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n  GMINA BRWINÓW

Brwinowianin 
Mistrzem Polski
Najlepszy w stawce zawodników, najszyb-
szy na mecie i w efekcie na najwyższym 
stopniu podium – tak zakończył brwino-
wianin Jarosław Wolcendorf swój start 
w styczniowych Mistrzostwach Polski w Ko-
larstwie Przełajowym we Włoszakowicach.

W iele osób kojarzy Jarosława Wolcendorfa 
i jego brata Jakuba jako właścicieli specja-
listycznego serwisu rowerowego, ale Ja-

koobcycles to również drużyna utalentowanych 
zawodników, specjalizujących się w kolarstwie 
przełajowym. Tytuł mistrza Polski zdobyty 
23 stycznia 2021 r. przez Jarosława Wolcendorfa 
jest sukcesem, na który składają się m.in. długie 
godziny treningów i perfekcyjne przygotowanie 
sprzętu. 
W swojej karierze Jarosław Wolcendorf brał 
udział nie tylko w Mistrzostwach Polski, ale 

również w Mistrzostwach Europy i Świata. 
W 2018 roku zajął II miejsce w Mistrzostwach 
Polski w Kolarstwie Przełajowym w Koziegło-
wach i powtórzył ten rezultat, osiągając drugą 
lokatę w Szczekocinach w 2020.
Kolarstwo przełajowe jest wymagającą dyscypli-
ną. Wyścigi urządzane są zazwyczaj jesienią lub 
zimą, na trasach prowadzących przez tereny leś-
ne. Zawodnicy pokonują dużo przeszkód i zakrę-
tów. Zdarzają się odcinki wymagające podbiega-
nia, a nawet noszenia roweru. 
– Taktyka na wyścig we Włoszakowicach była 

prosta. Na początku spokojnie, by zo-
baczyć, w jakiej dyspozycji są rywale. 
Wiedziałem, że zbyt mocny start może 
kosztować dużo w drugiej części wyścigu. 
Kontrolowałem sytuację, a dopiero póź-
niej postanowiłem przytrzymać wyższe 
tempo – komentuje Jarosław Wolcendorf 
swój start w Mistrzostwach na portalu 
mtb-xc. Mistrz Polski nie zamierza jed-
nak spoczywać na laurach. – Na tę chwilę 
krótki oddech i rozpoczynamy przygoto-
wania do sezonu letniego – zapowiada. 

UG Brwinów
Źródło zdjęć: https://mtb-xc.pl
Fot. Piotr Łabaziewicz
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PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania   

dla Pana Doktora PAWŁA DILISA  
za bezinteresowną pomoc w zaszczepieniu przeciw 

koronawirusowi małżeństwa 90-latków. 

Po uprzednim powiadomieniu „aby nie narażać starusz-
ków”, gdy  nadszedł termin szczepienia, Pan doktor 
przyszedł osobiście do naszego mieszkania, zbadał nas 
i zaszczepił.  Wykonał również w ten sam sposób powtórne 
szczepienie. Nie musieliśmy sami chodzić do przychodni. 

Oby jak najwięcej takich lekarzy.

Marianna i Kazimierz K. z Ursusa

Właściciele działki zgłosili 
zamiar wycięcia drzew z posesji 
przy ul. Dzieci Warszawy 42
Właściciele działki przy ul. Dzieci Warszawy 42 zgłosili zamiar wycięcia ko-
lejnych, tym razem 204 drzew ze swojej posesji. Zgodnie  z ustawą* wycinka 
drzew z własnej posesji przez osoby prywatne nie wymaga zgody urzędu.   
Jedyną formą prawną, jaką w obecnej sytuacji mógłby zastosować Urząd, 
jest wniesienie tzw. sprzeciwu do wycinki. Prawo określa dokładnie podstawy 
wniesienia takiego sprzeciwu. Można to zrobić tylko,  jeśli drzewa rosną na:
n  nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
n   terenie chronionym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego,
n   terenach objętych ochroną (np. parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu, obszary Natura 2000),
n  jeśli drzewa mogą zostać uznane za pomniki przyrody.

W obecnej sytuacji nie możemy po-
wołać się na żadną z tych prze-
słanek – teren należy do  właści-

cieli prywatnych, drzewa nie są objęte 
ochroną prawną. Monitorujemy spra-
wę. 
W wyniku przeprowadzanych kilka-
krotnie oględzin  pracownicy Wydziału 

Ochrony Środowiska tutejszego urzę-
du stwierdzili obecność dwóch ptasich 
gniazd w koronach drzew, a w ostatnim 
czasie potwierdzili także obecność  na 
tym terenie gatunków ściśle chronio-
nych  –  sikorki modraszki i sikorki 
bogatki. Informację o tym fakcie prze-
kazaliśmy do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska (RDOŚ), który 
jest władny podjąć dalsze decyzje w tej 
sprawie.
Burmistrz  dzielnicy stosując zasadę 
przezorności**, mówiącej o tym, że  ten 
kto podejmuje działalność, której ne-
gatywne oddziaływanie na środowisko 

nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, 
jest obowiązany podjąć wszelkie moż-
liwe środki zapobiegawcze, zwrócił się 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska  z prośbą o pilne podjęcie 
działań mających na celu ochronę sied-
lisk ptasich i tym samym drzewostanu 
przy ul. Dzieci Warszawy w Ursusie.  
Na podstawie protokołu sporządzonego 
przez urząd dzielnicy, DROŚ powia-
domił policję o nielegalnym wycięciu 
drzewa, na którym zlokalizowane było 
ptasie gniazdo (przy poprzedniej wy-
cince).

Obecnie pracownicy Wydziału Ochro-
ny Środowiska prowadzą oględziny 
oraz inwentaryzację drzew. Wycinka 
nie może rozpocząć się do czasu za-
kończenia prac przez urzędników, 
jednocześnie czekamy na stanowisko 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska.

UD Ursus

 *  art. 83f ust. 14 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 
2020.55)

**   art. 6 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.2020.1219-j.t.)
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Ulica Kampinoska z prawie
1,5 mln zł dofi nansowania
W 2020 r. zakończyła się przebudowa ulicy Kampinoskiej. Na jej rea
lizację gmina Brwinów otrzymała dofi nansowanie w łącznej wysokości 
prawie 1,5 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg). 

J uż od ubiegłego roku mieszkań-
cy mogą korzystać z ul. Kampi-
noskiej przebudowanej na całym 

odcinku. Prace rozpoczęły w 2019 r. 
i były prowadzone etapami. Pod ko-
niec 2019 r. gmina pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości 920.293,00 zł. 
Rok 2020 zakończył się dobrą wiado-
mością o zwiększeniu dofinansowania 
o 545.911,87 zł.

W 2019 r. ulica Kampinoska została 
przebudowana na odcinku ok. 530 m, 
od ul. Piłsudskiego do ul. Jasnej. Wy-
konawcą prac była firma Robokop. 
Wówczas została zbudowana jezdnia 
bitumiczna, chodnik z kostki betono-

wej po zachodniej stronie dojścia do 
posesji. Po stronie wschodniej przebu-
dowano wszystkie zjazdy na posesje, 
a ich nawierzchnię wykonano z kost-
ki betonowej. Powstało skrzyżowanie 
wyniesione z ul. Mickiewicza. Przy 
ul. Słowackiego i przy ul. Kwiatowej 
powstały wyniesione przejścia dla pie-
szych. Pojawiło się nowe oznakowanie 
pionowe i poziome zgodnie z zatwier-
dzonym projektem stałej organizacji 
ruchu. Przed rozpoczęciem robót dro-
gowych zaprojektowano i wybudowano 
odgałęzienia kanalizacji sanitarnej.

W ubiegłym roku firma Fal-Bruk wy-
konała drugi odcinek ul. Kampinoskiej 

o długości 233 m – od ul. Jasnej do 
końca. Do ul. Klonowej powstała jezd-
nia z nawierzchni bitumicznej, a od ul. 
Klonowej do końca – jezdnia z kostki 
betonowej. Na końcu powstał prosto-
kątny plac do zawracania. Dla poprawy 
bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów 
i kierowców po stronie wschodniej zo-
stał wybudowany chodnik, a skrzyżo-
wanie ulicy Klonowej i Kampinoskiej 
wykonano jako wyniesione. Po stronie 
zachodniej z uwagi na brak chodnika 
powstały dojścia i zjazdy do posesji. 
Pojawiło się nowe oznakowanie pio-
nowe i poziome zgodnie z zatwierdzo-
nym projektem stałej organizacji ruchu. 
W ramach organizacji ruchu na odcin-
ku od ul. Klonowej do końca powstała 
strefa zamieszkania w strefie tej wybu-
dowano miejsca postojowe z ekokraty 
parkingowej wypełnionej kruszywem 
kamiennym. Ponadto w ramach inwe-
stycji została przebudowana sieć elek-
troenergetyczna i telekomunikacyjna 
kolidująca z projektowaną przebudową 
drogi.
Całkowity koszt realizacji inwestycji 
wyniósł ok. 2,1 mln zł. 

UG Brwinów
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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.

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 czucia, bóle i zawro ty głowy, 
ograni cze nia ruchomości bar ku, „pie kące” 
plecy i wiele, wiele innych, jak np. dysko-
patie 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 skuteczny sposób.

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

(należy przynieść wyniki badań – rentgen, rezonans 
lub tomografi 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).

Wojciech 
PAPAJEWSKI – terapeuta

Skutecznie pomaga w usuwaniu bólu 
– bez leków 

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

U NAS MOŻESZ CZUĆ SIĘ 
BEZPIECZNIE!

Każda wizyta w ośrodku NATURMED 
odbywa się z zachowaniem wszelkich 
środków bezpieczeństwa związanych 

z pandemią.

Różnorodne, bezinwazyjne 
metody zabiegów stosowanych 

w Ośrodku NATURMED 
bardzo często 

ratują przed operacjami.

Bezpieczny ratunek w czasie pandemii  USUWANIE BÓLU
BEZ LEKÓW

Pomoc dla Filipa Lwie Serce
Dziewięcioletni chłopiec z Otrębus potrzebuje pomocy. Ratunkiem dla Filipa 
Siczka, który swoją dzielną walką z chorobą zyskał przydomek „Lwie Serce”, 
jest kosztowna operacja w USA.  
– O chorobie dowiedzieliśmy się w cza-
sie ciąży. Najpierw podejrzewano wadę 
genetyczną, ale choć ostatecznie ją 
wykluczono, to wynik badań przyniósł 
tragiczną diagnozę, mówiącą o znacz-
nych nieprawidłowościach w budowie 
serduszka – opowiada Martyna Siczek, 
mama Filipka. Wada serca chłopca, te-
tralogia Fallota ze współistniejącymi 
wadami układu krążenia, sprawia, że or-
ganizm dziecka jest za słabo natleniony. 
Filip ma już za sobą trzy operacje kar-
diochirurgiczne w Polsce. – Pierwsza 
odbyła się, kiedy Filip miał niecałe 
cztery latka. Trudno opisać to, co czuje 
rodzic, oddając swoje ukochane dziecko 
na blok operacyjny, nie wiedząc, jakie 
informacje otrzyma za kilka godzin. My 
przeżyliśmy to już trzy razy, za każdym 
bojąc się tak samo. Drugą operację Filip 
przeszedł, kiedy miał 6 lat, a trzecią rok 
później. Bał się, nie rozumiał, dlaczego 
wciąż musi wracać do szpitali. Ciężko 
wytłumaczyć dziecku, że to jedyna dro-
ga, by ratować jego życie… – wspomina 
mama Filipa. Po kolejnym pogorszeniu 
stanu zdrowia lekarze doradzili, by 
szukać pomocy w Stanford. 
Tamtejszy szpital dziecięcy jest gotowy 
na operację chłopca. Po analizie wy-
ników badań okazało się, że Filip jest 
„świetnym kandydatem do pełnej 
rekonstrukcji”. Profesor Frank Han-
ley twierdzi, że podczas jednej operacji 

będzie w stanie przywrócić prawidło-
wy obieg krwi i zamknąć ubytek mię-
dzykomorowy. Prawdopodobieństwo 
sukcesu ocenia na bardzo wysokie. 
Operacja w Stanford to dla Filipa jedyna 
możliwość na dalsze życie. Niestety, jej 
koszt to ponad 1 milion USD.
Stan Filipa jest teraz stabilny, ale poziom 
natlenienia jego organizmu wyrażony 
wskaźnikiem saturacji krwi wynosi tyl-
ko 80%. Filip rozwija się wolniej i bar-
dzo szybko się męczy. Przebiegnięcie 
kilkunastu metrów kończy się zawsze 
zadyszką, a w skrajnych przypadkach 
kaszlem i wymiotami. Nie ma czasu do 
stracenia. W akcję pomocy włączają 
się rodzina, znajomi  oraz Szkoła Pod-
stawowa w Otrębusach.

UG Brwinów
Zbiórka prowadzona jest 
za pośrednictwem fundacji SiePomaga:
https://www.siepomaga.pl/fi lip-siczek
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URSUS

Ręczne przepisywanie 
PISMA ŚWIĘTEGO
W niedzielę 24 stycznia 2021 r. w Kościele Rzymskokatolickim celebrowano 
Niedzielę Słowa Bożego. Dwa lata temu Papież Franciszek ustanowił, że trze-
cia niedziela okresu zwykłego w Kościele będzie niedzielą Słowa Bożego, 
żeby przypomnieć, jak ważną rolę w życiu duchowym chrześcijan pełni słu-
chanie, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, pod którego postacią „Chrys
tus puka do naszych serc!”. 

W wyjątkowy sposób celebro-
wano ten dzień w Sanktu-
arium Matki Bożej Fatim-

skiej w Ursusie, przy ul. Zagłoby 37 
(osiedle Niedźwiadek), gdzie w cen-
tralnej części świątyni, tuż przed ołta-
rzem, wystawiono Pismo Święte No-
wego Testamentu przepisane ręcznie 
przez parafian. 

PAMIĄTKA CZASÓW PANDEMII
Proboszcz parafii, x. Wojciech Tom-
czyszyn: – To fajna inicjatywa na-
szych młodych ludzi w parafii. Siedzi-
my zamknięci w domach, mamy więcej 
czasu, zaproponowaliśmy więc, żeby 
wykorzystać ten czas duchowo i po-
znać Słowo Boże. Będzie to też taka 
pamiątka czasów pandemii, która zo-
stanie u nas w kościele.

ROZMOWA Z INICJATORAMI
Pomysł wyszedł od młodzieży, któ-
ra działa przy parafii charytatywnie. 
Z dwójką z nich: Martyną Woźniak 
i Damianem Seligą spotkaliśmy się 
w poniedziałek, 25 stycznia, aby przy-
bliżyli nam tę ideę. 
Damian Seliga (DS): – Ręczne prze-
pisywanie Pisma Świętego to inicja-
tywa naszego wolontariatu – „Silni 
Sercem”.
Martyna Woźniak (MW): – Wywodzi-
my się ze Światowych Dni Młodzie-
ży (ŚDM), czyli międzynarodowych 
spotkań młodych ludzi z Ojcem Świę-

tym. Niektórzy z nas uczestniczyli 
już w ŚDM w Rio de Janeiro w 2013 
r. wspólnie z x. Tomaszem – ówczes-
nym wikariuszem parafii. Następnie, 
przy okazji ŚDM w Krakowie w 2016 
r., w ramach Dni w Diecezjach – już 
w większym gronie – przyjmowaliśmy 
pielgrzymów w naszej parafii, a po 
ŚDM stworzyliśmy Wspólnotę Mło-
dych. Na jesieni 2017 r. zaczęliśmy dzia-
łania jako wolontariat „Silni Sercem”, 
skupiając się przede wszystkim na po-
mocy osobom w kryzysie bezdomności. 

n   Skąd pojawił się pomysł?
DS: – Zwróciłem uwagę na pewien pro-
fil na Facebooku, z którego dowiedzia-
łem się, że jedna z parafii w Szwajcarii 
przepisuje Pismo Święte i pomyślałem, 
że to super pomysł, żeby coś takiego 
w naszej parafii zrobić. Oni zaczęli na 
początku lockdownu, w marcu. Skon-
taktowałem się z x. proboszczem, który 
przyjął to i zaczęliśmy działać. Wystar-
towaliśmy w niedzielę, 6 grudnia. 

n  Biblia to Stary i Nowy Testament. Zaczę-
liście od ewangelii?
DS: – Zamysł był taki, żeby przepisać 
cały Nowy Testament, gdyż łatwiej się 
nam go czyta. W Starym Testamencie są 
długie dziwne nazwy, skomplikowane 
historie, które działy się wiele wieków 
wcześniej. W Nowym Testamencie są 
teksty, które kojarzymy z czytań mszal-
nych, z którymi człowiek jest osłuchany, 
łatwiej mu je zrozumieć i wcielić w ży-
cie – to są konkrety. 

n  Czyli miał być przepisany Nowy Testa-
ment?
DS: – Tak. Nie wiedzieliśmy, jaki bę-
dzie odzew wśród ludzi, czy będą chęt-
ni. Łącznie Nowy Testament ma 260 
rozdziałów – to bardzo dużo. Przepi-
sywanie zaczęliśmy chronologicznie, 

a na początku są ewangelie. Pierwsza 
to Ewangelia wg. św. Mateusza, potem 
dzieje i listy apostolskie i na koniec 
– Apokalipsa św. Jana. 

n  Czy osoby chętne do udziału w akcji, 
mogły po skończonych mszach wybrać 
fragment do przepisania?
DS: – Tak, było losowanie. Wcześniej 
wycinaliśmy fragmenty, przygoto-
waliśmy karteczki, pozaginane, żeby 
nikt nie wiedział, jaki dostanie roz-
dział. Miało to zaskoczyć odbiorcę. 
Jedna osoba losowała jeden rozdział. 
Na karteczce było napisane np. „Pa-
rafialne przepisywanie Pisma Świę-
tego – Ewangelia wg. św. Mateusza, 
rozdział 5” i człowiek miał otworzyć 
Pismo Święte, wyszukać odpowiedni 
rozdział, przeczytać, pochylić się nad 
tekstem i przepisać.

n  A tłumaczenia? Są przecież różne. Czy 
była dowolność?
MW: – Do wylosowanych fragmentów 
dołączaliśmy krótką instrukcję, opraco-
waną przez nas i skonsultowaną z księż-
mi. W niej wskazane było, że prosimy 
o przepisywanie z Biblii Tysiąclecia, 
z IV lub V wydania lub z wydania in-
ternetowego – natomiast dostawaliśmy 
z różnych. 
DS: – Nie każdy miał w domu któreś 
z tych wydań, nie każdy korzysta z In-
ternetu. Dla starszych osób zorientować 
się, czy jest to IV czy V wydanie, wcale 
nie jest łatwe. I to też pokazuje, że było 
to pisane ludzką ręką i wynikało z do-
brych chęci. Nie jest sztuką przepisać 
coś na komputerze.
MW: – To było fantastyczne, że przeglą-
dając przepisane fragmenty trafialiśmy 
na dołączone do nich karteczki. Szcze-
gólnie jedna zapadła mi w pamięć, 
brzmiała mniej więcej tak: „Fragment 
jest przepisany z Biblii, która ma więk-
szą czcionkę, bo jestem osobą słabowi-
dzącą i jeśli będzie coś nie w porządku, 
to proszę zadzwonić, poprawię” – i był 
podany numer telefonu. Sporo było ta-
kich liścików, ludzie zostawiali numery 
telefonów. To było bardzo miłe, że wiele 
osób mocno zaangażowało się i chcia-
ło, żeby wszystko wyszło jak najlepiej. 

Każdy przepisujący mógł na końcu się 
podpisać z imienia i nazwiska. 

n  Czy spotkało się to z pozytywnym od-
zewem? 
DS: – To sinusoida, w jedną niedzie-
lę było więcej chętnych, w inną mniej. 
Co do pierwszej niedzieli, to byliśmy 
pozytywnie zaskoczeni i zaczęliśmy od 
razu drukować karteczki z kolejnymi 
księgami. W drugą niedzielę grudnia 
były rekolekcje, które trochę zrobiły 
nam „konkurencję” (śmiech). Prowa-
dząca je wspólnota „Mocni w Duchu” 
miała swoje stoisko z płytami i książka-
mi, więc my ze swoim stolikiem gdzieś 
„zginęliśmy”. Byliśmy słabo widoczni, 
i stąd mógł wynikać dużo mniejszy 
odzew. Ale za tydzień zainteresowanie 
było już większe, a w ostatnią niedzielę 
(17.01.) – bardzo duże.

n  Czyli udało się zamknąć całość Apoka-
lipsą św. Jana?
DS: – Tak, przy czym brakuje jeszcze 
kilku fragmentów. Zdarzyło się, że ktoś 
zapomniał przynieść swój fragment. 
Dlatego prosiliśmy osoby, które jesz-
cze nie zdążyły, aby doniosły brakujące 
rozdziały. Będziemy czekać na nie do 
2 lutego. (rozmowa odbyła się 25.01.). 
Przepisane fragmenty można składać do 
pudełka umieszczonego obok chrzciel-
nicy. Dopniemy wtedy brakujące ele-
menty, żeby nie było pustek.

n  Parafialny Nowy Testament ma elegan-
cką oprawę ze skóry, został publicznie 
wystawiony. Czy będzie wyeksponowany?
DS: – To Pismo zostanie w parafii jako 
pamiątka czasu trudnego, ale efek-
tywnego, dzięki temu, że przebywając 
w domu można było pochylić się nad 
Słowem Bożym. To piękne świadectwo 
ludzi, którzy podjęli ten trud. Cóż, nie-
które rozdziały są naprawdę bardzo 
długie i wysiłek włożony w to dzieło po-
winien pozostać widoczny dla parafian. 
O to chodzi. Kiedy podczas niedziel-
nych mszy (24 stycznia) – na postumen-
tach wyłożono oficjalny ewangeliarz 
i parafialny Nowy Testament, dużo osób 
było ciekawych efektu końcowego, usta-
wiały się kolejki.

n  A jak się układa współpraca z parafią, 
z x. Wojciechem?
DS: – My, gdy przychodzimy z każ-
dą akcją do x. proboszcza, to mamy 
zielone światło. Nigdy nie słyszymy 
– „nie”, zawsze jest wyciągnięta dłoń. 
Z pomysłem ręcznego przepisywania 
Pisma Świętego najpierw napisałem 
do x. Wojciecha na Facebooku – co 
o tym myśli? – Odpowiedział: „Jasne, 
bierzemy”. Tak samo było z „Odwró-
conym Kalendarzem Adwentowym”, 
„Rękawiczkami dla Brata” czy akcją 
„Drzewko cudów” (z 2019 r.). Ze strony 
naszych duszpasterzy zawsze dostajemy 
pozytywny odzew, zarówno jeśli chodzi 
o księdza proboszcza, jak i pozostałych 
księży. Zwróciliśmy też uwagę na jedną 
rzecz, że jak prowadziliśmy rozdawanie 
fragmentów Pisma Świętego, to księża 
starali się fajnie zachęcić ludzi, nawią-
zując do tego w kazaniach, czy podczas 
ogłoszeń, żeby przykuć uwagę, pokazać 
– słuchajcie, to ma sens. Sami też loso-
wali rozdziały.
MW: – Dało się zauważyć, że im więcej 
ksiądz powiedział o naszej inicjatywie 
na mszy, tym większy był odzew. Im 
bardziej mówił od siebie, z serca, tym 
bardziej ludzi to przyciągało.

PIĘKNE DZIEŁO PARAFIAN
Odręcznie przepisana Biblia wspólnoty 
parafialnej z Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej to zarówno pamiątka czasów 
pandemii, jak i piękne dzieło, powstałe 
dzięki refleksji, skupieniu, staranności, 
wytrwałości i wielu godzinom pracy. 
Wystawione na widok publiczny akurat 
podczas niedzieli Słowa Bożego, zamy-
kało klamrą ten ponad 1,5 miesięczny 
trud. Przed mszami czytane były krótkie 
fragmenty Pisma Świętego przez osoby, 
które je przepisywały – to propozycja 
x. Wojciecha Tomczyszyna, który po-
wiedział, że w kościele będzie przygo-
towane odpowiednie miejsce, żeby ta 
wspólnie stworzona pamiątka po trud-
nych czasach została tutaj, w parafii.

Na koniec zadałem inicjatorom akcji 
ostatnie pytanie:
n  Czy macie kolejny pomysł?
DS: – Najpierw jeszcze musimy dopiąć 
ten, poskładać brakujące fragmenty, 
a potem zobaczymy.
MW: – Może na wiosnę, coś przed świę-
tami wielkanocnymi...

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik
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www.powiat.pruszkow.pl

Jak skorzystać z nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego 
w czasie pandemii?

CO ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ 
PORADĘ PRAWNĄ LUB OBYWATELSKĄ?

Przede wszystkim trzeba uzgodnić termin porady. 

W tym celu wystarczy: 

 zadzwonić pod numer lub wysłać e-maila na adres
 22 738 14 63   npp@powiat.pruszkow.pl 

Mimo pandemii, zainteresowanie nieodpłatnymi poradami prawnymi i obywatelskimi jest więk-
sze niż w latach ubiegłych. Wynika to przede wszystkim z ograniczeń w swobodnej komunikacji 
i utrudnień związanych z dostępem do tradycyjnej pomocy w kancelariach prawnych. Wzrosło 
również zapotrzebowanie mieszkańców na tego typu porady z uwagi na nowe problemy, które 
rodzi obecna sytuacja zagrożenia epidemiologicznego. 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej
Nieodpłatna pomoc prawna to podstawowa pomoc dla mieszkańców. Tu każdy może się do-
wiedzieć, jaki jest obowiązujący stan prawny, jakie ma uprawnienia w danej sprawie, a jakie ciążą 
na nim obowiązki. Zakres udzielanej pomocy jest niezwykle szeroki. Prawnicy udzielą porad dotyczą-
cych m.in. prawa: cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego, podatkowego, prawa pracy 
czy ubezpieczeń społecznych. 
Warto jednak zaznaczyć, że porada prawna obejmuje jedynie wskazanie sposobu rozwią-
zania danej sprawy. W trakcie porady uzyskamy pomoc w zakresie sporządzenia projektu pisma 
m.in. o zwolnienie z kosztów sądowych czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Porada nie obejmu-
je jednak tworzenia pism procesowych.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

A co z problemami, które nie mają natury prawnej? Czasem obywatele mają problem ze 
sprawami urzędowymi i administracyjnymi. W takich sprawach otrzymamy nieodpłatną poradę 
obywatelską. W ramach takiej porady dostaniemy pełne informacje o przysługujących nam pra-
wach i nałożonych na nas obowiązkach. Dodatkowo uzyskamy wskazówki, które pozwolą nam 
samodzielnie rozwiązać problem. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie skupia się głównie na po-
radach dla osób zadłużonych oraz poradach w zakresie spraw mieszkaniowych. 

Gdzie zatem szukać nieopłatnej pomocy prawnej? 
Przypominamy, w pierwszej kolejności należy 
uzgodnić termin porady: 

 pod numerem   e-mailowo
 22 738 14 63  

lub
  npp@powiat.pruszkow.pl

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego znajdują się na stronie: 

www.powiat.pruszkow.pl/nieodplatna-pomoc-prawna.

Od kilku lat mieszkańcy powiatu 
pruszkowskiego mogą korzystać 
z nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, fi nansowanych 
ze środków publicznych. 
Dzięki temu osoby w trudnej sytuacji 
mogą skorzystać z fachowych porad 
prawników całkowicie za darmo. 
Również teraz, w czasie pandemii, 
chociaż formuła udzielania porad 
nieco się zmieniła. 

➧  Poprzednio porady udzielane były 
w trakcie spotkań bezpośrednich 
z prawnikami dyżurującymi w pięciu 
lokalizacjach na terenie powiatu 
pruszkowskiego. 

➧  Obecnie, z uwagi na zagrożenie 
epidemiologiczne, porady udzielane 
są przez prawników w sposób 
zdalny, głównie poprzez telefon. 
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PORADY PRAWNE l URSUS

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

BLISCY MOGĄ ODPOWIADAĆ 
ZA CZYNSZ
Jeszcze nie zakończyło się podstępowanie 
spadkowe, a ja wraz z siostrą dostałam 
wezwanie do zapłaty zaległego czynszu 
za mieszkanie, w którym mieszkała moja 
zmarła mama. Ani ja ani siostra od bar
dzo dawna w nim nie mieszkamy. Został 
w nim za to mój brat ze swoją rodziną.  Czy 
windykacja może ścigać mnie i siostrę za 
ten czynsz?
Nie! Zapewne firma, która przysłała Panią 
wezwanie do zapłaty zaległego czynszu po-
wołuje się na art. 6881 § 1 Kodeksu cywil-
nego. Zgodnie z tym przepisem za zapłatę 
czynszu i innych należnych opłat odpowia-
dają solidarnie z najemcą stale zamieszku-
jące z nim osoby pełnoletnie. W praktyce 
oznacza to, że za czynsz odpowiada nie tyl-
ko najemca lokalu (była nim wasza zmarła 
matka), ale także ci, którzy z nim mieszkali. 
Pod warunkiem oczywiście, że są pełnolet-
ni. Zasada odpowiedzialności osób wspól-
nie mieszkających pod jednym dachem za 
czynsz, dotyczy także zaległości powstałych 
po śmierci najemcy. Kolejnym ogranicze-
niem, poza wiekiem domowników, jest także 
to, że odpowiadają oni za czynsz powstały 
tylko w czasie, kiedy stale zamieszkiwali 
w lokalu. W opisanym przypadku oznacza to, 
że za zaległy czynsz odpowiada wyłącznie 
wasz brat bo jest pełnoletni i stale z mamą 
zamieszkiwał. Windykatorzy zwrócili się 
do wszystkich osób bliskich zmarłej, bo nie 
mieli świadomości, że mogą domagać się za-
płaty zaległości tylko od brata. Wystarczy ich 
o tym powiadomić. W zawiadomieniu należy 
wyraźnie zaznaczyć, że nie mieszkają Panie 
w mieszkaniu po zmarłej mamie od tak daw-
na, że nie dotyczą was powstałe zaległości. 
Windykatorzy teoretycznie mogli się do was 
zwrócić, bo zgodnie z prawem należycie do 
kręgu spadkobierców zmarłej mamy. Kodeks 
cywilny stanowi, że wraz ze śmiercią rodzica 
przejmuje się nie tylko jego majątek, ale tak-
że jego prawa i obowiązki, czyli długi. Warto 
pamiętać, że spadkobierca (a więc zarówno 
Pani, jak i siostra) ponosi odpowiedzialność 
za długi spadkobiercy już od chwili otwar-
cia spadku, który następuje w chwili śmierci 
spadkodawcy. Można więc wezwać do zapła-
ty długu już w trakcie trwania postępowania 
spadkowego. W praktyce jednak wierzyciele 
tego nie robią, bo do momentu, w którym 
spadkobiercy przyjmą spadek, spłata dłu-
gów może dotyczyć jedynie majątku, który 
pozostawił zmarły. Jeśli mama nie pozosta-
wiła po sobie żadnego majątku – możliwość 
ściągnięcia długów jest w zasadzie zerowa. 
Dlatego też wierzyciele czekają, aż spadko-
biercy przyjmą należny im spadek. Można 
bowiem będzie wtedy ściągać zaległości nie 
tylko z tego, co zostało po zmarłym, ale także 
z majątku osobistego spadkobierców. Zapew-
ne ci, którzy chcą ściągnąć zaległy czynsz 

dobrze o tym wiedzą. Pozostaje tylko pyta-
nie dlaczego zwracają się o zapłatę zaległego 
czynszu już w trakcie trwania postępowania 
spadkowego, mając świadomość, że ich dzia-
łanie jest nieskuteczne. Być może odpowie-
dzią jest zawarta w Kodeksie cywilnym regu-
lacja, zgodnie z którą roszczenia wierzyciela 
dotyczące nieuregulowanego czynszu prze-
dawniają się po trzech latach. W tym czasie 
wierzyciele muszą wykonać jakieś czynności 
świadczące o tym, że starają się odzyskać 
należności. Zwracają się więc o to do każ-
dego, kto może być spadkobiercą. Rozwią-
zaniem tego problemu jest przyjęcie spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza. Stosuje się je 
wtedy, gdy dziedziczony majątek nie jest zbyt 
wielki, a spadkobiercy nie mają wiedzy, jak 
wielkie długi zostawił po sobie zmarły. Przy-
jęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza 
oznacza, że płaci się co prawda długi zmarłe-
go, ale tylko do wysokości oddziedziczonych 
aktywów. W najgorszym przypadku spadko-
bierca niczego nie dostanie po zmarłym, bo 
wszystko pójdzie na spłatę długów. Nie ma 
jednak wtedy zupełnie niebezpieczeństwa, że 
dołoży do tego interesu chociaż złotówkę ze 
swojego prywatnego majątku.

MIESIĄC NA REJESTRACJĘ
Pamiętam, że w czasie pandemii 
wprowadzono przepis, zgodnie z którym 
przy zakupie auta nabywca miał aż pół 
roku na jego rejestrację. Mam zamiar kupić 
auto i zastanawiam się, czy dalej pozostaje 
tyle samo czasu na załatwienie wszystkich 
formalności związanych z rejestracją?

Niestety już nie! Wydłużenie terminu na 
zarejestrowanie pojazdu do 180 dni obo-
wiązywało tylko do 31 grudnia 2020 r. 
Od 1 stycznia 2021 r. wrócił poprzednio 
obowiązujący 30-dniowy termin. W tym 
czasie należy dokonać czynności polegają-
cych na zarejestrowaniu pojazdu (dotyczy to 
pierwszej rejestracji na terenie kraju) albo 
zgłoszeniu zbycia lub nabycia pojazdu. Warto 
pamiętać, że aktualnie obowiązująca proce-
dura przewiduje, że z jednej strony zbywca 
pojazdu powinien zgłosić fakt, że sprzeda-
je auto, z drugie zaś strony ten, kto je kupił 
powinien również zgłosić nabycie pojazdu, 
a potem ewentualnie przeprowadzić procedu-
rę jego rejestracji. Zarówno zgłoszenie sprze-
daży jaki i zgłoszenie nabycia samochodu 
są bezpłatne, za to za rejestrację auta trzeba 
już w starostwie zapłacić. Ponieważ w czasie 
pandemii termin 30-dniowy może okazać się 
naprawdę krótki – radzimy upewnić się w sta-
rostwie, czy można wszystkich tych działań 
dokonać np. przez Internet, nie wychodząc 
w ogóle z domu. 

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

FUNDACJA KULAWA WARSZAWA po raz drugi zorganizowała spotkanie online dla wszyst
kich zainteresowanych tematem dostępności w dzielnicy Ursus i okolicach. Misją Fundacji 
jest wspólna zmiana sytuacji osób z niepełnosprawnościami na tym obszarze. – Ursus nie 
jest samotną wyspą, więc aby działać na rzecz mieszkańców i mieszkanek w Ursusie, je-
stem przekonana, że niezbędna jest rozmowa także z osobami mieszkającymi w okolicy. 
Zapraszamy na spotkania osoby mieszkające w Ursusie i okolicach, bo razem można zrobić 
więcej – zachęca prezeska Fundacji.

S potkanie po raz drugi na platformie zoom po-
prowadziła Izabela Sopalska-Rybak – prezeska 
Fundacji Kulawa Warszawa. Podczas wirtual-

nej rozmowy obecne były również 2 pracowniczki 
Fundacji, 2 instruktorki (z Domu Kultury „Portier-
nia” oraz Ośrodka Kultury „Artus”), 2 mieszkanki 
z niepełnosprawnością oraz przedstawiciel Urzędu 
Dzielnicy Ursus. Frekwencja była zatem większa, 
niż ponad miesiąc temu. – Wierzymy, że za każdym 
razem będzie pojawiało się na spotkaniach więcej 
osób, bo to dopiero początek naszych działań na te-
renie tej dzielnicy – mówi Izabela Sopalska-Rybak.

Ambitne plany dla Dzielnicy Ursus
Właśnie tutaj, do Ursusa, przeniesione zostało biu-
ro, co również zachęciło pracowników Kulawej 
Warszawy do działań lokalnych. – Mamy bardzo 
ambitne plany odnośnie tego, co chcemy zrobić 
w Ursusie. (…) Ursus będzie tym miejscem, do 
którego będzie się przyjeżdżało, aby rozmawiać 
o osobach z niepełnosprawnościami. A nie, że my 
będziemy jeździć np. do centrum Warszawy. Taki 
jest ambitny plan – zdradziła Izabela Sopalska-
-Rybak. Dodała, że celem spotkań (mają odbywać 
się co 2 miesiące lub raz na kwartał) jest poznanie 
specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnoś-
ciami, które mogą występować tylko w tej dzielni-
cy. Chodzi także o wskazanie konkretnych miejsc, 
które wymagają poprawy w tym kierunku (np. in-
frastruktura, urządzenia, usługi). 

Sporo problemów czekających na rozwiązania
Wśród wymienionych problemów podczas rozmo-
wy online znalazły się: brak wind przy placów-
kach kultury (Domu Kultury „Portiernia”, Domu 
Kultury „Kolorowa”, Bibliotece „Niedźwiadek”) 
oraz wymagający usprawnień podnośnik przy 
jednej z bibliotek (należałoby go ulepszyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami). Pojawił się pomysł 
dowozu osób z niepełnosprawnościami na wyda-
rzenia kulturalne. Wskazano na brak wymalowa-
nych „kopert” przed Ośrodkiem Kultury „Arsus” 
oraz Domem Kultury „Portiernia”. Problemem 
okazało się dostanie na komisariat policji, który 
mieści się w tym samym budynku, co Dom Kul-
tury „Kolorowa”. Należałoby zaopatrzyć w klucz 
do podnośnika również pracowników komisariatu 
– twierdzą, że go nie posiadają. A najlepiej, gdy-
by podnośnik stał się ogólnodostępny, a nie „na 
zawołanie”. Fundacja Kulawa Warszawa wyraziła 
również chęć wsparcia i konsultacji w kwestii roz-
wiązań architektonicznych w planowanym nowym 
centrum kultury dla Dzielnicy Ursus (pomogłyby 
wykwalifikowane osoby). Wskazany został brak 
udogodnień na stacji PKP Warszawa Ursus 
Północny. Fundacja będzie wysyłać pismo do 
zarządcy infrastruktury. Jednym z problemów na 
obszarze Warszawy okazuje się również brak od-
śnieżania chodników oraz miejsc parkingowych 
dla osób z niepełnosprawnościami zarówno na 
obszarze publicznym jak i prywatnym. Funda-
cja również będzie starała się pomóc instytucjom 

kultury w znalezieniu funduszy zewnętrznych na 
usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami. 
Poruszone zostały możliwości oraz problemy ko-
rzystania z Miejskiego Transportu Osób Niepełno-
sprawnych oraz transportu specjalistycznego.

Po każdym spotkaniu Fundacja przesyła informacje 
Urzędowi Dzielnicy Ursus
Po poprzednim spotkaniu został także wysłany 
list do Urzędu Dzielnicy Ursus, w którym ujęte 
zostały kwestie wymagające poprawy: brak syg-
nalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych, 
duże problemy z korzystania z przystanków na 
żądanie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, 
brak dostępności na stadionie przy al. Bzów/ul. 
Sosnkowskiego, brak dogodnych połączeń komu-
nikacji miejskiej, brak linii prowadzących na tere-
nie Ursusa (utrudnia to samodzielne poruszanie się 
po dzielnicy przez osoby z niepełnosprawnością 
wzroku), podnośniki nienadające się do użytku 
bądź ciągle zepsute (np. przy Urzędzie Dzielnicy). 
Zgłoszony został również brak dostępności kład-
ki nad torami na stacji PKP Warszawa Gołąbki, 
co ogranicza korzystanie z tej stacji przez osoby 
z niepełnosprawnością ruchu oraz rodziny z dzie-
ckiem w wózku czy nawet podróżnych z bagażem. 
Wśród innych problemów, o których dowiedziała 
się dzięki mieszkańcom Fundacja, znalazły się: 
brak wolontariatu dla osób z niepełnosprawnościa-
mi, brak pętli indukcyjnych. Należałoby: zwięk-
szyć lobbing na temat budowy nowego centrum 
kultury przyjaznego osobom z niepełnosprawnoś-
ciami, zapewnić wsparcie psychologiczne rodzin 
z dziećmi z niepełnosprawnością, organizować za-
jęcia integrujące mieszkańców. Ważna i potrzebna 
okazuje się również edukacja mieszkanek i miesz-
kańców na temat savoir-vivre wobec osób z nie-
pełnosprawnościami oraz ich potrzeb. Pracownicy 
Fundacji czekają od ponad miesiąca cierpliwie na 
odpowiedź z Urzędu Dzielnicy. Obecny na spot-
kaniu online przedstawiciel Urzędu obiecał zain-
teresować się tą kwestią. Po ostatnim wirtualnym 
spotkaniu również informacje zostaną przekazane 
do Urzędu Dzielnicy Ursus.

Fundacja Kulawa Warszawa zaprasza do wspólnego 
działania
Izabela Sopalska-Rybak zachęca: – Wśród naszych 
wolontariuszy i wolontariuszek, są także osoby 
mieszkające w Ursusie, które zgłaszają różne ba-
riery przez 19115 (nr, aplikacja, strona do komu-
nikacji z mieszkańcami), ale także zachęcamy do 
zgłaszania różnych tematów do nas, od barier ar-
chitektonicznych, przez informacje, czego brakuje 
w usługach, po pomysły na nowe działania. Jeste-
śmy otwarci na szerokie działania na terenie Ursu-
sa i zapraszamy do współpracy. Można nas znaleźć 
na facebooku @Fundacja Kulawa Warszawa i w 
innych mediach społecznościowych, a także więcej 
informacji o nas jest na stronie kulawawarszawa.pl

Agnieszka Gorzkowska

„Ursus będzie tym miejscem, do którego
będzie się przyjeżdżało,  
aby rozmawiać o osobach 
z niepełnosprawnościami”DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

FINANSE

PRAWNA
... 

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 
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Budowa nowej siedziby LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
REALIZACJA INWESTYCJI ZAPLANOWANA NA LATA 2021–2024 W WIELOLETNIM PLANIE FINANSOWYM POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

KRÓTKO O LICEUM IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Pruszkowie to nie tylko 
budynek, ale przede wszystkim – bardzo 
zdolna młodzież i wysoko wykwalifiko-
wana kadra pedagogiczna. Od lat egza-
min maturalny w szkole zdają wszyscy 
abiturienci, średnio około 150 uczniów 
każdego roku. Tu wyniki maturalne są 
wyższe od średnich wyników w kraju, 
województwie mazowieckim i najlepsze 
w powiecie pruszkowskim. Ponadto wy-
kres EWD (Edukacyjnej Wartości Do-
danej), który przedstawia szczegółową 
analizę porównawczą wyników uczniów 
na wejściu do szkoły i na wyjściu ze szko-
ły pokazuje, że liceum mieści się w tzw. 
ćwiartce „szkoły sukcesu” – tj. szkoły 
o wysokich wynikach egzaminacyjnych 
i wysokiej efektywności nauczania.
Szkoła od 2016 r. we współpracy z Wy-
działem Matematyki i Nauk Informa-
cyjnych Politechniki Warszawskiej 
realizuje projekt „MiMI Akademia 
Matematyki w Pruszkowie”. Projekt 
skierowany jest do uczniów wykazują-
cych uzdolnienia matematyczne. Zajęcia 
prowadzone są w siedzibie szkoły w for-
mie wykładów i warsztatów. 

Od roku 2018 szkoła posiada Patro-
nat Politechniki Warszawskiej. Liceum  
współpracuje również z Wyższą Szkołą 
Inżynierii i Zdrowia w Warszawie i po-
siada patronat również tej uczelni. Szkoła 
jest organizatorem (pod patronatem Ma-
zowieckiego Kuratora Oświaty i Starosty 
Pruszkowskiego) Powiatowego Etapu 
Konkursu Ortograficznego „Ortografia 
na Medal”, w którym uczniowie LO im. 
T. Kościuszki zajmują czołowe miejsca. 
Zajmuje także wysokie lokaty w pro-
jekcie „Matematyka dla Ciekawych 
Świata”, którego organizatorem jest In-
terdyscyplinarne Centrum Modelowania 
Matematycznego i Komputerowego Uni-
wersytetu Warszawskiego (najczęściej 
I miejsce), a także w Powiatowych Roz-
grywkach Sportowych (I lub II miejsce 
w klasyfikacji).

Miejmy nadzieję, że za 3–4 lata zdolni 
uczniowie szkół podstawowych powiatu 
pruszkowskiego z niecierpliwością cze-
kający na uzyskanie świadectwa 8-kla-
sisty, kolejny etap edukacji będą mogli 
odbyć w wykończonym już budynku Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Pruszkowie – szkoły nowo-
czesnej i z wielkimi ambicjami.

Opracowała Anna Stefańska-Sulewska
Na podstawie informacji  

uzyskanych z powiatu pruszkowskiego

Wizualizacja: MENS – pracownia projektowa
➊  Widok elewacji od strony północno-

wschodniej – patio
➋  Widok z lotu ptaka od strony  

północno-wschodniej
➌  Wnętrze – hol główny
➍  Wnętrze – aula szkolna

B udynek liceum to najstarszy obiekt w ca-
łym zespole dydaktycznym. Do obecnego 
kształtu – budynku trzypiętrowego z da-

chem mansardowym – został rozbudowany 
w 1931 roku. Choć na przestrzeni lat przecho-
dził okresowe remonty, dobudowy, adaptacje 
i modernizacje – w obecnym stanie (po eks-
pertyzie z 2016 r.) nie spełnia łącznie więk-
szości kryteriów wymaganych dla placówek 
oświatowych, w tym wymogów sanitarno-
-epidemiologicznych, przeciwpożarowych 
oraz funkcjonalnych. 

GOTOWY PROJEKT,  
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
W skład obecnego kompleksu budynków lice-
um, zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 38 
wchodzi: budynek liceum, budynek szatni 
z łącznikiem, pawilon oraz sala gimnastyczna. 
Dokumentacja projektowa budowy i rozbudo-
wy budynków posiada już wszystkie wyma-
gane przepisami prawa uzgodnienia, opinie 
i pozwolenia. Została opracowana zgodnie 
z zasadami uniwersalnego projektowania 
i wpisuje się w założenia Rządowego Pro-
gramu Dostępność Plus. Planowana budowa 
i rozbudowa będzie miała przebieg 3-etapowy 
z uwagi na konieczność prowadzenia naucza-
nia w nieobjętej pracami części szkoły.
Na chwilę obecną realizowany będzie I etap 
inwestycji (finansowany ze środków własnych 
Powiatu), który potrwa ok. 2 lat. 
Po sfinalizowaniu wszystkich trzech etapów 
budowy i rozbudowy (wg prognoz – w roku 
2024) znacznie poprawią się warunki nauki 
i nauczania, zwiększy się jakość kształcenia 

uczniów i komfort pracy nauczycieli. Dlacze-
go? Niżej odpowiedzi. 

Budynek będzie w pełni przystosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 n wejście do budynku z poziomu terenu, 
 n pochylnie,
 n zespoły szatniowo-sanitarne, 
 n ogólnodostępna toaleta na każdym piętrze, 
 n drzwi w budynku o szerokości dostosowa-

nej dla osób z niepełnosprawnościami, 
 n dźwig osobowy przy klatce schodowej.

Uczniowie będą mieli do dyspozycji:
 n obszerną salę komputerową z możliwoś-

cią podziału na dwie mniejsze sale – od-
dzielone mobilną, automatycznie rozkła-
daną ścianką akustyczną,

 n boiska zewnętrzne: do piłki nożnej, ko-
szykówki i siatkówki wraz z przylegający-
mi trybunami,

 n wi-fi, 
a nawet:

 n planetarium z tarasem widokowym do 
obserwacji zjawisk astronomicznych.

Inwestycja obniży koszty utrzymania 
obiektu, dzięki: 

 n nowoczesnym instalacjom i energoo-
szczędnym rozwiązaniom (przegrody za-
pobiegające wydostawaniu się ciepła),

 n odwodnieniu dachu i boiska przez za-
mknięty system odprowadzania wód opa-
dowych do zbiornika retencyjnego, pozwa-
lający na wykorzystanie wód opadowych 
do spłukiwania toalet i podlewania zieleni. 

Rozbudowa i przebudowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Pruszkowie – tak 
ważnej dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego inwestycji – jest jednym z prio-
rytetowych wyzwań władz powiatu pruszkowskiego w obecnej kadencji. Inwestycja 
ta niesie za sobą wymierne korzyści dla mieszkańców, a w perspektywie – umoc-
nienie potencjału rozwojowego i podniesienie konkurencyjności powiatu. 
Powiat pruszkowski dysponuje pełną i aktualną dokumentacją projektową, umożli-
wiającą rozpoczęcie inwestycji już w 2021 roku. 

TRZY ETAPY BUDOWY 
I ROZBUDOWY SIEDZIBY LO

ETAP I – rozbiórka części istniejących budynków 
od strony ul. Kościuszki oraz budowa części no-
wego obiektu szkoły (pięciokondygnacyjnego bu-
dynku z jedną kondygnacją podziemną). Budowa 
drogi przeciwpożarowej na całej długości działki 
wraz z dwoma wjazdami na teren inwestycji. Bu-
dowa 15 miejsc postojowych w garażu podziem-
nym, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnoś-
ciami oraz 18 miejsc postojowych na zewnątrz, 
w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami;

ETAP II – modernizacja istniejącej sali gimna-
stycznej z uwagi na konieczność dostosowania 
budynku do istniejącej sali gimnastycznej (zamu-
rowanie istniejących okien oraz przeprojektowa-
nie pomieszczeń sal lekcyjnych na pomieszczenia 
magazynowe i szatniowe). W istniejącym trzykon-
dygnacyjnym budynku przewiduje się niewielką 
przebudowę obecnych pomieszczeń oraz wybu-
dowanie podziemnego połączenia;

ETAP III – modernizacja istniejącej sali gimna-
stycznej w zakresie poprawy warunków akustycz-
nych (montaż paneli akustycznych). W ostatnim 
etapie projektuje się zagospodarowanie terenu 
w zakresie budowy wielofunkcyjnego boiska 

zewnętrznego o wymiarach płyty boiska 30 m × 
20 m (boisko do koszykówki/boisko do siatkówki 
wraz z przylegającymi trybunami) oraz boisko do 
piłki nożnej o wymiarach 40 m × 20 m.

Powierzchnia zabudowy wyniesie 1470 m2, nato-
miast powierzchnia netto 7573,59 m2. Kubatura 
budynku 20 614,80 m3.

Podstawowe parametry budynku:
–  Wymiary zewnętrzne budynku:  

89,81 × 31,61 m (dł. × szer.)
– Wysokość całkowita budynku: 13,96 m
– Liczba kondygnacji nadziemnych: 4
– Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Szacowana wartość inwestycji,  
szacowany czas realizacji
Zgodnie z kosztorysem inwestorskim całkowita 
wartość zadania to 45 040 498,62 zł. W Wielolet-
niej Prognozie Finansowej na realizację przedmio-
towego zadania zaplanowano 45 260 775,00 zł 
z podziałem na lata 2021–2024. 

Inwestycja finansowana będzie początkowo ze 
środków własnych Powiatu. Powiat wystąpił z wnio-
skiem o jej dofinansowanie do Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych.

INWESTYCJA O CHARAKTERZE 
PONADLOKALNYM 
Uczniami Liceum Ogólnokształcą-
cego im. T. Kościuszki w Pruszko-
wie są młodzi mieszkańcy nie tylko 
Pruszkowa, ale i ościennych gmin 
i powiatów. Obecnie w liceum uczy 
się około 500 uczniów (wg stanu 
na 30 września 2020 r.). Docelo-
wy układ nowo projektowanego 
budynku zakłada przebywanie 
maksymalnie 802 uczniów oraz 

65 nauczycieli i pracowników ob-
sługi. 
W bieżącym roku szkolnym szkoła 
ma 17 oddziałów – 5 klas I, 7 klas II 
(podwójny rocznik) i 5 klas III. 
Po zakończonej inwestycji planowa-
ne jest 20 oddziałów, tj. po 5 klas na 
każdym poziomie, a w każdej klasie 
po 32 uczniów. 
W zależności od dynamiki procesu 
rekrutacji i zwiększonego zaintere-
sowania danym oddziałem – będzie 
możliwe przyjęcie o 1 klasę więcej.

➊

➋

➌

➍
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POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

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

Podczas grudniowej sesji Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwaliła 
jednogłośnie Budżet Powiatu na rok 2021. Dochody Powiatu ustalono na ponad 
184 mln zł, a wydatki na ponad 203 mln zł. Defi cyt powiatu sfi nansowany zostanie 
przychodami z kredytu, wolnymi środkami – jako nadwyżki wynikającej z rozliczeń 
kredytów z lat ubiegłych, a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

O komentarz do tegorocznego bud żetu 
poprosiliśmy Starostę Warszawskie-
go Zachodniego Jana Żychlińskiego.

– Nasz powiat w 2021 rok wchodzi w do-
brej kondycji. Mimo, że rok miniony był 
dla wszystkich dosyć trudny, to jednak 
dochody powiatu zostały zrealizowane 
zgodnie z planem. Dzięki temu mogliśmy 
tegoroczny budżet zaplanować dosyć op-
tymistycznie. Chciałbym podkreślić, że 
po raz pierwszy Budżet Powiatu po stronie 
wydatków przekroczył 200 mln zł, a „po-
datek janosikowy” wyliczono na kwotę aż 
33 mln zł, co stanowi wzrost o 10% w sto-
sunku do roku ubiegłego i jest ogromnym 
obciążeniem dla naszego budżetu. Warto 
wiedzieć, że przed zapłaceniem  „janosi-
kowego” Powiat Warszawski Zachodni jest 

jednym z najbogatszych powiatów ziem-
skich w Polsce, a po zapłaceniu tej „dani-
ny”, spadamy na dalekie pozycje w średniej 
krajowej i mamy bardzo ograniczone moż-
liwości inwestycyjne.
– Aby zrealizować wszystkie zaplanowane 
zadania zawsze poszukujemy środków ze-
wnętrznych – mówi Starosta. – Dobrą wia-
domością z ostatnich dni jest to, że otrzyma-
liśmy dofinansowanie w ramach Rządowego 
Programu Budowy Dróg Lokalnych w wy-
sokości  3 mln 400 tys. zł, które będzie prze-
znaczone na modernizację drogi powiatowej 
Czarnów–Gawartowa Wola. Składaliśmy 
również wniosek o dofinansowanie budowy 
hospicjum onkologicznego, niestety w tym 
wypadku nie otrzymaliśmy środków na tę 
bardzo potrzebną inwestycję. 

W tegorocznym budżecie ponad 19,3 mln zł 
przeznaczamy na dalszą modernizację dróg 
powiatowych. Warto zauważyć, że profil 
tych działań został przesunięty na  inwe-
stycje związane z poprawą bezpieczeństwa, 
czyli przebudowę skrzyżowań, chodników 
i dodatkową sygnalizację świetlną, a mniej 
obecnie dotyczy poprawy stanu nawierzch-
ni dróg powiatowych, która w ostatnich la-
tach uzyskała już dobry standard. 
Jak co roku, inwestujemy również w powia-
tową oświatę. W tegorocznym budżecie na 
ten cel zarezerwowano ponad 2,6 mln zł. 
Kontynuowana będzie np. modernizacja 
Zespołu Szkół im. Melchiora Wańkowi-
cza w Błoniu. Powstanie tam zespół boisk 
z nową tartanową nawierzchnią, które na 
czas chłodów jesienno- zimowych przykry-
wane będzie pneumatyczną halą, natomiast 
podczas lata zajęcia sportowe będą odby-
wały się na wolnym powietrzu.(...) Pełne 
dane dotyczące tegorocznego Budżetu Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego dostęp-
ne są na stronach internetowych (BIP). Ży-
czę wszystkim Czytelnikom dużo zdrowia 
i pomyślnej realizacji planów w 2021 roku 
– powiedział Starosta Jan Żychliński.

MŁ 

Coraz więcej osób w Polsce choruje na raka i nic nie wskazuje na to, aby ta nie
pokojąca tendencja miała się zmienić w przyszłości. Według danych Krajowego 
Rejestru Nowotworów sporządzanego przez Narodowy Instytut Onkologii w War
szawie, co roku wykrywa się choroby nowotworowe u ok. 165 tys. Polaków. Ta tra
giczna przypadłość naszych czasów jest przyczyną ponad 100 tys. zgonów rocznie 
i znajduje się na drugim miejscu wśród przyczyn śmierci, po chorobach układu 
krążenia. Obecnie żyje w Polsce ok. miliona osób z chorobą nowotworową! 
MUSIMY POMÓC POTRZEBUJĄCYM
– Z zamiarem budowy stacjonarnego ho-
spicjum onkologicznego nosiliśmy się już 
od dawna – mówi Starosta Warszawski 
Zachodni Jan Żychliński. – Widzimy, 
że narasta problem związany z opieką nad 
osobami w stanie terminalnym, które cho-
rują na nowotwory. Osoba chora, cierpiąca 
z bólu, która przez długi czas leży w domu 
i potrzebuje stałej całodobowej pomocy, 
powoduje sytuację, która nie raz przerasta 
domowników. Często chorują także oso-
by zupełnie samotne. Chcemy stworzyć 
miejsce, w którym człowiek chory, będzie 
mógł godnie przeżyć ostatnią fazę swego 
życia i gdzie znajdzie profesjonalną pomoc 
i opiekę. 
W Bramkach, tuż obok Domu Pomocy 
Społecznej im. Ks. kard. Józefa Glempa 
Powiat Warszawski Zachodni posiada dział-
kę o pow. 1 ha. To dobre miejsce na tego 
typu placówkę. Podjęliśmy zatem inicjaty-
wę budowy hospicjum, mimo że to nie jest 
zadanie samorządu powiatowego. Decyzja 
ta uzyskała pełne wsparcie Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego poprzedniej 
kadencji. Finansowo pomógł nam Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Stru-
zik, który wsparł przedsięwzięcie ze środ-
ków samorządu wojewódzkiego w kwocie 4 
mln zł. Zabiegamy także o dofinansowanie 
tej inwestycji z Budżetu Państwa. W wyniku 

przetargu wyłoniono wykonawcę budowy 
hospicjum, prace realizuje firma p. Adama 
Cebuli z Błonia, a koszt tej inwestycji wyno-
si ok. 12 mln zł.
– Chciałbym dodać, że nie ma tego typu 
placówki na zachód od Warszawy. W stolicy 
są dwie i jedna w Wołominie. Na terenie na-
szego powiatu, działa Hospicjum Domowe 
prowadzone przez Caritas (z siedzibą w Bło-
niu), jednak w pewnych przypadkach, tylko 
placówka stacjonarna jest w stanie udzielać 
kompleksowej, skutecznej pomocy. Hospi-
cjum w Bramkach będzie jedyną placówką 
stacjonarną w paśmie zachodnim, chcemy 
aby miało charakter otwarty dla wszystkich 
potrzebujących. Prowadzenie hospicjum 
planujemy powierzyć wyspecjalizowanemu 
operatorowi, który wystąpi do Narodowego 
Funduszu Zdrowia o środki na działalność 
placówki. Powiat wynajmie budynek hospi-
cjum, w systemie „non profit”. Obecnie sku-
piamy się na tym, aby powstał nowoczesny 
obiekt spełniający wszystkie standardy me-
dyczne i jednocześnie wszystkie oczekiwa-
nia osób potrzebujących pomocy – powie-
dział Starosta.

PRACE SĄ JUŻ ZAAWANSOWANE…
Jak poinformowała nas Ewelina Degowska 
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamó-
wień Publicznych i Administracji SPWZ 
– prace przy budowie hospicjum trwają już 

od kilku miesięcy i są bardzo zaawansowa-
ne. W ich postępie nie przeszkadzają realia 
pandemii ani warunki zimowe. Mury bu-
dynku już stoją, wylewane są stropy i mon-
towana jest więźba dachowa. Cały projekt 
przewiduje postawienie budynku hospi-
cjum wraz z pełną infrastrukturą technicz-
ną, budową dróg i ciągów pieszych, a także 
40 miejsc parkingowych. Obok budynku 
powstanie także teren zielony o funkcji p ar-
kowej. Działka, na której budowane jest ho-
spicjum, posiada bardzo korzystne warunki 
komunikacyjne, położona jest w pobliżu 
trasy poznańskiej.
Do budynku zamontowane zostaną przy-
łącza dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej 
(elektrownia o mocy do 1,0 MW) oraz 
przyłącza dla potrzeb instalacji pompy 
ciepła, co pozwoli znacznie zmniejszyć 
zapotrzebowanie na zewnętrzne źród-
ła energii, a nawet na okresowe odpro-
wadzanie energii elektrycznej do sieci 
zewnętrznej. Powierzchnia zabudowy 
wyniesie 1815,1 m2, w tym 1575,4 m2 po-
wierzchni użytkowej. Całkowita kuba-
tura budynku będzie wynosiła 7660 m3.

Wznoszony aktualnie  budynek hospicjum 
będzie obiektem parterowym, składającym 
się z połączonych pięciu brył: centralnej 
oraz czterech brył usytuowanych do niej 
pod kątem 45°. Takie rozplanowanie po-
wierzchni użytkowej pozwoli na oddziela-
nie części przeznaczonej dla pacjentów od 
strefy administracyjno-biurowej. Obiekt 
przeznaczony będzie dla 32 pacjentów, 
którzy zostaną zakwaterowani w 1 i 2-oso-
bowych pokojach. Planuje się zakończyć 
wszystkie prace przy budowie hospicjum 
pod koniec  2022 roku – powiedziała Na-
czelnik Ewelina Degowska.

BUDYNEK CZYSTY EKOLOGICZNIE
Kiedy w pierwszych dniach lutego br. 
odwiedziliśmy teren budowy hospicjum 
w Bramkach, trwały intensywne prace przy 
odwiertach potrzebnych do instalacji ru-
rociągów pompy ciepła. Zastosowane tam 
rozwiązania, a zatem wspomniane już pom-
py ciepła i panele fotowoltaiczne sprawią, 
że budynek będzie „czysty ekologicznie”. 
Rurociągi grzewcze zostaną wypełnione 
glikolem, który dużo lepiej sprawdza się od 

wody wypełniającej tradycyjne instalacje 
grzewcze.
Jak poinformowała nas Kamila Król – kie-
rownik robót sanitarnych – dla instalacji 
pompy cieplnej planowane jest wykonanie 
30 odwiertów na głębokość 99 m. Zamon-
towane zostaną rury z polietylenu, które pod 
ziemią połączone zostaną w dwie studnie 
rozdzielcze i instalacją kotłowni. Jak wyka-
zują doświadczenia – glikol z czasem nie tra-
ci swoich właściwości, a temperatura w głębi 
ziemi pozwala skutecznie ogrzewać budynki 
przez wiele lat. Stałe darmowe źródło ciepła 
sprawia, że instalacja tego typu zwraca się 
po kilkunastu latach i jest obecnie najlep-
szym rozwiązaniem. 
Inżynierowie obecni na terenie budowy 
podkreślali także przemyślany plan ar-
chitektoniczny budynku. Cztery odrębne 
skrzydła hospicjum umożliwią oddzielenie 
części przeznaczonej dla chorych, którzy 
potrzebują przecież spokoju, od części: 
technologicznych, zaplecza lekarskiego, 
kuchennego i administracji. Budynek bę-
dzie posiadał także kaplicę i pokój pożeg-
nań. Zamontowane zostaną różnorodne 
instalacje teletechniczne, aby można obiekt 
wyposażyć we wszystkie udogodnienia, 
łącznie z klimatyzacją, monitoringiem itp. 
Na terenie obiektu będzie dużo zieleni, a do 
przestronnego patio, które stanie się zapew-
ne miejscem spotkań z odwiedzającymi 
hospicjum gośćmi, będą prowadziły drzwi 
tarasowe, tak aby chorzy mogli wychodzić 
na zewnątrz i korzystać z uroków natury. 

Miarą rozwoju cywilizacji jest nasze po-
dejście do osób niepełnosprawnych i po-
trzebujących pomocy. W realiach stałego 
wzrostu w Polsce liczby osób chorych na 
raka, w którym przoduje niestety woj., ma-
zowieckie,  budowa hospicjum na naszym 
terenie jest bardzo potrzebna.  
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NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA I PORADNICTWO 

OBYWATELSKIE

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI 
informuje, że 

od 1 stycznia 2021 r. na terenie Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego działa 

5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
dla osób w trudnej sytuacji życiowej, które 

nie mogą ponieść samodzielnie kosztów doradz-
twa prawnego. 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną 
w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania 
się wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że porady 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatne-
go poradnictwa obywatelskiego będą udziela-

ne wyłącznie telefonicznie.
ZAPISY na porady prawne i mediacje 

przyjmowane są pod numerem telefonu: 
22 733 72 83 w poniedziałki i czwartki. Po-

rady odbywają się co 30 minut. Udzielenie 
porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, 

po umówieniu wizyty. 

WIĘCEJ INFORMACJI nt. zasad udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
znajdziecie Państwo na stronach interneto-
wych powiatu warszawskiego zachodniego, 
gmin naszego powiatu, oraz na stronie Mini-
sterstwa Sprawiedliwości: 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Uchwalono BUDŻET POWIATU na rok 2021

 Powstaje Hospicjum w Bramkach
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Niebawem rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli, żłobka miejskiego, od
działów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ: 
n od 22 lutego do 26 lutego 2021 r. 

składanie przez rodziców deklaracji
o kontynuowaniu przez dziecko wy-
chowania przedszkolnego;

n od 1 marca do 31 marca 2021 r. 
do publicznych przedszkoli, żłobka 
miejskiego, oddziałów przedszkol-
nych tzw. „zerówek” oraz do klas 
pierwszych szkoły podstawowej.

Aby wyjść naprzeciw Państwa oczeki-
waniom i zachować środki ostrożności 
w związku z trwającą pandemią, umoż-
liwiamy rodzicom dwie formy przeka-
zania wniosku rekrutacyjnego:
➊ Złożenie wniosku do przedszkola 
lub szkoły poprzez System Elektronicz-
nej Rekrutacji http://rekrutacja.oza-
row-mazowiecki.pl i podpisanie przez 
rodziców profilem zaufanym. Cały 

proces rekrutacji został pomyślany tak, 
aby maksymalnie uprościć i przyspie-
szyć złożenie przez Państwa wniosku.
Zachęcamy do założenia profilu za-
ufanego. Można to zrobić sprawnie na 
stronie www.pz.gov.pl. Założony pro-
fil potwierdzamy w Urzę dzie Miejskim 
w Ożarowie Mazowieckim lub poprzez 
usługi bankowości elektronicznej 
w wielu bankach w Polsce.
➋ Dostarczenie wniosku rekrutacyjne-
go do żłobka, przedszkola lub szkoły 
wraz z załącznikami w wersji papierowej 
do placówki pierwszego wyboru (w go-
dzinach pracy placówki), gdzie w wyod-
rębnionych miejscach, zachowując zaost-
rzone reguły sanitarne, będą wyznaczone 
skrzynki podawcze do składania doku-
mentacji związanej z postępowaniem re-
krutacyjnym. Prosimy o składanie wnio-
sków w zamkniętej kopercie.

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego 
możliwa jest tylko w tradycyjnej wer-
sji papierowej wskazanej w punkcie ➋. 
W przypadku braku możliwości dostar-
czenia wniosku rekrutacyjnego przy 
wykorzystaniu powyższych rozwiązań, 
prosimy o  pilny kontakt telefoniczny 
z placówką pierwszego wyboru.

Zaproponowane rozwiązania mają na 
celu ograniczenie niebezpieczeństwa 
rozprzestrzeniania się koronawirusa 
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę 
COVID-19, zarazem pozwolą one na 
sprawne przeprowadzenie zaplanowa-
nego postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli, żłobka i szkół podstawo-
wych na terenie naszej Gminy.

ZASADY REKRUTACJI 
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI 
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
1.  Na pierwszym etapie rekrutacji bra-
ne są pod uwagę kryteria ustawowe:
n wielodzietność rodziny;
n niepełnosprawność dziecka, ro-

dzeństwa lub rodzica;
n samotne wychowywanie dziecka 

w rodzinie;
n objęcie pieczą zastępczą.

Spełnianie poszczególnych kryteriów 
musi być potwierdzone stosownymi 
dokumentami lub oświadczeniami.
2. Jeżeli po pierwszym etapie po-
stępowania rekrutacyjnego pozostaną 
wolne miejsca w przedszkolu prze-
prowadzany jest drugi etap rekru-
tacji, w którym pod uwagę brane są 
samorządowe kryteria rekrutacji. 
Kryteria oraz liczba punktów zostały 
umieszczone w zakładce „Kryteria” 
w Systemie Elektronicznych Rekru-
tacji.
Poszczególne etapy rekrutacji przed-
stawia również załączona infografika.

Wszelkie informacje w sprawie rekru-
tacji można uzyskać na stronie interne-
towej http://rekrutacja.ozarow-ma-
zowiecki.pl/, gdzie udostępniliśmy 
„Niezbędnik rodzica” wypełniony 
najważniejszymi informacjami i wy-
jaśnieniami dla rodziców.
Więcej informacji odnośnie do rekru-
tacji uzyskają Państwo także bezpo-
średnio w przedszkolach, szkołach 
podstawowych oraz w Biurze Oświa-
ty Gminy Ożarów Mazowiecki tel. 
(22) 721 28 23.

Michał Turkas
Dyrektor Biura Oświaty

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 
na rok szkolny 2021/2022 
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URSUS l PSYCHOLOGIA

O (nie)zrealizowanych celach
Luty wydaje się właściwym czasem na krytyczną analizę swoich noworocznych 
postanowień. Kto w nich wytrwał może śmiało delektować się w pełni zasłużonym 
poczuciem dumy. Może nawet przerwać czytanie tego artykułu. Tych jednak, któ
rych motywacja opuściła znacznie szybciej, a na pieczołowicie rozpisanej liście 
postanowień zebrał się już lekki kurz – serdecznie zachęcamy do lektury. 

J ak zamieniać postanowienia nowo-
roczne w konkretny plan działania? 
Jak skutecznie unikać słomianego 

zapału? Takie pytania są bardzo zasad-
ne o obecnej porze roku – i to niestety 
co roku. 

Słomiany zapał
Szybkie porzucanie podniosłych pla-
nów na nowy rok to przypadłość wielu 
z nas. Jest ona na tyle powszechna, że 
często reagujemy niemal automatycz-
nym sceptycyzmem na myśl o takich 
postanowieniach. A wcale nie musi 
tak być! Planowanie i stawianie sobie 
celów powinno nam służyć, a nie wy-
woływać zniechęcenie. W dzisiejszej 
odsłonie „Kącika” przedstawiamy kilka 
wskazówek i narzędzi, które na nowo 
uczynią planowanie wartościową, a na-
wet ekscytującą czynnością. Co więcej, 
dającą naprawdę konkretne rezultaty. 

Rozliczenie się z przeszłością
Przygodę z planowaniem najlepiej za-
cząć od rozliczenia się z przeszłością. 
Jak dotychczas wychodziła Ci realiza-
cja noworocznych postanowień? Czy 
nie jest trochę tak, że dokładnie te same 
postanowienia pojawiają się na każdej 
Twojej liście? Zmiana pracy, w której 
tkwisz przez lata? Zgubienie tych nie-
szczęsnych dziesięciu kilogramów, któ-
rych nie lubisz? Podciągnięcie swoich 
zdolności językowych? Wybór odpo-
wiedniego celu ma duże znaczenie. Jeśli 
co roku zapisujesz na swojej liście chęć 
nauki hiszpańskiego, ale nigdy nie wy-
kraczasz w swojej edukacji poza podsta-
wowe struktury gramatyczne – i jakoś 
przetrwałeś kolejny rok, to może ten 
cel nie jest Ci aż tak bardzo potrzebny? 
Może lepiej skupić się na czymś innym. 
Na czymś ważniejszym do realizacji, 
czymś, czego odpuszczenie będzie bar-
dziej dotkliwe. Zacznij planować mając 
czysty umysł, a nie bagaż niepowodzeń 
noszonych przez lata. 

Kartka i długopis
Spisz swoje plany i cele. Sam fakt 
spisania może być bardziej istotny niż 
myślisz. Warto mieć je spisane, żeby po 
upływie roku można było dokonać ich 
podsumowania, czyli rozliczenia z sa-
mym sobą. Możemy też wtedy przeana-
lizować, co wpłynęło na pomyślność 
celów, które zostały zrealizowane oraz 
zastanowić się, jakie były przyczyny 
naszych niepowodzeń. Co więcej, kry-
tyczne spojrzenie na własne dokonania 
(lub ich brak) może być jedną z najcen-
niejszych lekcji w całym tym procesie. 
Być może będzie to bardziej istotne od 
samej realizacji danego celu. 

Wybór to rezygnacja
Wygospodaruj czas na planowanie. Nie 
rób tego w pośpiechu, na kolanie, przy-
padkowo, na zasadzie, o czym sobie 

akurat przypomnisz. Zastanów się, cze-
go naprawdę chcesz i potrzebujesz. Co 
będzie warte inwestycji Twojego czasu, 
wysiłku i być może także pieniędzy? 
Z czego będziesz musiał zrezygnować, 
żeby wprowadzić dane postanowienie 
w życie? Jeśli np. planujemy więcej 
czasu spędzać na siłowni to miejmy 
świadomość, że będziemy spędzać tego 
czasu mniej na innych czynnościach 
typu popołudnie z rodziną, kręgle ze 
znajomymi czy wieczór z Netfliksem. 
Jeśli coś wybierasz to równocześnie 
decydujesz się na rezygnację z czegoś 
innego. 

Doprecyzowanie
Wymyślenie celów i zapisanie ich na 
kartce to jednak dopiero początek. 
Każdy cel wymaga uważnego do-
precyzowania. Niektórzy mówią, że 
noworoczne postanowienia nie są re-
alizowane, bo zwykle zaczyna nam 
brakować motywacji. Nie zgodzę się 
z tym. Moim zdaniem zostały one, ko-
lokwialnie ujmując, słabo przemyślane. 
Wyobrażamy sobie tylko zrealizowany 
efekt, za mało czasu poświęcając na 
drogę do celu – co tak naprawdę nas na 
niej czeka. Wiemy, że będzie trudno, 
ale nie zagłębiamy się specjalnie w tę 
ogólną frazę. W efekcie początkowe 
trudności szybko nas zniechęcają. Nie 
chodzi więc o motywację, a zwyczajnie 
niedostateczne przygotowanie się do re-
alizacji zadania. 

SMART
Jak się więc odpowiednio przygoto-
wać? Przy formułowaniu celów naj-
lepiej skorzystać ze znanej metody 
SMART. Samo to słowo oznacza po 
angielsku „mądry, bystry”, jednak jest 
to akronim od pierwszych liter angiel-
skich wyrazów. „S” – ang. specific, 
czyli sprecyzowany wskazuje na to, że 
cel powinien być prosty i bardzo kon-
kretny. Np. Przejdę szkolenie e-learnin-
gowe z umiejętności osobistych. „M” 
– ang. measurable, oznacza: mierzalny. 
Ustalamy jakiś konkretny wskaźnik, jak 
np. Będę zaliczać jeden moduł kursu 
e-laerningowego tygodniowo. Gdyby-
śmy zdecydowali się w tym przypadku 
np. na 1 moduł kwartalnie to mogłoby 
się okazać, że nasz cel nie spełnia ko-
lejnego wymogu – „A”, ang. ambitious, 
ambitny. Jeśli nasz cel będzie za mało 
ambitny to może nam zabraknąć moty-
wacji i chęci na jego realizację. Litera 
„R”, ang. realistic, wskazuje na real-
ność celu. Ustalenie sobie zaliczania 

jednego modułu dziennie może okazać 
się zwyczajnie nierealne, jeśli w takim 
systemie musielibyśmy funkcjonować 
przez dłuższy czas. Poza tym chodzi 
też o przyswojenie sobie zdobywanej 
wiedzy, a nie tylko o przejście same-
go kursu. I na koniec „T”, ang. time-
-bound, czyli terminowość, ustawienie 
realizacji celu w konkretnym czasie. 
Np. Skończę szkolenie e-learningowe 
do końca czerwca 2021 roku. Podsu-
mowując, wszystkie nasze cele powin-
ny być konkretne, mierzalne, ambitne, 
realistyczne i określone w czasie. 

Czarny scenariusz
Kolejna przydatna wskazówka: znajdź 
pięć powodów, dla których każdy cel 
jest dla Ciebie ważny. W ten sposób 
każdy zostanie odpowiednio umotywo-
wany. Dlaczego uważamy, że chcemy 
ten cel osiągnąć? Dlaczego się na nie-
go decydujemy? Istotne jest zarówno 
wskazanie czynników motywujących, 
jak i tych, które w skrajny sposób po-
kazują negatywne skutki zaniechania 
realizacji danego celu. Przy jednym 
z najczęściej wymienianych statystycz-
nie celów, czyli: „Schudnę”, warto 
wypisać sobie scenariusz alternatywny 
– jeśli nie schudnę to: będę mieć prob-
lemy ze zdrowiem, nie wyjdę na plażę 
podczas tegorocznych wakacji, będę się 
czuła niekomfortowo na weselu siostry, 
itp. To muszą być powody na tyle sil-
ne, by w momentach słabości potrafiły 
nas zmotywować. Na niektórych będą 
działać bardziej argumenty racjonalne 
(kwestie zdrowotne), a dla innych ar-
gumenty emocjonalne (samopoczucie 
podczas wakacji). Choć wizja zrealizo-
wanego celu bardzo motywuje, to op-
cja czarnego scenariusza może być dla 
wielu z nas znacznie skuteczniejszym 
bodźcem. 

Podzielenie się planem
Powiedz komuś o swoich planach. 
Niech ktoś o nich wie. Trzeba dodać, że 
są tutaj dwie szkoły. Niektórzy podkre-
ślają konieczność wypowiedzenia swo-
ich planów publicznie, wyjścia z nimi 
do świata (i to jest szkoła, do której ja 
się zaliczam), natomiast przedstawicie-
le drugiego podejścia nie chcą tego ro-
bić, żeby „nie zapeszyć”. Co to jednak 
znaczy – nie zapeszyć? Czy przypad-
kiem nie jest to furtka do ewentualnego 
niepowodzenia? „Lepiej nikomu nie 
mówić, bo jeszcze mi się nie uda i bę-
dzie kiepsko” – tego typu myślenie ra-
czej nie wywoła w nas ekscytującej fali 
motywującej do realizacji celu. Oczy-
wiście nie trzeba ogłaszać swoich pla-
nów na portalu społecznościowym ani 
oficjalnie zapowiadać ich przy obiedzie 
rodzinnym. Ważne jest jednak, aby się 
niejako przed kimś zobowiązać (ang. 
accountability partner), zaś idealnym 
rozwiązaniem byłoby, gdyby ta osoba 

odpytała nas raz na jakiś czas z postę-
pów w naszych działaniach. 

Ważne vs. pilne
Określ cele obejmujące wszystkie ob-
szary życia. Nie wystarczy wyznaczać 
wyłącznie celów związanych z pracą 
czy sferą osobistą – każdy z tych obsza-
rów zasługuje na świadome zaplanowa-
nie. Istotny jest tu podział na cele ważne 
i cele pilne. Zwykle najprężniej dzia-
łamy w celach pilnych – gdy coś jest 
konieczne do zrobienia i to na wczo-
raj. Oprócz nich jest jeszcze cała masa 
celów równie ważnych, a niekoniecznie 
pilnych, jak np. cele związane ze zdro-
wiem. Pewnie nic się nie stanie, jeśli 
wykonanie corocznych, podstawowych 
badań przełożymy na kolejny tydzień. 
W tym przypadku jest jednak mocna 
pokusa, by w kolejnym tygodniu znowu 
przegrały one z innymi, pilnymi wtedy 
sprawami. W efekcie idziemy na bada-
nia dopiero wtedy, gdy same już stają 
się pilne. Zwykle cele ważne i mniej 
pilne są bardziej związane z życiem 
osobistym i rodzinnym niż zawodo-
wym. Kilkukrotne przekładanie jednak 
weekendowego wyjazdu z rodziną na 
kolejne weekendy może osłabić nasze 
rodzinne relacje. Sfera osobista także 
wymaga rzetelnego zaplanowania. 

Priorytety i pierwsze zadania 
Do tej pory powinna już powstać roz-
budowana (i z całą pewnością mocno 
nabazgrolona) lista Twoich postano-
wień. Warto w tym twórczym chao-
sie wprowadzić pewien porządek. Po 
pierwsze, określ, które z tych celów są 
dla Ciebie najważniejsze. Być może 
najpierw będzie trzeba przystąpić do 
realizacji tylko tych trzech pierwszych, 
a dwa następne odłożyć (ale świadomie 
i zgodnie z planem) za kolejne dwa 
miesiące. Nie zrobimy wszystkiego na-
raz. Bądź ambitny, ale nie zbyt ambitny 
– ustawianie sobie poprzeczki bardzo 
wysoko może Cię zniechęcić i zakoń-
czyć wyrzuceniem całej listy. Drugim 
elementem porządkowania jest napisa-
nie pierwszego zadania przy każdym 
celu, który chcesz zrealizować. Jeśli 
Twój cel dotyczy zmiany pracy to zada-
niem może być np. przygotowanie CV 
lub aktualizacja profilu na LinkedIn. 
Jeśli jest to nauka gotowania to można 
zadać sobie zakup w IKEA kilku garn-
ków. Takie rozbicie złożonego celu na 
bardziej przystępne i wykonalne kroki 
przybliży nas do jego osiągnięcia. 

Jeszcze raz
Być może powyższe czynności wyda-
dzą Ci się żmudne i zbyt czasochłonne. 
Faktycznie, na pewno takie są. Są też 
jednak skuteczne. Wysiłek włożony 
w ich wykonanie jak najbardziej się 
opłaci i zaprocentuje. Na koniec pa-
miętaj, żeby tę sporządzoną listę mieć 
zawsze pod ręką i regularnie sprawdzać 
postępy. Każdy plan to doskonała baza 
do późniejszych działań, jednak zawsze 
musimy pozostać też elastyczni. Nie 
przewidzimy wszystkiego. Ewentualne 
modyfikacje także powinny być częścią 
planu. Jest już luty, ale nic straconego – 
spróbujmy jeszcze raz zaplanować ten 
rok. Tym razem zróbmy to tak napraw-
dę dobrze. 

Marlena Hess

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

OŚRODEK
KULTURY 

„ARSUS” 
www.arsus.pl

zaprasza po długiej 
przerwie do swojej siedziby 
na imprezy stacjonarne.
24 lutego, godz. 18.00
(sala widowiskowa)

Koncert poetycko-muzyczny związany 
z Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
(100. rocznica urodzin) pt. „Z wiatrem” 
w wykonaniu Sławomira Zygmunta (śpiew, 
gitara, harmonijka ustna) i Krzysztofa 
Domańskiego (gitara).

WSTĘP WOLNY
(50% miejsc na sali, reżim sanitarny)

26 lutego, godz. 18.00 
(sala widowiskowa)

Nowy program kabaretu „Pół serio” 
pt. „Serduszko puka w rytmie 
cza-cza”. Reż. Wanda Dusia Stańczak.

WSTĘP WOLNY
(50% miejsc na sali, reżim sanitarny)

 28 lutego, godz. 12.30 
(sala widowiskowa)

Bajka dla dzieci (3 – 8 lat) pt. 
„Zimowa niespodzianka” w wykonaniu 
artystów Teatru „Koliberek” w ramach 
cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”. 

CENA BILETU 10 ZŁ
(50% miejsc na sali, reżim sanitarny)

Czar zimowej 
aury w zacza-
rowanym lesie, 
gdzie mieszkają 
mroźni przyjacie-
le: Pan Śnieżna 
Chmurka, Pan 
Sopelek oraz Zi-
mowy Zwierz. Pe-
rypetie zaczynają 
się, gdy Zimowy 
Zwierz zmienia 

się w przemądrzałego pyszałka, który za-
sługuje na podziw i szacunek, ale tylko 
tych co lubią zimowe kłopoty. KOMEDIA.

Cele SMART:
 S  – ang. specific; konkretne
 M  –  ang. measurable; mierzalne
 A  – ang. ambitious; ambitne
 R  – ang. realistic; realne
 T  –  ang. time-bound; określone 

w czasie

„ARSUS” „ARSUS” 

Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, 

SPRZEDAŻ BILETÓW OK. „Arsus” w dniach: 
– pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 
– wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00, 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478 39 36
lub na portalu WWW.BILETYNA.PL (zamówie-
nia indywidualne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac 
Czerwca 1976 r. przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

JAK ZOSTAĆ  
GWIAZDĄ

 (Polska – l.15 – komedia)  

20 lutego (sobota) 
godz. 16.00,18.15

21 lutego (niedziela)
godz. 16.00,18.15

 facebook.com/kinoursus

  Kino
URSUS
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

🏐 🏀

WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ 
DLA MIŁOŚNIKÓW SPORTU 

I GIER ZESPOŁOWYCH! 
Od lutego br. Liceum Ogólnokształcące 

im. A. Mickiewicza w Piastowie 
przystąpiło do programu rezerwacji 

sali gimnastycznej on-line 
– za pośrednictwem aplikacji BallSquad.

Wystarczy kilka kliknięć w telefonie, aby 
wynająć miejsce na rozgrywki, a także 

skompletować drużynę.

JUŻ TERAZ 
MOŻESZ ZAREZERWOWAĆ BOISKO 

DLA SWOJEJ DRUŻYNY! 
Zarejestruj się w aplikacji app.ballsquad.pl, 

aby być na bieżąco z informacjami 
odnośnie możliwości rezerwacji!

PRZEDSZKOLE Z GMINY PIASTÓW 
LAUREATEM KONKURSU
„Przedszkole bez smogu” 
organizowanego przez Electrolux
7 lutego zakończył się konkurs „Przedszkole bez smogu”, organizowany 
przez markę Electrolux. Wśród 20 laureatów akcji znalazło się PRZED
SZKOLE MIEJSKIE nr 2 z Gminy Piastów, które w ramach wygranej będzie 
mogło cieszyć się w swojej placówce najnowszej generacji i najwyższej 
klasy oczyszczaczem powietrza Electrolux Pure A9 z fi ltrem antysmogo
wym oraz dodatkowo fi ltrem antybakteryjnym i antywirusowym.   

K onkurs „Przedszkole bez smogu” 
dedykowany przedszkolom i żłob-
kom z całej Polski był częścią naj-

nowszej kampanii marki Electrolux, 
której celem było promowanie zdro-
wego oraz czystego powietrza w miej-
scach, w których przebywają dzieci. 
W ramach akcji każdy mógł uwolnić 
przedszkole od smogu, alergii, kurzu, 
bakterii oraz wirusów.
Zasady konkursu były bardzo proste, 
a udział w nim mógł wziąć każdy. Wy-
starczyło wejść na dedykowaną stronę 
https://przedszkolebezsmogu.pl/ i za-
głosować na wybraną placówkę (każdy 
do akcji mógł także zgłosić nowe przed-

szkole czy żłobek). Swój głos można 
było oddawać raz dziennie. W konkursie 
rywalizowało 896 placówek, a łącznie 
oddano aż 66 971 głosów. Aż 20 przed-
szkoli i żłobków z całej Polski, które 
otrzymały największą liczbę głosów wy-
grało dla swojej placówki oczyszczacz 
powietrza Electrolux Pure A9, produkt 
rekomendowany przez Polską Federację 
Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Aler-
gię i POChP.

Wśród zwycięzców konkursu, oprócz 
Przedszkola Miejskiego nr 2 z Gminy 
Piastów, znalazły się także placówki 
między innymi z: Katowic, Poznania, 
Krosna, Oławy, Danielowic czy Grodzi-
ska Wielkopolskiego.

�  NA ZDJĘCIU: Oczyszczacz powietrza 
Electrolux Pure A9 z fi ltrem

Tegoroczny 
FINAŁ WOŚP 
w Piastowie
Już od rana 31 stycznia na ulice 
słonecznego Piastowa wyruszyło 
59 wolontariuszybohaterów. Za
służyli na takie określenie nie tylko 
ze względu na piękne serca niosą
ce pomoc, lecz również kolorowe, 
wośpowe fl agopeleryny, dzięki któ
rym nie dało się ich nie zauważyć.

W spaniali wolontariusze na ulicach 
nie byli jednak jedyną atrakcją 
finałowej niedzieli. „Warsztatow-

nia I mniej Więcej” wspomogła sztab 
Hufca ZHP Piastów poprzez poprowa-
dzenie transmisji na facebook-u, gdzie 
oglądający rozgrzali się podczas zum-
by, wzruszyli widząc występy przed-
szkolaków, nauczyli nowych umiejęt-
ności przy różnorodnych warsztatach, 
a także rozbawili przy pokazie iluzji. 

Transmisję wciąż można obejrzeć na 
facebook.com/piastowwosp.

Przygotowaliśmy coś również dla mi-
łośników czytania. W Miejskim Ośrod-
ku Kultury mieszkańcy mogli wymie-
nić przeczytane książki na nowe przy 
stoisku Półki do Spółki.
Piastowianie mogli również nabyć masę 
ciekawych przedmiotów, bonów i vou-
cherów podczas licytacji na allegro. 

Pod koniec dnia dzielna komisja liczą-
ca przebierała rękami w celu podsumo-
wania pracy wykonanej przez wolonta-
riuszy.
Na moment pisania tego artykułu 
w samym Piastowie zebrane zostało aż 
67 374,98 zł, co stanowi nowy rekord! 
A to jeszcze nie koniec, ponieważ nie-
które licytacje wciąż trwają.
Dziękujemy, że jesteście z nami! 
Do końca świata i jeden dzień dłużej.

ZAPRASZA

KINO BAŚŃ PONOWNIE OTWARTE Bilety w cenie 14/18 zł
Obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne w aktualnymi wskazaniami sanitarnymi. Dostępne 
50% miejsc na sali, obowiązkowe maseczki w czasie seansu, zakaz spożywania posiłków.
n 20 lutego 2021 r., godz. 17:00
n 21 lutego 2021 r., godz. 15:00 i 17:30      

–      PINOKIO (FR/UK/IT l b/o l 125 min.)
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NASZE STRONY

W niedzielę, 31 stycznia, po raz 29. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pierwotnie miała 
zagrać w niedzielę, 10 stycznia, ale pandemia i obostrzenia z nią związane spowodowały przesu-
nięcie terminu. Ten trudny i dziwny czas, w jakim się od marca ubiegłego roku znajdujemy, nie 
przerwał serii „występów” orkiestry, która obiecała grać „do końca świata i o jeden dzień dłużej”. 
Coroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wydarzenie łączące rzesze Polaków od 
28 lat w szczytnym celu – pomaganiu, stał się już tradycją, jakby narodowym świętem pomagania. 

Czy odpuścić?
W wywiadach z Jerzym Owsiakiem, 
prezesem zarządu Fundacji WOŚP, 
które pojawiały się w mediach przed 
finałem, pytano go, czy nie myślał, by 
w tym roku zrezygnować? – „Postawi-
łem takie pytanie w fundacji jesienią. 
Zastanawiałem się, czy ludzie poczują 
finał w tak przygnębiającym czasie. 
Zespół błyskawicznie rozwiał moje wąt-
pliwości. Usłyszałem, że bez względu na 
to, ile zbierzemy tym razem pieniędzy, 
to finał WOŚP jest tym czymś, czego 
szczególnie dziś ludziom potrzeba. De-
cyzja rządu o wprowadzeniu lockdownu 
wymusiła zmianę terminu i to wyszło 
nam na dobre. Sztaby dostały czas, by 
pokombinować, co można robić w sytu-
acji obowiązywania tak wielu zakazów. 
Pewnych rzeczy jest w tym finale mniej, 
innych, niespodziewanie, więcej. W po-
równaniu z ubiegłym rokiem zmniejszy-
ła się o blisko 300 liczba sztabów, bo 
mało powstało ich w szkołach, które są 
przez pandemię zamknięte…” 

POCZĄTKI 
Pierwszy Finał WOŚP odbył się 3 stycz-
nia 1993 r, zbierano wtedy pieniądze 
na leczenie dzieci z chorobami serca, 
ale nie było to pierwsze ujawnienie się 
Orkiestry. Pół roku wcześniej orkiestra 
„zagrała” podczas Festiwalu Muzyków 
Rockowych Jarocin’92, organizowane-
go wtedy przez Waltera Chełstowskiego 
i Jerzego Owsiaka. Trzeciego dnia Fe-
stiwalu odbyła się zbiórka Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy dla dzieci 

z wadami serca. Każdemu kto dał, roz-
dawano czerwone serduszka do nakle-
jenia z napisem tytułowym w kolorze 
białym. Banknoty (było to przed deno-
minacją) zbierano do czarnych worków 
na śmieci. Trzeba je było potem prosto-
wać, a niekiedy prasować. Ta pierwsza 
oficjalna zbiórka, nazywana jest przez 
niektórych półfinałem Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. A jeszcze 
wcześniej była zbiórka na zakup sprzętu 
dla Warszawskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka. Jerzy Owsiak prowadził wtedy 
audycje w radiowej Trójce. Z telewizji 
dowiedział się, że w szpitalu CZD ze-
psuło się jedno z urządzeń i na antenie 
rzucił hasło, że dobrze byłoby, gdyby 
udało się pomóc. Wielkie było zasko-
czenie, kiedy ludzie zaczęli przysyłać 

do radia pieniądze w kopertach. Udało 
się wtedy zebrać, w przeliczeniu na pie-
niądze przed denominacją, kilkadziesiąt 
milionów złotych. Jarocin był bodźcem, 
by spróbować zrobić coś na większą 
skalę, myślano o lecie 1993 roku. To 
miała być jednorazowa akcja, zorganizo-
wana przy współpracy z telewizją. Ale 
w telewizji powiedziano Owsiakowi, że 
lato nie wchodzi w grę, wszystkie wozy 
transmisyjne są zajęte. Wolne będą 
zimą. I tak 3 stycznia 1993 r. rozpoczę-
ło się coś, co trwa do dnia dzisiejszego. 
Zima, a udało się rozgrzać ludzkie serca.

FINAŁ Z GŁOWĄ
„Finał z głową” – takie było hasło 
przewodnie tegorocznego 29. Finału. 
Zebrane środki zostaną przeznaczo-
ne na zakup sprzętu dla laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy. 
Wydrukowano 31 mln serduszek, na 
ulice wyszło ok. 120 tys. wolontariuszy. 
Przesłanie Orkiestry: ratujemy zdrowie 
i życie Polaków, cały czas jest aktualne. 
Jednocześnie Jerzy Owsiak podkreśla, 
że Fundacja WOŚP nie jest częścią sy-
stemu ochrony zdrowia i nie rywalizuje 
z państwem.

PUSZKA i eSKARBONKA
Na ulicach pojawili się wolontariusze 
z puszkami – oczywiście z zachowa-
niem wszelkich wymogów sanitarnych. 
Każdy z nich miał imienny identyfikator 
ze zdjęciem, oznakowaną puszkę, czer-
wone serduszka WOŚP, a także, w tym 
roku, kolorową maseczkę ochronną 

z logo WOŚP. Niektórzy mieli także ko-
lorowe flagi WOŚP, dzięki czemu mogli 
być bardziej widoczni. Każda puszka 
posiadała swój numer identyfikacyjny, 
ten sam numer powinien być także na 
identyfikatorze wolontariusza. Na iden-
tyfikatorze znajdowały się: imię i na-
zwisko kwestującego wraz ze zdjęciem, 
dane sztabu, w którym był zarejestrowa-
ny wolontariusz (nazwa, adres, numer 
i nazwisko szefa, czyli osoby odpowie-
dzialnej za sztab w danym miejscu). 
Oprócz tego zbiórki były prowadzone 
do puszek stacjonarnych, dostępnych 
w różnych instytucjach i sklepach 
w całej Polsce. Zarejestrowano ok. 7 
tysięcy takich puszek. To tekturowa 
puszka kwestarska, która jest przypi-
sana do konkretnego opiekuna i lo-
kalu. Jeśli firma chciała postawić ją 
w swojej siedzibie, musiała zgłosić się 
do sztabu lub przez portal iwolonta-
riusz.wosp.org.pl. 
Kolejną możliwością wsparcia WOŚP 
była eSkarbonka. To „wirtualna pusz-
ka”, dzięki którym kwestujący mogli 
zbierać datki na rzecz WOŚP w Inter-
necie, a darczyńcy, bez wychodzenia 
z domu, mogli zasilić WOŚP wpłacając 
dowolną kwotę. eSkarbonka pojawiła 
się na Finale WOŚP po raz pierwszy, 
ze względu na sytuację. Można ją było 
założyć imiennie lub jako firma np. 
w imieniu szkoły czy przedszkola, udo-
stępniało się link ... Były aktywowane 
dwa tygodnie przed finałem. Wpłat na 
eSkarbonki można było dokonywać do 
poniedziałku, 1 lutego 2021 r., do 23:59.

ATRAKCJE I IMPREZY
W corocznych relacjach z Finałów 
WOŚP zamieszczaliśmy, towarzyszące 
kweście, relacje z rozmaitych imprez 
i atrakcji przygotowanych dla mieszkań-
ców przez poszczególne sztaby. Tym 
razem będzie inaczej. Z uwagi na pan-
demię i wynikające z niej obostrzenia 
imprez publicznych nie było. Niektóre 

sztaby organizowały wydarzenia (wystę-
py dzieci, prezentacje artystyczne, war-
sztaty), ale odbywały się one bez udziału 
publiczności, część była transmitowana 
on-line. Licytacje różnych „gadżetów” 
również odbywały się on-line. Jak co 
roku odbywały się aukcje internetowe na 
allegro. Pojawiły się eSkarbonki. Jedno 
się nie zmieniło – na ulice wyszli wolon-
tariusze z puszkami. Nad bezpieczeń-
stwem i właściwym przebiegiem akcji 
czuwała policja i straż miejska.

W NASZYM REJONIE
Tradycyjnie już działały sztaby 
w miejscowościach, do których docie-
rają „Mocne Strony”. W URSUSIE 
zarejestrowano – 2, PIASTOWIE 
– 1, PRUSZKOWIE – 4, BRWI-
NOWIE – 1, OŻAROWIE MAZO-
WIECKIM – 1, a w gminie MICHA-
ŁOWICE – 3. W tej edycji po raz 
pierwszy w Orkiestrze wzięła udział 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Michałowicach i było to jedyno 
z nielicznych miejsc, gdzie 31 stycznia 
można było przyjść osobiście, aby wziąć 
udział: w kiermaszu, licytacji i wielu 
innych atrakcjach. Dyrektor szkoły 
– Małgorzata Widera: – Zanim weszły 
obostrzenia, od początku roku szkolne-
go myśleliśmy o tym, żeby zorganizo-
wać WOŚP i założyć sztab. Panie, któ-
re zajmują się w szkole wolontariatem 
mówiły, że będzie i zaczęliśmy się przy-
gotowywać, zbierać książki i maskotki 
– uzbierało się dużo. Zdecydowaliśmy 
się zaprosić mieszkańców do siebie, 
zrobić taką ścieżkę, od wejścia, przez 
stoiska na sali gimnastycznej, do kawia-
renki i wyjścia z drugiej strony – zgod-
nie z przepisami. Zgłosiliśmy zamiar na 
policję, współpracujemy ze stowarzysze-
niem RES – to ratownicy, którzy pilnują 
wejścia i wyjścia, mierzą temperaturę, 
wypełniane są ankiety. Mamy oddziel-
ne stoisko, przy którym przychodzący 
tylko odbierają wylicytowane wcześniej 

WIELKIA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
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przedmioty. Po imprezie Straż Pożarna 
przeprowadzi dezynfekcję – mam na-
dzieję, że jesteśmy przygotowani. Jedno-
cześnie może wejść 15 osób, żeby, razem 
z wolontariuszami, nie było nas za dużo. 
Dzień wcześniej były licytacje online – 
Licytowałyśmy razem z członkami szta-
bu, z szefem sztabu – p. Joanną Nosko 
i wicedyrektor – p. Dorotą Adamowicz. 
Zaczęłyśmy o 14.00, skończyłyśmy ok. 
18.00. Większość wystawionych rzeczy 
udało się wylicytować, największym 
uznaniem cieszyły się rzeczy wykonane 
ręcznie i vouchery, np. wyjątkowy pakiet 
startowy półmaratonu, warsztaty kuli-
narne, treningi. Udało się zachęcić spo-

ro osób z okolicy. To nasz pierwszy raz, 
jesteśmy pod wrażeniem, że tyle osób 
się odezwało i chciało – jest to dla nas 
budujące, trzymamy kciuki za Komorów 
i Nową Wieś, współpracujemy z nimi 
jako początkujący. 
Na miejscu można było skorzystać 
z kawiarenki i zakupić domowe wypie-
ki cukiernicze. Między innymi specjal-
nie na ten cel klasa czwarta stworzyła 
książkę kucharską. Obok, w namiocie 
dla WOŚP zagrali mali piłkarze z UKS 
Jaguar. Szkoła, jako debiutant otrzy-
mała 20 puszek, które dość szybko 
wypełniły się – konieczne były posiłki 
z Nowej Wsi. 

Sztab i wolontariusze
Żeby zarejestrować Sztab 
trzeba zgłosić się do WOŚP, 
ale zanim do tego dojdzie, 
potrzebna jest grupa lu-
dzi, gotowa poświęcić swój 
czas na wspólne działanie. 
Najważniejsza rola sztabu 
to sprawić, żeby wszystko 
zagrało – zebrać chętnych 
wolontariuszy, którzy będą 
chodzić z puszkami, zareje-
strować puszki… Ewelina 
Kędzierawska – nauczyciel 
Niepublicznej Podstawowej 
Szkoły Montessori w Ursusie, 
opiekun Szkolnego Koła Wo-
lontariatu, uczestniczy wraz 
ze swoimi uczniami (a także z własny-
mi dziećmi) w finałach WOŚP od 4 lat: 
– Od samego początku, odkąd zaczęłam 
wolontariat w naszej szkole, nawią-
załam współpracę ze sztabem WOŚP 
w Urzędzie Dzielnicy Ursus. Przed 
pandemią bywało, że z POEMu (Polski 
Ośrodek Edukacji Montessori) było ok. 
40 wolontariuszy. W tym roku było ich 

mniej. Wolontariusza – ucznia rejestru-
je rodzic/opiekun prawny, procedura 
trwa ok. 5’, potem sztab potwierdza, czy 
dziecko zostało zarejestrowane – rodzic 
dostaje sms-a. Później przez bramkę 
współpracującą z telefonią komórkową 
dostaje informację, kiedy, gdzie i w ja-
kich godzinach można pobrać puszkę, 
i kiedy ją trzeba zwrócić. Sztab miał 110 
puszek, kto się szybciej zgłosi, ten ma 
większe szanse. Bywało, także w latach 
poprzednich, że dzieci, które się nie 
zakwalifikowały – łączyły się w pary, 
trójki i działały wspólnie, np. w zeszłym 
roku było 40 puszek, a zbierało ok. 70 
osób. W tym roku w sztabie potrzebo-

wano wolontariuszy do liczenia pie-
niędzy – od nas ze szkoły zgłosiły się 
3 osoby (7, 8 klasa i liceum) – siedzieli 
przy stolikach, razem z 4 osobami do-
rosłymi (m.in. 2 pracownikami Biblio-
teki Publicznej). Wolontariusz przynosił 
puszkę, która przy nim była otwierana, 
pieniądze rozdzielano na odpowiednie 
nominały, zliczano, a rozliczenie wo-

lontariusz dostawał od 
razu wraz z dyplomem. 

Darmowa komunikacja dla wolontariuszy
ZTM, WKD i Koleje Mazowieckie 
wyraziły zgodę na bezpłatne przejaz-
dy autobusami, tramwajami, metrem 
i pociągami dla wolontariuszy WOŚP 
w niedzielę 31 stycznia. Warunkiem 
było posiadanie ważnego identyfikatora 
wystawionego przez WOŚP.

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI
Z NASZEGO REJONU
GMINA MICHAŁOWICE:
Sztab nr: 5979 – SP im. Jana Pawła II 
w Michałowicach
Szef sztabu: Joanna Noska
Puszki: 30 181 zł / eSkarbonka: 5 890 zł 
(wpłaciły 64 osoby)
Sztab nr: 4998 – Zespół Szkół 
Ogólno kształcących im. M. Dąbrowskiej 
w Komorowie
Szef sztabu: Edyta Pająk
Puszki: 47 201 zł / eSkarbonka: 7 040 zł 
(96 osób) / Terminale: 12 433 zł
Sztab nr: 1028 – Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Nowej Wsi
Szef sztabu: Magdalena Sinior
Puszki: 93 149 zł / eSkarbonka: 6 896 zł 
(123 osoby)

PIASTÓW
Sztab nr: 5920 – Hufiec ZHP Piastów 
im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego 
„Kamyka”, ul. Bohaterów Wolności 23,
Szef sztabu: Klaudia Gajowiak
Puszki: 46 459 zł / eSkarbonka: 11 420 zł 
(266 osób)

BRWINÓW
Sztab nr: 265 – Gminny Ośrodek 
Kultury w Brwinowie
Szef sztabu: Marzena Wysocka
Puszki: 52 285 zł / eSkarbonka: 3 865 zł 
(59 osób)

OŻARÓW MAZOWIECKI
Sztab nr: 5601 – Dom Kultury 
„Uśmiech”, Poznańska 165 
Szef sztabu: Krzysztof Jabłoński
Puszki: 24 887 zł / eSkarbonka: 3 772 zł 
(78 osób)

PRUSZKÓW
Sztab nr: 5956 – Chorągiew Stołeczna 
ZHP Pruszków Szczep Harcerskich 
Drużyn Sokolich, Kraszewskiego 18
Szef sztabu: Paulina Pastuszek
Puszki: 6 027 zł / eSkarbonka: 2 590 zł 
(45 osób) / Terminale: 530 zł 
Sztab nr: 3284 – Szkoła Podstawowa 
im. Kornela Makuszyńskiego, Jasna 2
Szef sztabu: Dorota Rybarczyk 
Puszki: 56 060 zł / eSkarbonka: 4 479 zł 
(110 osób)
Sztab nr: 3464 – Szkoła Podstawowa 
nr 8 im. Władysława Broniewskiego 
w Pruszkowie, Obrońców Pokoju 44
Szef sztabu: Sylwia Materska
Puszki: 10 088 zł / eSkarbonka: 4 850 zł 
(64 osoby)
Sztab nr: 581 – Szkoła Podstawowa 
nr 10 im. Marii Konopnickiej 
w Pruszkowie, Pływacka 16
Szef sztabu: Beata Polakiewicz
Puszki: 48 691 zł
URSUS
Sztab nr: 5385 – Urząd Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy
Szef sztabu: Michał Trawiński
Puszki: 90 426 zł / eSkarbonka: 10 742 zł 
(210 osób)
Sztab nr: 5313 – Ochotnicza Straż 
Pożarna Ursus
Szef sztabu: Grzegorz Jasiak
Puszki: 15 563 zł / Terminale: 437 zł

PODSUMOWANIE 
UBIEGŁOROCZNEGO FINAŁU
W niedzielę, 8 marca 2020 r., w siedzibie 
Fundacji WOŚP przy ulicy Dominikań-
skiej w Warszawie ogłoszono wynik zbiór-
ki – podczas 28. Finału zebrano kwotę 
186 133 610, 66 zł, i był to wynik znacząco 
wyższy od kwoty zadeklarowanej wieczo-
rem, 12 stycznia, czyli w dniu Finału (i po-
nownie rekordowy). W 2019 r., podczas 
27. Finału, Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zebrała 175 938 717, 56 zł. 

Ogłoszenie wyniku zbiórki 
29. FINAŁU odbędzie się 29 mar-
ca. Kwota deklarowana na zakoń-
czenie finału to 127 495 626 zł.

Tekst i zdjęcia 
Wojciech Grzesik

lontariusz dostawał od 
razu wraz z dyplomem. 
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PIASTÓW l KULTURA

POŻAR DOMU PRZY UL. MAZURSKIEJ
W nocy z poniedziałku (1 lutego) na wtorek dra-
matyczne sceny rozegrały się w budynku wieloro-
dzinnym przy ul. Mazurskiej 33. 
Ogień pojawił się około godziny 23.00. Przybyli na 
miejsce strażacy ewakuowali 7 osób, w tym dwoje 
dzieci, przez okna. Poszkodowani zostali odwiezieni 
do szpitala. 5 osób zostało podtrutych czadem, a 2 oso-
by były w stanie poważnym, m.in. z poparzeniami. 
W akcji gaśniczej uczestniczyły jednostki Straży 
z Pruszkowa, Piastowa i Raszyna oraz Zespoły Ratow-
nictwa Medycznego, Policja i Pogotowie Energetycz-
ne. Wszyscy mieszkańcy spalonej kamienicy otrzyma-
li wsparcie od Gminy. Pomoc jest koordynowana przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie.
Mieszkańcy za zaprószenie ognia obwiniają cieszą-
cych się nie najlepszą opinią – nadużywających alko-
holu – sąsiadów.

POŻAR W KAMIENICY PRZY UL. DWORCOWEJ
W niedzielę, 7 lutego, o godzinie 8.00 straż pożar-
na otrzymała wezwanie do pożaru w kamienicy 
przy ul. Dworcowej w Piastowie. W mieszkaniu na 
poddaszu doszło prawdopodobnie do zaprószenia 
ognia.
Około godziny 8:00 doszło do pożaru w kamieni-
cy w Piastowie przy ulicy Dworcowej 4. W akcji 

ratowniczej uczestniczyło 11 zastępów państwowej 
i ochotniczej Straży Pożarnej z Powiatu Pruszkow-
skiego, Warszawy i Ożarowa Mazowieckiego. Akcja 
gaśnicza była trudna i skomplikowana. Żeby dostać 
się do środka, strażacy musieli rozcinać blachy, 
strop, prowadzić ręcznie prace rozbiórkowe. Nieste-
ty, strażacy po dotarciu do źródła pożaru, do miesz-
kania na poddaszu budynku, znaleźli ciała dwóch 
osób, które poniosły śmierć. Poza tym były dwie 
osoby poszkodowane, które trafiły do szpitala z ob-
jawami podtrucia. 26 osób zostało ewakuowanych 
z budynku. 
Działania przy pożarze na ul. Dworcowej zakończyły 
się po godzinie 15:00.

POŻAR W BLOKU PRZY ULICY WYSOCKIEGO
Tego samego dnia po godzinie 11.30 wpłynęło ko-
lejne zgłoszenie o pożarze. Tym razem pożar ob-
jął kuchnię w bloku przy ulicy Wysockiego 5. Na 
miejsce przybyły zastępy Straży Pożarnej z Prusz-
kowa, Raszyna, oraz Falent. 
Pożar wybuchł w kuchni mieszkania znajdującego 
się na 6 piętrze. Sąsiedzi, zaalarmowani wydobywa-
jącym się dymem, natychmiast wezwali straż pożar-
ną. Właściciele bardzo szybko pojawili się na miej-
scu i otworzyli strażakom drzwi. – Pożar objął tylko 
kuchnię. Nie znamy dokładnej przyczyny, ale praw-
dopodobnie doszło do zwarcia – poinformował mł. 

bryg. Karol Kierzkowski z Wojewódzkiej Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Pożar nie 
zdążył się rozprzestrzenić. Nikt nie ucierpiał.

POMOC POSZKODOWANYM
Z informacji uzyskanych z Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Piastowie oraz Urzędu Miasta 
Piastowa dowiedzieliśmy się, że każda z rodzin po-
szkodowanych w pożarach kamienic komunalnych 
została objęta natychmiastową pomocą ze strony 
władz Miasta w postaci zapewnienia mieszkania 
i wyżywienia. Osoby poszkodowane (jest ich 55) zo-
stały umieszczone w hotelu poza granicami Piastowa. 
Aktualnie wszyscy znajdują się już na terenie Piasto-
wa. Zdecydowanie ułatwia to funkcjonowanie rodzin, 
szczególnie rodzin z dziećmi. Docelowym etapem 
wsparcia dla rodzin jest zapewnienie lokali miesz-
kalnych znajdujących się w zasobach Gminy. Dwa 
takie lokale zostały już zapewnione, kolejne – po nie-
zbędnej adaptacji – zostaną wskazane w najbliższym 
czasie.

Wspólne działania Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Urzędu Miasta, parafii, mieszkańców
W sukurs działaniom Urzędu Miejskiego i Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej przybyli pia-
stowianie. Działania, które oferuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Piastowie są skoordynowane 
z działaniami  Urzędu Miejskiego, działaniami para-
fii i działaniami naszych mieszkańców. Ośrodek po-
średniczy w przekazywaniu darów, udziela i będzie 
udzielał w miarę potrzeb wsparcia finansowego dla 

poszkodowanych. 
Każdorazowe zgło-
szenie o pomoc 
jest weryfikowane 
przez pracowników 
socjalnych, tak aby 
udzielana pomoc 
była celowa, zgod-

na z potrzebami rodzin i możliwościami Ośrodka.  
Pomoc oferowana przez Ośrodek jest planowana jako 
długofalowa i uwzględniająca dodatkowe elementy 
wsparcia wynikające ściśle z ustawy o pomocy spo-
łecznej. W ramach naszej oferty mieści się  również 
wsparcie w postaci pracy socjalnej, którą zapewnimy 
każdej z rodzin. Wsparcie (i pomoc) w załatwianiu 
rozmaitych spraw urzędowych czy innych.
Aby pomoc oferowana była zgodna z potrzebami 
i oczekiwaniami zgłaszanymi przez samych zaintere-
sowanych niezbędna jest ciągła współpraca i koor-
dynacja dalszych działań.  

MOPS Piastów prosi o kontakt telefoniczny 
wszystkie osoby chcące włączyć się w pomoc. 
Pracownicy socjalni z Działu Pomocy Środo-
wiskowej będą przyjmować każde Państwa 
zgłoszenie i informować o potrzebach osób 
poszkodowanych pod numerem telefonu: 
733-888-442

Ludzie o wielkich sercach
Ogromny odzew ze strony mieszkańców Piastowa  
w zakresie pozyskiwania odzieży, środków czysto-
ści, drobnego AGD czy chemii, przerósł najśmielsze 
oczekiwania. Akcja pomocowa ciągle się rozszerza 
i udaje się pozyskiwać meble dla poszkodowanych. 
W pomoc dla osób poszkodowanych włączyły się 
także parafie piastowskie, spontaniczną i skuteczną 
akcję zbiórki najpotrzebniejszych ubrań, chemii i su-
chej żywności zorganizowała Świetlica Socjotera-
peutyczno-Integracyjna w Piastowie.
Zbiórki organizowane są również w szkołach pia-
stowskich, a dary pozyskiwane przekazywane są 
osobom poszkodowanym.
Wiele firm działających na terenie miasta Piastowa 
(i poza jego granicami) zorganizowało już i organi-
zuje nadal zbiórki dla poszkodowanych.  
Najwięcej rzeczy przekazanych dla poszkodowanych 
pochodzi od osób prywatnych. Wiemy, że w akcję 

pomocy włączają się osoby z ościen-
nych miejscowości: Pruszkowa, Re-
guł czy Warszawy.

Opracował Jacek Sulewski

Fot. Adrian Kaczkowski

SERIA POŻARÓW W PIASTOWIE
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„ DWUNASTE: NIE MYŚL, 
ŻE UCIEKNIESZ” 
FILIP SPRINGER

Najnowsza książka polskiego reportażysty tym 
razem opowiada o Skandynawii, a dokładniej 
o „prawie Jante”, spisanym przez duńsko-nor-
weskiego pisarza Aksela Sandemosego w jego 
powieści z 1933 roku pt. „Uciekinier przecina 
swój ślad”.
Prawo to określa życiową postawę tradycyjnego 
człowieka Północy. Springer podąża śladem głów-
nego bohatera powieści, Arnakkego, który prowadzi 
go do duńskiego miasteczka będącego pierwowzo-
rem fikcyjnego Jante – Nyk∅bing Mors.  Na miej-
scu prawie nikt nie chce z nim rozmawiać, a już na 
pewno nie o kontrowersyjnej książce niedoszłego 
Noblisty. Springer zagląda do miejscowej biblioteki, 
snuje się po mieście, zaczepia przypadkowych ludzi 
i zaczyna mieć fiksację na punkcie Olego, o którym 
słyszał, że jest zafascynowany „Uciekinierem...”. Nie-
stety nikt, kto mógłby być istotny dla jego reportażu, 
nie chce się z nim spotkać. Kolejne strony odsłania-
ją więc frustrację autora, który przebył szmat drogi, 
a rzeczywistość okazała się nie spełniać jego ocze-
kiwań. W efekcie nie pozostaje mu więc nic innego 
jak tylko dopowiedzieć sobie pewne rzeczy, których 
nie udało mu się usłyszeć od miejscowych. Swój 
nieudany projekt przeplata opisem skandynawskich 
mostów. Na pewno warto zobaczyć je na żywo, wte-
dy nieco inaczej podeszlibyśmy do ich historii.

Dzięki Filipowi Springerowi i jego zainteresowa-
niu twórczością Sandemosego powieść „Ucieki-
nier przecina swój ślad” wydano po raz pierwszy 
w polskim tłumaczeniu nakładem Wydawnictwa 
Czarne. Warto wspomnieć, że w Polsce Skan-
dynawia ukazywana była zawsze raczej w pozy-
tywnym świetle, jako miejsce mlekiem i miodem 
płynące, a dzięki przywołaniu „prawa Jante”, bę-
dącego przeciwieństwem „hygge”, poznajemy ją 
od tej drugiej strony. Szkoda tylko, że w książce 
było więcej o samym autorze i jego prywatnych 
przemyśleniach  niż o kulturze i życiu społecz-
nym krajów skandynawskich.

„ OSTATNI SZWAJCAR 
NA ZIEMI” 
LAMBERT KRÓL

To druga książka czterdziestoletniego autora, 
absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lam-
bert Król opisuje w niej Szwajcarię od nieco 
nietypowej strony, wcześniej chyba nieznanej 
czytelnikowi. Ten przewrotny zbiór trzydziestu 
trzech opowiadań spodoba się nie tylko miłośni-
kom czekolady Lindt i szwajcarskich zegarków. 
Zwariowane historie o podróżach w czasie, ku-

linarnych mafiach, bankructwie szwajcarskich 
linii lotniczych przeznaczone są dla każdego, 
kto lubi dobrą literaturę.

Zbiór Lamberta Króla ukazuje nam Szwajca-
rię jako kraj niejednolity językowo, społecznie 
i kulturowo, wieloznaczny i zaskakujący. Autor 
mieszka wraz z rodziną w Szwajcarii od 2009 
roku.

„ BANZAI. JAPONIA 
DLA DOCIEKLIWYCH” 
ZOFIA FABJANOWSKA-MICYK

Jeśli chcemy wychować dziecko na ciekawe 
świata i otwarte na inne kultury, to warto sięg-
nąć po literaturę dla najmłodszych oferowaną 
przez Wydawnictwo Dwie Siostry. Jedną z ta-
kich pozycji jest właśnie „Banzai. Japonia dla 
dociekliwych” z pięknymi ilustracjami Joanny 
Grochockiej. Dzieciaki dowiedzą się z niej m.in. 
jak jeść sushi i skąd wzięło się japońskie pismo. 
Poznają także różnice między ninją a samura-
jem. Z tych i wielu innych niezwykłych ciekawo-
stek opisanych przystępnym językiem skorzy-
stają zarówno dzieci jak i dorośli.

Poleca  Lucyna Dąbrowska

„ OSTATNI SZWAJCAR Dzięki Filipowi Springerowi i jego zainteresowa-

NA ZDJĘCIACH: 1. Zakończenie akcji 
gaśniczej przy ul. Dworcowej (w akcji 
brało udział 11 zastępów Straży Pożarnej). 
2. Wóz bojowy Straży Pożarnej pod bu-
dynkiem na ul. Wysockiego, gdzie doszło 
do pożaru w kuchni.
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DZIELNICOWI Z URSUSA W CIĄGU NOCY 
ZATRZYMALI DWIE OSOBY Z NARKOTYKAMI
Skuteczne działanie oraz doświadczenie dzielnico-
wych z komisariatu Policji Warszawa Ursus dopro-
wadziło do zatrzymania dwóch osób, które posiadały 
przy sobie narkotyki. Dodatkowo jeden z nich wsiadł 
za kierownicę posiadając dożywotni zakaz prowadze-
nia pojazdów. Mężczyźni usłyszeli zarzuty za popeł-
nione przestępstwa i dobrowolnie poddali się karze.
Dzielnicowi Komisariatu Policji Warszawa Ursus 
mł. asp. Artur Kiczuł oraz st. sierż. Rafał Jagiełło to 
funkcjonariusze, którzy po raz kolejny podczas swojej 
służby zatrzymują osoby, które są w posiadaniu nar-
kotyków. Pierwsza interwencja miała miejsce kilka 
minut przed północą na ul. Hermana. Policjanci pod-
czas kontroli parkingów zauważyli wybiegającą spo-
między zaparkowanych samochodów młodą osobę, 
która wcześniej zaglądała do stojących pojazdów. 
Funkcjonariusze podjęli interwencję i wylegitymowali 
mężczyznę. 21-latek był zdenerwowany i nie potrafił 
logicznie odpowiedzieć, co robi w tym miejscu o tej 
godzinie. Dzielnicowi z uwagi na panujące warunki po-
godowe postanowili doprowadzić mężczyznę do komi-
sariatu. 35-latek słysząc, że zostanie poddany kontroli, 
wyjął z bielizny zawiniątko, w którym znajdowały się 
narkotyki. Po sprawdzeniu okazało się, że są to ponad 
dwie porcje marihuany. Mężczyzna został zatrzymany 
i przewieziony do komisariatu w Ursusie, gdzie usłyszał 
zarzut posiadania narkotyków, do którego się przyznał 
i dobrowolnie poddał karze.
Po wykonaniu czynności z 21-latkiem dzielnicowi wró-
cili do swoich obowiązków i kontrolując parkingi na 
ul. Legnickiej zauważyli pojazd, który na widok radio-
wozu przyspieszył. Policjanci ruszyli za samochodem 
i zatrzymali jego kierowcę do kontroli. Dzielnicowi 
sprawdzili mężczyznę w policyjnej bazie i już wiedzieli,  
dlaczego usiłował uniknąć spotkania z mundurowymi. 
36-latek posiadał dożywotni zakaz prowadzenia po-
jazdów. Funkcjonariusze, sprawdzając pojazd, znaleźli 
w nim torebeczkę z białym proszkiem. Mężczyzna 
został również zatrzymany i przewieziony do komisa-
riatu, gdzie poddano badaniu zawartość ujawnionej to-
rebki. Badania pokazały, że w torebeczce znajdowało 
się prawie 5 porcji mefedronu. 36-latek za popełnione 
przestępstwa usłyszał zarzuty, do których się przyznał 
i dobrowolnie poddał karze.

ODPOWIE ZA KRADZIEŻ PERFUM
Policjanci pruszkowskiej patrolówki zatrzymali 
mężczyznę podejrzanego o kradzież. Jego łupem 
padły perfumy o łącznej wartości ponad 800 zło-
tych. Mężczyzna usłyszy zarzut kradzieży, za którą 
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
8 lutego, przed godziną 20.00 dyżurny pruszkowskiej 
komendy otrzymał informację, o ujętym na kradzieży 
mężczyźnie. Policjanci udali się na miejsce i ustalili, 
że 35-latek włożył do plecaka cztery pudełka z per-
fumami, po czym opuścił linię kas. Został ujęty przez 
pracownika ochrony i przekazany w ręce policjantów. 
Wartość skradzionego towaru to ponad 800 zł.

35-latek po zatrzymaniu trafił do policyjnego aresztu. 
Dziś usłyszy zarzut kradzieży, za którą grozi kara do 5 
lat pozbawienia wolności.

ZATRZYMANY ZA KRADZIEŻ KOŁPAKÓW
Policjanci z nadarzyńskiego komisariatu zatrzymali 
sprawcę kradzieży kołpaków z volkswagena. 
W Nadarzynie, na ul.Jaśminowej doszło do kradzieży 
czterech oryginalnych kołpaków z volkswagena. Po 
kilku dniach policjanci z nadarzyńskiego komisariatu 
zatrzymali 21-letniego mężczyznę. Jak ustalili funkcjo-
nariusze, mężczyzna z zaparkowanego na osiedlowym 
parkingu volkswagena ukradł kołpaki, po czym dał je 
koledze na sprzedaż.  Pieniądze ze sprzedanego towa-
ru miały trafić w ręce 21-latka. Po zebraniu materiału 
dowodowego sprawca usłyszał zarzut kradzieży mienia, 
do którego się przyznał i dobrowolnie poddał karze.
Przestępstwo kradzieży mienia zagrożone jest karą do 
5 lat pozbawienia wolności.

MIAŁ PRZY SOBIE AMFETAMINĘ, 
MEFEDRON I MARIHUANĘ
Policjanci ze starobabickiej „dochodzeniówki” 
przedstawili zarzut posiadania środków odurzają-
cych 34letniemu mieszkańcowi gminy. Mężczyzna 
został zatrzymany po interwencji, jaką przeprowa-
dzili funkcjonariusze z wydziału prewencji. 
Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego z ko-
mendy w Starych Babicach patrolując rejon gminy pod-
jęli interwencję wobec jej 34-letniego mieszkańca. 
W jej trakcie w kieszeniach odzieży mężczyzny ujawni-
li woreczki strunowe z zawartością białego i brunatnego 
proszku oraz suszu roślinnego. Badanie narkotesterem 
wykazało, że było to łącznie kilka gramów amfetaminy, 
mefedronu i marihuany.
Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej 
celi. Policjanci ze starobabickiej „dochodzeniówki” 
przedstawili mu zarzut posiadania środków odurzają-
cych. Za popełnienie tego przestępstwa ustawa o prze-
ciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę nawet do 3 lat 
pozbawienia wolności. Teraz o jego dalszym losie za-
decyduje sąd.

WPADLI CHWILĘ PO WŁAMANIU, 
ZOSTALI ARESZTOWANI
Dwumiesięczny areszt to środek zapobiegawczy, 
jaki sąd zastosował wobec dwóch mężczyzn zatrzy-
manych przez policjantów ze stołecznego wydziału 
kryminalnego. 
Kolejni sprawcy włamań wpadli w ręce policjantów. Za-
trzymania na „gorącym uczynku” dokonali kryminalni 
z Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze zauwa-
żyli znanych im z dokonywania innych przestępstw 
mężczyzn wychodzących z posesji na terenie staroba-
bickiej gminy, którzy następnie odjechali w kierunku 
Warszawy. Chwilę po ich wizycie policjanci ujawnili 
uszkodzone okno balkonowe. Wewnątrz domu widocz-
ne były ślady plądrowania. O wszystkim powiadomili 
dyżurnego, który na miejsce natychmiast skierował 
technika kryminalistyki oraz policjantów, których za-
daniem było przeprowadzenie czynności procesowych 
oraz zabezpieczenie śladów przestępstwa.
Podczas, gdy gromadzony był materiał dowodowy, 
kryminalni udali się na teren Warszawy, gdzie przy 
wsparciu funkcjonariuszy ze stołecznego wydziału 
wywiadowczo-patrolowego zatrzymali obu mężczyzn. 
W samochodzie, którym się poruszali ujawnili mię-

dzy innymi telefon komórkowy należący do osoby po-
krzywdzonej. Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzut kra-
dzieży z włamaniem. Odpowiedzą teraz za popełnienie 
przestępstwa w warunkach recydywy. Decyzją sądu 
zostali tymczasowo aresztowani.

DOZÓR ZA KRADZIEŻ KATALIZATORA
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali 
dwóch obywateli Gruzji. Mężczyźni wpadli chwilę 
po kradzieży katalizatora. 
Kilka minut po 23.00 dyżurny komisariatu w Ożarowie 
Mazowieckim otrzymał zgłoszenie od zaniepokojone-
go mieszkańca o dwóch mężczyznach, którzy kładli 
się na ziemię i zaglądali pod samochody. Na miejsce 
natychmiast udali się policjanci z ogniwa patrolowo-
-interwencyjnego. Podczas penetracji terenu zatrzymali 
do kontroli drogowej pojazd, którym mieli się poruszać 
opisani przez świadka mężczyźni. W bagażniku mun-
durowi znaleźli katalizator samochodowy oraz narzę-
dzia mogące służyć do jego demontażu. Na kataliza-
torze był jeszcze śnieg, co mogło świadczyć, że został 
chwilę wcześniej skradziony. Mężczyźni nie pamiętali 
jednak adresu, gdzie był zaparkowany samochód, z któ-
rego został wycięty.
Pomocy w poszukiwaniu pojazdu zaparkowanego przy 
pobliskich posesjach, w którym mogło brakować ka-
talizatora, udzielili funkcjonariusze Straży Miejskiej, 
którzy przybyli na miejsce zdarzenia. W tym czasie, 
podczas czynności z zatrzymanymi mężczyznami, po-
licjanci ujawnili zdjęcia w telefonie należącym do jed-
nego z nich z adresami posesji, gdzie zaparkowane były 
inne pojazdy. Mundurowi sprawdzili te adresy. Okazało 
się, że pod jedną z posesji znajduje się auto, które nie 
posiada katalizatora. Pokrzywdzony o stracie dowie-
dział się od funkcjonariuszy.
Policjanci osadzili zatrzymanych w policyjnej celi. Na-
stępnego dnia obaj mężczyźni usłyszeli zarzut kradzie-
ży i przyznali się do popełnienia przestępstwa. Wczoraj 
decyzją prokuratora objęci zostali policyjnym dozorem.

PODZIĘKOWANIE  
DLA POLICJANTÓW Z URSUSA
Do Komendanta Komisariatu Policji w dzielnicy 
Ursus wpłynęło podziękowanie dla policjantów 
z komisariatu w Ursusie. Autorem listu była miesz-
kanka dzielnicy, która wyraziła swoje podziękowa-
nie za działania, które doprowadziły do szybkiego 
odnalezienia jej ojca.

                                                   Zebrał Tadeusz Kotus

 KR     NIKA
 poli      yjna
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NASZE ZDROWIE l REKLAMA

Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
–  protetykiem słuchu 

w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

n   Jak zadbać o słuch w czasie pandemii? 
Naszymi pacjentami są głównie osoby star-
sze, a więc znajdujące się w grupie podwyż-
szonego ryzyka zakażenia koronawirusem 
COVID-19. Na szczęście nowoczesna tech-
nologia pozwala nam na zdalną diagnostykę 
słuchu i zdalne dopasowanie aparatów słucho-
wych.     

n    Co to oznacza w praktyce? 
Oznacza to, że można zbadać słuch i dopaso-
wać aparaty słuchowe nie wychodząc z domu. 
Konsultacja odbywa się poprzez wideo 
przy użyciu telefonu komórkowego. W trak-
cie takiej zdalnej wizyty korzystamy nie tylko 
z połączenia telefonicznego, ale i również in-
ternetowego oraz bezprzewodowej łączności 
bluetooth. Brzmi skomplikowanie, ale w rze-
czywistości wystarczy odebrać telefon od pro-
tetyka słuchu. Właściwie nic nie trzeba robić. 
Całym procesem badania i programowania 
aparatów steruje protetyk słuchu. 

n   Jak przebiega zdalna wizyta?
Podczas zdalnej konsultacji możemy spraw-
dzić stan ucha, ustalić poziom słyszenia i za-
programować aparaty słuchowe. Przy pomo-
cy wideoskopu, czyli małej kamery możemy 
zaobserwować, jak wygląda od środka ucho 
i przewód słuchowy. W ten sposób sprawdza-
my czy przewód słuchowy nie jest zablokowa-
ny woskowiną, czy ucho nie wymaga lecze-
nia. Badanie słuchu przeprowadzamy poprzez 
aparaty słuchowe. Są one połączone z tele-
fonem komórkowym za pomocą bluetooth. 
W trakcie badania pełnią funkcję słuchawek, 

przez które dostarczane są dźwięki do ucha 
osoby badanej. Do badania słuchu i progra-
mowania aparatów słuchowych wykorzystuje-
my specjalną aplikację. Dzięki niej możemy 
dokładnie dostroić aparaty do wyniku bada-
nia słuchu. Wizyta w warunkach domowych 
możliwa jest dzięki zestawowi do zdalnego 
dopasowania, który wysyłany jest na adres 
domowy. Dzięki wizycie online możemy 
ustalić stopień niedosłuchu, a następnie prze-
testować aparaty słuchowe w swoim własnym 
otoczeniu.

n   Jakie jeszcze możliwości stwarza wykorzy-
stanie bezprzewodowej technologii w apara-
tach słuchowych?

Żyjemy w ciągłym pędzie, a nasi bliscy 
potrzebują kontaktu z nami. Niedosłuch 
w znacznym stopniu utrudnia ten kontakt. 
Rozwiązaniem okazała się technologia blue-
tooth. Dzięki bezprzewodowemu połączeniu 
pomiędzy aparatami słuchowymi a telefona-
mi komórkowymi odbiór dźwięków z telefo-
nu przez osobę niedosłyszącą jest znacznie 
lepszy. Poza tym aparaty słuchowe mogą być 
połączone z innymi urządzeniami, takimi jak 
laptop, tablet, TV, czy radio. To ogromny 
komfort, bo dźwięk dostarczany jest bezpo-
średnio z urządzenia do aparatów słuchowych 
bez żadnych zakłóceń. Analogicznie współ-
czesna technologia umożliwia pozostawanie 
w stałym kontakcie z protetykiem słuchu bez 
konieczności wychodzenia z domu. To gwa-
rantuje poczucie bezpieczeństwa. 
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