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NASZE STRONY

Obaj kandydaci na prezydenta – Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski – uzyskali w głosowaniu 
12 lipca ponad 10 mln głosów. Jednakże 422 385 wyborców przesądziło o reelekcji Andrzeja 
Dudy. Wreszcie masowo ruszyliśmy do urn i podbiliśmy licznik frekwencji do 68,18%. Czy 
wyniki w skali kraju pokryły się z danymi z gmin i miast naszego obszaru? 

W woj. mazowieckim Andrzej Duda uzyskał 
1 630 346 głosów (47,74%), zaś jego kontr-
kandydat Rafał Trzaskowski 1 784 947 gło-

sów (52,26%). Trzaskowski większość wybor-
ców zdobył w powiecie pruszkowskim – 55 137 
(58,28%). Zwyciężył we wszystkich gminach 
naszego regionu. Zgodnie z uszeregowaniem od 
najwyższego poparcia kandydat Koalicji Obywa-
telskiej uzyskał: w gminie Michałowice – 64,61% 
(7224 głosów), w gminie Brwinów – 59,38% (9189 
głosów), mieście Pruszków – 59,28% (19 925 
głosów), w Piastowie – 54,77% (7128 głosów). 
W całym powiecie warszawsko-zachodnim rów-
nież Rafał Trzaskowski cieszył się największym 
poparciem (54,96%). W gminie Ożarów Mazo-
wiecki uzyskał wynik 57,75%, czyli 7533 głosów. 
Podobnie w stolicy: 67,65% uprawnionych posta-
wiło na prezydenta Warszawy (695 559 głosów). 
W Dzielnicy Ursus poparcie na Trzaskowskiego 
było mniejsze od średniej warszawskiej i wyniosło 
62,41% (21 060 głosów). Największe zaś okazało 
się poparcie na Wilanowie – 77,96%!

Wszędzie ponad 70% głosujących
Województwo mazowieckie osiągnęło najwyższą 
frekwencję w skali kraju – 73,80%. Tym razem, 
w przeciwieństwie do I tury, powiat pruszkow-
ski nie został liderem pod względem frekwencji. 
Z wynikiem 76,12% przegrał z piaseczyńskim, 
gdzie głosowało aż 77,38%. 
Podajemy szczegóły frekwencji z gmin i miast na-
szego obszaru zaczynając od najwyższej frekwen-

cji: gmina Michałowice – 83,66%, gmina Brwi-
nów – 78,93%, Dzielnica Ursus – 78,87%, miasto 
Piastów – 76,96%, gmina Ożarów Mazowiecki 
– 75,18%, miasto Pruszków – 71,87%. 

Michałowiczanie godni naśladowania
Podobnie, jak w I turze, Michałowice przodują 
w udziale mieszkańców w głosowaniu. Zatem nie 
jest przypadkiem, że gmina wygrała 50 tys. zł za 
najwyższą średnią frekwencję w akcji profrekwen-
cyjnej „Głosujesz? Zyskujesz!” zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”. 
Średnia frekwencja w wyborach prezydenckich 
w tej gminie wyniosła aż 82,45% (I tura – 81,24%., 
II tura – 83,66%). 

Przy okazji otwarcia skweru im. Wojciecha Mły-
narskiego w Komorowie, prezydent Warszawy 
Rafał Trzaskowski oraz Michał Olszewski, prezes 
Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, wręczyli 
nagrodę – promesę na 50 tys. zł – na ręce wójt 
gminy Michałowice Małgorzaty Pacheckiej. Pani 
wójt zdradziła: – (…) Przyznaną przez Stowarzy-
szenie „Metropolia Warszawa” nagrodę chcemy 
przeznaczyć na nasadzenia wierzb – drzew tak ty-
powych dla mazowieckiego krajobrazu. Nasadze-
nia będą towarzyszyć Raszynce oraz powstającej 
wzdłuż niej 2,5 – kilometrowej ścieżce rowerowej. 
(…) Nowe drzewa będą świetnym dopełnieniem 
krajobrazu, a jednocześnie trwałym symbolem de-
mokracji.

Agnieszka Gorzkowska

REGION:  II tura wyborów dla Rafała Trzaskowskiego.
50 tys. zł dla gminy Michałowice

Nowe „czarne punkty wodne”
Od 2009 roku władze Mazowsza wspólnie z mazowiecką policją cyklicz-
nie przypominają o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Co 
roku na wodnej mapie Mazowsza pojawiają się miejsca szczególnie nie-
bezpieczne – tam dochodzi do największej liczby wypadków. Gdzie w na-
szym regionie oznaczono nowe miejsca, w których nie wolno się kąpać? 
Jak wyglądają statystyki utonięć?

W tym roku na terenie Mazowsza 
pojawi się 8 nowych czarnych 
punktów wodnych. Najbliżej nas, 

w powiecie pruszkowskim, zostaną 
oznakowane dwa punkty (żwirownie) 
w Sokołowie. Czarno-żółta kolorystyka 

tablicy ostrzegawczej gwarantuje dobrą 
widoczność, natomiast minimalistyczna 
grafika – czytelność. Tablice informują-
ce o ryzyku kąpieli są zawsze ustawione 
w widocznym miejscu. Środki na ich 
wyprodukowanie zapewnił samorząd 
Mazowsza. Natomiast miejsca, w któ-
rych zostaną ustawione wytypowały, ko-
mendy: wojewódzka i stołeczna policji.

CZARNE PUNKTY W NASZYM REGIONIE 
I JEGO BLISKIM SĄSIEDZTWIE

 � Powiat pruszkowski:
 – Gmina Bwinów: Moszna, stawy
 – Gmina Michałowice: Sokołów, 

żwirownie przy u. Żwirowej
 � Warszawa: glinianki Sznajdera, ul. 

Połczynska; staw Cietrzewia od ulic 
Cietrzewia, Dukatowej, Konewki, 
Zbocza Pana Tadeusza; zbiornik 
wodny przy ul. Dudziarskiej

 � Powiat warszawski-zachodni:
 – Gmina Błonie: Błonie, glinki 

przy ul. Lesznowolskiej
W tym roku na obszarze całego Mazow-
sza doszło już do 10 utonięć (stan na 30 
lipca br.). 

SYTUACJA W NASZYM REGIONIE
Cieszą statystyki policyjne, jakie otrzy-
maliśmy z naszego obszaru.  – Od 
1 czerwca 2020 r. do 29 lipca br. Ko-
menda Powiatowa Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą 
w Starych Babicach nie odnotowała uto-
nięć na terenie powiatu warszawskiego 
zachodniego – poinformowała podinsp. 

Ewelina Gromek-Oćwieja, oficer pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Starych Babicach. 
– Na terenie dzielnicy Ursus oraz Wło-
chy m.st. Warszawy do chwili obecnej 
(29 lipca) nie odnotowano przypadku 
utonięcia – podał kom. Tomasz Smyl 
z Komendy Rejonowej Policji Warsza-
wa III. 
Równie dobre wieści przekazała nam 
kom. Karolina Kańka – oficer praso-
wy KPP w Pruszkowie. – Od czerwca 
2020 roku na terenie całego Powiatu 
Pruszkowskiego (Gmina Brwinów, Mi-
chałowice, Piastów, Nadarzyn, Raszyn, 

Pruszków) nie odnotowano żadnego 
utonięcia.

Agnieszka Gorzkowska

Na zdj. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podczas konferencji prasowej z udzia-
łem policji, przedstawicieli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz samorządu woje-
wództwa mazowieckiego. Konferencja (w połowie lipca br.) miała na celu przedstawienie nowych 
czarnych punktów wodnych w woj. mazowieckim.                                         Źródło zdj.: www.mazovia.pl

Tablica ostrzegawcza / mazowiecka policja

�  NASZE STRONY. Tam na pewno się nie wykąpiemy CZARNE PUNKTY WODNE
W NASZYM REGIONIE

Fragmenty map woj. mazowieckiego 
oraz  Warszawy z czarnymi punktami 
wodnymi

Opr. Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kar-
tografi i, Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie
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www.powiat.pruszkow.pl

Powiat Pruszkowski 
z kolejną dotacją na budowę 
SOSW w Pruszkowie 
Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie 
została podpisana umowa o udzielenie dotacji w wysokości 4 mln zł z bud-
żetu Województwa Mazowieckiego na dofi nansowanie realizacji zadania 
pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków 
ul. Wapienna”. Całkowita wartość zadania wynosi 43 016 227,79 zł.

Umowę podpisali: Adam Struzik 
Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, Krzysztof Rymuza 

Starosta Pruszkowski, Agnieszka 
Kuźmińska Członek Zarządu Powia-
tu Pruszkowskiego, Marek Michalak 
p.o. Naczelnika Wydziału Budżetu 
i Finansów. 
Dotacja jest wynikiem podjętej przez 
Sejmik Województwa Mazowieckiego 
uchwały dotyczącej dofinansowania 
realizacji projektów w ramach „Instru-

mentu wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju wojewódz-
twa mazowieckiego”. Jednocześnie 
informujemy, że sponsorem zadań jest 
również Fundacja Pruszyńscy.

W imieniu Mieszkańców Powiatu 
Pruszkowskiego serdecznie dziękuje-
my Panu Marszałkowi Adamowi Stru-
zikowi za wsparcie.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Obchody 76. Rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego w powiecie pruszkowskim
1 sierpnia upamiętniliśmy 76. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd Powstańcom oddano o godzinie 
17:00 przy ul. Waryńskiego 1 w Pruszkowie, przy tablicy poświęconej pracownikom Elektrowni Okręgu Warszawskie-
go zamordowanych w czasie II wojny światowej.

W imieniu Rady i Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego 
wieniec złożyli Krzysztof 

Rymuza Starosta Pruszkowski 
i Michał Landowski Sekretarz 
Powiatu. Kolejny punkt obcho-
dów miał miejsce na terenie parku 
Potulickich przy Pałacu Ślubów. 
Muzeum Dulag 121 przygotowało 
wystawę „Solidarność i wsparcie” 
poświęconą zakrojonej na szeroką 
skalę akcji pomocowej wygna-
nym mieszkańcom Warszawy. 
Uroczystego otwarcia wernisażu 
dokonała Małgorzata Bojanow-
ska Dyrektor Muzeum Dulag 121.
Wystawę można oglądać do końca 
sierpnia – zapraszamy!

Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski serdecznie 
dziękuje Pani Dyrektor Małgorzacie Bojanowskiej 
i Zespołowi Muzeum Dulag 121 za przygotowanie 
wystawy plenerowej pt. „Solidarność i wsparcie” 
oraz niezawodnym jak zawsze: Strzelcom Rzeczy-
pospolitej, Orkiestrze Dętej Pruszkowianka, Harce-
rzom z Hufca Pruszków – za pomoc okazaną pod-
czas organizacji i przebiegu wydarzenia, a przede 
wszystkim Mieszkańcom Powiatu Pruszkowskiego 
za obecność.  

Chwała Bohaterom!

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

SIERPIEŃ w Muzeum Dulag 121
ul. 3 Maja 8A, Pruszków

„WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA” 
– cykl wykładów online prof. JANUSZA 
ODZIEMKOWSKIEGO 
Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 
Muzeum Dulag 121 serdecznie zaprasza do 
wysłuchania i obejrzenia cyklu 3 wykładów po-
święconych zagadnieniom związanym z wojną 
polsko-bolszewicką 1919–1921. Prelekcje 
będę dostępne na kanale YouTube „Mu-
zeum Dulag 121” w dniach 14–16 sierpnia 
o godz. 17:00.
W czasie wykładu prof. Janusz Odziemkowski 
poruszy m.in. temat początku konfliktu pomię-
dzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją bolsze-
wicką w latach 1919–1921, potencjału wojsko-
wego obu armii, rozwoju poszczególnych eta-
pów kampanii, porównania taktyki wojskowej 
strony polskiej i bolszewickiej, przebiegu Bitwy 
Warszawskiej oraz skutków traktatu ryskiego. 
Prelegent omówi również rolę pruszkowskich 
harcerzy i żołnierzy z 1 Dywizjonu 5 Pułku Arty-
lerii Polowej stacjonujących w Pruszkowie, któ-

rzy mieli znaczący wpływ na ostateczny wynik 
decydującej bitwy 1920 roku.

Na kanale YouTube „Muzeum Dulag 121”:
�   14.08 (piątek), godz. 17.00

– „Geneza wojny polsko-bolszewickiej”
�   15.08  (sobota), godz. 17.00

–  „Bitwa Warszawska 15 sierpnia 1920 r.”
�   16.08  (niedziela), godz. 17.00

–  „Konsekwencje wojny polsko-bolszewi-
ckiej”

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!

TROCHĘ HISTORII!
TROCHĘ KULTURY!
– MUZEUM DULAG 121 NA LATO!
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców 
Pruszkowa i okolic zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w przygotowanych na lato przez Muzeum 
Dulag 121 quizach i konkursach pod hasłem 
„Trochę historii! Trochę kultury!  W tym roku przygo-
towaliśmy trzy odrębne konkursy, do których moż-
na dołączyć w dowolnym momencie ich trwania. 
Wśród zwycięzców rozlosujemy nagrody w posta-
ci publikacji książkowych i albumów.  Akcja potrwa 
do 23 sierpnia br.

#QuizPruszkowski 
Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy do-
tyczącym historii Pruszkowa i okolic. W każdy 

poniedziałek i środę o godz. 10:00  w formula-
rzach na stronie wydarzenia (profil facebookowy 
Muzeum Dulag 121 � wydarzenie „Trochę historii! 
Trochę kultury!”) będą pojawiać się 4 pytania. 
Co 2 tygodnie wyłonimy zwycięzców. Quiz po-
trwa do 22 sierpnia.

#KlubFilmowy
Zadaniem uczestników konkursu jest nakręce-
nie telefonem komórkowym, smartfonem lub 
kamerą materiału filmowego a następnie jego 
zmontowanie w etiudę filmową. Oto propozycje 
tematów: „Tu była fabryka”, „Etiuda o moich dziad-
kach”, „Te ważne książki”, „Zakątki przeszłości”. 
Zachęcamy do obejrzenia na naszym kanale 
na YouTube przygotowanych przez nas filmów 
instruktażowych, w których prezentujemy różne 
techniki kręcenia materiału filmowego 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 #Prusz-
kowChallenge. Konkurs polega na zaprojekto-
waniu i wykonaniu graffiti metodą stencil na ko-
szulce, torbie zakupowej, bądź innym materiale. 
Praca musi nawiązywać do miejsc, wydarzeń 
lub osób związanych z Pruszkowem. Następnie 
zrób zdjęcie, bądź nakręć krótki filmik. Oznacz 
go tagiem #PruszkowChallenge i nominuj zna-
jomych. Fotografie prac konkursowych można 

przesyłać do 22 sierpnia br. na adres mailowy: 
dulag121nalato@gmail.com.
Szczegółowe informacje dotyczące przebie-
gu, terminów i regulaminów poszczególnych 
konkursów można znaleźć na naszym profilu 
facebookowym oraz na stronie internetowej 
www.dulag121.pl.

NA WYCIECZKĘ – krajoznawcze 
trasy rowerowe na wakacje
W ramach akcji wakacyjnej Muzeum Dulag 121 
przygotowało również cykl #nawycieczkę, w ra-
mach którego proponujemy Państwu trasy rowe-
rowe prowadzące do, naszym zdaniem, najcie-
kawszych historycznie, przyrodniczo i krajobra-
zowo miejsc w powiecie pruszkowskim i najbliż-
szych okolicach. Starannie opracowane trasy ro-
werowe publikujemy w każdy czwartek do końca 
wakacji na profilu facebookowym Pruskoviana, 
stronie internetowej www.dulag121.pl (w dziale 
Pruskoviana – zakładka Varia Pruszkowskie) oraz 
w serwisie google maps. 
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GMINA MICHAŁOWICE

OTWARCIE SKWERU IM. WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO W KOMOROWIE 
Wojciech Młynarski (1941–2017), poeta śpiewa-
jący swoje utwory, tekściarz, satyryk, dramaturg, 
tłumacz, reżyser teatralny do 1958 roku mieszkał 
z matką i siostrą w Komorowie, a w Pruszkowie 
w 1957 r. ukończył liceum im. Tomasza Zana. 
16  lipca 2020 r. odbyła się wielka uroczystość 
nadania imienia Wojciecha Młynarskiego skwe-
rowi przy stacji WKD Komorów.

M imo padającego deszczu na miejsce przybyło 
bardzo wiele zainteresowanych osób. Wśród go-
ści byli m.in.: Prezydent Warszawy Rafał Trza-

skowski, Wiceprezydent Warszawy i Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” Michał Ol-
szewski, burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński, 
Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice Beata Ry-
cerska, radni gminni, wspaniałe artystki Maja Komo-
rowska, Magda Umer i Adrianna Godlewska – była 
żona Młynarskiego i matka ich trojga dzieci. Wśród 
zgromadzonych byli też koledzy z czasów liceum, lu-
dzie, którzy gdzieś na swojej drodze życiowej zetknęli 
się z mistrzem i mnóstwo fanów. Dla uhonorowania 
kultowego „tekściarza” kilku dziesięcioleci wybra-
no właśnie to miejsce, ponieważ jest ono najbardziej 
uczęszczane w Komorowie z uwagi na dworzec kole-
jowy i wiele sklepów. Prezydent stolicy przyjechał na 
uroczystość kolejką WKD.

Nagroda za najwyższą frekwencję
Trzaskowski, korzystając z okazji złożył na ręce Pani 
wójt list gratulacyjny za zdobycie nagrody (50 tys. zł) 
za zwycięstwo w konkursie „Głosujesz? Zyskujesz!”, 
ogłoszonym przez Stowarzyszenie „Metropolia War-
szawa”,  za najwyższą frekwencję wyborczą w wybo-
rach prezydenckich w metropolii warszawskiej. Drugi 
wynik uzyskała Podkowa Leśna. W Stowarzyszeniu 

uczestniczą obecnie 34 gminy. W II turze wyborów 
prezydenckich udział wzięło 83,66 proc. mieszkań-
ców gminy Michałowice. Dziękując za uznanie wójt 
Pachecka zauważyła, iż Mieszkańcy gminy już nie raz 
pokazali, że potrafią się zmobilizować, szczególnie, 
jeżeli mają wspólny cel. Wyjawiła również, że pienią-
dze, które gmina otrzymała zostaną spożytkowane na 
nasadzenia wierzb wzdłuż ścieżki rowerowej przy rze-
ce Raszynce na długości 2,5 km. Nowe drzewa będą 
świetnym dopełnieniem krajobrazu, a jednocześnie 
trwałym symbolem demokracji. 

Wojtek Młynarski w Komorowie zawsze był
Jak powiedziała na wstępie wójt gminy Michałowi-
ce Małgorzata Pachecka: – Wojtek Młynarski w Ko-
morowie zawsze był, a ostatnio był trochę bardziej. 
Zawdzięczamy to Hance Barlak, prezes Towarzystwa 
„Komorowianie” oraz Joli Skrzypczyk, gorącej mi-
łośniczce mistrza słowa, która na nowo zaraziła nas 
miłością do jego twórczości. Konsekwencją tej naszej 
miłości i zainteresowania twórczością Wojtka Mły-
narskiego stało się dzisiejsze wydarzenie.
Na ogrodzeniu przy skwerze zawisły tablice z teksta-
mi piosenek artysty, a także prace zgłoszone do pro-
jektu plastycznego dla dzieci pod nazwą „Młynarski 
inspiruje”.

Komorowianie i goście przyszli tutaj tak tłumnie, by 
wspólnie śpiewać, recytować i wspominać Wojciecha 
Młynarskiego. Część z nich mogła skryć się przed 
deszczem w przygotowanych namiotach, pozostali 
byli zaopatrzeni w parasole.

Recytacje
Podczas czytania przez Wójt Pachecką i Prezydenta 
Stolicy fragmentów tekstów Wojciecha Młynarskie-
go okazało się, że Rafał Trzaskowski ma wyjątkowe 
zdolności oratorskie i doskonale mówi po francusku, 
ponieważ w tym języku, prawdopodobnie z pięknym 
akcentem, wygłosił fragment utworu „Niedziela na 
Głównym”, odnoszącego się do piosenki Gilberta 
Bécaud z 1963 roku – „Dimanche à Orly”.

Wspomnienia i wspólne śpiewanie
Utwór „Jesteśmy na wczasach” zaśpiewał Franek 
Kamiński, laureat I Konkursu Piosenki Wojciecha 
Młynarskiego dla dzieci i młodzieży. Towarzyszył 
mu komorowski saksofonista i klarnecista Przemek 
Strouba.
Pani Skrzypczyk przypomniała, że po śmierci poety 
w 2017 roku została odsłonięta pamiątkowa tablica 
na domu rodzinnym Wojciecha Młynarskiego. Od-
nosząc sie do wystawy przy skwerze powiedziała: 
– Chcemy, żeby to była Komorowska Czytelnia Poe-
tycka. Artysta napisał ponad 2000 tekstów piosenek, 
a więc będzie co czytać. Piosenki Młynarskiego są 
na wtedy, na teraz i na jutro. Sam mówił, że starał 
się tak pisać, żeby sportretować czas, w którym żyje-
my, a z drugiej strony znaleźć coś uniwersalnego, co 
sprawi, że utwór przetrwa dłuższy czas.

Magda Umer i Maja Komorowska
Artystyczną część imprezy rozpoczęła Magda Umer. 
Piosenkarka wspomniała artystę i zainicjowała wspól-
ne śpiewanie piosenką „Jeszcze w zielone gramy”. 
– Jestem szczęśliwa, że mogę tutaj być (...). Jestem wa-
szą sąsiadką i przede wszystkim jestem osobą wycho-
waną przez twórczość Wojtka Młynarskiego. To jeden 
z najwspanialszych twórców w ogóle (…). On był wiel-
kim wychowawcą i nauczycielem inteligencji powojen-
nej. Dzięki niemu nie poddawaliśmy się w czasach, 
kiedy bardzo trudno było się nie poddawać.
– To wielkie wzruszenie dla mnie, że jestem w Ko-
morowie. Wychowywałam się tu razem z Wojtkiem 
Młynarskim i jego siostrą Basią. Znałam go od dzie-
cka. Często się odwiedzaliśmy. Spędzaliśmy wspólnie 

święta i uroczystości rodzinne. Mieszkaliśmy w Ko-
morowie po drugiej stronie torów. Wojtek to jest moje 
dzieciństwo i wczesna młodość – powiedziała Maja 
Komorowska.
Aktorka wręczyła prezydentowi Trzaskowskiemu 
różę, złożyła mu osobiste podziękowania i dodała 
kilka ciepłych słów o nim i jego cechach osobistych. 
Rodziców prezydenta i całą rodzinę znała dobrze od 
wielu lat.

Adrianna Godlewska
Aktorka Adrianna Godlewska zwróciła uwagę, że jej 
przedmówczynie – ... wychowały się na kontaktach 
z Młynarskim, a ja wychowałam z nim troje dzieci. 
Tutaj w Komorowie w 1964 roku braliśmy ślub, któ-
ry nam dawał ksiądz Kozłowski. Nasze wspólne życie 
było długie, trudne, ale fantastyczne.

Dziewczyny z Komorowa
Uczestnicy wydarzenia, którzy przynieśli teksty 
ulubionych piosenek mogli wymienić je na oko-
licznościowe, pamiątkowe t-shirty. Koło gospodyń 
wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” zorganizo-
wało własne stoisko, na którym rozdawane były 
koszulki i można było się napić wspaniałego napoju 
z owoców i warzyw ich własnej produkcji w kubecz-
kach z tytułami piosenek Młynarskiego. Na jednej 
z plansz przy skwerze jest tekst piosenki mistrza – 
„Dziewczyny z Komorowa”.
Młynarski karierę rozpoczął w trakcie studiów na 
wydziale polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 
w 1960 r. w kabarecie „Hybrydy”. Napisany i wy-
reżyserowany przez niego program kabaretowy „Ra-
dosna gęba stabilizacji” miał premierę w listopadzie 
1962 r. W późniejszym okresie zaczął również wy-
stępować z autorskimi recitalami, podczas których 
prezentował własne piosenki i tłumaczenia piosenek 
innych artystów we własnym wykonaniu  W latach 
70. zaczął pisać libretta operowe i musicalowe.
Nie ma chyba drugiego autora, który by zostawił 
tak ogromny dorobek niezwykłych, mądrych, po-
nadczasowych tekstów. Wybitni kompozytorzy 
tworzyli muzykę do jego tekstów, a najlepsi polscy 
piosenkarze śpiewali przeboje do słów Młynarskie-
go. Wiele powiedzeń, sformułowań przeszło do ję-
zyka codziennego. Tworzył ponad pół wieku. Zmarł 
15 marca 2017 r.

Róbmy swoje
Piosenkę „Róbmy swoje” poeta napisał w roku 1966, 
a suplement do niej w 1995. Tytuł, a zarazem motyw 
przewodni utworu był wiele razy, do dnia dzisiejsze-
go, cytowany przez różne osoby publiczne, również 
polityków. Niestety, wiele osób dostosowywało ten 
zwrot do swoich, zróżnicowanych potrzeb i często 
w ich ustach przybierał zupełnie inne znaczenie niż 
w oryginale – w 1966 r. w Polsce panował reżim ko-
munistyczny.

święta i uroczystości rodzinne. Mieszkaliśmy w Ko-
morowie po drugiej stronie torów. Wojtek to jest moje 
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Aktorka wręczyła prezydentowi Trzaskowskiemu 
różę, złożyła mu osobiste podziękowania i dodała 
kilka ciepłych słów o nim i jego cechach osobistych. 
Rodziców prezydenta i całą rodzinę znała dobrze od 

Aktorka Adrianna Godlewska zwróciła uwagę, że jej 
... wychowały się na kontaktach 

z Młynarskim, a ja wychowałam z nim troje dzieci. 
Tutaj w Komorowie w 1964 roku braliśmy ślub, któ-

w oryginale – w 1966 r. w Polsce panował reżim ko-
munistyczny.

RÓBMY SWOJE (1966 r.)

(...)
Róbmy swoje,

Pewne jest to jedno, że

Róbmy swoje,

Bo dopóki nam się chce,

Drobiazgów parę się uchowa:

Kultura, sztuka, 

wolność słowa, dlatego

Róbmy swoje,

Może to coś da? Kto wie? 

(...)

SUPLEMENT (z 1995 r.)

Minęły lata, proszę Pań,

I chmurzy lico moje,

Że dziś wczorajszy byle drań

Też śpiewa „Róbmy swoje!”.

I w mądrych ludziach 

przygasł duch,

Choć ciągle im tłumaczę,

Że gdy to samo śpiewa 

dwóch,
To nie to samo znaczy! (...)

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski
Więcej zdjęć na: www.mocnestrony.com.pl
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W niedzielę, 26 lipca, w Pęcicach 
odbył się 54. Rajd „Po kamienistej 
drodze” pielęgnujący pamięć o boha-
terach pokolenia ’44 i 91. harcerkach 
i harcerzach, żołnierzach Armii Krajo-
wej, którzy polegli 2 sierpnia 1944 r. 
w bitwie pod Pęcicami.

D la mieszkańców gminy Michałowice 
coroczne obchody wydarzeń z 1944 
roku stanowią czas refleksji i zadu-

my. Uroczystość organizowana w okre-
sie wakacyjnym, kiedy w szczególny 
sposób cieszymy się wolnością, przypo-
mina ile krwi naszych przodków przela-
no, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce.
Chodzi o grupę powstańców z  IV Ob-
wodu Ochota AK, którzy w nocy z 1 na 
2 sierpnia 1944 r. wyruszyli z  Warszawy 
do Lasów Chojnowskich, w celu prze-
grupowania się i dozbrojenia. W dro-
dze z Reguł do Pęcic napotkali patrol 
niemiecki. Dało to początek bitwie. 
Toczyła się ona wzdłuż drogi prowadzą-
cej do pęcickiego pałacu jak i w parku 
przypałacowym. Przewaga techniczna 
i pozycyjna była po stronie Niemców.  
91 powstańców straciło życie. Część 
zginęła w walce, innych rozstrzelano po 
zakończeniu bitwy i pochowano w zbio-
rowym grobie. W 1946 r., z inicjatywy 
rodzin poległych i zamordowanych, 

dokonano ekshumacji ciał. Na miejscu 
mogiły powstał pomnik-mauzoleum. 
Pomnik do dziś jest symbolem męczeń-
stwa bohaterów, którzy polegli walcząc 
o naszą ojczyznę.

HONORY DLA BOHATERÓW 
Tegoroczna uroczystość patriotyczna 
rozpoczęła się od mszy świętej w inten-
cji pomordowanych powstańców war-
szawskich i  poległych w bitwie pod 
Pęcicami. Nabożeństwo odprawiono 
w miejscowym  kościele parafialnym. 
Po nim nastąpił przemarsz uczestników 
uroczystości pod pomnik-mauzoleum.
Dalszą część uroczystości poprowadził 
płk. rez. Lech Pietrzak. Wprowadzono 
asystę honorową. Nastąpił przemarsz 
kampanii honorowej, przy towarzyszą-
cym jej rytmie werblisty. Odśpiewano 
hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskie-
go”, do którego chętnie przyłączali się 
obecni uczestnicy.
Podczas ceremonii przy pomniku-
-mauzo leum Małgorzata Pachecka Wójt 
Gminy Michałowice podkreśliła w swo-
im przemówieniu istotną rolę corocz-
nych uroczystości w zachowaniu pamię-
ci bohaterów 1944 r.
– Pamięć zawdzięczamy Rodzinom Po-
ległych oraz pani Krystynie Serwaczak, 
która wraz z Klubem PTTK „Varsovia” 
stworzyła Rajd „Po kamienistej dro-

dze” – także trwały pomnik 
powstańczy. To miejsce żywej 
historii o bardzo aktualnym 
przesłaniu, które brzmi: Nigdy 
więcej wojny!
Ponadto przemówienia wy-
głosili: poseł Zdzisław Sipie-
ra, który również odczytał list 
od Prezesa Rady Ministrów, 
Mateusza Morawieckiego 
oraz Krzysztof Rymuza, Sta-
rosta Powiatu Pruszkowskiego.

ORLĘTA PĘCICKIE
Po raz drugi  przyznano Medale „Orzeł 
Pęcicki”. Są one przyznawane za kulty-
wowanie w społeczeństwie, a szczegól-
nie wśród młodzieży,  pamięci o bitwie 
pęcickiej i  Powstaniu Warszawskim. 
Ceremonii wręczenia medali dokona-
li: przewodnicząca Kapituły Medalu 
– Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy 
Michałowice  i  członek Kapituły – 
Włodzimierz Majdewicz, wiceprezes 
Oddziału Stołecznego PTTK. Tym ra-
zem to wyróżnienie otrzymali: Irena 
Cesarz, Ewa Woroszyło, Bernard Ma-
linowski, Paweł Rajski, płk. Lech Pie-
trzak.
Najważniejszym elementem uroczy-
stości było odczytanie Apelu Poległych 
przygotowanego przez organizatorów 
imprezy we współpracy z Minister-

stwem Obrony Narodowej. Apel Po-
ległych odczytał por. Maciej Kałaska 
z 32. Wieliszewskigo Dywizjonu Ra-
kietowego Obrony Powietrznej im. gen. 
bryg. Gustawa Konstantego Orlicz-
-Dreszera. W czasie apelu wymieniono 
imiona, nazwiska i pseudonimy ponad 
70 żołnierzy, którzy zginęli w Pęcicach, 
w tym również tych, którzy związani 
byli z VII Obwodem „Obroża” (Prusz-
ków, Piastów, Ursus). Po tej części na-
stąpił moment składania wieńców przed 
pomnikiem „Orląt Pęcickich”.
Kwiaty przed pomnikiem złożyli sza-
cowni goście: rodziny pomordowanych 
w bitwie pod Pęcicami, Powstańcy 
Warszawscy, przedstawiciele władz 
państwowych, delegacje kombatan-
ckie, przedstawiciele Wojska Polskiego 
i służb mundurowych, reprezentanci 
samorządu powiatowego i gmin ościen-
nych, delegacje sołectw, przedstawicie-

le prywatnych firm, a nade wszystko  
organizatorzy uroczystości – władze 
samorządowe Gminy Michałowice oraz 
przedstawiciele Oddziału Stołecznego 
PTTK (reprezentanci Klubu „Varsovia” 
oraz jego „młodzieżowej sekcji”).

Dziękujemy za udział w uroczystości 
wszystkim jej uczestnikom, za oprawę 
wojskową składamy wyrazy uznania na 
ręce dowódcy 32. Wieliszewskiego Dy-
wizjonu Rakietowego Obrony Powietrz-
nej im. gen. bryg. Gustawa Konstantego 
Orlicz-Dreszera – ppłk. Grzegorza 
Konkiela. Pododdziałem honorowym 
Wojska Polskiego dowodził por. Marcin 
Zagubień.
Uroczystość zakończyło wspólne wy-
słuchanie i odśpiewanie pieśni patrio-
tycznych.

UG Michałowice
Fot. Mariusz Marcysiak

GMINA MICHAŁOWICE
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

PAMIĘTAMY O ORLĘTACH PĘCICKICH

Powstaną kolejne 
ścieżki rowerowe 
łączące gminę 
z okolicą 
21 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, w obecności Małgorzaty Pacheckiej, Wójt 
Gminy Michałowice, odbyło się podpisanie umów z wykonawcami, którzy zaprojektują dwa ciągi 
pieszo-rowerowe łączące gminę z Pruszkowem. 

Z ostanie zaprojektowana droga pieszo-rowerowa 
na ulicy Jesionowej od skrzyżowania z DW 719 
do torów WKD. Droga ta ma liczyć 470 m. Koszt 

inwestycji, ponad 43 tys. zł, pokryje w całości gmina 
Michałowice.

Powstanie również projekt drogi pieszo-rowerowej 
na ulicy Sokołowskiej (od skrzyżowania z ulicą Par-
kową do granicy Gminy Michałowice – 2000 m). 
Koszt tej inwestycji to prawie 160 tys. zł.

UG Michałowice
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NASZE STRONY

NARESZCIE KONIEC LECZENIA BÓLU LEKAMI 
Ośrodek Medycyny Manualnej 

i Osteopatii

NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15

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

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

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

ZAPISY
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

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

do godne terminy i godziny zabiegów dla pracujących.

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

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

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

Postępowanie w ośrodku medycznym NATURMED:
1.   Przyjście na bezpłatną wizytę kwali� kacyjną 

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

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

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

Oddanie do eksploatacji trzech stacji linii M2 na terenie dziel-
nicy Wola pociągnęło za sobą stałe zmiany w kilku liniach 
komunikacji miejskiej. Zmiany weszły od soboty, 1 sierpnia 

i dotyczą również linii obsługujących mieszkańców naszego obszaru.

N a nowe trasy wyjadą autobusy li-
nii: 102, 105, 109, 129, 136, 149, 
184, 201, 714, 719, 729. Na uli-

cach Warszawy pojawią się autobusy 
dwóch nowych linii – 106 i 284, a na 
trasie 523 będzie nowy przystanek. 
Przestaną jeździć autobusy linii 155, 
a 397 zamienią się w kursy skrócone 
197 na dłuższej trasie.

POŁĄCZENIA
W NASZYM REGIONIE
LINIA 105
OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska 
– Lazurowa – Połczyńska – Wolska 
– Kasprzaka – Prosta – RONDO DA-
SZYŃSKIEGO
Autobusy linii 105 kursować będą co 5 
minut w godzinach szczytu, co 10 minut 
poza szczytem oraz co 15 minut w sobo-
ty i święta. Po wakacjach częstotliwość 
kursowania wzrośnie do zaplanowanej 
w projekcie – co 4 minuty w godzinach 
szczytu, co 10 minut poza szczytem 
oraz w weekendy.
Dodatkowe kursy linii 105 (tylko 
w szczycie porannym, tylko w kierun-
ku krańca RONDO DASZYŃSKIE-

GO) zostaną uruchomione po okresie 
wakacyjnym. Będą realizowane na 
trasie FORT WOLA – Wolska – Ka-
sprzaka – Prosta – RONDO DA-
SZYŃSKIEGO
Autobusy linii 105 na krótszej trasie 
kursować będą co 8 minut.

LINIA 129
KOŁO – Obozowa – Deotymy – Gór-
czewska – Jana Olbrachta – Stroma 
(powrót: O. Boznańskiej) – Strąkowa 
– Powstańców Śląskich – Dźwigowa 
– Wałowicka – Sympatyczna – Cegiel-
niana – Techników – Popularna – Bo-
lesława Chrobrego – Ryżowa – Dzieci 
Warszawy – W. Sławka – Bohaterów 
Warszawy – Kościuszki – Spisaka (po-
wrót gen. Sosnkowskiego) – Regulska 
– PKP URSUS
Autobusy linii 129 kursować będą co 
30 minut w godzinach szczytu, poza 
szczytem oraz w soboty i święta.

LINIA 197 
na krótszej trasie (tylko w dni powsze-
dnie, dawniej jako linia 397). Na tra-
sie podstawowej autobusy kursują bez 
zmian.

METRO STARE BIELANY – 
al. Zjednoczenia – S. Żeromskiego 
– W. Perzyńskiego – M. Rudnickiego 
– Obrońców Tobruku – Księcia Bolesła-
wa – Księcia Janusza – Obozowa – E. 
Ciołka – Górczewska – Jana Olbrachta – 
Redutowa – Wolska – Fort Wola – CM. 
WOLSKI
Autobusy linii 197 na trasie skróconej 
kursować będą co 15 minut. Na wspól-
nym odcinku z pozostałymi kursami li-
nii 197 zapewni to częstotliwość co 7,5 
minuty.

LINIA 719
LESZNO – ... – Górczewska – ME-
TRO KSIĘCIA JANUSZA
Autobusy linii 719 kursować będą co 30 
minut w godzinach szczytu oraz co 60 
minut poza szczytem, a także w soboty 
i święta.

LINIA 729
MARIEW – ... – Górczewska – ME-
TRO KSIĘCIA JANUSZA
Autobusy linii 729 kursować będą co 
60 minut w godzinach szczytu, co 120 
minut poza szczytem oraz w soboty 
i święta.
Więcej informacji dotyczących zmian przystan-
kowych na stronie https://www.wtp.waw.pl/

Opracowała 
Agnieszka Gorzkowska

na podstawie informacji Warszawskiego 
Transportu Publicznego

 REGION: Dłuższa trasa II linii metra 
– zmiany w komunikacji miejskiej

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
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www.pwz.plPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Kampinos    �    Leszno    �    Izabelin    �    Łomianki    �    Błonie    �    Stare Babice    �    Ożarów Mazowiecki

MOTOAMBULANS W PWZ
Dzięki wspólnej inicjatywie Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego w Błoniu i Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Pol-
ska do stacjonujących w naszym powiecie karetek dołączył Motoambulans. Warto 
dodać, że jest to pierwszy w województwie Mazowieckim motocykl ratunkowy peł-
niący służbę w ramach Systemu Ratownictwa Medycznego.

T o innowacyjne rozwiązanie pozwala 
szybciej docierać do poszkodowanych 
np. w kolizjach drogowych i jeszcze 

szybciej rozpocząć udzielanie pomocy 
medycznej.
Fundacja „Ratownictwo Motocyklowe 
Polska” działająca w całym kraju urucho-
miła już motoambulanse pełniące dyżury 
w Stacjach Ratownictwa Medycznego 
w województwie Łódzkim i Śląskim. 
Jak podkreślają przedstawiciele Fundacji 

ogromną rolę we wdrożeniu motocykla 
ratunkowego w naszym powiecie odegrała 
otwartość Dyrektora PSRM Piotra Kosyla 
i chęć wprowadzenia nowoczesnych roz-
wiązań znanych z innych krajów do Pol-
skich realiów.
Motoambulase działają na zasadzie non-
-profit – wszystkie koszty utrzymania po-
nosi Fundacja, a ratownicy pełnią wolon-
taryjne dyżury zupełnie za darmo. Więcej 
o ich działalności można dowiedzieć się 

z ich profilu na facebooku, zachęcamy 
również do odwiedzania profilu Fundacji 
w serwisie Patronite, gdzie można wspie-
rać finansowo ich działalność. Życzymy 
ratownikom bezpiecznej drogi na tym 
wspaniałym motocyklu i zawsze udanych 
interwencji ratujących życie potrzebują-
cym. �

DROGI 
POWIATOWE
POWIAT UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE 
DO PRZEBUDOWY MOSTÓW!
Informowaliśmy już Czytelników, że Za-
rząd Dróg Powiatowych w połowie marca 
br. ogłosił przetarg na wykonanie przebu-
dowy mostów w Józefowie (gm. Kampinos) 
i w Lipkowie (gm. Stare Babice). Obecnie 
powiat otrzymał decyzję o dofinansowaniu 
przebudowy obu tych mostów – środkami 
w wysokości ponad 700 tys. zł z rezer-
wy subwencji ogólnej budżetu państwa. 
W związku z tym wyłoniono wykonawcę 
tego zadania. Wartość całej inwestycji wy-
niesie ok. 1,7 mln zł. Podpisanie umowy 
z firmą Alblu Sp. z o.o., która będzie rea-
lizować inwestycję, planowane jest za kilka 
dni, wszystkie prace będą wykonane w br.
Warto wiedzieć, że na moście w Lipkowie 
wykonana zostanie nawierzchnia z kostki 
granitowej i kamienne stylizowane balu-
strady z piaskowca. Obiekt poza funkcją 
przejazdową stanie się ciekawym elemen-
tem krajobrazu i będzie pełnił rolę tarasu 
widokowego na zabytkowy park. Uporząd-
kowane zostanie także otoczenie wokół 
mostu, powstanie m.in. droga pożarowa 
na teren parafialny, który jest zabytkowym 
kompleksem dworsko-parkowym. 
W Józefowie wraz z przebudową mostu 
planowane jest wykonanie nakładki asfalto-
wej na dojazdach do tego obiektu (dł. ok. 
560 m). 

RUSZYŁA ROZBUDOWA UL. GÓRNEJ
Rozpoczęły się prace na ul. Górnej, są to 
obecnie roboty przygotowawcze do inwe-
stycji, m.in.: wycinka drzew i przestawia-
nie ogrodzeń. Główne roboty rozpoczną 
się niebawem, po wprowadzeniu czasowej 
organizacji ruchu. Przewiduje się tam ruch 
wahadłowy i tymczasowe objazdy. 
Przypominamy, że w ramach rozbudowy 
ul. Górnej, ZDP przewiduje: wzmocnienie 
konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę 
chodnika, zjazdów na posesje i odwodnie-
nie. Długość modernizowanego odcinka 
wyniesie ok. 1,5 km. Wartość inwestycji 

to ponad 3 mln 100 tys. zł. Zadanie będzie 
współfinansowane przez Powiat WZ i gm. 
Błonie. Realizacja i zakończenie zadania 
planowane są w bieżącym roku.

ULICA 3 MAJA W IZABELINIE 
– NOWY STANDARD!
Szybko postępują prace na głównej arte-
rii Izabelina. Wykonano tam już ok. 50% 
zaplanowanych prac. Drogowcy położyli 
pierwszą warstwę bitumiczną na odcinku 
drogi od ul. Tetmajera do ronda, na ukoń-
czeniu jest też ciąg pieszo-rowerowy na 
tym odcinku. Na drugim odcinku ukończo-
na jest już ścieżka rowerowa i kanalizacja 
deszczowa. W połowie lipca drogowcy roz-
poczęli prace dotyczące wymiany konstruk-
cji jezdni na odcinku od ul. Małachowskie-
go do ul. Szymanowskiego. Zorganizowano 
objazd dla autobusów komunikacji zbioro-
wej przez Stare Babice i ul. Sienkiewicza 
w Izabelinie. Objazd dla ruchu lokalnego 
przebiega ul. Szymanowskiego i ul. Jana 
Kazimierza. Drogowcy przepraszają za 
utrudnienia w ruchu, główne prace doty-
czące nawierzchni powinny zakończyć się 
pod koniec wakacji. 
Warto wiedzieć, że w ramach prowadzonej 
inwestycji Zarząd Dróg Powiatowych do-
datkowo wykona sygnalizację świetlną na 
skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Tetmajera, co po-
zytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu 
w tym rejonie.
Ta największa tegoroczna inwestycja na 
powiatowych drogach realizowana jest przy 
pomocy środków zewnętrznych z Funduszu 
Dróg Samorządowych (4 mln 390 tys. zł.) 
oraz środków własnych PWZ i gm. Izabe-

lin. Całkowity koszt inwestycji to ok. 5,4 
mln zł, a łączna długość rozbudowywanego 
odcinka – 1280 m.

PRZEWIDYWANE KOLEJNE PRACE 
ZDP uzyskał pozwolenie na rozbudowę 
kolejnych dróg, m.in. ul. Spacerowej w Bo-
rzęcinie Dużym, dł. ok. 1 km (gm. Stare 
Babice). W lipcu ogłoszony został przetarg 
wyłaniający wykonawcę tej inwestycji. Re-
alizacja tego zadania będzie uzależniona 
od udzielenia pomocy finansowej przez 
Gminę Stare Babice. ZDP planuje również 
wystąpić do Wojewody Mazowieckiego 
o dofinansowanie przebudowy drogi po-
wiatowej nr 4115W na odcinku o dł. ok. 
2,3 km w m. Czarnów i Gawartowa Wola 
na terenie gm. Leszno oraz rozbudowy 
drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej 
wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tej 
drogi z ul. Strażacką w m. Bieniewice na 
terenie gm. Błonie z funduszu dróg samo-
rządowych; wnioski będą przyjmowane na 
przełomie lipca i sierpnia. Realizacja tych 
zadań inwestycyjnych będzie uzależniona 
od pozyskania na jego realizację środków 
finansowych. 
W najbliższym czasie ogłoszony zosta-
nie także przetarg na wykonanie nakła-
dek asfaltowych na drodze nr 4113W 
w miejscowościach Białuty i Wawrzyszew, 
(dł. ok. 1350 m) oraz na drodze nr 4119W 
– ul. Sochaczewskiej na odcinku od Umia-
stowa do Kaput (dł. ok. 400 m) w gm. Oża-
rów Maz. Zadanie finansowanie będzie 
przez PWZ, a jego wykonanie planowane 
jest jeszcze w br.

MŁ

W dniu 20 lipca 2020 r. zawarta została 
umowa pomiędzy Powiatem Warszaw-
skim Zachodnim reprezentowanym 
przez Wicestarostę, P.  Wojciecha Bia-
łasa oraz Członka Zarządu, P. Romual-
da Reszkę a Wojewodą Mazowieckim, 
P. Konstantym Radziwiłłem na realizację 
projektu współfi nansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie 
dzieci umieszczonych w pieczy zastęp-
czej w okresie epidemii COVID-19”.

F undusze na realizację projektu pocho-
dzą z Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój lata 2014–2020 

– Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym, 
Priorytet Inwestycyjny 9iv: Ułatwienie 
dostępu do przystępnych cenowo, trwa-
łych oraz wysokiej jakości usług, w tym 
opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym.

Na realizację projektu pozyskano kwotę 
566 055,00 zł, która zostanie przeznaczona 
na zakup:
1) wyposażenia na cele realizowania zadań 

w trybie zdalnego nauczania, tj. lapto-
pów wraz z oprogramowaniem dla dzie-
ci w wieku szkolnym znajdujących się 
w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej oraz specjalistyczne opro-
gramowanie dla dzieci z niepełnospraw-
nością,

2) środków ochrony osobistej w postaci ma-
seczek ochronnych, rękawiczek jednora-
zowych oraz płynu dezynfekcyjnego,

3) wyposażenia miejsc kwarantanny/izola-
cji dla dzieci z pieczy zastępczej (m.in. 
lampy biobójcze, termo metry bezdoty-
kowe, przyłbice ochronne).

Projekt realizowany będzie przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim do 30 września 
2020 r. �

DOFINANSOWANIE DLA DZIECI 
UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ

POWSTANIE STACJA METEOROLOGICZNA 
W NASZYM POWIECIE
Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego na terenie całego woje-
wództwa pojawi się 31 nowych stacji meteorologicznych, które pomogą w ustaleniu 
skali suszy rolniczej. Powiat Warszawski Zachodni otrzymał wsparcie na budowę  
automatycznej stacji meteorologicznej na terenie naszego Powiatu. Stacja meteo 
powstanie w miejscowości Łubiec, gmina Leszno. 

U rządzenia mają pomóc rolnikom w dokumentowaniu wpływu braku wody na dra-
styczny spadek plonów. Ponadto będą służyć do ostrzegania przed zagrożeniami at-
mosferycznymi, co wpłynie na większe bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

Stacja meteorologiczna wyposażona będzie w poletko pomiarowe, na terenie którego 
zostaną zainstalowane przyrządy meteorologiczne. Zestaw przyrządów obejmuje m.in.: 
klatkę meteorologiczną z kompletem czujników temperatury i wilgotności powietrza, 
wiatromierz, deszczomierz, czujniki temperatury gleby oraz przyrząd do pomiarów pro-
mieniowania słonecznego. �

Ulica 3 Maja w Izabelinie uzyskała nowy standard
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PSYCHOLOGIA � PORADY PRAWNE

Szwankujące 
zdrowie psychiczne
Coraz więcej Polaków ma problemy ze zdrowiem psychicznym. 
Obserwuje się narastającą zachorowalność na zaburzenia lękowe 
i związane ze stresem, uzależnienia od substancji psychoaktywnych 
czy afektywne zaburzenia nastroju. W tej ostatniej grupie prym wie-
dzie depresja, dotykająca coraz częściej osoby bardzo młode. Obser-
wacje te są przygnębiające, zwłaszcza że statystyki opracowywane 
przez badaczy mogą być mocno niedoszacowane – wiele osób po-
trzebujących pomocy z różnych powodów jej nie otrzymuje. Przyjrzy-
my się dziś sytuacji zdrowia psychicznego w Polsce, a zwłaszcza jej 
ciemnym stronom. 

STATYSTYKI
Zacznijmy od tych nieprzyjemnych sta-
tystyk. Dane dotyczące epidemiologii 
zaburzeń depresyjnych i lękowych są 
zastraszające. Szacuje się, że 10,6% 
populacji światowej cierpi z powodu 
zaburzeń lękowych. W populacji euro-
pejskiej zaburzenia depresyjne dotyczą 
niemal 7%, a zaburzenia lękowe 14%. 
Jak jest na gruncie polskim? Według 
badań ok. 23% populacji polskiej 
spełnia kryteria co najmniej jednego 
zaburzenia psychicznego. Coraz wię-
cej osób jest obejmowanych opieką 
psychiatryczną. Stale rośnie w Polsce 
(o ok. 5% w skali roku) sprzedaż leków 
przeciwdepresyjnych. Badacze wyli-
czają, że ok. 1,76 mln osób w Polsce 
codziennie leczy się farmakologicz-
nie z powodu zaburzeń depresyjnych 

i lękowych. Mimo że leczymy coraz 
więcej osób to znaczny odsetek ludzi 
wymagających wsparcia specjalisty 
wciąż jest zdany tylko na siebie. Czę-
sto dlatego, że się po nią po prostu nie 
zgłasza – powszechne jest bagatelizo-
wanie swoich problemów czy dbałość 
wyłącznie o zdrowie somatyczne kosz-
tem zdrowia psychicznego. 

GRUPA RYZYKA? WSZYSCY!
Analizując statystyki można odnieść 
także wrażenie, że nie ma grupy spo-
łecznej, która byłaby w jakiś sposób 
bezpieczna. Chorują zarówno oso-
by bardzo młode, jak i te w pode-
szłym wieku. Zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni, bezrobotni czy pracujący. 
W ostatnich latach obserwuje się jed-
nak, że grupy szczególnie wrażliwe na 

ujawnianie się zaburzeń psy-
chicznych to aktualnie dzieci 
i młodzież. Przyjmuje się, że 
z 9 mln dzieci i młodzieży 
do 18 roku życia ok. 10% 
potrzebuje specjalistycznej 
pomocy psychiatrycznej 

i psychologicznej. Przyczynami kryzy-
sów psychicznych w tej grupie są ogra-
niczenie opiekuńczej i wspierającej roli 
rodziny, eskalujące poczucie zagroże-
nia w szkole, zdominowanie komuni-
kacji interpersonalnej przez tożsamość 
online, życie w podwójnej tożsamości, 
w której ta wirtualna wygrywa z realną. 
Niewidoczność i anonimowość online 
sprzyjają agresji i hejtowi. Stanie się 
ofiarą hejtu czy stalkingu pozostawia 
młode i osamotnione osoby w sta-
nie bezradności i zagrożenia. Często 
skutkuje to nieprawidłowym kształto-
waniem się osobowości – infantylnej, 
narcystycznej, impulsywnej, z zaburze-
niami zachowania, agresją i autoagre-
sją czy z zaburzeniami łaknienia. 

NARAŻENI TAKŻE STARSI
Zaburzenia psychiczne pojawiają się 
także coraz częściej u osób starszych. 
Prowadzi do nich często zmaganie się 
z chorobami przewlekłymi, takimi jak 
np. otyłość, cukrzyca, choroby niedo-
krwienne serca, nadciśnienie, choroby 
nowotworowe. Coraz częściej obser-
wuje się u nich depresję czy zaburzenia 
poznawcze takie jak otępienie. Przy-
czynami są często także słabość syste-
mu emerytalnego, zanikająca funkcja 
opiekuńcza państwa czy narastające 
osamotnienie. Współczesny model ro-
dziny, często niepełnej i porozrzucanej 
po całym świecie, odbija się niekorzyst-

nie na sytuacji osób starszych. W gru-
pie ryzyka pozostają wciąż także osoby 
dorosłe. Wśród przyczyn pogarszającej 
się u nich kondycji psychicznej wyróż-
nia się trudne warunki pracy i nauki, 
narastające trudności w komunikowa-
niu się, zaburzenia więzi społecznych 
i rodzinnych (w tym np. coraz więcej 
rozwodów, szczególnie w miastach), 
dynamiczne tempo życia, przewlekły, 
nieodreagowany stres, deficyt wspar-
cia społecznego. To tylko wierzchołek 
góry lodowej. Nowym zagrożeniem, 
którego niedawno jeszcze nie było, sta-
ły się tzw. holizmy. Definiuje się je jako 
całościowe, niezredukowane, nawyko-
we poświęcanie się jednej aktywności 
i wymienia się tu m.in.: pracoholizm, 
seksoholizm, zakupoholizm czy siecio-
holizm.

NAWET... NOWORODKI
W tym przekroju poprzez różne gru-
py wiekowe należy uważnie spojrzeć 
na ten najwcześniejszy okres życia 
człowieka. Oczywiście nie chodzi tu-
taj o diagnozowanie u noworodka np. 
depresji. Chodzi bardziej o wpływ 
tych najwcześniejszych etapów życia 
na jego późniejszy przebieg. Orga-
nizm dziecka zarówno w czasie roz-
woju płodowego, jak i w pierwszych 
latach życia jest niezwykle podatny 
na urazy i oddziaływanie czynników 
zewnętrznych. Noworodek niewiele 
wie jeszcze o otaczającym go świecie, 
jednak ta rzeczywistość, w którą zosta-
je zanurzony, odciśnie piętno na jego 
późniejszym życiu. Te pierwsze do-
świadczenie będą miały wpływ np. na 
regulowanie czy wyrażanie emocji, po-
stawę wobec świata, tworzenie bliskich 

czy ufnych relacji z innymi. Interakcje 
między matką i dzieckiem są ważnym 
źródłem budowanego przez dziecko 
wyobrażenia o świecie. Są niejako ma-
trycą dla późniejszych związków. Prob-
lemy w pierwszych miesiącach i latach 
życia mogą wiązać się z wieloma róż-
nymi trudnościami w ciągu całego ży-
cia, takimi jak: zaburzenia zachowania 
i osobowości, samobójstwa. 

CO ROBIĆ?
I wreszcie najczarniejsza strona oma-
wianego problemu, czyli samobójstwa. 
W Polsce wskaźnik liczby zgonów 
z powodu samobójstw przypada na 100 
tys. mieszkańców, znacznie przekra-
czając średnią wartość dla państw Unii 
Europejskiej. Na 1 zgon samobójczy 
w populacji dorosłych przypada ok. 
20 prób samobójczych, a wśród nasto-
latków wskaźnik ten jest wielokrotnie 
większy. Konkluzja jest taka, że nie 
jest dobrze. Problemy natury psychicz-
nej są powszechnie bagatelizowane 
i istnieje konieczność wprowadzenia 
systemowych zmian, począwszy od 
edukacji społecznej po większą pomoc 
ze strony państwa.  Zacznijmy jednak 
od siebie. Obserwujmy siebie i naszych 
bliskich. Nie lekceważmy niepokoją-
cych zachowań czy nowych, nieko-
rzystnych nawyków. Nie bójmy się pro-
sić o pomoc! Czasem szczera rozmowa 
z bliską osobą może zdziałać cuda. Nie 
rozwiąże pewnie problemów, z jakimi 
się zmagamy, ale być może wskaże 
nam odpowiedni kierunek. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• Raport „Kongres Zdrowie Polaków 2019” pod red. Prof. 

H. Skarżyńskiego, Warszawa 2020. 
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PORADA PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. Odpowiedź wyłącznie na łamach.

DOM SPRZEDAJE SPADKOBIERCA
Niedawno zmarła moja ciocia. Jestem jej 
jedynym spadkobiercą, mam nawet testa-
ment, który to potwierdza. Po cioci został 
dom. Ostatnio zgłosiła się do mnie osoba, 
która chce kupić tę nieruchomość. Czy mogę 
ją legalnie sprzedać jeśli jeszcze nie zaczę-
łam formalności związanych z przejęciem 
spadku po zmarłej cioci?
Naszym zdaniem sprzedaż nieruchomości z tak 
nieuregulowanym stanem prawem wydaje się  
mocno wątpliwa. Zacznijmy od tego, że każdy 
kupiec sprawdzi w księdze wieczystej, kto jest 
właścicielem domu, bo tylko taka osoba może ją 
skutecznie sprzedać. W przypadku domu po cioci 
w księdze wieczystej jako jego właściciel wciąż 
będzie figurowała zmarła. Pamiętać należy, że 
w Polsce obowiązuje zasada rękojmi publicznej 
wiary ksiąg wieczystych. W praktyce oznacza to, 
że umowa kupna domu zawarta z osobą wpisaną 
do ksiąg wieczystych jako właściciel jest prawnie 
chroniona – nawet jeśli za jakiś czas okazałoby 
się, że z wpisami do ksiąg są związane jakieś nie-
prawidłowości. W konsekwencji fakt, że jest Pani 
jedyną spadkobierczynią cioci – nawet jeśli po-
twierdza to  testament, zwłaszcza taki w formie 

notarialnej – nie wystarczy do zawarcia prawnie 
skutecznej umowy sprzedaży nieruchomości. 
Tym bardziej, że zgodnie z art. 1027 Kodeksu 
cywilnego względem osoby trzeciej, która nie 
rości sobie praw do spadku z tytułu dziedzicze-
nia (do tej kategorii zaliczyć należy potencjalne-
go nabywcę nieruchomości) spadkobierca (czyli 
Pani) może udowodnić swoje prawa wynikające 
z dziedziczenia tylko za pomocą stwierdzenia 
nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem po-
świadczenia dziedziczenia. Inaczej mówiąc bez 
rozpoczęcia i zakończenia oficjalnej procedury 
nabycia spadku przyjąć należy, iż nie ma Pani 
możliwości sprzedaży domu odziedziczonego 
po cioci. Należy też wziąć pod uwagę interesy 
kupującego – nie znamy banku, który w takiej 
sytuacji prawnej udzieliłby takiej osobie kredytu 
na potrzeby kupna nieruchomości. Podsumowu-
jąc   jeśli chce Pani sprzedać dom po cioci należy 
jak najszybciej przeprowadzić procedurę spadko-
wą. Ma Pani do wyboru albo stwierdzenie naby-
cia spadku przeprowadzone przez sąd, co będzie 
na pewno trwało co najmniej kilka miesięcy, ale 
za to koszty są niewielkie, albo wybierze się Pani 
do notariusza, który sporządzi zarejestrowany 
akt poświadczenia dziedziczenia. Dopiero posia-
dając którykolwiek z tych dokumentów uda się 
Pani legalnie sprzedać dom.

ALIMENTY OD WINNEGO
Właśnie rozwodzę się z mężem. Przez cały 
czas małżeństwa nie pracowałam – ja zaj-
mowałam się domem, a zarabianie na niego 
spoczywało na barkach męża. Boję się, że po 
rozwodzie zostanę kompletnie bez środków 
do życia. Czy w tej sytuacji mogę domagać 
jakichś alimentów albo innych świadczeń od 
swojego męża?
W opisywanym przypadku rozpatrzeć mu-
simy dwie wersje wydarzeń. Różnią się one 
tym, jaką decyzję co do winy rozkładu poży-
cia małżeńskiego podejmie sąd. W pierwszej 
wersji małżonek rozwiedziony, który nie został 
uznany za wyłącznie winnego rozkładu poży-
cia i który znajduje się w niedostatku ma pra-
wo domagać się od małżonka rozwiedzionego 
dostarczania środków utrzymania w zakresie 
odpowiadającym usprawiedliwionym potrze-
bom uprawnionego oraz możliwościom zarob-
kowym i majątkowym zobowiązanego. Od razu 
dodajmy, że to gorsze dla Pani rozwiązanie, bo 
żeby otrzymać pieniądze od męża będzie Pani 
musiała przekonać sąd, że nie może Pani włas-
nymi rękami zaspokoić swoich usprawiedliwio-
nych potrzeb życiowych. Środki, które dostanie 
Pani w ten sposób będą więc wystarczały na 
skromne życie. Co innego jeśli sprawa potoczy 
się w drugi sposób. Jeśli uda się Pani przekonać 
sąd, że to mąż jest wyłącznie winny rozkładu 

pożycia będzie Pani musiała jedynie wykazać, 
iż rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie 
Pani sytuacji materialnej. Nie musi się Pani być 
w niedostatku – wystarczy, że po rozwodzie bę-
dzie się Pani gorzej powodziło. Wydaje się, że 
opisana Przez Panią sytuacja, kiedy to w czasie 
małżeństwa zajmowała się Pani domem znako-
micie pasuje do tego przykładu. Co więcej nie 
ma ograniczenia czasowego, w którym były 
mąż będzie zobowiązany do wspierania Pani. 
W pierwszym przypadku świadczenia dostanie 
Pani dopóki nie wyjdzie ponownie za mąż albo 
po 5 latach po orzeczeniu rozwodu (choć sąd 
ze względu na szczególne okoliczności może 
wydłużyć ten okres).

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Ze względu na prace prowadzone na mojej 
działce mogę być zmuszony do złożenia czę-
ści materiałów na chodniku. Czy potrzebne 
jest do tego jakieś zezwolenie?
Tak! To co Pan zamierza zrobić kwalifikuje się 
jako zajęcie pasa drogowego. Wymagane jest do 
tego zezwolenie zarządcy drogi. Bez niego grozi 
Panu kara w wysokości 10- krotności opłat po-
bieranych za zgodę na zajęcie pasa drogowego, 
czyli chodnika.

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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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

INWESTYCYJNE LATO 
w gminie Ożarów Mazowiecki
Połowa okresu wakacyjnego jest dobrym czasem na dokonanie pew-
nych podsumowań dotyczących realizacji planów inwestycyjnych na 
2020 rok. Pomimo sytuacji epidemiologicznej panującej na świecie oraz 
obawy o możliwości prowadzenia i fi nansowania inwestycji, rozluźnienie 
obostrzeń pozwoliło Gminie Ożarów Mazowiecki na realizację kilku inwe-
stycji wpływających na komfort życia mieszkańców gminy.

W czerwcu rozstrzygnięty został 
przetarg na budowę kanalizacji sa-
nitarnej tłocznej z obszaru zlewni 

Bronisze, Jawczyce, Macierzysz w kie-
runku kanalizacji sanitarnej miasta sto-
łecznego Warszawy. Inwestycja, warta 
ponad 3 mln zł, umożliwi odprowadza-
nie ścieków sanitarnych z wyżej wy-
mienionych miejscowości oraz zapewni 
możliwość rozbudowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w przyszłości. Prace zostały 
zaplanowane w dwóch etapach, a za-
kończenie całości inwestycji powinno 
nastąpić do końca maja 2021 r.

Kolejną rozpoczętą inwestycją jest 
generalny remont dachu na przed-
szkolu przy ul. Kasztanowej w Józe-
fowie. Stare pokrycie dachu z blachy, 

przestało spełniać stawiane przed nim 
wymagania, w związku z czym zosta-
nie ono całkowicie wymienione wraz 
z rozebraniem więźb dachowych oraz 
wymianą desek czołowych. Nowy 
dach zostanie wykonany z blachy po-
wlekanej dachówkopodobnej. 
Roboty zostały wycenione na prawie 
200 tys. zł.

W połowie czerwca rozstrzygnięty zo-
stał przetarg na zadanie pn. „Opra-
cowanie dokumentacji projektowej 
i budowa budynku modułowego przy 
Szkole Podstawowej w Święcicach”. 
Po zaprojektowaniu i wybudowaniu bu-
dynek będzie mógł przyjąć ok. 45 ucz-
niów, odpowiadając na zwiększające 
się potrzeby w zakresie liczby uczących 

się dzieci w gminie Ożarów Mazowie-
cki. Całość zadania wyceniona została 
na prawie 1 mln zł.

W ostatnim czasie rozstrzygnięto prze-
targi dotyczące inwestycji drogo-
wych. 
W pierwszej kolejności – przetarg na 
przebudowę mostu w ciągu ul. Szkol-
nej oraz budowę przepustu w ciągu 
ul. Nadbrzeżnej. Rozbudowa tego 
skrzyżowania da mieszkańcom nowo 
wybudowanych bloków przy ul. Nad-
brzeżnej dodatkowy alternatywny do-
jazd do swoich mieszkań oraz zmniej-
szy ruch na ul. Robotniczej, będącej 
na ten moment jedynym połączeniem 
osiedla z ul. Poniatowskiego. Całość 
robót wraz z przebudową kolidującej 
infrastruktury technicznej, została wy-
ceniona na prawie 1 mln zł.
Drugą zaplanowaną inwestycją jest mo-
dernizacja ul. Żyznej w Kręczkach-
-Kaputach. Droga prowadząca do 
osiedla mieszkaniowego w tej chwili 
ma ok. 3,5 m szerokości. Inwestycja 
zakłada poszerzenie ulicy do 5,5 m 
oraz wykonanie nakładki asfaltowej na 
nowej szerokości oraz długości około 
1 km. Po modernizacji droga umożli-
wi swobodne mijanie się samochodów 
osobowych, a wraz z wcześniej wy-
konanym chodnikiem zapewni kom-
pleksową obsługę komunikacyjną dla 
mieszkańców. Wykonawca wycenił 
roboty na około 0,5 mln zł.
Ostatnim z rozstrzygniętych postępo-
wań jest przetarg na rozbudowę dro-
gi gminnej – ul. Partyzantów w Oża-
rowie Mazowieckim. Największa 
z planowanych inwestycji drogowych 
zakłada rozbudowę ulicy do szeroko-
ści 5,5 m, wykonanie odwodnienia, 
budowę ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż całej długości ulicy, odcin-
ków chodników, dobudowę brakują-
cego odcinka oświetlenia ulicznego, 
przebudowę skrzyżowań oraz budowę 
zjazdów publicznych i prywatnych. In-
westycja powinna zostać zakończona 
do końca czerwca 2021 r., a jej koszt 
określono na  ponad 2,6 mln złotych.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

PARK OŁTARZEWSKI – 
prace modernizacyjne w trakcie realizacji
Od kilku miesięcy na terenie Parku Ołtarzewskiego można zaobserwo-
wać prace budowalne. Obecnie równolegle trwa wycinka i pielęgnacja 
drzew i krzewów, prace ziemne dotyczące budowy oświetlenia i monito-
ringu, budowa placów wypoczynkowych oraz alejek spacerowych. Stawy 
zostały już oczyszczone i odmulone. Na jesieni planowane jest częściowe 
wykonanie nasadzeń oraz kolejny etap wycinki i pielęgnacji zieleni. 

P rzeprowadzenie modernizacji w tak 
długim okresie jest celowe ze wzglę- 
du na zamieszkające park ptaki 

i zwierzęta. Harmonogram prowadzo-
nych prac jest na bieżąco uzgadniany 
z ornitologiem oraz architektami krajo-
brazu. Wszystkie prace przeprowadza-
ne w ramach projektu są poprzedzone 
uzyskaniem pozwoleń na ich realizację, 
które pozwalają na wykonanie grun-
townej modernizacji parku przy zacho-
waniu jego indywidualnego charakteru 
i naturalnego środowiska dla zwierząt 
w nim zamieszkujących.

Modernizacja Parku Ołtarzewskiego 
jest następstwem podpisanej w lipcu 
2019 r. umowy o dofinansowanie pro-
jektu pn. ,,Zwiększenie różnorodności 
biologicznej elementem zrównoważo-
nego rozwoju obszaru miasta Ożarów 
Mazowiecki – etap II” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020. 
Planowany termin zakończenia reali-
zacji projektu to czerwiec 2021 r.

Agnieszka Kĳ ewska
Jednostka Realizująca Projekt
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PIASTÓW

Urząd Miasta Piastów informuje

OGŁOSZENIE  �  OGŁOSZENIE  �  OGŁOSZENIE  �  OGŁOSZENIE  �  OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA 
ogłasza

przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości
W dniu 03 września 2020 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klat-
ka A, w pokoju nr 6, odbędzie się drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej 
działkę ew. nr 267, w obrębie 05, o powierzchni 0,0861 ha, położoną w Piastowie przy ul. J. Tuwima.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17.06.2020 r.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 267, w obrębie 
05, o powierzchni 0,0861 ha objęta księgą wieczystą KW Nr WA1P/00120168/9, położona w Piastowie przy ul. J. Tuwima. 
Działka z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. J. Tuwima. W drodze jest energia elek-
tryczna, wodociąg, kanalizacja, telefon oraz gaz. Bezpośrednio przy działce brak jest sieci gazowej.
Działka jest częściowo ogrodzona. Ogrodzenie od strony działki ew. nr 270 do przestawienia.
W ewidencji gruntów i budynków w opisie użytku ww. działka oznaczona jest symbolem „Bp” – zurbanizowane tereny nie-
zabudowane.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „J. Tuwima”, zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XVI/88/2019 Rady Miasta Piastowa z dnia 24 września 2019 r. działka oznaczona jest symbolem 20MN – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej. Sąsiedztwo działki stanowi jednorodzinna za-
budowa mieszkalna.
Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza netto wynosi: 395 000,00 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100). Do 
ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

• wpłata wadium w wysokości 45 000 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy złotych i 00/100) 
w terminie do 27.08.2020 r. (w tym dniu pieniądze winny znaleźć się na koncie gminy) przelewem 
na konto 92 1240 5497 1111 0010 7489 5048 w tytule wpisując: wadium na przetarg – działka 267,

• przedstawienie komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium,
• przedstawienie komisji przetargowej dokumentów tożsamości, oryginałów udzielonych pełnomocnictw no-

tarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem oraz dokumentów potwierdzających prawo do nabycia 
nieruchomości (dotyczy to osób, nabywających nieruchomość nie jako osoba fizyczna).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współ-
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
W przypadku cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 
jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zali-
czone zostanie na poczet ceny nabycia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Miasto Piastów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie 
ul. 11-go Listopada 8, klatka A, pok. 6 lub 4, tel. 22 770 52 53.
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www.piastow.pl

PIASTÓW PAMIĘTA O BOHATERACH 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Pamięć 1944. Pod takim tytułem zorganizowane zostały piastowskie obchody 76 roczni-
cy wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne uroczystości z udziałem delegacji władz 
miasta, społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, 
instytucji i organizacji społecznych odbyły się przy Pomniku Bohaterów Powstania War-
szawskiego na terenie szkoły. O godz. 16.30 rozpoczął się koncert  Kapeli Warszawskiej im. 
Staśka Wielanka,. Obecność Kapeli wprowadziła wszystkich w refl eksję nad tym co wyda-
rzyło się 76 lat temu. 

O 17.00 zawyły syreny. Tak jak w wielu innych 
miastach Polski, tak i na piastowskich ulicach 
i rondzie stanęły samochody. Czas zatrzymał 

się, by oddać hołd Bohaterom 1944 roku. Pod-
czas naszych uroczystości wspominaliśmy Ich 
– Bohaterów tamtego czasu. Słowa p. Tomasza 
Osińskiego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 
wyrażały ostry sprzeciw dla pomniejszania wagi 
decyzji rozpoczęcia powstania. Następnie dele-
gacje złożyły wiązanki przed pomnikiem odda-
jąc hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego. 
Uroczystość zakończyła druga część koncertu 
Kapeli Warszawskiej.

Głos zabrał również p. Grzegorz Szuplewski 
burmistrz Piastowa, który jak zwykle podkreślał 
ogromną wartość i sens organizowania uroczysto-
ści wywierających wpływ na pamięć historyczną 
oraz mających walor edukacyjny i refleksyjny. 
Wspominał piastowian, którzy wzięli udział w po-
wstaniu i, niestety, już w pierwszych jego dniach 
stracili życie. Podziękował wszystkim przybyłym 
za obecność w tym miejscu i czasie oraz wspo-
mniał o podjętych wcześniej przez siebie i Radę 
Miejską działaniach, by dbać o naszą historię.
W kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata 
przy ul. M. Ogińskiego została odprawiona Msza 

Święta w intencji poległych i pomordowanych 
w Powstaniu Warszawskim. Ważne słowa księdza 
proboszcza Grzegorza Bereszyńskiego nawiązały 
do ofiary powstańców i wszystkich mieszkańców 
Walczącej Stolicy złożonej na ołtarzu Ojczyzny. 
Po mszy św. miłośnicy piosenki powstańczej mieli 
możliwość, przy zachowaniu wszelkich obostrzeń 
sanitarnych, wspólnie śpiewać utwory ze znanego 
już przecież od wielu lat repertuaru.
Wspólne odśpiewanie powstańczych piosenek 
ułatwiła wszystkim uczestnikom p. Bogumiła 
Ostrovnoy grając na akordeonie melodie kolejnych 
utworów. Przy takim akompaniamencie nawet naj-
bardziej oporni mogli mieć satysfakcję ze wspól-
nego śpiewania.
Głównym organizatorem obchodów pod patro-
natem władz samorządowych Miasta Piastowa 
– tak jak w ubiegłych latach – było Stowarzysze-
nie „Nasz Piastów”, współorganizatorami zaś: 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego, Miejski Ośrodek Kultury, Para-
fia Chrystusa Króla Wszechświata, Hufiec ZHP 

im. A. Kamińskiego, Ochotnicza Straż Pożarna, 
Towarzystwo Historyczne Rok 1920 i Piastowskie 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Oprawę 
graficzną przygotowali Jarosław Babikowski i Gru-
pa Creative.

N azajutrz, 2 sierpnia, mieszkańcy Piastowa  
oddali hołd powstańcom, którzy 76 lat temu 
wczesnym rankiem drugiego dnia powstania 

stoczyli krwawą bitwę z Niemcami na polach pę-
cickich. W bitwie poległo 31 polskich żołnierzy. 
Wziętych do niewoli jeńców Niemcy rostrzelali 
tego samego dnia wieczorem. 

Cześć i wieczna chwała 
Bohaterom Powstania 

Warszawskiego!

Monika Szuplewska

W zbiorowej mogile-mauzoleum w Pęcicach wraz 
z 90 towarzyszami broni spoczywają polegli w bi-
twie i zamordowani 2 sierpnia 1944 roku młodzi 
mieszkańcy Piastowa:

 � Hanna Mużecka „Walka”   (lat 36)
–  łączniczka i sanitariuszka WSK

Żołnierze 1752 plutonu łączności 7 kompanii „Jowisz” 
VII Obwodu „Obroża” AK:

 � strz. Bogdan Bednarczyk „Bogdaniec”  (lat 17)
 � strz. Franciszek Napiecek „Franko”  (lat 17)
 � strz. Tadeusz Pietraszkiewicz „Soplica”  (lat 16)
 � strz. Ryszard Sikorski „Rysiek”  (lat 18)
 � strz. Wiesław Andrzej Radke „Wiesiek”  (lat 16)
 � strz. Janusz Rudnicki-Oleszczyc „Orzeł”  (lat 20)
 � strz. Zbigniew Urbanek „Tadek”  (lat 16)

Dwa dni po bitwie pęcickiej, 4 sierpnia 1944 roku, 
w potyczce z Niemcami na szosie Warszawskiej 
w centrum Piastowa poległ 18-letni kpr. pchr. Ja-
nusz Świerczewski „Rawicz”, dowódca plutonu do 
zadań specjalnych 7 kompanii „Jowisz” z Piastowa.

🪔
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URSUS

RUCH TO ZDROWIE
O tym, że ruch i aktywność fi zyczna wpływają pozytywnie na zdrowie i kondy-
cję człowieka nie trzeba (wydaje mi się) nikogo przekonywać. Wraz z począt-
kiem wiosny, rok w rok, na ulicach możemy spotykać coraz więcej osób biega-
jących, jeżdżących na rowerach, rolkach, hulajnogach i spacerujących. Tego 
roku było inaczej – powodem koronawirus. Kiedy wiosna nadeszła, z przyczyn 
od nas niezależnych, zostaliśmy zamknięci w domach, a za aktywność fi zyczną 
można było zostać wylegitymowanym, a nawet ukaranym mandatem. Zakaza-
no wstępu do lasów, parki zamykano (jeśli były ogrodzone) lub wysyłano tam 
patrole policji lub straży miejskiej. Plaże, bulwary i inne tereny zielone, boiska, 
place zabaw, siłownie plenerowe wyłączono z użytkowania. Rozpychający się 
po świecie koronawirus dał się wszystkim we znaki i zaczął rządzić naszym 
życiem – aktywność fi zyczna stała się czymś zakazanym. 

Ursus może się pochwalić pięknym 
terenem sportowo-parkowym przy 
ul. Sosnkowskiego 3, zarządzanym 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. 
Warszawy w Dzielnicy Ursus (dalej: 
OSiR). Stadion i pływalnia „Skalar” 
to jego najbardziej charakterystycz-
ne i rozpoznawalne miejsca. Obiekt 
otwarty jest w godz. 6.00–22.00, na 
noc bramy są zamykane. Od połowy 
marca na bramach wjazdowych na 
jego teren, od strony ul. Sosnkowskie-
go i Alei Bzów można było zobaczyć 
napis: NIECZYNNE DO ODWOŁA-
NIA. Wisiał aż do połowy maja. Wte-
dy rozpoczęło się odmrażanie polskiej 
gospodarki, i obiekty zewnętrzne zo-
stały otworzone, na początek w bardzo 
ograniczonym zakresie, ale... dobre 
i to. 
O przymusowej przerwie, powolnym 
otwieraniu się, inwestycjach i dzia-
łalności OSiR Ursus rozmawialiśmy 
na początku lipca z jego dyrektorem 
(sprawującym tę funkcję od 1 kwietnia 
2010 r.) – panem Sławomirem Luliń-
skim. 
Zasadnicza część rozmowy odbyła się 
w biurze OSiR, znajdującym się na 
I piętrze budynku basenu, kontynuacja 
– na terenie ośrodka, m.in. w nowej hali 
tenisowej. 
Ale zaczęliśmy od pytania o OSiR, zaj-
mujący teren o powierzchni prawie 8 
ha. W jego skład wchodzą: pływalnia 
„Skalar”, stadion, boiska, orlik, korty 

tenisowe oraz znajdująca się na osied-
lu Niedźwiadek pływalnia „Albatros” 
– mają jedną administrację. – Czym 
innym jest OSiR, a czym innym kluby 
i sekcje działające na terenie OSiRu – 
to są odrębne podmioty, mające swoją 
osobowość prawną i zarządy, które 
mają podpisane z nami umowy i dzia-
łają na naszych obiektach: basenie, 
halach, boiskach – wynajmują je, nie 
są ich właścicielami – mówi dyrektor 
OSiR Ursus Sławomir Luliński. 

Koronawirus – zamknięcie
Dyrektor wyjaśnia sytuację ośrodka po 
ogłoszeniu pandemii: – W marcu, decy-
zją władz, cały obiekt został zamknięty, 
nie można było korzystać z terenów ze-
wnętrznych. Na początku nie wiadomo 
było jeszcze, jak ten wirus będzie się 
rozprzestrzeniał. Bramy były zamknię-
te ponad dwa miesiące. Kiedy w poło-
wie maja rozpoczęło się odmrażanie, 
w pierwszej kolejności mogliśmy otwo-

rzyć część obiektów zewnętrznych – boi-
ska i bieżnię. Siłownie plenerowe i pla-
ce zabaw nadal pozostały zamknięte 
– korzystając z będących tam urządzeń 
nie sposób ich nie dotykać, a należało 
unikać kontaktu fizycznego. Początko-
we odmrażanie odbywało się w dość 
mocnym reżimie sanitarnym – na teren 
obiektu mogło wejść do 10 osób, z za-
chowaniem dystansu społecznego. Pły-
ny dezynfekujące zapewniał OSiR, jako 
administrator. Mimo tych obostrzeń lu-
dzie byli chętni do korzystania. Otwarto 
też korty (bez szatni i innych pomiesz-
czeń) z maksymalnie 4 osobami na kor-
cie. Tak było do połowy czerwca, kiedy 
zwiększono liczbę osób przebywających 
na obiekcie do 150. Wracamy. Widać, 
że coraz więcej ludzi chce korzystać. 
Z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej, 
w przestrzeni publicznej ośrodka obec-
nie działa wszystko – oczywiście z reżi-
mem i dystansem. 

Pływalnia
Pan Sławomir ocenia bezpieczeństwo 
korzystania z basenu: – W połowie 
czerwca otworzyliśmy pływalnię, ale na 
50%, tzn. że może z niej korzystać o po-
łowę osób mniej, niż przed COVID-19. 
Na dużym basenie do 4 osób na tor, a w 
części dla dzieci – dystans społeczny. 
Pływanie jest bardzo bezpieczne, woda 
jest chlorowania i ozonowana, a chlor 
wirusa zabija natychmiast. Można oba-
wiać się kontaktu w szatni, więc od wej-

ścia do budynku do momentu dojścia do 
szatni obowiązuje noszenie maseczki. 
Klucze do szafek są wydawane tak, by 
dwie osoby nie zajmowały sąsiednich, 
a z kabin prysznicowych czynna jest co 
druga. WHO (Światowa Organizacja 
Zdrowia) potwierdziła, że w wodzie 
chlorowanej dystans społeczny nie 
musi być zachowywany – nie ma ku 
temu przesłanek. Do marca mieliśmy 
bardzo dużo klientów, czasami trzeba 
było czekać na wejście, szczególnie 
w godzinach 17.00–21.00. Zmienia się 
świadomość rodziców – nie tylko posy-
łają dzieci, ale sami też korzystają – nie 
tylko z basenu, ale i z innych obiektów 
ośrodka. Podczas wakacji, w godz. 
9.00–12.00, z basenu korzystają grupy 
zorganizowane, uczestniczące w ak-
cji „Lato w mieście”, a między 13.00 
a 15.00 uczniowie szkół warszawskich 
mogą wejść za darmo za okazaniem 
legitymacji szkolnej. Mam nadzieję, 
że grupy szkolne wrócą po wakacjach. 
Dzieci są taką grupą społeczną, która 
potrzebuje kontaktu społecznego, któ-
ra musi mieć lekcje WF, która powin-
na pływać – a u nas jest bezpiecznie. 
W nocy, po 22.00, kiedy pływalnia jest 
zamykana – wchodzi ekipa, i wszystko 
jest dogłębnie myte i czyszczone (praca 
na 3 zmiany). W ciągu dnia utrzymy-
wanie czystości odbywa się na bieżąco. 
Jako OSiR uczymy ponad 1000 dzieci 
pływać. Dzieci korzystają też z innych 
obiektów ośrodka. 

Przerwa techniczna
Co roku, w wakacje, był czas prze-
znaczony na przerwę techniczną, na 
obydwu basenach – Skalarze” i „Alba-
trosie” (oczywiście nie w tym samym 
czasie). – W tym roku, z przyczyn nieza-
leżnych, wszystkie prace konserwacyjne 
wykonano wcześniej, w drugiej połowie 
marca – kiedy obiekty były zamknięte. 
Następna przerwa techniczna planowa-
na jest dopiero w przyszłym roku, w wa-
kacje – wyjaśnia dyrektor OSiR Ursus.

Klienci
Pan Sławomir opowiada o różnych 
rozwiązaniach dla osób stale korzysta-
jących z obiektów sportowych:  – My, 
jako OSiR, utrzymujemy się w znacz-
nym stopniu z tego, co zarobimy, i dla 
nas, jako firmy, czas zamknięcia był 
bardzo ciężki – przez 3 miesiące nie 
mieliśmy wpływów. Jesteśmy dofinan-
sowywani przez miasto, ale nie finan-
sowani. Przez 2 miesiące pomagała 
nam dzielnica. Teraz odrabiamy. Dla 
naszych klientów nic się nie zmieniło – 
ceny zostały bez zmian, karnety zostały 
przedłużone (z dużym zapasem czaso-
wym na wykorzystanie), zajęcia, które 
się nie odbyły, są przeniesione na wrze-
sień. Wszystko będzie zorganizowane 
tak, by do końca roku ze wszystkiego 
się wywiązać. We wrześniu nowego 
naboru na naukę pływania nie będzie 
– będziemy odrabiać to, co nam zosta-
ło. Jeśli ktoś nie będzie chciał pływać, 

�  URSUS. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ursusie
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będzie miał możliwość przeniesienia 
środków np. na naukę tenisa. Może je 
również przenieść na karnet. Daliśmy 
klientom kilka możliwości i spotkało 
się to z dużym zrozumieniem, niewiele 
osób zażądało zwrotu pieniędzy. 

Hala tenisowa
Tenis, od lat związany z obiektem przy 
ul. Sosnkowskiego, przez ostatnie dwa 
lata był zawieszony. Powodem była 
budowa nowej hali tenisowej – jednej 
z największych i najnowocześniejszych 
w Polsce. Najpierw, w pierwszym etapie 
wyremontowano budynek z szatniami – 
wtedy zajęcia cały czas się odbywały, 
kiedy robiło się chłodniej – pod balonem. 
Od lata 2018 r. zajęto się kortami. Prace 
ukończono w grudniu 2019 r., potem był 
czas odbiorów, wydawania pozwoleń. 
Otwarcie zaplanowano na marzec – a co 
się wtedy wydarzyło – wiemy. – Korty 
działają od połowy maja, żadnego ofi-
cjalnego otwarcia nie było. Hala ma 4 
korty, oddzielone siatkami. Są podwój-
ne rozsuwane ściany, dach z podwójną 
membraną, zamiast mączki jest sztuczna 
trawa, a przy wejściu kawałek trybuny. 
Korty są ogrzewane i wentylowane – 
dopowiada dyrektor. 
Co zmieniło się poza wyglądem miej-
sca? – Wcześniej korty były dzierża-
wione firmom zewnętrznym – obecnie 
zarządcą jest OSiR. Na razie jest sezon 
wakacyjny, więc wykorzystywane są 
głównie rekreacyjnie – można wynająć, 

umówić się na lekcje indywidualne z tre-
nerem. Po wakacjach zamierzamy uczyć 
gry w tenisa. Zapisy, rezerwacje i wszel-
kie opłaty za te, jak również i za inne 
zajęcia organizowane przez ośrodek, 
można dokonywać on-line, bez kolejek. 
– Korty to moje dziecko – zawsze chcia-
łem mieć porządny kort, porządną halę, 
kort do squasha. Marzyło mi się, żeby 
na OSiRze było wszystko, co kojarzy się 
z rakietą – tenis, tenis stołowy (stół znaj-
duje się koło siłowni plenerowej), bad-
minton (sekcja działa przy UTS AKRO-
-BAD, które wynajmuje hale od OSiRu) 
i squash, który jest takim dopełnieniem. 
Kiedy budowaliśmy szatnie, to zmniej-
szyliśmy je i zrobiliśmy kort do squas-
ha – z dumą opisuje zrealizowane plany 
pan Sławomir.

Inne inwestycje
Dyrektor wspomina także o planach 
rozwoju ośrodka: – Hala tenisowa to na-
sza najnowsza inwestycja. W ubiegłym 
roku zainstalowaliśmy drążki do street 
workoutu, powstało boisko do siatkówki 
plażowej, wybudowaliśmy nową ściankę 
do tenisa (wyprofilowaną – cieszącą się 
bardzo dużym powodzeniem). wcześ-
niej zagospodarowaliśmy boisko bocz-
ne, teraz przy świetle jupiterów zajęcia 
mogą odbywać się do 22.00. Myślimy 
o kręgielni – ale na razie nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć, co będzie. Cały 
czas jest coś do zrobienia – infrastruk-
tura, ciągi komunikacyjne. W tym roku 

musimy dokończyć to, co zaplanowali-
śmy – zamknąć rok. Plany na przyszły 
rok – to wróżenie z fusów.
Wszystkie zewnętrzne urządzenia re-
kreacyjne są dostępne nieodpłatnie.

Ogrodzone boisko
Od pewnego czasu boisko główne jest 
ogrodzone. Pierwsza drużyna piłkar-
ska – KS Ursus kontynuująca tradycje 
RKS Ursus – gra w 3 lidze, i na tym po-
ziomie pozostanie w kolejnym sezonie 
– rozgrywki 3 ligi, po przerwaniu ich 
w marcu, nie zostały ukończone. Ogro-
dzenie boiska to z jednej strony wymo-
gi licencyjne, z drugiej usprawnienie 
funkcjonowania obiektu. Wcześniej, 
gdy był rozgrywany mecz – trzeba było 
zamknąć cały stadion, teraz pozostałe 
obiekty są otwarte, oczywiście poza 
bieżnią. Pod koniec lipca ruszają roz-
grywki Pucharu Polski – na tym pozio-
mie bez udziału publiczności. Na boisku 
bocznym ćwiczą młodzi adepci futbolu 
– dzięki jupiterom treningi mogą trwać 
do 22.00, uczestniczy ok.2 tys. dzieci.

Cykliczne bieganie
Od kilku lat w Ursusie organizowany 
jest Bieg Ursusa (ulicami dzielnicy) 
i Bieg Niedźwiadka (dla dzieci – na 
bieżni boiska głównego), a po waka-
cjach – Test Coopera. 
– Na dzień dzisiejszy nie ma możliwo-
ści zorganizowania biegów, jest zakaz – 
sytuacja epidemiologiczna nie pozwa-

la. O Teście Coopera nie rozmawiamy. 
Można trenować, biegać – na razie nie 
ma możliwości sprawdzenia się.

Drzewa
Teren OSiRu jest miejscem rekreacji 
z duża ilością drzew rosnących tu od 
lat, wystarczy przejść się lipową alejką 
pomiędzy boiskiem głównym i bocz-
nym. Przy kolejnych inwestycjach, rea-
lizowanych na terenie ośrodka, starano 
się drzewa zachować. Podczas budowy 
hali tenisowej tak zaprojektowano fun-
damenty, by ograniczyć do minimum 
wycinanie. Za zgodą Ochrony Środo-
wiska usunięto 5–6 drzew chorych. 
Wcześniej, kiedy budowano orlik – 
przyjechała maszyna i drzewa przenio-
sła – przyjęły się. Na obiekcie z drze-
wami inaczej się oddycha, minusem są 
liście – co roku jesienią wywożonych 
jest kilka kontenerów tego, co drzewa 
zrzucają przygotowując się do zimy. 

Traktor 
Zapytany o okoliczności związane 
z pojawieniem się traktora przy budyn-
ku basenu, dyrektor OSiR Ursus Sła-
womir Luliński z uśmiechem wyjaśnia: 
– Traktor z napisem „I love OSiR” to 
mój pomysł. Pojazd jest historyczny, ma 
ponad 40 lat. Klub RKS Ursus otrzy-
mał go od fabryki – ZM Ursus, wyko-
rzystywany był do obrabiania terenu. 
Od długiego czasu stał nieużywany 
w krzakach. Postanowiłem zrobić z nim 
porządek. Mam pracownika, który pra-
cował jeszcze w fabryce – i on go od-
restaurował: odmalował, kupił części, 
opony. Jesteśmy w Ursusie więc trzeba 
się tym Ursusem pochwalić. 
Pozostaje zaprosić do jak najliczniej-
szego korzystania z obiektów OSiR 
Ursus – ruch to zdrowie i większa od-
porność. Pamiętajmy o tym.

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik
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„Szabasowa dziewczyna”

W ramach 17 Festiwalu Warszawa Singera 
w dniach 26 i 27 sierpnia 2020 r. o godz. 19.00 
w Ośrodku Kultury „Arsus” odbędzie się spektakl

„Szabasowa dziewczyna” w reżyserii Marcina Sławińskiego. 
Bilety można nabyć wyłącznie on-line: http://shalom.org.pl/program-2020/

ZAPRASZAMY!

 Kino URSUS
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. 
Bilety w cenie 12 zł i 15 zł. Bilety można kupić również 
przez internet na stronie OK Arsus, Biletyna.pl 
i na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety” 

SIERPIEŃ 2020
DATA GODZINA TYTUŁ FILMU

1.08 15.00, 
18.00

MAŁE KOBIETKI
USA � l.15 � melodramat2.08

8.08 16.00, 
18.30

COŚ SIĘ KOŃCZY, 
COŚ ZACZYNA

USA � l.15 � romans9.08

15.08 15.00, 
18.00

EMMA
USA � l.15 � komediodramat16.08

22.08 16.00, 
18.30

JAK BYĆ DOBRĄ ŻONĄ
Francja � l.15 � komedia23.08

29.08 16.00, 
18.30

W LABIRYNCIE
Włochy � l.15 � thriller30.08

www.arsus.pl   facebook.com/kinoursus

W 2019 r. w województwie mazowieckim Policja 
odnotowała 115,0 tys. przestępstw, co stanowiło 
14,4% przestępstw w kraju. Liczba przestępstw 

stwierdzonychw zakończonych postępowaniach przy-
gotowawczych była o 1,9% wyższa niż w 2018 r. 
W przeliczeniu na 10 tys. ludności liczba ta wyniosła 
212 i była wyższa o 3 pkt. niż rok wcześniej.

Zmniejszyła się skuteczność wykrywania spraw-
ców przestępstw: w 2019 r. wskaźnik wykrywalności 
sprawców przestępstw stwierdzonych wyniósł 62,7% 
i w stosunku do 2018 r. zmniejszył się o 1,9 p. proc.

Na drogach województwa mazowieckiego w 2019 r. 
Policja zarejestrowała 3,8 tys. wypadków drogowych. 
W ich wyniku 469 osób poniosło śmierć, a 4391 zosta-
ło rannych. W porównaniu z rokiem poprzednim mniej 
było wypadków drogowych i osób rannych, przybyło za 
to ofiar śmiertelnych.
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego najlepiej obra-
zuje liczba ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 100 
wypadków: w 2019 r. wskaźnik ten był o 1 pkt wyższy 
niż w 2018 r. Natomiast liczba osób rannych w przeli-
czeniu na 100 wypadków od 2016 r. sukcesywnie male-
je i w 2019 r. wyniosła 115.

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie  warszawa.stat.gov.pl

24 lipca obchodziliśmy w Polsce Święto Policji. Data ta nawiązuje do tradycji przedwojennych 
– tego dnia w 1919 r. Sejm II Rzeczypospolitej powołał do istnienia Policję Państwową. Z tej okazji 
kilka najważniejszych danych podsumowujących pracę mazowieckich policjantów.

ŚWIĘTO POLICJI

DANE DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
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Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

Gmina Brwinów otrzyma ponad 120 
tys. zł na stworzenie zielonych wiat na 
przystankach autobusowych. Jest to do-
fi nansowanie uzyskane ze środków sa-
morządu województwa mazowieckiego 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Wspierania Ochrony Powietrza.

P rojekt „Zielone przystanki ekolo-
giczną wizytówką gminy Brwinów” 
zakłada stworzenie czterech modelo-

wych wiat przystankowych. Zostaną one 
obsadzone bylinami i pnączami, które 
wprowadzą więcej zieleni w przestrzeń 
publiczną i stworzą przyjazny klimat dla 
pasażerów oczekujących na autobusy ko-

munikacji miejskiej. Roślinność porasta-
jąca zielony dach i ściany oraz dodatkowe 
nasadzenia w donicach zintegrowanych 
z konstrukcją wiaty będą przyczyniać się 
nie tylko do zwiększenia produkcji tlenu 
i pochłaniania pyłów, obniżenia tempe-
ratury otoczenia podczas upalnych dni, 
tłumienia hałasu oraz poprawy estetyki 
ulic, lecz także będą miały swój udział 
w ekologicznym zagospodarowaniu wody 
deszczowej. 
Dzięki energii słonecznej pozyskiwanej 
przez panele fotowoltaiczne będzie można 
skorzystać na przystanku z możliwości ła-
dowania urządzeń elektronicznych przez 
łącze USB. W dwu- lub trójmodułowych 

wiatach znajdą się też podświetlane gab-
loty informacyjne.
Już wiadomo, że dwa takie przystanki 
pojawią się przy szkołach w Brwinowie. 
Kolejne lokalizacje planowane są przy 
ulicach o bardzo dużym natężeniu ruchu, 
np. przy skrzyżowaniu dróg wojewódz-
kich 719 i 720 w Otrębusach.

Zadanie „Zielone przystanki ekologiczną 
wizytówką gminy Brwinów” realizowane 
będzie przy pomocy środków z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wspierania 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.  
Zgodnie z umową zawartą 13 lipca br., 
dotacja wyniesie do 50% kosztów kwali-
fikowalnych. 

UG Brwinów

1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17 zawy-
ły syreny w 76. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Zgromadzeni 
na brwinowskim Rynku uczcili pamięć 
poległych.

U roczystości w Brwinowie odbyły 
się tradycyjnie przy pomniku Ar-
mii Krajowej. O godzinie 17.00, 

w godzinę W, rozbrzmiał dźwięk sy-
ren alarmowych. Burmistrz Arkadiusz 
Kosiński przywitał wszystkich zgro-
madzonych i wygłosił krótkie przemó-
wienie. Następnie kwiaty przed pomni-
kiem złożyły delegacje: władz gminy 
Brwinów, powiatu pruszkowskiego, 
Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki 
Publicznej im. Wacława Wernera, To-

warzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, 
harcerek ZHR oraz Stowarzyszenia 
Projekt Brwinów. 
Po części oficjalnej rozbrzmiały piosenki 
powstańcze. Organizatorem koncertu była 
Fundacja Akademia Profil, która otrzymała 
dotację z budżetu gminy Brwinów w ramach 
wspierania działalności pożytku publiczne-

go. Mszę św. w intencji poległych odprawił 
ks. Mariusz Białęcki.
Wieczorem w parku odbył się plenerowy 
pokaz filmów dokumentalnych „Powsta-
nie w bluzce w kwiatki” oraz „Fotografie 
z Powstania”, zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Projekt Brwinów we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury. 

UG Brwinów

GRANICE, KTÓRE NIE DZIELĄ, A ŁĄCZĄ
Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński oraz burmistrz miasta Milanówka 
Piotr Remiszewski podpisali 23 lipca 2020 r. porozumienie o współpracy w zakresie 
przebudowy oraz utrzymania drogi, przez którą biegnie granica obu samorządów.

Chodzi o krótki odcinek drogi wśród 
domów jednorodzinnych między Mila-
nówkiem a Owczarnią, gdzie sytuacja 

na mapie administracyjnej i geodezyjnej 
jest o wiele bardziej skomplikowana niż 
mogłoby się wydawać. Pierwsze trudności 
można już odczuć, poszukując konkretne-
go adresu. Po jednej stronie drogi jest Mi-
lanówek, ul. Owczarska, a po drugiej – ul. 
Mieszka I w Owczarni, gmina Brwinów. 
Granica gmin w terenie jest niewidocz-
na, ale gdy pojawia się potrzeba remontu 
drogi i jej utrzymania, wówczas konieczna 
jest dobrosąsiedzka współpraca. 
Już w ubiegłym roku został utwardzony 
prawie 700-metrowy odcinek przebiega-
jący między północną i południową linią 
torów WKD. Zastosowano tam technolo-
gię destruktu bitumicznego z dwukrotnym 
utrwaleniem emulsją asfaltową, a koszty  
remontu między Brwinowem a Milanów-
kiem rozłożyły się niemal równo po po-
łowie (45/55). Do dokończenia w 2020 
r. pozostał odcinek od torów do skrzyżo-
wania z ul. M. Konopnickiej w Milanów-
ku. Zmodernizowana jezdnia zyskać ma 
nawierzchnię asfaltową. Radni obu gmin 
podjęli wiosną tego roku uchwały dające 
burmistrzom zielone światło do działa-
nia, a porozumienie zawarte 23 lipca br. 
w Brwinowie zawiera szczegółowe usta-
lenia dotyczące przebudowy drogi oraz jej 
późniejszego utrzymania.
Północny odcinek ul. Mieszka I w Ow-
czarni i ul. Owczarskiej w Milanówku ma 
zostać przebudowany jeszcze w tym roku. 

Gmina Brwinów jako lider porozumienia 
podejmuje się realizacji poszczególnych 
działań - rozpisanie przetargu, wyłonie-
nie projektanta i wykonawcy, nadzór nad 
przebiegiem robót oraz zapłata za nie. 
Miasto Milanówek będzie uczestniczyć 
w kosztach inwestycji proporcjonalnie do 
wartości prac przebiegających na jego te-
renie. Około 28% tej inwestycji znajduje 
się na terenie Milanówka, a 72% - na tere-
nie Owczarni. Przedstawiciele Milanówka 
będą mieli prawo do uczestnictwa w nad-
zorze w trakcie realizacji inwestycji oraz 
obowiązek uczestnictwa w odbiorze koń-
cowym. Efekt przebudowy będzie służyć 
mieszkańcom obu miejscowości.

Porozumienie określa również sposób 
wspólnego sprawowania zarządu nad dro-
gą od 2021 r. Od 15 kwietnia roku niepa-
rzystego do 14 kwietnia roku parzystego 
o drogę dbać będzie gmina Brwinów, a od 
15 kwietnia roku parzystego obowiązki 
zarządcy drogi na kolejny rok przejmować 
będzie Milanówek. – Współpraca naszych 
samorządów przełoży się wprost na jakość 
życia mieszkańców – stwierdził burmistrz 
Milanówka Piotr Remiszewski po podpi-
saniu porozumienia. Dla gminy Brwinów 
jest to już kolejne porozumienie zawarte 
z innym samorządem. Budowa dróg, orga-
nizacja komunikacji miejskiej czy pozy-
skiwanie środków zewnętrznych to tylko 
niektóre dziedziny, w których widać efek-
ty dobrej współpracy.

UG Brwinów

WARSZTATY: WIELCY POLACY
Fundacja Sofi jka zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty wakacyjne 
„Wielcy Polacy”. Zapisy jeszcze trwają, zajęcia rozpoczynają się 10 sierpnia. 

T o już druga edycja zajęć organizowa-
nych przez Fundację Sofijka, podczas 
których dzieci i młodzież z gminy 

Brwinów będą poznawać sylwetki znanych 
Polek i Polaków. W pierwszej, która od-
była się w 2019 roku wzięło udział ponad 
80 uczestników.

– Dzieci bardzo chętnie brały udział 
w naszych zajęciach, które prowadzone 
były w ciekawy i kreatywny sposób. W trak-
cie zajęć młodzi ludzie poznają znane po-
staci, a następnie wezmą udział w części 
warsztatowej, podczas której tworzą coś, co 
jest związane z tematem. Dzięki takiej for-

mie prowadzenia zajęć uczestnikom łatwiej 
jest przyswoić wiedzę związaną z daną po-
stacią – relacjonuje Monika Jędrzejewska-
-Wiergiles, prezes Fundacji Sofijka i orga-
nizatorka warsztatów.

Podczas tegorocznych warsztatów, które 
odbędą się w dworku Zagroda, uczest-
nicy będą mieli okazję usłyszeć więcej 
o Kazimierzu Funku – odkrywcy witamin, 
Stefanie Bryle i Rudolfie Modrzejewskim 
– konstruktorach mostów, noblistce Marii 
Skłodowskiej-Curie czy Helenie Modrze-
jewskiej – największej polskiej aktorce 
teatralnej i filmowej. Dodatkowo dzieci 
wezmą udział warsztatach z okazji set-
nej rocznicy Bitwy Warszawskiej, Pokoju 
Zagadek o wielkich Polkach i Polakach 
oraz spotkaniu finałowym, podczas któ-
rego będą zainscenizowane scenki z życia 
znanych Polaków. Całość zakończy quiz 
z nagrodami. 
Zajęcia będą się odbywać od 10 do 19 
sierpnia w godz. 10.00–11.30. Zapisać 
można się drogą mailową pod adresem: 
kontakt@sofijka.pl Opiekuni, którzy 
przyprowadzą dzieci, również są mile wi-
dziani.                                        

 UG Brwinów

DOTACJA NA ZIELONE PRZYSTANKI

OBCHODY ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO
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KULTURA

�   Jesteś współzałożycielem grupy litera-
ckiej „Eterna”. Skąd pomysł na jej za-
łożenie? Czy to ułatwia proces twórczy 
bądź wydawniczy?

– Z jednym ze współzałożycieli gru-
py, Januszem Paliwodą, znamy się 
bodajże od 1991 roku. To były nasze 
początki pisania wierszy. W roku 1996 
zebrała się konkretna ekipa: oprócz 
mnie i Janusza, grupę współtworzy-
li także Lucyna Kasjaniuk (obecnie 
Olesen) oraz Przemysław Lisowski. 

Pomysł zrodził się spontanicznie. 
Wszyscy mieliśmy już za sobą jakieś 
indywidualne publikacje. Przemek na-
wet był drukowany w słynnych „Kart-
kach, piśmie literackim wydawanym 
w Białymstoku. I wykoncypowaliśmy 
sobie, że z grupą szybciej się przebi-
jemy na szersze wody. Pochwalę się, 
że wzmianka o naszej grupie pojawiła 
się w aneksie do książki Ewy Głę-
bickiej „Grupy literackie w Polsce 
1945–1989”.

�   Jaki okres obejmują twoje wiersze z to-
miku „33 obroty”?

– To przekrój z dekady. Co prawda to-
mik zawiera tylko 30 wierszy, ale kon-
cept był taki, aby zebrać w nim właśnie 
zestaw z lat 1997–2007.

�   Czy sam dokonałeś selekcji utworów, 
które znalazły się w tomiku?

– Tak. Natomiast konsultowałem 
się już pro forma z pomysłodawcą, 
Janem Leończukiem – ówczesnym 

dyrektorem Książnicy Podlaskiej 
w Białymstoku.

�   Jak odbierasz dzisiaj tamte wiersze?
– Jeśli chodzi o te wydane w tomiku 
„33 obroty” – niektóre nie postarzały 
się (śmiech). Cieszę się, że niektóre 
zostały zauważone i były wydruko-
wane w prasie literackiej oraz opubli-
kowane na niektórych portalach w In-
ternecie, a nawet przetłumaczone na 
język esperanto. 

�   W twojej poezji, podobnie jak i w twoim 
życiu, dużą rolę odgrywa muzyka…

– Tak, to prawda. Zaryzykuję stwierdze-
nie, że muzyka jest ważniejsza niż lite-
ratura. Przynajmniej dla mnie. Nieprzy-
padkowo tomik nosi tytuł „33 obroty”. 
To nawiązanie do prędkości odtwarza-
nia płyt winylowych – 33 1/3 obrotów 
na minutę. A muzyka towarzyszy mi od 
dzieciństwa. Mój ojciec wychowywał 
mnie na muzyce, Stonesach i Beatle-
sach. Z biegiem lat ta pasja rozwinęła 
się do tego stopnia, że oprócz kolekcjo-
nowania płyt, zacząłem pisać o muzyce. 
Staram się też bywać na koncertach 
swoich ulubionych i interesujących wy-
konawców.

�   Dlaczego ludzie tak rzadko sięgają po 
poezję?

– Nie mam pojęcia dlaczego poezja 
nie jest popularna w naszym kraju, ale 
zauważyłem, że jednak jest sporo osób 
piszących wiersze. Z tego nadmiaru 
zawsze osobiście wybiorę sobie tę li-
rykę, która mi odpowiada. 

�   Co byś doradził początkującemu poecie 
lub początkującej poetce, który/a ma-
rzy o publikacji swoich utworów?

– Jeżeli wierzy w siebie i chce pisać 
– niech pisze. Niech szlifuje swoje 
pióro literackie. Jednak nic na siłę. 
Mój dziadek kiedyś mi powiedział: 
„Kamilu, co ty będziesz miał z tej 
poezji? Ani pieniędzy ani tytułów na 
miarę Miłosza”. Mówiąc potocznie 
– olałem jego uwagę (śmiech). Jeże-
li mam ochotę to piszę. Choć dzisiaj 
wolę jednak czytać innych.

�   Prowadzisz w ursuskiej bibliotece cykl 
spotkań poetyckich „Wykaz słów wymy-
ślonych”, na które zapraszasz bardzo 

różnych poetów. Czyją twórczość szcze-
gólnie chciałbyś polecić czytelnikom?

– Z osób, które już gościły podczas 
„Wykazu…” ogromnie polecam Aglaję 
Janczak, Agnieszkę Zajdowicz, Piotra 
Kuśmirka i Eligiusza Buczyńskiego. 
Osobiście wierny jestem poezji Mar-
cina Świetlickiego. Często wracam do 
jego wierszy.

�   Co można zrobić, by wypromować czy-
tanie poezji? Jakieś pomysły?

– Na początku istnienia „Eterny” wy-
myśliliśmy, że będziemy swoje wier-
sze drukować i rozwieszać w różnych 
miejscach w mieście. Wpadłem wów-
czas na pomysł elektronicznej wizy-
tówki naszej grupy w postaci zapisu na 
dyskietce 3,5 calowej. Przypominam, 
że to była końcówka lat 90-tych. Na 
podobny sposób promowania swojej 
muzyki wpadł dekadę później Trent 
Reznor, lider zespołu Nine Inch Nails, 
który zostawiał pendrive’y z nowymi 
nagraniami w miejscach użyteczności 
publicznej – w metrze, w kawiarni, 
w sklepach.
Fajny projekt od lat prowadzi Mi-
chał Zabłocki. „Wiersze na murach” 
wyświetlane są na murze kamienicy 
przy ulicy Brackiej w Krakowie. Są 
to wiersze poetek i poetów, z różnych 
krajów. I to jest jakiś sposób na pro-
mocję poezji.

�   Czy pracujesz nad czymś obecnie? 
Masz jakieś plany wydawnicze?

– Co jakiś czas „popełniam” jakiś 
wiersz. Czasem jest jakiś szkic, z któ-
rego może „coś będzie”. Mam ochotę 
na wydanie drugiej książki z wiersza-
mi, ale chyba jeszcze nie mam takiej 
ilości dobrych wierszy, które tworzy-
łyby całość. Mam koncept. Do wyda-
nia samego tomiku chyba jednak jesz-
cze daleko.

�   Dziękuję za rozmowę i życzę samych 
sukcesów.

– Książka „33 obroty” dostępna jest 
w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy.

Z Kamilem Dąbrowskim 
rozmawiała Lucyna Dąbrowska 

(Zbieżność nazwisk jest przypadkowa)
Zdj. Lucyna Dąbrowska

POEZJA
Z MUZYKĄ W TLE
Kamil Dąbrowski pracuje w ursuskiej bibliotece. 
Wśród zapisanych do niej czytelników mało kto wie, że ten 
sympatyczny, zawsze uśmiechnięty bibliotekarz jest także 
poetą. Tomik jego wierszy „33 obroty” wydany został 
w Białymstoku, z którego autor pochodzi. Można go przeczytać 
w wersji zdigitalizowanej i umieszczonej w zbiorach Podlaskiej 
Biblioteki Cyfrowej (http://pbc.biaman.pl/).


