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PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

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

SKUPUJEMY:

�

�
LOMBARD

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

ul. Plutonu Torpedy 3
tel. 22 662 69 09

CZYNNE
pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

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

TANIO!

Do wynajęcia
   27 m2

 lokal nr 20
pawilon narożny na bazarku
Ursus, ul. Wojciechowskiego 33
przy wejściu na plac zabaw, 
obok lodów Mróz 
Kontakt: tel. 504 928 923

27 m2

CHCESZ TU ZAMIEŚCIĆ SWOJĄ REKLAMĘ?

reklama@mocnestrony.com.pl
509 559 506   |   602 666 134Napisz Zadzw

oń

Dobre wiadomości dla tęskniących 
za  uczestniczeniem w życiu kultural-
nym dzielnicy. Ośrodek Kultury „Arsus” 
wraz z fi liami wznawia działalność!

J eszcze nieśmiało, ale wracają imprezy 
kulturalne, spotkania, zajęcia. 
Od 15 czerwca br. OK „Arsus” po trzy-

miesięcznej przerwie, spowodowanej epide-
mią koronawirusa powoli wraca do działania. 
Zgodę na konkretne działania wyraził Zarząd 
Dzielnicy. Opracowano specjalne procedury 
zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funk-
cjonowania pracowników i użytkowników 
w trakcie epidemii COVID-19, zatwierdzone 
przez powiatową Stację Sanitarno-Epidemio-
logiczną w Warszawie.

Przede wszystkim – procedury bezpieczeństwa
Dla użytkowników będą dostępne dozowniki 
z płynem do dezynfekcji rąk, przestrzegane 
będą limity osób przebywających w placów-
kach, działalność DK ograniczy się wyłącz-
nie do prowadzenia zajęć i projektów z udzia-
łem publiczności do połowy posiadanych 
miejsc na widowni, od osób korzystających 
z oferty DK wymagane jest osłanianie ust 
i nosa oraz dezynfekcja rąk, osoby korzysta-
jące z wydarzeń muszą zachowywać wyma-
gany dystans społeczny, zajmując wskazane 
miejsca na widowni. W ogólnodostępnym 
miejscu będzie umieszczony termometr bez-

dotykowy z dobrowolnym zaproszeniem do 
pomiaru temperatury. Ograniczona będzie 
liczba użytkowników mogących przebywać 
jednorazowo w placówkach: DK „Kolorowa” 
(ul. Sosnkowskiego 11) – 60 osób, DK „Miś” 
(ul. Zagłoby 17) – 50 osób, DK „Portiernia” 
(ul. Traktorzystów 20) – 50 osób, OK „Ar-
sus” (ul. Traktorzystów 14) – 250 osób.
Pod koniec czerwca w Arsusie odbędzie się 
gala finałowa ogólnopolskiego  konkursu dla 
młodzieży „Ośmiu wspaniałych”, organizo-
wanego od 27 lat przez fundację Joanny Fa-
bisiak „Świat na Tak”.  

Galeria Ad-hoc, kino „Ursus”, teatr dla dzieci 
Galeria Sztuki Współczesnej Ad-hoc 
w „Arsusie” już działa i zaprasza w dni po-
wszednie od 9.00 do 14.30 na wystawę ma-
larstwa „Warte zachodu”, prezentowaną w ra-
mach VII Mazowieckiego Festiwalu Powrót 
do Korzeni. Krótką prezentację obrazów kil-
kunastu autorów można obejrzeć na https://
youtube/izAeceIGBKs
Od 1 sierpnia rusza kino „Ursus” w OK 
„Arsus”. W każdy weekend będą odbywały 
się seanse, oczywiście w reżimie sanitarnym.
Od 9 sierpnia w cztery kolejne niedziele 
o godz. 12.30 w muszli koncertowej w Par-
ku Czechowickim będą wystawiane przed-
stawienia teatralne dla dzieci w ramach 
realizacji projektu obywatelskiego p. Renaty 
Rokickiej – Wakacyjne Lato Teatralne. 

Z powodu obostrzeń sanitarnych dla 150-oso-
bowej widowni będzie przygotowany ogro-
dzony obszar z ławkami.

Kluby seniora i Uniwersytet Trzeciego Wieku
Od września planowane jest wznowienie 
działalności Klubów Seniora i Zespołów Se-
niorskich, a w październiku liczący ok. 500 
członków Uniwersytet Trzeciego Wieku roz-
pocznie nowy rok akademicki. W całej War-
szawie jest niewiele sal z taką liczbą miejsc 
siedzących, które mogłyby pomieścić ursuski 
UTW, natomiast licząca ponad 500 miejsc 
sala widowiskowa OK „Arsus” doskonale się 
do tego nadaje. To jedyne miejsce w dziel-
nicy, w którym mogą odbywać się czwartko-
we spotkania studentów-seniorów w pełnym 
składzie. 
Miejmy nadzieję, że już niedługo sala wido-
wiskowa Ośrodka Kultury ponownie zacznie 
być w pełni wykorzystywana do kolejnych 
spotkań publiczności ze znanymi aktorami, 
piosenkarzami, zespołami i innymi artystami, 
których setki – przez ponad pół wieku dzia-
łalności „Arsusa” – wystąpiły na jego scenie.
Może też u schyłku lata będzie możliwość 
zorganizowania corocznych wielkich im-
prez plenerowych, cieszących się dużą po-
pularnością wśród mieszkańców Ursusa 
i okolicznych miejscowości.

Jacek Sulewski

W Ursusie
budzi się kultura
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NASZE STRONY

W ramach środków rezerwy 
subwencji ogólnej otrzymamy 
w tym roku 1 029 580,00 zł 
na realizację zadania pn. „Roz-
budowa drogi powiatowej 
nr 1509W w miejscowości 
Czubin wraz z budową mostu”. 

KOMUNIKACJA W NASZYM REGIONIE

Mimo zmiany trasy pruszkowskiej linii 4, Parzniew będzie na-
dal miał połączenie, dzięki brwinowskiej komunikacji miejskiej 
– linii B6, która kursuje na trasie Brwinów Rynek – Parzniew 
– Pruszków PKP. 

D otychczas mieszkańcy 
Parzniewa mogli korzystać 
z czterech kursów w godzi-

nach porannych i czterech w go-
dzinach popołudniowych w dni 
powszednie oraz z dwóch kur-
sów przed południem i dwóch 

po południu w soboty i niedzie-
le. W tym roku prezydent mia-
sta Pruszkowa Paweł Makuch 
zdecydował o odstąpieniu od 
kontunuowania porozumienia 
podpisanego z gminą Brwinów 
w 2016 r. Prezydent Pruszko-

wa uzasadnił swoje stanowisko 
niewielkim zainteresowaniem 
mieszkańców Parzniewa korzy-
staniem z linii autobusowej nr 4 
(z części kursów nie korzystał 
żaden mieszkaniec Parzniewa). 
Ze względu na to, że został wy-
budowany i uruchomiony tunel 
drogowy pod torami PKP 
w ciągu ul. Działkowej i ul. 
Błońskiej, autobusy prusz-
kowskiej linii 4 zostały skiero-

wane na tę trasę, co skróciło ją 
o ok. 5 km i tym samym skró-
ciło czas podróży mieszkańców 
Pruszkowa.

Zmiany dla brwinowskiej linii B7
Od 15 czerwca br. zmienił się 
rozkład jazdy i trasa autobusu 
linii B7. Autobus zatrzymuje 
się na nowym przystanku au-
tobusowym na parkingu P+R 
w Nadarzynie.

Rozkłady jazdy dostępne na:
https://brwinow.pl/rozklady-jazdy/

gminne-linie-autobusowe.html

Od 1 lipca br. autobusy linii 4 nie pojadą przez Parzniew
�  PRUSZKÓW – BRWINÓW

Opracowała  Agnieszka Gorzkowska

Od 1 czerwca 2020 r. ruszyła 
nowa lokalna linia uzupeł-
niająca 876, czyli „linia C”. 
Umożliwia przejazd z gminy 
Stare Babice poprzez gminę 
Ożarów Mazowiecki do miasta 
Piastowa.

N iewielki rozmiarami auto-
bus mija następujące miej-
scowości: Stare Babice, 

Zielonki, Strzykuły, Wieru-
chów, Bronisze, Jawczyce, Pia-

stów. Trasa przebiega ulicami: 
Rynek, Piłsudskiego, Warszaw-
ska, Południowa Strzykulska, 
Sochaczewska, Świerkowa, 
Poznańska, Sadowa, Przypar-
kowa, Piastowska, Sadowa, 
Piwna, Piastowska, Aleja Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, 
Generała Józefa Sowińskiego, 
Aleja Wojska Polskiego i Ale-
ja Tysiąclecia. Nowa linia wozi 
pasażerów od poniedziałku do 
niedzieli wykonując 10 kur- sów dziennie. Organizatorem 

linii jest Ożarów Mazowiecki, 
a współfinansują ją miasto Pia-
stów oraz gmina Stare Babice.

Ile zapłacimy za bilety?
W autobusach na linii Stare 
Babice – przez Zielonki, Wie-
ruchów, Bronisze –Piastów, 
honorowane będą bilety ZTM 
krótko i długoterminowe tzn., 
1, 3, 7, 30 i 90 dniowe. Bilety 
jednorazowe oraz bilety mie-
sięczne emitowane będą przez 
przewoźnika.

Ustalono następujące ceny:
1) bilet jednorazowy pełno-

płatny 4,00 zł
2) bilet ulgowy jednorazowy 

(50%) 2,00 zł
3) bilet miesięczny pełnopłat-

ny 80,00 zł
4) bilet miesięczny ulgowy 

(50%) 40,00 zł.

Aktualny rozkład jazdy: 
https://stare-babice.pl/nowa-lokalna-

linia-876-stare-babice-piastow/

4 czerwca zostały otwarte oferty dotyczące postępowania prze-
targowego na Wykonanie usługi w zakresie Publicznego Trans-
portu Zbiorowego świadczonego na rzecz Miasta Pruszkowa 
na 9 liniach komunikacyjnych. 

Obsługa transportowa do-
tyczyłaby okresu 1 lipca 
2020 – 30 czerwca 2024. 

Napłynęły dwie oferty. Cena 
pierwszej oferty wynosi 
30 162 780,00 zł brutto, dru-
giej – 22 386 100,00 zł. Miasto 
zapowiada, że ma powstać tak-
że nowa linia autobusowa dla 

części miasta Żbików – Bąki. 
Natomiast linia nr 3 ma zo-
stać wydłużona do ronda przy 
ul. Przejazdowej, dzięki czemu 
również mieszkańcom Gąsina 
poprawi się komfort podró-
żowania. Ponadto auwtobusy 
mają jeździć z większą często-
tliwością.

�  PIASTÓW | OŻARÓW MAZOWIECKI | STARE BABICE

�  PRUSZKÓW

Nowa lokalna linia 876

Przetarg na Publiczny 
Transport Zbiorowy
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www.powiat.pruszkow.pl

C ałkowity koszt inwestycji to pra-
wie 2 miliony złotych. Na realiza-
cję tego zadania pomoc finansową 

dla powiatu pruszkowskiego w kwo-
cie 450 tysięcy złotych zadeklarowała 
także Gmina Brwinów.
Na długości rozbudowy zaprojekto-
wano dwukierunkowy ciąg pieszo-ro-

werowy, który w celu zabezpieczenia 
uczestników ruchu w obrębie mostu 
zostanie ograniczony od zewnątrz 
barierą energochłonną wyposażoną 
w poręcz. Uzyskane dofinansowanie 
pozwoli na jak najszybszą budowę mo-
stu i stworzenie bezpiecznej przeprawy 
przez rzekę Rokitnicę.
Droga powiatowa nr 1509W (Chrza-
nów–Żuków–Czubin), gdzie zlokali-
zowany jest most, to jeden z ciągów 
komunikacyjnych powiatu pruszkow-
skiego, a także sąsiadujących powia-

tów grodziskiego i warszawskiego 
zachodniego. Prowadzi do ważnych 
ośrodków społeczno-gospodarczych 
Gminy Brwinów, w tym, m.in.: 
Urzędu Gminy, stacji PKP Brwinów, 
licznych podmiotów gospodarczych. 
Stanowi również dojazd do drogi wo-
jewódzkiej 720 (łączącej się z drogą 
krajową 92) oraz autostrady A2.
Zakończenie prac planowane jest 
na 30 października 2020 roku.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Powiat pruszkowski 
z kolejnym dofi nansowaniem!

W ramach środków rezerwy 
subwencji ogólnej otrzymamy 
w tym roku 1 029 580,00 zł 
na realizację zadania pn. „Roz-
budowa drogi powiatowej 
nr 1509W w miejscowości 
Czubin wraz z budową mostu”. 

ZŁÓŻ WNIOSEK
o dofi nansowanie
działalności gospodarczej!
Jeśli masz nie więcej niż 29 lat, mieszkasz
na terenie powiatu pruszkowskiego i nie masz pracy,
możesz otrzymać nawet 23 tys. zł dofi nansowania 
na podjęcie działalności gospodarczej!

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wnio-
sków, w trybie konkursowym, o przyznanie osobie bezrobotnej, zareje-
strowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie, dofinansowania 
na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój.
Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18–29 lat (do dnia ukoń-
czenia 30 lat), pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bez-
robotne. Ponadto, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą 
w PO WER, uczestnikami projektu mogą być osoby, które nie uczestniczą 
w kształceniu i szkoleniu, tzn. w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do 
projektu i nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków pub-
licznych.
Środki uzyskają 43 osoby (20 kobiet, 23 mężczyzn). Wnioski będą 
przyjmowane od 30 czerwca do 7 lipca 2020 r. Maksymalna kwota 
dofinansowania wynosi 23 000 zł.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: https://pruszkow.praca.gov.pl/

14 czerwca 2020 r. nastąpiła zmiana 
rozkładu jazdy. Rozkład będzie obo-
wiązywał do 29 sierpnia 2020 r. 

R1 WARSZAWA – SKIERNIE-
WICE – od 14 czerwca do 26 lipca 
zaplanowana została wymiana sieci 
trakcyjnej na obu torach odcinka War-
szawa Zachodnia – Warszawa Włochy. 
Część pociągów KM będzie kursowała 
z pominięciem przystanków Warszawa 
Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa 
Ursus Niedźwiadek oraz Piastów. Wy-
brane połączenia zostały odwołane.

R3 WARSZAWA – ŁOWICZ 
GŁÓWNY – ze względu na moder-
nizację linii na odcinku Sochaczew 
– Bednary (Łowicz Główny) wybrane 
połączenia zostaną zastąpione przez 
komunikację autobusową.

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA – 
w dniach 14 czerwca – 5 lipca zarządca 
infrastruktury kolejowej – spółka PKP 
Polskie Linie Kolejowe – zaplanował 
prace torowe na odcinku Warszawa 
Zachodnia – Pruszków. Zostają wpro-
wadzone zmiany w kursowaniu pocią-
gów SKM linii S1 i Kolei Mazowie-
ckich linii R1. Wybrane pociągi SKM 

S1 kursują na trasie skróconej Otwock 
– Warszawa Zachodnia – Otwock lub 
pomijaja stacje: Warszawa Włochy, 
Warszawa Ursus, Warszawa Ursus 
Niedźwiadek, Piastów. 
Zmiany dotyczą pociągów:

 � kierunek Pruszków
 – trasa skrócona „do Warszawy 

Zachodniej” – dla pociągów wy-
ruszających z Otwocka o godz.: 
10.11, 15.12, 16.12, 18.11

 � kierunek Otwock
 – trasa skrócona „z Warszawy Za-

chodniej” – dla pociągów wyru-
szających z Warszawy Zachod-
niej o godz.: 12.31, 17.31, 20.01

 – kursy z pominięciem stacji Pia-
stów, Warszawa Ursus Niedź-
wiadek, Warszawa Ursus, War-
szaw Włochy – dla pociągów 
wyruszających z Pruszkowa 
o godz.: 5.47, 9.12, 20.51.

Agnieszka Gorzkowska

�  Letnie modernizacje mają wpływ na kursowanie pociągów WAKACJE SPĘDZONE W MIEŚCIE WCALE NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE 
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Pruszkowa i okolic Muzeum Dulag 121 zachęcamy do wzięcia udziału 
w quizach i konkursach, które przygotowaliśmy na lato. W tym roku postanowiliśmy zorganizować trzy odrębne 
konkursy, do których będzie można dołączyć w dowolnym momencie ich trwania. Wśród zwycięzców rozlosujemy 
nagrody w postaci publikacji książkowych i albumów. ZACZYNAMY 29 CZERWCA.

#QuizPruszkowski 
Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy dotyczącym hi-
storii Pruszkowa i okolic. W każdy poniedziałek i środę o godz. 
10:00 w formularzach na stronie facebookowej wydarzenia 
będą pojawiać się 4 pytania. Co 2 tygodnie wyłonimy zwy-
cięzców. Quiz potrwa do 22 sierpnia.

#KlubFilmowy
Zadaniem uczestników konkursu jest nakręcenie telefonem 
komórkowym, smartfonem lub kamerą materiału � lmowego 
a następnie jego zmontowanie w etiudę � lmową. Oto propo-
zycje tematów: „Tu była fabryka”, „Etiuda o moich dziadkach”, 
„Te ważne książki”, „Zakątki przeszłości”. Przez cały czas trwa-
nia konkursu będą odbywały się warsztaty � lmowe, dzięki 
którym będzie można nauczyć się technik kręcenia materia-
łu � lmowego oraz jego montażu. Prace konkursowe należy 
przesyłać za pomocą strony WeTransfer na adres mailowy: 
dulag121nalato@gmail.com do 23 sierpnia.

#PruszkowChallenge
Weź udział w akcji facebookowej #PruszkowChallenge. Kon-
kurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu gra�  ti metodą 
stencil na koszulce, torbie zakupowej, bądź innym materiale. 
Praca musi nawiązywać do miejsc, wydarzeń lub osób związa-
nych z Pruszkowem. Następnie zrób zdjęcie, bądź nakręć krót-
ki � lmik. Oznacz go tagiem #PruszkowChallenge i nominuj 
znajomych. Fotogra� e prac konkursowych można przesyłać 
na adres mailowy: dulag121nalato@gmail.com do 22 sierpnia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dotyczące przebie-
gu, terminów i regulaminów poszczególnych konkursów 
można znaleźć na naszym profilu facebookowym oraz 
na stronie internetowej www.dulag121.pl.

Zmiany na kolei
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GMINA MICHAŁOWICE

REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1  |  www.michałowice.pl„Bilet Michałowiczanina”

Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka podpisała w Grodzisku Mazowieckim 
umowę z Zarządem Warszawskiej Kolei Dojazdowej w sprawie „Biletu Michałowiczani-
na”, który umożliwi mieszkańcom gminy tańsze przejazdy koleją na odcinku Nowa Wieś 
Warszawska – Warszawa Salomea.

17 czerwca zawarto umowę w sprawie nowej 
oferty WKD – „Bilet Michałowiczanina”. 
W imieniu WKD umowę podpisali: Mi-

chał Panfil – Prezes Zarządu WKD i Tomasz 
Tretter – Członek Zarządu WKD, a ze strony 
Gminy Michałowice – Wójt Małgorzata Pache-
cka.  
Warszawska Kolej Dojazdowa konsekwentnie 
rozwija współpracę z lokalnymi samorządami na 
rzecz poszerzania oferty przewozowej dla miesz-
kańców okolicznych miejscowości. Tym razem 
zyskają mieszkańcy gminy Michałowice, a zatem 
m.in. takich osiedli jak: Michałowice, Reguły, 
Opacz, Komorów czy Nowa Wieś. Od lipca ruszy 
sprzedaż biletów WKD, które pozwolą miesz-
kańcom swobodnie i tanio podróżować wewnątrz 
gminy Michałowice, a w przypadku biletów okre-
sowych, także poza jej granicami.
Nowa oferta – „Bilet Michałowiczanina”, zo-
stanie wprowadzona od dnia 1 lipca 2020 roku. 

W ramach tej oferty przejazdy na linii WKD 
na odcinku Nowa Wieś Warszawska – War-
szawa Salomea dla mieszkańców gminy Mi-
chałowice będą tańsze. Bilety będzie można 
zakupić w dwóch wariantach czasowych: 
12- i 19-minutowych. Nowa oferta WKD 
została przygotowana we współpracy z Wój-
tem Gminy Michałowice, Panią Małgorzatą 
Pachecką.
– Konsekwentnie dążymy do wzrostu konku-
rencyjności kolei względem transportu indy-
widualnego, mając na uwadze zachęcenie 
jak największej liczby mieszkańców gminy 
Michałowice do odbywania podróży z wyko-
rzystaniem pociągów WKD – powiedział Michał 
Panfil, Prezes Zarządu WKD. – Szczególnie za-
leży nam na tym, aby mieszkańcy gminy, która 
z uwagi na specyfikę swojego położenia i rozległy 
obszar, mieli zapewniony dogodny, jednakowy 
dostęp do usług transportu zbiorowego ofero-

wanego przez WKD – bez względu na miejsce, 
w którym chcieliby rozpocząć podróż, czy byłaby 
to Opacz, Reguły czy Nowa Wieś Warszawska. 
W każdym przypadku tego rodzaju podróż odby-
wać się będzie na relacji wewnątrzgminnej – pod-
kreślił podczas podpisania umowy Prezes Michał 
Panfil.
– Negocjacje z WKD podjęliśmy z inicjatywy 
mieszkańców naszej gminy, którym od dawna za-
leżało na łatwym i tanim poruszaniu się kolejką 
w ramach jej granic, jak również na tańszym do-
jeździe do pracy poza granice gminy – zauważy-
ła wójt Małgorzata Pachecka. – Cieszymy się, że 
udało się wprowadzić tak dobre warunki. Wierzę, 
że dzięki tej umowie część mieszkańców będzie 
mogła zrezygnować z uciążliwych dojazdów sa-
mochodem. Dla wielu, tania możliwość porusza-
nia się po gminie, pozwoli wreszcie skorzystać 
z bogatej oferty imprez oraz wydarzeń kultural-
nych i sportowych.
– Zawarta umowa stanowi istotny element roz-
budowy oferty przewozowej WKD i wpisuje się 
w całokształt działań podejmowanych zarówno 
przez przewoźnika, jak i lokalne władze samo-
rządowe, na rzecz rozwoju transportu zbiorowe-
go na terenie aglomeracji warszawskiej – pod-
kreślił Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD. 
– W szerszym ujęciu wdrażana umowa stanowi 
kolejny etap kompleksowej modernizacji systemu 
komunikacji transportu szynowego, stanowiącej 
jeden z kluczowych elementów Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego. Warto ponadto 
wspomnieć, że od kilku lat podobne porozumie-
nia, dedykowane mieszkańcom poszczególnych 
miast i gmin wzdłuż linii WKD, mamy zawarte 
z samorządami miasta Pruszkowa i Podkowy 

Leśnej. Jesteśmy przekonani, że podjęte działania 
pozwolą nam przyciągnąć nowych pasażerów – 
dodał.
Do skorzystania z oferty uprawnieni będą posia-
dacze Karty Mieszkańca Gminy Michałowice, 
która przysługuje każdemu mieszkańcowi oraz 
jego dzieciom (do uzyskania karty wystarczy roz-
liczyć PIT w miejscu zamieszkania). Powiązanie 
Biletu Michałowiczanina z Kartą Mieszkańca 
według władz samorządu pozwoli ograniczyć 
gminne dopłaty tylko do finansowania przejaz-
dów jej mieszkańców. Gmina liczy, że ta atrak-
cyjna oferta będzie stanowić zachętę dla niektó-
rych mieszkańców do rozliczania podatków na jej 
terenie, co powinno pozytywnie przełożyć się na 
lokalny budżet.
– Cieszę się, że wypracowaliśmy wspólnie z WKD 
bardzo korzystne rozwiązanie dla naszych miesz-
kańców – zaznaczyła Małgorzata Pachecka. – 
Uzyskaliśmy najlepszą ofertę w ramach kwot, któ-
re obecnie przeznaczamy na ten cel. To naprawdę 
dobra wiadomość dla wielu osób. O potrzebie 
wprowadzenia takich biletów mieszkańcy mówili 
mi jeszcze na długo przed rozpoczęciem kadencji 
na stanowisku wójta. Cieszę się, że udało nam się 
doprowadzić do celu kolejną inicjatywę miesz-
kańców! Jednocześnie na karcie miejskiej ZTM 
można jeździć do Opaczy.
Bilety w ramach nowej oferty WKD „Bilet Mi-
chałowiczanina” będą początkowo dostępne 
w kasach WKD od 1 lipca 2020 roku, a docelo-
wo – w nowych biletomatach i wszystkich aplika-
cjach przeznaczonych do ich kupna, funkcjonują-
cych w WKD.

Opracował 
Jacek Sulewski

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85 
wkd@wkd.com.pl  |  www.wkd.com.pl

PŁATNOŚĆ KARTĄ W BILETOMATACH
W POCIĄGACH WKD 

Usługa mobilnych automatów biletowych dostępna jest od początku czerwca br. 
i wprowadzona została pilotażowo na okres trzech miesięcy w 16 pociągach 
kursujących na linii WKD. Miejsce posadowienia biletomatów w pociągach oznaczono 
specjalnym piktogramem. W urządzeniach można kupić wszystkie bilety z oferty 
przewozowej WKD, za które dokonamy płatności wyłącznie bezgotówkowo.

W czasie epidemii wywołanej COVID-19 Warszawska Kolej Dojazdowa, w odpowiedzi 
na oczekiwania pasażerów, wprowadziła pilotażowo mobilne biletomaty bezgotówkowe. 
Płatność kartą za bilety zakupione w biletomatach zainstalowanych w pociągach WKD 
gwarantuje bezpieczniejszą, wygodniejszą i bardziej higieniczną formę transakcji niż 
tradycyjna płatność gotówkowa.

Ponadto Spółka WKD prowadzi pełnozakresową sprzedaż biletów w kasach 
i w uprawnionych punktach ajencyjnych (kioskach i sklepach) oraz za pośrednictwem 
aplikacji mobilnej SkyCash. 

Zachęcamy do korzystania 
z bezgotówkowej formy płatności 

za bilety WKD

�  Gmina Michałowice – WKD. Podpisanie umowy
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

15 czerwca br., w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Pia-
secznie, wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka podpisała umowy 
na 716 500 zł dofi nansowania z budżetu województwa mazowieckiego. 
Gmina Michałowice stała się tym samym największym benefi cjentem 
spośród gmin i powiatów z subregionu warszawskiego zachodniego, 
aplikujących o środki w tym naborze. 

W ramach ogłoszonego w 2019 r. 
naboru na budowę i moder-
nizację dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych oraz budowę i re-
nowację zbiorników wodnych służą-
cych małej retencji wpłynęło łącznie 

427 wniosków, z których 300 otrzy-
mało dofinansowanie. Samorząd 
Województwa Mazowieckiego prze-
znaczył na ten cel w sumie ponad 
30 mln zł. 

W subregionie warszawskim zachod-
nim zostanie zrealizowanych 17 inwe-
stycji, w tym dwie z Gminy Michało-
wice. 

 � Modernizacja zbiornika retencyjne-
go w Komorowie Wsi (etap 1 – ro-
boty przygotowawcze i remontowe 
rowu B) – kwota dotacji 519 tys. zł 
(wkład gminy 222 tys. zł).  
Dzięki tej dotacji Utrata będzie mia-
ła „zapasowe koryto”, które zosta-
nie wykorzystane w trakcie remontu 
zbiornika.

 � Przebudowa ul. Źródlanej i ulicy 
bez nazwy w Pęcicach (1,5 km) 
– kwota dotacji 190 tys. zł (wkład 
gminy 196 tys. zł). 

Dodatkowo Samorząd Województwa 
Mazowieckiego przeznaczył  121 tys. zł 
dofinansowania na remont strażnic 
OSP, w tym remizy OSP w Nowej 
Wsi, która otrzymała 7,5 tys. zł na re-
mont posadzki. 

W uroczystym podpisaniu umów, 
poza beneficjentami z subregionu 
warszawskiego zachodniego, uczest-
niczyli także marszałek Adam Stru-
zik, wiceprzewodniczący Sejmiku 
Mazowsza Marcin Podsędek i radny 
województwa mazowieckiego Piotr 
Kandyba.

UG Michałowice

9 czerwca br. w gminie Michałowice miało miejsce przekazanie doku-
mentacji projektu budowlanego przedszkola w Regułach. Gmina mogła 
więc złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, który powędrował już do 
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i tam oczekuje na rozpatrzenie. 
To kolejny ważny etap na drodze do realizacji tej nowatorskiej, niezwykle 
ważnej dla mieszkańców inwestycji. 

W przypadku przedszkola w Regu-
łach władze gminy Michałowice 
postanowiły skorzystać z pomo-

cy doświadczonych architektów ze 
Stowarzyszenia Architektów Polskich 
(SARP), za pośrednictwem których 

został zorganizowany konkurs na 
koncepcję urbanistyczną kampusu 
edukacyjnego i przedszkola w Regu-
łach. W pierwszym etapie jurorzy wy-
bierali spośród 37 prac, do drugiego 
etapu przeszło 5. Pod koniec września 
2019 r. konkurs został rozstrzygnię-
ty – zwyciężyła utytułowana firma 
M.O.C. z Katowic. 
Zwycięzcy zaproponowali modułowy 
budynek przedszkola z wewnętrz-
nym patio, mającym stanowić serce 
obiektu. W budynku znaleźć się ma 
m.in. siedem sal dydaktycznych, sale 
rekreacyjne, zaprojektowano również 
zielone dachy oraz naturalny zbiornik 
retencyjny. 
Przez ostatnie miesiące, mimo panu-
jącej pandemii, architekci dopracowy-
wali koncepcję przedszkola i terenu 
wokół, aby w czerwcu złożyć kom-
pletny projekt budowlany. Teraz czeka 
ich intensywna praca przy projekcie 
wykonawczym. Współpraca ze zwy-
cięzcami konkursu jest długofalowa. 
Autorzy projektu będą prowadzić sta-
ły nadzór nad inwestycją, tak by jej 
wykonanie było perfekcyjne i zgodne 
z początkową koncepcją. 

Najbliższe dwa miesiące to ważny 
okres – przez ten czas starosta prusz-
kowski może wnieść uwagi do projektu 
lub zaakceptować go w dostarczonej 
formie. Jestem szczególnie zadowolo-
na z energoefektywnych i ergonomicz-
nych rozwiązań, które zostały zasto-
sowane w projekcie. W tym budynku 
wszystko będzie nowoczesne – zarów-
no architektura, jak i rozwiązania 
technologiczne – napisała na swoim 

profilu Facebook wójt gminy Michało-
wice Małgorzata Pachecka. 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, 
kolejnym etapem będzie wybór wy-
konawcy inwestycji. Jeśli procedury 
przetargowe pójdą sprawnie, budowa 
przedszkola w Regułach rozpocznie 
się na jesieni. 

UG Michałowice

Wniosek o pozwolenie na budowę przedszkola w Regułach złożony

Gmina Michałowice otrzymała
716 500 zł dofi nansowania
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NASZE STRONY

NARESZCIE KONIEC LECZENIA BÓLU LEKAMI 

OSTEOPATIA
Mgr JAKUB GÓRNICKI 
leczy nagłe, ale też 
i przewlekłe zespoły 
bólowe oraz trudne 
przypadki kliniczne 
bezskutecznie leczone 
metodami szpitalnymi, 
sanatoryjnymi 
lub lekami.

Jest wykładowcą 
w jednej z warszawskich 
uczelni na Wydziale 
Fizjoterapii oraz Medycyny 
Osteopatycznej.

Uzyskał dyplom osteopaty 
w Anglii.

Zbiegi u mgr Górnickiego w ogrom-
nej liczbie przypadków zapobiegają 
operacjom przepuklin kręgosłupa 
oraz stawów kolan, bioder, ramion, 
barku.

Techniki zabiegów usprawniają 
połączenia i zależność od kręgosłupa 
układu krwionośnego oraz nerwo-
wego, likwidując różne bóle.

Wskazaniami do zabiegów u osteo-
pa ty są m.in.: zaburzenia czucia, 
dręt wienie rąk, drętwienie i bóle 
nóg, stany pourazowe, naciągnięcia, 
„kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, 
rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle 
kręgosłupa w  każdym odcinku, róż-

nego rodzaju zwichnięcia oraz wiele 
innych.

OSTEOPATIA to doskonała i uznana 
metoda leczenia w systemie me-
dycznym. Efekty są rewelacyjne.

Należy mieć badania: RTG lub MR 
(rezonans magnetyczny), ew. bada-
nia dotyczące innych chorób.

WAŻNE!
Usuwane są również zaburzenia 
funkcjonalne: układu gastryczne-
go, urologicznego, oddechowego, 
zaburzenia koordynacji i psycho-
motoryki u dzieci, zespoły bólowe 
u kobiet w ciąży – bez leków.

Diagnostyka i korekta wad po sta-
wy u dzieci i młodzieży.

Mgr Górnicki zaprasza na bezpłatną 
konsultację, by ustalić możliwość 
leczenia oraz ewentualne przeciw-
wskazania.

Ośrodek Naturmed proponuje do-
godne terminy i godziny zabiegów 
dla pracujących.

Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki, ul. Koronacyjna 15

ZAPISY
od poniedziałku 

do piątku

od 9.00 do 17.00

 tel.:  22 662 49 07
604 092 007

Księgarnie podczas pandemii
W związku z sytuacją spędzamy więcej czasu w domu. To okres sprzyja-
jący nadrabianiu czytelniczych zaległości. Epidemia to również nowy etap 
na rynku księgarskim, dla niektórych oznaczający koniec działalności.

W ielu wydawców twierdzi, że okres 
epidemii sprzyja czytelnictwu. 
W publicznych bibliotekach kody 

dostępu do książek on-line rozchodzą 
się jak na pniu. Ogromnym powodze-
niem cieszy się portal Wolnelektury.pl, 
na którym bezpłatnie udostępniana jest 
większość pozycji z klasyki literatury, 
obowiązującej w szkołach.
Epidemia odcisnęła jednak swój ślad 
na lokalnym rynku księgarskim. We-
dług ankiety przeprowadzonej w mar-
cu wśród stu księgarzy 90,2% z nich 
uważało, że jeśli stan epidemii potrwa 
do połowy kwietnia, grozi lub może 
grozić im bankructwo, a tylko 9,8 an-
kietowanych nie zakładało takiej wersji 
wydarzeń.
Badanie zostało przeprowadzone w ra-
mach akcji Książka na telefon. Wspie-
ramy lokalne księgarnie organizowa-
nej przez firmę OSDW AZYMUT.  
Projekt ten zakłada wspieranie wszyst-
kich lokalnych księgarń krajowych, 
które się do niego zgłoszą. Na stronie 
akcji można znaleźć ich listę.
W celu dokonania zakupu książki 
z wybranej księgarni wystarczy skon-
taktować się z nią telefonicznie, mailo-
wo lub przez media społecznościowe. 
Jeśli nie szukamy konkretnych tytułów, 
możemy poprosić o rekomendacje, 
zdjęcia z regałów lub nawet transmisję 
live z księgarni. Wysyłki realizowane 
są na terenie całego kraju.
W akcji biorą udział zarówno miejskie, 
regionalne jak i osiedlowe księgarnie. 

W niektórych miejscowościach są to 
jedyne działające na co dzień miej-
sca stacjonarne, gdzie można zakupić 
książkę.

Lokalna tradycja
Znajdująca się w Grodzisku Mazo-
wieckim księgarnia „Konkret” została 
zamknięta na długo przed epidemią. 
W środku widać jedynie gołe ściany 
i aluminiową drabinę.
Działająca w Pruszkowie przy ulicy 
Kościuszki 44 Księgarnia „Szkolna” 
z powodu epidemii przez półtora mie-
siąca była nieczynna. Miejsce to jest 
znane głównie rodowitym pruszkowia-
ninom, bowiem ma już siedemdziesię-
cioletni staż działalności.

4 maja księgarnia została ponownie 
otwarta dla klientów. Sprzedaż jednak 
wyraźnie spadła, a i wcześniej nie było 
najlepiej, jak twierdzi pracująca tam 
księgarka.
Przyczyn takiego stanu rzeczy praw-
dopodobnie jest wiele. Coraz więcej 
klientów ceni sobie wygodę i wybie-
ra sprzedaż internetową, której akurat 
Księgarnia „Szkolna” nie prowadzi.
Dzisiaj nadal wiele osób obawia się 
o swoje zdrowie i mimo stopniowego 
odmrażania gospodarki woli zostać 
w domu.

Kontakt z czytelnikiem
Niektóre księgarnie stacjonarne przez 
cały czas trwania pandemii były i są ot-
warte, zachowując oczywiście wszyst-
kie procedury bezpieczeństwa. Jedną 
z nich jest Księgarnia ANIA, istniejąca 
na rynku od 30 lat, przy ulicy Ignacego 
Kraszewskiego 39 w Pruszkowie.  
– Prowadzimy zarówno sprzedaż on-line 
jak i sprzedaż bezpośrednią, przy czym 
nasza księgarnia utrzymuje się głównie 
z tej drugiej. W czasie epidemii oczy-
wiście sprzedaż bezpośrednia trochę 
spadła, dlatego wyszliśmy do klientów 
z ofertą beletrystyki w promocyjnych 
cenach. Zadbaliśmy też o większą wi-
dzialność w internecie. Zanim pojawił 
się w Polsce koronawirus organizowa-
liśmy tutaj liczne wydarzenia, spotka-
nia autorskie z miejscowymi pisarzami. 
Gościła u nas m.in. Ałbena Grabowska 
i Bartosz Szczygielski. W ubiegłym roku 
wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej 
Nocy Księgarń. Chcielibyśmy wkrótce 
do tego wrócić – wylicza Damian Dzie-
kanowski, kierownik Księgarni ANIA.

Aktywność on-line z dostawą do klienta
Do nowej sytuacji musiała się dostoso-
wać również Księgarnia BASIA, znaj-

dująca się w Grodzisku Mazowieckim, 
przy ulicy 11 Listopada 36.
– W trakcie epidemii prowadziliśmy 
cały czas sprzedaż wysyłkową, a klien-
tom z gminy Grodzisk dostarczaliśmy 
asortyment pod wskazany przez nich 
adres bezpłatnie. Można też było za-
kupić książki na miejscu, pracownik 
podawał zakupiony towar i przyjmo-
wał płatność elektroniczną – opowiada 
właścicielka Księgarni BASIA.  
Z akcji Książka na telefon. Wspiera-
my lokalne księgarnie, organizowanej 
przez firmę OSDW AZYMUT zgłosi-
ły się do niej dwie osoby, które złoży-
ły zamówienie wysyłkowe. W czasie 
pandemii większość asortymentu była 
sprzedawana jednak głównie wśród 
znajomych, poprzez kontakt w mediach 
społecznościowych.

Popyt napędza podaż
Większość stacjonarnych księgarń mu-
siało stawić czoła nowej sytuacji, w któ-
rej się znalazły i otworzyć się na sprze-

daż internetową. Niektóre z nich tylko 
w ten sposób mogły przetrwać kwaran-
tannę, dlatego powstały rozmaite akcje 
społeczne promujące wspieranie lokal-
nego handlu książkami.
Po otwarciu, w wielu księgarniach od-
bywają się różnego typu akcje i wyda-
rzenia społeczno-kulturalne, na przy-
kład Dzień Dziecka czy Światowy 
Dzień Książki.
Wiele miejsc dostosowało też swój 
asortyment do nowej sytuacji, w sprze-
daży pojawiły się na przykład maseczki.

Małe księgarnie kontra „sieciówki”
W Pruszkowie niedawno otworzyła się 
galeria handlowa, a w niej m.in. Empik 
i Świat Książki. Małe, lokalne księ-
garnie nigdy nie będą mogły osiągnąć 
takich cen jak sieciówki, trudno jest 
im z nimi konkurować. Wybór asorty-
mentu jest tutaj nieco mniejszy, trochę 
dłużej czeka się też na nowości. Warto 
jednak je wspierać, bo są to miejsca 
nierzadko mające wieloletnią tradycję, 
nadające charakteru gminie czy dzielni-
cy, wzmacniające lokalną kulturę i go-
spodarkę.
– W księgarni takiej jak nasza klient 
zawsze zostanie potraktowany indywi-
dualnie, jeśli na przykład szuka książ-
ki wydanej kilka lat temu, to ja zrobię 
wszystko, żeby odnaleźć ją w hurtow-
ni i sprowadzić specjalnie dla niego. 
W sieciówce takiego podejścia do klien-
ta nie ma – zapewnia pan Damian.
Istnieje też grupa osób wykluczonych 
cyfrowo, które mają ogromny opór 
z przestawieniem się na jakiekolwiek 
zakupy przez internet, za to cenią sobie 
indywidualny kontakt z księgarzem, 
który doradzi, poleci jakąś książkę albo 
zwyczajnie, po ludzku, chwilę poroz-
mawia.

Lucyna Dąbrowska
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Dyrektorzy powiatowej oświaty na dłużej

19 maja br. Starosta Warszawski Zachodni  Jan Żychliński  wręczył akty przedłużenia po-
wierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez nasz powiat. 
Dokumenty przedłużające kadencję otrzymali: Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora 
Wańkowicza w Błoniu Jacek Cieślak oraz osoby pełniące obowiązki dyrektorów: Krzysztof 
Radkowski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskie-
go w Lesznie oraz Marek Wiśniewski z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola 
Wojtyły w Łomiankach. Wymienione osoby będą na mocy decyzji pracowały na swoich stano-
wiskach do 31 sierpnia 2021 roku.

D ecyzja Zarządu PWZ została podjęta w wy-
niku Rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciw-

działaniem i zwalczaniem COVID-19. Ten akt 
prawny dał jednostkom samorządu terytorial-
nego możliwość przedłużenia powierzenia ww. 
stanowisk do 31 sierpnia 2021 roku. Wymienio-
nym osobom serdecznie gratulujemy i życzymy 
sukcesów pedagogicznych.                            MŁ

Więcej przestrzeni 
dla osób 
niepełnosprawnych
Powiat Warszawski Zachodni zakupił działkę 
przylegającą do terenów, na których znaj-
duje się Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Łubcu. Na działce tej, użyczanej dotąd 
grzecznościowo przez właścicieli,  parkowały 
samochody pracowników ośrodka i osób od-
wiedzających tę placówkę. Atrakcyjna oferta 
sprzedaży sprawiła, że powiat zdecydował się 
zakupić tę nieruchomość.

Ś rodowiskowy Dom Samopomocy w Łub-
cu jest placówką dziennego pobytu, w któ-
rej prowadzi się terapię i aktywizację dla 

40 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zakup 
działki, o pow.  0,64 ha, która bezpośrednio gra-
niczy z działką powiatu, zwiększy tereny  zie-
lone ośrodka, co umożliwi poszerzenie form 
terapii i pozwoli bardziej efektywnie zagospoda-
rować teren wokół ośrodka.

– Zdecydowaliśmy się na zakup tej działki, aby 
zwiększyć ofertę rehabilitacyjną dla osób nie-
pełnosprawnych – mówi Starosta Jan Żychliń-
ski. Tereny w otulinie Puszczy Kampinoskiej 
doskonale nadają się do zajęć silwoterapii, czyli 
leczenia poprzez kontakt z przyrodą, spacery, 
czerpanie energii z otaczającej natury i hortite-
rapii – wykorzystującej ogrody i różne uprawy 
w zajęciach terapeutycznych. 
Dotychczasowe tereny wokół ośrodka, z uwa-
gi na brak miejsca, nie pozwalały na rozwi-
nięcie tej działalności. Teraz uczestnicy zajęć 
rehabilitacyjnych będą mogli uprawiać gródki, 
z których plony będą wykorzystywane w pra-
cowni gospodarstwa domowego i w pracowni 
plastycznej. 
Dodatkowa przestrzeń zielona zostanie wzbo-
gacona o letnią scenę z zapleczem technicz-
no-sanitarnym oraz siłownię zewnętrzną, co 
pozwoli na rozszerzenie zajęć, spotkań in-
tegracyjnych i sportowych. Dzięki większej 
powierzchni ośrodek będzie mógł wreszcie 
korzystać z własnego parkingu, a dodatkowo 
planujemy na działce lokalizację powiatowej 
stacji meteorologicznej. 
– Powiększony teren ośrodka umożliwi racjo-
nalne zagospodarowanie przestrzeni wokół 
Domu Samopomocy i poprawi standard reha-
bilitacji osób niepełnosprawnych – powiedział 
starosta.
                                                                                           MŁ

Dyrektorzy placówek oświatowych z władzami powiatu, chwilę po wręczeniu aktu powierzenia stanowisk. Fot. IKA

Ulica 3 Maja zamknięta
Trwają prace przy modernizacji ul. 3 Maja 
w Izabelinie. Jest to największa tegoroczna 
inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg 
Powiatowych. 

3 czerwca drogowcy zamknęli dla ruchu od-
cinek tej ulicy od skrzyżowania z ul. Tet-
majera do ul. Sienkiewicza i Krasińskie-

go. Zorganizowano objazd ul. Krasińskiego. 
Utrudnienia w ruchu będą trwały około 1 mie-
siąca. Drogowcy proszą o wyrozumiałość. 
Zakończenie wszystkich prac przy ul. 3 Maja 
przewidywane jest na koniec października br. 
Inwestycja, dzięki której powstaną m.in. ścieżka 
rowerowa i ciąg pieszo rowerowy oraz zostanie 
wymieniona (odcinkowo) konstrukcja jezd-

ni, realizowana jest przy pomocy środków ze-
wnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych 
(4 mln 390 tys. zł), a także środków własnych 
PWZ i gm. Izabelin. Łączna długość rozbudo-
wywanego odcinka to 1280 m. Całkowity koszt 
inwestycji – ok. 5,4 mln zł.                             MŁ

�  DROGI POWIATOWE

Rozbudowa ul. Górnej
Rozstrzygnięto już przetarg na rozbudowę 
ul. Górnej – drogi powiatowej (nr 4102W) 
w Radonicach i Żukówce w gm. Błonie. 
Prace realizować będzie firma „Granar”  Sp. z o.o. 
z Warszawy, a ich koszt to ok. 3,1 mln zł. 

Przekazanie firmie placu budowy zaplanowano 
na 5 czerwca. W ramach rozbudowy ul. Górnej 
przewiduje się: wzmocnienie konstrukcji na-
wierzchni jezdni, budowę chodnika, zjazdów na 
posesje i odwodnienie. Długość modernizowane-
go odcinka to ok. 1,5 km. Zadanie będzie współ-
finansowane przez Powiat Warszawski Zachodni 
i gm. Błonie. 

      MŁ

Przewidywane kolejne prace 
ZDP złożył wnioski o wydanie pozwoleń na rozbudowę kolejnych dróg: ul. Spacerowej w Bo-
rzęcinie Dużym, dł. ok. 1 km (gm. Stare Babice), ul. Strażackiej w Dębówce (gm. Błonie); 
na budowę ronda przy ul. Rajdowej i ul. Piastowskiej (gm. Ożarów Maz.); na rozbudowę 
drogi Czarnów – Gawartowa Wola (gm. Leszno) i rozbudowę skrzyżowania ul. Wiślanej 
z ul. Długą w Łomiankach.

A ktualnie prowadzone są 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). Projektowany jest również kolej-
ny etap 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

Odcinek ul. 3 Maja w Izabelinie został zamknięty 
dla ruchu. Możliwy jest dojazd do posesji

Prace przy ul. 3 Maja
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KULTURA � OŻARÓW MAZOWIECKI

Sadzenie drzew na całym świecie jest najskuteczniejszą i najtańszą stra-
tegią w walce ze zmianami klimatu jaką obecnie dysponujemy. Dzięki zdol-
ności do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery drzewa mają ogromny 
potencjał w walce ze zmianami klimatu, co już zostało wielokrotnie spraw-
dzone i udowodnione. I choć trudno zorganizować taką akcję globalnie 
– zawsze warto zacząć lokalnie, nawet od swojego „podwórka”. 

O statnio coraz głośniej o takich eko-
logicznych inicjatywach. Ciekawym 
przykładem jest Wiedeń, który w po-

przednim miesiącu ogłosił, że zrywa asfalt 
z jednej z ulic, gdzie będzie tworzył park 
oraz dalej walczył z tzw. wyspami ciepła. 
Akcje sadzenia drzew pojawiają się rów-
nież w naszym kraju. W marcu i kwietniu 
tego roku, leśnicy ze Szczecina zasadzi-
li 40 000 000 nowych drzew. Gdyby te 
drzewka wysadzić na równiku, w odstę-
pach 1 metrowych, to starczyłoby ich na 
obsadzenie dookoła całej Ziemi. 
Warto przypomnieć, że jedno tradycyjne 
drzewo pochłania rocznie 6–7 kg CO2, a je-
den hektar lasu równoważy roczną emisję 
spalin czterech samochodów osobowych. 
Dlatego szczególnie ciekawą odmianą są 
tzw. drzewa tlenowe, które pochłaniają 
10 razy więcej CO2 oraz produkują 10 razy 
więcej tlenu niż inne drzewa liściaste. 
To także drzewa o bardzo szybkim przy-
roście i dużych liściach. Taka „sadzonka” 
po 6 latach osiąga wysokość 16 metrów, 
ma średnicę pnia ok. 35 cm. 

W Ożarowie Mazowieckim właśnie za-
sadzono ponad 620 takich drzew na po-
wierzchni jednego hektara. Pracownicy 
firmy Brita Polska wspólnie sadzili drzewa 
na nieużywanym terenie w pobliżu swojej 
firmy. Według przeprowadzonej kalkulacji 
hektar plantacji drzew tlenowych zreduku-
je 111 ton CO2 rocznie, a także potencjalnie 
może ochronić przed wycinką 4 hektary 
rodzimych drzew. Ta akcja to nie tylko 
lokalny projekt pro-ekologiczny. Jest to 
również działanie integrujące zespół wo-
kół spraw istotnych dla najbliższego śro-
dowiska. To nie jest też koniec inicjatyw, 
ponieważ w planach pojawia się również 
zamiana klasycznych trawników wokół fir-
my na łąki kwietne. Tego typu rozwiązanie 
to szereg zalet, m.in. łagodzenie skutków 
suszy, wspomaganie retencji wody, zwięk-
szenie bioróżnorodności czy redukcja za-
nieczyszczeń powietrza. Dzięki temu ma 
powstać naturalne schronienie i miejsce 
pozyskania pożywienia dla wielu owadów 
np. pszczół i trzmieli. 
– To akcja dla nas, dla naszych sąsiadów 
i dla planety. Doskonale wiemy, że aby 
dokonać wielkich zmian, trzeba zacząć 
od małych kroków. Dziś mieliśmy wolny 
hektar ziemi i sadzonki drzew o fanta-
stycznych właściwościach, więc wzięliśmy 
sprawy w swoje ręce. Jutro to może być 
inna firma z naszego otoczenia lub kraju. 
Wspólnie możemy osiągnąć wiele, pomóc 
sobie i pomóc środowisku. Gorąco do 
tego zachęcamy – mówi Tomasz Zawora, 
Dyrektor Zarządzający Brita Polska. –  Te-
maty ekologiczne są nam bliskie od lat, nie 
tylko teraz, gdy to stało się modne. Specja-
lizujemy się w filtracji wody i sprzedaży 

wkładów filtracyjnych, promujemy ograni-
czanie plastiku. W najbliższych tygodniach 
chcemy wykonać kolejny krok i rozpocząć 
zbieranie zużytych filtrów w celach recy-
klingowych – dodaje.

Firma Brita jest obecna na rynku od 1966 
roku i w przyszłym roku będzie świętowa-
ła swoje 55-lecie. Pierwsze produkty były 

wytwarzane ręcznie w ogrodzie pomysło-
dawcy firmy, Heinza Hankammera, który 
kilka lat później opatentował i wprowa-
dził na rynek pierwszy dzbanek do filtra-
cji wody. Przygoda, która rozpoczęła się 
w jego własnym ogrodzie, po 50 latach 
rozwinęła się w firmę o globalnym zasięgu 
i lidera w dziedzinie optymalizacji jakości 
wody pitnej. Dzisiaj prowadzi działalność 
w 66 krajach na pięciu kontynentach. 
W Polsce BRITA sprzedaje swoje produk-
ty od ponad 25 lat.

W gminie Ożarów Mazowiecki 
przybyło ponad 600
nowych drzew tlenowych

„VERNON SUBUTEX” 
VIRGINIE DESPENTES

Tytułowy Vernon jest melomanem, 
lekkoduchem, i życiowym nieudaczni-
kiem. Wyrzucony z wynajmowanego 
przez siebie mieszkania na bruk szu-
ka schronienia wśród znajomych na 
Facebooku. Podczas tej wędrówki po 
mieszkaniach rozmaitych osób obser-
wujemy cały przekrój paryskiego społe-
czeństwa, począwszy od wpływowych 
producentów telewizyjnych, sfrustro-
wanych histeryczek, brutali i narkoma-
nów po gwiazdy sex biznesu, religij-
nych ortodoksów i emigrantów. Język 
powieści jest bardzo ostry, jak świat 
paryskiej menażerii, w którym żyje Ver-
non Subutex. Niekiedy książka jest nużąca jak monolog egzaltowanej oso-
by spotkanej na zakrapianej imprezie. Przesadnie przewrotna opowieść 
znalazła jednak swoich zwolenników, bo dostępne są już dwie następne 
części pogmatwanych losów byłego sprzedawcy płyt.

„POD MOCNYM ANIOŁEM” 
JERZY PILCH

Jedna z najlepszych powieści zmar-
łego niedawno Jerzego Pilcha, który 
w 2001 roku otrzymał za nią Literacką 
Nagrodę Nike. Akcja powieści to ty-
powy cykl powtarzających się zdarzeń 
w życiu alkoholika, takich jak: picie, 
romanse i odwyki. Gorzki humor mie-
sza się tutaj z obrazem choroby alko-
holowej, której doświadczają bywalcy 
tytułowego Mocnego Anioła. Czasem 
jednak ma się wrażenie, że tekst, ubra-
ny w nieco barokową, ozdobną frazę, 
jest tylko lukrową polewą dla delirycz-
nego wyznania upadku człowieka, dla 
którego nie ma już nadziei. Może bez 
tego powieść byłaby niestrawna, w końcu to właśnie w literaturze bohater 
i alter ego autora upatruje dla siebie ratunku.
W 2013 roku ukazał się film na podstawie powieści „Pod Mocnym Anio-
łem”, pod tym samym tytułem, w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.

„WIELKIE GOTOWANIE 
NA ULICY CZEREŚNIOWEJ” 

DAGMAR VON CRAMM

Kolejna książka dziecięca z serii Ulica 
Czereśniowa, tym razem w kulinarnej 
odsłonie. Przepisy w niej zawarte są 
dostosowane do dzieci w wieku szkol-
nym, a instruktaż kulinarny zawiera do-
kładne wytyczne dotyczące tego, co 
małoletni adresat może zrobić samo-
dzielnie, a czego bez osoby dorosłej 
robić nie powinien. Potrawy są stosun-
kowo proste, ale ich międzynarodowy 
charakter, zaspokaja potrzeby nawet 
najbardziej wyrafinowanego smakosza. 
Przepisy podzielone są wedle pór roku i dotyczą posiłków na każdą okazję 
i na każdą porę dnia. Strony ozdobione są ładnymi kolorowymi ilustracjami, 
a na końcu książki mieści się opis narzędzi kuchennych do przyrządzania 
wymienionych w niej potraw, wraz z dokładnym opisem ich przeznaczenia. 
Możemy tu także znaleźć wiele cennych porad, przydatnych w kuchni np. 
jak kroić cebulę, żeby nie łzawiły nam oczy albo jak skutecznie wałkować 
ciasto. 
Największą zaletą tego niezwykłego poradnika, który ukazał się nakładem 
Wydawnictwa Dwie Siostry, jest jego uniwersalny charakter, skorzystać 
z niego mogą bowiem zarówno dzieci jak i dorośli.

POLECA Lucyna Dąbrowska 

Wszystkie trzy tytuły dostępne są w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖

tego powieść byłaby niestrawna, w końcu to właśnie w literaturze bohater 

non Subutex. Niekiedy książka jest nużąca jak monolog egzaltowanej oso-
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POWSZECHNY
SPIS ROLNY
2020
Od 1 września do 30 listopada 
2020 r., na terenie całego kraju od-
będzie się Powszechny Spis Rolny 
PSR 2020. Udział w nim jest obo-
wiązkowy.

S pis rolny jest jedynym badaniem sta-
tystycznym dostarczającym infor-
macji o gospodarstwach rolnych na 

wszystkich szczeblach podziału teryto-
rialnego kraju w tak szerokim zakresie.  
Podstawowe cele Powszechnego Spisu 
Rolnego:
� zapewnienie bazy informacyjnej 

o gospodarstwach rolnych i związa-
nych z nimi gospodarstwach domo-
wych, koniecznej dla realizacji kra-
jowej, regionalnej i lokalnej polityki 
rolnej i społecznej na wsi;

� dostarczenie informacji niezbędnych 
do planowania polityki żywnoś-
ciowej, trendów hodowli zwierząt 
gospodarskich, struktury zasiewów 
upraw rolnych;

� analiza zmian jakie zaszły w rolni-
ctwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;

� wykonanie zobowiązań Polski w za-
kresie dostarczenia informacji na po-
trzeby organizacji międzynarodo-
wych – EUROSTAT, FAO, OECD;

� aktualizacja statystycznego rejestru 
gospodarstw rolnych i przygotowanie 
operatów do pogłębionych badań re-

prezentacyjnych z zakresu rolnictwa 
w kolejnych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy 
w trakcie spisu?
W spisie rolnym będą zbierane dane 
dotyczące m.in.: osoby kierującej go-
spodarstwem rolnym, położenia gospo-
darstwa na obszarach o ograniczeniach 
naturalnych, osobowości prawnej, typu 
własności użytków rolnych, produkcji 
ekologicznej, rodzaju użytkowanych 
gruntów, powierzchni zasiewów według 
upraw, powierzchni nawadnianej, zuży-
cia nawozów mineralnych i organicz-
nych, pogłowia zwierząt gospodarskich 
według grup wiekowo-użytkowych, 
rodzaju budynków gospodarskich, licz-
by maszyn i urządzeń w gospodarstwie 
rolnym, wkładu pracy w gospodarstwo 
rolne użytkownika i członków jego go-
spodarstwa domowego oraz pracowni-
ków najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospo- 
dar stwach indywidualnych oraz w gos-
podarstwach rolnych osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych niemają-
cych osobowości prawnej.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony 
spis rolny?
Podstawową metodą realizacji spisu 
powszechnego będzie samospis inter-
netowy – każdy rolnik będzie mógł 
dokonać spisu we własnym domu, na 
własnym urządzeniu mającym połą-
czenie z Internetem, za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji dostępnej na 
stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego. Uzupełniającą me-
todą udziału w spisie będzie wywiad 
telefoniczny (przeprowadzany przez 
rachmistrza telefonicznego) oraz wy-
wiad bezpośredni (przeprowadzany 
przez rachmistrza terenowego, któ-
ry odwiedzi gospodarstwo rolne pod 
warunkiem, że pozwoli na to sytuacja 
epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie 
posiadający w domu dostępu do Inter-
netu będą mieli zapewniony dostęp do 
pomieszczeń wyposażonych w sprzęt 
komputerowy z dostępem do Internetu 
w lokalu gminnego biura spisowego.
15 czerwca br. rozpoczęty został ot-
warty i konkurencyjny nabór na rach-
mistrzów terenowych do PSR 2020, 
który będzie trwał do 8 lipca 2020 r. 
Szczegóły znajdziecie Państwo na 
stronie www.ozarow-mazowiecki.pl. 
Naboru kandydatów dokonuje się spo-
śród osób: pełnoletnich, zamieszkałych 
na terenie gminy, posiadających co 
najmniej średnie wykształcenie, posłu-
gujących się językiem polskim w mo-
wie i w piśmie, które nie były skazane 
za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 
Wszyscy kandydaci na rachmistrzów 
przejdą szkolenie, które zakończy się 
egzaminem. Szkolenia te odbędą 
się w okresie sierpień–wrzesień br., 
a kandydaci na rachmistrzów tereno-

Urząd Miejski w Ożarowie 
Mazowieckim z radością 
przyjął wyzwanie rzucone 
przez partnerską gminę Brusy.  

17 czerwca br. grupa prawie pięć-
dziesięciu osób – pracowników 
Urzędu Miejskiego w Ożarowie 

Mazowieckim z burmistrzem Pawłem 
Kanclerzem na czele oraz radnych Rady 
Miejskiej z przewodniczącym Andrze-
jem Cichalem – wykonała po 10 pompek 
(panowie) i 10 przysiadów (panie) oraz 
zebrała środki, które zostaną przekazane 
Fundacji Siepomaga. Wszystko w ra-
mach #Gaszyn Challenge. 

Do wykonania zadania ożarowski urząd 
nominował: Starostwo Powiatu War-
szawskiego Zachodniego i Radę Po-
wiatu, Urząd Miejski i Radę Miejską 
w Błoniu oraz Straż Miejską w Ożaro-
wie Mazowieckim.

#gaszynchallenge to akcja charytatyw-
na polegająca na zbiórce pieniędzy dla 
chorych dzieci, podopiecznych Fundacji 
Siepomaga, które chorują na rdzeniowy 
zanik mięśni.

Wszystko zaczęło się od strażaka z miej-
scowości Gaszyn, który wpadł na pomysł 
zrobienia 10 pompek, wpłacenia 5 zł na 
rzecz małego Wojtka chorego na rdzenio-
wy zanik mięśni (SMA) i nominowania 
kolejnych osób do wykonania zadania. 
W ten oto sposób ruszyła akcja pod na-
zwą Gaszyn Challenge.
Akcja Gaszyn Challenge rozprzestrzeni-
ła się po całej Polsce. Wystarczy zrobić 
10 pompek lub przysiadów, wpłacić 5 zł 
na chore dzieci lub w łatwiejszej wersji 
nie zrobić pompek, ale wpłacić minimum 
10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie no-
minuje kolejne minimum 3 osoby lub in-

stytucje, które mają 48 godzin na podjęcie 
i wykonanie zadania. 
Filmik z akcji opublikowany został na 
stronie gminy oraz w mediach społecz-
nościowych. Pompują wszyscy – stra-
żacy, policjanci, urzędnicy, ministranci, 
duchowni, żołnierze oraz wiele innych 
osób.
W gminie Ożarów Mazowiecki wyzwa-
nie podjęli również strażacy ochotnicy 
z Ożarowa Mazowieckiego i Święcic 
oraz strażnicy miejscy, bo warto poma-
gać.  

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

#GaszynChallenge

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

wych podczas szkolenia i egzaminu 
po szkoleniu będą posługiwać się 
własnym urządzeniem mobilnym 
z dostępem do Internetu. Ukończenie 
szkolenia i uzyskanie wyniku pozy-
tywnego z egzaminu testowego będzie 

warunkiem koniecznym do wpisania 
na listę kandydatów na rachmistrzów 
terenowych, prowadzoną przez gmin-
nego komisarza spisowego. 
Wynagrodzenie rachmistrza tereno-
wego będzie iloczynem stawki 37 zł 

brutto i liczby zakończonych w pełni 
bezpośrednich wywiadów z użytkow-
nikami gospodarstw rolnych.

(źródło: https://rolny.spis.gov.pl/)
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GMINA BRWINÓW

Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

Drogi rowerowe 
w budowie
W ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowe-
rowych w gminie Brwinów – etap II” powstają 
kolejne fragmenty ścieżek i ciągów pieszo-ro-
werowych w Brwinowie, Mosznie, Otrębusach 
i Żółwinie. 

K ończą się prace związane z przebudową ul. 
Słonecznej w Żółwinie na odcinku od ul. 
Nadarzyńskiej do ul. Południowej, gdzie na 

długości ponad kilometra został przebudowany 
fragment jezdni – poszerzono ulicę, powstał ciąg 
pieszo-rowerowy, chodnik, ścieżka rowerowa, 
utwardzono pobocze, wybudowano lub przebu-
dowano zjazdy na posesje. Wykonawcą robót 
była firma ROBOKOP, a koszt inwestycji wyniósł 
1 389 900 zł. 
Firma Fal-Bruk, zgodnie z umową, będzie reali-
zować kilka zadań związanych z budową ścieżek 
i ciągów pieszo-rowerowych. Trwają prace przy 
przebudowie istniejącego chodnika do szerszego 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Piłsudskiego 
w Brwinowie, na odcinku od ronda I. Kozielew-
skiego do Szkoły Podstawowej nr 1. W miejscowo-
ści Moszna powstaje ścieżka rowerowa na odcin-
ku od ronda obwodnicy wsi Moszna do wiaduktu 
nad autostradą A2 na granicy z Pruszkowem. Przy 

wybudowanej w ubiegłym roku ścieżce rowero-
wej wzdłuż ul. Piaseckiego, ul. Poziomki i ul. Ma-
linowej w Otrębusach, prowadzącej do obiektów 
Zespołu „Mazowsze”, powstanie punkt odpoczyn-
ku. Ciąg pieszo-rowerowy zostanie wybudowany 
przy ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od 
WKD Otrębusy do skrzyżowania z ul. Piaseckiego. 
Koszt tych prac wyniesie 622.380 zł, a wykonawca 
ma czas do końca września na zrealizowanie tych 
zadań.
Gmina Brwinów otrzymała na projekt „Rozwój sy-
stemu dróg rowerowych w gminie Brwinów – etap 
II”. dotację w wysokości 4.524.350,17 zł. Środki 
pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014–2020. W pla-
nach jest jeszcze budowa ścieżek rowerowych i cią-
gów pieszo-rowerowych, które mają powstać m.in. 
w Grudowie – od skrzyżowania z drogą do Brwi-
nowa do granicy z Falęcinem, a także z Grudowa 
wzdłuż torów kolejowych do Milanówka.

Podarunek 
dla strażaków
Samorząd Mazowsza przeznaczył 8 mln zł na 
środki ochronne dla strażaków ochotników. Ze-
stawy otrzyma 548 jednostek z całego wojewódz-
twa, a wśród nich – OSP Brwinów, OSP Biskupi-
ce, OSP Moszna i OSP Żółwin.

Umowa darowizny zawarta przez zarząd wo-
jewództwa mazowieckiego oraz burmistrza 
Arkadiusza Kosińskiego dotyczy przekazania 

środków ochronnych o wartości ponad 55 tys. zł, 
które będą służyć przeciwdziałaniu COVID-19, 
stanowiąc wsparcie w działaniach podejmowa-
nych przez OSP. Każda jednostka otrzyma zestaw 
składający się z 150 szt. maseczek filtrujących 
FFP2, 15 jednorazowych kombinezonów, 400 par 
jednorazowych rękawiczek,  4 kompletów ubrań 
specjalnych (ubranie lekkie z przyłbicą oraz go-
glami), a także 10 litrów płynu dezynfekcyjnego 
i 20 czerwonych worków na odpady.

– Epidemia spowodowała, że warunki pracy stały 
się dla druhów jeszcze trudniejsze. Z dnia na dzień 
musieli zmierzyć się z inną rzeczywistością. Jedno-

stki nie były na to przygotowane, przede wszystkim 
brakowało maseczek, rękawiczek czy płynów do de-
zynfekcji. Pakiety ochrony osobistej i środki odkaża-
jące zostały zakupione, tak aby każda jednostka bez-
piecznie mogła nieść pomoc w epidemii i żeby mogła 
docierać do osób potencjalnie zakażonych albo 
nieść pomoc czy to domom pomocy społecznej czy 
indywidualnym obywatelom – podkreślał marszałek 
Adam Struzik, którzy przekazał darowiznę dla jed-
nostek wchodzących w skład Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Celem jest realizacja dzia-
łań związanych z likwidacją pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2.

Ulica Słoneczna z dotacją
Gmina Brwinów otrzymała 215 000 zł dotacji na 
budowę zaplanowanego na ten rok odcinka ul. 
Słonecznej w miejscowościach Moszna i Krosna. 

15 czerwca br. marszałek województwa mazowie-
ckiego Adam Struzik oraz burmistrz gminy Brwi-
nów Arkadiusz Kosiński i skarbnik Elżbieta Dolota 
podpisali umowę o udzielenie dotacji na budowę ul. 
Słonecznej. Środki finansowe pochodzą z budżetu 
Województwa Mazowieckiego i są przeznaczone na 
zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych.
Budowa ul. Słonecznej jest podzielona na etapy. 
W tym roku zostanie wybudowany odcinek od po-
sesji Moszna Parcela 59 do skrzyżowania z ul. Nad-
rzeczną w Krosnach Wsi. Od 9 czerwca droga jest 
zamknięta dla kierowców. Na odcinku o długości 
ok. 1 km wykonawca wybrany w przetargu – firma 
ROBOKOP z Milanówka – wybuduje asfaltową 
jezdnię o szerokości ok. 5,5–6,5 m wraz z pobocza-
mi, chodnik wzdłuż zabudowań oraz skrzyżowanie 
wyniesione i zjazdy. Do jego zadań będzie też na-

leżeć wykonanie nowego oznakowania poziomego 
i pionowego. Obecnie trwają już prace związane 
z korytowaniem wierzchniej warstwy jezdni. 
Ulica Słoneczna łączy dwa sołectwa – Mosznę 
i Krosnę – a jej budowa była bardzo wyczekiwana 
nie tylko przez mieszkańców. Z ulicy korzystali 
także kierowcy samochodów ciężarowych dojeżdża-
jących do pobliskich pól, przetwórni owoców i du-
żych magazynów. Dotychczas ulica Słoneczna była 
naprawiana cząstkowo, jednak ze względu na duży 
ruch samochodów ciężarowych, efekt takich napraw 
po kilku tygodniach znikał. Planowany termin za-
kończenia prac to 30 września br. 
Koszt obecnie realizowanego etapu wynosi pra-
wie 2,8 mln zł.

Dotacja i pożyczka 
na budowę 
przedszkola 
w Otrębusach
Rozpoczęte na początku 2018 r. starania o dofi nan-
sowanie budowy przedszkola w Otrębusach przy-
niosły efekt. Gmina Brwinów otrzymała dotację 
oraz korzystnie oprocentowaną pożyczkę z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej.

N arodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej postanowił udzielić gminie 
Brwinów dofinansowania na pokrycie kosz-

tów budowy przedszkola w Otrębusach w formie 
dotacji w kwocie do 1.980.680 zł oraz pożyczki 
w kwocie do 1.980.680 zł. Nowoczesne techno-

logie, które zostały zastosowane przy budowie 
przedszkola, oraz dostosowanie projektu do ak-
tualnych przepisów w zakresie wymagań ener-
getycznych pozwolą na spełnienie warunków 
określonych w umowie, która została zawarta 
8 czerwca 2020 r. między reprezentantami Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz gminą Brwinów, reprezento-
waną przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego 
i skarbnika Elżbietę Dolotę.
Nowe przedszkole w Otrębusach funkcjonuje już 
od września 2018 r. Powierzchnia zabudowy przed-
szkola wynosi 1743,82 m2, a powierzchnia użytko wa 
o regulowanej temperaturze powietrza – 1488,35 m2. 
W parterowym budynku znajdują się m.in. cztery 
sale zajęciowe wyposażone w oddzielne łazien-
ki oraz magazynki podręczne i sala rytmiczno-
-ruchowa. Zgodnie z projektem powstały też do-
datkowe strefy funkcjonalne: cześć biurowa z po-
kojem nauczycielskim, gabinetem medycznym, 
sekretariatem i gabinetem dyrektora, archiwum 
i serwerownią, część techniczna oraz kuchnia 
z zapleczem. 

UG Brwinów

Przebudowa ul. Milanowieckiej w Owczarni
Nierówna, miejscami błotnista droga biegnąca 
po północnej stronie torów WKD zostanie wkrót-
ce przebudowana.

Ulica Milanowiecka rozpoczyna się od skrzyżo-
wania z ul. Owczarską w Milanówku (w pobliżu 
stacji WKD Polesie), a kończy w rejonie peronu 
WKD Podkowa Leśna Zachodnia. Dzięki prze-
budowie tej obecnie gruntowej drogi mieszkańcy 
będą mogli łatwiej dojechać do swoich posesji.
Wykonawca wybrany w przetargu, firma MA-
BAU sp. z o.o. sp. k., wykonał już pomiary geo-
dezyjne i rozpoczął prace w terenie. Do jego 
zadań będzie należała budowa pełnej konstrukcji 
nawierzchni na odcinku o długości ok. 700 m – 
m.in. jezdni z kostki betonowej, dojść do posesji, 
z kostki betonowej, zjazdów na posesje z kostki 

betonowej oraz wykonanie progów zwalniających 
wyspowych z kostki betonowej, a także  wykona-
nie nowego oznakowania pionowego i poziome-
go. Przebudowana ulica stanie się strefą zamiesz-
kania – piesi będą mogli swobodnie się poruszać 
po całej jezdni i będą mieli pierwszeństwo przed 
pojazdami. Koszt prac to 725 700 zł. 
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ZALECENIA DLA OSÓB 
KORZYSTAJĄCYCH 
Z PLACÓW ZABAW
ZLOKALIZOWANYCH 
NA TERENIE MIASTA 
PIASTOWA

W związku z utrzymującym się stanem epi-
demicznym związanym z zagrożeniem COVID-19 
wprowadzone zostają niniejsze zasady korzystania z pub-
licznych placów zabaw na terenie miasta. Wszystkie osoby 
przebywające na placach zabaw zobowiązane są do ich bez-
względnego przestrzegania.

1.  Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez 
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (do-
tyczy to również opiekunów). 

2.  Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między 
sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które 
wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują). 

3.  W sytuacji gdy na placu zabaw nie można zachować dy-
stansu społecznego z uwagi na dużą liczbę przebywających 
osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację 
w późniejszym czasie. 

4.  Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki po-
zwalające na utrzymanie higieny dziecka, np. chusteczki do 
umycia rąk oraz czuwali nad przestrzeganiem podstawowych 
zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz 
z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie 
w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych). 

5.  Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz 
opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu 
zabaw. 

6.  Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub 
dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku 
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

7.  Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napojów 
w trakcie zabawy. 

8.  W przypadku gdy dziecko przejawia niepokojące objawy cho-
roby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw. 

9.  W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z włas-
nych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, 
aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powro-
cie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem deter-
gentu lub wyprane. 

Nowe połączenie autobusowe
Od początku czerwca ruszyła linia „C”, czyli nowe połącze-
nie autobusowe relacji Piastów–Ożarów Mazowiecki–Stare 
Babice. Trasa nowej linii wiedzie przez miejscowości: Stare 
Babice � Zielonki � Strzykuły � Wieruchów � Bronisze � 
Jawczyce do Piastowa. 
W granicach Piastowa autobusy linii „C” jadą ulicami:
� ul. L. Lisa-Kuli � Al. Marszałka J. Piłsudskiego � ul. Gen. 
J. Sowińskiego � Al. Wojska Polskiego � Al. Tysiąclecia z przy-
stankiem końcowym na terenie parkingu Tesco (z tego przystan-
ku ruszają też autobusy w odwrotnym kierunku).

Przejazd autobusem linii „C” w Piastowie jest bezpłatny dla 
wszystkich podróżnych.
Poza granicami naszego miasta w autobusach linii „C” honorowa-
ne są krótko i długoterminowe bilety ZTM Warszawa.  Bilety jed-
norazowe oraz bilety miesięczne (tylko na tę linię) emitowane są 
przez przewoźnika.

Więcej szczegółów dotyczących całej trasy przejazdu autobusu 
– w materiale „Nowa lokalna linia 876” – na str. 2.

Gdzie na wybory prezydenckie 28 czerwca br. 
Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba 

obwodowej komisji wyborczej

1

Al. Jerozolimskie; 11 Listopada; J. Brandta; G. Daniłowskiego; Dworcowa; 
A. Dygasińskiego; J. Fałata; A. Fredry; Z. Gęsickiego; M. Konopnickiej;  
Z. Kosewskiego; J. Kraszewskiego; Królewska; Krótka; T. Lenartowicza;
C. Norwida; Ogrodowa; E. Orzeszkowej od nr 1–39; Plac Zgody; Pokoju;
Poprzeczna; B. Prusa; Przejazdowa; Wł. Reymonta; H. Sienkiewicza; E. Słońskiego;
J. Styki; Szarych Szeregów; K. Przerwy-Tetmajera; K. Ujejskiego; W. Witosa;
St. Wyspiańskiego;  Zielona;  S. Żeromskiego;  St. Bodycha;  J. Kaplera.

Szkoła Podstawowa Nr 1, 
ul. Józefa Brandta 22,

05-820 Piastów

Lokal dostosowany do potrzeb
   wyborców niepełnosprawnych

2
Władysława Broniewskiego; Brzozowa; Chabrowa; Cypriana Godebskiego; 
Harcerska; Jaśminowa; Jana Kasprowicza; Klonowa; Kwiatowa; Lipowa; 
Elizy Orzeszkowej od nr 42–63;  Plac Słoneczny;  Ks. Jerzego Popiełuszki; 
Różana; Sosnowa; Andrzeja Struga; Wiosenna; Bronisława Zaleskiego; 
Złotej Jesieni.

Przedszkole Nr 3, 
ul. Cypriana Godebskiego 21,

05-820 Piastów

   

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

3
Akacjowa; Aleja Tysiąclecia; Adama Asnyka; Dębowa; Gimnazjalna; 
Grunwaldzka; Zygmunta Krasińskiego; Krucza; Bolesława Leśmiana; 
Licealna; Adama Mickiewicza; Modrzewiowa; Niecała; Podstawowa; 
Wincentego Pola; Mikołaja Reja; Juliusza Słowackiego; Świerkowa; Juliana 
Tuwima; Uniwersytecka; Wierzbowa; Wiśniowa.

Szkoła Podstawowa Nr 3, 
Aleja Tysiąclecia 5, 

05-820 Piastów

   

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

4 Aleja Wojska Polskiego: 17, 19, 21 i domy jednorodzinne; Józefa Bema 2; 
św. Stanisława Kostki; Piotra Wysockiego; Żbikowska od nr 1–8.

Przedszkole Nr 4, 
ul. Żbikowska 5, 
05-820 Piastów

5
Aleja Wojska Polskiego: 11, 13, 15;  Józefa Bema: 1, 3;  Jarosława Dąbrowskiego 
– nieparzyste od  nr 1–11 i parzyste od nr 2–16;   Emilii Plater od nr 1–9; 
Ks. Ignacego Skorupki – nieparzyste od  nr 1–7, parzyste – od nr 2–14.

Klub Novus, 
ul. Ks. Ignacego Skorupki 2,

05-820 Piastów

6
Aleja Krakowska;  Błońska;  Cieszyńska;  Józefa Hallera;  Władysława II Jagiełły; 
Św. Jadwigi Królowej; Kujawska; Lwowska; Łowicka; Mazowiecka; 
Mazurska;  Ks. Piotra Skargi;   Pomorska;   Powstańców Warszawy;   Słowiańska; 
Sochaczewska;  Toruńska;  Warszawska 28.

Miejski Ośrodek Kultury, 
ul. Warszawska 24, 

05-820 Piastów

7
Teodora Axentowicza; Józefa Chełmońskiego; Artura Grottgera; Hugona 
Kołłątaja; Mikołaja Kopernika; Wojciecha Kossaka; Joachima Lelewela; Jacka 
Malczewskiego; Stanisława Małachowskiego; Jana Matejki; Maurycego 
Mochnackiego; Stanisława Noakowskiego; Orła Białego; Ożarowska; Północna; 
Radosna; Tadeusza Rejtana; Henryka Siemiradzkiego; Sokola; Stanisława 
Staszica; Warszawska od nr 1–37 z wyłączeniem nr 28; Wrzosowa.

Szkoła Podstawowa Nr 2, 
Aleja Krakowska 20, 

05-820 Piastów

   

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

8
Jarosława Dąbrowskiego – nieparzyste od nr 13A–33 i parzyste od nr 
18–40; Waleriana Łukasińskiego: 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35; 
Stanisława Maczka;  Michała Kleofasa Ogińskiego: 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28;
Kazimierza Pułaskiego: bloki 21 i 22;  Józefa Sułkowskiego od nr 34–69; 
Żbikowska od nr 10–70;  Stanisława Żółkiewskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 4,
ul. Żbikowska 25, 
05-820 Piastów

   

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

9
 Leopolda Lisa-Kuli; Waleriana Łukasińskiego: 1, 2 i domy jednorodzinne; 
Stefana Okrzei; Ignacego Jana Paderewskiego: od nr 20–59; Piasta; 
Aleja Józefa Piłsudskiego od nr 20–63;  Ignacego Prądzyńskiego;  Kazimierza 
Pułaskiego – domy jednorodzinne;  Jana III Sobieskiego;  Józefa Sowińskiego; 
W. Pileckiego.

Szkoła Podstawowa Nr 5, 
ul. Kazimierza Pułaskiego 6/8, 

05-820 Piastów

10

Stanisława Barcewicza; Józefa Bema – domy jednorodzinne; Boczna;  Aleja Józefa
Piłsudskiego od nr 1–19;  Bohaterów Wolności;  Fryderyka Chopina; Ludwika
Idzikowskiego; Mieczysława Karłowicza; Jana Kilińskiego; Tadeusza Kościuszki;
Karola Kurpińskiego; Stanisława Moniuszki; Karola Namysłowskiego; Michała
Kleofasa Ogińskiego – domy jednorodzinne; Ignacego Paderewskiego od nr 1–19;
Emilii Plater – parzyste od nr 10–18 i nieparzyste od nr 13–19;
Księcia Józefa Poniatowskiego;  Marii Skłodowskiej-Curie; Ks. Ignacego Skorupki
– parzyste od nr 16–28 i nieparzyste od nr 11–23;  Józefa Sułkowskiego 
od nr 1–33A; Romualda Traugutta; Warszawska od nr 38–69; Henryka 
Wieniawskiego; Józefa Wybickiego.

Zespół Szkół, 
ul. Karola Namysłowskiego 11, 

05-820 Piastów

W związku z utrzymującym się stanem epi-
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NASZE STRONY
Data wydawnicza bieżącego nu-
meru „Mocnych Stron” to przed-
dzień zakończenia roku szkolnego 
2019/2020, którego wyznaczony 
na początku roku szkolnego termin 
– 26 czerwca – pozostał niezmie-
niony. Jednak ostatnie miesiące 
nauki wyglądały zupełnie inaczej 
niż w latach poprzednich, inaczej 
niż kiedykolwiek.

ZAWIESZENIE NAUKI W SZKOŁACH
W poniedziałek, 24 lutego, uczniowie 
szkół z województwa mazowieckiego 
wrócili do nauki po dwutygodnio-
wych feriach zimowych. Zdążyli po-
uczęszczać raptem dwa i pół tygodnia 
i wszystkie szkoły zamknięto. Powód 
– koronawirus. Rozpoczęło się nau-
czanie zdalne, czyli na odległość… 
W „Mocnych Stronach” nr 7/2020 z 30 
kwietnia ukazał się artykuł – „Naucza-
nie zdalne w czasach koronawirusa” – 
pisaliśmy w nim, w jakich okolicznoś-
ciach placówki oświatowe zamknięto, 
bo nie były to tylko szkoły, ale i żłob-
ki, przedszkola, poradnie, ogniska 
itp. – publiczne i prywatne. W dużych 
skupiskach ludzkich wirus łatwiej się 
rozprzestrzenia – postawiono na pro-
filaktykę. 

STATYSTYKI
Liczba potwierdzonych zakażeń ko-
ronawirusem utrzymuje się od końca 
marca na podobnym poziomie. Po raz 
pierwszy liczbę 200 przekroczono 
w sobotę, 28 marca (249), w kwiet-
niu odnotowane przypadki wahały się 
między 243 a 475, raz liczba przekro-
czyła 500 – w niedzielę, 19 kwietnia, 
potwierdzono 545 zakażeń. W maju 
od 228 do 472, 500 przekroczono tak-
że raz – 12 maja zarejestrowano 595 
przypadków. Mamy miesiąc czerwiec 
– dane wahają się od 230 do 599 (po-
niedziałek, 8 czerwca), ale granica 
500 przekroczona została już kilka-
krotnie. 

PRZEDŁUŻANY POWRÓT
Lekcji w szkołach nie ma od czwart-
ku, 12 marca. Pierwotnie miało ich 
nie być do 25 marca, potem stopniowo 
ten czas przedłużano. Od 26 marca 
szkoły zostały zobligowane do prowa-
dzenia nauczania zdalnego, czyli na 
odległość – realizowana jest podstawa 
programowa, sprawdzana frekwencja 
uczniów. Kiedy publikowaliśmy po-
przedni artykuł, szkoły i przedszko-
la miały pozostać zamknięte do 24 
maja, matury i egzamin ósmoklasisty 
przeniesiono na czerwiec. Dzisiaj 
mamy trzeci tydzień czerwca, za ty-
dzień zakończenie roku szkolnego. 
Szkoły do nauczania stacjonarnego 
nie wróciły. Rozdanie świadectw też 
będzie wyglądało inaczej niż zwykle. 

Powrót?
Kiedy zbliżał się termin 24 maja, 
część nauczycieli i uczniów chciała 
do szkoły wrócić – zupełnie inaczej 
prowadzi się lekcje w bezpośrednim 
kontakcie, dzieci stęskniły się za ko-
legami i koleżankami, chciały się 
pobawić, pograć razem w piłkę, po-

gadać. Nie każdy odnajduje się w na-
uczaniu zdalnym… Terminy powrotu 
do nauki stacjonarnej stopniowo były 
przesuwane. Od 6 maja pojawiła 
się możliwość organizowania zajęć 
opiekuńczych w przedszkolach. Od 
25 maja także szkoły podstawowe 
mogły prowadzić zajęcia opiekuń-
cze z elementami dydaktycznymi dla 
uczniów klas 1–3 oraz konsultacje dla 
ósmoklasistów, a w szkołach śred-
nich dla maturzystów. Od 1 czerwca 
w szkołach podstawowych i średnich 
można było organizować stacjonarne 
konsultacje dla wszystkich uczniów, 
a w szkołach średnich dzieci i mło-
dzież miały możliwość zdobywania 
praktycznych umiejętności zawodo-
wych. Koniecznym warunkiem było 
spełnienie przez placówki wymogów 
bezpieczeństwa. Jednocześnie nadal 
miało być kontynuowane nauczanie 
zdalne.

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA
Żeby uczeń mógł wrócić do szkoły 
– konieczna była deklaracja rodzica 
(z wyprzedzeniem). Dziecko musiało 
być zdrowe, osoby przyprowadzające 
ucznia do szkoły również, a w rodzi-
nie nie mogło być kontaktu z osobą 
zarażoną. Wtedy obowiązywał jesz-
cze nakaz noszenia maseczek na uli-
cach, więc drogę do i ze szkoły na-
leżało pokonać z zasłoniętymi ustami 
i nosem. Na miejscu uczniowie mogli 
zdjąć maseczki. 
Szkoły musiały się odpowiednio 
przygotować. Po wejściu do budyn-
ku należało zdezynfekować ręce 
udostępnionymi preparatami. Szkoły 
zapewniały nauczycielom przyłbi-
ce, maseczki wielokrotnego użytku 
i rękawiczki jednorazowe, a ci mieli 
je obowiązkowo (maseczki) i opcjo-
nalnie (pozostałe) nosić. Przyprowa-
dzane dzieci przejmowali dyżurujący 
nauczyciele i szli z nimi do wyzna-
czonych sal. W grupie nie mogło być 
więcej niż 12 uczniów, w pomieszcze-
niu musiało być przeznaczone 4 m2 
na osobę, utrzymywane 2 m dystansu 
społecznego pomiędzy osobami i 1,5 
m odstępu pomiędzy stolikami w sali. 
Uczniowie mieli siedzieć w ławkach 
pojedynczo. Nakaz zachowania dy-

stansu społecznego dotyczył także 
pracowników. Uczniowie nie mogli 
przynosić z domu żadnych zabawek, 
ani innych przedmiotów, poza pod-
ręcznikami i przyborami szkolnymi. 
Nie mogły być organizowane wyjścia 
poza teren placówki, a podczas zajęć 
na świeżym powietrzu (na terenie 
szkoły) dzieci miały zachowywać od-
powiedni dystans. Każdy przedmiot, 
który został użyty, powinien być za 
każdym razem dezynfekowany. 
Dzieci stęskniły się za szkołą, ale 
nie jako miejscem, gdzie zdoby-
wa się wiedzę, tylko takim, gdzie 
można spotkać się z kolegami i ko-
leżankami. Chciały się razem poba-
wić (te młodsze) – i raczej nie były 
zadowolone. Siedziały oddzielnie, 
w odstępach, tak w klasach, jak i na 
stołówce. Jeśli były ku temu warunki 
– to każde przed laptopem uczestni-
czyło w lekcjach on-line pod opieką 
dyżurującego nauczyciela. Jeśli takiej 
możliwości nie było – przed tablicą 
multimedialną, z zachowaniem pro-
cedur – czyli nie mogły wykonywać 
na niej żadnych czynności, gdyż po 
każdym użytkowniku powinna być 
dezynfekowana. Ale przede wszyst-
kim, w większości szkół, dzieci poja-
wiło się bardzo mało.

NASZE STRONY
Sprawdziliśmy jak wyglądał „po-
wrót” do szkół w niektórych placów-
kach z Pruszkowa, Piastowa i Ursusa. 
W Piastowie władze miasta zdecydo-
wały, że szkoły otworzą swoje pod-
woje od 8 czerwca i zorganizują opie-
kę dla dzieci, których rodzice wyrażą 
na to chęć. W SP nr 3 zadeklarowano 
uczestnictwo 15 dzieci, z tego 10 od 
8 czerwca, a 5 miało dołączyć po 
długim weekendzie (Boże Ciało). 
Faktycznie pojawiło się 6 dzieci z od-
działu przedszkolnego, a z klas 1–3 
nie było nikogo. Zajęcia opiekuńcze 
trwają do godz. 17.00. Nauczanie 
dla wszystkich uczniów prowadzone 
jest zdalnie. 90% zajęć odbywa się 
metodą on-line, za pośrednictwem 
platformy Microsoft Teams, czyli 
nauczyciele łączą się z klasami wg 
ustalonego planu i prowadzą lekcje, 
a nie wysyłają tylko zadań do wy-

konania. Na wszystkich poziomach 
kontakt jest bezpośredni. W SP nr 2, 
także z Piastowa, zgłoszono powrót 4 
dzieci, wróciło 1. Nauczanie również 
odbywa się metodą on-line, poprzez 
Microsoft Teams. W konsultacjach 
w szkole mogą brać udział ucznio-
wie klas 4–8. W pruszkowskiej SP nr 
4 liczba uczestników z klas 0–3 nie 
przekroczyła 10. W SP nr 11 i SP nr 
14 w Ursusie chęć powrotu zadekla-
rowało więcej dzieci, do „11”, przy-
chodzi dwadzieścia kilka osób, do 
„14” więcej. Dla uczniów klas 1–3 
zorganizowano zajęcia opiekuńcze. 
Nauczyciele prowadzą w tym czasie 
nauczanie on-line z domów, a dzieci 
będące wtedy w szkole nie uczestni-
czą w lekcjach – rodzice zostali o tym 
poinformowani. W szkolnych pra-
cowniach komputerowych, w więk-
szości szkół, stanowiska do pracy 
są blisko siebie, a trzeba stosować 
się do wymogów bezpieczeństwa, 
szczególnie tych dotyczących zacho-
wania dystansu. W obydwu szkołach 
uczniowie starszych klas korzystają 
z konsultacji – nauczyciele są do dys-
pozycji uczniów – organizowane są 
zajęcia kół zainteresowań, można po-
prawić oceny, uzyskać pomoc w opa-
nowaniu materiału. Zachowywane 
są wymagane odległości, używane 
maseczki i przyłbice, dezynfekowane 
ręce. Rodzice mogą jedynie przypro-
wadzić dzieci, dalej wchodzą tylko 
uczniowie. Dyrekcje szkół dbają, by 
zapewnić dzieciom wszelką możliwą 
pomoc i bezpieczeństwo. 

POMOC SAMORZĄDÓW I SZKÓŁ
Od kiedy szkoły przeszły na naucza-
nie zdalne, w „naszych stronach” nikt 
nie został bez pomocy. Każdy uczeń 
ma zapewniony dostęp do kompute-
ra – rodzice zostali poinformowani, 
że mogą otrzymać laptop ze szkoły, 
gdyby była taka potrzeba. Na począt-
ku wypożyczano laptopy szkolne. SP 
nr 3 z Piastowa, w ramach współpra-
cy z Parafią św. Michała z ul. Orzesz-
kowej, otrzymała 8 używanych, ale 
sprawnych laptopów jako darowiznę 
na czas nauczania zdalnego. Nie-
zbędny sprzęt zakupiły – wg zgłoszo-
nego zapotrzebowania ze wszystkich 

szkół – władze Piastowa, Pruszkowa 
i Ursusa. Przekazały je szkołom, a te 
każdemu uczniowi, który zgłosił taką 
potrzebę. Rodzice przychodzili do 
szkoły i odbierali sprzęt – sporządza-
no umowę. Sprzęt został wypożyczo-
ny na czas nauczania zdalnego. Pod 
koniec roku szkolnego wróci do szkół 
i pozostanie na ich wyposażeniu. 
Oprócz uczniów, z pomocy mogli 
skorzystać także i nauczyciele. 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Zakończenie roku szkolnego będzie 
wyglądało inaczej, niż w latach ubie-
głych. Szkoły zrezygnowały z uroczy-
stych akademii, nie we wszystkich 
placówkach uczniowie spotkają się 
z nauczycielami – świadectwa będą 
odbierać z sekretariatu, po wcześniej-
szym umówieniu się. Forma pożegna-
nia roku szkolnego zależy od szkoły. 
Nie wszędzie jeszcze zapadły decy-
zje, w momencie, kiedy kontaktowa-
liśmy się z placówkami – nauczyciele 
byli przed radami pedagogicznymi, 
na których miały zostać podjęte wią-
żące decyzje. W SP nr 14 w Ursusie 
zakończenie planowane jest na tere-
nie placówki. Szkoła jest duża, ma 
2 sale gimnastyczne, balon, boisko 
szkolne – jest gdzie zorganizować 
spotkania. Każda klasa oddzielnie, 
o wyznaczonych godzinach, z zacho-
waniem wszystkich wymogów bez-
pieczeństwa. W SP nr 3 w Piastowie 
nie będzie żadnych spotkań, prawdo-
podobnie dyrekcja i nauczyciele będą 
się łączyć o określonych godzinach 
na poziomie klas, a świadectwa będą 
czekały. Dyrektora placówki – p. To-
masza Osińskiego – poprosiliśmy 
o podsumowanie trzymiesięcznego 
nauczania zdalnego. 
– To trudny okres, w którym daliśmy 
sobie radę, myślę, że nie z krzywdą 
dla dzieci. Nauczyciele są zmęcze-
ni, ale chyba stosunkowo szybko się 
przystosowali. Mają więcej pracy, 
udostępniają wgląd w swoją prywat-
ność, nie mieli wcześniej takiego do-
świadczenia. Pojawiały się obawy, że 
podstawa programowa nie zostanie 
zrealizowana. Nie wszyscy rozumieją, 
że podstawa programowa to nie jest 
materiał na jedną klasę. Rolą szkoły 
jest to, co straciliśmy przez koronawi-
rusa, nadrobić. Lekcji nie ma tyle, ile 
w nauczaniu stacjonarnym. Staram 
się do tego podchodzić zdroworoz-
sądkowo, nauczyciele mają wolną 
rękę w realizacji programu. Prosiłem 
ich tylko: nie przesadzajcie, by dzie-
ci, ale i rodzice, wytrzymali. Trzeba 
o tym myśleć. Mam czyste sumienie, 
że wszystko było dobrze zrobione – na 
tyle, na ile mogliśmy. My też się tego 
uczyliśmy. 

WRZESIEŃ
Minister Edukacji Narodowej, pytany 
o nowy rok szkolny, odpowiada: – Na 
ten moment zakładamy, że we wrześ-
niu będziemy mogli normalnie przy-
jąć dzieci w szkołach. Ale pojawiają 
się głosy, że po wakacjach szkoła 
również będzie prowadzona zdalnie. 
A jak będzie faktycznie, przekona-
my się na początku roku szkolnego 
2020/2021.

Wojciech Grzesik
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Rok szkolny 2019/2020
– trzy ostatnie miesiące
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W środę 17 czerwca w ogródku Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Kra-
szewskiego 18 w Pruszkowie (miejsca znanego mieszkańcom pod nazwą 
„Pod Bocianem”) pojawiła się spora grupa osób, które z ogromną energią 
przystąpiły do sadzenia kwiatów i krzewów.

B udynek przy ul. Kraszewskiego ma 
już przeszło 90 lat. Został wyremon-
towany ze środków Powiatu Prusz-

kowskiego. Powierzchnia użytkowa 
domu to 150 m2. 
Placówka rozpoczęła działalność 
w styczniu 2019 roku. Kierownikiem 
Domu została Justyna Florczak, wielo-
letni pracownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie (PCPR) w Pruszko-
wie. Pani Justyna ma ukończone studia 
pedagogiczne oraz dodatkowo zarzą-
dzanie i administrację.
Jak podkreślił Starosta Pruszkowski 
Krzysztof Rymuza: – Dzienny Dom dla 
seniorów to miejsce bardzo potrzebne 
w naszym powiecie i tym bardziej cie-
szy fakt, że powiat otrzymał 54 tys. zł 
dofinansowania z budżetu Państwa na 
funkcjonowanie Dziennego Domu Se-
nior+ w Pruszkowie w  ramach Progra-
mu wieloletniego „SENIOR+” na lata 
2015–2020”.

Nowa rodzina dla samotnych seniorów
W domu panuje naprawdę rodzinna at-
mosfera. Podopieczni mogą tu przeby-
wać od godz. 8.00 do 16.00. Otrzymują 
gorący posiłek, za który odpłatność 
wynosi 11,50 zł. Osoby, których dochód 
nie przekracza 1402 zł są zwolnione z tej 
opłaty. Do placówki uczęszcza obecnie 
17 osób (w tym pięciu panów), z których 
większość ma znacznie ponad 75 lat. 
Nestorka, pani Danusia, skończy 90 lat. 
Zwyczajem stało się wspólne obchodze-
nie urodzin i imienin, co bardzo integru-

je całą grupę. Wtedy na stole pojawiają 
się domowe wypieki... i nie tylko. 
Każdy, kto chciałby do dołączyć do gru-
pu przyjaciół – seniorów, musi złożyć 
wniosek do PCPR. Następnie przepro-
wadzany jest wywiad środowiskowy 
i następuje decyzja administracyjna. 
Chętni muszą mieć ukończony 60 rok 
życia, powinni być nieaktywni zawodo-
wo i zdolni do samoobsługi. Placówka 
nie ma charakteru opiekuńczego lecz 
aktywizacyjny. Obecnie kilka osób cze-
ka w kolejce, a jak twierdzi kierownicz-
ka, gdyby były możliwości lokalowe, na 
pewno chętnych byłoby 2 razy tyle.

Bogaty program dnia
Z rozmów z panią kierowniczką, z jedną 
z dwóch terapeutek zajęciowych, panią 
Sylwią i z pensjonariuszami ukazał mi 
się obraz grupy przyjaciół, fantastycznie 
spędzających wspólnie czas. Usłysza-
łem opowieści o potańcówkach, walen-
tynkach, wycieczkach do Radziejowic, 
do Ogrodu Botanicznego, do teatrów, 
do Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podko-
wie Leśnej. Dzień powszedni w domu 
„Senior+” to zajęcia w ramach artetera-
pii (leczenia przez sztukę), zajęcia kuli-
narne, florystyczne, obsługa komputera, 
zajęcia w ogrodzie – ogrodnicze i rekre-
acyjne oraz pogłębianie wzajemnych 
relacji. Jest telewizor, ale prawie nie ma 
czasu na oglądanie programu. Czasem 
urządzane są pokazy slajdów. Dwa razy 
w tygodniu fizjoterapeutka – pani Ewe-

lina prowadzi zajęcia ze swojej 
specjalności, a raz na tydzień 
domownicy mogą korzystać 
z pomocy psychologicznej, 
udzielanej przez panią Anię. 
Zespół uzupełnia opiekunka, 
pani Agnieszka, mająca rów-
nież pieczę nad kuchnią i utrzy-
maniem porządku.

Talenty plastyczne
W trakcie spotkania miesz-
kańcy pochwalili się własno-
ręcznie wykonanymi praca-
mi plastycznymi. Ponieważ 
z uwagi na epidemię przez trzy 
miesiące placówka nie funk-
cjonowała, dopiero teraz była 
możliwość stworzenia wielka-
nocnych ozdób i pisanek. Wy-
szły naprawdę przepięknie.

Pospolite ruszenie
Przykry widok zobaczyli miesz-
kańcy i personel po ponownym 
otwarciu placówki. Nieznani 
sprawcy skradli wyhodowane 
przez personel i domowników 
kwiaty i krzewy – ogród został 
zdewastowany. Z informacji 
uzyskanej od rzecznik praso-
wej starostwa Agnieszki Kuru-
liszwili dowiedzieliśmy się, że 
władze bardzo przejęły się tą 
niezrozumiałą dewastacją miej-
sca – które specjalnie dla Domu 
zaprojektował i jego tworzenie 
zapoczątkował w ubiegłym 
roku śp. Andrzej Zawadzki, 
znany polski ogrodnik z Brwi-
nowa – i postanowiły doprowa-
dzić je do stanu sprzed epidemii. 

– Władze powiatu pruszkowskiego po-
stanowiły kontynuować Jego [Andrzeja 
Zawadzkiego – przyp. red.] dzieło i po-
kolorować oraz zazielenić Naszym Se-
niorom najbliższe otoczenie, w którym 
szczególnie teraz, podczas słonecznych 
dni, spędzają swój wolny czas. Akcję 
wsparli, a nawet w niektórych przy-
padkach weszli w rolę ogrodników:  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pruszkowie, Krzysztof Rymuza Sta-
rosta Pruszkowski, Zdzisława Zielińska 
Wicestarosta Pruszkowski, Agnieszka 
Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego, Grzegorz Kamiński 
Członek Zarządu Powiatu Pruszkow-
skiego, Michał Landowski Sekretarz 
Powiatu Pruszkowskiego, Andrzej Ku-

rzela Radny Powiatu Pruszkowskiego 
i Bogdan Urban Prezes Pruszkowskiego 
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich 
„Socjus”. 
Oczywiście w akcji sadzenia rododen-
dronów, azalii i hortensji uczestniczyli 
również gospodarze ogrodu. Mamy 
nadzieję, że dla jego przetrwania nie 
będzie potrzeby angażowania agencji 
ochrony.

Jacek Sulewski
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

Władze Starostwa Pruszkowskiego sadzą kwiaty dla seniorów
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Jeżeli chcieliby Państwo 
podarować Seniorom rośliny, 
które wzbogacą ich ogród, 
bardzo prosimy o kontakt 
z panią JUSTYNĄ FLORCZAK
tel.: 22 738 15 02, 574 816 845.
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Przedwojenna dwupiętrowa kamienica Jana Szpudy – ówczesnego podwójta gminy Sko-
rosze – wybudowana przy ul. Cierlickiej 10, może doczekać się wyglądu z lat 30. W pla-
nach inwestor ma także odnowienie muralu reklamowego Zakładów Mechanicznych „Ur-
sus” z lat 70. Architekt zwraca się także o pomoc do mieszkańców o zdjęcia ukazujące 
kamienicę sprzed lat oraz mural.

N a części I piętra kamienicy wpisanej 
w 2012 roku do Gminnej Ewidencji Za-
bytków mieszkali właściciele: Jan i Julia 

Szpudowie. Jedno ze zdjęć do tekstu ukazuje 
jeszcze starą tabliczkę z wytartym numerem 
kamienicy i nazwiskiem właściciela. Pierwot-
nie dom Jana i Julii Szpudów miał wejście od 
ul. Żwirki i Wigury (dzisiejsza Cierlicka), ale 
po wybudowaniu tunelu po wojnie wejście 
trzeba było zamurować. Dziś wejście do ka-
mienicy znajduje się od ul. Wiosny Ludów. Od 
połowy lat 30 XX wieku do 1997 r. w budynku 
działał urząd pocztowy.  

– Z informacji od wykonawcy wynika, że bu-
dynek z lat 30. jest  w bardzo dobrym stanie. 
Obecnie prowadzimy w nim remonty mieszkań. 
Planujemy remont dachu, poddasza oraz ele-
wacji. Na ostatnim etapie będą trwały prace 
nad klatką schodową. Na pewno klatka zosta-
nie delikatnie zmodyfikowana adekwatnie do 
przepisów PPOŻ. Chcemy zachować balustra-
dę – mówi Jakub Puchalski, inwestor. 
Dodaje, że dużo zależy od zgód konserwatora 
zabytków. 

Przy wejściu do kamienicy od strony ul. Wiosny 
Ludów wybudowany jest ganek z daszkiem, któ-
ry najprawdopodobniej był samowolą budowla-
ną i docelowo również zyska inny kształt. A co 

z zamurowanym wejściem od ul. Cierlickiej? 
– Podoba mi się koncepcja wstawienia tam 
nowych drzwi, które pełniłyby ozdobną funk-
cję, ale jeszcze wokół tego tego tematu będzie 
dyskusja. Prace remontowe w optymistycznej 
wersji ruszyłyby za kilka miesięcy. Po eksper-

tyzie konstrukcyjnej następnym 
krokiem jest jeszcze wystapienie 
o warunki zabudowy do wydzia-
łu architektury i konserwatora.

ZDJĘCIA ARCHIWALNE 
POSZUKIWANE
Architekt Filip Sobstel, który 
rozpoczął pracę związaną z bu-
dynkiem w zasadzie od początku 
maja, tłumaczy, że informacje 
z fotografii są potrzebne do ana-
lizy wyglądu kamienicy z czasów 
przedwojennych i powojennych 
w kontekście renowacji elewacji. 
– Cenne są wszelkie zdjęcia po-
kazujące elewacje, wnętrze klat-
ki schodowej czy poczty, która 
znajdowała się w budynku – pro-
si  o pomoc. Dwa zdjęcia dosłał 
już słynny fotograf i animator 
– Ireneusz Barski. Jedno ukazuje 
okna przed wymianą.  – Nieste-
ty, są to zdjęcia dość współczes-
ne i najwyraźniej odnalezienie 
starszych zdjęć będzie niezwykle 
trudne – szacuje.
Skany zdjęć można wysyłać na adres ag-
nieszka.gorzkowska@arsus.pl bądź zeskano-
wać w Izbie Tożsamości Ursusa, ul. Trakto-
rzystów 20, codziennie w godz. 9:00–15:00

W tekście o historii kamienicy posłużyły mi fragmenty 
z książki Jerzego Domżalskiego „Wiek XX w Ursusie”, 

Wydawnictwo „EZDORAT”, str. 27–28

Agnieszka Gorzkowska

�  URSUS. Mieszkańcy mogą pomóc w odzyskaniu pierwotnego wyglądu 90-letniej kamienicy.

Zabytkowa kamienica ma szansę na renowację
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STRACH – motywuje 
czy paraliżuje?
O strachu i różnych jego odmianach napisano już bardzo wiele, także w ramach niniejszego 
Kącika. Tak wiele, że zapewne każdy z nas zgodzi się, że w pewnych sytuacjach strach może 
nas motywować, a w innych paraliżować. Nasza reakcja zależy więc od sytuacji, ale także 
od nas samych. Na widok groźnego drapieżnika na pustkowiu wielu z nas ucieknie, ale inni 
zastygną w bezruchu. Na co dzień jednak odczuwamy strach w mniej spektakularnej, bardziej 
zawoalowanej formie. Jego wpływ jest też wtedy mniej oczywisty.

Różne oblicza strachu
Strach jest częstym towarzyszem naszego życia 
społecznego, zwłaszcza tego przedstawianego 
przez media. Bohaterowie programów infor-
macyjnych doświadczają życiowych tragedii, 
śmiertelnych chorób, katastrof, przemocy czy 
agresji. Sami obserwujemy je często w naszym 
otoczeniu. 
Trudności, z którymi sami się zmagamy także 
budzą w nas strach. Co ciekawe, z badań wy-
nika, że to nie pająki, kryzys czy nawet poten-
cjalna wojna wywołują w nas największy strach, 
wywołujemy go… my sami. Boimy się siebie, 
że nie sprostamy, że nie damy rady. W czym? 
We wszystkim. W pracy, w związku, w rodzinie, 
w naszych pragnieniach, pasjach, w kwestiach 
zdrowotnych. To są „drapieżniki” współczesne-
go człowieka. Nie sposób od nich uciec, bo na 
nich oparty jest współczesny świat, komunikaty, 
z którymi stykamy się na co dzień. Powtórzę tu 
teraz tytułowe pytanie – czy one nas motywują 
czy paraliżują? I sięgnę po ulubioną odpowiedź 
wszystkich badaczy: to zależy.     

Plan działań
Ogólna obserwacja psychologów jest taka, że 
komunikaty wzbudzające strach zazwyczaj 
stymulują odbiorców do podjęcia działań ma-
jących na celu zmniejszenie zagrożenia. Jest 
tu jednak wyjątek: kiedy wzbudzająca strach 
informacja tylko opisuje zagrożenie, lecz nie 
informuje odbiorców o jednoznacznych, kon-
kretnych i skutecznych sposobach zmniejsza-
nia tego zagrożenia, wtedy mogą radzić sobie 
oni z odczuwanym strachem, „blokując” ko-
munikat lub zaprzeczając, że odnosi się on do 
ich sytuacji. W konsekwencji odbiorcy mogą 
zostać sparaliżowani i nie podjąć żadnych dzia-
łań. 
Konieczny jest więc plan działania. Gdy pali 
się budynek, wszyscy wiedzą, że należy z nie-
go uciec. Gdy jednak plan działania nie jest taki 
jednoznaczny, a odbiorca otrzymuje wyłącznie 
informację o zagrożeniu, jest duża szansa, że 
nie podejmie żadnych działań. 
Dobrze wyjaśnia to eksperyment przeprowa-
dzony przez Howarda Leventhala i jego zespół. 

Czy boisz się tężca?
W ramach tego eksperymentu studenci mieli 
przeczytać broszurę informacyjną na temat za-
grożeń wynikających z zakażenia tężcem. Ist-
niało kilka wersji tej broszury: jedna wypełnio-
na przerażającymi opisami skutków tej choroby, 
druga była pozbawiona tych opisów. Niektórzy 
studenci otrzymali dodatkowo wskazówki, jak 
poddać się szczepieniu przeciwko tężcowi (była 
to szczegółowa mapka miasteczka uniwersyte-
ckiego pokazująca, gdzie i kiedy można się za-
szczepić). Utworzono również grupę kontrolną, 
której członkowie nie dostali do przeczytania 
broszury, lecz zapoznali się ze wskazówkami 
dotyczącymi szczepień. Okazało się, że ani 
sama ulotka (bez wzbudzania strachu), ani sama 
mapka nie nakłoniły studentów do zastrzyku. 
Jednak kiedy ulotka wzbudzała strach, a studen-
ci wyposażeni byli w mapkę, znaczny ich odse-
tek zgłaszał się na szczepienie – i to tym więk-
szy, im silniejszy był strach wzbudzany ulotką. 
A zatem strach nasila uleganie przekazowi, jeżeli 
ten zawiera jasne wskazówki, jak sobie z zagro-
żeniem poradzić.

Zastosowania
Innymi słowy, nie można się łudzić, że informa-
cja o zagrożeniu wystarczy do podjęcia przez 
odbiorcę działania. Jest to mit. Niewystarcza-
jące może okazać się także sianie paniki. Ko-
nieczne jest wskazanie przy tym konkretnych 
wytycznych odnośnie działań służących zmniej-
szeniu zagrożenia. Wnioski te mogą znaleźć za-
stosowanie w różnych dziedzinach. Np. lekarz 
usiłujący przekonać otyłego pacjenta do zrzu-
cania zbędnych kilogramów powinien zwrócić 
jego uwagę na potencjalne zagrożenia związane 
z nadwagą, ale tylko wtedy, gdy zaraz potem 
poinformuje go wyraźnie o konkretnych sposo-
bach odchudzania (np. o diecie czy określonym 

zestawie ćwiczeń). Zwykłe stwierdzenie, że je-
śli pacjent nie schudnie, to będzie narażony na 
większe ryzyko zachorowania na choroby serca 
i cukrzycę może jedynie wywołać strach i do-
prowadzić do zaprzeczenia czy wyparcia. 

Przeciwdziałać bezczynności
Roztaczanie ponurych wizji skutków ryzykow-
nych zachowań przez media nie wystarczy, bo 
siedzący przed telewizorem widz wprowadził 
zmiany w swoim trybie życia. Straszenie o moż-
liwych chorobach spowodowanych paleniem pa-
pierosów lub nadużywaniem alkoholu wzbudzą 
w nas pewnie zainteresowanie i strach, ale nie-
koniecznie wyniknie z nich coś pożytecznego. 
Skutek może być wręcz przeciwny do zamie-
rzonego i pogrążyć odbiorców w bezczynności. 
Wiedząc o tej prawidłowości możemy sami wy-
korzystać ją do tworzenia w nas prawidłowych 
nawyków. Jeśli jesteśmy zbyt rozrzutni i boimy 
się bankructwa przy zbyt kosztownej inwestycji 
to sprawmy, aby ten strach nas zmotywował, 
a nie sparaliżował. Czyli znajdźmy w Internecie 
pięć potencjalnych wskazówek, jak lepiej zarzą-
dzać budżetem. Obserwujmy też, jak działają na 
nas komunikaty przedstawiane przez otoczenie. 
Zamiast wyłącznie bać się koronawirusa, warto 
skupić się na kilku rzeczach, które możemy zro-
bić, aby się przed nim bardziej chronić, np. czę-
sto myć ręce czy zachowywać odstęp w kolejce 
w sklepie. Jeśli nie otrzymujemy od otoczenia 
konkretnych wskazówek, to poszukajmy ich 
sami. Nie zgadzajmy się na bierność, bezczyn-
ność i paraliż. Nie zawsze jest to możliwe, ale 
często naprawdę jest. 

Marlena Hess
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WSPÓLNY TESTAMENT MAŁŻONKÓW
Razem z mężem mamy już swoje lata i dla-
tego postanowiliśmy sporządzić testament. 
Ponieważ nie chcemy wydawać na notariu-
sza planujemy sporządzić go własnoręcznie. 
Czy wolno nam zrobić testament wspólny? 
To znaczy w jednym dokumencie zarówno ja 
jak i mąż zdecydowalibyśmy co zrobić z na-
szym majątkiem po śmierci.
Polski kodeks cywilny nie dopuszcza moż-
liwości sporządzania wspólnych testamen-
tów. Nawet to, że pragną to zrobić małżonko-
wie nie pozwala obejść tego zakazu. Wynika 
to z zasady, zgodnie z którą sporządzenie te-
stamentu jest uznawane za czynność prawną 
wykonywaną wyłącznie indywidualnie, co 
oznacza że Czytelniczka powinna go sporzą-
dzić dla siebie, i drugi taki dokument – nawet 
z identyczną treścią – przygotować powinien 
jej mąż. W ten sposób każdy z małżonków 
z osobna podejmie decyzję, co się stanie z jego 
majątkiem po śmierci. Argumentem za takim 
rozwiązaniem jest też i to, że trudno zakładać, 
iż małżonkowie opuszczą ten świat dokładnie 
w tym samym czasie. Wręcz przeciwnie – 
należy przyjąć, iż każdy z nich umrze kiedy 
indziej i w związku z tym posiadanie przez 
każdego z nich oddzielnego testamentu zna-

cząco uławi uregulowanie kwestii majątko-
wych po zgonie testatora. Warto pamiętać, że 
kiedy mówimy o odrębnych ostatnich wolach 
małżonków wcale nie musi to oznaczać od-
rębnych kartek papieru zawierających ostat-
nią wolę każdego z nich. Teoretycznie może 
to być np. jedna kartka papieru. Na pierwszej 
stronie jest treść testamentu jednego małżon-
ka, a na drugiej stronie – nawet posługując się 
identyczną treścią – drugi małżonek rozdys-
ponuje swoim majątkiem. Ponieważ mamy do 
czynienia z tak zwanym testamentem własno-
ręcznym, musimy pamiętać o wymogach, 
jakie stawia takiemu dokumentowi Kodeks 
cywilny. Przede wszystkim skutecznie w sen-
sie prawnym mogą taki  dokument sporządzić 
osoby posiadającego zdolność do czynności 
prawnych, co zakłada, iż są to co do zasady 
osoby pełnoletnie. Dodatkowo testament taki 
musi być w całości sporządzony pismem od-
ręcznym, a testator musi go podpisać i opa-
trzyć datą. Data jest obowiązkowa ponieważ 
w Polsce obowiązuje zasada, że ważny jest 
ostatnio sporządzony testament. Bez daty 
nie dałoby się bowiem ustalić, który z ewen-
tualnie kilku dokumentów sporządzonych 
w różnym czasie jest tym ostatnim, według 
którego nastąpi rozdysponowanie majątku te-
statora. Podsumowując – może Pani z mężem 
przygotować nawet tak samo brzmiącą treść 

testamentu (jeśli oczywiście jest to możliwe), 
ale musi go Pani napisać sama, podpisać 
i opatrzyć datą. To samo musi zrobić Pani 
mąż. Wtedy wasze testamenty będą praw-
nie skuteczne.

ALIMENTY DLA RODZICÓW
Przez epidemię koronawirusa prowadzona 
przeze mnie fi rma bardzo podupadła. Mam 
mocno napięte stosunki z moimi dziećmi 
i –  choć prosiłam – nie dostałam od nich 
żadnej pomocy. Czy w tej sytuacji mogę 
przeciwko nim wystąpić z roszczeniem o za-
płatę alimentów?
Teoretycznie jest to możliwe. Kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy stanowi, że rodzice mają pra-
wo domagać się alimentów od swoich dzieci. 
Przepisy mówią, że obowiązek dostarczania 
środków utrzymania, a w miarę potrzeby także 
środków wychowania (co oczywiście nie do-
tyczy sytuacji, w której to rodzice występują 
o świadczenie alimentacyjne) obciąża krew-
nych w linii prostej oraz rodzeństwo. W tym 
przypadku „krewni w linii prostej” to właśnie 
Pani dzieci. W praktyce jednak, żeby dostać 
alimenty musi Pani przekonać sąd, że znajduje 
się Pani w niedostatku. To oznacza, że nie jest 
Pani sama w stanie zaspokoić swoich najważ-
niejszych potrzeb. Nie wiemy czy fakt przej-
ściowego spadku wpływów z prowadzonej 
przez Panią działalności gospodarczej zostanie 
zakwalifikowany do tej kategorii. Zakładając, 

że tak się jednak stanie sąd będzie jeszcze 
musiał sprawdzić jakie są możliwości zarob-
kowe i majątkowe Pani dzieci. Alimenty nie 
są bowiem przyznawane w równej wysokości. 
To z dzieci, którego sytuacja majątkowa jest 
lepsza może je płacić w wyższej wysokości. 
To mniej zarabiające siłą rzeczy zapłaci mniej. 
Nie możemy też wykluczyć sytuacji, w której 
tylko jedno z dzieci zostanie zobowiązane do 
świadczeń alimentacyjnych, albo nawet sąd 
uzna, że żadne z nich nie jest w stanie ponosić 
tego ciężaru.

KARA ZA HAŁASY W CIĄGU DNIA
Mój sąsiad w ciągu dnia bardzo głośno słu-
cha muzyki, czym bardzo utrudnia nam ży-
cie. Twierdzi bezczelnie, że ponieważ robi to 
przed 22.00 nikt mu nie może tego zabronić, 
bo nie narusza ciszy nocnej. Czy to prawda?
Nie! W kodeksie wykroczeń jest przepis, któ-
ry stanowi, że kto m.in. krzykiem, hałasem, 
alarmem lub innym wybrykiem zakłóca 
spokój, porządek publiczny popełnia wy-
kroczenie. To oznacza, że nadmierne hała-
sy, które wytwarza Pana sąsiad w ciągu dnia 
także mogą na niego ściągnąć karę. Omawia-
ny przez nas przepis dotyczy także hałasów 
w trakcie ciszy nocnej.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 
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URSUS

W połowie czerwca, przechodząc obok Ośrodka Kultury „Arsus” 
przy ul. Traktorzystów w Ursusie zauważyłem grupę młodych osób 
przenoszących skrzynki z różnorodnymi produktami żywnościowy-
mi. Zapytałem, co to za akcja i okazało się, że to pracownice Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Ursusie, pracownicy OK „Arsus” – pano-
we Leszek i Paweł oraz wolontariusze przenoszą do pomieszczeń 
Arsusa żywność przeznaczoną dla potrzebujących.  Od Katarzyny 
Pyzy, pracownicy ursuskiego OPS-u usłyszałem niezwykłą historię.

Akcja ludzi o wielkich sercach
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Ursus wspólnie ze Stowarzyszeniem 
na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dzie-
cka i Rodziny SIMUL, od 8 kwietnia 
br., prowadzi zbiórkę produktów żyw-
nościowych. Pomysł był spontanicz-
ny i wynikał z troski o osoby, których 
konsekwencje koronawirusa dotknęły 
najbardziej. Zaplanowaliśmy przekaza-
nie paczek żywnościowych 30 osobom 
będącym w kryzysie bezdomności 
mieszkającym w Ursusie. Informacje 
o zbiórce wrzuciliśmy do sieci. Dalej 
poszło samo. Już następnego dnia kon-
taktowały się z nami osoby, które tak 
jak my chciały pomagać. Ktoś ofiaro-
wał żywność, ktoś zaproponował trans-
port, ktoś inny przekazał chleb, jajka, 
owoce. W kolejnych dniach nasz cały 
„magazynowy” teren zastawiony był 
kartonami wypełnionymi żywnościo-
wą pomocą. 
Wspólna akcja rozpędzała się jak kula 
śnieżna, codziennie angażując nowych 
darczyńców i osoby, które zabezpie-
czały nas logistycznie, osoby które po-
zytywnie „zarażały się” pomaganiem. 
To dzięki tym osobom mogliśmy prze-
kazać potrzebującym ser, mleko, mąkę 
i inną żywność, ale też odrobinę uwagi, 
zrozumienia, akceptacji i troski. 

Nasza pomoc dotarła do wielu osób, 
które nie są w stanie samodzielnie 
zmierzyć się ze społecznymi i ekono-
micznymi konsekwencjami COVID-19. 
Pomagaliśmy rodzinom, osobom które 
straciły pracę, dochody, samotnym, star-
szym, osobom korzystającym z pomocy 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz tym 
pozostającym w kryzysie bezdomności. 

Ten czas pokazał nam siłę solidarności, 
zaangażowania i odpowiedzialności, bu-
dzącą się w ludziach w obliczu kryzysu, 
jakim jest pandemia. Nagle nieznani 
sobie wcześniej ludzie stają się darczyń-
cami, organizują transport, roznoszą 
paczki, troszczą się o tych najsłabszych 
nieznajomych, którzy nagle stają się bli-
scy. Łączy ich pomaganie.
Nasza akcja rozpoczęta 8 kwietnia 
trwa nadal. Do tej pory przekazaliśmy 
1025 paczek, w tym 380 paczek w ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014–2020 r. Z pomocą 
dotarliśmy do 400 rodzin i osób samot-
nych, w tym 20 osób w kryzysie bez-
domności. 

Wszystkie artykuły spożywcze, owo-
ce, warzywa, gotową żywność otrzy-
maliśmy bezpłatnie od ludzi, orga-
nizacji i firm, którzy jak my chcieli 
pomagać: Misja Pomocy. Nowe Po-
kolenie Warszawa, Nature’s Produce, 
Yume Sushi, Kamiliańska Misja Pomo-
cy Społecznej, Zakłady mięsne Łuków, 
Restauracja Manekin, Calabria Tratto-
ria Pizzeria, Villa Riccona Restauracja, 
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, 
Stowarzyszenie Damy Radę, Dagny 
Gorostiza, Iwona Rak, anonimowe 
osoby prywatne, które dostarczyły 
żywność bezpośrednio do Ośrodka Po-
mocy. Za okazaną życzliwość i serce 
wszystkim dziękujemy.

Akcję logistycznie wspierają: Dziel-
nicowy Zespół Wsparcia, Stowarzy-
szenie Rodzin Abstynenckich Zorza, 
Wojska Obrony Terytorialnej, Ośro-
dek Kultury Arsus, Ochotnicza Straż 
Pożarna, ZHR, oraz osoby prywatne.

Ogromne wsparcie
W OPS-ie zabrakło miejsca 
na magazynowanie wszyst-
kich produktów – tak wielka 
liczba ofiarodawców zgłosiła 
się z darami. Pomógł dyrektor 
„Arsusa” Bogusław Łopu-
szyński, który na ich przecho-
wanie udostępnił pomieszcze-
nie w Ośrodku Kultury.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI TRWA
DOPÓKI LUDZIE POTRZEBUJĄ POMOCY
Możesz wesprzeć akcję przekazując 
żywność bezpośrednio do Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus  
Plac Czerwca 1976 r. Nr 1 w godzinach 
8.00–16.00 lub w innym miejscu 
– po wcześniejszym uzgodnieniu 
z Julitą Siemieniuk, tel. 798 819 652

Zapraszamy na WWW. Ośrodek Pomocy 
Społecznej,
� FB Oficjalny Profil Dzielnicy Ursus 
�  FB Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia 

i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL

Dobiegają końca egzaminy maturalne

ŁĄCZY ICH POMAGANIE

Własnoręcznie wykonana ściąga to nieodzowne wsparcie 
zagubionego maturzysty, ale i duże ryzyko. Tak w latach 
60. ubiegłego wieku radzili sobie niektórzy maturzyści 
Technikum w Ursusie, co uchwycił swoim obiektywem 

znany ursuski fotograf Ireneusz Barski.

W tym roku przystąpienie do egzaminu maturalnego zade-
klarowało 272 456 absolwentów techników i liceów ogól-
nokształcących.

E pidemia koronawirusa spowodowała nie tylko zawie-
szenie tradycyjnych zajęć w szkołach i placówkach 
oświatowych, wymusiła również zmianę harmonogramu 

egzaminu maturalnego. Tegoroczny egzamin dojrzałości 
przeprowadzony jest w następujących terminach:
� termin główny – 8–29 czerwca br.,
� termin dodatkowy – 8–17 lipca br.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 sierpnia br.
Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego dla uczniów, któ-
rzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, zostanie 
przeprowadzona 8 września br. (wtorek) o godz. 14:00. 
Będzie to egzamin wyłącznie w formie pisemnej. Jego wy-
niki będą ogłoszone 30 września br.
Nie wiadomo, czy tegoroczny egzamin dojrzałości trudniej 
jest zdawać niż w latach ubiegłych. Na pewno duży wpływ 
ma stres, związany z miesięcznym przesunięciem terminu 
matur, specjalnymi warunkami w związku z ochroną sani-
tarną (maseczki, kontrola temperatury itp.), utrzymywaniem 
dystansu. 
Odkąd młodzi ludzie zdawali różne egzaminy, a w szcze-
gólności maturalne – sięgali do różnych sposobów (nieko-
niecznie uczciwych) ułatwienia sobie uzyskania pozytyw-
nych wyników. Ściągali. Były ściągi na długich wąskich 
karteczkach zwijane lub wielokrotnie składane, wzory ma-
tematyczne, definicje pisane na rękach i nogach, a od kiedy 
spopularyzowana została łączność bezprzewodowa zaczęła 
pomagać elektronika. Osoby z zewnątrz przesyłały podpo-
wiedzi na sprytnie ukrywane przez maturzystów miniatu-
rowe odbiorniki. Ściąganie zawsze wiązało się z ryzykiem 
wyproszenia z sali i powtarzaniem egzaminu za rok. Jak 
wielu pechowych ryzykantów było w tym roku? Tego jesz-
cze nie wiemy.


