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Duszpasterze  parafii  św.  Józefa  Oblubieńca 
NMP w Ursusie zapraszają wiernych do udziału 
w Mszach świętych według stałego porządku, 
zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie. 

Do tej pory Msze święte niedzielne były sprawowane 
jednocześnie w górnym i dolnym kościele w tych sa-
mych godzinach.  Ponieważ obowiązują nowe limity: 
1 osoba na 10 m2, to daje możliwość udziału 120 oso-
bom jednocześnie w górnym i dolnym kościele. 

Od niedzieli 24 maja Msze święte będą się odbywać 
tylko w kościele górnym (wyjątek to godz. 11.00 – za-
wsze Msza św. jest w dwóch miejscach). Natomiast 
wierni, którzy nie zmieszczą się w górnym kościele 
mogą przejść do kaplicy adoracji, by tam wysłuchać 
Mszy św. z górnego kościoła i przyjąć Komunię świętą. 

Przypominamy też, że w dolnym kościele jest możli-
wość Adoracji Najświętszego Sakramentu codziennie 
w godz. od 8.30 do 17.50. 

ZAPRASZAMY

www.ursusweterynarz.pl

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
02-495 Warszawa-Ursus, ul. Rynkowa 5

GODZINY OTWARCIA:
pon.–pt. 11.00–19.00     |     sobota 10.00–14.00

UWAGA! Na wizytę należy umówić się telefonicznie

TEL.:   22 245 31 07  |  604 157 775

Koronawirus wpłynął na wszystkie sfery naszego życia. Zmieniły 
się również formy praktyk religij nych, odprawiania uroczystości 
kościelnych, przyjmowania sakramentów.

P o ogłoszeniu w Polsce w formie rozporządzenia 20 marca 2020 r. sta-
nu epidemii, w kościołach mogło przebywać jednocześnie tylko pięć 
osób. Limity dotyczyły także ślubów, chrztów i uroczystości po-

grzebowych. 
Również uroczystości prywatne, a więc m.in. wesela, konsolacje 
– w większym gronie – zostały zakazane.
Dotkliwie mogliśmy to odczuć w okresie Świąt Wielkanocnych, kiedy 
to po raz pierwszy w naszym życiu nie można było pójść do kościoła 
z tradycyjną święconką.
Po pewnym czasie limit został zwiększony do 50 osób, a następnie uza-
leżniono go od wielkości kościoła – jedna osoba na 15 m2. W związ-
ku z ryzykiem epidemicznym zmienił się sposób udzielania Komunii 
Świętej – zamiast do ust – w zalecany przez episkopat sposób „na rękę”, 
a znak pokoju wierni mogą sobie przekazywać bez podawania rąk. 
W tym czasie niedzielne msze były i są transmitowane przez ogólnokra-
jowe stacje radiowe i telewizyjne oraz przez telewizje lokalne i Internet. 
Powoli i w tej sferze wracamy do normalności. Aktualny limit liczby 
osób w kościele to 1 osoba na 10 m2. Tylko uroczystości Pierwszej Ko-
munii Świętej nie mogą się odbywać w praktykowanej do tej pory formie 
– kilkadziesiąt albo więcej dzieci, setki osób towarzyszących w kościele, 
a potem często przyjęcia w domach czy restauracjach w kolejne majowe 
niedziele. W tym roku w różnych polskich parafiach w zależności od usta-
leń proboszczów z rodzicami, część dzieci przystępowała do Pierwszej 
Komunii Świętej indywidualnie lub w małych grupach. Takie plany są też 
na najbliższe miesiące, jednak wiele komunii w tradycyjnej formule (całe 
klasy) zostało przeniesionych na wrzesień. Ksiądz dziekan ursuski Zbi-
gniew Sajnóg, proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP zdecydował 
się na takie właśnie rozwiązanie. 
Miejmy więc nadzieję, że nie sprawdzą się przewidywania Ministra Zdro-
wia Łukasza Szumowskiego o nadejściu jesienią (wrzesień, październik) 
drugiej fali epidemii.

Tekst i zdjęcie Jacek Sulewski
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MICHAŁOWICE l NASZE STRONY

Małgorzata Pachecka, wójt gminy Mi-
chałowice podpisała umowy na ostat-
nie dwa etapy (IIIb i IV) przebudowy 
rowu U1 wraz z budową zbiornika re-
tencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. 
Ofi cjalne spotkanie z dwoma wyko-
nawcami inwestycji odbyło się 15 i 19 
maja 2020 r.

R ów U1 jest przeznaczony do od-
wadniania – w powiązaniu ze 
zbiornikiem retencyjnym ma cha-

rakter przeciwpowodziowy. Rów częś-
ciowo jest odkryty, częściowo zamie-
niony w kanał deszczowy.
Jedną z ostatnich części trwającej od 
2014 r. inwestycji jest  budowa kolek-
tora wzdłuż Al. Jerozolimskich, na 
odcinku od granicy POW (ul. Spisaka) 
w Opaczy-Kolonii do ul. Sosnkow-
skiego w Ursusie (etap IIIb). Będzie ją 
realizować firma WOD-KAN –BRUK 
sp. z o.o. z Żelechowa. W imieniu fir-
my umowę  podpisał prezes zarządu, 
Jarosław Ragus.  Wartość budowy ko-
lektora to 3 567 168,94 zł.
Drugim wykonawcą przebudowy 
rowu U1, jej IV etapu, będzie firma 

hydroniczno-budowlana HYDRO-
DOM, Ireneusz Getka z Wilgi. W jej 
imieniu umowę  podpisał prezes za-
rządu, Ireneusz Getka. Wartość za-
mówienia to 578 100,00 zł. W ramach 
tej kwoty wykonawca zrealizuje prze-
budowę koryta rowu na odcinku od 
ul. Partyzantów do ul. Przeciętnej 
w Pruszkowie.

Inwestycja współfinansowana jest 
przez gminę Michałowice, warszaw-
ską dzielnicę Ursus oraz miasta: 
Pruszków i Piastów.   
Zakończenie prac planowane jest  na 
koniec września 2020 r.

Rów U1, niegdyś nazywany Regułką, 
ma duże znaczenie dla odwadniania 
północnej części gminy Michałowice,  
części dzielnicy Ursus, oraz  części Pia-
stowa i Pruszkowa. Ma ok. 7 km dłu-
gości. Swego czasu był rzeczką, jednak 
stracił ten charakter  i obecnie nazy-
wany jest rowem U1. W poprzednich 
latach w ramach tej inwestycji przebu-
dowano m.in. koryto od ul. Przecięt-
nej w Pruszkowie do ul. Królewskiej 
w Regułach oraz wybudowano zbior-
nik retencyjny w dolinie rzeki Raszyn-
ki w Regułach.

UG Michałowice

■  GMINA MICHAŁOWICE. We wrześniu 2020 roku zakończy się największa przeciwpowodziowa inwestycja ostatnich lat. 

Inwestycja na niepewny klimat

18 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie biblioteki w Nowej Wsi, w której właśnie 
zakończono poremontowe sprzątanie pomieszczeń i porządkowanie księgozbio-
ru. Na uroczystość przybyły władze gminy: Małgorzata Pachecka – wójt gminy 
Michałowice, Beata Rycerska – przewodnicząca rady gminy oraz Jerzy Sierak 
–  zastępca wójta. 

P omieszczenie bi-
blioteczne prze-
szło generalną 

modernizację, dzięki 
czemu stało się jasne 
i przestronne. W jego 
skład wchodzą: sala 
główna z księgozbio-
rem dla dzieci (prze-
znaczona także na 
zajęcia edukacyjne 
i warsztaty) połączo-
na z wypożyczalnią książek i audio-
booków dla młodzieży, sala informa-
tyczna z czytelnią oraz kolejna sala 
– z księgozbiorem dla dorosłych.

– To było moje marzenie, które speł-
niła gmina – mówiła podczas uro-
czystości otwarcia zmodernizowanej 
biblioteki wzruszona Sylwia Łapiń-
ska, kierownik filii w Nowej Wsi. 
Bibliotekarka w przyszłym roku bę-
dzie obchodzić jubileusz 20 lat pracy 
w tym miejscu i – jak podkreśla – nie 
mogła sobie życzyć lepszego prezen-
tu, bo godne warunki pracy oznaczają 
poprawę jakości usług w bibliotece. 
To prezent również dla wszystkich 
jej użytkowników, którzy dzięki do-

konanym zmianom zyskali przyjazne 
i nowoczesne miejsce do realizowania 
swoich czytelniczych pasji. 
Wykonawcą robót była firma „Er-Ka
Renata Kowalska”, która wykonała pra-
ce w 2 etapach (w 2019 i 2020 r.). Łącz-
na kwota zamówienia to 97 183,36 zł 
brutto.
Biblioteka w Nowej Wsi powstała 
w 1964 roku jako filia biblioteki Gro-
madzkiej z Otrębus. Pierwszą jej sie-
dzibą był drewniany pawilon ogrodowy 
o powierzchni 28 m2 znajdujący się na 
posesji bibliotekarki, pani Ireny Piotrko-
wicz, przy ul. Kamelskiego. W 1973 r. 
została utworzona Gmina Michałowi-
ce i filia z Nowej Wsi weszła w struk-

turę Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Michałowicach, pod której skrzydła-
mi funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Kolejną ważną datą w dziejach filii był 
rok 1984, kiedy to po wielu latach budo-
wy oddano budynek przedszkola w No-
wej Wsi przy ul. Głównej 52a, na par-
terze, którego biblioteka znalazła swoją 
siedzibę. Do dyspozycji miała jedno 
pomieszczenie, dość spore jak na tamte 
czasy, bo mierzące 62 m2. W ostatnich 
latach lokal jednak stał się niewystar-
czający na wciąż powiększającą się 
działalność biblioteki – rozrastający się 
księgozbiór, komputeryzację i rosną-
cą liczbę użytkowników. W 2018 r. po 
wybudowaniu nowej świetlicy wiejskiej 
i przeniesieniu tam dotychczasowej 
działalności świetlicowej, rozpoczęły 
się starania o przekazanie na potrzeby 
filii opuszczonych pomieszczeń są-
siadujących z biblioteką. W grudniu 
2019 r. zaczął się ich remont i od maja 
2020 roku czytelnicy mogą cieszyć się 
większym (169 m2), bezpieczniejszym 
i nowocześniejszym miejscem.
Nie byłoby biblioteki bez jej pracow-
ników: pierwszą bibliotekarką była 
wspomniana już pani Irena Piotrko-
wicz, drugą od 1982 roku pani Danu-
ta Zembalska, w 1993 roku kierow-
nikiem filii została pani Ewa Tolak, 
obecnie Kisiel – dyrektor bibliote-
ki w Michałowicach, a od czerwca 
2001 r. obowiązki podjęła Sylwia Ła-
pińska, która sprawuje je do dziś.

Na podstawie materiału UG Michałowice
Fot. Mariusz Marcysiak

◄  Pierwszą siedzibą biblioteki w Nowej Wsi 
(fi lią biblioteki Gromadzkiej z Otrębus) 
był drewniany pawilon ogrodowy o powierzchni 
28 m2 znajdujący się na posesji bibliotekarki 
– pani Ireny Piotrkowicz – przy ul. Kamelskiego. 
Fot. Sylwia Łapińska

■  GMINA MICHAŁOWICE. Dobra wiadomość dla miłośników literatury! ■  NASZE STRONY. Już można do przedszkola

turę Gminnej Biblioteki Publicznej 

Większość przedszkolaków
została w domach
Od 6 maja rząd zezwolił na uruchomienie przed-
szkoli oraz klas „0” w szkołach podstawowych, 
ale ostateczną decyzję o terminie pozostawiono 
samorządom. W poszczególnych miastach i gmi-
nach władze samorządowe ustaliły z reguły nieco późniejsze daty otwarcia 
placówek, żeby był czas na przygotowanie ich do nowych specjalnych uwarun-
kowań. Rząd wyznaczył wiele obostrzeń, dotyczących ochrony przed zaraże-
niem COVID-19, a zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 24 maja.

G łówny Inspektor Sanitarny opubli-
kował szczegółowe wytyczne prze-
ciwepidemiczne między innymi 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkol-
nych w szkole podstawowej i żłobków. 

WYTYCZNE
Grupy powinny liczyć do 12 dzieci 
i przebywać w jednej wyznaczonej 
sali pod opieką tego samego opieku-
na. Sala raz na godzinę powinna być 
wietrzona. Minimalna przestrzeń do 
wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci 
w sali nie może być mniejsza niż czte-
ry metry kwadratowe na jedno dzie-
cko i każdego opiekuna. Należy dbać 
o zachowanie odpowiedniego dystansu 
społecznego, higienę oraz o dezyn-
fekcję pomieszczeń i sprzętu. Ponadto 
w sali, w której przebywać będą dzieci, 
nie może być zabawek, przedmiotów, 
sprzętów, których nie można skutecz-
nie uprać lub dezynfekować (takich 
jak np. pluszowe zabawki), a wyko-
rzystywane przybory sportowe – piłki, 
skakanki, obręcze trzeba dokładnie 
czyścić lub dezynfekować. Dzieci zaś 
nie mogą przynosić ze sobą żadnych 
przedmiotów i zabawek.
Opiekunowie powinni między sobą 
zachować dystans społeczny wyno-
szący minimalnie 1,5 metra, a osoby 
przyprowadzające i odbierające dzieci, 
nie powinny podchodzić do osób tam 
przebywających, zarówno do dzieci, 
jak i dorosłych, bliżej niż na dwa metry. 
Obowiązuje też zasada, że na 15 me-
trów kwadratowych w placówce może 
przebywać jeden rodzic z dzieckiem. 
Jeśli chodzi o personel pomocniczy 
i kuchenny, to nie wolno mu kontak-
tować się z dziećmi i z opiekunami 

grup. Sanepid wskazuje też na to, że do 
przedszkola czy żłobka mogą uczęsz-
czać tylko dzieci zdrowe, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę 
zakaźną. Również opiekunowie mu-
szą być zdrowi. Gdy w domu przeby-
wa osoba na kwarantannie lub izolacji 
w warunkach domowych, nie wolno 
przyprowadzać dziecka do placówki.

OTWARCIE PRZEDSZKOLI 
W NASZYM REGIONIE
W Pruszkowie i Gminie Michało-
wice placówki uruchomione zosta-
ły 13 maja, w Warszawie (a więc 
i w dzielnicy Ursus) 18 maja, w Brwi-
nowie, Piastowie i Ożarowie Mazowie-
ckim 25 maja.

FREKWENCJA
Frekwencja w przedszkolach dzielni-
cy Ursus według stanu na 22 maja br. 
wyglądała następująco: do klas „0”, 
które funkcjonują w 8 szkołach pod-
stawowych, w piątek 22 maja zgłosiło 
się tylko 32 dzieci. Najwięcej do SP nr 
14 i SP nr 381 – po 7 dzieci, do czte-
rech szkół od trzech do pięciorga, a do 
dwóch nikt się nie zgłosił. Oczywiście 
pozostałe dzieci podlegają w dalszym 
ciągu nauczaniu zdalnemu. Młodsze 
dzieci stawiły się w liczbie 212 na łącz-
ną liczbę 2638 zapisanych do dziesię-
ciu publicznych przedszkoli w Ursusie. 
Prawdopodobnie wynika to z obawy 
rodziców przed ryzykiem zarażenia. 
Ponieważ wielu rodziców musiało 
wrócić do pracy, zapewne niezbędne 
do tego było jeszcze większe zaanga-
żowanie dziadków do opieki nad wnu-
kami.

Jacek Sulewski

Metamorfoza biblioteki w Nowej Wsi
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BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA
ogłasza 

konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy 

w Piastowie, ul. Żbikowska 25

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania okre-
ślone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierp-
nia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze 
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej 
szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjo-

nowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający 

w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademi-

ckiego,
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym 

– w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu 
pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń 
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres 
zatrudnienia;

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wy-
kształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stop-
nia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich 
lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu 
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego 
z zakresu zarządzania oświatą;

f) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopię: 
– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języ-
ku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480) lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów dru-
giego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierun-
ku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu 
tłumacza przysięgłego języka polskiego;

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowa-
nie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępo-
wanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funk-
cji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn.zm.);

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 
ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 
2186, z późn.zm.) — w przypadku kandydata na dyrektora publicz-
nej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię 
aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowa-
nego w przypadku nauczyciela;

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię 
karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadcze-
nia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, 
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. 
poz. 730 i 1287), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn.zm.), lub karą dyscyplinarną, o któ-
rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn.zm.);

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności praw-
nych i korzysta z praw publicznych;

p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach prze-
prowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy w Pia-
stowie” w terminie do 10 czerwca 2020 r. do godziny 15:00  na adres:  
Urząd Miejski w Piastowie, 05-820 Piastów, ul. 11 Listopada 2. 

 Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej pod adres: 
sekretariat@piastow.pl. Oferta składana w postaci elektronicznej po-
winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elek-
troniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. 

4. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną 
szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić 
oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. d–g, l i m.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmi-
strza Miasta Piastowa. 

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego 
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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Każda ze szkół oferuje:
■ komfortowe warunki, 
■ bardzo dobrze wyposażone w sprzęt mul-

timedialny oraz pomoce naukowe klaso-
pracownie,

■ profesjonalną pracownię komputerową, 
■ salę gimnastyczną z wielofunkcyjnym 

boiskiem sportowym,
■ szeroką ofertę edukacyjną,
■ wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną 

wynikami, 

■ udział uczniów w krajowych oraz zagra-
nicznych wycieczkach, 

■ wolontariat szkolny.

LO IM. TOMASZA ZANA W PRUSZKO-
WIE oferuje nabór do 4 klas liceum ogólno-
kształcącego o rozszerzeniach:
■ Klasa A – j. polski, historia, j. angielski
■ Klasa B – geografia, matematyka, j. an-

gielski
■ Klasa C – biologia, chemia, j. angielski
■ Klasa D – geografia, WOS, j. angielski.
W każdej klasie język angielski realizowany 
jest na poziomie rozszerzonym. 
Każdy może wybrać drugi język obcy z oferty 
szkoły: j. rosyjski, j. francuski, j. niemiecki.
Szczegóły rekrutacji znajdują się na:
https://www.zan.pruszkow.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄ-
CYCH I SPORTOWYCH W PRUSZKO-
WIE rekrutuje w:

Liceum  Ogólnokształcącym do klasy 
z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski 
i WOS, natomiast kolejny przedmiot rozsze-
rzony do wyboru: geografia lub historia.

Liceum Ogólnokształcącym Sportowym 
do klasy z przedmiotem rozszerzonym: j. an-
gielski natomiast drugi przedmiot rozszerzony 
do wyboru: geografia lub biologia. 
Specjalizacje: piłka nożna, koszykowa, siatko-
wa, pływanie sportowe.

Szkole Mistrzostwa Sportowego do klasy 
z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski 
i biologia. Specjalizacja: piłka nożna.
Szczegóły rekrutacji znajdują się na: 
www.zsoispruszkow.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁA-
WA STASZICA W PRUSZKOWIE za-
prasza kandydatów – absolwentów szkół 
podstawowych do klas pierwszych 5-letniego 
TECHNIKUM na rok szkolny 2020/2021.

Oceny ze świadectwa brane pod uwagę pod-
czas postępowania rekrutacyjnego – oprócz 

języka polskiego, matematyki – dla poszcze-
gólnych zajęć edukacyjnych to:
■ technik budownictwa – j. angielski, plastyka
■ technik ekonomista – j. angielski, geografia
■ technik energetyk – j. angielski, technika
■ technik informatyk – j. angielski, informa-

tyka
■ technik pojazdów samochodowych – j. an-

gielski, technika
■ technik teleinformatyk – j. angielski, infor-

matyka
■ technik urządzeń i systemów energetyki  

odnawialnej –  j. angielski, technika
Powstanie oddziału kształcącego w danym za-
wodzie uzależnione jest od naboru minimum 
15 kandydatów, którzy zdeklarowali się kształ-
cić w tym zawodzie.
Szczegóły rekrutacji znajdują się na: 
http://zsnr1-pruszkow.com/

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. FRIDTJOFA NAN-
SENA W PIASTOWIE, oferuje absolwen-
tom szkół podstawowych szeroki wachlarz 
edukacyjny w Liceum Ogólnokształcącym, 
Technikum i Szkole Branżowej I-go Stopnia.
■ Liceum  Ogólnokształcące proponuje 

klasy cywilne i certyfikowane przez Mini-
sterstwo Obrony Narodowej.

■ Technikum – technik: weterynarii, rekla-
my, logistyki, obsługi turystycznej, foto-
grafii i multimediów, realizacji nagrań, 
rachunkowości, hotelarstwa, transportu 
kolejowego, programista

■ Szkoła Branżowa w zawodach: blacharz, 
blacharz izolacji przemysłowych, cukier-
nik, drukarz, elektromechanik, elektronik, 
elektryk, fotograf, fryzjer, introligator, ka-
letnik, kominiarz, kowal, krawiec, kucharz, 
kuśnierz, magazynier-logistyk, mechanik 
– operator maszyn do produkcji drzew-
nej, mechanik automatyki przemysłowej 
i urządzeń precyzyjnych, mechanik pre-
cyzyjny, mechatronik, obuwnik, ogrodnik, 
operator maszyn i urządzeń do przetwór-
stwa tworzyw sztucznych, operator obra-
biarek skrawających, operator urządzeń 
przemysłu chemicznego, optyk mechanik, 
piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, 
tapicer, wędliniarz, zegarmistrz, złotnik-
-jubiler.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na:
https://nansen.edu.pl/

LO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
W PRUSZKOWIE proponuje 4 klasy liceum 
ogólnokształcącego, o wybranych rozszerze-
niach:
■ Klasa A - biologia, chemia, j. angielski 
■ Klasa B - WOS, J. angielski, geografia/hi-

storia (do wyboru) 
■ Klasa C - matematyka, geografia, j. an-

gielski 
■ Klasa D - matematyka, fizyka, j. angielski.
We wszystkich klasach drugi język obcy w gru-
pach międzyoddziałowych do wyboru: j. wło-
ski, j. francuski, j. rosyjski, j. niemiecki.

Szczegóły rekrutacji znajduj ą się na: 
https://kosciuch-pruszkow.edupage.org/

PRACOWNIA KOMPUTEROWA 
– Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana

ÓSMOKLASISTO, CZAS NA DECYZJĘ 
– wybierz szkołę powiatu pruszkowskiego! 

Powiat Pruszkowski prowadzi 5 szkół po-
nadpodstawowych, w których odbywa 
się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021. 
Są to:
■ LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie 

przy ul. I. Daszyńskiego 6, 
■ Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Sportowych w Pruszkowie przy 
ul. Gomulińskiego 4,

■  Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława 
Staszica w Pruszkowie przy 
ul. Promyka 24/26,

■ Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena 
w Piastowie przy ul. Karola 
Namysłowskiego 11,

■ LO im. Tadeusza Kościuszki 
w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 38.

– Szkoły prowadzone przez Powiat Prusz-
kowski to miejsca nowoczesnej edukacji, 
zapewniające wszechstronny rozwój  
uczniów. Ważnym celem każdej placówki 
jest wsparcie ambicji i talentów uczniów 
przez wysoko wykwalifikowaną oraz 
troskliwą kadrę dydaktyczną, a także za-
pewnienie profesjonalnie wyposażonych 
pracowni. Wszystko to służy osiąganiu 
jak najlepszych wyników i podnoszeniu 
jakości pracy szkół – podkreśla Agniesz-
ka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu.
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PSYCHOLOGIA l REKLAMA

Zapomniane 
dzieciństwo
Wszyscy wiemy, jak wybiórcza i nietrwała może 
być nasza pamięć. Zaskakujące jest jednak to, że pewnych momentów na-
szego życia nie pamiętamy w ogóle. Jak wiele pamiętasz z pierwszych lat 
swojego życia? Czy pamiętasz naukę chodzenia lub przyswajanie pierw-
szych słów? Raczej nie, bo… nie masz prawa tego pamiętać. I to wcale nie 
dlatego, że miało to miejsce bardzo dawno temu. Tę jedną z podstawowych 
czynności umysłowych uniemożliwia nam nasz własny mózg. 

PAMIĘĆ PRENATALNA
Średni wiek, z jakiego pochodzi pierw-
sze wspomnienie u dorosłych kobiet 
wynosi 3 lata i 6 miesięcy. W przypad-
ku mężczyzn to 3 lata i 8 miesięcy. Dane 
te są zaskakujące, gdy przeanalizujemy 
je, uwzględniając szerokie możliwości 
umysłowe trzylatka. Przeciętny trzyla-
tek zna i pamięta osoby, które się nim 
zajmują, potrafi opowiedzieć szczegó-
łowo o momentach ze swojego życia, 
chłonie nowe informacje dzięki zna-
komicie pracującej pamięci. Według 

naukowców z Uniwersytetu w Helsin-
kach pamięć funkcjonuje nawet w fazie 
prenatalnej. Dziecko już po urodzeniu 
potrafi rozpoznać kołysankę śpiewaną 
przez mamę w trzecim trymestrze cią-
ży. Znakomicie pamięta też i rozpozna-
je jej głos, generalnie w odmienny spo-
sób reaguje na bodźce znane i nieznane. 
Świadczy to o tym, że z całą pewnością 
jest zdolne do tworzenia wspomnień. 
Żadnego z nich nie zachowa jednak do 
dorosłości. Ta niepamięć pierwszych 
lat życia nosi nazwę amnezji dziecięcej. 

AMNEZJA DZIECIĘCA
Dotyczy ona każde-
go człowieka (choć 
w różnym stopniu), 
bez względu na 
pochodzenie, wy-
kształcenie, po-
ziom inteligencji 
czy płeć. Zjawisko 
to zostało po raz 
pierwszy opisane 
przez Zygmunta Freu-
da, twórcę psychoanalizy. 
Jego główny paradoks polega 
na tym, że doświadczenia z tego okre-
su, mimo że ich nie pamiętamy, wy-
wierają silny i trwały wpływ na kształ-
towanie się naszej osobowości, sferę 
emocjonalną, przejawiane przez nas 
postawy wobec ludzi i świata. Innymi 
słowy, prawdopodobnie nie zapamięta-
my jakiegoś traumatycznego doświad-
czenia z dzieciństwa, ale jego skutki 
będą mieć na nas wpływ przez całe 
nasze życie. Naukowcy stawiają różne 
hipotezy w celu zrozumienia tego prob-
lemu. Ich zdaniem przyczyna może le-
żeć w procesach kodowania (tzn. być 
może w ogóle nie rejestrujemy tak 
wczesnych wspomnień na dłużej), ich 
późniejszego przechowywania lub nie-
możliwości wydobycia ich z pamięci. 
Hipoteza neurofizjologiczna tłumaczy 
to zjawisko niedojrzałością systemu 
nerwowego małego dziecka. Jedną ze 
struktur mózgowych odpowiedzialnych 
za funkcjonowanie pamięci jest hipo-
kamp.

HIPOKAMP
Uaktywnia się on dopiero pomiędzy 
18 a 24 miesiącem życia. Potem musi 

upłynąć jeszcze pewien 
czas, zanim stanie się 

w pełni funkcjonal-
ny, dlatego mamy 
niewiele świado-
mych wspomnień 
do około piąte-
go roku życia. 
Do koncepcji tej 
skłaniają się także 

zwolennicy hipote-
zy psychoanalitycz-

nej, kładąc szczególny 
nacisk na słowo „świadomy”. 

Ich zdaniem nasze najwcześniejsze 
wspomnienia jak najbardziej są utrwa-
lane w naszym umyśle, po prostu nie 
są uświadamiane. Ujmując to inaczej, 
wspomnienia te są w nas, stąd też mogą 
oddziaływać na nasze późniejsze życie, 
nie potrafimy ich jednak wydobyć 
z siebie intencjonalnie. Wiąże się z tym 
inna struktura mózgowa, która rozwija 
się znacznie wcześniej niż hipokamp.  
Jest nią ciało migdałowate, które od-
powiada za pamięć emocjonalną. 

PAMIĘĆ EMOCJONALNA
Małe dziecko najmocniej zapamiętuje 
to, co budzi jego najsilniejsze emocje. 
Jest większa szansa, że zapamięta po-
byt w szpitalu po przewróceniu się na 
rowerze czy narodziny rodzeństwa, bo 
wywołały w nim bardziej intensyw-
ne emocje niż codzienna zabawa na 
podwórku. Zapamięta z nich jednak 
emocje takie jak silny lęk, przeraże-
nie czy rozpierającą radość, a nie ich 
chronologiczny przebieg. Wydaje się, 
że w ten sposób możemy wyjaśnić 
nasze późniejsze, różne preferencje 
– lubimy racuchy nie tylko ze wzglę-

du na ich smak, ale dlatego, że robiła 
nam je nasza ukochana babcia. Uwiel-
biamy spacerować po lesie, bo właś-
nie w tej scenerii głos przemęczonej 
mamy brzmiał zwykle najspokojniej, 
najbardziej błogo. Nie musimy pamię-
tać nawet konkretnego wspomnienia, 
wystarczy emocja, jaką w nas wywoła-
ło. Dlatego tak niebezpieczne są trau-
matyczne i stresogenne doświadczenia 
szczególnie w tych pierwszych latach 
życia. Taki utrwalony w nas ciężar 
z dzieciństwa i niemożność odtworze-
nia go w świadomy sposób utrudniają 
późniejsze przepracowanie go. 

CIERPLIWOŚĆ
Trzeba się więc pogodzić z tym, że 
nasze dziecko nie zapamięta swojej 
pierwszej zdmuchiwanej świeczki na 
torcie, nie odnotuje w pamięci zdu-
miewającej liczby założonych mu 
pieluszek. Nie opowie nam, co sobie 
myślało, gdy uczyliśmy je chodzić, ani 
co tak bardzo podobało mu się w tych 
oglądanych ciągle bajkach. Doskonale 
zapamięta jednak środowisko, jakie 
mu stworzyliśmy. Uczucia, jakimi 
je obdarzaliśmy i emocje, jakie były 
w nim wywoływane. Przyswoi sobie 
głęboko każde otrzymane przytulenie, 
dobre słowo, zapewnienie o naszej mi-
łości. Powinniśmy więc dbać o obec-
ność jak najliczniejszych, pozytyw-
nych emocji w życiu naszego dziecka 
i być cierpliwym. W końcu nastanie 
dzień, który utrwali się w pamięci na-
szej pociechy. Postarajmy się, aby był 
jak najpiękniejszy. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
Daniela F. Sieff, Jak uporać się z naszą traumą, Kielce 2017. 
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Kącik
PSYCHOLOGICZNY

NARESZCIE KONIEC LECZENIA BÓLU LEKAMI  
Ośrodek Medycyny Manualnej  

i Osteopatii

NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki 

ul. Koronacyjna 15

TERAPIA FIZYKALNO-MANUALNA 
to doskonała metoda na pozbycie się  
przyczyn uciążliwych dolegliwości bez leków.

Wojciech PAPAJEWSKI – terapeuta
Skutecznie pomaga w usuwaniu bólu – BEZ LEKÓW 

Różnorodne, bezinwazyjne 
metody zabiegów stosowanych 
w Ośrodku NATURMED bardzo 
często ratują przed operacjami.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

 tel.: 22 662 49 07, 604 092 007
Ośrodek Naturmed proponuje  

do godne terminy i godziny zabiegów dla pracujących.

Nagłe lub przewlekłe 
bóle stawów (łokcio
wego, nadgarstka), rąk,  
nóg, zaburzenia czu
cia, bóle i zawro ty gło   
wy, ograni cze nia rucho 
 mości bar ku, „pie kące”  
plecy i wiele, wiele in
nych, jak np. dyskopatie czy przepukliny 
– utrud niają życie. Nie rzadko to właśnie 
chory kręgosłup jest „sprawcą” tych 
dolegliwości.
Mimo postępu medycyny akademickiej 
– nie wymyślono leku, który by „ustawił” 
wypadnięty dysk we właściwe położenie 
albo „zmusił” więzadła czy też mięśnie 
do „utrzymania” kręgosłupa, poszcze

gólnych kręgów, stawów. Aby osłabić 
cierpienie, nierzadko zwiększamy 
częstotliwość stosowania środków 
przeciw bólowych, co w konsekwencji  
powoduje innego rodzaju dolegliwości 
– ze stro ny układu pokarmowego. 

Może to właściwa pora, aby nareszcie 
pomóc sobie w inny, skuteczny sposób.

Postępowanie w ośrodku medycznym NATURMED:
1.   Przyjście na bezpłatną wizytę kwalifikacyjną  

(należy przynieść wyniki badań – rentgen, rezonans  
lub tomografię – aby ustalić na ich podstawie  
i po przeprowadzonym z pacjentem wywiadzie  
PRZYCZYNY dolegliwości oraz określić możliwości  
leczenia albo przeciwwskazania). 

2.    Wykonanie pierwszego zabiegu dostosowanego indy
widualnie do każdego pacjenta (brane są pod uwagę:  
wiek pacjenta oraz ewentualne choroby towarzyszące).

OSTEOPATIA, CHIROPRAKTYKA 
ORTOPEDYCZNA, 
SPECJALISTYCZNE MASAŻE, 
MOBILIZACJA KRĘGÓW,  
STAWÓW, MIĘŚNI ITP. 
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

W związku z utrzymującym się stanem 
epidemii, w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców i pracowników, ożarowski 
Urząd Miejski zmuszony jest do kontynu-
owania pewnych ograniczeń w dostępno-
ści dla klientów, co nie oznacza, że nie 
ma możliwości załatwiania spraw waż-
nych dla mieszkańców (także wymagają-
cych osobistego kontaktu z urzędnikiem).

Zgodnie z Komunikatem Burmistrza Ożaro-
wa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2020 r. 
urząd funkcjonuje według poniższych zasad:
1) ogranicza się bezpośrednią obsługę inte-

resantów w ten sposób, że dopuszczalna 
liczba osób przebywających w tym sa-
mym czasie w jednym pomieszczeniu/
pokoju w budynku Urzędu przy ul. Ko-
lejowej 2 lub Poznańskiej 165, nie może 
być większa niż jeden interesant na jedno 
wyznaczone stanowisko obsługi;

2) pracownicy Urzędu wykonują wszystkie 
zadania nałożone na Gminę przepisami 
powszechnie obowiązującymi, realizowa-
nymi jako zadania własne, zlecone oraz 
wykonywane na podstawie porozumień;

3) interesanci wchodząc do budynku Urzę-
du są zobowiązani do dezynfekcji rąk, 
założenia rękawiczek jednorazowych 
oraz maseczek zakrywających usta i nos, 
a także  zachowania odległości wzglę-
dem innych osób; Urząd nie zapewnia  
rękawiczek jednorazowych; stanowiska 
z płynem do dezynfekcji usytuowane są 
zarówno przy wejściu do budynku Urzę-
du, jak i wewnątrz, na korytarzach;

4) każdemu interesantowi przy wejściu  do 
budynku Urzędu zostanie zmierzona 
temperatura ciała; przekroczenie tem-
peratury 37oC wyklucza możliwość 
załatwienia sprawy w Urzędzie w tym 
terminie;

5) wyznaczony pracownik Urzędu kieruje 
interesanta do stanowiska obsługi de-
dykowanego do załatwienia określonej 
sprawy, zapewniając jednocześnie aby 
przy danym stanowisku obsługi był jeden 
interesant; 

6) interesant kierowany do stanowiska ob-
sługi otrzymuje zalaminowany identy-
fikator z numerem stanowiska obsługi/
pokoju;  interesant oddaje identyfikator 
pracownikowi Urzędu wychodząc z bu-
dynku Urzędu; identyfikator podlega de-
zynfekcji;

7) zapewnia się możliwość kontaktu te-
lefonicznego z Urzędem pod nr tel. 
22 731 32 00 w godzinach pracy Urzędu 
tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, pią tek 
– 8.00–16.00. środa – 10.00–18.00 oraz 
za pomocą korespondencji elektronicznej 
na adres umig@ozarow-mazowiecki.pl;

8) złożenie dokumentów/korespondencji
w formie papierowej dopuszczalne jest 
również poprzez ich pozostawienie 
w skrzynce pocztowej zamontowanej na 
ścianie budynku przy ul. Kolejowej 2.

Wskazane w Komunikacie ograniczenia 
obowiązują od 25 maja 2020 r.  do czasu  
obowiązywania Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii  (Dz.U. z 2020 r. poz. 878).

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Najpotrzebniejsze środki 
ochrony osobistej dla OSP
Maseczki, kombinezony i rękawice jed-
norazowe, komplety ubrań specjalnych 
oraz płyny dezynfekcyjne to środki, ja-
kie za pośrednictwem Gminy Ożarów 
Mazowiecki, zostały przekazane nieod-
płatnie przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego dla jednostek ochotni-
czych straży pożarnych z Ożarowa Ma-
zowieckiego oraz Święcic.

Z godnie z zawartą umową przekazany 
sprzęt o wartości prawie 30 tys. zło-
tych ma służyć do realizacji działań 

związanych z likwidacją pandemii koro-
nawirusa SARS-CoV-2.
Dziękujemy strażakom za wszystkie 
podejmowane w czasie pandemii dzia-
łania, np. związane z pomocą osobom 
starszym, będącym w kwarantannie czy 
podczas dezynfekcji obiektów użyteczno-
ści publicznej na terenie gminy. Staramy 
się zrobić wszystko, aby niosąc pomoc 
innym sami również czyli się bezpieczni.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

25 maja 2020 r otwarte zostały przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach na te-
renie gminy Ożarów Mazowiecki. Do placówek dzieci mogli posłać rodzice/opiekuno-
wie, którzy zadeklarowali wcześniej taka potrzebę. Pierwszeństwo miały dzieci, któ-
rych obydwoje rodzice/opiekunowie pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy 
z opieką w domu lub przynajmniej jeden rodzic/opiekun pracuje w systemie ochrony 
zdrowia, w służbach mundurowych lub handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych 
– realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem 
COVID-19. Łącznie do placówek wróciło około 30% przedszkolaków.

D ołożyliśmy wszelkich starań, aby speł-
nić wszystkie wymogi sanitarne, za-
pewniając tym samym maksymalne 

możliwe bezpieczeństwo dzieciom, na-
uczycielom i pracownikom szkoły.
Przedszkola i szkoły zostały zaopatrzone 
w środki ochrony osobistej dla pracowni-
ków, w tym m.in.:  25 700 sztuk rękawiczek 
jednorazowych, 3100 maseczek jednorazo-
wych, 400 maseczek wielokrotnego użytku, 
350 przyłbic, 520 fartuchów jednorazowych 
oraz 2370 litrów płynów do dezynfekcji, 
51 dozowników do dezynfekcji, 15 termome-
trów bezdotykowych. Dodatkowo dostaliśmy 
370 litrów płynu do dezynfekcji z Mazowie-
ckiego Urzędu Wojewódzkiego.
W związku z obowiązującymi wytycznymi 
Głównego Inspektora Sanitarnego wprowa-
dzono w placówkach oświatowych specjalne 

regulaminy i szczególne zasady bezpieczeń-
stwa, do których należą przede wszystkim:

 ■ Organizacja zajęć opiekuńczych dla ogra-
niczonej liczby dzieci wyłącznie w wyzna-
czonych poszczególnym oddziałom salach 
z wyznaczonym nauczycielem.

 ■ Regularna i częsta dezynfekcja pomiesz-
czeń, zabawek, sprzętów, powierzchni 
wspólnych, płaskich i dotykowych.

 ■ Szczególna dbałość o higienę i dezynfek-
cję powierzchni i naczyń przy i po posił-
kach dzieci.

 ■ Ograniczenie bezpośredniego kontaktu 
z osobami trzecimi do niezbędnego mini-
mum z zachowaniem 2-metrowego dystan-
su społecznego między osobami.

 ■ Obowiązkowe posiadanie (przez rodzi-
ców/opiekunów) środków ochrony osobi-
stej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej 

lub przyłbicy oraz skorzystanie z płynu 
do dezynfekcji rąk po wejściu do placów-
ki oraz poruszanie się wyłącznie w strefie 
do tego przeznaczonej.

W ślad za przedszkolami, ruszają również 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elemen-
tami dydaktyki w szkołach podstawowych 
dla uczniów klas I–III. W zajęciach będzie 
brało udział około 10% uczniów.
Równolegle z zajęciami w szkołach kontynu-
owane jest nauczanie zdalne dla dzieci, które 
pozostają w domach, na zasadach wypraco-
wanych w danej szkole podstawowej.

Przypominamy  o  konieczności  bez-
względnego  przestrzegania  wprowa-
dzonych  nowych  zasad  funkcjonowania 
placówek  oświatowych,  w  tym  w  szcze-
gólności rzetelnego informowania o sta-
nie  zdrowia  dziecka  i  jego  najbliższych. 
Zależy od tego bezpieczeństwo Państwa 
dzieci,  a  także  pracowników  placówek 
oświatowych i ich rodzin.

Od  Państwa  odpowiedzialnego  zacho-
wania  zależeć  będzie  to,  czy  placówka 
będzie  mogła  funkcjonować  w  ramach 
przyjętych zasad. Pamiętajmy o wzajem-
nej  odpowiedzialności  za  siebie  i  osoby 
z naszego otoczenia.

Paweł Kanclerz
     Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Wirtualny DZIEŃ DZIECKA 2020
Dzień Dziecka w tym roku bę-
dzie inny, niż zazwyczaj.  Nie 
możemy spotkać się na pikni-
ku z tej okazji  i razem święto-
wać – ze względu na epidemię 
– będzie miał więc charakter 
wirtualny. Dlatego między 
innymi w ten sposób wszyst-
kim dzieciom z okazji zbli-
żającego się ich święta, składamy życzenia beztroskiego dzieciństwa, 
kochającej rodziny i wielu serdecznych przyjaciół.  Sukcesów w nauce, 
szczególnie teraz, kiedy wymaga to dużo samodzielnej pracy w domu, 
oraz rozwoju pasji i talentów. Niech każdy dzień będzie dla Was nową, 
pełną zabawy przygodą. 

Z tej okazji mamy dla najmłodszych mieszkańców gminy niespodziankę…
Wiemy, że jesteście pozbawieni wielu tradycyjnych form codziennego życia, 
od chodzenia do szkoły  po zabawy i kontakt z rówieśnikami, dlatego chcemy 
zaprosić Was Drogie Dzieci na jedyny w swoim rodzaju Koncert Familijny 
– W krainie przebojów z bajek Disneya. 
Specjalnie dla dzieci z naszej gminy zostanie zarejestrowany koncert, który 
będziecie mogli obejrzeć w swoich domach. Podczas koncertu będziecie 
mogli śpiewać razem z nami przeboje, które świetnie znacie z takich filmów 
jak Vaiana, Król Lew, Aladyn, Zaplątani, Pocahontas czy Toy Story. Kolej-
ną niespodzianką jest to, że poprowadzimy go razem – specjalnie dla Was 
– i opowiemy o swoim dzieciństwie.
Więcej informacji znajdziecie na stronie gminy i w mediach społecznościowych. 

Do zobaczenia 1 czerwca.
 Paweł Kanclerz  Andrzej Cichal
 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Przewodniczący Rady Miejskiej

Przedszkola, „zerówki” i szkoły podstawowe 
w gminie Ożarów Mazowiecki otwarte

FUNKCJONOWANIE 
URZĘDU MIEJSKIEGO 
w Ożarowie Mazowieckim
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DAR SERCA
Nie baliście się pomóc!
W sobotę 16 maja 2020 r. obyła się kolejna 
edycja akcji Dar Serca. Pomimo trwającej 
epidemii koronawirusa na miejscu wyda-
rzenia stawiło się wiele osób gotowych 
podzielić się swoją krwią z potrzebującymi.  
Po wstępnych badaniach lekarskich i wy-
wiadzie w kierunku zakażenia związanego 
z wirusem Sars-Cov-2 do poboru zakwali-
fikowano 110 krwiodawców, którzy oddali 
łącznie prawie 50 litrów krwi. Krew jest po-
trzebna nieustannie w placówkach medycz-
nych, tymczasem przez wybuch epidemii 
COVID-19 ilość oddawanej krwi w ostatnim 
czasie znacząco się zmniejszyła. 

O rganizatorem akcji był Powiat Warszawski 
Zachodni, Zarząd Oddziału Rejonowe-
go PCK  Warszawa Zachód, Klub HDK 

Strażak z Błonia przy wsparciu Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie. Partnerami akcji była Gmina 
Błonie, Gmina Ożarów Mazowiecki i CEVA 
Logistics Poland Sp. z o.o., Wojskowa Akade-
mia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Warszawie. Każdy starał się dołożyć cegiełkę 
od siebie, by zebrać jak najwięcej kropel krwi 
i uratować życie. Główny cel został osiągnięty 
– udało się  zebrać dużo krwi, dzięki której zo-
stanie uratowane niejedno ludzkie życie. 
– W imieniu organizatorów i swoim własnym 
chciałem bardzo serdecznie podziękować wszyst-
kim tym, którzy zdecydowali się na udział w akcji 
i podzieli się „kropelką życia” – mówi Jan Ży-
chliński, Starosta Warszawski Zachodni. Słowa 
podziękowań przekazał także Romuald Reszka, 
Członek Zarządu PWZ i organizator akcji: – Ser-
decznie dziękujemy także tym wszystkim, bez któ-
rych ta impreza nie mogłaby się odbyć: partne-
rom, sponsorom, wolontariuszom, żołnierzom oraz 
wszystkim, którzy byli z nami.  

Izolacja a przemoc domowa 
Od wielu tygodni wszyscy staramy się praktykować zalecenia domowej 
izolacji. A zalecenia są takie, aby się wzajemnie od siebie odseparo-
wać, jak najwięcej czasu pozostawać w bezpiecznym domu, a wszel-
kie wyjścia ograniczać do niezbędnego minimum. Co jednak, jeśli dla 
wielu z nas właśnie nasz dom jest tym najbardziej niebezpiecznym 
miejscem? Z powodu trwającej izolacji coraz więcej osób doświadcza 
przemocy domowej w różnych jej postaciach. Z kolei sprawcy czują się 
bezkarni i coraz częściej ją stosują. To wszystko przekłada się na alar-
mujące statystyki. 

IZOLACJA SPRZYJA
Dla rodzin zmagających się z prob-
lemem przemocy domowej trwająca 
obecnie izolacja jest szczególnie nie-
korzystna. Obowiązkowe przebywa-
nie z oprawcą pod jednym dachem 
sprawia, że ofiara jest bardziej na tę 
przemoc narażona niż miało to miej-
sce dotychczas. Trudniej jest jej też tę 
przemoc zgłosić – mieszkając w ma-
łym mieszkaniu naraża się na to, że np. 
jej rozmowa telefoniczna może zostać 
usłyszana. Z kolei sam oprawca zmaga 
się teraz często z nowymi trudnościa-
mi: inny tryb życia, zmiany na polu 
zawodowym, problemy ekonomiczne, 
brak stabilizacji. Trudności te prowadzą 
do większego stresu i frustracji, które 
trzeba jakoś rozładować. Sięga więc 
po sposób, który już wcześniej służył 
temu rozładowaniu, teraz tylko sięga 
po niego częściej… Zarówno oprawcy, 
jak i ofierze przyświeca też niekiedy 
błędne założenie, że z powodu obec-
nego zawieszenia działalności różnych 
sektorów, także ośrodki pomocowe nie 
funkcjonują lub są zbyt obłożone, żeby 
służyć faktyczną pomocą. Tymczasem 
w sytuacjach przemocy domowej o tę 
pomoc koniecznie trzeba prosić. I to jak 
najszybciej. 

STATYSTYKI W PANDEMII
Jednym z miejsc, do którego mogą się 
zgłosić osoby potrzebujące pomocy 
jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia”. Z racji, że swoim działaniem 
obejmuje ono cały kraj to generalnie 
zawsze odnotowywanych jest w nim 
dużo zgłoszeń. Jednak, jak podaje Pau-
la Klemińska, Konsultantka ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w „Niebieskiej Linii”, teraz ich obłoże-

nie jest niemal maksymalne. – Klienci 
próbują dotrzeć do naszych pracow-
ników różnymi drogami, dzwonią na 
wszelkie numery, także np. na sekre-
tariat. Poradnia mailowa odnotowała 
olbrzymi wzrost zgłoszeń, zwłaszcza 
w kwietniu – dodaje. Wzrost tych zgło-
szeń można zaobserwować porównując 
okres od stycznia do kwietnia 2019 r. do 
roku obecnego. Liczba zgłoszeń telefo-
nicznych w roku poprzednim wyniosła 
na koniec kwietnia 6548, a w tym roku 
7084 (do tego dodatkowo 299 zgłoszeń 
na telefon stacjonarny, pod którym dy-
żurują prawnicy). Liczba maili wzrosła 
z 599 do 831. Widać także znaczący 
wzrost podjętych interwencji, z czego 
najwięcej było w kwietniu. Dokładne 
dane liczbowe przedstawiono w tabe-
lach na końcu artykułu.  

PROFIL OFIARY?
Próby skonstruowania jakiegoś sta-
tystycznego profilu ofiary kończą się 
konkluzją, że takiego klarownego pro-
filu nie ma. – Dzwonią bardzo różne 
osoby, od tych najmłodszych, przez bę-
dące w średnim wieku, po najstarsze – 
zaznacza Paula Klemińska. – Dzwonią 
zarówno osoby mające dzieci, jak i bez-
dzietne. Kobiety doznające przemocy ze 
strony partnerów, osoby starsze krzyw-
dzone przez swoje dorosłe dzieci, a na-
wet mężczyźni (choć tych faktycznie jest 
nieco mniej). Zgłoszenia dotyczą też 
bardzo często krzywdzenia dzieci, po-
chodzą one jednak wówczas głównie od 
świadków. Świadkowie chcą zwykle po-
zostać anonimowi, wiadomo jednak, że 
często są nimi sąsiedzi, którzy mówią, 
że „słyszą” odgłosy przemocy – doda-
je. Oznacza to, że choć pewne grupy 
społeczne są bardziej narażone niż inne 
(np. rodziny zmagające się z uzależnie-

niami), to nie ma grupy, która byłaby na 
ten problem w pełni odporna.  

RODZAJE PRZEMOCY
Widać też zmianę charakteru zgłoszeń. 
Jeszcze przed epidemią najwięcej 
zgłoszeń w „Niebieskiej Linii” doty-
czyło przemocy psychicznej. Przypo-
mnijmy, przemoc psychiczna to taki 
wyrafinowany, celowy sposób trakto-
wania drugiego człowieka (bez użycia 
siły fizycznej), który za pomocą słów 
lub zachowań ma spowodować, żeby 
poczuł się on fatalnie, beznadziejnie, 
doprowadza zazwyczaj do drastycz-
nego obniżenia poczucia własnej 
wartości ofiary.  Obejmuje wyzwiska, 
upokorzenia, szantaże, groźby czy 
manipulacje. Niekiedy nie jest aż tak 
ewidentna jak przemoc fizyczna, co 
sprawia, że zgłaszające się ofiary roz-
poczynają rozmowę z pewną obawą, 
sprawdzając, czy ich problem w ogóle 
„nadaje się” do zgłoszenia. Pandemia 
sprawiła, że znów bardzo częste stały 
się zgłoszenia o przemocy fizycznej, 
a także gorącej. Przemoc gorąca to 
gwałtowny wybuch tłumionych uczuć 
złości, frustracji, wściekłości, powo-
dujący agresywne zachowania. Więcej 
jest również przemocy ekonomicznej, 
obejmującej m.in. zabieranie pienię-
dzy partnerowi albo precyzyjne ich 
wydzielanie, przywłaszczanie sobie 
wspólnego samochodu, niepłacenie 
alimentów. Osoby, które doświadczają 
różnych przejawów przemocy, próbują 
najpierw poradzić sobie z nimi same. 
Rozwiązanie to często po prostu nie 
ma prawa się udać, bo natura tej prze-
mocy polega przecież na nierówno-
wadze sił. Osoba krzywdzona nie ma 
możliwości obronić się przed  znacz-
nie silniejszym oprawcą. Dlatego po-
trzebna jest osoba z zewnątrz. 

KTO DZWONI PO POMOC
Widać pewne podobieństwa w reakcji 
osób zgłaszających się po pomoc. Po 
pierwsze, takie osoby, gdy w końcu 
przełamią się i poproszą o wsparcie – 
często w gruncie rzeczy nie są w stanie 
go przyjąć. – Osoby dzwoniące do nas 

po pomoc boją się podjąć jakiegoś dzia-
łania, np. pójść z tym na policję. Zda-
rzyło się, że sami wzywaliśmy w takich 
sytuacjach policję, ale to też nie jest 
skuteczne, bo gdy policja dociera na 
miejsce to ofiara wycofuje się – mówi 
Leszek Bućko, kierownik Stowarzysze-
nia Abstynenckiego Zorza Ursus. Po 
drugie, boją się stygmatyzacji swojej 
rodziny, wstydu przed sąsiadami. Gdy 
dzwonią po ratunek – nie chcą nawet 
podać swojego nazwiska, a co dopiero 
bardziej aktywnie zadziałać. Po trzecie, 
częsty jest sposób proszenia o pomoc 
„dla innej osoby”. – Np. dzwoni kobie-
ta i szuka pomocy dla swojej koleżanki 
zmagającej się z agresywnym, naduży-
wającym alkoholu mężem. W trakcie tej 
rozmowy pojawiają się u niej jednak 
takie emocje, że z dużym prawdopodo-
bieństwem można stwierdzić, że taka 
kobieta mówi o sobie i własnych prze-
życiach – dodaje Leszek Bućko.

FORMY POMOCY
Paula Klemińska z „Niebieskiej Linii” 
zauważa, że ostatnio coraz powszech-
niejsze jest błędne przekonanie, że 
z powodu obecnej sytuacji wstrzymane 
zostały wszelkie formy pomocy. – Stan 
epidemii nie oznacza, że nie ma wspar-
cia. System działa, warto dzwonić, war-
to się zgłaszać. Formy pomocy zostały 
obecnie zmienione, dużo z nich działa 
online, ale w razie potrzeby jak najbar-
dziej można liczyć na interwencję poli-
cjanta czy pracownika pomocy społecz-
nej – podkreśla. Epidemia nie oznacza, 
że ofiary zostały pozostawione same 
sobie, a sprawcy mogą czuć się niczym 
nieograniczeni i bezkarni. Na jaką po-
moc można zatem liczyć? Oczywiście 
wszystko zaczyna się od rozmowy ze 
specjalistą, zebrania szczegółowych 
informacji i dokładnej analizy sytuacji 
dzwoniącej osoby. Późniejsza pomoc 
uzależniona jest od określonych po-
trzeb, ale często angażowane są lokalne 
służby, policja czy pomoc społeczna. 
Wszystko musi się zacząć jednak od 
pierwszego kroku – trzeba tę pomoc 
wezwać.  

Marlena Hess

POGOTOWIE „NIEBIESKA LINIA” jest prowadzone 
przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia” na zlecenie PARPA.
Konsultacje w sprawie przemocy prowadzone są drogą:
•  telefoniczną, pod numerem infolinii 800 120 002, 
•  mailową, pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info 
• listowną, pod adresem: Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa.

LICZBA POŁĄCZEŃ – INFOLINIA  800 12 00 02
Miesiąc Rok 2019 Rok 2020

styczeń 1591 1789

luty 1441 1569

marzec 1679 1823

kwiecień 1837 1903

RAZEM: 6548 7084

LICZBA POŁĄCZEŃ – TELEFON PRAWNY STACJONARNY

Miesiąc Rok 2020

styczeń 59

luty 70

marzec 78

kwiecień 92

RAZEM: 299

Rok Miesiąc
PORADNIA MAILOWA I LISTOWNA

liczba e-maili liczba listów

2019
styczeń–kwiecień 599 5

RAZEM: 599 5

2020

styczeń 189 1

luty 141 0

marzec 183 0

kwiecień 318 2

RAZEM: 831 3

LICZBA PODJĘTYCH INTERWENCJI
Miesiąc Rok 2019 Rok 2020

styczeń

143

36

luty 41

marzec 42

kwiecień 57

RAZEM: 143 176
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Kampinos    l    Leszno    l    Izabelin    l    Łomianki    l    Błonie    l    Stare Babice    l    Ożarów Mazowiecki

DROGI POWIATOWE
Rozbudowa ul. Górnej
Zarząd Dróg Powiatowych planuje ogłosił 
przetarg na rozbudowę ul. Górnej – dro-
gi powiatowej (nr 4102 W) w Radonicach 
i Żukówce w gm. Błonie. 4 maja otworzono 
oferty, do realizacji prac drogowych zgłosiło 
się 7 wykonawców. Najkorzystniejsza oferta 
przewiduje wydatek ok. 3,1 mln zł, a kolejna 
ok. 3,4 mln zł. Obecnie trwa ocena formalna 
złożonych ofert.
Przypominamy, że w ramach rozbudowy 
ul. Górnej, ZDP przewiduje: wzmocnienie 
konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę chod-
nika, zjazdów na posesje i odwodnienie. Dłu-
gość modernizowanego odcinka wyniesie ok. 
1,5 km. Zadanie będzie współfinansowane 
przez Powiat WZ i gm. Błonie, przewiduje się 
jego realizację i zakończenie w bieżącym roku.

Trwają prace przy ul. 3 Maja
Po wykonaniu w ub. roku ronda w Izabelinie 
obecnie dalej modernizowana jest ul. 3 Maja 
i warto zauważyć, że jest to największa te-
goroczna inwestycja realizowana przez ZDP. 
Rozbudowa drogi prowadzona jest na dwóch 
odcinkach- na pierwszym od ul. Tetmajera 
do ul. Sienkiewicza przewiduje się wymianę 
konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę: ciągu 
pieszo rowerowego, chodnika i  odwodnienia. 
Drogowcy wykonali tam już: wycinkę drzew, 
kanalizację deszczową i rozpoczęli roboty 
ziemne pod ciąg pieszo rowerowy. 
Prace obecnie koncentrują się na drugim od-
cinku – od ul. Małachowskiego do ul. Szyma-
nowskiego gdzie przewidziano wymianę kon-
strukcji nawierzchni jezdni, budowę: ścieżki 
rowerowej, chodnika i odwodnienia. 
W najbliższym czasie planowane jest za-
mkniecie dla ruchu odcinka ul. 3 Maja (od ul. 
Tetmajera do ul. Sienkiewicza) i zorganizowa-
nie objazdu ul. Krasińskiego. Drogowcy prze-
praszają za utrudnienia. 
Zakończenie wszystkich prac przy ul. 3 Maja 
przewiduje się na koniec października br. In-
westycja realizowana jest przy pomocy środ-
ków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samo-
rządowych (4 mln 390 tys. zł) oraz środków 
własnych PWZ i gm. Izabelin. Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie ok. 5,4 mln zł, a łączna 
długość rozbudowywanego odcinka 1280 m.

Czy remont mostów uzyska 
dofi nansowanie?
Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił w poło-
wie marca przetarg na wykonanie rozbudo-
wy i przebudowy mostów w Józefowie (gm. 
Kampinos) i w Lipkowie (gm. Stare Babice). 

Wpłynęła oferta prze-
widująca wydatkowanie 
1,7 mln zł na przebudowę 
obu tych mostów. Obecnie 
oczekujemy na decyzję 
Ministerstwa Infrastruk-
tury dotyczącą dofinanso-
wania tego zadania, ZDP 
złożył bowiem wcześniej 
wniosek o dofinansowanie 
tej inwestycji w wysokości 
niespełna 800 tys. zł. Jak 
się dowiedzieliśmy decyzja 
w tej sprawie będzie podję-

ta na przełomie maja i czerwca br.
W Lipkowie projekt zagospodarowania terenu 
zakłada uporządkowanie otoczenia wokół mo-
stu, budowę drogi pożarowej na teren parafial-
ny, który jest zabytkowym kompleksem dwor-
sko-parkowym. Na moście wykonana zostanie 
nawierzchnia z kostki granitowej, a sam most 
wyposażony będzie w kamienne stylizowane 
balustrady, nawiązujące do klasycystycznych 
założeń pałacowo parkowych otoczenia. Most 
poza funkcją przejazdową będzie również cie-
kawym elementem krajobrazu i stanie się tara-
sem widokowym na zabytkowy park.
W Józefowie wraz z przebudową mostu pla-
nowane jest wykonanie nakładki asfaltowej 
na dojazdach do tego obiektu (dł. ok. 560 m). 
Obie inwestycje powinny zostać zakończone 
do końca listopada br. 

Ulice Błońska i Północna 
bez dofi nansowania
Z przykrością informujemy, że pomimo 
złożenia dwóch – spełniających wszystkie 
formalne kryteria – wniosków, dotyczących 
dofinansowania rozbudowy ulic: Błońskiej 
w Bieniewicach i Północnej w Bramkach 
(gm. Błonie), Powiat nie otrzymał dofinan-
sowania z Funduszu Dróg Samorządowych. 
W związku z tą decyzją, powyższe zadania 
nie mogą być obecnie realizowane.

Przewidywane kolejne prace 
ZDP złożył wnioski o wydanie pozwoleń na 
rozbudowę kolejnych dróg: ul. Spacerowej 
w Borzęcinie Dużym, dł. ok. 1 km (gm. Sta-
re Babice), ul. Strażackiej w Dębówce (gm. 
Błonie), na budowę ronda przy ul. Rajdowej 
i ul. Piastowskiej (gm. Ożarów Maz.), na roz-
budowę drogi Czarnów – Gawartowa Wola 
(gm. Leszno) i rozbudowę skrzyżowania 
ul. Wiślanej z ul. Długą w Łomiankach.
Aktualnie prowadzi się także prace projektowe 
związane z rozbudową ulic: Topolowej (gm. 
Leszno), Rolniczej w Łomiankach, Jakubo-
wicza, Lipkowskiej i Fedorowicza (gm. Stare 
Babice i Izabelin), Północnej i Poniatowskiego 
(gm. Błonie), oraz z dokończeniem budowy 
chodnika i odwodnienia przy ul. Kwiatowej 
w Mariewie (gm. Stare Babice).
ZDP podjął starania o zaprojektowanie lewo-
skrętu z ul. Strzykulskiej do ul. Poznańskiej 
(drogi krajowej nr 92) w Ożarowie Maz. w ra-
mach wykonywanego aktualnie projektu roz-
budowy ul. Ożarowskiej (drogi wojewódzkiej 
nr 701). Umożliwi to uwzględnienie realizacji 
tego zadania podczas planowanej rozbudowy 
drogi wojewódzkiej. Zarząd Powiatu zarezer-
wował na prace projektowe dotyczące tej inwe-
stycji środki w budżecie powiatu w wysokości 
100 tys. zł.  (MŁ)

Załatwienie wszelkich spraw z zakresu: 
 ■ przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania pasz-

portów, 
 ■ przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzo-

ziemca do ewidencji zaproszeń i odbioru zaproszeń 
będzie możliwe wyłącznie po uprzednim telefonicznym umó-
wieniu terminu wizyty, co pozwoli uniknąć kolejek.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków oraz wymaga-
nych dokumentów, wysokości opłat  i numerów rachunków 
bankowych są podane na stronie internetowej www.pwz.pl 
w zakładce Terenowy Punkt Paszportowy lub www.bip.pwz.pl
w zakładce „Jak załatwić sprawę” – „Wydział lub jednostka” 
– „Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji” – „Karty usług 
i wnioski”. Zaleca się aby płatności za czynności dokonywane 
w urzędzie były realizowane kartą płatniczą.
Kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty: 22 733 72 16

Po wcześniejszym umówieniu pracownicy Wydziału będą do 
Państwa dyspozycji w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedzia-
łek od 9.00 do 16.00, a od wtorku do piątku od 9.00 do 15.00. 

UWAGA!
Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie, 
w przeciwnym wypadku wizyta przepada i trzeba umó-
wić się na kolejny termin. W budynku Starostwa mogą 
przebywać tylko interesanci wcześniej umówieni i ze 
względu na epidemię powinni stosować się do ogólnie 
przyjętych zaleceń dotyczących wprowadzonych środ-
ków ostrożności (dezynfekcja rąk, używanie maseczek, 
zachowanie bezpiecznej odległości).
W przypadku wcześniejszego przybycia do urzędu 
(przed umówioną godziną), należy zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa oczekiwać przed urzędem (zachowując 
odległość 2 metrów pomiędzy osobami).

Wydział Komunikacji i Transportu działa normalnie
Jak poinformowała nas Iwona Gieruszka Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu PWZ – od 4 maja wydział po-
wrócił do obsługi bezpośredniej mieszkańców i realizacji wszystkich spraw, które prowadzone były przed pandemią. 
Mieszkańcy powiatu mogą przychodzić do wydziału jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Obowiąz-
kowe jest zabezpieczenie się maseczką, rękawiczkami i dezynfekcja rąk płynem dostępnym w urzędzie. 

W poprzednich tygodniach wydział rejestrował tylko pojazdy 
nowe i sprowadzane z zagranicy, realizując z konieczności tylko 
najpilniejsze zagadnienia. – Wyszliśmy z założenia, że osoby, któ-
re kupiły pojazd na polskich tablicach rejestracyjnych mogły się 
z nimi poruszać (gdy samochód miał ważne badania techniczne) 
– mówi Pani Naczelnik. – Jeśli jednak ktoś kupił samochód w sa-
lonie lub za granicą, tablic nie miał, wówczas przychodził do 
urzędu i pozostawiał zabezpieczone dokumenty w urnie stojącej 
w wejściu głównym, dokumenty były ozonowane, a sprawę reali-
zowaliśmy zdalnie w ciągu 2–3 dni. Teraz stopniowo wracamy do 
normalności, jednak wszystkie wizyty w naszej placówce mogą 
odbywać się jedynie po umówieniu się telefonicznym.
Warto wiedzieć, że w czasie pandemii zmieniły się przepisy 
dotyczące obowiązku rejestracji pojazdów nabytych na terenie 
UE w ciągu 30 dni. Od 1 marca termin ten wydłużono do 180 
dni, zmiana ta odnosi się również do zgłoszenia zbycia lub na-
bycia pojazdów zarejestrowanych w Polsce.
Zachęcamy państwa do korzystania z informacji elektronicznych 
dotyczących pracy wydziału. Szczegółowe informacje na temat 
wniosków oraz wymaganych dokumentów, wysokości opłat 
i numerów rachunków bankowych są podane na stronie inter-

netowej www.bip.pwz.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę” – 
„Wydział lub jednostka” – „Wydział Komunikacji i Transportu” 
– „Karty usług i wnioski”. Zaleca się, aby płatności za czynności 
dokonywane w urzędzie były realizowane kartą płatniczą.
Sprawy dotyczące zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów za-
rejestrowanych na terytorium RP załatwiane są za pośredni-
ctwem: 

 ■ elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP z wykorzy-
staniem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, 

 ■ poczty tradycyjnej, 
 ■ poprzez pozostawienie zabezpieczonych dokumentów 

w kopercie w kontenerze stojącym przed wejściem głów-
nym do urzędu.

NUMERY TELEFONÓW, pod którymi można umówić 
wizytę w poszczególnych referatach:  
• rejestracja pojazdów  –  22 733 73 01, 
• prawa jazdy  –  22 733 73 15, 
• transport, OSK, SKP  –  22 733 73 13,  
• filia w Łomiankach  –  22  888 98 75.

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY w Ożarowie Mazowieckim 
18 maja powrócił do bezpośredniej obsługi interesantów
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KULTURA l REKLAMA

Wymagania niezbędne:
l wykształcenie: wyższe;
l doświadczenie: minimum 2-letni staż na ww. lub zbliżonym stanowi-

sku;
l obywatelstwo polskie lub państwa Unii Europejskiej lub innego pań-

stwa, którego obywatelom, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnie-
nia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

l dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość ję-
zyka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku 
Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. 
w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjne-
go w służbie cywilnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 218, poz.1695 ze zm.);

l pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych;

l niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

l brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

Umiejętności konieczne:
l biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, umiejętność 

korzystania z Internetu);
l umiejętność redagowania pism urzędowych;
l znajomość prawa pracy (Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach sa-

morządowych);
l znajomość obowiązujących przepisów prawa oświatowego, w szcze-

gólności w odniesieniu do prowadzonej dokumentacji (ustawa Karta 
Nauczyciela, Prawo Oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo oświatowe).

Umiejętności dodatkowe (pożądane):
l znajomość programu kadrowo-płacowego Vulcan Optivum;
l znajomość programu Płatnik; 
l zaangażowanie, kreatywność i odpowiedzialność, sumienność;
l komunikatywność i umiejętność współpracy;
l samodzielność, zdolność szybkiego logicznego podejmowania decy-

zji oraz organizacji własnej pracy;
l zdyscyplinowanie oraz wysoka kultura osobista;
l znajomość przepisów dotyczących Ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1457, 1560, 1669) oraz 
wydawanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalisty ds. kadr:
l prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę, aneksów, 

porozumień i wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw 
pracy pracownikom placówek oświatowych Miasta Piastowa,

l bieżąca współpraca z placówkami oświatowymi Miasta Piastowa 
w zakresie obsługi kadrowej i prowadzenie dokumentacji z tym zwią-
zanej,

l prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, 
l rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczyn-

kowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów 
okolicznościowych, wychowawczych itp. stosownie do przepisów Ko-
deksu Pracy i Karty Nauczyciela;

l sporządzanie dokumentów dotyczących nieobecności wynikających 
z uprawnień rodzicielskich placówek oświatowych Miasta Piastowa,

l stała obsługa programu kadrowo-płacowego oraz skrzynki mailowej,
l prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS, sporządzane roz-

liczeń z ZUS z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych (praca 
w programie PŁATNIK),

l sporządzanie sprawozdawczości  GUS i PFRON oraz innych sprawo-
zdań, zestawień i raportów wymaganych przepisami lub wynikają-
cych z potrzeb placówek oświatowych,

l prowadzenie dokumentacji zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych,

l kontrola terminowości oraz prowadzenie ewidencji szkoleń BHP oraz 
badań medycyny pracy,

l udzielanie wyjaśnień pracownikom w zakresie spraw kadrowych wy-
stawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, prowadzenie korespondencji 
zewnętrznej w zakresie spraw kadrowych,

l archiwizacja dokumentów wytworzonych w dziale,
l inne czynności wynikające z potrzeb zleconych przez przełożonych, 

w szczególności zastępowanie współpracowników w razie ich nie-
obecności.

Warunki pracy i płacy:
l pełny wymiar czasu pracy;
l termin rozpoczęcia od 10.08.2020 r.;
l miejsce pracy – Piastów, ul. Ks. J. Popiełuszki 12 – budynek biurowy 

– wyposażony w zaplecze socjalne, kadrowe i techniczne;
l charakter pracy – praca w ustalonych godzinach, w pomieszczeniu 

ze stanowiskiem komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia 
samodzielności  oraz umiejętności zarządzania czasem.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (za-

łącznik do pobrania);
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, staż pra-

cy, ukończone kursy lub inne dodatkowe dokumenty potwierdzające 
posiadane kwalifikacje i umiejętności;

4) oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywa-
nia pracy na   stanowisku urzędniczym;

5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślnie 
popełnione i korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją 
(załącznik do pobrania). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie 
Centrum Usług Oświatowych w Piastowie, ul. Ks. J. Popiełuszki 12, w se-
kretariacie, elektronicznie na adres: cuo@piastow.pl lub pocztą na adres 
Centrum Usług Oświatowych 05-820 Piastów, ul. Ks. J. Popiełuszki 12 z do-
piskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr”
w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

(w przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywa-
ne. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej CUO https://piastow-cuo.dobrybip.pl

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do roz-
mów kwalifikacyjnych indywidualnie.
Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia, po przeprowadzonej procedu-
rze naboru, podejmuje Dyrektor CUO.
Pod wskazanym adresem można zapoznać się z regulaminem zatrudniania 
pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Oświa-
towych Miasta Piastowa oraz kryteriach oceny podczas selekcji końcowej 
kandydatów.
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CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH 
MIASTA PIASTOWA 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Specjalista ds. kadr
Pełny wymiar czasu pracy – pełen etat, umowa o pracę 

na czas określony na trzy miesiące z możliwością 
przedłużenia na czas nieokreślony

Trwającą wciąż 
domową izolację 
warto wykorzystać 
na nadrobienie za-
ległości w szeroko 
pojętej kinemato-

grafi i. Przedstawiamy Wam trzy kolejne propo-
zycje serialowe, tym razem komediowe, które 
dosłownie rozśmieszą Was do łez.   

WSPÓŁCZESNA RODZINA / MODERN FAMILY
(2009–2020)
Wizerunek dzisiejszej rodziny coraz częściej wy-
piera tradycyjny model, ukazując ją jako mocno 
nieidealną, po przejściach, różnorodną kulturowo, 
skomplikowaną pokoleniowo. Właśnie taki nie-

standardowy model rodzinny oferują nam twór-
cy tego serialu. Głową rodziny jest Jay Pritchett, 
który po rozwodzie bierze ślub z dużo młodszą 
od siebie Kolumbijką, Glorią i adoptuje jej syna 
z pierwszego małżeństwa, dziesięcioletniego 
Manny’ego. Ma on również dwójkę dorosłych 
dzieci z pierwszą żoną, które mają już własne 
rodziny. Córka, Claire Dunphy mieszka z mężem 
Philem i trójką dzieci. Homoseksualny syn Jaya, 
Mitchell wraz ze swoim partnerem Cameronem 
wychowuje adoptowaną w Wietnamie córkę. 
Nieco skomplikowane, prawda? Wątki uchodzą-
ce często za rodzinnie kłopotliwe i niewygodne 
(rozwód, homoseksualizm, adopcja) stają się tutaj 
główną osią spajającą bohaterów. Śledzenie co-
dzienności Pritchettów i Dunphy’ch, nakręconej 
na zasadzie paradokumentu, szybko pokazuje 
jednak, że choć zmienił się model rodziny to nie 
zmieniła się jej funkcja. Rodzina wciąż jest naszą 
ostoją, a z jej członkami możemy się nie tylko do-
brze dogadywać, ale także świetnie bawić. 

THE RANCH (2016–2020)
Cole Bennet (Asthon Kutcher), niespełniona 
gwiazda futbolu amerykańskiego wraca po piętna-
stu latach do rodzinnego Kolorado, by pomóc bra-
tu Jamesonowi „Roosterowi” (Danny Masterson) 
i ojcu Beau (znakomity Sam Elliot) w prowadzeniu 
rodzinnego rancza. Obsadę uzupełnia matka Mag-
gie (Debra Winger) prowadząca lokalny bar oraz 
Abby (Elisha Cuthbert), była dziewczyna Cole’a 
z czasów liceum. Siła tego serialu tkwi w absolut-
nie rozbrajającym humorze, mocno opierającym 
się na wzajemnych, ironicznych docinkach między 
bohaterami. Słowne potyczki z ojcem i bratem to 
kwintesencja tej Netflixowej produkcji. Obsadze-
nie Kutchera i Mastersona w roli braci po prostu 
musiało się udać – zapewniają widzom klimat zna-
ny z „Różowych lat 70-tych”, w których grali ze 
sobą już wcześniej. Zaskakująca jest także postać 
Beau, niechętnego wobec wszystkich, ze zdumie-
wiająco niskim poziomem irytacji, szybko zdoby-
wającego jednak sympatię widzów. Serial nie po-

przestaje wyłącznie na warstwie humorystycznej, 
pielęgnuje ważne wartości zarówno te tradycyjne 
(małżeństwo, ojcostwo, powrót do korzeni), jak 
i nowoczesne (niezależność, realizacja własnych 
pragnień). 

PRZYJACIELE / FRIENDS (1994–2004)
Nie byłabym sobą, gdyby wśród polecanych przeze 
mnie seriali komediowych zabrakło największego 
hitu ostatnich dekad, wciąż podbijającego serca 
także współczesnych widzów. Serial „Przyjacie-
le”, którego pierwszy odcinek został wyemitowany 
w 1994 roku, zupełnie nienadszarpnięty przez ząb 
czasu. Przedstawia losy szóstki przyjaciół (Rachel, 
Monica, Phoebe, Ross, Chandler i Joey), którzy 
mieszkają i pracują w Nowym Jorku. Wspólnie 
przeżywają swoje smutki, troski i radości, stale 
okupują słynną kanapę w kawiarni Central Perk. 
To świat, w którym nie rządziły jeszcze smartfony, 
Internet czy inne zdobycze technologii, co u wielu 
z nas może budzić sentyment i pewną nostalgię. 
Produkcja doczekała się dziesięciu sezonów oraz 
wiernej rzeszy oddanych fanów, którzy potrafią cy-
tować serial na wyrywki (tak, potrafię to). Mimo 
że serial został zakończony 16 lat temu – wciąż 
nie traci na popularności – jego powtórki ciągle są 
emitowane na kanale Comedy Central, a w całości 
można go obejrzeć np. na Netflixie. Wiele osób 
szuka przyczyn aż tak potężnego fenomenu „Przy-
jaciół”. Niesamowity humor to jedno. Myślę też, 
że z każdym odcinkiem coraz bardziej przywią-
zujemy się do bohaterów, stopniowo stają się oni 
także naszymi przyjaciółmi. Kto nie chciałby mieć 
takich przyjaciół? Marlena Hess

Źródło zdjęć: Filmweb

TO WARTO 
OBEJRZEĆ

Kącik
SERIALOWY
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Urząd Miasta Piastów informuje

Ułatwienia w obsłudze 
mieszkańców Piastowa
Od poniedziałku 25 maja wznowiona została w Urzę-
dzie Miejskim w Piastowie pełna i bezpośrednia ob-
sługa interesantów, z zachowaniem ogólnie znanych 
i obowiązujących zaleceń bezpieczeństwa. 

Nowe zasady obsługi Mieszkańców Piastowa reguluje Za-
rządzenie Burmistrza z 25 maja 2020 r. W znacznym stop-
niu zmienia ono poprzednie zarządzenie (nr 40/2020) wy-
dane 16 marca w związku z rosnącą liczbą osób zakażonych 
wirusem COVID-19 (tzw. koronawirus), w trosce o zdrowie 
i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu 
Miejskiego w Piastowie (zwanego dalej „Urzędem”). Warto 
podkreślić, że pomimo ograniczenia wspomnianym zarza-
dzeniem bezpośredniego kontaktu interesantów i pracowni-
ków UM, sprawy urzędowe toczyły się bez opóźnień i zbęd-
nej zwłoki, a kancelaria przyjmowała wszelką dostarczaną 
korespondencję.
Kasa w UM pozostaje nieczynna. Wszystkie zobowiąza-
nia finansowe można regulować terminowo poprzez banko-
wość elektroniczną. 
Numery telefonów do Kancelarii Urzędu i poszczegól-
nych Wydziałów, adresy e-mailowe oraz numery kont 
bankowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: 
www.piastow.pl/kontakt/adresy-i-telefony, tablicy infor-
macyjnej Urzędu oraz drzwiach wejściowych do Urzędu. 

INFORMACJA 
(wyciąg ze strony internetowej Miasta Piastowa) 

 ■ należności z tytułu podatku od nieruchomości i po-
datku rolnego należy wpłacać na rachunek bankowy 
Miasta Piastowa  nr 11 1240 5497 1111 0010 7489 6700; 
jednocześnie informujemy, iż o indywidualnych ra-
chunkach bankowych, podatnicy zostaną zawiadomieni 
w decyzjach wymiarowych na rok 2020; 

 ■ należności z tytułu podatku od środków transporto-
wych, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntu, 

opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za kon-
cesję, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za 
umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i innych 
opłat należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta Pia-
stowa nr 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897 

 ■ opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
należy wpłacać na  indywidualne numery rachunków 
bankowych, o których podatnicy zostali poinformowani 
w grudniu 2017 roku. 
Konto bankowe (Bank PKO SA Lublin, Oddział 
w Pruszkowie):  
IBAN: 13 1240 5497 1111 0010 7489 3754

PRZYPOMINAMY
W czerwcu kończy się termin ważności Kart Mieszkań-
ca Piastowa wydanych w grudniu 2018 r. Wnioski o prze-
dłużenie ważności Karty można składać drogą mailową. 
W tym celu należy wysłać wiadomość na adres: bilet@pia-
stow.pl i zatytułować: „Wniosek o przedłużenie ważności 
karty”. W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwi-
sko wnioskodawcy oraz numer Karty Mieszkańca Piastowa. 
Do wniosku należy dołączyć kopię pierwszej strony zezna-
nia podatkowego (PIT) za ubiegły rok wraz z potwierdze-
niem jego nadania do Urzędu Skarbowego. W przypadku 
uczniów i studentów należy ponadto dołączyć skan legity-
macji z widocznym terminem jej ważności. 
Osobiste złożenie wniosku w punkcie będzie możliwe od 
dnia 25 maja 2020 r. w godzinach:

 ■ poniedziałek, wtorek 16.00 – 19.00 
 ■ czwartek 8.00 – 14.00.

Wnioski o wydanie nowej Karty Mieszkańca Piastowa na-
leży składać on-line poprzez formularz znajdujący się na 
platformie piastow.informica.pl  
Wszelkie informacje dotyczące Karty Mieszkańca Piasto-
wa mogą Państwo znaleźć na stronie www.piastow.pl w za-
kładce Komunikacja. 
W sprawach pilnych prosimy o kontakt e-mail korzystając 
z adresu: bilet@piastow.pl  

Zapraszamy!
Urząd Miejski w Piastowie

KONKURS PLASTYCZNY
„Moje ulubione miejsce w Piastowie”
Piastowskie Archiwum Miejskie prowadzące Muzeum 
Miasta Piastowa i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają 
piastowskie dzieci w wieku od 3 do 15 lat do udziału w kon-
kursie plastycznym: „Moje najpiękniejsze miejsce w Pia-

stowie”. Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie 
na: https://www.piastow.pl/aktualnosci/spolecznosc/moje-
-ulubione-miejsce-w-piastowie#cnt
Zgłoszenia i prace konkursowe należy składać do 10 czerw-
ca 2020 roku do godziny 12°° w siedzibie Piastowskiego 
Archiwum Miejskiego – Piastów, ul. 11 Listopada 8, klat-
ka A, II piętro.
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MEDIACJA PRZY ROZWODZIE
Razem z mężem podjęliśmy decyzję o rozwo-
dzie. Zależy nam na jak najszybszym załatwie-
niu tej sprawy. Powinno być o tyle łatwiej, że nie 
mamy dzieci i dawno temu porozumieliśmy się 
co zrobić ze wspólnym  majątkiem. Czy w takim 
przypadku – praktycznego braku sporów mię-
dzy małżonkami – możliwy jest szybki rozwód? 
Obawiamy się, że w sądzie każą nam prowadzić 
długie mediacje.
Zacznijmy od tego, że już od lat procedura roz-
wodowa nie przewiduje tak zwanych posiedzeń 
pojednawczych, w czasie których sąd podejmował 
próby pogodzenia małżonków. Kiedyś były one 
obowiązkowe i rzeczywiście wpływały na długość 
trwania procesu o rozwód. Teraz już ich nie ma. 
Sąd może za to zachęcać małżonków do skorzysta-
nia z mediacji. Jej przedmiotem mogą być wszel-
kie sprawy podlegające rozstrzygnięciu w czasie 
rozwodu, a więc nie tylko próby pogodzenia ludzi 
pragnących się rozstać. Choć taka mediacja jest 
dla zainteresowanych stron dobrowolna, to jed-
nak sąd może skierować sprawę do mediacji. Jej 
celem może być, np. ugodowe załatwienie kwestii 
alimentów, kontaktów z małoletnimi dziećmi czy 

wreszcie spraw związanych z dysponowaniem 
majątkiem małżonków. Strony mogą same ustalić 
osobę mediatora. Jeśli tego nie zrobią, sąd ma pra-
wo skierować ich do osoby zawodowo zajmującej 
się takimi sprawami. Przepisy wymagają, żeby 
posiadała ona wiedzę teoretyczną, w szczególno-
ści powinna być z wykształcenia psychologiem, 
pedagogiem, socjologiem albo prawnikiem i do-
datkowo powinna mieć praktykę w prowadzeniu 
mediacji w sprawach rodzinnych. Jeśli sąd skie-
ruje państwa do mediacji, to rzeczywiście będzie 
to miało wpływ na długość waszego procesu roz-
wodowego. Sąd może bowiem wyznaczyć termin 
na prowadzenie mediacji na okres nawet trzech 
miesięcy. Co więcej, na zgodny wniosek stron 
albo z innych ważnych przyczyn procedura może 
zostać przedłużona, o ile ma to służyć ugodowemu 
załatwieniu sprawy. Takie postępowanie nie jest 
jawne, więc wszystkie osoby biorące w nim udział 
– w tym także mediator – muszą zachować w ta-
jemnicy fakty, o których dowiedziały się w jego 
trakcie. Jeśli małżonkom nie uda się zawrzeć ugo-
dy, oznacza to, że ich sprawa trafi do postępowa-
nia rozwodowego na ogólnych zasadach. Mając 
na uwadze, że Pani uregulowała w mężem więk-
szość problemów nie należy się spodziewać, że sąd 

uzna iż istnieje rzeczywista potrzeba prowadzenia 
w waszym przypadku mediacji.

PŁACISZ NAWET ZA RUINĘ
Odziedziczyłem działkę z domem. Ten budynek 
jest w tak fatalnym stanie technicznym, że od 
lat nikt w nim nie mieszka. Czy w tej sytuacji 
mogę bez konsekwencji nie płacić za tę ruderę 
podatku od nieruchomości?
Nie! Niestety podatek od nieruchomości musi Pan 
opłacać. Wynika to przede wszystkim z faktu, że 
podatek ten ma charakter majątkowy to znaczy 
w dużym uproszczeniu jest to w pewnym sensie 
opłata za to, że jest Pan właścicielem tej nieru-
chomości. Fakt, że w budynku mieszkalnym nikt 
nie mieszka nie ma wpływu na obowiązek opła-
cania podatku od nieruchomości. Przepisy mó-
wią wprost, że jeśli okolicznością, od której uza-
leżniony jest obowiązek podatkowy jest istnienie 
budowli albo budynku lub ich części, obowiązek 
podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku na-
stępującego po roku, w którym budowa została za-
kończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie 
budowli albo budynku lub ich części. Inny przepis 
mówi z kolei, że obowiązek podatkowy wygasa 
z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 
uzasadniające ten obowiązek. W takim przypadku 
podatek płaci się proporcjonalnie biorąc pod uwa-
gę miesiące, w których budynek był użytkowany. 

W praktyce oznacza to, że dopóki budynek, które-
go jest Pan właścicielem spełnia definicje budyn-
ku, trzeba będzie za niego płacić podatek od nieru-
chomości. Rozwiązaniem jest rozbiórka tej rudery. 
Jeśli zostanie przeprowadzona zgodnie z prawem, 
dom przestanie być budynkiem i obowiązek opła-
cania podatku ustanie.

UKARANY PŁACI MANDATY
Mój sąsiad dostał mandat. Nie jest członkiem 
mojej rodziny, ale często bardzo mi pomaga. 
Ponieważ jeszcze się uczy, chcę za niego zapła-
cić tą karę. Czy mogę to zrobić?
Nie! Obowiązuje zasada, że mandat ma być karą 
dla osoby, która go dostała. Dlatego musi go ona 
zapłacić z własnej kieszeni. Tylko tak poczuje bo-
wiem, że została ukarana za złamanie praw. Dlate-
go w kodeksie wykroczeń jest przepis stanowiący, 
że ten kto organizuje lub przeprowadza publiczną 
zbiórkę ofiar na uiszczenie grzywny orzeczonej 
m.in. za przestępstwo, wykroczenie albo nie bę-
dąc osobą najbliższą dla skazanego lub ukaranego 
uiszcza za niego grzywnę lub ofiarowuje mu albo 
osobie dla niego najbliższej pieniądze na ten cel, 
popełnia wykroczenie. Grozi więc Pani za zapłatę 
mandatu kara aresztu albo grzywna.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

Planowana 
przeprowadzka
ośrodka zdrowia 
w Otrębusach
Mieszkańcy Otrębus od wielu lat korzystali z przy-
chodni Vita-Med mieszczącej się w kilku pomiesz-
czeniach na parterze zabytkowej Toeplitzówki przy 
ul. Wiejskiej. W ciągu kilku najbliższych miesięcy 
ośrodek zdrowia zmieni swoją siedzibę. 

Z akład Opieki Medycznej Vita-Med wygrał ogło-
szony w tym toku przetarg na dzierżawę budynku 
po dawnym przedszkolu w Otrębusach wraz z ota-

czającą działką. Nowym adresem przychodni będzie 
ul. Wiejska 1A w Otrębusach. Osoby korzystające 
z obecnej siedziby ośrodka zdrowia nie będą musiały 
bardzo zmieniać swoich przyzwyczajeń. Obie pose-
sje sąsiadują ze sobą, a pacjenci przyjeżdżający do 
przychodni samochodem nadal będą mogli korzystać 

z parkingu przed To-
eplitzówką. 
Powiększy się po-
wierzchnia użytkowa 
ośrodka zdrowia – w no-
wej siedzibie przychodni 
w Otrębusach personel 
medyczny i pacjenci 
będą mieli do dyspozy-
cji powierzchnię liczącą 
niemal 200 m kw.  Bu-

dynek dawnego przedszkola jest obiektem parterowym, 
murowanym, wykonanym z cegły. Gmina Brwinów 
utrzymywała go w dobrym stanie jako funkcjonujące 
przez lata przedszkole. Vita-Med będzie mógł też zago-
spodarować teren wokół budynku – dawny plac zabaw. 
Działka jest ogrodzona, z bezpośrednim dostępem do 
drogi publicznej – ulicy Wiejskiej (od której jest usytu-
owana furtka) oraz do drogi – ulicy Parkowej (od której 
jest usytuowana brama wjazdowa na teren). 
Umowa dzierżawy podpisana 6 maja 2020 r. przez 
burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego 
oraz dr. Stanisława Motyczyńskiego obowiązywać bę-
dzie przez 30 lat. Mieszkańcy Otrębus i dotychczasowi 
pacjenci przychodni Vita-Med będą mieć zapewnioną 
opiekę medyczną.  – Placówka w Otrębusach zawsze 
była naszym „oczkiem w głowie”, a teraz zyskujemy 
możliwość podniesienia jej standardu – podkreślał 
doktor Motyczyński. Całkowity koszt prac adapta-
cyjnych i modernizacyjnych, w tym prac potrzebnych 
do przystosowania powierzchni do prowadzenia dzia-
łalności leczniczej, dzierżawca nieruchomości wyko-
na we własnym zakresie i na własny koszt. Otwarcie 
przychodni Vita-Med w jej nowej siedzibie planowane 
jest jeszcze w tym roku.                 UG Brwinów

Ulica Działkowa 
– gmina Brwinów 
wywiązuje się 
ze swoich zobowiązań
Gmina Brwinów, dotrzymując wcześniejszych usta-
leń, zawarła porozumienie z miastem Pruszków 
dotyczące współpracy przy budowie ulicy Działko-
wej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej 
Warszawa – Grodzisk Maz. do ulicy Dębowej.

Ulica Działkowa znajduje się na granicy miasta Prusz-
kowa i Parzniewa w gminie Brwinów – sama jezdnia 
jest na terenie Pruszkowa, z kolei pas od strony osiedla 
Twój Parzniew należy do spółki Polski Holding Nieru-
chomości S.A. Jest ważnym punktem na komunikacyj-
nej mapie i uczęszczaną drogą, zarówno przez 
mieszkańców pobliskiego osiedla, jak i tych, 
którzy korzystają z tunelu pod torami kolejo-
wymi w ciągu ul. Działkowej i ul. Błońskiej. 
W przeszłości były już podejmowane starania 
o budowę tej ulicy, jednak ciągle coś stawało 
na przeszkodzie. Inicjatywa gminy Brwinów 
z 2016 r., wspierana przez prezydenta Prusz-
kowa Jana Starzyńskiego, została niestety 
zatrzymana przez ówczesny zarząd powiatu 
pruszkowskiego. Wracając do wcześniejszych 
propozycji, burmistrz Arkadiusz Kosiński 
w październiku 2019 r. zaproponował prezy-
dentowi Pruszkowa Pawłowi Makuchowi, że 
gmina Brwinów może partycypować w kosz-

tach rozbudowy ul. Działkowej, przekazując na ten 
cel dotację w wysokości 30% wkładu własnego prac 
budowlanych. Prezydent Makuch po 4 miesiącach 
wyraził zainteresowanie przyjęciem wsparcia i wów-
czas Rady Miejskie obu gmin mogły podjąć uchwały 
wyrażające zgodę na zawarcie porozumienia – Rada 
Miejska w Brwinowie na sesji 26 marca, a Rada Miasta 
Pruszkowa 23 kwietnia. Na początku maja porozumie-
nie zostało zawarte. Gmina Brwinów dołoży się do re-
montu, przekazując dotację w wysokości 1.579.320 zł, 
tj. 30% kosztów prac budowlanych (faktycznych kosz-
tów pomniejszonych o ewentualne pozyskane dofinan-
sowania zewnętrzne). Inwestycję ma jeszcze w tym 
roku realizować miasto Pruszków.
– Zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja gminy 
Brwinów powinna zostać wykorzystana przez miasto 
Pruszków do 20 grudnia br. i mam nadzieję, że miasto 
Pruszków sprawnie zrealizuje budowę ulicy Działkowej 
dla dobra mieszkańców obu gmin – podkreśla bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński.                 UG Brwinów
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dostępny w niebieskiej  
zakładce BIURO REKLAMY  
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OGŁOSZENIE  
DROBNE TEKSTOWE
można zamówić drogą 
e-mailową pisząc na adres:  
reklama@mocnestrony.com.pl
UWAGA! W zależności od liczby  
znaków wyróżniamy 3 wielkości 
modułów ogłoszeń drobnych 
tekstowych. Wszystkie ogłoszenia 
tekstowe – w ramce.

 1  moduł 
 (47 mm × 30 mm) –   30 zł netto

 2  moduły 
 (47 mm × 60 mm)  –   50 zł netto

 3  moduły 
 (47 mm × 90 mm)  –   70 zł netto

Wszystkie reklamy i ogłoszenia 
są widoczne przez co najmniej 

2 tygodnie również na naszej stronie 
internetowej www.mocnestrony.com.pl 

– aż do kolejnego wydania.
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I  OGŁOSZEŃ DROBNYCH

OGŁOSZENIA DROBNE

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Wł. Grabskiego STO w Ursusie

zatrudni  
osobę do sprzątania

Kontakt: tel. 502 350 624
e-mail: sekretariat@sto4.edu.pl

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Wł. Grabskiego STO w Ursusie

poszukuje firmy 
do sprzątania szkoły

Kontakt: tel. 502 350 624
e-mail: sekretariat@sto4.edu.pl

LEKARSKIE

DAM PRACĘ

WIZYTY DOMOWE
Lekarz specjalista PSYCHIATRA  
z doświadczeniem 
w diagnozowaniu i leczeniu: 
– problemów wieku podeszłego 

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt.  
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

Niedawno na łamach „Mocnych Stron” pojawiał się temat Ośrodka Kultury ARSUS, w kontekście jego rozbiórki i przeniesienia w inne miejsce 
oraz Galerii Ad-Hoc. Chciałbym wrócić do tego miejsca, ale z innego powodu. Po  wejściu do budynku, mijamy z lewej strony kasę biletową, 
przechodzimy przez bramkę, naprzeciwko widzimy Galerię  Ad-Hoc. My  udajemy się w kierunku sali widowiskowej, czyli  skręcamy w prawo, 
w lewo, potem schody… i jesteśmy. Ale nie będziemy wchodzić na salę. Przed wejściem na schody natkniemy się na rzeźby. Jest to pozo-
stałość  po wystawie, która miała miejsce w Galerii Ad-Hoc w  lutym 2006 roku. Zaprezentowano  wtedy prace  artysty – rzeźbiarza  Jana 
Graczyka (1928–2005), mieszkańca Ursusa, pracownika ZM „Ursus”, instruktora  Domu Kultury.  Zaczynał od akwareli,  potem całkowicie 
poświęcił się rzeźbie w drewnie. Głównym  tematem  jego twórczości były ludzkie twarze: smutne, chytre, zadumane, mądre, zrozpaczone 
– praktycznie zawsze poważne, ponieważ, jak sam mówił – „twarz ludzka bez maski jest smutna, a człowiek uśmiecha się wówczas, gdy 
inni patrzą na niego lub spogląda na siebie w lustrze”. Był artystą – samoukiem. Jana Graczyka  zapraszano, wraz z jego pracami,  w różne 
miejsca  w kraju (jako amator miał wystawę w Starej Kordegardzie) i za granicą.  Założył także własną Galerię Leśną w Budach Grabskich 
k. Skierniewic. Wystawę w galerii Ad-Hoc przygotował jego syn – Jerzy (rocznik 1949), którego praca – płaskorzeźba „Rafa” – również jest 
wyeksponowana w Arsusie – znajduje się na ścianie vis a vis wejścia na salę widowiskową.

JERZY GRACZYK 
– artysta z Ursusa

NOC MUZEÓW W URSUSIE
W ubiegłym roku, 18 maja,  odbyła się XVI edycja „Nocy Muzeów”, w której, po raz kolejny, 
wzięła udział nasza dzielnica. Wtedy to, po raz pierwszy w Ursusie,  pokazał swoje prace Jerzy 
Graczyk – malarz i  rzeźbiarz, artysta – samouk, od urodzenia związany z Ursusem. Wystawa od-
była się w DK Miś – zaprezentowano  na niej obrazy, rzeźby i kompozycje artystyczne (ensemble). 
Autor zajmuje się przede wszystkim malarstwem olejnym, akwarelami, płaskorzeźbą i kompozycja-
mi rzeźbiarsko-malarskimi w drewnie. Pojedyncze prace jego autorstwa pojawiały się na Biennale 
Sztuk Ursusa, tutaj mieliśmy prezentację autorską. Miałem dwukrotnie możliwość porozmawiania 
z artystą. Rozmowy z odbyły się:  18 lipca 2019 r. – w jego pracowni przy ul. Pużaka i niedawno, bo 
14 maja 2020 r.  –  w mieszkaniu artysty.
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JERZY GRACZYK OPOWIADA...
Początki 
Rysowałem od małego, bardzo też lu-
biłem czytać książki. W szkole pod-
stawowej, w „trójce” (dzisiejsza SP 
nr 14), do której chodziłem, w biblio-
tece pracowały dwie panie: Litwińska 
i Grodecka (wcześniej uczyły mojego 
ojca). Wiedziały, że  bardzo ładnie ry-
suję, więc  przychodziłem do biblioteki 
i przerysowywałem rysunki – z książek 
na plansze, które wykorzystywano do 
ilustrowania bajek.  W szkole z rysunku 
nie błyszczałem, bo zawsze, według na-
uczyciela,  rysowałem nie na temat.

Edukacja i wojsko
Kiedy byłem w siódmej klasie, rysunku 
zaczął uczyć pan Prokopczuk – absol-
went  ASP. I on wziął mnie pod swo-
je skrzydła. Przygotowywałem prace, 
które wysyłałem do szkół plastycznych, 
m.in. do zakopiańskiego Kenara, Li-
ceum Techniki Teatralnej, ale wylądo-

wałem w Liceum Ogólnokształcącym 
w Ursusie. Wtedy na pierwszym miej-
scu była u mnie nie plastyka, tylko sport. 
WF był przedmiotem, z którego zawsze 
miałem „5”. Po liceum poszedłem do 
wojska – Szkoły Chorążych Wojsk Lot-
niczych w Oleśnicy, a tam trafiłem do 
pracowni plastycznej. W tamtych cza-
sach w wojsku przywiązywano dużą 
wagę do propagandy. Były pracownie, 
w których malowano hasła, plakaty, 
portrety, plansze na uroczystości – tym 
się zajmowałem, ale mogłem też malo-
wać obrazy. Po szkole w wojsku jednak 
nie chciałem zostać i wróciłem do cywi-
la, do Warszawy. 

Powrót do Ursusa
Poszedłem do pracy. Był rok 1970. 
Ojciec miał już za sobą  pierwsze wy-
stawy. Zaczął pracować w Domu Kul-
tury jako instruktor i rzeźbił. W Domu 
Kultury założył kółko plastyczne. Mó-
wił – „Jak chcesz , to przychodź”. No 
i zacząłem przychodzić, brałem  udział 

w wystawach w DK i wyjechałem na 
dwa plenery. Podczas jednego z nich – 
rzeźbiarskiego w Nowej Soli – praca, 
którą wykonałem, została zakwalifi-
kowana do konkursu ogólnopolskiego, 
w którym zdobyłem pierwszą nagrodę. 
Zrobiłem jeszcze parę rzeźb, ale jak 
zobaczyłem , że zaczynają przypomi-
nać prace ojca – przestałem. Do rzeźby 
wróciłem dopiero po pewnym czasie. 
Zacząłem malować. 

Malowanie
Przede wszystkim malowałem obra-
zy: krajobrazy, kwiaty, martwą naturę.  
Z czasem zmieniała mi się nie tema-
tyka, ale kolorystyka i styl malowania. 
Zacząłem malować w sposób coraz 
bardziej uproszczony. Nie używam 
półcieni, dla mnie kolor musi być kolo-
rem. Teraz maluję farbami akrylowymi 
– szybciej wysychają i szybciej jest wi-
doczny efekt malowania. Ale używam  
także farby olejnej, po nałożeniu ma 
inny wygląd, inna fakturę.  Twórczość 

ojca  nie miała wpływu na moje malo-
wanie, ale służył radą i wspierał mnie, 
bym tworzył niezależnie.  

W pracy
W 1970 r. podjąłem pracę w Wojsko-
wych Zakładach Lotniczych na Bemo-
wie i zostałem tam aż do emerytury 
– czyli roku 2015. Ostatnie 25 lat prze-
pracowałem w magazynie, co było do-
bre, bo za przyzwoleniem przełożonych 
mogłem mieć sztalugi i malować obra-
zy, nie zaniedbując przy tym swoich 
obowiązków. Kierownictwo przycho-
dziło, oglądało – chyba im się podoba-
ło. Mogłem też zorganizować wystawy 
moich obrazów – w 1976 i 1979 indywi-
dualne, a w 1999 r. zbiorową. 

Wystawy
W Ursusie powstawała Galeria Ad-Hoc. 
Poszedłem tam na wystawę, potem 
były kolejne wizyty na wernisażach, 
a w roku 2006 zorganizowałem wysta-
wę prac ojca. cd. na str. 12
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KULTURA
Od tamtej pory, jak 

w Galerii organizowane są Biennale 
Sztuki – to daję swoje prace. Ale wy-
stawy autorskiej w Ad-Hoc do tej pory 
nie miałem. Ta, podczas Nocy Muzeów 
w DK Miś, była moją pierwszą w Ur-
susie. Zadzwoniła do mnie Agnieszka 
Gorzkowska z Izby Tożsamości Ursusa, 
okazało się, że chodziłem do szkoły z jej 
ojcem,  i zgodziłem się. Ale wcześniej 
miałem wystawę indywidualną nieda-
leko, w DK we Włochach, przy Parku 
Kombatantów. Prace do pokazania naj-
częściej wybieram sam. Lubię przygoto-
wać sobie wszystko wcześniej, przemy-
śleć. Ale dobrze, żeby był jeszcze ktoś, 
kto ma inne zdanie niż ja, bo po tych 
wszystkich wystawach człowiek ma 
wyrobione nawyki.

Ogród Botaniczny 
Najlepsza wystawa, jaką miałem, odby-
ła się w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi 
w 2005 roku. Ojciec, jak jeszcze żył, 
obiecał, że zorganizuje tam wystawę. 
Ale sprawa przycichła, ojciec umarł, 
i zadzwonili do mnie – czy nie zechciał-
bym wrócić do tematu. Pojechałem do 
Łodzi, zobaczyłem jak miejsce wyglą-
da, poznałem ludzi  i zgodziłem się. 
Ogród botaniczny, ludzie sympatyczni, 
dobra atmosfera. Umówiliśmy się, że 
przyjadą , wybiorą rzeźby i urządzą wy-
stawę. Wzięli rzeźby ojca i 2 moje prace. 
Przyszedł czas na wernisaż: do galerii 
wnieśli pnie drzewa na których ustawio-
ne były rzeźby, podłogę  wysypano liś-
ćmi i igliwiem przywiezionymi z Pusz-
czy Mariańskiej (dla zapachu), Wystawa   

była przepiękna, ludzie zaangażowani 
– później wielokrotnie tam jeździłem , 
wystawiałem swoje prace, brałem udział 
w Majówkach Artystycznych. 

Inspiracje
Ojciec pracował w ZM Ursus na mode-
larni jako traser – tam miał do czynie-
nia z drewnem. Znał się na gatunkach 
– widział kawałek drewna i wiedział 
co z tego może stworzyć. I powstawała  
praca. Tak samo jest i u mnie.  Punktem 
wyjścia jest materiał – widzę kawałek 
drewna i zastanawiam się, co mogę 
z niego zrobić. Tak prowadzić dłuto, 
żeby szło po słojach. Wykorzystuję 
różne gatunki drewna. Bardzo mi się 
podobały surrealistyczne kompozycje 
ojca, bo też takie robił. Podobają mi się 
prace Musiałowicza i Hasiora – łączo-
ne z różnych materiałów. Takie prace 
sprawiają mi najwięcej satysfakcji – np. 
wezmę gałąź, coś dorobię, dodam kolor, 
farbę…  Podczas wyjazdu do Hiszpanii 
zobaczyłem prace Picassa, Miro, zwie-
dziłem muzea w Barcelonie, Madry-
cie – strasznie mi się tam podobało, ta 
nowoczesność, zresztą zawsze  lubiłem 
nowości. I zacząłem podążać w kie-
runku abstrakcji. Oprócz tego maluję 
miniaturki na szkle i tworzę ensemble 
– wykorzystuję kawałki drewna i różne 
inne materiały, układam z tego kompo-

zycje, łączę, maluję – materiały znajduję 
wszędzie. W moim wieku potrzebuję 
pracy manualnej, fizycznej – żeby mięś-
nie pracowały, kości się nie zastały. Jeśli 
coś się robi – to i mózg lepiej pracuje. 
Lubię czytać książki i malować, ćwiczę 
Tai-Chi.

Pracownia
Pracownia mieści się w piwnicy bloku 
przy ul. Pużaka, w którym od roku 1956 
mieszkali rodzice. W miejscu dzisiej-
szej pracowni początkowo była pralnia, 
potem mieszkanie i klub młodzieżowy.  
Pomieszczenie w pewnym momencie 
zostało puste, a jako, że było  zakłado-
we,  pod kwaterunek, dostał je ojciec na 
pracownię. Teraz ja z niego korzystam. 
Przychodzę tutaj 2–3 razy w tygodniu. 
Pracuję w ciągu dnia, by nie przeszka-
dzać mieszkańcom.  Właściwie to mam 
trzy  pracownie: tę, mieszkanie oraz 
galerię na działce, gdzie wykonuję ele-
menty rzeźb wymagające użycia narzę-
dzi mechanicznych.

Leśna Galeria
Galerię założył w roku 1983 ojciec. 
Stała się jednocześnie pracownią – tam 
powstała większość jego prac. Ojciec 
wcześniej miał uprawnienia Związku 
Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), 
ale od roku 1982 mogły je mieć tyl-

ko osoby, które ukończyły studia pla-
styczne, a że ojciec takowych nie miał 
– uprawnienia mu odebrano. Wtedy 
zdecydował, że otworzy na działce 

swoją prywatną galerię i będzie wysta-
wiał, kiedy będzie chciał. Kiedy rodzice 
przeszli na emeryturę, siedzieli tam od 
maja do września. Ojciec miał dostęp 
do drewna i rzeźbił. Przywożono mu 
co lepsze kawałki z nadleśnictwa – sam 
sobie wybierał. Galeria czynna była 
cały czas, rzeźby poustawiane na tere-
nie działki. Jakieś 6 lat przed śmiercią 
ojciec zapytał mnie: „To co, będziesz 
tę galerię dalej prowadził?” – „Będę”. 
– „To zacznij robić jakieś prace.”  I zro-
biłem płaskorzeźbę – ryby – połączenie 
malarstwa z rzeźbą…  W Leśnej Galerii 
największą satysfakcję sprawia mi, że  
mogę wszystko dowolnie zaaranżować, 
postawić obraz między drzewami…
Galeria otwarta jest w lipcu i sierpniu, 
w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, 
w godz. 11.00–18.00. Z  Ursusa najlepiej 
dojechać autostradą A2 (1h) lub przez 
Grodzisk (1h15’). Więcej informacji na:  
www.lesna-galeria.com
– Jak będzie tego lata – nie wiem. Ale 
maluję nadal – dodaje na koniec Jerzy 
Graczyk.
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