swoimi uczniami samodzielnie 
dostosowują metody i formy pracy do 
specyfiki nauczanego przedmiotu, po-
trzeb edukacyjnych grupy i poziomu 
zaawansowania prac przy realizacji pod-
stawy programowej. Radzie Pedagogicznej 
przekazywano cyklicznie rekomendacje 
MEN w tym zakresie. W ostatnich latach 
kadra pedagogiczna LO przeszła wielo-
miesięczne cykle szkoleń finansowane ze 
środków UE i dotyczące wykorzystania 
technik multimedialnych we wspieraniu 
procesu dydaktycznego i zdalnego śle-
dzenia postępów edukacyjnych uczniów. 
Wszyscy nauczyciele posiadają wysokie 
kompetencje w tym zakresie. Od wielu 
miesięcy w realizacji podstawy programo-
wej wykorzystywane są szerokie możli-
wości narzędzi TIK, które doskonaliliśmy 
w realizowanych projektach unijnych. Po-
wszechnie stosowane są: Khan Academy 

Liceum Ogólnokształcące im. Adama  Mickiewicza

SZKOŁA Z AMBICJAMI

MASECZKI DLA PIASTOWIAN
Od 16 kwietnia wszyscy mamy obowiązek używania, przebywając w prze-
strzeni publicznej, masek ochronnych osłaniających usta i nos. Chcąc 
zaopatrzyć  mieszkańców naszego miasta w maseczki rozpoczęliśmy 
17 kwietnia akcję dostarczenia ich  – w pierwszej kolejności najstarszym 
mieszkańcom Piastowa. 

W ciągu kilku dni maseczki otrzy-
mali więc seniorzy w wieku po-
wyżej 75 lat i osoby przewlekle 

chore, które – jak wiemy – są szcze-
gólnie narażone w obecnej sytuacji 
epidemicznej. Po zakupieniu kolej-
nych partii maseczek ochronnych roz-
poczęliśmy następny etap ich dostar-
czania. 
Po pierwszym tygodniu naszej ak-
cji maseczki otrzymało ok. 7 tysięcy 
osób. Nie byłoby to możliwe bez za-
angażowania harcerzy z piastowskie-
go Hufca ZHP im. A. Kamińskiego, 
druhów z Piastowskiej OSP i wolon-

tariuszy. Wszystkim serdecznie dzię-
kuję za pracę i bezinteresowną chęć 
pomocy. W piątek 24 kwietnia w ak-
cję roznoszenia maseczek włączyli się 
także żołnierze 65 Batalionu Lek-
kiej Piechoty WOT z Pomiechówka. 
Dziękujemy! Wszystkie maseczki do-
starczane w ramach akcji są wyprodu-
kowane w Polsce.
Dodać należy, że od 17 kwietnia czynny 
jest także pierwszy automat, za pomocą 
którego można zakupić środki ochrony 
osobistej: maseczki, rękawiczki i pły-
ny dezynfekujące. Urządzenie zloka-
lizowane jest przy ul. P. Wysockiego 

w okolicy sklepu Biedronka. Niebawem 
pojawi się drugi automat, zlokalizowany 
w południowej stronie miasta.
Wiemy już, że być może czeka nas długi 
okres walki z koronawirusem. Musimy 
być więc cierpliwi. W tym szczególnym 
czasie niezbędna jest nasza codzienna 
solidarność i odpowiedzialność – za 
siebie i innych. Przejawem tej tak bar-
dzo ważnej solidarności jest zwykłe 
zainteresowanie się sytuacją osób, któ-
re są wokół nas: sąsiadów, znajomych, 
a przede wszystkim starszych ludzi 
szczególnie narażonych w tej sytuacji. 
Z pewnością są takie osoby w naszym 
najbliższym otoczeniu.
Pamiętajmy, że sytuacja w której wszy-
scy bez wyjątku jesteśmy zagrożeni wy-
maga od nas szczególnego zachowania. 
Tylko bowiem wszyscy – solidarni i od-
powiedzialni – przejdziemy przez próbę 
czasu, w którym żyjemy. 

Grzegorz Szuplewski 
Burmistrz Miasta Piastowa
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– narzędzia online i aplikacje mobilne do 
uczenia się i rozwiązywania zadań, ED-
puzzle – narzędzia do tworzenia własnych 
lekcji wideo, Socrative – aplikacja interne-
towa i mobilna, która oferuje nauczycie-
lom możliwość angażowania i oceniania 
prac swoich uczniów poprzez quizy i cy-
frowe zadania. Do takiej współpracy nasi 
uczniowie przyzwyczajeni są też poprzez 
częstą realizację zadań z wykorzystaniem 
metody WebQuest – rodzaju metody pro-
jektów zorientowanej na uczniowskie ba-
dania w oparciu o instrukcję umieszczoną 
na stronie internetowej, której wyjściowym 
źródłem informacji w badaniach uczestni-
ków projektu jest Internet.
Ostatecznie to jednak od kadry pedago-
gicznej zależy wybór najlepszej metody 
współpracy na odległość z daną grupą. 
Nauczyciel najlepiej zna swoich uczniów, 
ich możliwości i oczekiwania. 

Czy liceum przygotowuje się już 
na ewentualność kolejnego wydłużenia 
czasu przerwy od stacjonarnych zajęć 
szkolnych? Czy placówka jest zarządzana 
w pełni zdalnie?
Bierzemy pod uwagę taką możliwość. Bie-
żąca praca nauczycieli z uczniami jest tak 
realizowana, żeby można ją było kontynu-
ować przez dalsze tygodnie pracy z mło-
dzieżą z jednoczesnym zapewnieniem bie-
żącej realizacji podstawy programowej. 
Ważne jest też sprawne monitorowanie 
opanowania kompetencji wymaganych na 
tym etapie edukacyjnym. Uczniowie pro-
szeni są o zgłaszanie wszelkich wątpliwo-
ści i bieżącą współpracę z nauczycielami. 
Na chwilę obecną zarówno uczniowie 
jak i nauczyciele wykazują ogromną 
samodyscyplinę stawiając się punktualnie 
przed ekranem komputera w celu realizacji 
lekcji e-learningowych. Liczymy na dalszą 
owocną współpracę pedagogów z młodzie-
żą w tym zakresie. Nadzór pedagogiczny 
realizowany przez dyrektora szkoły pro-
wadzony jest na bieżąco. Praca z dzienni-
kiem elektronicznym umożliwia bieżące 
monitorowanie realizacji podstawy pro-
gramowej i jest doskonałym narzędziem 
do wymiany informacji. Korzystanie 
z platformy Office 365 i Zoom daje moż-
liwość realizacji wideokonferencji rów-
nież z udziałem nauczycieli. Na bieżąco 
odbywają się tą metodą kolejne spotkania 
zespołów zadaniowych. Dostęp do narzę-
dzi elektronicznych umożliwił też sprawne 
przeprowadzenie spotkania rady pedago-
gicznej w celu zatwierdzenia klasyfikacji 
końcowej klas trzecich.

Jak zorganizowano zakończenie roku 
szkolnego klas maturalnych?
Wydłużenie czasu zawieszenia lekcji nie 
zmienia harmonogramu roku szkolne-
go, a to oznacza, że 24 kwietnia zgodnie 
z harmonogramem uczniowie klas matu-
ralnych zakończyli naukę w naszej szkole. 
Nauczyciele pierwszy raz w historii pol-
skiej szkoły wystawili im oceny końcowe 
zdalnie. 20 kwietnia 2020 r. Rada Peda-
gogiczna naszej szkoły uchwaliła ustalone 
przez nauczycieli prowadzących poszcze-
gólne zajęcia edukacyjne końcowe oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodat-
kowych zajęć edukacyjnych oraz ustalone 
przez wychowawców końcowe oceny kla-
syfikacyjne z zachowania w roku szkol-
nym 2019/20, zgodnie z ocenami wpisany-
mi w dokumentacji przebiegu nauczania. 
Również zgodnie z harmonogramem roku 
szkolnego maturzyści 24 kwietnia powinni 
odebrać świadectwa. Jednak ze względu 
na zagrożenie epidemiologiczne organiza-
cja ich odbioru przebiegała bez uroczystej 

oprawy. W ostatni piątek kwietnia ucz-
niowie klas trzecich odebrali świade-
ctwa i inne potrzebne im dokumenty. 
Przyjeżdżali do szkoły na umówioną go-
dzinę, w obowiązkowych maseczkach i rę-
kawiczkach. Trzy klasy podzieliliśmy na 
mniejsze grupy i wyznaczyliśmy uczniom 
konkretne godziny, w których mieli przy-
jechać do szkoły. Ponieważ pogoda dopi-
sała, uczniowie bez grupowania się mogli 
poczekać przed szkołą na indywidualny 
odbiór dokumentów. Wszystko odbywało 
się z zachowaniem dystansu i wszelkich 
procedur bezpieczeństwa. 
Jeśli sytuacja na to pozwoli, absolwenci 
zostaną zaproszeni na zakończenie roku 
szkolnego klas przejściowych. Planujemy, 
że wtedy się z nimi pożegnamy i podzięku-
jemy za te wspólne trzy lata. W piątek nasi 
trzecioklasiści poznali też nowy termin te-
gorocznych matur. Egzaminy rozpoczną 
się 8 czerwca. Z uwagi na realizację matur 
w języku angielskim w naszej szkole ma-
tury zakończymy dopiero w ostatni ponie-
działek 29 czerwca 2020 r.

Jak wygląda przygotowanie do matur?
Pomimo wielu trudności związanych 
z ograniczeniami wynikającymi z profilak-
tyki wobec pandemii koronawirusa, wszyst-
kim nauczycielom udało się w pełni zrea-
lizować podstawy programowe. W naszej 
szkole z przedmiotów maturalnych w każ-
dym roku uczniowie wzystkich klas reali-
zują dodatkowe trzy godziny oraz fakultety 
dla maturzystów, umożliwiające utrwalenie 
materiału i przeprowadzenie odpowiedniej 
ilości diagnoz. Z powodzeniem przeprowa-
dzono cztery matury próbne dla wszystkich 
trzecioklasistów oraz dodatkowo nauczy-
ciele ćwiczyli rozwiązywanie wielu matur 
z poszczególnych przedmiotów wybiera-
nych w danej klasie. Podczas piątkowego 
rozdawania świadectw wszyscy obecni 
nauczyciele deklarowali kontynuowanie 
przygotowywania maturzystów do egza-
minu maturalnego. Na szczególne uznanie 
zasługuje fakt, że takie spotkania nasi na-
uczyciele realizują bez możliwości wyna-
grodzenia. Jest to jednak czas szczególny, 
dlatego w imieniu naszych absolwentów 
serdecznie dziękujemy nauczycielom za 
ten wspaniały akt solidarności.

Jak będzie wyglądał proces rekrutacji? 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Pia-
stowie jest jedyną szkołą ponadpodstawową 
prowadzoną przez Miasto Piastów, dlatego 
nie bierze udziału w kosztownym procesie 
rekrutacji elektronicznej. Nabór kandyda-
tów do klas pierwszych prowadzony jest 
autonomicznie. Jednak z uwagi na szcze-
gólny czas pandemii planujemy nabór 
wniosków w pierwszym etapie rekruta-
cji drogą e-mailową. Pobrane ze strony 
internetowej wnioski (http://www.lopia-
stow.pl/materialy-do-pobrania/) należy 
wypełnić i przesłać na adres e-mailowy: 
liceum@piastow.pl. Terminy i organizacja 
kolejnych etapów tegorocznej rekrutacji są 
uzależnione od informacji przekazywanych 
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
Aktualne informacje na temat pozosta-
łych etapów rekrutacji będziemy publi-
kować na bieżąco, na stronie interneto wej 
szkoły (http://www.lopiastow.pl/informa-
cje/) oraz na Facebooku. 

Jaką ofertę dydaktyczną przygotowano 
dla absolwentów klas ósmych szkół 
podstawowych?
Realizowana w ostatnim czasie oferta 
profilowa zdecydowanie sprawdziła się 
w naszym liceum. Z tego powodu w ko-

lejnym roku nie widzimy podstaw do eks-
perymentowania w tym zakresie. Co roku 
obserwujemy też znaczny wzrost liczby 
punktów w dokumentach kandydatów do 
naszej szkoły. Dodatkowo – zdawalność 
matur przez wszystkich absolwentów na-
szej szkoły w kolejnym roku jest 100-pro-
centowa. Biorąc to pod uwagę kandydatów 
do naszej szkoły zapraszamy do klas:
1.  Klasa I A – dziennikarsko-prawna (hu-

manistyczna) – przedmioty realizowane 
w rozszerzeniu: j. polski, historia, WOS/
/j. angielski*

2.  Klasa I C – biologiczno-chemiczna 
(akademicka UKSW) – przedmioty re-
alizowane w rozszerzeniu: j. angielski, 
biologia, chemia (w tym profilu również 
oddział dwujęzyczny)

3.  Klasa I D – matematyczno-fizyczna 
(politechniczna WCh PW) – przedmioty 
realizowane w rozszerzeniu: matematyka, 
j.angielski, fizyka/geografia* (w tym 
profilu również oddział dwujęzyczny)

4.  Klasa I E – informatyczna – przedmioty 
realizowane w rozszerzeniu: informaty-
ka, j. angielski, matematyka (dodatkowe 
godziny programowania)

(…)* – przedmiot do wyboru 

Na czym polega innowacyjna oferta 
dla kandydatów do klas pierwszych 
w roku szkolnym 2020/21?
Od trzech lat prowadzimy w naszej szko-
le klasy dwujęzyczne. Badania z zakresu 
neurodydaktyki wskazują, że nauczanie 
przedmiotów w dwóch językach (jedno-
cześnie w języku polskim i angielskim) 
usprawnia pracę mózgu i zwiększa osiąga-
ne przez uczniów wyniki. W naszym liceum 
proces dydaktyczny dodatkowo wspomagać 
będzie współpraca z ambasadami, instytuta-
mi językowymi i międzynarodowa wymia-
na młodzieży. Silne wsparcie zapewni też 
realizacja projektu unijnego, przewidujące-
go zajęcia przygotowujące do matury oraz 
szkolenia językowe zakończone procesem 
walidacji i certyfikacji.  Rozpoczynamy też 
procedurę uruchomienia klas międzyna-
rodowych, w których zajęcia odbywają się 
wyłącznie w języku angielskim. Mamy już 
zespół nauczycieli, który z entuzjazmem 
podejmie się w kolejnych latach nauczania 
prowadzenie takich klas. Docelowo, absol-
wenci klas IB mają możliwość zdawania 
matury międzynarodowej, która otwiera 
drzwi najlepszych europejskich uczelni 
wyższych.
Od 1 września 2020 r. zajęcia dla na-
szych uczniów będziemy realizować 
w nowym obiekcie dydaktyczno-spor-
towym. Zgodnie z projektem całkowita 
powierzchnia nowej szkoły to ponad 4,5 
tys. m2 (w tym 1200 m2 ogromnej hali 
sportowej) oraz szkolne boisko zewnętrz-
ne. Chcemy wykorzystać też potencjał 
przylegającego do szkoły imponującego 
zaplecza czytelniczego. Rozbudowa szko-
ły z towarzyszącym jej centrum bibliotecz-
nym daje nowe możliwości uczniom, na-
uczycielom i sympatykom LO. Biblioteka 
szkolna będzie ważnym elementem części 
bibliotecznej nowego budynku liceum. 
Z ponad 410 m2 skrzydła bibliotecznego, 
70m2 (drugie piętro części bibliotecznej 
z tarasem) będzie zajmowała część szkol-
na biblioteki. Główne kierunki planowania 
przedsięwzięć tej części szkoły mają na 
celu poszerzanie kręgu przyjaciół książ-
ki i mediów elektronicznych związanych 
z czytelnictwem oraz zwiększenie świado-
mości literackiej i historycznej czytelnika.

Odpowiedzi na pytania udzieliła 
Hanna Babikowska – dyrektor Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ABSOLWENTÓW KLAS ÓSMYCH, 

którzy chcą rozwijać swoje pasje, pragną realizować edukację w miłej 
atmosferze, przestronnych salach dydaktycznych i pod opieką niezwy-
kle profesjonalnej i zaangażowanej kadry nauczycielskiej. 

NASZYM UCZNIOM 
OFERUJEMY:

 � Dodatkowe godziny matematyki przygo-
towujące do matury (3 godziny jst);

 � Dodatkowe godziny języka angielskiego 
przygotowujące do egzaminów. Każda 
klasa dwujęzyczna realizuje dodatkowo 
3 godziny języka angielskiego;

 � Kursy i szkolenia językowe z certyfika-
tami;

 � Kursy komputerowe;
 � Zajęcia z grafiki komputerowej;
 � Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości;
 � Nowoczesne wyposażenie w multimedia 

szkolnych pracowni: językowych, mate-
matycznych i informatycznych;

 � Zajęcia dla uczniów metodą WebQuest 
i Khan Academy (Akademią Khana) 
z wykorzystaniem Technologii Informa-
cyjno-Komunikacyjnych i in.;

 � Możliwość zdawania prestiżowej ma-
tury dwujęzycznej (dostępnej tylko dla 
absolwentów szkół z oddziałami dwu-
języcznymi;

 � Uczestnictwo w zajęciach dwujęzycz-
nych (na zajęciach z chemii, geografii, 
matematyki i biologii praca z nowym ma-
teriałem odbywa się w języku polskim, 
natomiast dodatkowe lekcje ćwiczące 
poznany materiał z tych przedmiotów 
odbywają się w języku angielskim). a. 
klasach matematyczno-fizycznych reali-
zujemy j. angielski w fizyce;

 � Nabycie umiejętności biegłego posłu-
giwania się językiem angielskim oraz 
zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie 
rozszerzonym z przedmiotów ścisłych 
(duża ilość zajęć z przedmiotów matu-
ralnych);

 � Umożliwienie kontynuacji studiów w ję-
zyku angielskim w Polsce czy na świe-
cie;

 � Zdobycie kompetencji do podjęcia pra-
cy w instytucjach międzynarodowych, 
gdzie wymagana jest znajomość branżo-
wego słownictwa w języku angielskim;

 � Umożliwienie najlepszym uczniom bez-
płatnego zdawania egzaminów FCE 
(First Certificate in English); 

 � Współpracę z University of Cambridge 
– Cambridge English Language Assess-
ment – bezpłatny udział w próbnych eg-
zaminach First Certificate;

 � Promocję nauczania języków obcych 
przez organizowane cyklicznie dni ję-

zyków obcych: Dzień Walijski, Dzień Ir-
landzki, Dzień Języka Niemieckiego i in.;

 � Udział w Wymianach Międzynarodo-
wych;

 � Realizację zajęć dla młodzieży w amba-
sadach;

 � Udział w programach Erasmus+;
 � Kontynuację Konkursu PRIMUS INTER 
PARES dla najlepszego ucznia LO;

 � Uczestnictwo uczniów w programie e-
-Twinning (społeczność szkolna, groma-
dząca szkoły i przedszkola z całej Europy 
– i nie tylko, współpracująca za pomocą 
mediów elektronicznych);  

 � Doskonałą kadrę nauczycielską i miłą 
atmosferę, która sprzyja uczeniu się;

 � Możliwość uczestniczenia w wielu ak-
cjach wolontaryjnych;

 � Zajęcia laboratoryjne, warsztatowe (oraz 
udział we wspólnych badaniach nauko-
wych) na wyższych uczelniach, z którymi 
LO realizuje lub będzie realizować współ-
pracę w kolejnych latach;

 � Współpracę z PAN i NOT;
 � „Partnerstwo w Biznesie”, udział w dosko-

naleniu kompetencji kluczowych z udzia-
łem firm zaprzyjaźnionych ze szkołą;

 � Klasy i sale patronackie;
 � Zajęcia w nowoczesnych pracowniach 

dydaktycznych i zapewnienie wyposaże-
nia zaplecza sportowego;

 � Uczestnictwo w spotkaniach autorskich 
ze znanymi ludźmi świata nauki, kultury 
i biznesu;

 � Spotkania z absolwentami LO o znaczą-
cym dorobku zawodowym i osobistym;

 � Promocję postaw patriotycznych w ra- 
mach inicjatyw podejmowanych przez 
Miasto Piastów i realizowanych z inicja-
tywy szkoły. Udział w żywych lekcjach 
historii organizowanych w miejscach 
ważnych dla Polaków na Ukrainie, Biało-
rusi i Litwie;

 � Edukacja w formie video-konferencji 
z zaprzyjaźnionymi szkołami;

 � Cykliczne warsztaty prawnicze;
 � Uczestnictwo w imprezach integracyj-

nych (w ramach wolontariatu) np.: Pia-
stowskiej Olimpiadzie dla Niepełnospraw-
nych, Piastowskim Integracyjnym Balu 
Karnawałowym, „Ku dobru” – imprezie 
kulturalno-rekreacyjnej dla osób niepeł-
nosprawnych;

 � Szerokie spektrum zajęć teatralnych, 
filmowych i dziennikarskich.
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W czasie kwarantanny powstają inicjatywy odpowiadające 
na bieżące potrzeby społeczne.  Nie każdego stać na odpłatną 
pomoc, nie każdy ma rodzinę, na którą może liczyć i nie każdy 
ma zdrowie, by wyjść samemu z domu. To właśnie do takich 
osób adresowana jest inicjatywa rozdawania paczek i żywności 
działająca przy Cafe PoWoli.

L udzie biorą sprawy w swoje ręce, 
nie czekając na obietnice rozwią-
zań systemowych. Powstało wiele 

grup sąsiedzkich, akcji wolontaria-
ckich, i grup na portalach społecznoś-
ciowych, które oferują swoją pomoc 
w zakresie codziennego funkcjono-
wania. Na stronie jednej z nich ktoś 
proponuje robienie zakupów, ktoś inny 
wychodzenie z psem lub wizytę u we-
terynarza, lista propozycji jest napraw-
dę długa, internauci prześcigają się 
w pomysłach. Grupa się powiększa. 
Powstają kolejne.
Osoby z niepełnosprawnościami, se-
niorzy czy ludzie żyjący w skrajnym 
ubóstwie to często grupy cyfrowo wy-
kluczone. Często nie mają konta na Fa-
cebooku lub komputera w domu, więc 
jest niewielka szansa, by skorzystali 
z deklarowanej pomocy w internecie.

Skuteczna lokalna inicjatywa
Jednym z przedsięwzięć, podjętych na 
lokalnym gruncie jest inicjatywa pro-
wadzona przez Spółdzielnię Socjalną 
WOLA, przy wsparciu wolontariatu. 

Pomysł jest odpowiedzią na zastaną 
sytuację, zrodził się bowiem w poło-
wie marca, czyli na samym początku 
kwarantanny. Koordynatorką wolon-
tariuszy roznoszących posiłki benefi-
cjentom jest Agata Domalska, prezeska 
Spółdzielni, przy której działa Cafe 
PoWoli, miejsce zatrudniające osoby 
społecznie wykluczone, tj. osoby z nie-
pełnosprawnościami, bezrobotne czy 
samotnie wychowujące dzieci.
Beneficjentami posiłków i paczek żyw-
nościowych zanoszonych im do domu 
przez wolontariuszy są najczęściej 
kobiety z niepełnosprawnością (przy 
Spółdzielni działa również Stowarzy-
szenie Inicjatyw Kobiecych) oraz oso-
by ze Smoczej grupy senioralnej, która 
przed kwarantanną spotykała się regu-
larnie w Cafe PoWoli.
– Współpracujemy z grupą Sygnał Po-
gotowie Gastronomiczne Warszawa, 
która obecnie dostarcza żywność służ-
bom medycznym. Wspieramy też z wza-
jemnością inne inicjatywy, czasem wy-
mieniamy się zasobami, w zależności 
od potrzeby wspieramy też beneficjen-

tów z innych grup – wyjaśnia Agata 
Domalska.
W tej chwili wolontariuszy roznoszą-
cych jedzenie nie brakuje, przydałaby 
się jednak pomoc logistyczna w do-
stawie jedzenia tu na miejsce, do Cafe 
PoWoli, wiąże się to bowiem z dodat-
kowymi kosztami.
Grupa współpracuje z piekarnią, kilko-
ma sklepami i barami, lecz jest otwar-
ta na poszerzenie swoich kontaktów 
w zakresie zaopatrywania w produkty 
– przy większych zasobach spożyw-
czych można pomagać większej liczbie 

potrzebujących, bez tego niektórym 
trzeba niestety odmawiać. Nie ma na-
tomiast ryzyka, że jakieś jedzenie się 
zmarnuje, ponieważ to co zostaje, jest 
spożytkowane przez beneficjentów 
Jadłodzielni.

Jadłodzielnia Plus 
na Smoczej
Klubokawiarnia Cafe PoWoli jest 
obecnie zamknięta, ale można do niej 
przyjść po bezpłatny posiłek lub pro-
dukty żywnościowe, bowiem od maja 
2019 roku realizowany jest tu projekt 
Jadłodzielnia Plus na Smoczej, finan-
sowany ze środków pochodzących 
z budżetu obywatelskiego Dzielnicy 
Wola. Jego inicjatorką jest mieszkają-
ca po sąsiedzku pani Irena Kowalska. 
Obecnie działa on przy wsparciu fi-
nansowym dzielnicy Wola oraz Spół-
dzielni Socjalnej WOLA. Jego celem 
jest zapobieganie marnowaniu jedze-
nia oraz dzielenie się przedmiotami, 
które mogą przydać się innym.
W czasie kwarantanny jest to jedna 
z niewielu czynnych jadłodzielni, więk-
szość została zamknięta wraz z zawie-
szeniem działalności instytucji przy któ-
rych funkcjonowały. Na Smoczą można 
przyjść, poczęstować się zawartością 
lodówki lub podzielić się własnym je-
dzeniem od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00-17.00 lub w sobotę 
w godzinach 10.00–14.00. W czasie 
zagrożenia epidemicznego COVID-19 
wprowadzono nowe, dodatkowe zasady 
korzystania z Jadłodzielni na Smoczej 3, 
m.in. konieczność zachowania dystan-
su, noszenia maseczki oraz skorzystania 
z  dostępnych na miejscu rękawiczek 
przed otwarciem lodówki.

Ludzie ludziom
Grupa Sygnał Pogotowie Gastronomicz-
ne Warszawa powstała w stanie epide-
miologicznym, współpracuje z oko ło 
setką restauratorów, dostarcza nawet 
do pięciuset posiłków dziennie, urucho-
miła już nawet własną kuchnię w lokalu 
udostępnionym przez społeczność wiet-
namską, na warszawskim Mokotowie.
Zamknięte w dobie epidemii jadło-
dzielnie po prawej stronie Wisły za-
stępuje „Stół Sąsiedzki” działający 
w godzinach 11.00–13.00 przy Klubo-
kawiarni Chmury. W podwórzu przy 
11 Listopada można podzielić się nie 
tylko jedzeniem, ale też przedmiota-
mi codziennego użytku oraz środkami 
czystości.
W ramach podobnej oddolnej inicja-
tywy dzielenia się jedzeniem powstała 
również jadłodzielnia  w Pruszkowie, 
mieszcząca się przy ul. Kraszewskie-
go 18, otwarta w godzinach 8.00–21.00.

W kwietniu w ramach systemu „War-
szawa wspiera” na stronie większości 
urzędów warszawskich dzielnic poja-
wiły się informacje o możliwości uzy-
skania bezpłatnej pomocy w zakresie 
robienia zakupów czy wyniesienia 
śmieci. Pomoc wolontariuszy z ramie-
nia urzędów skierowana jest do osób 
starszych, chorych, z obniżoną odpor-
nością, nie będących w stanie kwaran-
tanny oraz nie objętych inną opieką. 
System pomocy „Warszawa wspiera” 
obejmuje także wsparcie psychologicz-
ne, w każdej dzielnicy została urucho-
miona infolinia dla osób potrzebują-
cych.

Lucyna Dąbrowska

Być człowiekiem w dobie pandemii, 
czyli kilka słów o oddolnej pomocy
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Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW
Dział Wspierania Rodziny Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwino-
wie prowadzi nabór do grup wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami 
oraz młodych mam. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania będą od-
bywać się on-line. Termin rozpoczęcia zajęć zaplanowany jest na koniec kwietnia.

W ymuszona zagrożeniem izolacja 
to wyzwanie dla całej rodziny. 
Konieczność w zasadzie ciągłego 

przebywania w mieszkaniu lub domu 
może budzić napięcia, a w konsekwencji 
rozdrażnienie, nad którym, niestety, nie 
wszyscy dorośli potrafią zapanować, co 
ma negatywny wpływ na dzieci. Wycho-
dząc naprzeciw potrzebom rodziny w tych 
trudnych czasach, Dział Wspierania Ro-
dziny ŚOPS zaprasza do udziału w gru-
pach wsparcia dla rodziców.
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci 
ze specjalnymi potrzebami, którzy ze 
względu na sytuację epidemii stali się 
jednocześnie terapeutami, nauczycielami 
i opiekunami dla swoich dzieci. Udział 
w zajęciach to okazja, by poznać innych 
rodziców, którzy znaleźli się w tej samej 
sytuacji, oraz możliwość podzielenia się 

swoimi problemami i wymiany doświad-
czeń. Zajęcia on-line prowadzone przez 
doświadczonego psychologa odbywać się 
będą w czwartki w godz. 17.30-19.00 od 
30 kwietnia 2020 r. Aby się zgłosić, wy-
starczy wypełnić formularz zgłoszeniowy 
i przesłać na adres mailowy: swietlica.gro-
dziska@brwinow.pl.
Grupa wsparcia i rozwoju dla młodych 
mam, które niedawno urodziły dzieci 
i szukają towarzystwa innych mam, chcą 
porozmawiać, podzielić się doświadcze-
niami czy czują się osamotnione. Grupa 
on-line zaczyna spotkania od 27 kwietnia 
w poniedziałki w godzinach 12.00-13.30.
Więcej informacji i zapisy: Środowisko-
wy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwi-
nowie, ul. Grodziska 31 tel. 533 305 495, 
mail: swietlica.grodziska@brwinow.pl.

UG Brwinów

KANALIZACJA
W ŻÓŁWINIE
W połowie lutego br. zakończył się 
II etap budowy kanalizacji w ul. Na-
darzyńskiej, ul. Kwiatowej, Zachod-
niej i Wodnej w Żółwinie. To prawie 
pół roku wcześniej niż przewidywała 
umowa.

B udowa kanalizacji sanitarnej w Żół-
winie wraz z odgałęzieniami kanali-
zacyjnymi została podzielona na eta-

py. W I etapie została ona wybudowana 
w ul. Nadarzyńskiej (od ul. Pochyłej do 
ul. Zachodniej), w dwóch drogach bocz-
nych od ul. Nadarzyńskiej – na dział-
kach nr 11/6 i 36/6. Ten etap został już 
przekazany do użytkowania w sierpniu 
2019 r. II etap objął ul. Nadarzyńską 
(od ul. Zachodniej do rej. ul. Kasztano-
wej) oraz ul. Wodną, ul. Kwiatową i ul. 
Zachodnią. 
Łącznie w ramach I i II etapu wykonano 
ponad 2 200 m sieci kanalizacji sanitar-
nej, ponad 450 m odgałęzień do działek, 
ok. 300 m kanałów tłocznych oraz dwie 
przepompownie ścieków z zasileniem 
energetycznym. 

Przyłączenia mieszkańców do aktualnie 
zakończonego etapu kanalizacji będą 
mogły nastąpić po przejęciu sieci do eks-
ploatacji przez Brwinowskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które 
jest planowane w połowie maja br. Jednak 
ze względu aktualną sytuację epidemiolo-
giczną czas wymagany na zawiadomienie 
różnych organów oraz konieczność uzy-
skania pozwoleń na użytkowanie, termin 
przekazania II etapu sieci do BPWiK 
może jednak ulec zmianie. 

Przyłączenie do sieci krok po kroku
Po ustaniu epidemii osoby, które chcą 
przyłączyć swoją nieruchomość do ist-
niejącej sieci kanalizacji, będą mogły 
kontaktować się z Brwinowskim Przed-
siębiorstwem Wodociągów i Kanaliza-
cji. O terminie poinformujemy na stronie 
www.brwinow.pl oraz w biuletynie infor-
macyjnym „Ratusz”.
1.  Złożenie w BPWiK wniosku o wyda-
nie warunków technicznych przyłącze-
nia z załącznikami:
a)   kopia dokumentu potwierdzającego ty-

tuł prawny do nieruchomości; 
b)  mapa sytuacyjno-wysokościowa; 
c)   upoważnienie lub pełnomocnictwo 

(dotyczy wniosków składanych przez 
osoby nieposiadające tytułu prawnego 
do nieruchomości wymienionej we 
wniosku).

2.  Wykonanie projektu
Inwestor zleca projekt wybranemu przez 
siebie projektantowi z uprawnieniami. 
3. Wykonanie przyłącza 
Inwestor składa do BPWiK zawiado-
mienie o zamiarze wykonania przyłącza 
i podpisuje umowę przyłączeniową, która 
jest formalną zgodą na przyłączenie nieru-
chomości do sieci kanalizacyjnej. Roboty 
budowlane można rozpocząć po podpisa-
niu umowy przyłączeniowej i nie wcześ-
niej niż 30 dni od złożenia zawiadomienia.
4. Włączenie do sieci 
Wskazany przez Inwestora wykonawca 
składa do BPWiK powiadomienie o roz-
poczęciu robót co najmniej 3 dni robocze 
wcześniej, aby odbiór techniczny przy-
łącza mógł zostać dokonany przed zasy-
paniem wykopu! Wykonawca wykonuje 
przyłącze zgodnie z zatwierdzonym pro-
jektem.
5. Podpisanie umowy z BPWiK na od-
prowadzanie ścieków.
Należy złożyć do BPWiK wniosek o za-
warcie umowy na odprowadzanie ścieków 
– nowe przyłącze, w ciągu 7 dni po odbio-
rze technicznym.
Szczegółowe informacje i potrzebne druki 
znajdują się na stronie internetowej Brwi-
nowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji www.bpwik.pl w zakładce 
Porady techniczne.

UG Brwinów

POWSTANIE 
OGRÓD 
BOTANICZNY
W ramach projektu „Kolejny etap re-
witalizacji parku miejskiego w Brwi-
nowie – zagospodarowanie terenów 
zieleni” powstanie edukacyjny ogród 
botaniczny. 

P od koniec lutego burmistrz Arka-
diusz Kosiński oraz prezes firmy 
SORTED Paweł Kozłowski podpi-

sali umowę na wykonanie edukacyjnego 
ogrodu botanicznego w Parku Miejskim 
w Brwinowie. Koszt tego zadania wynosi 
2 187 000,00 zł. 
W ogrodzie botanicznym zostanie posa-
dzone kilkadziesiąt tysięcy roślin, ponad 
siedemdziesiąt gatunków różnego rodzaju 
kwiatów, bylin, drzew, krzewów. Do nasa-
dzeń zostaną wybrane rośliny naturalnie 
występujące w naszych warunkach klima-
tyczno-glebowych, np. róże, zawilce, kon-
walie, azalie, kaliny, hortensje, barwinki, 
miodunka plamista, jałowce, wiciokrze-
wy, sosny, klony, jodły, świerki. Powstanie 
też zielnik i mały sad zawierający stare 
odmiany jabłoni (Kosztela, Malinowa, 
Antonówka), gruszy (Faworytka) oraz 
śliw (Tarnina).
Oprócz zagospodarowania zieleni poja-
wią się też m.in. alejki spacerowe, pla-

cyki rekreacyjno-edukacyjne oraz tablice 
informacyjno-edukacyjne. Prace obejmą 
też budowę infrastruktury m.in. rozbudo-
wę oświetlenia parkowego i sieci monito-
ringu, wykonanie przyłącza wodociągo-
wego wraz z systemem nawadniania oraz 
wykonanie elementów małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci, elementy ozdob-
ne, rzeźby drewniane, gabiony, domki dla 
owadów). Prace mają potrwać do końca 
października br.
W pozostałej części parku prowadzone są 
dalsze prace związane z budową wybiegu 
dla psów oraz alejek żwirowych i urzą-
dzeniem zieleni. Powstaną m.in. słupki, 
pergole i murki z koszy gabionowych. 
Zostaną zamontowane dwa stoły betono-
we szachowe oraz stół betonowy do tenisa 
stołowego, a także nowe ławki i kosze. 
Planowane zakończenie tych prac to ko-
niec września br. Koszt zadania wynosi 
1 849 974,06 zł, a wykonawcą jest firma 
Nova – Jerzy Łebski z Łowicza.

– Prace w parku wchodzą w decydującą 
fazę. W najbliższych miesiącach będą 
prowadzone zarówno w części istniejącej, 
m.in. w okolicach placu zabaw, jak i w 
miejscu powstania ogrodu botanicznego 
od strony torów kolejowych. Dodatkowo 
będzie budowana droga do parku od stro-
ny ulicy Biskupickiej. Będzie to powodo-
wało spore utrudnienia, dlatego prosimy 
mieszkańców odwiedzających nasz park 
o wyrozumiałość i zachowanie szczegól-
nej ostrożności – mówi zastępca burmi-
strza Sławomir Walendowski.

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku 
miejskiego w Brwinowie – zagospodaro-
wanie terenów zieleni” jest realizowany 
w latach 2018–2021. Na jego realizację 
gmina Brwinów otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 2 140 229,65 zł (co sta-
nowi 85% kosztów kwalifikowalnych) ze 
środków Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.             UG Brwinów
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NASZE STRONY � PORADY PRAWNE

*  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.

TE SAME GODZINY PRACY
Zostałem skierowany przez swojego szefa do pra-
cy zdalnej w domu. Czy w takim przypadku praco-
dawca może ode mnie wymagać, żebym pracował 
dokładnie w tych samych godzinach co normalnie 
czy też to ja samodzielnie decyduję kiedy wyko-
nam powierzoną mi pracę?
Nie może Pan samodzielnie decydować o tym 
w jakich godzinach będzie wykonywana 
powierzona Panu praca. Pracodawca może 
polecić pracownikowi wykonywanie przez 
określony czas pracy wynikającej z umowy 
o pracę poza miejscem stałego jej wykonywa-
nia. Przepis, który to ustala jest lakoniczny i nie 
zawiera np. zasad powierzania pracy zdalnej 
i tego, w jaki sposób powinna ona być wyko-
nywana. A to oznacza, że te reguły określa 
sam pracodawca. Wynika to z ogólnej zasady 
zawartej w kodeksie pracy, zgodnie z którą to 
na pracodawcy spoczywa prawo do organizo-
wania procesu pracy, w tym także ustalania jak 
ona powinna być wykonywana. Z formalnego 
punktu widzenia pracownik wykonujący swoje 
obowiązki zdalnie wciąż pozostaje do dyspozy-
cji pracodawcy i ten może jednostronnie ustalić 
jak należy wykonywać swoje obowiązki. W tych 
ramach mieści się też prawo pracodawcy do 
ustalenia w jakich godzinach pracownik ma wy-
konywać swoje obowiązki. Powinno to zostać 

opisane w piśmie kierującym zatrudnionego 
do wykonywania pracy zdalnej. Jeśli reguły te 
nie zostały określone w ten sposób pracodaw-
ca może je doprecyzować w kolejnym piśmie 
wysłanym do pracowników. Pracodawca może 
w nim wymagać od nich pozostawania do jego 
dyspozycji w dokładnie takich samych godzi-
nach jak w czasie normalnej pracy. Może też np. 
określić sposób raportowania postępów pracy.

PRACA ZDALNA NIE DLA KAŻDEGO
W fi rmie, w której pracuję pracodawca skierował 
większość ludzi zatrudnionych w biurze do pracy 
zdalnej w domu. Jestem jedną z niewielu osób, 
która ma obowiązek chodzić codziennie do fi rmy. 
Czy jeśli złożę ofi cjalny wniosek o skierowanie 
mnie do wykonywania obowiązków służbowych 
w ramach pracy zdalnej to mój szef będzie musiał 
się na to obowiązkowo zgodzić?
Nie! Ustawa o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, i innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) 
wyraźnie stanowi, że powierzenie pracy zdalnej 
następuje na podstawie jednostronnego pole-
cenia pracodawcy. A to oznacza, że przepisy 
tego aktu prawnego nie dopuszczają sytuacji, 
w której złożony przez pracownika wniosek 

o zastosowanie wobec niego możliwości pra-
cy zdalnej ma charakter wiążący. O tym, kto 
pracuje zdalnie decyduje tylko i wyłącznie pra-
codawca. Oczywiście zatrudniony może z ta-
kim wnioskiem wystąpić, ale nie ma on mocy 
prawnej w tym sensie, że pracodawca nie jest 
związany treścią takiego dokumentu. Za to pra-
cownik jest zobowiązany do wykonania pole-
cenia służbowego, które nakazuje mu przejście 
na tryb pracy zdalnej. Polecenie takie zgodnie 
z kodeksem pracy musi być przez zatrudnione-
go wykonane, chyba, że zachodzą obiektywne 
okoliczności sprawiające, że praca zdalna nie 
może być wykonana przez skierowaną na nią 
osobę. Chodzi w szczególności o to, że nie ma 
ona warunków w doku do wykonywania swo-
ich obowiązków w ten sposób, albo jej sytuacja 
rodzinna jest tego rodzaju, że praca w domu 
okazuje się być bardzo utrudniona albo wręcz 
niemożliwa do wykonania. Pracownik w takiej 
sytuacji powinien bezzwłocznie powiadomić 
o tym swojego pracodawcę. I do pracodawcy 
należy wtedy rozstrzygnięcie czy dalej wyma-
gać od pracownika pracy zdalnej czy też nie. 
Warto pamiętać, że wbrew powszechnemu 
przekonaniu praca zdalna nie musi być wyko-
nywana wyłącznie z domu pracownika. Można 
wyobrazić sobie sytuację, że odbywać się ona 
będzie w innym miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę. Podsumowując: o ile ma Pani pra-

wo złożyć wniosek o skierowanie do wykony-
wania swojej pracy zdalnie, o tyle żaden przepis 
nie nakazuje pracodawcy stosowania się do ta-
kiego wniosku.

PRZYSŁUGUJE TA SAMA PENSJA
Czy skierowanie do pracy zdalnej oznacza, że zo-
stanie mi automatycznie obniżone wynagrodzenie 
za pracę?
Absolutnie nie! Oficjalne interpretacje doty-
czące zasad wykonywania pracy zdalnej przez 
skierowanych do niej pracowników jednoznacz-
nie stwierdzają, że praca zdalna to nic innego 
jak zwykła zmiana miejsca wykonywania pracy 
(np. z biura na dom należących do zatrudnio-
nego). Dlatego nie może to powodować obni-
żenia wynagrodzenia. W ramach pracy zdalnej 
pracownik wykonuje te same obowiązki, które 
wykonywałby normalnie tyle tylko, że robi to 
poza stałym miejscem świadczenia pracy dla-
tego przysługuje mu normalne wynagrodzenie 
zgodne z jego umową o pracę. Nie należy my-
lić pracy zdalnej z innymi rozwiązanimi tarczy 
antykryzysowej dopuszczającymi obniżenie 
wynagrodzenia.

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...* 

PRACA ZDALNA � TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Gdzie znajdą się punkty do 
ładowania pojazdów elektrycznych?
Mieszkańcy mogą wskazać 
We wtorek, 14 kwietnia, rozpoczynają się konsultacje społeczne na temat 
lokalizacji nowych stacji. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i pali-
wach alternatywnych w Warszawie ma powstać minimum 1000 punktów, 
umożliwiających ładowanie pojazdów napędzanych energią elektryczną.  

W   stolicy są już 144 punkty ładowa-
nia zlokalizowane w 54 stacjach 
wg stanu na 31 XII 2019. W dziel-

nicy Ursus stacja ładowania* znajduje 
się przy ul. Orląt Lwowskich 45. Ope-
ratorem zarządzającym infrastrukturą 
jest Zarząd Transportu Miejskiego. Tam 
również działają 4 punkty ładowania**. 
Zgodnie z Raportem dotyczącym punk-
tów ładowania zainstalowanych w ogól-
nodostępnych stacjach ładowania na ob-
szarze m.st. Warszawy do końca 2020 
roku ma powstać kolejnych 41 punktów 
w 21 stacjach. W projekcie „Planu bu-
dowy ogólnodostępnych stacji ładowa-
nia pojazdów elektrycznych” w Ursusie 
wskazano lokalizacje, w których może 
powstać 17 stacji z 34 punktami ładowa-
nia pojazdów elektrycznych i hybrydo-
wych (zob. mapa).

Priorytety przy wstępnych lokalizacjach

Wszystkie planowane stacje będą stan-
dardowo wyposażone w dwa punkty 
ładowania. W jednym miejscu może 
zostać zainstalowanych kilka stacji. 
Lokalizacje zostały wybierane wspól-
nie przez Biuro Infrastruktury, zarząd-
ców stołecznych dróg (Zarząd Dróg 
Miejskich i urzędy dzielnic) oraz ope-
ratorów systemów dystrybucyjnych 
elektroenergetycznych (innogy Stoen 
Operator sp. z o.o. oraz PGE Dystry-
bucja S.A. Oddział w Warszawie). Jak 
czytamy w informacji Urzędu Mia-
sta st. Warszawy, priorytetem przy 
wyborze wszystkich lokalizacji było 
umożliwienie mieszkań com ładowa-
nia samochodu podczas przebywania 
w miejscach związanych z edukacją, 
kulturą, sportem i rozrywką. Stacje 
ładowania mają być także instalowane 
w pobliżu urzędów czy placówek służ-
by zdrowia, jak również w sąsiedztwie 
budynków wielorodzinnych, by ułatwić 
ich mieszkańcom podjęcie decyzji 
o kupnie pojazdu elektrycznego. Waż-
ną przesłanką, wpływającą na wybór 

lokalizacji, była również własność 
gruntu – wyłącznie grunty miejskie.

Stacja z bliska
Każda planowana stacja to wolnostojący 
słupek z dwoma punktami ładowania. 
Moc pojedynczego punktu (22 kW) 
pozwoli na ładowanie jednego pojaz-
du w czasie 1–3 godzin. Każdy słupek 
umożliwi ładowanie dwóch pojazdów 
jednocześnie, dlatego konieczne jest 
wyznaczenie przy nim dwóch stanowisk 
postojowych. Wymiary co najmniej 
jednego z nich spełnią kryteria dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Stacje, służące zasilaniu pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych, powstaną 
w całym mieście. Projekt przewiduje 
kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt sta-
cji w każdej z dzielnic. Wybudowane 
zostaną zarówno pojedyncze stacje, jak 
i większe skupiska, w których znajdzie 
się od dwóch do nawet kilkunastu stacji.  

Jak wziąć udział w konsultacjach?
Po konsultacjach z mieszkańcami wy-
brane zostaną lokalizacje, w których 
będzie zainstalowanych minimum 815 
punktów ładowania. Na stronie www.
konsultacje.um.warszawa.pl można za-
poznać się z  projektem „Planu budowy 

ogólnodostępnych stacji ładowania po-
jazdów elektrycznych” oraz z grafikami 
i mapą, przedstawiającymi lokalizacje 
planowanych stacji ładowania. W związ-
ku z obecną sytuacją epidemiczną kon-
sultacje zostaną przeprowadzone w for-
mie elektronicznej. Będą trwały od 14 
kwietnia do 31 maja. Od pierwszego 
dnia konsultacji uwagi do lokalizacji 
planowanych stacji ładowania można 
wysyłać mailem na adres konsulta-
cje_infrastruktura@um.warszawa.pl.
28 kwietnia i 14 maja odbędą się dyżury 
telefoniczne: 

 � 28 kwietnia, w godzinach 14.00-
18.00 – tel. 22 443 36 19, 22 443 
36 24 

 � 14 maja, w godzinach 14.00–18.00 
– tel. 22 443 36 19, 22 443 36 24

Na 20 maja zaplanowana jest wideo-
konferencja online lub spotkanie kon-
sultacyjne (zależnie od sytuacji epi-

demicznej) z udziałem ekspertów od 
elektromobilności. 
Więcej punktów ładowania samocho-
dów elektrycznych i hybrydowych to 
jeden z kroków ku czystszemu powie-
trzu i zrównoważonemu rozwojowi 
Warszawy. Dzięki inwestycjom w elek-
tromobilność, w powietrzu, którym 
oddychamy, jest mniej pyłu zawieszo-
nego oraz szkodliwych tlenków azotu 
i tlenków siarki. Korzystanie z pojazdów 
przyjaznych środowisku wpływa też na 
redukcję emisji dwutlenku węgla oraz 
obniżenie poziomu hałasu. 

Na podstawie Raportu dotyczącego 
punktów ładowania zainstalowanych 

w ogólnodostępnych stacjach ładowania 
na obszarze m.st. Warszawy oraz strony

www.konsultacje.um.warszawa.pl
Opracowała

Agnieszka Gorzkowska

*  ogólnodostępna stacja ładowania – stacja ładowania do-
stępną na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego 
użytkownika pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego 
i pojazdu silnikowego niebędącego pojazdem elektrycznym 
w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ru-
chu drogowym

**  punkt ładowania – urządzenie umożliwiające ładowanie po-
jedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego 
i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym wymienia 
się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu


