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Z okazji 40. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność” Instytut Pamięci Naro-
dowej przygotował wystawę plenerową, która 1 lipca 2020 r. 
została otwarta w kilkunastu miejscowościach, m.in. w war-
szawskiej dzielnicy Ursus. Ekspozycja zatytułowana „Tu ro-
dziła się Solidarność” obejmuje najważniejsze wydarzenia, 
które latem 1980 r. rozgrywały się w całym kraju. Fragment 
opowiadający o Mazowszu, o rodzącym się tu wielkim ruchu 
społecznym, przygotował Oddział IPN w Warszawie.

Wystawa w Ursusie
Na terenie województwa mazowieckiego pierwsza prezentacja 
ekspozycji odbyła się w środę, 1 lipca 2020 r. o godz. 12.00 właś-
nie w Ursusie, na placu przed kościołem św. Józefa Oblubieńca 
NMP przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34. Wystawę 
otworzyli dyrektor Oddziału IPN w Warszawie prof. Jerzy Eisler 
i dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz. Eks-
pozycja pozostanie tu do 20 lipca 2020 r. 
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele mazowieckiej So-
lidarności z przewodniczącym Solidarności Ursusa Andrzejem 
Kierzkowskim, dziekan dekanatu ursuskiego, 

www.facebook.com/mocnestronycompl

POLUB NAS NA FB :) KOLEJNE
WYDANIE

6
sierpnia

2020

– historia narodzin

cd. na str. 2
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URSUS

W wieku 95 lat zmarł Jerzy Mal-
czewski. Był ostatnim żyjącym 
żołnierzem batalionu AK „Bełt”. 
Batalion bronił w Powstaniu War-
szawskim barykady przy skrzy-
żowaniu Al. Jerozolimskich i ul. 
Kruczej. Tędy wiodła jedyna dro-
ga łącząca północne i południo-
we Śródmieście. Przechodzili nią 
uciekinierzy ze Starego Miasta, 
Powiśla oraz „słonie” – ludzie 
transportujący żywność.

P o wojnie Jerzy Malczewski osiadł 
w Gołąbkach. Pracował przy odbu-
dowie Politechniki Warszawskiej, 

potem był jej wykładowcą. Już jako eme-
ryt odkrył w sobie duszę artysty. Dzia-
łał w Klubie „Metafora” przy Ośrodku
Kultury „Arsus”. Pisał wiersze. Wydał, 
własnym nakładem, kilka książek m.in. 
„Pierwsze dekady XX wieku”, „Zo-
stało w pamięci”. Ostatnia z książek 
„Prace, czyny, zbiory pasjonatów i im 
podobnych” ukazała się  w 2019 r. i po-
święcona była ludziom o niezwykłych 
zainteresowaniach.

Jerzy Malczewski zajmował się też ma-
larstwem. Pędzel chwycił w palce  na 

przełomie lat 60 i 70 XX wieku, gdy 
pracował na Uniwersytecie w Hawanie, 
Namalował około 100 obrazów różnymi 
technikami. Wśród  jego prac znalazł
się cykl „Wspomnienia z powstania”. 
Jerzego Malczewskiego pożegnaliśmy 
2 lipca na Cmentarzu Wolskim, gdzie 
spoczął w grobie rodzinnym.

Rada Seniorów Dzielnicy Ursus
Fot. Archiwum Muzeum Powtania Warszawskiego 

U rząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-
wy informuje, że od dnia 4 lipca 
2020 r. zostaną wprowadzone opła-

ty za parkowanie pojazdów na parkin-
gu przed budynkiem urzędu na placu 
Czerwca 1976 r. Wprowadzenie opłat 
zlikwiduje całodobowe zajmowanie 
miejsc przez samochody należące do 
osób postronnych, co ułatwi parkowa-
nie interesantom załatwiającym sprawy 
w urzędzie. Opłata za pierwsze 1,5 go-
dziny dla interesantów urzędu wynosi 
2,40 zł brutto.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z re-
gulaminem funkcjonowania parkingu. 
Pozostawienie pojazdu bez uiszczenia 

należnej opłaty skutkować będzie do-
datkowymi konsekwencjami finanso-
wymi, za które urząd nie ponosi odpo-
wiedzialności.

Zdj. Jacek Sulewski

ks. proboszcz parafii św. Józefa Ob-
lubieńca NMP Zbigniew Sajnóg i grupa mieszkańców.
Ekspozycja zatytułowana „Tu rodziła się Solidarność” 
obejmuje najważniejsze wydarzenia, które latem 1980 r. 
rozgrywały się w całym kraju. Przypomina instytucje 
i zakłady pracy, w których w od lipca do września 
1980 r. powstawała „Solidarność”.

– Zakłady Ursus, były jednym z pierwszych w boga-
tym szeregu strajkujących zakładów pracy. Szczególną 
uwagę chciałbym zwrócić na specjalnie przygotowaną 
mapę, po raz pierwszy pokazującą skalę protestów lata 
1980 r. To ponad 700 zakładów, które strajkowały od 
1 lipca do końca września 1980 r., dzięki czemu mógł 
powstać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” (…) To jest bardzo ważna część wy-
stawy, bo pokazująca trzy jej wymiary: część ogólno-
polską, część regionalną dotyczącą całego Mazowsza 
i część lokalną odnoszącą się do samego Ursusa. Cho-
dziło nam o to, aby pokazać zbiorowy wysiłek, solidar-
ność ludzi, którzy zdecydowali się wtedy powiedzieć nie 
– wyjaśnił dyrektor Adam Hlebowicz.

W hołdzie dla 10 milionów
Kolejne miejsca prezentacji wystaw stworzą w całej 
Polsce „Biało-czerwony szlak: Tu rodziła się Solidar-
ność”. Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną 
się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie na Placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W tym wielkim zwycięstwie, jakim była polska „So-
lidarność”, mają udział miliony najczęściej anonimo-
wych osób. Tą wystawą chcemy złożyć im hołd.

W sierpniu 1980 r. na skraju komunistycznego impe-
rium sowieckiego narodził się wielki, pokojowy ruch, 
do którego przystąpił niemal co trzeci Polak! „Solidar-
ność” to 10 milionów formalnych członków – był to naj-
większy związek zawodowy na świecie.

Z wykorzystaniem materiałów IPN 
tekst i zdj. Jacek Sulewski

JERZY 
MALCZEWSKI
– ostatni żołnierz 
batalionu AK „Bełt”

�  URSUS. Nikt nie pilnuje, a płacić trzeba

Płatny parking 
przed Urzędem

cd. ze str. 1
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www.powiat.pruszkow.pl

Powiat pruszkowski zajął wysokie, 9 miejsce w Rankingu Finansowym Samo-
rządu Terytorialnego w Polsce oraz pierwsze na Mazowszu w swojej kategorii. 

E konomiści przeanalizowali finanse 
prawie 2800 polskich gmin, miast 
i powiatów. Badali sposób gospoda-

rowania pieniędzmi, pracowali na ofi-
cjalnych sprawozdaniach finansowych, 
jakie każda jednostka samorządu tery-
torialnego składa do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. W ten sposób powstał 
Ranking Finansowy Samorządu Tery-
torialnego w Polsce. 

Spośród 314 powiatów ziemskich li-
derami okazały się: powiat wrocławski 
(woj. dolnośląskie), powiat poznański 
(woj. wielkopolskie) i powiat bielski 
(woj. śląskie), powiat pruszkowski 
znalazł się na wysokiej 9 pozycji.

Raport to pełne opracowanie, które obe-
jmuje wszystkie samorządy. Jest kom-
pleksowe, apolityczne i obiektywne, 
mierzone siedmioma aktualnymi, naj-
ważniejszymi wskaźnikami ekonomicz-
nymi. Są to:
1. Udział dochodów własnych w do-

chodach ogółem
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do 

dochodów ogółem
3. Udział wydatków inwestycyjnych 

w wydatkach ogółem
4. Obciążenie wydatków bieżących 

wydatkami na wynagrodzenia i po-
chodne od wynagrodzeń

5. Udział środków europejskich w wy-
datkach ogółem – bez poręczeń

6. Relacja zobowiązań do dochodów 
ogółem

7. Udział podatku dochodowego od 
osób fizycznych w dochodach bie-
żących

To duże wyróżnienie, ale przede wszyst-
kim obiektywna ocena wysokiej jakości 
prac Zarządu Powiatu Pruszkowskie-
go i urzędników samorządowych oraz 
potwierdzenie kompetentnych działań 
Radnych Powiatu, którzy decydują 
o kierunku rozwoju powiatu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej: 

https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking

Rzecznik Prasowy Powiatu Pruszkowskiego

NOWE GODZINY PRACY 
Powiatowego Urzędu Pracy

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 1 lipca uległy zmianie godziny pracy 

Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.

� URZĄD CZYNNY W GODZINACH:
Poniedziałek:  8.00 – 18.00
Wtorek:  8.00 – 16.00
Środa:  8.00 – 16.00
Czwartek:  8.00 – 16.00
Piątek:  8.00 – 14.00

� GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek:  8.30 – 16.30
Wtorek:  8.30 – 14.30
Środa:  8.30 – 14.30
Czwartek:  8.30 – 14.30
Piątek:  8.30 – 12.30

Powiat pruszkowski pierwszy na Mazowszu 
w Rankingu Finansowym Samorządu 
Terytorialnego w swojej kategorii
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Gmina Michałowice    –    wydarzenia i informacje    –    Gmina Michałowice

PRZYŁĄCZ SIĘ do wirtualnego 
projektu „Balladyna – fl ashmob”
Wolontariat Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w tym roku przeprowadzi akcję Narodowego 
Czytania „Balladyny” J. Słowackiego poprzez wirtualny projekt „Balladyna – fl ashmob”. Współ-
organizatorem jest Dom Kultury „Portiernia” – fi lia – i działająca tam  Izba Tożsamości Ursusa. 
Środki pochodzą z wygranego grantu  z portalu „Ochotnicy Warszawscy”. 

W ydarzenie prowadzone w sieci ma za zada-
nie przyciągnąć fanów twórczo-
ści Słowackiego. Ci, 

wspólnymi siłami z wo-
lontariuszami i miesz-
kańcami Dzielnicy Ur-
sus, wyprodukują serię 
nagrań, które zostaną zmon-
towane w jeden film. Emisja 
odbędzie się 5 września. 
Akcja ma promować czytel-
nictwo i upowszechniać ogól-
nopolskie przedsięwzięcie „Na-
rodowe Czytanie”. W nagraniach 
czytane będą fragmenty utworu 
Słowackiego. Aby dołączyć do udzia-
łu w zabawie, wystarczy wypełnić 
oświadczenia, które znajdują się na stro-
nach internetowych Biblioteki oraz Izby 
Tożsamości Ursusa. Oświadczenia trzeba 
wysłać na adres: promocja@bpursus.waw.pl. 
W odpowiedzi na zgłoszenie uczestnik otrzyma 

wybrany fragment „Balladyny”. 
Powinien go przeczytać nagrywa-

jąc swoją interpretację telefonem 
lub kamerą, a następnie prze-
słać nagranie na wskazany wy-

żej adres. Jeśli osoba zainte-
resowana wzięciem udziału 
w akcji nie będzie dyspo-

nować zapleczem tech-
nicznym do wykonania 

zadania, Biblioteka 
zaoferuje możliwość 
wykonania nagrania 
na terenie placówki 

przy pomocy biblio-
tekarza. Na najaktywniej-

szych wolontariuszy czekają na-
grody w postaci certyfikowanych szkoleń 

z animacji czasu wolnego. Serdecznie zachę-
camy do uczestnictwa!

Agnieszka Gorzkowska

�  URSUS. „Narodowe czytanie” 2020

 Aż 81,24% mieszkańców gminy 
Michałowice zagłosowało w I tu-
rze wyborów prezydenckich. Jest 
to rekordowa frekwencja w po-
wiecie pruszkowskim oraz na Ma-
zowszu. Największe poparcie 
mieszkańców gminy Michałowice 
uzyskał Rafał Trzaskowski (46%), 
na drugim miejscu znalazł się An-
drzej Duda (29,63%), natomiast 
trzeci wynik odnotował Szymon 
Hołownia (13,77%).

N ajliczniej do urn udali się miesz-
kańcy Komorowa, do obwodowej 
komisji wyborczej nr 7 (85,10%) 

oraz Nowej Wsi, do obwodowej ko-
misji wyborczej nr 11 (83,33%). Tylko 
w 4 komisjach frekwencja wyniosła 
poniżej 80%.

W całej gminie było 
13 894 osób uprawnionych 
do głosowania, z czego 
w wyborach uczestniczyło 
11 288 mieszkańców, 
co stanowi 81,24% . 

3 lipca gmina Michałowice odebra-
ła promesę na zakup nowego wozu 
strażackiego o wartości 800 tys. zł 
w ramach akcji Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji pod na-
zwą „Bitwa o wozy”, zainicjowanej tuż 
przed wyborami. Samochód otrzyma 
jednostka OSP w Nowej Wsi. 

UG Michałowice

Gmina Michałowice z najwyższą 
frekwencją na Mazowszu 
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Gmina Michałowice    –    wydarzenia i informacje    –    Gmina Michałowice

Strefy rekreacji dla dzieci, kiermasze rękodzieła i kino plenerowe 
– to atrakcje wakacyjne, które zaproponowała gmina Michałowice 
swoim mieszkańcom. 

27 czerwca na terenie przez Urzę-
dem Gminy w Regułach odbył 
się pierwszy z pięciu zapla-

nowanych Kiermaszów Rękodzieła 
i Rzemiosła. Swoje wyroby zaprezen-
towało ponad 30 wystawców, zarówno 
z gminy Michałowice, jak i okolic. 

Odwiedzający mogli zakupić m.in. 
biżuterię, makramy, ręcznie malowane 
filiżanki, zabawki, ceramikę, a nawet 
obrazy olejne i akwarele. 

W tym roku gminie udało się także 
zorganizować strefy rekreacji w ra-
mach akcji „Aktywne Wakacje”. 
Atrakcje dla dzieci są dostępne przez 
całe wakacje, od poniedziałku do so-
boty, naprzemiennie w trzech miej-
scowościach: Komorowie, Michało-
wicach oraz Regułach. Dzieci mogą 
korzystać m.in. ze ścianki wspinacz-
kowej, dmuchanej zjeżdżalni, zajęć 

z dogoterapii, zajęć z instruktora-
mi różnych sportów i ratownikami 
GOPR. Codziennie odbywają się 
także gry zespołowe i planszowe, 
zajęcia plastyczne oraz animacje 
dostosowane do wieku.

Kolejną cykliczną atrakcją, dostęp-
ną w gminie Michałowice przez 
całe wakacje, jest kino plenerowe. 
Odbyły się już dwa seanse – jeden 
w Regułach, drugi w Granicy. Za-
planowanych jest jeszcze osiem, 
także w innych gminnych miejsco-
wościach. Repertuar jest zróżnicowany 
– wyświetlane są zarówno filmy fami-
lijne, np. „Moje wakacje z Rudym”, 
„Chłopiec z burzy”, jak i cięższe gatun-
kowo produkcje, np. „Oficer i Szpieg” 
Romana Polańskiego. 

Uczestnictwo w każdym z tych 
wydarzeń wymaga zapoznania się 
z regulaminem i przestrzegania za-
sad związanych z zagrożeniem epi-
demiologicznym COVID-19.  

UG Michałowice

Wakacyjne 
remonty
w szkołach 
i przedszkolu 
Gmina Michałowice planuje 
w okresie wakacyjnym szereg 
remontów w placówkach 
oświatowych.  

P race modernizacyjne planowane 
są w szkole w Michałowicach, 
Zespole Szkół Ogólnokształcą-

cych w Komorowie, a także przed-
szkolu w Nowej Wsi.

�  W PRZEDSZKOLU W NO-
WEJ WSI zaplanowano m.in.: 
remont elewacji budynku na te-
renie placu zabaw, modernizację 
podłogi w korytarzu piwnicy, 
remont tarasu i schodów tara-

sowych, a także naprawę opaski 
wokół budynku. 

�  W ZSO W KOMOROWIE 
w budynku nr 1 zmodernizo-
wane zostaną pomieszczenia na 
I piętrze, a także korytarz (m.in. 
malowanie, wymiana osłon na ka-
loryferach, wymiana wykładziny 
podłogowej). 

  W budynku nr 2 renowacji będzie 
poddana drewniana podłoga, a na 
dużej sali gimnastycznej zostanie 
zmodernizowane oświetlenie. 

�  W SZKOLE W MICHAŁO-
WICACH wyremontowany zo-
stanie m.in. pokój administracyj-
ny na parterze, zmodernizowana 
będzie kotłownia, a także od-
świeżone zostanie patio (napra-
wa ściany, opaski przy budynku, 
umycie ściany). 

Trwają postępowania przetargowe, 
mające wyłonić wykonawców i war-
tość prac w poszczególnych placów-
kach. 

UG Michałowice

Nowa trasa 
rowerowa 
w gminie 
Michałowice 
już na jesieni
Realizacja największej inwestycji 
związanej z komunikacją rowero-
wą w gminie Michałowice, czyli 
ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ra-
szynki, wchodzi w dalszy etap. 

N owa trasa rowerowa wzdłuż rzeki 
Raszynki  (po jej północnej stro-
nie) będzie prowadzić od ul. Ale-

ja Powstańców Warszawy w Regułach 
do ul. Kasztanowej w sołectwie Mi-
chałowice. Gmina otrzymała w 2018 
roku dofinansowanie na jej budowę. 

W 2019 roku podpisała umowę na jej 
wykonanie z firmą Robokop, która 
rozpoczęła właśnie realizację inwe-
stycji. 

– Przekazaliśmy plac budowy firmie 
Robokop. Ścieżka będzie miała na-
wierzchnię asfaltową i długość ok. 2,6 
km, i przekroczy Aleję Powstańców 
Warszawy „przejściem dla pieszych” 

wspomaganym pulsującym światłem. 
Wzdłuż ścieżki posadzimy drzewa, 
m.in. wierzby, tak typowe dla ma-
zowieckiego krajobrazu. Termin za-
kończenia inwestycji to 30 września. 
Zatem jeszcze w tym roku pojedziemy 
tą ścieżką – poinformowała na swoim 
profilu Facebook wójt gminy Małgo-
rzata Pachecka. 

UG Michałowice

Wakacje w gminie Michałowice

Zaplanowane są jeszcze 
4 kiermasze, z których 
najbliższy odbędzie się 

25 lipca. Start o godz. 10.00. 
Zapraszamy!
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NASZE STRONY

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! 

GOTÓWKA DO RĘKI!

pn.-pt.: 1000–1800

sobota: 900–1400

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

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

VI Internetowy Przegląd
Uczniowskich
Zespołów Teatralnych
VI Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych, odby-
wający się pod hasłem „Miłość”, przebiegał w tym roku w wyjątkowo 
trudnych warunkach. Okazało się jednak, że sprzyjały one kreatywności 
i pomysłowości młodych adeptów sztuki teatralnej i fi lmowej.

W  kategorii inne ośrodki/
/placówki edukacyjne na-

grodę główną zdobył Ośro-
dek Kultury „Arsus” za spek-

takl „Fryderyk”.

Młodzieżowy teatr MIR działa 
w Ośrodku Kultury „Arsus” od 2015 
roku, w roku kulturalnym 2019/2020 
opiekę artystyczną nad zespołem prze-
jęła Joanna Krukowska, pedagog teatru, 
zawodowo związana z Instytutem Tea-
tralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. 
Spektakl „Fryderyk” został stworzony 
przez młodzież w czasie trwania pan-
demii w marcu i kwietniu na zajęciach, 
które odbywały się online.

Dodatkowo wyróżnienia otrzy-
mują Natalia Kamińska i Roch 
Oczkowski z Ośrodka Kultury 
Arsus za rysunki i animacje we 
„Fryderyku”.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

UD URSUS

Film ze spektaklem 
można zobaczyć pod linkiem: 

https://iteatr.tvp.pl/48379851/
fryderyk-teatr-mir-osrodek-
kultury-arsus-w-dzielnicy-ursus

Państwowa Komisja Wyborcza 
podała ofi cjalne wyniki pierwszej 
tury wyborów prezydenckich. 
Najwięcej głosów Polaków 
uzyskał Andrzej Duda – 43,5%, 
a Rafał Trzaskowski zebrał 
30,5% poparcia. Cieszy wysoka 
frekwencja zarówno w skali 
całego kraju (64,51%), jak i 
w woj. mazowieckim (70,34%), 
czyli najwyżej ze wszystkich 
województw. Przyglądamy się 
wynikom w naszym regionie.

N im przedstawimy opis każdej 
z gmin, których codzienność sta-
ramy się prezentować na naszych 

łamach, przybliżymy jeszcze frekwen-
cję powiatów z naszego obszaru po-
cząwszy od najlepszych wyników. Po-
wiat pruszkowski – 75,15% (najwięcej 
w skali kraju), Warszawa – 74,40%, 
warszawski zachodni – 73,84%. W po-
niższym opracowaniu podajemy jedy-
nie wyniki dotyczące 6 kandydatów, 
począwszy od tego, który cieszył się 
największym poparciem.

MICHAŁOWICE
Gmina może poszczycić się godną na-
śladowania postawą obywatelską, która 
przełożyła się na najwyższą frekwen-
cją w I turze wyborów prezydenckich 
w woj. mazowieckim. 81,2%, oznacza  
wygranie akcji  „Bitwa o wozy” na 
Mazowszu oraz 6. miejsce w Polsce! 
Samochód otrzyma jednostka: Ochot-

nicza Straż Pożarna Nowa Wieś. Rafał 
Trzaskowski cieszy się poparciem na 
poziomie 46%. Na drugim miejscu 
znalazł się Andrzej Duda z 29,63%. 
Szymon Hołownia otrzymał 13,77% 
głosów. Na Krzysztofa Bosaka po-
stawiło 5,28% osób. Robert Biedroń 
otrzymał poparcie 2,28%, a Władysław 
Kosiniak-Kamysz zaledwie 1,97%.

BRWINÓW
Frekwencja wyniosła 76,27%! W gmi-
nie Brwinów najwięcej, bo 40,04% 
wyborców poparło Rafała Trzaskow-
skiego. Mniejsze poparcie na pozio-
mie 33,81% uzyskał Andrzej Duda. Na 
Szymona Hołownię głosowało 15%. 
Krzysztof Bosak otrzymał 5,32% gło-
sów. Robert Biedroń uzyskał 2,62% 
głosów, a najmniej Władysław Kosi-
niak-Kamysz – 2,1%.

PIASTÓW
Obecność Piastowan na głosowaniu 
wyniosła 74,73%. W Piastowie naj-
większe poparcie otrzymał Andrzej 
Duda. Głos na niego oddało 38,55% 
wyborców. Rafał Trzaskowski mógł li-
czyć na poparcie na poziomie 35,77%. 
Szymona Hołownię wsparło 14,76%. 
Na Krzysztofa Bosaka zagłosowało 
6,04%. wyborców. Robert Biedroń ze-
brał tutaj 2,31% głosów, a Władysław 
Kosiniak-Kamysz 1,75%.

PRUSZKÓW
Aż 72,49% mieszkańców wybierało 
w I turze. Pruszkowianie najchętniej 
głosowali na Rafała Trzaskowskiego, 

który zdobył 39,31% głosów. Andrzej 
Duda otrzymał 33,99%. Na Szymo-
na Hołownię zagłosowało 15,4% 
wyborców. Krzysztof Bosak uzyskał 
wsparcie 5,8% głosujących. Na Ro-
berta Biedronia oddało głos 2,55%, 
na Władysława Kosiniaka-Kamysza 
1,94%.

OŻARÓW MAZOWIECKI
W głosowaniu wzięło udział 73,51% 
uprawnionych. Podobnie, jak w Pia-
stowie, największym zaufaniem gło-
sujący obdarzyli urzędującego pre-
zydenta – otrzymał 38,77%. Tuż za 
nim uplasował się Rafał Trzaskow-
ski z wynikiem 32,53%. Następni 
w kolejności zaufania mogli liczyć na 
takie wsparcie: Szymon Hołownia – 
16,39%, Krzysztof Bosak – 7,04%, 

Władysław Kosiniak-Kamysz – 
2,43% oraz Robert Biedroń – 1,99%.

DZIELNICA URSUS
W stolicy do urn poszło 74,40% 
mieszkańców, a w Ursusie jeszcze 
więcej – 75,45%. Największą mobi-
lizacją wyborczą wykazali się jednak 
głosujący w lokalach wyborczych 
w Wilanowie – 81,93%, Białołęce 
– 80,18% oraz Wesołej – 78,78%. 
Podobnie, jak w większości naszego 
obszaru, w Ursusie zwyciężył Rafał 
Trzaskowski, który uzyskał 41,69%. 
Andrzej Duda mógł liczyć na wspar-
cie na poziomie 31,25%. Szymon 
Hołownia zdobył 14,78% zaufania. 
Część wyborców – 6,39% – posta-
wiła na Krzysztofa Bosaka. 2,84% 
zgarnął Robert Biedroń. Władysław 

Kosiniak-Kamysz uzyskał 1,86% po-
parcia.
Spełnijmy obywatelski obowiązek 
i  w sposób przemyślany głosujmy 
w II turze. Mamy nadzieję na re-
kordową frekwencję, której jeszcze 
nigdy nie osiągnęliśmy jako naród 
– 70%.

Agnieszka Gorzkowska

Sukces OK „ARSUS”!

REGION: I tura dla Trzaskowskiego. Wóz strażacki dla Michałowic
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Kampinos    �    Leszno    �    Izabelin    �    Łomianki    �    Błonie    �    Stare Babice    �    Ożarów Mazowiecki

W PŁATOMAT DO OPŁAT 
GEODEZYJNYCH 
ORAZ SKARBOWYCH 
– W BUDYNKU SŁUŻBY 
GEODEZYJNEJ
Od dnia 1 lipca br. w budynku B Służby Geode-
zyjnej działa wpłatomat, w którym uregulować 
można opłaty geodezyjne oraz opłaty skarbowe. 

P rosta obsługa nie powinna sprawić kłopotu 
interesantom. We wpłatomacie należności 
można uregulować jedynie kartą płatniczą 

lub kartą kredytową. Interesanci systematycznie 
korzystający z materiałów geodezyjnych, mają 
możliwość wygenerowania we wpłatomacie 
kodu QR, który pozwoli na wypełnienie danych 
o podmiocie wpłacającym tylko za pierwszym 
razem (bez konieczności ich każdorazowego 
wpisywania). Wpłatomat, umożliwi realizację 
płatności w budynku geodezji w pełnym wy-
miarze czasu otwarcia Urzędu. 
Wpłaty gotówką będą możliwe w budynku A 
Starostwa Powiatowego.

O d 10 czerwca br. w związku z trwającą mo-
dernizacją budynku A Starostwa Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego obsługa 

mieszkańców nadal jest realizowana po wcześ-
niejszym telefonicznym umówieniu wizyty 
w Wydziale realizującym sprawę. 
Wypełnione wnioski zawierające dane kon-
taktowe prosimy o składanie w zamkniętych 
kopertach i pozostawienie w kontenerze 
znajdującym się na chodniku przed wej-
ściem głównym do budynku Starostwa. 

Interesanci wchodząc do budynku 
są zobowiązani do dezynfekcji rąk, 
założenia rękawiczek jednorazowych 
oraz maseczek zakrywających usta i nos, 
a także zachowania odległości względem 
innych osób i pracowników urzędu.

Obsługa bezpośrednia mieszkańców i rea-
lizacja wszystkich spraw z zakresu geodezji 
i kartografii  odbywa się w budynku B.

INFORMACJA
WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Od 10 czerwca br. do odwołania  sprawy zwią-
zane z rejestracją pojazdów i prawem jazdy są 
realizowane  po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu wizyty w Wydziale.
Odbiór dowodów rejestracyjnych jest możliwy 
bezpośrednio w Starostwie bez konieczności 
umawiania telefonicznego.
Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Ło-
miankach realizuje wszystkie sprawy po wcześ-
niejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO 
ZACHODNIEGO
 ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki 

GODZINY PRACY STAROSTWA:
Poniedziałek  –  9:00 – 17:00
Wtorek – piątek  – 8:00 – 16:00 
GODZINY PRACY BIURA PASZPORTOWEGO:
poniedziałek:  9:00 – 16:30
wtorek – piątek:  8:00 – 15:30
KONTAKT 
KANCELARIA  – kancelaria@pwz.pl
PROMOCJA POWIATU  – promocja@pwz.pl
STAROSTA POWIATU  – starosta@pwz.pl 
WICESTAROSTA POWIATU 
 – wicestarosta@pwz.pl
RADA POWIATU  –  rada@pwz.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 – bip@pwz.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Załatwienie spraw z zakresu rejestracji pojazdów 
i praw jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu 
oraz Filii w Łomiankach będzie możliwe wyłącznie 
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty 

poniedziałek:  9.00 – 17.00
wtorek – piątek:  8.00 – 16.00

Kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty 
w poszczególnych referatach: 

- rejestracja pojazdów:  tel. 22 733 73 01
- prawa jazdy:  tel. 22 733 73 15
- transport, OSK, SKP:  tel. 22 733 73 13
- fi lia w Łomiankach:  tel. 22 888 98 75

Odbiór dowodów rejestracyjnych będzie możliwy 
bezpośrednio bez konieczności umawiania 
telefonicznego.

GODZINY PRACY:
– poniedziałek:  9.00 – 17.00  

przyjmowanie wniosków o rejestrację 
pojazdów do godz. 16.30

– wtorek – piątek:  8.00 – 16.00 
przyjmowanie wniosków o rejestrację 
pojazdów do godz. 15.30

FILIA WYDZIAŁU W ŁOMIANKACH:
GODZINY PRACY:
–  poniedziałek:  10.00 – 18.00  

przyjmowanie wniosków o rejestrację 
pojazdów do godz. 17.30

–  wtorek – piątek:  8.00 – 16.00 
przyjmowanie wniosków o rejestrację 
pojazdów do godz. 15.30

WYKAZ TELEFONÓW W BUDYNKU STAROSTWA 
POWIATOWEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Centrala  – tel. 22 733 72 00
Fax  – tel. 22 733 72 01
Sekretariat Starosty  – tel. 22 733 72 02
Sekretariat  – fax  22 733 72 09
Skarbnik  – tel. 22 733 72 05
Sekretarz Powiatu  – tel. 22 733 72 10

BIURO RADY, ZARZĄDU 
I INFORMACJI PUBLICZNEJ
Sekretarz  – tel. 22 733 72 10
Pracownicy  – tel. 22 733 72 11, 22 733 73 23
Biuletyn Informacji Publicznej  – tel. 22 733 72 14 

SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA 
– tel. 22 733 73 40, 22 733 73 65, 22 733 73 66

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
Naczelnik  – tel. 22 733 73 45
Pracownicy  – tel. 22 733 73 83, 22 733 73 46, 
 22 733 73 61, 22 733 73 47, 22 733 73 64
WYDZIAŁ GEODEZJI  – tel. 22 733 73 40
OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ 
I KARTOGRAFICZNEJ  – tel. 22 733 73 40

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I PROMOCJI
Naczelnik  – tel. 22 733 72 67
Promocja i Szkolenia  – tel. 22 733 72 66
 22 733 72 18
Paszporty  – tel. 22 733 72 16
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
I ADMINISTRACJI
Naczelnik  – tel. 22 733 72 77
Zastępca Naczelnika  – tel. 22 733 72 71
Zamówienia Publiczne  – tel. 22 733 72 12
Pracownicy  – tel. 22 733 72 71, 76
Informatycy  – tel. 22 733 72 72
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Naczelnik  – tel. 22 733 72 23
Biuro Podawcze 
– INFORMACJA (parter)  – tel. 22 733 72 21
Pracownicy  – tel. 22 733 72 22–27
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Główna Księgowa  – tel. 22 733 72 30
Referat Dochodów  – tel. 22 733 72 31,
Kasa  – tel. 22 733 72 34 – 35
Referat Wydatków – tel. 22 733 72 33, 22 733 72 36
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, 
TURYSTYKI I REKREACJI 
Naczelnik  – tel. 22 733 72 40
Pracownicy  – tel. 22 733 72 41 42
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, 
ROLNICTWA I LEŚNICTWA
Naczelnik Wydziału  – tel. 22 733 72 45, pokój 210
Leśnictwo (w tym zaświadczenia o lasach), 
zezwolenia na utrzymanie chartów
 – tel. 22 733 72 46, pokój 208
Rybactwo śródlądowe (wydawanie kart 
wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego do 
amatorskiego połowu ryb) 
 – tel. 22 733 72 47, pokój 207
Pozwolenia i zezwolenia 
na gospodarkę odpadami, rejestracja 
zwierząt CITES  – tel. 22 733 72 48, pokój 209
GEOLOG POWIATOWY  – tel. 22 733 72 47, pokój 207
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
GODZINY PRACY:

–  poniedziałek:    9.00 – 17.00  
przyjmowanie wniosków o rejestrację 
pojazdów do godz. 16.30

–  wtorek – piątek:    8.00 – 16.00 
przyjmowanie wniosków o rejestrację 
pojazdów do godz. 15.30

Naczelnik Wydziału  – tel. 22 733 73 00
Informacja i wydawanie 
dowodów rejestracyjnych  – tel. 22 733 73 01, 04
Kierownik Referatu 
Rejestracji Pojazdów – tel. 22 733 73 02
Rejestracja  – fax 733 73 05
Kierownik Referatu Praw Jazdy  – 22 733 73 15

Przyjmowanie wniosków 
i wydawanie praw jazdy  – tel. 22 733 73 08
Prawa Jazdy  – tel. 22 733 73 09
 fax  22 733 73 10
Kierownik Referatu 
Transportu, OSK i SKP – tel. 22 733 73 13
Transport, 
Licencje i Zaświadczenia  – tel. 22 733 73 12
OSK i SKP  – tel. 22 733 73 14
FILIA WYDZIAŁU W ŁOMIANKACH:

GODZINY PRACY:
–  poniedziałek    10.00 – 18.00  

przyjmowanie wniosków o rejestrację 
pojazdów do godz. 17.30

–  wtorek – piątek    8.00 – 16.00 
przyjmowanie wniosków o rejestrację 
pojazdów do godz. 15.30

Sprawy związane 
z uprawnieniami kierowców – tel. 22 888 98 76 
Sprawy związane 
z rejestracją pojazdów – tel. 22 888 98 75

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
I SPRAW OBRONNYCH  – tel. 22 731 70 03,
 telefon kom. +48 604 558 951
ZESPÓŁ PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU        
Skarbnik  – tel. 22 733 72 05
Pracownicy  – tel. 22 733 72 38
ZESPÓŁ DS. AUDYTU 
I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  – tel. 22 733 72 13
SAMODZIELNE STANOWISKO 
DS. ZDROWIA  – tel. 22 733 72 68
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INWESTYCJI 
I REMONTÓW  – tel. 22 733 72 70
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 
 – tel. 22 733 72 80,81
BIURO POWIATOWEGO 
RZECZNIKA KONSUMENTÓW  – tel. 22 733 72 82, 
DYŻURY:

– poniedziałek w godz.:  12.00 – 15.00
– środa w godz.:  12.00 – 15.00

POWIATOWY INSPEKTORAT 
NADZORU BUDOWLANEGO
Sekretariat  – tel. 22 733 72 60
Biuro Podawcze (parter) – tel. 22 733 72 61
Pracownicy  – tel. 22 733 72 62,63
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Dyrektor  – tel. 22 733 72 50
Pokój przyjęć (parter)  – tel. 22 733 72 51
Główna Księgowa  – tel. 22 733 72 52
Pracownicy  – tel. 22 733 72 53, 54, 55
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
Sekretariat  – tel. 22 733 72 90
  – fax 22 733 72 91
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
Sekretariat  – tel. 22 733 73 33, fax 22 733 73 34
Biuro Podawcze (parter)  – tel. 22 733 73 36
Higiena żywności, żywienia   – tel. 22 733 73 25
Promocja zdrowia 
i oświata zdrowotna  – tel. 22 733 73 26
Higiena pracy  – tel. 22 733 73 27
Higiena komunalna  – tel. 22 733 73 28
Higiena szkolna  – tel. 22 733 73 29
Epidemiologia   – tel. 22 733 73 32
Zapobiegawczy nadzór sanitarny  –  tel. 22 733 73 35
Księgowość  – tel. 22 733 73 31 

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW w Starostwie 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO 
ZACHODNIEGO
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że  LUX MED wznawia wykonywanie bezpłatnych 
badań mammografi cznych, fi nansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profi laktyki Raka Piersi 
w mobilnych pracowniach mammografi cznych. 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania będą wykonywane 
z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem środków ostrożności w zakresie zarówno wyposa-
żenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatu-
ry diagnostycznej oraz obsługi pacjenta. 

W pracowni będą mogły jednocześnie przeby-
wać tylko trzy Panie, co zapewnia możliwość 
utrzymania dystansu 2 metrów.  Przed bada-

niem pracownicy medyczni zmierzą Paniom tem-
peraturę i poproszą o wypełnienie ankiety. Do dys-
pozycji Pań będą także środki do dezynfekcji rąk.
Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla pod-
jętych środków ochrony oraz o stawienie się na 
badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, 
a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 
50–69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone 
z powodu raka piersi a także:

 � nie miały wykonanej mammografii w ramach 
Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub

 � są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym 
otrzymały pisemne wskazanie do wykonania 
ponownej mammografii po upływie 12 mie-
sięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED 
będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:

BŁONIE – 24 lipca 2020 r. 
w godzinach od 8.00 do 17.00 

i 28 lipca 2020 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 
przy Ośrodku Zdrowia, ul. J. Piłsudskiego 2/4

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod 
nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.
pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do 
badania przed połączeniem telefonicznym pro-
simy przygotować dowód osobisty.  Na badanie 
prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich 
mammografii.
Przypominamy, że badania wykonywane w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi nie wymagają 
skierowania, a tylko systematyczność w prze-
strzeganiu terminów kolejnych badań mammo-
graficznych pozwala na wykrycie potencjalnego 
zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju 
choroby. Dlatego też zachęcamy wszystkie Panie, 
które z powodu pandemii nie mogły wykonać ba-
dań we wcześniej umówionym terminie o nie zwle-
kanie z rejestracją na mammografię.

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
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PSYCHOLOGIA � OŻARÓW MAZOWIECKI

1 lipca otwarty został Punkt 
Doładowań Biletu Metropolital-
nego w Ożarowie Mazowieckim, 
przy ul. Poznańskiej 165 (bu-
dynek Domu Kultury Uśmiech). 
Mieszkańcy nie będą musieli 
jechać do Warszawy tylko po to, 
aby doładować swój bilet.

W wyniku rozmów prowadzonych 
z przedstawicielami Warszawskie-
go Transportu Publicznego, udało 

nam się, jako jednej z pierwszych gmin 
w regionie zawrzeć porozumienie, na 
mocy którego został otwarty w Ożaro-
wie Mazowieckim,  Punkt Doładowań 
Biletów Metropolitalnych.  

Na parterze w budynku Domu Kultu-
ry „Uśmiech” mieszkańcy gminy będą 
mogli doładować bilety metropolital-
ne oraz „zwykłe” Warszawskie Karty 
Miejskie. 

Punkt realizuje tylko płatności bezgo-
tówkowe i będzie czynny w godzinach:

 � poniedziałek, środa 
– od 10.30 do 18.00

 � piątek – od 8.30 do 16.00

W punkcie można również odwiesić 
bilety zawieszone z powodu pandemii.

Paweł Kanclerz 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

W związku z zaleceniami Sanepidu z uwagi na niebezpieczeństwo związane z epi-
demią koronawirusa, fontanna miejska w Ożarowie Mazowieckim pozostanie nie-
czynna do odwołania. 
Wiemy, że fontanna ta była w poprzednich latach stałym elementem letniego kra-
jobrazu miasta, jednak ze względów sanitarnych i bezpieczeństwa mieszkańców 
w tym sezonie nie planujemy jej uruchamiania.

Urząd Miejski 
w Ożarowie Mazowieckim

Najważniejsze jest
bezpieczeństwo mieszkańców

Otwarcie Punktu Doładowań 
Biletu Metropolitalnego 
w Ożarowie Mazowieckim

FONTANNA NIECZYNNA
DO ODWOŁANIA

MOC IMIENIA
Czy Twoje imię może mieć znaczący wpływ 
na Twoje życie? Czy to, jak dasz na imię swojemu 
dziecku może przesądzić, kim zostanie w przyszłości? Wyda-
je się to nieprawdopodobne, a jednak coś w tym jest. Istnieją 
badania potwierdzające związek między posiadanym imieniem 
a czynnikami takimi jak cechy osobowości, skłonność do depre-
sji, samotność, towarzyskość, wyniki w nauce czy nawet podej-
mowana praca. Wpływ imion jest tak duży, że przekłada się też 
na nasze fi zyczne cechy twarzy i wyglądu. 
OSOBISTE SYMPATIE
Każdy z nas lubi niektóre imiona 
bardziej, a inne mniej. Najczęściej 
wynika to stąd, że kojarzą nam się 
one z osobami, z którymi już ze-
tknęliśmy się w naszym życiu. 
Jeśli imię Karolina kojarzy mi się 
mocno z osobą, której nie lubię, 
to każda poznana Karolina będzie 
miała na wstępie nieco utrudnioną 
szansę zyskania mojej sympatii niż 
np. osoba o imieniu Anna, które 
budzi we mnie wyłącznie pozy-
tywne konotacje. Zależność ta jest 
jednak mocniejsza w przypadku 
imion rzadziej spotykanych. Karo-
lina to dość popularne imię, więc 
jest bardzo możliwe, że w swoim 
życiu będę mieć zarówno te fajniej-
sze, jak i mniej fajne Karoliny. Jeśli 
jednak dziewczyna o imieniu Luiza 
w dzieciństwie bardzo mocno mi 
podpadła, to mój pozytywny odbiór 
każdej kolejnej Luizy będzie znacz-
nie utrudniony. 

ZASADA PODOBIEŃSTWA
Duże znaczenie ma w tym kontek-
ście zasada podobieństwa. Polega 
ona na tym, że ludzie na ogół są 
bardziej pozytywnie nastawieni do 
osób podobnych do nich pod jakimś 
względem i chętniej spełniają ich 
prośby, nawet jeśli podobieństwo 
jest tylko pozorne i polega np. na 
zbliżonym brzmieniu imienia lub 
nazwiska. 
Zgodnie z tą zasadą ja jako posia-
daczka imienia Marlena będę pod-
świadomie pozytywnie nastawiona 
do dziewczyn o imionach takich 
jak Milena, Martyna, Marzena czy 
Marcelina. Obserwacja ta może 
wydawać się nieco dziwna, jednak 
prowadzone na ten temat badania 
potwierdzają, że takie podobnie 
brzmiące imiona budzą w nas przy-
chylne skojarzenia, nawet jeśli sami 
sobie tego w pełni nie uświadamia-
my. Dotyczy to nie tylko imion. 
Pozytywne nastawienie odczujemy 
także do osób mających takie same 
inicjały jak my (zwłaszcza jeśli są 
raczej nietypowe, jak np. „MH”) 
czy urodzonych dokładnie tego sa-
mego dnia i miesiąca co my (a do-
danie do tego jeszcze wspólnego 
roku urodzenia już w ogóle połech-
ce nasze serce).  

SKOJARZENIA OGÓLNE
Znaczenie mają nie tylko nasze oso-
biste skojarzenia, ale także skoja-

rzenia powszechne. Słowa takie jak 
„miłość”, „rodzina” czy „wypoczy-
nek” kojarzą się wszystkim dobrze, 
a „wojna” czy „terror” bardzo źle, 
i nie ma w tym nic odkrywczego. 
Badania pokazują jednak, że słowa 
nieistniejące, takie, które zostały 
wymyślone na potrzeby ekspery-
mentu, postrzegamy wszyscy w sta-
tystycznie podobny sposób. 
W jednym z badań okazało się, że 
wymyślone słowo „bouba” respon-
denci kojarzyli z takimi epitetami jak: 
okrągłe, duże, miękkie czy ciężkie 
znacznie częściej niż ze słowami: po-
dłużne, szpiczaste, kłujące czy lekkie. 
Co ciekawe, efekt ten utrzymuje się 
niezależnie od języka czy kultury. 
Jak wyjaśnić ten efekt? Słowa, w któ-
rych dominują dźwięki wymagające 
szerokiego otwarcia ust niosą nie-
zależne kulturowo skojarzenia z ob-
łością, okrągłością, wielkością, itp. 
Np. właśnie „bouba”. Z kolei słowa, 
w których dominują ostre dźwięki, 
wąskie usta mają kojarzyć się ze smu-
kłością, wyrazistością, szorstkością. 
Dotyczy to także imion. Respondenci 
ocenili zagraniczne imię Molly jako 
pasujące do kobiety przy kości lub 
nawet puszystej, do tego przyjaznej 
i życzliwej. W Polsce moglibyśmy 
tak zinterpretować imiona takie jako 
Monika, Beata czy Ola. 

SKOJARZENIA ROZMÓWCY
To, w jaki sposób powszechnie ko-
jarzy się innym nasze imię może 
mieć większe znaczenie niż my-
ślimy. Jeśli Twoje imię należy do 
obecnie często wybieranych imion, 
czyli przez wiele osób jest postrze-
gane jako atrakcyjne, możliwe, że 
dzięki temu Twój rozmówca będzie 
miał do Ciebie lepsze nastawienie. 
W efekcie może Ci to dawać lep-
szy start – w rozmowie, w nego-
cjacjach, w procesie rekrutacyjnym 
czy choćby podczas spotkań towa-
rzyskich. Za tę zależność odpowia-
da efekt torowania (ang. priming), 
czyli poprzedzenie umysłu odbior-
cy określonym skojarzeniem. Jeśli 
imię będzie się kojarzyło rozmówcy 
przyjemnie, zwiększy to szanse na 
lepszy ciąg dalszy. 
Nasz rozmówca będzie spodziewał 
się po nas więcej tego, co pozytyw-
ne. Oczywiście dalszy ciąg rozmo-
wy może zweryfikować początkowe 
pierwsze wrażenie. Jednak w wielu 
sytuacjach to pierwsze wrażenie 
bywa najbardziej kluczowe. 

Wybór zawodu?
Zdumiewające jest to, że nasze 
imiona i nazwiska mogą wpły-
wać na najważniejsze życiowe 
decyzje, takie jak wybór zawo-
du czy miejsca zamieszkania. 

Powiązania te mogą wydawać się 
przypadkowe, a postrzeganie ich 
jako istotne wielu z nas uzna za 
śmieszne lub nawet idiotyczne. Dla 
największych niedowiarków mamy 
jednak garść amerykańskich staty-
styk. Psycholog Brett Pelham prze-
analizował rejestr dentystów (ang. 
dentist) zrzeszonych w Amerykań-
skim Towarzystwie Stomatologicz-
nym, sprawdzając liczbę stoma-
tologów noszących jedno z trzech 
imion: Jerry, Walter i Dennis. Ana-
liza danych z całego kraju ujawniła, 
że 257 dentystów nosi imię Walter, 
270 ma na imię Jerry, a aż 482 nosi 
imię Dennis. Prawdopodobieństwo, 
że dentysta będzie miał na imię 
Dennis jest zatem o 82% wyższe niż 
gdybyśmy założyli, że podobień-
stwo nazwy zawodu do imienia nie 
ma wpływu na wybór profesji. Po-
dobnie osoby o imionach zaczyna-
jących się na Geo- (np. George czy 
Geoffrey) nieproporcjonalnie częś-
ciej zostają geologami, geografami, 
itd. Oczywiście nikt nie dokonuje 
takich wyborów świadomie. Zapy-
tanie Sabiny, czy sprzedaje sandały 
na straganie, bo taka profesja brzmi 
podobnie do jej imienia sprawi, że 
owa Sabina nie zobaczy w nas lu-
dzi zbyt inteligentnych (polecamy 
wówczas dać jej do przeczytania ten 
artykuł!). 

POMYSŁY DO WDROŻENIA
Warto zachować ostrożność w nada-
waniu dziecku bardzo oryginalnych 
imion typu Brajan czy Dżesika. 
Może być to tylko chwilowa moda, 
po której niejeden Brajan będzie 
musiał zmagać się z trudniejszym 
pierwszym wrażeniem u odbiorcy 
niż jego polskobrzmiący koledzy. 
Z drugiej strony uważajmy też na 
imiona zbyt popularne i zbyt po-
wszechne, z którymi wiąże się ryzy-
ko zniknięcia w tłumie. Gdy jedna 
trzecia klasy to Julki to dane imię 
przestaje spełniać swoją podstawo-
wą funkcję, czyli rozróżniania nas 
od innych. To niedobrze, bo imię 
powinno nam służyć. 
Warto przetestować także kilka do-
brych, bazujących właśnie na imie-
niu strategii. Przykładowo, jeśli nie 
potrafisz nakłonić swojego dziecka 
do czytania, możesz spróbować 
zainteresować je książką, której 
tytuł będzie zawierał jego imię. 
Alicji można zaproponować „Ali-
cję w Krainie Czarów”, a Tomkowi 
„Przygody Tomka Sawyera” Marka 
Twaina. 
A jeśli chcesz, żeby Twoje dzie-
cko zostało dentystą, rozważ – tak 
na wszelki wypadek – nadanie mu 
imienia na literkę D. 😉

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
„TAK! 50 sekretów nauki perswazji” Noah J. Goldstein, 
Steve J. Martin, Robert B. Cialdini, Warszawa 2007. 
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Jeszcze do niedawana zmagaliśmy się z po-
głębiającą się suszą. Aktualnie mamy  inten-
sywne odpady deszczu i burze powodujące 
szereg utrudnień,  szkód materialnych i go-
spodarczych. Intensywność  i gwałtowność 
tych zjawisk meteorologicznych doprowadzi-
ły do licznych podtopień posesji prywatnych 
i osiedli mieszkaniowych oraz spowodowały 
lokalne wystąpienie z brzegów Kanału Oża-
rowskiego. Zalane zostały tereny upraw 
rolnych m.in w Pogroszewie, Pogroszewie 
Kolonii, Macierzyszu, Płochocinie Wsi i w 
wielu innych miejscowościach.  Ucierpiały 
też osiedle  JWC i osiedle  mieszkaniowe przy 
ul. Nadbrzeżnej, jak również posesje przy ul. 
Polnej w Ożarowie Mazowieckim 

W akcjach pomocy poszkodowanym miesz-
kańcom wielką sprawnością i umiejętnoś-
ciami  odznaczali się  strażacy OSP z Oża-

rowa Mazowieckiego i Święcic. Wspierało ich 
blisko 30 jednostek straży zarówno ochotni-

czej i zawodowej z terenu PWZ i powiatów 
ościennych, co świadczy o skali  zagrożenia, 
z którym się mierzyliśmy. Działania Straży Po-
żarnej wspierali strażnicy miejscy, pracownicy 
ZUK i Urzędu Miejskiego. Bardzo ofiarnie 
służbom pomagali mieszkańcy zagrożonych  
rejonów gminy. 

Nasza gmina  została w sposób szczególny 
dotknięta skutkami nawałnic, które miały 
miejsce od 18 do 30 czerwca. Na blisko 200 
wyjazdów z terenu PWZ ponad 80 interwen-
cji miało miejsce w Ożarowie Mazowieckim 
i pobliskich miejscowościach.

W dalszym ciągu sytuacja meteorologiczna 
jest skrupulatnie monitorowana przez służ-
by miejskie, kontrolowany jest również stan 
Kanału Ożarowskiego. 
Suma rocznych opadów dla Mazowsza cen-
tralnego, w tym naszej gminy, wynosi śred-
nio 500–550 mm/m2. 
Z obserwacji gminnej stacji meteorolo-
gicznej wynika, że od początku roku suma 
opadów wyniosła 250 mm/m2, z czego 

większość, tj. 181,6 mm/m2, wystąpiła tylko 
w czerwcu, czyli na każdy metr kwadratowy 
terenu spadło 181 litrów wody, a znaczna część 
opadów przypadła na koniec miesiąca. Niewąt-
pliwie jest to anomalia pogodowa powodująca 
na obszarach nizinnych podtopienia i zalania, 
czego aktualnie doświadczamy. 

W Urzędzie Miejskim specjalna komisja 
do szacowania szkód przyjmuje wnioski 
i informacje o stratach poniesionych 
w uprawach przez rolników.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

SPRZĘT KOMPUTEROWY dla Szkoły 
Podstawowej w Płochocinie
Nowoczesne pracow-
nie informatyczne 
w Szkole Podstawowej 
im. Szarych Szeregów 
w Płochocinie powstaną 
dzięki dofi nansowaniu 
ze środków unĳ nych, 
budżetu województwa 
mazowieckiego i środ-
ków budżetu państwa.

30 czerwca 2020 r. przedstawiciele Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki: Elżbieta 
Jastrzębska-Jóźwiak – zastępca bur-

mistrza i Małgorzata Piotrowska – skarbnik 
gminy podpisali umowę partnerską o dofinan-
sowanie projektu, w ramach którego Szkoła 
Podstawowa w Płochocinie otrzyma kompu-
tery, tablice multimedialne, monitory inter-
aktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, 
moduły i programy edukacyjne, drukarki, 
projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne 
o wartości ok. 90 tys. zł. 

Nowe wyposażenie IT pomoże uczniom w przy-
padku zdalnej nauki. Dodatkowo nauczyciele 
skorzystają ze szkoleń i instruktaży z prowadze-
nia nauki zdalnej o wartości ok. 30 tys. zł. 

Termin realizacji projektu planowany jest na 
początku nowego roku szkolnego 2020/2021.
Projekt jest realizowany w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Elżbieta Jastrzębska- Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

Czerwcowe ulewne deszcze i lokalne podtopienia w gminie Ożarów Mazowiecki
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PIASTÓW

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Przebudowa ul. J. Sułkowskiego 
na odcinku od ul. Żbikowskiej 
do ul. Bohaterów Wolności wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 
w Piastowie została zakończona 
3 czerwca 2020 r. Wartość wykonanych 
robót w niosła 1 402 200,00 zł brutto. 
Wykonawcą robót budowlanych była 
fi rma BUD-BRUK Wiesław Bugajczyk 
z Pruszkowa.

Przebudowa ulicy obejmowała swoim za-
kresem następujące prace:

 � budowę jezdni ul. J. Sułkowskiego,
 � budowę nawierzchni skrzyżowań ul. J. Suł-

kowskiego z ul. Żbikowskiej, J. Bema, 
E. Plater, I. Skorupki, Bohaterów Wolności,

 � budowę chodników,
 � budowę przejść dla pieszych oraz
 � budowę zjazdów do posesji.

Nowo wybudowana nawierzchnia została 
wykonana z kostki brukowej betonowej zróż-
nicowanej kolorystycznie. Szerokość nowej 

jezdni wynosi 5,0 m, a chodnik o szerokości 
2,0 m zlokalizowany jest naprzemiennie po 
obu stronach jezdni. Przy przejściach dla pie-
szych zamontowano płyty Brajl, ułatwiające 
poruszanie się osobom niewidomym.
Przebudowa ulicy swym zakresem objęła 
również system odwodnienia. Wody opadowe 
i roztopowe z powierzchni drogi odprowadza-
ne będą przez system nowo zaprojektowanych  
przykanalików do istniejącej kanalizacji desz-
czowej. 

UM Piastów

Stadion Miejski w Piastowie 
w przedostatni weekend czerwca 
stał się areną sportową z prawdziwego 
zdarzenia. Stało się tak za sprawą 
młodych piłkarzy, którzy rozegrali 
dwudniowy turniej zorganizowany 
przez Dziecięcą Akademię Ruchu 
i Polską Akademię Futbolu Sport Future. 

T urniej dostarczył wielu emocji licznym 
kibicom, a wysoki poziom umiejętności 
zaprezentowany przez wszystkich za-

wodników sprawił, że byliśmy świadkami 
prawdziwego piłkarskiego święta. Trzeba ko-
niecznie podkreślić profesjonalną organizację 
turnieju i jego atrakcyjną oprawę. Na stadio-
nie przy Al. Tysiąclecia 1 zaprezentowali się 
młodzi piłkarze Drukarza Warszawa, Victorii 
Sulejówek, Marcovii Marki, Broni Radom, 
Okęcia Warszawa, Juniora Białystok, Wichra 
Kobyłka i Rządzy Załubice. Szkoda, że za-
brakło drużyny z Piastowa…

Zwycięzcami dwudniowych 
zmagań zostali młodzi piłka-
rze Marcovii Marki, którzy 
po zaciętej walce pokonali 
w meczu finałowym Victo-
rię Sulejówek. 
W regulaminowym czasie 
mecz zakończył się remisem 
i rozstrzygnęły rzuty karne.

Klasyfikacja drużyn uczest-
niczących w turnieju (miej-
sca 1–6):
1. Marcovia Marki
2. Victoria Sulejówek
3. Broń Radom
4. Okęcie Warszawa
5. Junior Białystok
6. Drukarz Warszawa

UM Piastów

Piastów 
– centrum Wi-Fi
Miasto Piastów pozyskało dofi nansowanie w postaci 
kwoty ryczałtowej 64.368,00 zł brutto (51 494,40 zł 
z budżetu środków europejskich i 12 873,60 
zł z budżetu państwa) na realizację Projektu 
pn. „Piastów centrum Wi-Fi” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa 
I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, 
Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
 w możliwości dostępu do szeroko pasmowego 
internetu o wysokich przepustowościach. 

P rojekt dotyczy wybudowania publicznej otwartej sieci 
Wi-Fi w centrum miasta Piastowa. W ramach projek-
tu na terenie Piastowa powstanie całkowicie nowa pub-

liczna sieć Wi-Fi, która będzie udostępniona w miejscach 
lokalnego życia społecznego, w tym przestrzeniach ze-
wnętrznych dostępnych dla ogółu społeczeństwa, zgodnie 
z „Wymaganiami Wi-Fi”. Projekt przewiduje utworzenie 
13 publicznych punktów dostępu do Internetu – hotspotów. 
W urządzenia zostaną wyposażone budynki użyteczności 
publicznej, tj.: Urząd Miejski w Piastowie przy ul. 11 Li-
stopada 2 i ulicy 11 Listopada 8; Liceum Ogólnokształcą-
ce z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza 
w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A; Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Piastowie przy Al. Tysiąclecia 1; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Lwowska 8; 
Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa przy 
ul. Ks. J. Popiełuszki 12; Miejski Ośrodek Kultury przy 
ul. Warszawska 24, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej PIASTUN przy ul. Mikołaja Reja 1; Willa Mil-
lera przy ul. Bohaterów Wolności 23 oraz parki i skwery 
tj.: Park Niepodległości; Park Świętego Stanisława Kostki; 
Skwer im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”; 
Park Bogny i Jerzego Sokorskich.   

UM Piastów

Ulica Sułkowskiego jak nowa

Piłkarski początek lata
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W ostatni weekend czerwca w Piastowie 
rozegrany został turniej tenisa ziemnego 
upamiętniający Andrzeja Gospodarczyka. 
Memoriał ku jego pamięci zgromadził wielu 
wyjątkowych gości, jego bliskich i przyjaciół.

ANDRZEJA Gospodarczyka śmiało na-
zwać można legendą pia-

stowskiego tenisa. Na tutejszych kortach aż 9-krotnie 
wywalczył on tytuł Mistrza Piastowa. Dorobek ten 
z pewnością byłby jeszcze większy, gdyby nie ciężka 
choroba, która pod koniec 2019 roku przedwcześnie 
przerwała życie tego utalentowanego tenisisty. 

Wśród przyjaciół i osób związanych z piastowskim 
środowiskiem tenisowym, Andrzej Gospodarczyk 
uchodził za osobę wyjątkowo ciepłą, towarzyską 
i kulturalną. W przytaczanych wspomnieniach na-
zywano go wręcz „gentlemanem piastowskich kor-
tów”. Wiadomość o jego chorobie i śmierci była dla 
wszystkich ogromnym ciosem. Już w czasie pogrze-
bu Andrzeja, pojawiła się propozycja uczczenia jego 
pamięci poprzez organizację specjalnego turnieju 
tenisowego. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był 
wiceprezes Piastowskiego Towarzystwa Tenisowego 
i Bocce, Zbigniew Stanecki. Koncepcja ta szybko 
zyskała sobie uznanie. Do włączenia się w sprawy 
organizacyjne nie trzeba było nikogo przekonywać. 

I tak wspólnymi siłami narodziła się w Piastowie 
nowa impreza tenisowa – Memoriał Andrzeja Go-
spodarczyka.

Turniej ku czci Andrzeja Gospodarczyka roze-
grany został na piastowskich kortach w dniach 
27 i 28 czerwca. Zainteresowanie udziałem w Me-
moriale przerosło znacznie oczekiwania organizato-
rów. Do rozgrywek zgłosiło się aż 50 osób, co czyni 
tę imprezę drugą największą pod względem liczby 
uczestników, w całej historii piastowskiego tenisa. 

Uroczyste otwarcie, jak i losowanie turnieju popro-
wadził znany dziennikarz, prezenter radiowy i telewi-
zyjny, Zygmunt Chajzer. W wydarzeniu brała udział 
najbliższa rodzina Andrzeja Gospodarczyka – jego 
żona oraz syn, którzy byli też fundatorami nagród 
rzeczowych w turnieju. Na otwarciu obecny był Bur-
mistrz Miasta Piastowa, Grzegorz Szuplewski, który 
podzielił się z zebranymi swoimi wspomnieniami 
o Andrzeju Gospodarczyku, któremu wielokrotnie 
miał przyjemność wręczać puchar Mistrza Piastowa. 

Uczestnicy turnieju startowali w czterech grupach: 
Singiel OPEN, Singiel 45+, Debel OPEN i w jednej 
specjalnie powołanej na tę okoliczność – Debel „Gru-
pa Przyjaciół Andrzeja”, skupiających osoby najbli-
żej z nim związane. W wyniku rozgrywek, kategorię 
Singiel OPEN wygrał Leszek Wrzesień, pokonując 
w finale Kacpra Żmudę kolejno 6:0 i 6:1. Zwycięzcą 
grupy Singiel 45+ okazał się Grzegorz Sołtys, który 
zakończył decydującą potyczkę z Piotrem Skórskim 
wynikiem 2:0 w setach (6:0, 6:1). Puchar w katego-
rii  Debel OPEN trafił do niepokonanego męskiego 
duetu w składzie Leszek Wrzesień & Łukasz Pecht. 
Ich rywale – Piotr Głogowski i Artur Kozieł przegra-
li z nimi w finale kolejno 3:6 i 3:6. Laur zwycięz-
ców w ostatniej z grup – Debel „Grupa Przyjaciół 
Andrzeja” powędrował do Macieja Badowskiego 
oraz Zbigniewa Stawiereja, którym, po zaciętym po-
jedynku, udało się ostatecznie pokonać duet Witold 
Osadca & Zbigniew Stanecki z wynikiem 6:4 i 6:2 
w setach.  
Memoriał Andrzeja Gospodarczyka spotkał się z bar-
dzo ciepłym przyjęciem zarówno wśród uczestników, 
rodziny i bliskich tenisisty, jak i widzów przyglądają-
cych się rozgrywkom. – To było prawdziwe sporto-
we święto, pełne dobrych emocji, które udzieliły się 
wszystkim przybyłym. Andrzej był duszą towarzystwa 

tych kortów. Znów udało mu się nas wszystkich 
połączyć i zafundować dużo zdrowej rozryw-
ki. Jeden z uczestników przebył aż 150 km żeby 
być tu z nami. Nie brakowało też zawodników, 
którzy stanęli z rakietą na kortach mimo posia-
danych kontuzji. To był wyjątkowy czas i piękne 
wspomnienie świetnego piastowskiego tenisisty 
i naszego przyjaciela – podsumowuje Zbigniew 
Stanecki, wiceprezes PTTiB.

Memoriał Andrzeja Gospodarczyka był pierw-
szym, ale jak zapewniają organizatorzy, na pew-
no nie ostatnim na piastowskich kortach. Kolej-
na edycja imprezy planowana jest na czerwiec 
2021 roku.   

UM Piastów

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

OPODATKOWANIE POLISY NA ŻYCIE
Niedawno zmarła moja mama. Jestem jej je-
dyną spadkobierczynią – zresztą zakończy-
łam już formalności związane z przejęciem 
po  niej spadku. Mama miała polisę na życie, 
a ja byłam w niej uwzględniona jako osoba 
uposażona. Nie wiem tylko czy od pieniędzy 
otrzymanych z takiej polisy trzeba zapłacić 
podatek od spadków i darowizn?
Nie ma takiej potrzeby. Cechą charakterystycz-
ną polisy na życie jest to, że według polskiego 
prawa zaliczą się ja do tak zwanych ubezpieczeń 
osobowych. W ubezpieczeniach tego typu oso-
ba, która się ubezpiecza ma prawo określić kto 
otrzyma pieniądze z polisy po jej śmierci. Może 
to być nie tylko jedna, ale nawet wiele osób. 
Ubezpieczający powinien jedynie wskazać ile 
gotówki każda z nich powinna po nim dostać. Je-
śli tego nie określi przyjmuje się domniemanie, 
że wszyscy wskazani w ubezpieczeniu dostają 
po równo. W Pani przypadku nie mamy do czy-
nienia z tym problemem, ponieważ Pani mama 
ustanowiła Panią jedynym uposażonym. Kodeks 
cywilny stanowi, że to co należy wypłacić z po-
lisy na życie – choć zalicza się takie świadczenie 
do praw majątkowych – to jednak nie należy to 

do spadku po zmarłym posiadaczu polisy. Ma to 
dla Pani ogromne praktyczne znaczenie – skoro 
bowiem pieniądze wypłacone z ubezpieczenia 
na życie nie wchodzą do spadku, nie mogą na-
leżeć do masy spadkowej. W związku z tym, 
z formalnego punktu widzenia, takiego majątku 
się nie dziedziczy. Dostanie go Pani na podsta-
wie innych przepisów dotyczących ubezpieczeń. 
Skoro więc kwota wypłacona z polisy nie 
wchodzi do masy spadkowej –nie ma potrze-
by wykazywać jej w zeznaniu podatkowym 
sporządzanym przez spadkobiercę na użytek 
podatku od spadków i darowizn. A w konse-
kwencji nie płaci się też od tak uzyskanych 
pieniędzy podatku od spadków i darowizn. 
To, że pieniądze wypłacone z polisy nie należą 
do spadku ma jeszcze jedno znaczenie. Można 
bowiem spokojnie przejąć te środki bez obawy, 
że wraz z nimi przejmie się długi i zobowiąza-
nia zmarłego. Od takich środków nie płaci się 
też podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Chociaż nie zostało to opisane w pytaniu za-
kładamy, że Pani mama miała typową polisę 
na życie – wtedy stosujemy się do wszystkich 
opisanych powyżej zasad. Czasami zdarza się, 
że ubezpieczony zawiera umowy ubezpieczenia 
połączone z ubezpieczeniowymi funduszami ka-
pitałowymi. W takim przypadku część wpłaca-

nych przez niego środków jest inwestowana. Jeśli 
towarzystwo ubezpieczeniowe wypracowało dla 
swojego klienta zysk, to od niego należy zapłacić 
podatek dochodowy od osób fizycznych. Ma on 
charakter zryczałtowany i wynosi 19%. Stawka 
ta obejmuje nie wszystko to, co klient wpłacił 
ubezpieczycielowi, a jedynie osiągnięty przez 
niego zysk na różnych inwestycjach.

WSTRZYMANIE EGZEKUCJI
Przez jakiś czas miałem kłopoty z pracą i w 
efekcie dorobiłem się zadłużenia w spła-
cie alimentów na rzecz mojego syna. Teraz 
mam już porządną pracę i chciałbym spłacić 
długi. Czy mogę jakoś wstrzymać egzekucję 
prowadzoną przez komornika, bo jej koszty 
powoli doprowadzają mnie do ruiny, a nie 
pomagają mojemu dziecku.
Kodeks postępowania cywilnego przewiduje 
możliwość zakończenia postępowania egzeku-
cyjnego w sprawie zaległych alimentów. Pan 
jako dłużnik ma prawo domagać się umorzenia 
egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przy-
szłości. To niestety dosyć kosztowne rozwiąza-
nie bo – po pierwsze – musiałbym Pan spłacić 
wszystkie zaległości, a po drugie – złożyć do de-
pozytu prowadzonego przez Ministra Finansów 
zabezpieczenie kolejnych alimentów – musi to 
być równowartość świadczeń alimentacyjnych za 
sześć miesięcy. Dodatkowo musi Pan upoważnić 

komornika do pobierania z tego rachunku pienię-
dzy na wypadek, gdyby okazało się, że przestał 
Pan regularnie spłacać swoje należności. Jeśli 
wybierze Pan to rozwiązanie, od momentu umo-
rzenia postępowania egzekucyjnego będzie Pan 
płacił tylko alimenty, bez konieczności opłacania 
dodatkowych kosztów komorniczych.

TESTAMENT W REJESTRZE
Dowiedziałem się z plotek, że mój wuj, któ-
rego jestem jedynym krewnym sporządził 
testament. Podobno jest on zarejestrowany 
w jakimś rejestrze. Czy mogę w nim spraw-
dzić czy rzeczywiście jest taki dokument?
Nie! W Notarialnym Rejestrze Testamentów 
(NRT) rzeczywiście można ujawnić testament – 
i to zarówno ten sporządzony w formie aktu no-
tarialnego jak i własnoręczny, sporządzony przez 
notariusza. Nie jest to obowiązkowe, ale robi się 
to na wniosek testatora. Taki wpis nie może 
być ujawniony dopóki żyje ten, kto testament 
sporządził. Dopiero po jego śmierci okazuje się 
notariuszowi akt zgonu i otrzymuje informację 
o tym, czy testament został wciągnięty do reje-
stru. Dopóki żyje Pani wuj nie ma możliwości 
sprawdzenia czy zostawił swoją ostatnią wolę.

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...* 

Pierwszy Memoriał Andrzeja Gospodarczyka
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GMINA BRWINÓW � URSUS

Miejsko-wiejska gmina Brwinów zajęła w swojej kategorii 5. miejsce 
w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego.

E konomiści przeanalizowali fi-
nanse 2790 polskich gmin, miast 
i powiatów. Badali sposób gospo-

darowania pieniędzmi, pracowali na 
„twardych danych” – oficjalnych spra-
wozdaniach finansowych, jakie każda 
jednostka samorządu terytorialnego 
składa do Okręgowej Izby Obrachun-
kowej. W ten sposób powstał Ranking 
Finansowy Samorządu Terytorialnego 
w Polsce.

– Miło mi przekazać, że Państwa gmi-
na znalazła się w czołówce Rankin-
gu. To duże wyróżnienie, ale przede 
wszystkim obiektywna ocena wyso-
kiej jakości prac władz i urzędników 
samorządowych oraz potwierdze-
nie kompetentnych działań radnych, 
którzy decydują o kierunku rozwoju 
Państwa małej Ojczyzny – napisał 
w swoim liście Zygmunt Berdychow-
ski, pomysłodawca Europejskiego 

Kongresu Samorządów i organizator 
Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Ranking Finansowy Samorządu Te-
rytorialnego w Polsce to opracowanie 
kompleksowe, apolityczne i obiektyw-
ne, mierzone siedmioma aktualnymi, 
najważniejszymi wskaźnikami ekono-
micznymi. Samorządy zostały podzie-
lone na pięć klas (np. gminy wiejskie 
czy miasta na prawach powiatu). Ze-
spół badawczy pracował pod kierun-
kiem prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, 
kierownika Katedry Finansów Pub-
licznych Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie. W skład jego zespo-
łu weszli naukowcy z tej uczelni oraz 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecne 
zestawienie dotyczy danych z 2019 r.

Wyniki rankingu są interesujące nie 
tylko dla samorządowców, którzy po-
winni wymieniać się wiedzą i promo-
wać dobre praktyki. Są też źródłem 

wiedzy dla przedsiębiorców poszuku-
jących terenów, w których inwestycje 
będą dobrze wspierane przez lokalne 
władze, oraz dla mieszkańców, któ-
rzy mogą w ten sposób sprawdzić, jak 
publicznymi pieniędzmi gospodarują 
ich lokalne władze. 

– Każdy z nas, w powszechnych wy-
borach decyduje, kto rządzi jego 
małą Ojczyzną. Interesujmy się więc 
ekonomią, obserwujmy i porównujmy 
działania samorządów. Wybierajmy 
najlepszych gospodarzy. Niech jed-
nym z kryteriów oceny podejmowanej 
przy urnie będzie analiza skutecznego 
zarządzania finansami. Ranking Fi-
nansowy Samorządu Terytorialnego 
może w tym pomóc – podkreślają jego 
twórcy.

Więcej informacji: 
https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking/

Gospodarny Brwinów

Wsparcie nauki zdalnej 
dla SP w Otrębusach
236 mazowieckich szkół otrzyma wsparcie od samorządu Mazowsza 
m.in. w postaci szkoleń dotyczących nauki zdalnej. Wśród nich jest Szkoła 
Podstawowa im. W. Puchalskiego w Otrębusach.
30 czerwca br. zastępca burmistrza Jerzy 
Wysocki i skarbnik Elżbieta Dolota oraz 
przedstawiciele samorządu Mazowsza 
reprezentowani przez członków zarządu 
Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc 
podpisali umowę partnerską. Dotyczy 
ona projektu pod nazwą „Mazowiecki 
program przygotowania szkół nauczy-

cieli i uczniów do zdalnego nauczania”. 
Jego celem jest przygotowanie szkół, 
nauczycieli oraz uczniów do nauki zdal-
nej poprzez zakup niezbędnego sprzętu, 
oprogramowania, a także przeprowa-
dzenie odpowiednich szkoleń. 
– To jeden z naszych najważniejszych 
tegorocznych projektów unijnych. Uda-

ło się nam sprawnie pozyskać duże 
środki na doposażenie mazowieckich 
szkół. Trafi do nich sprzęt komputerowy 
niezbędny do nauki zdalnej. Co istotne, 
nauczyciele i uczniowie zostaną prze-
szkoleni, co pozwoli im jeszcze efek-
tywniej wykorzystywać te czasem nowe 
narzędzia nauki – podkreśla członek 
zarządu Janina Ewa Orzełowska.
Zakupiony przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego sprzęt wraz 
z oprogramowaniem zostanie bezpłatnie 
przekazany na własność gminom, które 
przekażą go szkołom. 
Całkowita wartość projektu to 35 mln 
zł, z czego ok. 25,8 mln zł zostanie 
przeznaczonych na wyposażenie szkół 
i placówek oświaty w sprzęt TIK (tech-

nologie informacyjno-komuni-
kacyjne) do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi 
na wyposażenie szkół i placó-
wek w pakiety oprogramowa-
nia, a 680 tys. zł na szkolenia 
dla nauczycieli (około 800) 
oraz uczniów (około 2000).
Projekt jest realizowany w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Całkowita 
wartość projektu to 35 mln 
zł, z czego 28 mln zł to środki 
z UE, ponad 5,2 mln zł z bu-
dżetu województwa mazowie-
ckiego oraz ponad 1,7 mln zł 
z budżetu państwa. 

UG Brwinów

E konomiści przeanalizowali fi- Kongresu Samorządów i organizator wiedzy dla przedsiębiorców poszuku-Gospodarny BrwinówGospodarny BrwinówGospodarny

Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

Dwie ulice do remontu
W czwartek 2 lipca rozpoczną się prace drogowe na ul. Górnej oraz ul. 
Gabriela Narutowicza w Brwinowie.

R emont jezdni oraz poboczy zostanie wykonany na dwóch równoległych 
ulicach, które łączą ul. Grodziską oraz Słoneczną. Długość każdej z nich 
to ok. 210 m. Prace mają zakończyć się w ciągu miesiąca. Wykonywać 

je będzie firma wyłoniona w przetargi – spółka PPUH EFEKT z Warszawy. 
Całkowita wartość umowy wynosi 319.800,00 zł. Po pracach rozbiórkowych 
i usunięciu resztek starej i zniszczonej nawierzchni utwardzonej zostanie wy-
konana nowa podbudowa oraz nawierzchnia. W trakcie prac mogą pojawią 
się utrudnienia w ruchu. Od 2 lipca zostanie wprowadzona zmieniona orga-
nizacja ruchu.

UG Brwinów

�  URSUS. Bajkowy sierpień w Parku Czechowickim
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Ten sympatycznie i śmiesznie wyglądają-
cy osobnik na zdjęciu to nie bohater kres-
kówki… Tak wyglada Giardia intestinalis 
w dużym powiększeniu. To nieprzyjemny 
„pasażer na gapę”, który należy do wiciow-
ców i pasożytuje na powierzchni komórek 
nabłonka jelita cienkiego u bardzo wielu ga-
tunków zwierząt (naczelne, psy, koty, świnie, 
przeżuwacze i gryzonie) oraz u ludzi.

P onieważ giardioza jest w ostanim czasie 
dość często diagnozowaną chorobą wśród 
pacjentów przychodni – postanowiliśmy na-

pisać na jej temat kilka słów.

DO ZARAŻENIA pasożytem dochodzi w wyni-
ku zjedzenia inwazyjnych cyst znajdujących 
się w środowisku, które zostały wydalone wraz 
z kałem innego żywiciela. Pierwotniak po prze-
dostaniu się do organizmu zwierzaka przywiera 
do powierzchni komórek nabłonkowych jelita 
i – poprzez podział komórek – niezwykle szybko 
się rozmnaża zasiedlając kolejne fragmenty jeli-
ta. Część z tych nowych komórek przeobraża się 
w cysty, które po wydaleniu z organizmu są w sta-
nie przetrwać w niesprzyjającym środowisku od 
kilku do kilkunastu miesięcy. I cykl się powtarza.

W 1 GRAMIE KAŁU MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ PO-
NAD MILION CYST LAMBLII (!!!), podczas gdy 
minimalna ich liczba wywołująca zakażenia 
u ludzi i zwierząt to (w zależności od okolicz-
ności) od 10 do 100 sztuk. Nietrudno więc do-
myślić się, że lamblioza u psa jest dość często 
spotykaną chorobą.
Giardia może rozprzestrzeniać się między ludź-
mi i zwierzętami bezpośrednio – czyli np. przez 
zabrudzone ręce lub też za pośrednictwem za-
nieczyszczonej cystami wody lub żywności.
Twój pies może się nimi zarazić, kiedy np.:

 � pije wodę z kałuży,
 � ma kontakt ze skażonymi odchodami – w cza-

sie spaceru czy w warunkach domowych (na 
podkładach higienicznych),

 � ma kontakt z zakażoną glebą – zabawy 
w trawie, kopanie w ziemi,

 � wylizuje swoje futro w czasie codziennej 
toalety.

RYZYKO ZAKAŻENIA jest dużo wyższe w schro-
niskach, hodowlach czy psich hotelach, gdzie 
istnieje po prostu większe prawdopodobieństwo 
obcowania z osobnikiem zarażonym
Na terenie Europy odsetek zarażonych psów 
i kotów wynosi 3–7%. Co ciekawe, zdecydowa-
na większość psów (nawet do 90%) to bezob-
jawowi nosiciele giardii. Objawy częściej ujaw-
niają się u młodszych niż u starszych zwierząt 

i mogą mieć charakter nagły (ostra lamblioza 
u psa), czasowy (nawracająca lamblioza u psa) 
lub ciągły (przewlekła lamblioza u psa).

LAMBLIA (GIARDIA) U PSA MOŻE SIĘ OBJAWIAĆ 
NA RÓŻNE SPOSOBY. Do najczęstszych sympto-
mów należą:

 � biegunka albo luźne stolce o konsystencji 
papki i jasnożółtej barwie,

 � kał z domieszką śluzu lub krwi o nieprzy-
jemnej, ostrej woni,

 � wzdęcia i bule brzucha,
 � spadek wagi mimo utrzymania normalnego 

apetytu,
 � zmiany skórne o charakterze alergicznym,
 � wymioty i odwodnienie,
 � gorączka.

GIARDIOZA U PSA jest chorobą o charakterze pa-
sożytniczym, dlatego w jej leczeniu wykorzy-
stuje się leki przeciw pasożytom. Możliwych 
jest kilka wariantów leczenia – po pełnej diag-
nostyce i zapoznaniu się z ogólnym stanem psa 
oraz jego predyspozycjami lekarz weterynarii 
decyduje, który z nich będzie najbardziej sku-
teczny w danym przypadku.
Złą wiadomością jest jednak bez wątpienia fakt, 
że obserwuje się uodparnianie giardii na stoso-
wane w jej leczeniu preparaty.
W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa po-
nownego pojawienia się lamblii u psa pod ko-
niec terapii farmakologicznej, warto wykąpać 
psa w szamponie przeciw pasożytom, który 
zawiera chlorheksydyne.
Należy też zadbać o to, by pozbyć się cyst z oto-
czenia dokładnie sprzątając przestrzeń, w której 
zwierzak przebywa, piorąc w wysokiej tempera-
turze jego legowisko i zabawki lub wymieniając 
je na nowe.
Spośród odmian Giardia intestinalis chorobo-
twórcze dla człowieka są genotypy występujące 
u psów. Brak jest jednoznacznych dowodów na 
to, że koty stanowią zagrożenie giardiozą dla 
człowieka.
Każdy przypadek stwierdzenia cyst Giardia 
w kale zwierząt należy traktować jako zagroże-
nie dla zdrowia ludzi.

NIE NALEŻY JEDNAK WPADAĆ W PANIKĘ: lam-
blioza to choroba „brudnych rąk”!!!, więc przy 
zachowaniu odpowiedniej higieny i ostrożności 
ryzyko zakażenia jest niewielkie.
Przede wszystkim trzeba pamiętać – i zwrócić 
na to szczególną uwagę dzieciom, by po zaba-
wie i pieszczotach z psem dokładnie umyć ręce 
ciepłą wodą z mydłem. Całowanie się z zainfe-
kowanym psiakiem czy dzielenie z nim jedze-
nia za pomocą sztućców czy talerzy również nie 
jest dobrym pomysłem…
Jeśli Twoje zwierzę jest zarażone lamblią, mu-
sisz też szczególnie pamiętać o sprzątaniu jego 
odchodów na spacerze – o czym pamiętać trzeba 
oczywiście zawsze. Zapobiega to rozprzestrze-
nianiu się cyst wśród innych zwierząt i ich właś-
cicieli.

BARDZO WAŻNA JEST REGULARNA PROFILAK-
TYKA PRZECIWPASOŻYTNICZA, której prze-
strzeganie może przyczynić się do znacznego 
zmniejszenia ekspansji tego pasożyta w środo-
wisku.

lek. wet. Rafał Skwarski
specjalista chorób psów i kotów

GIARDIA INTESTINALIS
– groźny pasożyt w jelicie🐕

02-495 WARSZAWA-URSUS 
UL. RYNKOWA 5

www.ursusweterynarz.pl

TEL.: 22 245 31 07 | 604 157 775

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

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

UWAGA! 
Na wizytę należy się 
umówić telefonicznie

Ważne tematy na czerwcowej 
sesji Rady Seniorów w Ursusie

W czerwcu odbyła się, po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią COVID-19, 
sesja Rady Seniorów Dzielnicy Warszawa-Ursus. W sesji uczestniczył zastępca burmistrza 
Wiesław Krzemień, który udzielił kilku interesujących informacji.

W ładze dzielnicy liczą się z wielo tysięczną 
społecznością 60+, o czym m.in. świadczy 
obecność członków Zarządu Dzielnicy na 

spotkaniach Rady, informowanie o planach i bie-
żących działaniach, oraz branie pod uwagę potrzeb 
seniorów. Na początku czerwcowej sesji pojawił się 
nawet burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński.
Na wstępie przypomniano protokół z marcowej 
sesji, na której m. in. padła informacja o wpływie 
do budżetu 2 mln zł na budowę nowego Centrum 
Kultury, planowanego przy ul. Gierdziejewskiego. 
Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi ok 
50 mln zł. Aktualnie można więc przystąpić do pro-
jektowania centrum.
Była mowa o pewnych problemach z wykonawca-
mi budynku komunalnego, naprzeciw sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej, na którego parterze miało 
się mieścić przedszkole. Był tam też planowany 
parking.

Nowe przeszkody na drodze do Muzeum Ursusa
Burmistrz Krzemień poinformował o przesunię-
ciach w budżecie. Bulwersujące dla wielu miesz-
kańców i organizacji społecznych zaangażowa-
nych w ideę powstania Muzeum Ursusa może 
okazać się przesunięcie 800 tys. zł przeznaczo-
nych na wykup kolekcji (ok. 400 eksponatów), 
dokumentujących ponad stuletnią historię ZM 
Ursus. Kolekcja jest obecnie własnością Polskiego 
Holdingu Obronneg, który przechowywuje eks-
ponaty w pozakładowym budynku przy ul. Posag 
7 Panien. W ciągu ostatnich 4 lat wielokrotnie pisa-
liśmy w „Mocnych Stronach” o tej niezrozumiałej 
sytuacji. Pamiętamy, że pełne poparcie i obietnicę 
bezpłatnego przekazania Kolekcji dla Dzielnicy Ur-
sus złożył Premier Mateusz Morawiecki. 
Pieniądze przeznaczone na kolekcję przekazano 
na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji, w które-
go gestii są m.in. ursuskie baseny. Dyrektor OSiR 
poinformował Zarząd Dzielnicy, że pieniędzy 
na działalność wystarczy tylko do lipca i jeżeli 
nie otrzyma takiej właśnie kwoty, będzie musiał 
zwolnić 60 pracowników. Jak stwierdził burmistrz 
Krzemień: – Musieliśmy z czegoś zrezygnować – 
chociaż to zadanie inwestycyjne – i przenieść środ-
ki zabezpieczone na wykup kolekcji do wydatków 
bieżących. Konsultowaliśmy to z Komisją Kultury, 

Sportu i Spraw Społecznych i Rada Dzielnicy pod-
jęła uchwałę. Wcześniej Zarząd Dzielnicy wspól-
nie z Holdingiem Obronnym wybrały wspólnego 
rzeczoznawcę, który wycenił wartość kolekcji na 
1,6 mln zł brutto. Burmistrz Krzemień zaznaczył, 
że osobiście jest jak najbardziej za pozostawieniem 
kolekcji w Ursusie. To temat bliski jego sercu, jest 
inżynierem mechanikiem, uczył w szkole przygoto-
wującej do pracy w fabryce, pracował w Zakładach 
– Ale... trzeba wybierać.
Burmistrz zauważył, że ponieważ w Warszawie nie 
wpłynęły do budżetu 2 miliardy złotych, wszystkie 
dzielnice dostały zalecenie zaoszczędzenia z wy-
datków bieżących i przekazania pieniędzy do bud-
żetu miasta. Dla Ursusa kwota wyniosła 2,9 mln zł. 
Dotknęło to przede wszystkim wydziały promocji 
i kultury.

Tablety dla uczniów, brak miejsc w przedszkolach, 
tężnia pod znakiem zapytania
Radni dowiedzieli się również o zakupie przez 
Urząd Dzielnicy, w związku z zarządzeniem nauki 
zdalnej, 160 tabletów dla uczniów nieposiadają-
cych niezbędnego do nauki sprzętu. 
W tym roku zabrakło miejsc dla 360 przedszko-
laków, ale wspólnie z dyrektorami placówek czy-
nione są starania, żeby te miejsca się znalazły.
Nie wiadomo, jak zakończy się sprawa budowy 
tężni w Ursusie. Ogłoszony był przetarg na bu-
dowę, ale wszystkie oferty znacznie przekraczały 
przeznaczoną na ten cel kwotę 300 tys. zł. Mamy 
informację, że został ogłoszony jeszcze jeden prze-
targ. Może tym razem znajdzie się odpowiedni ofe-
rent. Ursuscy seniorzy są bardzo zainteresowani.

List do Prezydenta
Rada Seniorów wystosowała list do Prezydenta 
RP w sprawie podjęcia inicjatywy objęcia stałą 
opieką medyczną w domu osób po 70 roku życia. 
Wniosek poparły wszystkie Kluby Seniora, Towa-
rzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dzielnico-
wa Komisja Dialogu Społecznego, Koło Nr 6 He-
lenów Św. Zw. Żołnierzy AK, Zespół Opiekunów 
Pamięci AK, Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Pol-
sce Oddział Warszawski.

Tekst i zdjęcie
 Jacek Sulewski
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WIELKA GALA 
w „Arsusie”

Już od 27 lat w maju odbywa się w Warszawie uroczysta gala, kończąca 
stołeczną edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspania-
łych”. Tym razem przebieg i harmonogram konkursu zaburzyła epidemia. Fi-
nał miał miejsce 28 czerwca w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus”.

O rganizatorem konkursu „Ośmiu 
Wspaniałych”, promującego mło-
dych społeczników jest Fundacja 

„Świat na Tak”, której założycielem 
i prezesem jest Joanna Fabisiak. Celem 
Konkursu jest promowanie pozy-
tywnych zachowań, działań, postaw 
dzieci i młodzieży oraz upowszechnia-
nie idei młodzieżowego wolontariatu 
oraz powoływanie w szkołach Klubów 
Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu 
działającego według programu wy-
chowawczego Joanny Fabisiak „Wy-
chowanie przez działanie”. Tytuł Kon-
kursu, a także nazwa szkolnych klubów 
wolontariatu nawiązuje do znanego we-
sternu „Siedmiu wspaniałych”, w któ-
rym siedmiu zwyczajnych facetów wy-
powiada walkę dyktatowi zła w małym 
meksykańskim miasteczku i ostatecznie 
wygrywa nierówną walkę. Konkurs 
jest zachętą dla młodych, by wbrew 
przeciwnościom przeciwstawiali się 
uzależnieniom, przemocy i egoizmowi 

we własnym środowisku szkolnym, 
koleżeńskim, rodzinnym.

Kreować dobry świat
Czytając program Joanny Fabisiak, 
umieszczony na stronie Fundacji do-
wiemy się m.in., że wolontariat jest 
drogą budowania wspólnoty między 
ludźmi. „To od nas i tylko od nas 
zależy los i przyszłość świata. Po-
wstaje zatem pytanie jak „układać 
człowieka”, aby potrafił i chciał kre-
ować dobry świat. My, członkowie 
Fundacji „Świat na Tak” wiemy, że 
powinien być wrażliwy na los potrze-
bujących, cenić altruizm, a przede 
wszystkim brać odpowiedzialność za 
swoje życie, a także życie społeczne”.

Fundacja „Świat na Tak”
Cała historia rozpoczęła się na warszaw-
skim Żoliborzu z inicjatywy Joanny 
Fabisiak w 1993 roku. Wtedy ruszyła 
pierwsza edycja Samorządowego Kon-
kursu Nastolatków „Ośmiu Wspania-
łych”. To proste przesłanie – wystarczy 
niewielu, by zmienić wiele – było pełne 
optymizmu i doskonale nawiązywało do 
założeń Konkursu. Młodzi wolontariu-
sze chcieli zmieniać wiele i dlatego po-
dejmowali pracę w szkolnych „Klubach 
Ośmiu”. Wkrótce było ich tak dużo, że 
musieli jakoś się zorganizować. Tak po-
wstała w 1998 roku Fundacja „Świat na 
Tak”.
Gala rozpoczęła się odśpiewaniem hym-
nu „Zmienię świat na tak”. Hymn (z to-
warzyszeniem publiczności) odśpiewał 
i oprawę artystyczną zapewnił duet wo-
kalno-muzyczny „Klasyczne Anioły”. 
Ukraińskie małżeństwo z towarzysze-

niem bandury porwało publiczność wy-
konaniem m.in.: „Hej, sokoły”, „To były 
piękne dni”, „Lato czeka”. 
Następnie prowadzący galę Jarosław 
Jóźwiak przywitał gości, wśród których 
byli m.in.: burmistrzowie i wicebur-
mistrzowie Wawra, Mokotowa, Pragi 
Południe, Białołęki, prezydent Legio-
nowa, dyrektor MPWiK, prezes MZA, 
gospodarz miejsca – dyrektor OK „Ar-
sus” Bogusław Łopuszyński, burmistrz 
dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński, wi-
ceburmistrzowie Ursusa Wiesław Krze-
mień i Kazimierz Sternik. 
Prowadzący galę szczególnie przywitał 
wszystkich laureatów Konkursu, ich 
opiekunów i zaprosił na scenę  główną 
organizatorkę Konkursu – prezes Fun-
dacji „Świat na Tak”, Poseł na Sejm RP 
– Joannę Fabisiak. 

Dlaczego w Ursusie?
Prezes Fundacji opowiedziała krótko 
o utrudnieniach, związanych z przygo-
towaniem tegorocznej gali i przepro-
wadzeniem eliminacji, podziękowała 
wszystkim, którzy uczestniczyli w tym 
przedsięwzięciu. W tym roku wszystko 
było inaczej – inne terminy, inne miej-
sca, inna publiczność, zakaz podawania 

rąk, maseczki na twarzach. Dotychczas 
gale odbywały się w największych sa-
lach teatralnych i w sali Kongresowej, 
co w tym roku z uwagi na zakaz zgro-
madzeń było niemożliwe. Na począt-
ku czerwca złagodzono ograniczenia 
i zgromadzenia można już było w ogra-
niczonej liczbie organizować. Decyzja 
o zorganizowaniu uroczystości w Ursu-
sie zapadła trzy dni przed jej terminem. 
Prezes Fabisiak złożyła szczególne po-
dziękowania dyrektorowi Ośrodka Kul-
tury „Arsus” Bogusławowi Łopuszyń-
skiemu, najwierniejszemu z wiernych, 
który od samego początku jest jurorem 
konkursu, a w trudnej sytuacji okazał 
się niezawodny i właśnie tutaj udało się 
przygotować galę, w której uczestniczy-
ło blisko dwieście osób. Podziękowała 
też sponsorom i partnerom, bez których 
ta Gala w ogóle by się nie odbyła: EBE-
JOT Development, Miasto Stołeczne 
Warszawa, Woda dla Warszawy, Miej-
skie Zakłady Autobusowe Warszawa.

Nadszedł czas na podsumowanie
Jury w składzie: Joanna Fabisiak – Pre-
zes Fundacji „Świat na Tak”, Bogu-
sław Łopuszyński – Przewodniczący 
Jury, Katarzyna Łagocka (Praga Pół-

noc), Aneta Szlakiewicz (Targówek), 
Agnieszka Jarząbek (Praga Południe), 
Agnieszka Kowalska (Dyrektor MDK 
im. Marii Gwizdak na Bielanach), Irena 
Papis (Białołęka), Łukasz Mokrzycki 
(Mokotów), Katarzyna Staniszewska 
(Fundacja „Świat na Tak”) wydało osta-
teczny werdykt.

Nagrody i dyplomy wręczali laureatom 
m.in.: Joanna Fabisiak, burmistrz dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan 
Olesiński z zastępcami oraz dyrektor 
OK „Arsus” Bogusław Łopuszyński.



Mocne Strony    |    9 LIPCA 2020 R.    |    NR 12-13(86-87)/2020  (ROK V)

dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW 15URSUS

REKLAMĘ w dwutygodniku 
„Mocne Strony” można zamówić 
na DWA SPOSOBY:

�  drogą e-mailową pisząc na adres: 
reklama@mocnestrony.com.pl 

�   osobiście 
w Agencji Reklamowej „LINEA”
02-495 Warszawa URSUS, 
UL. CIERLICKA 2
w dni powszednie (pn.–pt.) 
w godz. 800–1700

CENNIK REKLAM 
dostępny w niebieskiej 
zakładce BIURO REKLAMY 
na www.mocnestrony.com.pl

OGŁOSZENIE 
DROBNE TEKSTOWE
można zamówić drogą 
e-mailową pisząc na adres: 
reklama@mocnestrony.com.pl
UWAGA! W zależności od liczby 
znaków wyróżniamy 3 wielkości 
modułów ogłoszeń drobnych 
tekstowych. Wszystkie ogłoszenia 
tekstowe – w ramce.

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

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

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

Wszystkie reklamy i ogłoszenia 
są widoczne przez co najmniej 

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

– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE  REKL AM 
I  OGŁOSZEŃ DROBNYCH

OGŁOSZENIA DROBNE

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

zatrudni 
osobę do sprzątania

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

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

poszukuje firmy
do sprzątania szkoły

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

LEKARSKIE

DAM PRACĘ

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

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt. 
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

LAUREACI W KATEGORII 
„ÓSEMKA”: 
1. Dorota Dolecka – Dzielnica Bia-

łołęka, 
2. Julia Borowska – Dzielnica Moko-

tów, 
3. Daria Kalinowska – Dzielnica 

Śródmieście, 
4. Krzysztof Kmieć – Dzielnica Mo-

kotów, 
5. Wiktoria Nowakowska – Legiono-

wo, 
6. Marcin Ochmański – Dzielnica 

Praga Północ, 
7. Paweł Patoka – Dzielnica Wola, 
8. Magdalena Stefańska – Dzielnica 

Mokotów
Wyróżnieni: 

 � Maria Anaszewska – Bemowo, 
 � Artur Bartosik – Bemowo, 
 � Hanna Górecka – Legionowo, 
 � Amelia Jędrzejczyk – Bielany, 
 � Maria Laskowska – Praga Południe, 
 � Zuzanna Skura – Praga Południe, 
 � Julia Snopek – Targówek.

LAUREACI W KATEGORII 
„ÓSEMKI – GRUPY”: 
1. Szkolne Koło Wolontariatu przy Ze-

spole Szkół Samochodowych i Lice-
alnych nr 2 – Dzielnica Wola, 

2. Szkolne Koło Wolontariatu i PCK 
działające przy XLV Liceum Ogól-
nokształcącym im. Romualda Trau-
gutta – Dzielnica Wola

Wyróżnieni: 
 � „Uśmiechem i sercem” wolontariat 

przy XII Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Henryka Sienkiewicza 
– Dzielnica Wola, 

 � Wolontariat z Technikum Ekono-
micznego nr 8 – Dzielnica Mokotów.

LAUREACI W KATEGORII 
„ÓSEMECZKA”: 
1. Matylda Bis – Bielany, 
2. Natalia Bogusz – Ursus, 
3. Julia Czubek – Śródmieście, 
4. Jakub Latek – Białołęka, 
5. Maja Sokołowska – Legionowo, 
6. Maja Strzałkowska – Mokotów, 
7. Wiktoria Tylutka – Białołęka, 
8. Anastazja Wolska – Bielany
Wyróżnieni: 

 � Maciej Betlejewski – Białołęka, 
 � Łukasz Kacperek – Białołęka

LAUREACI W KATEGORII 
„ÓSEMECZKA – GRUPY”: 
1. Szkolne Koło Wolontariatu przy 

Szkole Podstawowej nr 357 – Be-
mowo, 

2. „Kochamy więc działamy – wolon-
tariusze” przy Szkole Podstawowej 
nr 300 im. Wandy Rutkiewicz – Wi-
lanów, 

3. Szkolny Wolontariat przy Szkole 
Podstawowej nr 120 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Pułków Piechoty 
„Dzieci Warszawy” – Praga Połu-
dnie, 

4. Szkolne Koło Wolontariatu przy 
Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 216 „Klonowego 
Liścia” – Wawer.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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Joanna Fabisiak: – Z powodu epidemii, 
która zdezorganizowała wiele dziedzin 
życia, wszystko było inaczej. Zupeł-
nie inne warunki, terminy, załatwianie, 
umawianie. Najważniejsze, że klimat 
pozostał ten sam. Dzięki ludziom do-
brej woli, takim jak dyrektor Łopuszyń-
ski, który jest ewenementem w historii 
konkursów – jest z nami od samego po-
czątku, wszystko stało się możliwe. Per-
fekcyjnie przygotowane, zabezpieczone 
pod względem rygorów pandemicznych. 
Na zakończenie kolejnego cyklu na-
szych działań tym niezwykłym młodym 
ludziom wręczamy nagrody. Chcemy, 
żeby takich ludzi było jak najwięcej, 
żeby taka była młodzież. Patrzę na Jar-
ka Jóźwiaka, który kiedyś jako 16-latek, 
w 1998 roku w Teatrze Komedia odbie-
rał nagrodę wspaniałego. Dzisiaj prowa-
dził galę. To była spontaniczna decyzja. 
Trudno, żeby na 2, 3 dni przed taka galą 
kogoś umówić.  

�  Jak przebiegały w tym roku elimina-
cje?
– Eliminacje były trójstopniowe. Naj-
pierw na poziomie dzielnic wybierani 
byli kandydaci do eliminacji miejskich. 
Zgłoszono nam 60 osób, z których 
ósemkę trzeba było wybrać on-line. Bez-
pośrednio spotkaliśmy się z 15. osobami 
i spośród nich wybraliśmy wspaniałą 
ósemkę. Jest wśród nich chłopiec, który 
ukończył w tym roku najlepsze techni-
kum w Polsce – mechatroniczne. Bę-
dzie zdawał na reżyserię dźwięku. Sam 
nauczył się grać na 3 instrumentach. 
O swoim wolontariacie mówi, że to nie 
jest tylko pomaganie, to jest dla niego 
sposób na życie i on chce tak żyć. Wy-
jeżdża na tak zwaną Drabinę Jakubową, 
czyli obozy z młodzieżą niepełnospraw-
ną, gdzie trzeba robić wszystko, czasem 
nawet umyć podopiecznych. Magda, 

która jest w organizacji Pomoc Afryce 
i przez trzy lata zbierała pieniądze na 
szkołę w Ghanie, zebrała 3/4 potrzebnej 
kwoty. Resztę dołożono i szkoła jest. 
Marcin jest w szkole policyjnej, pomaga 
w programie Medycy na Ulicy. Bierze 
udział w konkretnej pomocy medycznej 
ludziom potrzebującym. W soboty i nie-
dziele idzie z medykami na ulice. To jest 
bardzo trudne. Jest przyszłym policjan-
tem. Obyśmy takich mieli jak najwięcej. 
Dla mnie on jest święty. Dziewczynka, 
12-letnia Daria ma taki power, że jest 
wzorem dla starszych kolegów ze swojej 
szkoły. Co tydzień chodzi do koleżanki, 
która dzięki jej pomocy zaczęła robić 
znaczne postępy.

�  Nagrody przyznawane są również 
młodszym dzieciom, w kategorii Ośe-
meczki 
– Ósemeczki to jest taki support. Oni 
dopiero wchodzą. Bardzo często ta mło-
dzież później chce być w Ósemce. 

�  Państwa działalność to przecież nie 
tylko konkurs.
– Tak, wspaniałe są kluby. To całoroczna 
praca z młodzieżą w Klubach Ośmiu. 
W Warszawie jest ich 1500, w Polsce ok. 
6 tysięcy. Pracujemy już 27 lat. To jest 
czas, żeby już przyszli następcy i mam 
nadzieję, że ci następcy przyjdą, dopó-
ki są jeszcze siły. To, co robimy, nie ma 
nic wspólnego z polityką, ale niektórzy 
z naszych wychowanków w przyszłości 
będą politykami, działaczami samorzą-
dowymi. My, politycy, musimy mieć 
trochę czasu dla ludzi. Ja jestem 20 lat 
posłem. Polityka to drugi człowiek, któ-
ry staje przede mną. I ja muszę mieć dla 
niego czas. Ja zawsze byłam taka sama 
i tych poglądów nie zmienię. Polityka to 
nie powinny być manipulacje.

(JS)

Poprosiłem Panią JOANNĘ FABISIAK o ocenę 
tegorocznego konkursu i pierwsze refleksje na gorąco
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URSUS

URSUS PAMIĘTA
O SWOICH BOHATERACH
Uroczysty przemarsz po trasie II Biegu Wolno-
ści w Ursusie, podziękowania dla strajkujących 
w 1976 roku robotników z Zakładów Mechanicz-
nych „Ursus” oraz dzielenie się wspomnienia-
mi. W ten sposób w dzielnicy Ursus, w niedzielę, 
5  lipca br., upamiętniono 31. rocznicę częścio-
wo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu oraz 
44. rocznicę strajków z Czerwca 1976 roku.

W ydarzenie rozpoczęło się przy pomniku Robotników 
Czerwca 1976 r. gdzie wyznaczono początek i ko-
niec przemarszu. Trasa liczyła symboliczne 1989 

metrów. Uczestnicy przed startem odebrali okolicznoś-
ciowe koszulki, a po przekroczeniu mety otrzymywali 
z rąk burmistrza dzielnicy Bogdana Olesińskiego pa-
miątkowe medale. Następnie rozpoczęła się druga część 
uroczystości poświęcona strajkom robotniczym. Uczest-
nicy wydarzenia mogli oglądać  okolicznościową wysta-
wę przygotowaną przez Fundację dla Ursusa.

– Dzisiejsze spotkanie jest upamiętnieniem wyda-
rzeń z 1976 i 1989 roku, ale przede wszystkim cenną 
i potrzebną lekcją historii dla nowych mieszkańców 
naszej dzielnicy. To bardzo ważne, abyśmy byli świa-
domi jak istotną rolę w powojennej historii Polski 
odegrał Ursus. Wiele strajków, poczynając od Poznań-
skiego Czerwca 1956 roku, było krwawo tłumionych. 
Skala protestu z 25 czerwca 1976 roku zainicjowanego 
przez robotników z Ursusa, Radomia i Płocka była 
tak duża, że komunistyczne władze po raz pierwszy 
ugięły się pod presją społeczeństwa i wycofały z wpro-
wadzenia zaplanowanych podwyżek cen żywności. 
Symbolem tamtych wydarzeń stała się wykolejona 
w Ursusie lokomotywa. Na strajkujących spadły po-
ważne represje. Przechodzili tzw. ścieżki zdrowia 
i byli skazywani na kilka lat pozbawienia wolności. 
Z potrzeby pomocy uczestnikom protestów powstał 
Komitet Obrony Robotników, który stworzył podwa-
liny pod narodziny NSZZ „Solidarność”. Dziękuję 
Wam za odważną postawę i wkład jaki wnieśliście 
w historię przemian demokratycznych Rzeczpospoli-
tej Polskiej – powiedział do zgromadzonych uczestników 
wydarzeń z czerwca’76 burmistrz dzielnicy Ursus, Bog-
dan Olesiński.

Po przemówieniu burmistrz dzielnicy wraz z zastępcą 
Wiesławem Krzemieniem i wiceprzewodniczącą rady 
Anną Lewandowską wręczali zgromadzonym robotni-
kom pamiątkowe dyplomy i płaskorzeźby. W uroczysto-
ści wzięli również udział: Grzegorz Puchalski – radny 
dzielnicy Ursus, Andrzej Kierzkowski - przewodniczący 
Terenowej Komisji Ursus NSZZ „Solidarność”, Bogu-
sław Łopuszyński – dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus”, 
Alicja Szot z Fundacji dla Ursusa oraz przedstawiciele 
mieszkańców. Obchody zakończyły się wspólnym odsłu-
chaniem pieśni „Mury” – Jacka Kaczmarskiego. Z uwagi 
na obostrzenia wywołane epidemią, wydarzenie miało 
charakter kameralny.

Fot. Urząd Dzielnicy Ursus - Waldemar Sokołowski

Zarzewiem do powstania w 1980 r. ru-
chu „Solidarność” były strajki w Ursusie, 
Radomiu, Płocku i kilkudziesięciu innych 
miejscach w 1976 roku. W Ursusie za-
strajkowała prawie cała załoga, wykole-
jono lokomotywę i zablokowane zostały 
tory na kierunku poznańskim. 25 czerwca 
2020 pod pomnikiem Czerwca 1976 roku 
oddano hołd bohaterom tamtych czasów.

S trajkowano wtedy przeciwko drastycznym 
podwyżkom cen artykułów konsumpcyjnych. 
Strajki w Ursusie i wielu innych miejscach 

Polski zostały brutalnie spacyfikowane, potem 
nastąpiły liczne aresztowania, zwolnienia z pra-
cy, ale podwyżki cofnięto.
Kwiaty pod pomnikiem złożyli: Wojewoda Ma-
zowiecki Konstanty Radziwiłł, Wicemarszałek 
Sejmu Małgorzata Gosiewska, Minister Piotr 
Naimski – współzałożyciel Komitetu Obrony 
Robotników, Przewodniczący Andrzej Kropiw-
nicki i członkowie Zarządu Regionu Mazowsze 
„Solidarności”, delegacje „Solidarności” z in-
nych regionów, Burmistrz Dzielnicy Ursus Bog-

dan Olesiński z zastępcami Kazimierzem Ster-
nikiem i Wiesławem Krzemieniem, delegacja 
Światowego Związku Armii Krajowej Koło Nr 
6 w Ursusie z Bogusławem Łopuszyńskim i El-
żbietą Kołodziejczyk, Ewa Tomaszewska, Da-
riusz Grabowski, przewodniczący Rady Dziel-
nicy Ursus Dariusz Pastor z zastępcami Anną 
Lewandowską i Pawłem Dilisem, delegacje 
Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie oraz 
Koła Prawa i Sprawiedliwości w Ursusie i przede 
wszystkim uczestnicy wydarzeń sprzed 44 lat. 
Do zgromadzonych przemawiali: przewodniczą-
cy Solidarności Ursusa Andrzej Kierzkowski, 
Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, 
minister Piotr Naimski oraz burmistrz Ursusa 
Bogdan Olesiński.
Odczytano listy od premiera Mateusza Mora-
wieckiego, Przewodniczącego Komisji Kra-
jowej „Solidarności” Piotra Dudy i kolegów 
z radomskiej Solidarności do przewodniczące-
go Kierzkowskiego, podpisany: „Radomskie 
warchoły pozdrawiają warchołów z Ursusa” 
[warchołami ówczesne władze nazywały straj-
kujących robotników – przyp. red.]. Premier 
napisał m.in.: 
„Są takie wydarzenia w polskiej historii, 
które musimy zapisywać w pamięci innych 

pokoleń. 44 lata temu robotnicy ZM Ursus 
mieli odwagę wystąpić przeciw komunizmo-
wi. Tutaj, a także w Radomiu i Płocku rodzi-
ła się suwerenna Polska. Powstawała z buntu 
wobec kłamstwa i manipulacji komunistycz-
nej władzy, z pragnienia sprawiedliwości. 
(...) Strajk w Ursusie z pamiętną blokadą 
torów kolejowych przełamał barierę strachu. 
Wkrótce powołano Komitet Obrony Robotni-
ków (1976) i Ruch Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela (1977). Eksplodowało to w 1980 
roku powstaniem Solidarności”.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
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44 rocznica 
Czerwca

,
76 

w Ursusie


