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GMINA MICHAŁOWICE

Wszyscy, którzy odwiedzili  w drugi weekend maja tego roku  Las Chle-
bowski, od strony Suchego Lasu, po wejściu w jego „progi”, mogli natknąć 
się na zgromadzone w jednym miejscu czarne, wypełnione  worki  oraz 
list: „Szanowni spacerowicze, w ciągu ostatnich tygodni lutego i marca 
pozbieraliśmy śmieci z leśnych ścieżek i dróg lasu okalającego Uroczysko 
Chlebów. Pozbieraliśmy śmieci, ale wciąż pojawiają się nowe… Przecież 
opakowania cukierków, batoników, napoi, chusteczki są leciutkie i miesz-
czą się z powodzeniem w każdej kieszeni […] Jak bardzo potrzebne są nam 
wszystkim te leśne ścieżki przekonujemy się zwłaszcza teraz…”. 

L ist nie był podpisany, ale dla miesz�
kańców gminy Michałowice, szcze�
gólnie tych, którzy aktywnie korzy�

stają z licznych znajdujących się na 
jej obszarze terenów zielonych, autor 
z pewnością nie jest anonimowy. Mó�
wiąc „autor”, w tym przypadku nie 
chodzi o jedną konkretną osobę, ale 
o grupę ludzi skupionych wokół cennej 
inicjatywy, czyli o „Ekobrygadę”, któ�
ra działa od drugiej połowy 2019 r. na 
terenie gminy i postawiła sobie za cel 
posprzątanie jej do końca roku 2022. 

EKOBRYGADA
O istnieniu Ekobrygady osoby spoza 
gminy mogły dowiedzieć się m.in. pod�
czas ubiegłorocznego II półmaratonu 
„Lasy nad Utratą” (13 września), gdzie 
grupa odpowiadała za utrzymanie po�
rządku na trasie biegu. O sobie mówią, 
a raczej piszą (profil na Facebooku): 
Jesteśmy grupą zapaleńców, miłośni-
ków porządku i przyrody, walczących 
o zdrowie, czystość oraz edukację pro-
ekologiczną. Gminę Michałowice na�
zywają swoją małą Ojczyzną i zależy 
im, żeby była przyjaznym i zadbanym 
miejscem do życia. Na dzień dzisiejszy 
Ekobrygada liczy prawie 30 osób, naj�
więcej w przedziale wiekowym 30–50 

lat, jest parę osób powyżej 60 roku ży�
cia. Jest grupą otwartą na wszystkich, 
którzy zechcą zasilić jej szeregi i „wal�
czyć” z zaśmiecaniem świata.

POCZĄTKI
O początkach Ekobrygady rozmawiali�
śmy z jednym z jej inicjatorów – panem 
Radosławem Chlebickim. 
– Można powiedzieć, że grupa zaczęła 
się tworzyć od I półmaratonu „Lasy 
nad Utratą” (wrzesień 2019). Wcześ-
niej, od wiosny, były pojedyncze ak-
cje w grupach 3–4 osobowych. Przed 
półmaratonem musieliśmy sprzątnąć 
Las Chlebowski i Las Grani-
cki, bo tamtędy biegła trasa. 
Spotkanie z nadleśnictwem 
i naszymi leśnictwami – Sę-
kocin i Podkowa Leśna, przy-
gotowanie do biegu, sprząta-
nie lasu przed i po, i od tego 
się zaczęło na poważnie. Potem 
było zawiązanie Ekobrygady, otwar-
cie strony na FB, ekologiczny piknik 
w Granicy. Zaczynaliśmy w małym 
gronie, teraz organizujemy duże akcje, 
nawet po 100 osób. Współpracujemy ze 
szkołami i jednym przedszkolem, stam-
tąd mamy wolontariuszy. Mimo, że 
aktywnych członków Ekobrygady nie 

ma tak dużo – to, żeby wiele zrobić, nie 
trzeba wielu osób. Potrzebny jest zapał, 
a tego nam nie brakuje. 

NAZWA
Nazwa została ogłoszona 
w 101 rocznicę odzyskania 
niepodległości. „My, Pierw�
sza Brygada” – to tytuł pieśni 
I Brygady Legionów Pol�

skich, dowodzonych przez Jó�
zefa Piłsudskiego. 

Pan Radek: – Nasza grupa na Messen-
gerze nazywa się: „My Ekobrygada” 
– to nawiązanie, bo jesteśmy pierwszą 
taką brygadą, nigdzie w sąsiednich 
gminach czegoś takiego dotąd nie było. 
Nie jesteśmy grupą sformalizowaną, nie 
mamy statutu, składek. Działamy przy 
naprawdę niskich kosztach – najwięk-
szym naszym wkładem jest praca. Worki 
i rękawiczki do sprzątania oraz odbiór 
śmieci mamy zapewniony z gminy. Trze-
ba tylko dotrzeć na miejsce. 

WSPÓŁPRACA Z GMINĄ
Grupa od samego początku może liczyć 
na wsparcie Gminy Michałowice. Eko�
brygada – wskazuje miejsca, gdzie skła�
da zebrane śmieci, a gmina je zabiera 
i oddaje do sortowni odpadów. 
Wójt gminy Michałowice Małgorzata 
Pachecka: – Ekobrygada to bardzo faj-
na inicjatywa, można rzec – wzorcowo 
prowadzona, to misja, którą ci ludzie 
czują. Mają takie szwedzkie podejście 
do śmieci, że te są i zawsze będą, ale 
śmieć musi leżeć jak najkrócej. Jeśli 
będzie leżał długo – zachęci drugą oso-
bę do rzucenia czegoś jeszcze. Jak leży 
krótko – to go nie widać. Ekobrygada 
posprzątała wszystkie stare złogi śmieci, 
teraz tylko porządkuje. Są teraz w stanie 
pracować tak, żeby ponownie porzuca-
ne śmieci szybko znikały i nie było ich 
widać, żeby nie skłaniały kolejnych osób 
do śmiecenia. 
Współpraca gminy z Ekobrygadą trwa 
już 2 lata, i grupa, po zorganizowanych 
przez siebie akcjach, może nawet sama 
zadzwonić do firmy odbierającej odpa�
dy, a ta przyjedzie i je zabierze. Gmina 
tej akcji patronuje i sprzyja. 

SPACER Z WORKIEM 
To sprzątanie starych złogów śmieci 
zaczęło się od akcji „Spacer z wor�
kiem”, która była pomysłem wójt gmi�
ny Michałowice – Małgorzaty Pache�
ckiej: 
– Początkiem był spacer wzdłuż dro-
gi rozdzielającej gminę Michałowice 
i Nadarzyn. Ta droga jest blisko sie-
ci fast food, i wzdłuż niej leżało dużo 
śmieci pochodzących właśnie stam-
tąd. Oczywiście to nie sieć je wyrzuca-
ła, ale konsumenci, którym łatwiej wy-
rzucić kubek, tackę, czy papier przez 
okno z samochodu niż zabrać ze sobą 
w podróż lub wrzucić do kosza. 
Stąd pojawił się pomysł na akcję 
„Spacer z workiem” – chodziło o to, 
żeby zachęcić mieszkańców do spa�
cerowania z workiem, zwłaszcza po 
lesie, czy wzdłuż drogi, zapewnić 
im worki i rękawiczki oraz zorgani�
zować odbiór odpadów. I to bardzo 
dobrze zadziałało. 
Małgorzata Pachecka: – Kiedy była 
pierwsza edycja „Spaceru z workiem”, 
widzieliśmy, ile osób przyszło rodzi-
nami, z dziećmi, i nikt się nie wstydził. 
Ludzie po prostu brali worek, szli do 
lasu i wygarniali stamtąd to, co zosta-
ło przyniesione przez poprzedników. 

Sądzę, że ta akcja miała fajny wymiar 
edukacyjny, bo w tej chwili tych śmieci 
jest coraz mniej – wiemy, że nie należy 
ich tam zostawiać, że należy je ze sobą 
zabrać – pusta butelka jest lżejsza niż 
butelka pełna. 
Podczas tych akcji przy wejściu do lasu 
czekały w pudle worki i rękawiczki. 
Tam też ludzie zostawiali je wracając, 
a po weekendzie worki z odpadami gmi�
na zabierała. 
Małgorzata Pachecka: – To się spraw-
dzało. Sama wielokrotnie widziałam, jak 
osoby biorą worek i idą do lasu. Często 
nie są to nasi mieszkańcy, tylko ludzie, 
którzy idą na spacer, i czują taką potrze-
bę, żeby coś po kimś pozbierać.
Radosław Chlebicki: – Pomysł był pani 
wójt, a my go udoskonalaliśmy. Stwo-
rzyliśmy taką sieć, że worek można było 
pobrać nie tylko w Lesie Chlebowskim 
na parkingu, ale przy wszystkich wej-
ściach do tego lasu i Lasu Granickie-
go. Było 6 punktów, można było worek 
wziąć w jednym miejscu i oddać w in-
nym. 
A czy spacery z workiem są nadal or�
ganizowane? – Teraz, w wymienionych 
lasach zastanawiamy się, czy jest sens 
prowadzenia takiej akcji, ponieważ nie 
ma tam już takiej ilości śmieci i nawet 
jednego worka się nie uzbiera. Ta ak-
cja tutaj w gminie chyba wyczerpała 
swój potencjał – odpowiada pan Ra�
dosław.

EKOBRYGADA w gminie Michałowice
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

31 maja policja oraz dzieci ze szkoły w Nowej Wsi – w ramach akcji 
„Jabłko czy cytryna?” – stanęli wspólnie przy szkole, w miejscu, gdzie 
kierowcy często przekraczają prędkość.

U czniowie przygotowali transparen�
ty, na których widniały hasła: „Kto 
przepisów drogowych nie szanuje, 

ten cytrynę otrzymuje” oraz „Drogi 
kierowco! Przepisy drogowe prze-
strzegałeś, dlatego jabłuszko otrzyma-

łeś”. Zatrzymywani byli bowiem wszy�
scy – zarówno kierowcy poruszający się 
zgodnie z przepisami, jak i popełniający 
wykroczenia. Jadący nieprawidłowo 
otrzymywali do wyboru:  mandat, skie�
rowanie wniosku do sądu lub zjedzenie 

cytryny w obecności wszystkich zgro�
madzonych. Kierowcy jadący prawidło�
wo dostawali w prezencie jabłko, które 
mogli zjeść spokojnie w domu.
Akcję zorganizowały wspólnie:  Gmi�
na Michałowice, Komisariat Policji 
w Michałowicach oraz Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Poli�
cji w Pruszkowie. Gminę Michałowice 
reprezentowała wójt Małgorzata Pache�
cka, a Komisariat Policji – komendant 
nadkom. Małgorzata Pietrusiak.

UG Michałowice

AKCJA „JABŁKO CZY CYTRYNA?”

CO SIĘ UDAŁO ZROBIĆ
Poza wymienionymi lasami grupa 
sprzątnęła prawie całą Utratę, Raszyn�
kę od Michałowic do ujścia do Utraty, 
wyciągnęła wszystko z dna remonto�
wanego zalewu w Komorowie (przy 
spuszczonej wodzie). Trwa rozciągnię�
te w czasie sprzątanie okolic mostku na 
Zimnej Wodzie za OSP Nowa Wieś. 
W jednej z ostatnich akcji, w Pruszko�
wie, wzięło udział ok. 120 osób. 
Prawie 3 tygodnie trwały u nich obcho�
dy Dnia Ziemi. Udało się w tym czasie 
m.in.: sprzątnąć okolice cmentarzy z I 
wojny w Pęcicach i parafialnego oraz 

zbiorowej mogiły powstańców, zrobić 
porządki wokół stacji WKD Nowa 
Wieś, ustawić nowe serce na nakrętki 
przed szkołą w Komorowie i zasilić 
go 40 kilogramami nakrętek (około 
30 tys. korków, z których 60% pocho�
dziło z akcji sprzątania). Informacje 
o działaniach można znaleźć na profilu 
Ekobrygady na Facebooku.

POMYSŁY, AKCJE, INICJATYWY
Pomysły biorą się od ludzi, np. w Prusz�
kowie byli to nauczyciele, którzy miesz�
kają w Pruszkowie, a pracują w szkole 
w Nowej Wsi, i to oni skrzyknęli wo�

lontariuszy (uczniów), przyszło też 
kilku rodziców, a Ekobrygada spinała 
całość organizacyjnie. We współpra�
cy z Wydziałem Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Pruszkowa wywieziono 
7 kontenerów śmieci. Mostek na Zimnej 
Wodzie to inicjatywa jednego z miesz�
kańców Nowej Wsi. Kontakt i przeka�
zywanie informacji odbywa się przede 
wszystkim poprzez Facebooka i szkoły. 
Pandemia tu nie przeszkadza, nauczy�
ciele kontaktują się z uczniami i rodzi�
cami poprzez dziennik elektroniczny 
Librus. Organizowane akcje są jak ja�
skółki zwiastujące wiosnę. Zaczęły po�

wstawać podobne grupy w gminach 
sąsiednich, np. w gminie Nadarzyn, 
a Ekobrygada się do nich przyłącza 
– np. przy sprzątaniu Wolicy.

DARMOWE WYRZUCANIE ODPADÓW
Czy nie istnieje obawa, że ludzie 
będą nadal porzucać śmieci, bo 
wiedzą, że jest ktoś, kto to po�
sprząta? 
Radosław Chlebicki: – Nie jest tak, 
że można sobie coś wyrzucić, bo 
my to zabierzemy. Gdyby tak było, 
to co chwilę byśmy wywozili to, co 
ktoś zostawił. A tych śmieci ubywa. 
Nasze akcje narobiły trochę szumu 
i ludzie, zaczynają zwracać na to 
uwagę. Najlepsze kamery to oczy 
ludzi – to jeden ze sposobów, który 
pozwolił „złapać” parę śmiecących 
osób, ale najbardziej niezawodna 

metoda to przeszukiwanie wyrzuconych 
śmieci, to bije wszystkie kamery i inne 
metody. 
Wójt gminy: – Jak gdzieś zostały porzu-
cone śmieci, prosimy policję lub referat 
ochrony środowiska o sprawdzenie, co 
w tych śmieciach jest. To jest prawie 
nieuniknione, żeby w nich nie zostały 
jakieś skrawki dokumentów, papierów, 
kopert, faktur. Jeśli wiemy, czyje to są 
śmieci, wtedy staramy się doprowadzić 
do tego, żeby zostało zabrane, to jest 
chyba jedyna forma edukacji. 
Na pytanie, dlaczego do takich sytuacji 
dochodzi, Małgorzata Pachecka od�
powiada: – To nie jest trudne do zro-
zumienia. Jest dużo osób, które mają 
np. warsztaty, z których odbiór śmieci 
jest płatny. Jeżeli się te odpady zapaku-
je w worki i wyrzuci na pole, to wtedy 
się nie płaci. Do naszego punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
czyli tzw. SZOK-u, który jest dla miesz-
kańców, często odpady przywożone są 
nie przez mieszkańców, a przez firmy 
budowlane, remontowe czy instalacyj-
ne. Widać, że pochodzą z budowy albo 
remontu domu, a tak nie powinno być, 
bo ktoś, kto świadczy usługę budow-
laną, powinien zamówić  kontener, do 
którego powinny trafiać odpady. Ale za 
kontener się płaci. Zapakowanie tego 
w worki i wrzucenie  do SZOK-u powo-
duje, że dla takiej firmy jest to bezpłat-
ne, i to jest czysty zysk. Z taką formą 
musimy walczyć. 

EKOBRYGADA A MIESZKAŃCY
Ekobrygada czyni wiele dobrego, by 
gmina Michałowice była przyjaznym 
i zadbanym miejscem do życia. A jak  
jej działania są odbierane wśród miesz�
kańców gminy? – pytamy pana Radka.
– W zdecydowanej większości odbiór 
jest bardzo pozytywny, ale czasy mamy 
takie, że zawsze znajdzie się ktoś, kto  
będzie się doszukiwał w tej działalności 
drugiego dna. Na wpisy typu hejtowe-
go staramy się nie zwracać uwagi,  nie 
konfliktujemy się z nikim. Nasze dzia-
łania adresujemy do wszystkich, zależy 
nam, żeby miały korzystny pozytywny 
wizerunek. Nie narzekamy, że na akcje 
przychodzi mało osób. To dobrze, że 
ktoś przyjdzie. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do włączania się. U nas każdy 
działa jak chce i ile chce. Nie rozlicza-
my nikogo z dokonań. Naszą intencją 
jest, żeby do końca przyszłego roku 
cała gmina była sprzątnięta. I jeśli nie 
będzie żadnych niespodzianek, to może 
się udać. 
Określona jest więc konkretna data...  
– Zawsze trzeba sobie jakieś cele wy-
znaczyć, jak nie ma daty, to wtedy cel 
jest niesprawdzalny. Jak jest – to wtedy 
można popatrzeć na swoje działania 
i powiedzieć – „To już się wydarzyło”.
Oby tak się stało, trzymamy kciuki!

Wojciech Grzesik 
W materiale – za zgodą Ekobrygady – wykorzystano 

zdjęcia z profilu grupy na Facebooku.
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REKLAMA l  PIASTÓW l  BRWINÓW

W niedzielę 30 maja Miejska Biblio-
teka Publiczna brała udział w  pikniku 
rekreacyjnym „Znowu razem” orga-
nizowanym przez Miasto Piastów 
na terenie MOSiR Piastów. 

P odczas pikniku zostały rozdane 
nagrody zwycięzcom konkursów: 
„Gdzie zabrałem swojego baśniowe�

go przyjaciela” i „Książka w podróży”. 
Ogromne i serdeczne podziękowania 
dla naszych sponsorów – Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Grupy Creative i Mu�
zeum Miasta Piastowa za ufundowanie 
nagród. 
Zwycięskie i wyróżnione prace zostały 
zaprezentowane na stoisku biblioteki. 
Ponadto każdy rodzic dziecka w wie�
ku przedszkolnym mógł bezpośrednio 
na miejscu zapisać je do biblioteki, 

w zamian za co otrzymywał kartę bi�
blioteczną, kartę młodego czytelnika 
oraz wyprawkę czytelniczą. 

Akcja cieszyła się dużym zainteresowa�
niem, udało nam się zyskać mnóstwo 
nowych czytelników, nie tylko tych naj�
młodszych, z czego bardzo się cieszymy 
i serdecznie zapraszamy do naszych pla�
cówek.

MBP w Piastowie
Zdj. www.piastow.pl

n  PIASTÓW 

BIBLIOTEKA
NA PIKNIKU

PIKNIK EKOLOGICZNY W ZIELONYM 
SERCU MIASTA – cóż to było za popołudnie!
Niedziela 30 maja w brwinowskim parku obfi towała w szereg atrakcji kie-
rowanych do młodszych i starszych. Spacery po parku z przewodnikiem, 
konkursy dla dzieci czy pokaz treningu psów – to główne punkty programu 
pikniku ekologicznego.

P iknik ekologiczny był odświętnym 
podsumowaniem zakończenia ko�
lejnego etapu rewitalizacji brwi�

nowskiego parku miejskiego, który 
przeszedł dużą metamorfozę. Dziś jest 
to atrakcyjne miejsce do spacerów, za�
bawy, rekreacji i aktywnego spędzania 
wolnego czasu.
Otwarcie pikniku miało miejsce przy 
bramie głównej parku o godzinie 14.00. 
Pogoda dopisała. Burmistrz Arkadiusz 
Kosiński powitał przybyłych gości 
krótką przemową na temat inwestycji 
przeprowadzonych w parku i zaznaczył 
rolę i wkład pracy pracowników urzędu 
zaangażowanych w projekt jego rewita�
lizacji. Wspomniał również, że proces 
upiększania zielonego serca Brwinowa 
jeszcze się nie skończył i planowane są 
dalsze inwestycje na jego obszarze. Nie�
spodzianką dla odwiedzających park go�
ści była akcja rozdawania roślin i toreb 
tekstylnych. Zainteresowani ekologicz�
nym prezentem mogli otrzymać roślinę 

doniczkową – do wyboru były zioła tj. 
mięta, bazylia, tymianek czy krzewy 
rodzimych gatunków krzewów owoco�
wych. Na niektórych gałązkach roślin 
można było się dopatrzyć zawiązków 
owoców – czarnych lub czerwonych po�
rzeczek i agrestu. 
W dalszej części pikniku na terenie 
ogrodu botanicznego odbyły się kon�
kursy z nagrodami i quiz przyrodni�
czy dla dzieci. Dla uczestników zabaw 
k o n k u r s o w yc h 
przewidziane były 
wyjątkowe, przygo�
towane na tę okazję 
nagrody – puzzle. 
Brwinowski ogród 
botaniczny ma 
charakter eduka-
cyjny i rekreacyj-
ny. Jest ogrodzony 
i monitorowany 
oraz dostępny bez�
płatnie w ciągu dnia 

dla wszystkich odwiedzających. Można 
w nim wiele się dowiedzieć o faunie 
i florze oraz obserwować rośliny w toku 
ich wzrostu. To także doskonały azyl do 
odpoczynku i relaksu, poczytania ulu�
bionej książki czy gry w szachy. Młod-
sze dzieci mogą skorzystać z placu 
zabaw, piaskownicy archeologicznej, 
hamaków, labiryntu i gier edukacyj-
nych. 
Podczas pikniku na terenie wybiegu dla 
psów odbył się pokaz treningu i tresury 
prowadzony przez psią behawiorystkę. 
Natomiast w jednej z bocznych alejek 
parkowych, pośród bujnej zieleni i świer�
gotu ptaków, można zobaczyć zainstalo�
waną na koszach gabionowych wystawę 
o roślinności występującej w parku. 
Brwinowski park wraz z przylegają-
cym do niego ogrodem botanicznym 
to miejsca, które warto odwiedzać 
regularnie. Są usytuowane w centrum 
miasta, nieopodal stacji PKP i w pobliżu 
sieci ścieżek rowerowych, co sprawia, że 
dojazd do tych atrakcji jest dogodny. 
Projekt pn. „Kolejny etap rewitalizacji 
parku miejskiego w Brwinowie – za�
gospodarowanie terenów zieleni” re�
alizowany w latach 2018–2021 został 
dofinansowaną kwotą 2 140 229,65 zł 
(co stanowi 85% kosztów kwalifiko�
wanych). Dotacja pochodzi ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 (Działanie 2.5) 
w ramach osi priorytetowej Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu.

UG Brwinów

n  BRWINÓW 
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

URZĄD MIEJSKI PONOWNIE OTWARTY
DLA INTERESANTÓW
W związku z coraz mniejszym zagrożeniem epidemiologicznym 
i malejącą liczbą osób zakażonych koronawirusem, Burmistrz Mia-
sta Piastowa Zarządzeniem nr 74/2021 podjął decyzję, że od 31 
maja br. Urząd zostanie otwarty dla interesantów.
Rygory sanitarne pozostają aktualne: 
n w pokoju może przebywać jeden interesant, 
n interesant musi mieć maseczkę i zdezynfekowane ręce (lub rę�

kawiczki ochronne), 
n odległość pomiędzy oczekującymi interesantami – min. 2 m. 
Osoby, które nie chcą jeszcze się bezpośrednio kontaktować z pra�
cownikami Urzędu lub obawiają się takich kontaktów, mogą w dal�
szym ciągu załatwiać sprawy mailowo lub telefonicznie. 
Na zewnątrz budynku Urzędu przy ul. 11 Listopada 2 nadal będzie 
stała skrzynka do wrzucania korespondencji z Urzędem.

Sekretarz Miasta Piastowa Artur Szlapa

ZAKOŃCZONY II ETAP 
PRZEBUDOWY LICEUM
Zakończono etap II przebudowy i rozbudowy 
Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickie-
wicza przy ul. 11 Listopada 2A w Piastowie. 
Prace dotyczyły budynku „starej szkoły” 
w ramach których wykonano: rozbiórkę bu-
dynku kotłowni z kominem, nowe konstrukcje 
ścian i stropów parteru i dwóch pięter, nową 
elewację, nową stolarkę okienną i drzwiową 
oraz ledowe oświetlenie wewnątrz budynku. 
W budynku „starej szkoły” zostały wykonane 
także prace instalacyjne.
Wykonano:
n instalacje sanitarne: wentylacji, wodno 

– kanalizacyjne, centralnego ogrzewania 
i ciepła technologicznego,

n instalacje elektryczne,
n instalację odgromową,
n instalację awaryjną i ewakuacyjną au�

tonomiczną z autotestem,
n instalację przyzywową i dzwonkową,
n monitoring przemysłowy CCTV,
n instalacje fotowoltaiczną.
W ramach robót budowlanych II eta�
pu przebudowy i rozbudowy Liceum 
Ogólnokształcącego im. A. Mickiewi�
cza w Piastowie, budynek „starej szko�
ły” posiada nową kotłownię i hydrofor�
nię. Na poziome parteru znajduje się m.in.: 
sklepik szkolny, pomieszczenia porządko�
we, warsztat konserwatora i sala lekcyjna. 
Na piętrze pierwszym i drugim znajdują 
się sale lekcyjne dla uczniów oraz toalety. 
Etap II swymi pracami obejmował również 
wykonanie boiska zewnętrznego do piłki 

nożnej i siatkówki wraz ze stanowiskami 
sędziowskimi i zapleczem.
Wzdłuż ul. Harcerskiej teren uporządkowa�
no i wykonano miejsca parkingowe. Teren 
przy szkole wyposażono w małą architektu�
rę: ławki oraz stojaki na rowery.

UM Piastów

ZNOWU RAZEM! 
Po długiej przerwie spowodowanej sytuacją 
pandemiczna, mieszkańcy Piastowa znowu 
mogli spędzić czas wspólnie bawiąc się na 
miejskim pikniku sportowym.

U czestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą 
sportowo�kulturalną organizacji pozarządo�
wych w naszym mieście. W nowej hali spor�

towej przy LO im. A. Mickiewicza MUKS Tie 
Break rozegrał pokazowy mecz z II-ligową 
drużyną UKS Sparta Grodzisk. W tym samym 
czasie na terenie MOSiR mieszkańcy mogli 
spróbować swoich sił grając plażową odmianę 
tej dyscypliny.
Klub PKS Piastovia zaprezentował pokazowy tre�
ning juniorek na boisku miejskim MOSiR. Spor�

tową ofertę pokazało między innymi Piastowskie 
Towarzystwo Tenisa i Bocce a Rozbiegany Piastów 
prowadził profesjonalną rozgrzewkę biegową.
Hufiec Piastów przygotował wiele atrakcji w tym 
paintball. Bojowe wozy Piastowskiego OSP wraz 
z ponad 20�metrową drabiną stanowiły ogromną 
atrakcję zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Ra�
townicy Piastun zdradzili sekrety wnętrza karetki. 
Ponadto na miejskim pikniku zapraszały do swoich 
stanowisk Piastowska Biblioteka, MOK, Jadło�
dzielnia Piastów, szkoła językowa Personal Tutor, 
Pierniczki do zadań specjalnych i wiele innych or�
ganizacji.
Program uzupełniły konkursy i atrakcje dla naj�
młodszych: dmuchane zjeżdżalnie, malowanie bu�
ziek, dekorowanie pierniczków, gry i zabawy spor�
towe, tor kartingowy. Nie zabrakło oczywiście waty 
cukrowej oraz kulinarnych atrakcji dla dorosłych 
– food truckowych przekąsek.

Dziękujemy mieszkańcom za tak liczne przybycie. Cieszmy się, że możemy spędzać 
aktywny czas razem! Do zobaczenia na kolejnym miejskim wydarzeniu.

UM Piastów
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OŻARÓW MAZOWIECKI

6. DAR SERCA
– NIE BÓJ SIĘ POMÓC!

ZAPRASZAMY I GORĄCO ZACHĘCAMY  DO UDZIAŁU W AKCJI
KRWIODAWSTWA DAR SERCA – NIE BÓJ SIĘ POMÓC! 

12 czerwca 2021 r.  w godz. 10.00 – 15.00 na parkingu Starostwa Powiatu War-
szawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowie-
ckim będą na Was czekać dwa ambulanse z Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa z ul. Saskiej w Warszawie.  

Krew to dar bezcenny. Krwi nie można 
wyprodukować w laboratorium, krwi, 
ani żadnych produktów krwiopodob�
nych, nie da się uzyskać sztucznie. Jedy�
ną jej fabryką jest ludzki organizm. Dla�
tego tak ważne jest aby nie bać się tego 
i jeśli nie mamy przeciwwskazań zwią�
zanych z naszym zdrowiem, warto oddać 
krew i pomoc innym. Koronawirus nie 
przenosi się drogą krwi. Zachęcam do 
oddawania krwi, bo ten, kto może rato�
wać komuś życie, powinien to robić!

KTO MOŻE ODDAWAĆ KREW?
Osoby od 18 do 65 roku życia, któ�
re ważą co najmniej 50 kg; u których 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wyko�
nano akupunktury, tatuażu, żadnych za�
biegów operacyjnych, endoskopowych 
i innych diagnostycznych badań oraz 
które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie 
były leczone krwią i preparatami krwio�
pochodnymi. Szczegółowy wywiad 
prowadzony przed pobraniem krwi wy�
klucza osoby, które nie mogą oddawać 
krwi. Krew można oddać przed plano�
wanym szczepieniem. Przed oddaniem 

krwi należy być wyspanym i wypoczę�
tym. Warto też zjeść lekkostrawny, ni-
skokaloryczny posiłek. W ciągu doby 
poprzedzającej oddanie krwi należy 
wypić ok. 1,5 l  płynów, nie wolno na�
tomiast spożywać w tym czasie alkoho�
lu. Trzeba pamiętać także o zabraniu ze 
sobą dokumentu tożsamości. 
Do oddania krwi mogą zgłaszać się 
wyłącznie ZDROWE OSOBY:

 n bez jakichkolwiek objawów infekcji, 
takich jak: gorączka, kaszel, katar 
(w tym alergiczny), duszność, bie�
gunka, wymioty; 

 n które w ciągu ostatnich 10 dni nie 
miały kontaktu z osobą zakażoną 
wirusem SARS�CoV�2 lub objętą 
kwarantanną/nadzorem epidemiolo�
gicznym.

Regionalne Centra Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa nie wykonują u daw�
ców badań na wykrycie wirusa SARS�
�CoV�2. 
Informujemy, że  podczas akcji oddawa�
nia krwi obowiązuje zasłanianie nosa 
i ust!
N I E  R E Z Y G N U J  J E Ś L I  N I  E  M U S I S Z !

💗

➊ ➋ ➌

ROZWIĄZANIE ZAGADKI – 17. Noc Muzeów w Ożarowie Mazowieckim
W NUMERZE 8/2021 „MOCNYCH STRON”, NA ZAKOŃCZENIE RELACJI Z 17. NOCY MUZEÓW W OŻAROWIE MAZO-
WIECKIM ZAMIEŚCILIŚMY DLA PAŃSTWA ZAGADKĘ. NALEŻAŁO ROZPOZNAĆ, CO PRZEDSTAWIAJĄ 3 OPUBLIKOWA-
NE W ARTYKULE ZDJĘCIA. WSZYSTKIE OBIEKTY ZNAJDUJĄ SIĘ NA TERENIE OŻAROWA MAZOWIECKIEGO. 
ZDJĘCIE nr 1 – domek znajdujący się przy głównej ulicy Ożarowa (Poznań-
skiej), to budynek dróżnika drogowego. Istniała taka profesja – dróżnik miał 
w pieczy odcinek 5 km drogi Poznańskiej biegnącej przez Ożarów Maz.: 
dbał o nią, łatał dziury... Obok znajduje się teren Zarządu Dróg Publicznych, 
a po drugiej stronie ulicy lokal „Ryż&Fish” (dawna apteka Bujalskiego).  ➡
Więcej o dróżnikach drogowych w najbliższym czasie będzie można 
przeczytać na stronie WMOM.

Do obiektu przedstawionego na ZDJĘCIU nr 2 
zaproponowaliśmy spacer ulicą Parkową w kierun-
ku drogi do Umiastowa. Kiedy dojdziemy do bramy głównej Parku Ołtarzewskiego, i spoj-
rzymy na południe, zobaczymy zabudowania Wyższego Seminarium Duchownego Stowa-
rzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, wraz z Kościołem Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Apostołów Tam kształcą się pallotyńscy alumni: przyszli księża, katecheci 
i misjonarze. 

My natomiast przekraczamy bramę parku i, zgodnie 
ze wskazówką, kierujemy się na północ. Wędrując 
przez park dotrzemy do Kanału Ożarowskiego i miej-
sca przedstawionego na ZDJĘCIU nr 3, które jest już 

zdjęciem historycznym (zrobione było nie tak dawno, bo jesienią 2017 r.). Park 
Ołtarzewski przechodzi generalną rewitalizację, zmienia swoje oblicze, a więc 
i mostek przedstawiony na fotografi i wygląda obecnie inaczej.                    ➡
Mamy nadzieję, że zagadka nie była trudna.                       Wojciech Grzesik

➡

Źródło zdjęć: https://www.facebook.com/dkusmiech

DZIEŃ DZIECKA z UŚMIECHEM
Z djęcie ograniczeń związanych z pandemią 

spowodowało, że zapełniły się miejskie, 
wiejskie i sportowe przestrzenie. Również 

w Ożarowie Mazowieckim dziesiątki rodzin 
z dziećmi mogły atrakcyjnie spędzić wspólny 
czas w plenerze. 
„Po długiej przerwie, 30 maja, mogliśmy 
wspólnie świętować Dzień Dziecka z Uśmie-
chem. Tego dnia teren boiska sportowego 
UKS Ołtarzew wypełniły dzieci. Pogoda dopi-
sała, a stęsknieni rozrywek i spotkań miesz-
kańcy chętnie skorzystali z oferty przygotowa-
nej przez Dom Kultury Uśmiech” – czytamy na 
FB DK Uśmiech.
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

30 maja 2021 r. podczas festynu 
z okazji Dnia Dziecka zorganizo-
wany został – przez Gminne Biuro 
Spisowe – Mobilny Punkt Spisowy. 
Był to projekt pilotażowy,  przygoto-
wano 4 stanowiska komputerowe, 
a członkowie GBS pomagali w spi-
sywaniu mieszkańcom.  

P rzy okazji Mobilnego Punktu Spi�
sowego zorganizowano też lokalną 
loterię spisową, która cieszyła się 

dużym zainteresowaniem. Nagroda�
mi w loterii były gadżety promocyjne 
przekazane przez Urząd Statystycz�
ny w Warszawie oraz Urząd Miejski. 
Nagrody losowano wśród osób, które 
dokonywały spisu. Ulotki, odblaski 
i materiały informacyjne trafiły do rąk 
uczestników wydarzenia.
Punkt działał przez 5 godzin, w tym 
czasie spisały się 62 osoby. 

Duże zainteresowanie  mieszkańców 
i pozytywne przyjęcie tej pilotażowej 
inicjatywy skłania nas do planowania 

kolejnych takich akcji, a tymczasem 
w spisie nadal pomaga Gminny Punkt 
Spisowy. Zapraszamy.

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

Warto pamiętać o zachowaniu 
ostrożności i sprawdzaniu tożsa-
mości osoby, która do nas tele-
fonuje. Rachmistrzowie spisowi 
będą dzwonić z dwóch numerów: 
22 828 88 88 i 22 279 99 99. Jeśli 
na wyświetlaczu naszego telefonu 
pojawi się któryś z tych numerów, 
oznacza to, że dzwoni rachmistrz 
i warto odebrać połączenie.

J eśli jednak dalej mamy wątpliwości, 
możemy zweryfikować tożsamość 
rachmistrza dzwoniąc na infolinię 

pod numer 22 279 99 99 lub korzystając 
z aplikacji „Sprawdź tożsamość rachmi�
strza” na stronie https://spis.gov.pl/. 
Potrzebna jest tylko znajomość imienia, 
nazwiska i numeru identyfikacyjnego 
rachmistrza. Mamy też prawo poprosić 
rachmistrza o podanie jednej z pięciu 
ostatnich cyfr naszego numeru PESEL 

– prawdziwy rachmistrz ma dostęp do 
tej informacji i będzie umiał odpowie�
dzieć prawidłowo.
Rachmistrz nie zapyta o zarob�
ki, oszczędności, cenne przedmioty 
w domu, numer konta, numer dowodu 
osobistego, PIN do karty czy dane lo�

gowania do bankowości internetowej 
– takie pytania mogą wskazywać na 
próbę wyłudzenia danych. W przypad�
ku wątpliwości co do wiarygodności 
i rzetelności rachmistrza spisowego, na�
leży to zgłosić na infolinię spisową lub 
do Gminnego Biura Spisowego.          n

w Gminie Ożarów Mazowiecki
MOBILNY PUNKT SPISOWY

Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rachmistrz ?
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URSUS

Wszyscy mający pociąg do biegania lub ciąg na wynik mogli stawić się w niedzielę, 30 maja 
w warszawskim Ursusie. Po zimowej przerwie swoje siły sprawdzali tam uczestnicy „Testu 
Coopera Dla Wszystkich”. Najliczniej reprezentowane szkoły ubiegały się o bon na sprzęt spor-
towy dla swojej placówki.

W ostatnią niedzielę maja na stadionie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ursusie biegano i masze�
rowano, by sprawdzić się w popularnej próbie 

wytrzymałościowej. Polega ona na pokonaniu jak 
najdłuższego dystansu w czasie 12 minut. Później 
swój wynik należało sprawdzić w specjalnie opra�
cowanej tabeli. Dla jednych był to też pierwszy 
w życiu start na bieżni, dla innych – pierwszy po 
długiej przerwie.

PONAD 550 UCZESTNIKÓW
Łącznie w imprezie wystartowało ponad 550 
osób podzielonych na 15 serii. W gronie biegaczy 
znalazł się również burmistrz Dzielnicy Ursus 
Bogdan Olesiński, który w czasie 12 minut prze�, który w czasie 12 minut prze�
biegł 2150 metrów. Jest to wynik „dobry” w jego 
kategorii wiekowej (brawo!). Chociaż celem 
uczestników było sprawdzenie stanu formy po 
przerwie i walka z własnymi barierami, to dodat�
kowo na zwycięzców każdej z fal czekały kody 
rabatowe do sklepbiegacza.pl.

Impreza miała bardzo rodzinny charakter. Najlep�
szy w jednej z serii biegów był Robert Ściuba, któ�Ściuba, któ�, któ�
ry w Ursusie pojawił się razem z żoną i dziećmi.
– Plan był taki, żeby dobrze się bawić i biec swo-
im tempem. Dało się dziś tak pozytywnie zmęczyć. 
Zwłaszcza, że było trochę duszno. Nie miałem 
jakiegoś dystansu, który planowałem pokonać. 
Chciałem raczej pobiec razem z synem i puścić 
go przed metą – powiedział Robert Ściuba, który 
pokonał 2600 m.
– Dla mnie ten bieg to nie jest rywalizacja tylko 
zabawa, bo mogę spędzić z rodziną czas na po-
wietrzu. Mogę powiedzieć, że to ja zaraziłem tatę 
pasją do biegania – dodał 11�letni syn Dawid, 
który w 12 minut przebiegł 2550 m.
Takich rodzinnych startów było wiele tego dnia na 
bieżni OSiR w Ursusie.

JAKA FORMA PO PRZEJŚCIU COVID-19
„Test Coopera dla Wszystkich” okazał się być 
też dobrą okazją do sprawdzenia swojej formy 

po przejściu zakażeniem korona�
wirusa. Tak było w przypadku 
pani Małgorzaty, która w prze�
szłości trenowała 400 metrów 
przez płotki i wciąż stara się 
prowadzić aktywny tryb życia.
– Biegło mi się dobrze i jak 
na ten moment to jest bardzo 
dobry wynik. COVID daje 
się we znaki i trzeba po-
mału wracać do formy, 
ćwiczyć i ruszać się. 
Mimo badań które 
pokazują, że wszyst-
ko jest poprawnie 
i nie ma wielkich 
zmian, to jednak 
czuć, że się prze-
szło chorobę. Ty-
dzień temu miałam 
też szczepienie, więc powo-
li trzeba wracać do sportu. 
Obaw jednak przed star-
tem nie miałam – mówiła 
po biegu pani Małgorzata 
Niedziółka, która pokona�

ła dystans 2500 m i już jesienią 
planuje pobiec o 500 m więcej.

PODSUMOWANIE
Uczestnicy „Testu Coopera dla Wszystkich” 

w Ursusie łącznie pokonali 1018,43 km. 
W zmaganiach szkół zwyciężyła ursuska 

Szkoła Podstawowa nr 382 im. Warszawskich 
Dzieci. W Teście wzięło udział 173 uczestników 
z tej szkoły, którzy łącznie przebiegli 3038,60 
km. Dzięki zwycięstwu SP 382 otrzymała bon na 
sprzęt sportowy w wysokości 2500 zł ufundowa�
ny przez firmę Veolia.
Nie zapominamy o Urzędzie Dzielnicy Ursus 

m.st. Warszawy, który na przeprowadzenie 
„Testu Coopera Dla Wszystkich” w Ursusie 
„udzielił mocnego wsparcia” – jak powiedział 
organizator Rafał Jachimek.

MOŻNA JESZCZE POPRAWIĆ SWÓJ WYNIK!
Kolejna okazja do sprawdzenia swojej formy 
już 13 czerwca w Michałowicach na stadio�

TEST COOPERA – sprawdzenie sportowej formy i rodzinna zabawa  
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Od marca 2020 roku w Polsce rozpoczę-
ły się ograniczenia w związku z światową 
pandemią koronawirusa COVID-19, które 
trwają do dzisiaj. W ostatnich tygodniach 
jest coraz mniej zachorowań i jest już 
możliwość spotykania sie w przestrzeni 
zamkniętej, otwierają się domy kultury, 
muzea, galerie, hale sportowe i stadiony. 
W Ursusie w muszli koncertowej Parku 
Czechowickiego w niedzielne przedpołu-
dnie, 30 maja 2021 r. odbyły się bezpłat-
ne zajęcia fi tness.

L atem 2016 roku trzy przyjaciółki – 
młode mamy, wcześniej same pró�
bujące ćwiczeń fitness, postanowiły 

zmobilizować i zachęcić więcej osób 
do aktywności fizycznej. Nie miały na 
to żadnych środków, pukały do różnych 

miejsc i w końcu się udało. Zebrało się 
kilkanaście pań, trenerzy pomagali im 
bez wynagrodzenia, rozpoczęły się re�
gularne ćwiczenia. Ówczesny naczel�
nik Wydziału Sportu Urzędu Dzielni�
cy Warszawa Ursus Norbert Pyza był 
pierwszą osobą, która okazała im przy�
chylność i w efekcie zaczęły otrzymy�
wać wsparcie finansowe z Urzędu. 

W kolejnym roku dziewczyny zgłosiły 
do budżetu partycypacyjnego Dziel�
nicy Ursus projekt „Fit to nie mit”, 
projekt uzyskał poparcie mieszkańców 
i przez rok coraz bardziej rozrastają�
ca się grupa ćwiczyła latem w Parku, 

a zimą – w Domu Kultury „Koloro�
wa”. W następnych latach projekt nie 
zakwalifikował się do budżetu obywa�
telskiego, ale dzięki Urzędowi Dziel�
nicy, który finansuje wynajęcie sali 
i wynagrodzenie dla trenerek, inicjaty�
wa Anny Gunerki, Aleksandry Sochy 
i Marty Jasińskiej funkcjonuje już pięć 
lat. Jak mówi pani Anna: – Nasza po-
czątkowa inicjatywa polegała na tym, 
że na zajęcia można było przychodzić 
z dzieckiem. Dzieci biegały między 
nami, albo bawiły się obok. I tak jest 

do tej pory. Obecnie 
całe przedsięwzię-
cie realizuje firma 
„Perfecta”, która 
jest z nami od daw-

na i doskonale się sprawdziła. Dzisiaj 
było 5 instruktorek i odbyło się 5 róż-
nych zajęć: zumba, zajęcia funkcjonal-
ne, trening obwodowy, interwał i stret-
ching. Mógł uczestniczyć każdy. Mimo 
pandemii dzisiaj od 10.00 do 13.00 na 

parkowej scenie przewinęło się ok. 35 
osób. Były to kobiety, ale na stretching 
przychodzili również mężczyźni.
Założycielki apelują do wszystkich, 
żeby przychodzili na zajęcia. Zaprasza�
ją łysych, kudłatych, chudych, grubych, 
z dziećmi, bez dzieci. Wiek nie ma zna�
czenia. Zajęcia są bezpłatne. Odbywają 
się w poniedziałki, środy i piątki o godz. 
19.00 w Parku Czechowickim.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Zapraszają łysych, kudłatych, chudych, grubych, 
z dziećmi, bez dzieci.  WIEK NIE MA ZNACZENIA.

FITNESS DLA WSZYSTKICH 

nie Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej, gdzie 
100% kosztów pokrywa Urząd Gminy. 
Tydzień później (20 czerwca) bieg zagości na sta�
dionie AWF w Warszawie.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO
Organizatorem imprezy jest AZS Warszawa. 
Wydarzenie współfinansowane jest ze środków 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. Partnerem jest System Gepard, Narodowe 
Centrum Badań Kondycji Fizycznej.
Rafał Jachimiak, wiceprezes stowarzyszenia AZS 
Warszawa, które jest organizacją pozarządową 
przypomniał historię imprezy: 
– Akcję Test Coopera dla Wszystkich pierwszy raz 
zorganizowaliśmy w 2010 roku jednocześnie na 10 
obiektach. Od 2011 roku akcja objęła już całą Pol-
skę. Do Ursusa pierwszy raz zawitaliśmy jesienią 
2017 roku. Dzisiejsza akcja, jako że odbywa się 
pierwszy raz od 2019 r., jest okazją do sprawdze-
nia swojej kondycji fizycznej po okresie epidemii. 
Ja zanotowałem niestety najgorszy wynik od paru 
lat – 2275 metrów – masa i kondycja zrobiły swo-
je. Zachęcamy do biegania całe rodziny i to się 
sprawdza. Dzisiaj pomagało nam 13 stażystów 
z warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego 
i ponad 30 wolontariuszy ze szkół podstawowych. 
W Ursusie w ubiegłych latach w Teście brało udział 
nawet tysiąc osób, więc dzisiejszy udział blisko 
sześciuset, biorąc pod uwagę jeszcze trwającą epi-
demię, jest rewelacyjny.

Tekst i zdjęcia  
Jacek Sulewski

Wykorzystano informacje uzyskane od p. Roberta 
Zakrzewskiego z Biura prasowego AZS Warszawa

WIĘCEJ ZDJĘĆ na https://mocnestrony.com.pl
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NASZE ZDROWIE l  PORADY PRAWNE

*  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.

NIE MA JUŻ OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI
Podjęliśmy z żoną trudną decyzję i postanowi-
liśmy się rozwieść. Zależy nam na jak najszyb-
szym i polubownym załatwieniu sprawy. Czy 
teraz sąd wezwie nas na rozprawę i będzie nas 
namawiał do pozostania razem?
Od lat nie ma już obowiązkowych tak zwanych 
posiedzeń pojednawczych, w czasie których sę�
dzia próbował pogodzić małżonków, tak żeby 
nie decydowali się na przeprowadzenie rozwodu. 
W tej chwili kodeks postępowania cywilnego zna 
za to mediację. W jej trakcie można ugodowo 
załatwiać spory dotyczące kwestii zaspokojenia 
potrzeby rodziny, alimentów, sposobu sprawowa�
nia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. 
Można też tak załatwić sprawy majątkowe, o któ�
rych decyduje sąd w wyroku orzekającym o roz�
wodzie lub separacji. 
Jak wiec widać, w odróżnieniu od starych posie�
dzeń pojednawczych służących przede wszystkim 
pogodzeniu małżonków, mediacja wcale nie musi 
się na tym skupiać – choć nie ma przeszkód by 
podjąć taką próbę. Mogą się więc na nią zdecydo�
wać małżonkowie, których decyzja o rozwodzie 
jest już nieodwołalna. Mediacje wykorzystają oni 
nie po to, by się pogodzić, lecz po to, by ugodowo 
załatwić ważne sprawy dotyczące np. opieki nad 

dziećmi albo kwestii majątkowych, oszczędzając 
sobie w ten sposób czas na rozstrzygnięcie tych 
kwestii w czasie długotrwałego sporu prowadzo�
nego przed sądem. 
Wniosek o skierowanie sprawy do mediacji może 
złożyć każdy z małżonków. Uprawnienie takie ma 
również sam sąd. Może to zrobić w każdym sta�
nie sprawy o rozwód lub separację. Żaden przepis 
nie zmusza małżonków do udziału w procedurze 
mediacyjnej – nawet jeżeli z taką inicjatywą wy�
stąpi sam sąd. W takim przypadku nie będzie się 
prowadziło mediacji jeśli w ciągu tygodnia od 
dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia 
o skierowaniu na mediację którakolwiek ze stron 
nie wyrazi na to zgody. 
Małżonkowie, którzy sami wystąpią z inicjatywą 
załatwienia przynajmniej niektórych spraw w dro�
dze mediacji mogą wyznaczyć do tego mediatora. 
Jeśli na mediację kieruje sąd, a stronom nie uda 
się uzgodnić mediatora to kieruje się sprawę do 
stałego mediatora. To osoba posiadająca wiedzę 
teoretyczną – w szczególności to psycholog, pe�
dagog, socjolog albo prawnik – oraz umiejętności 
praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji. 
Sąd kierujący sprawę do załatwienia w ten sposób 
wyznacza czas jej trwania. Wynosi on maksymal�
nie do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek stron 
lub z ważnych powodów sąd może przedłużyć ter�

min na prowadzenie takich działań, o ile uzna, że 
będzie to służyć ugodowemu załatwieniu sprawy 
rozwodowej. 
Ugodę, którą małżonkowie zawarli w czasie me�
diacji zamieszcza się w protokole albo dołącza 
do niego. Na tej podstawie sąd przeprowadza 
postępowanie mające na celu zatwierdzenie za�
wartej ugody. 

PODATEK OD STRYCHU
Odziedziczyłam po rodzicach dom ze sporym 
strychem. Będę musiała od niego zapłacić po-
datek od nieruchomości. Jaką stawkę zapłacę 
za ten strych ze skosami?
Co do zasady podatek od nieruchomości płaci 
się od powierzchni użytkowej budynku. Z grub�
sza rzecz ujmując to jego powierzchnia, ale nie 
uwzględnia się w niej klatek schodowych oraz 
szybów dźwigowych. 
Przepisy regulujące kwestie podatku od nieru�
chomości jasno stanowią, że za pełnowymiaro�
wą powierzchnię użytkową uznaje się tylko te 
pomieszczenia, których wysokość wynosi 2,20 
metrów albo więcej. Jeśli pomieszczenie ma wy�
sokość od 1,40 metra do 2,20 metra to zalicza się 
je do powierzchni użytkowej w 50%. Natomiast 
pomieszczenia o wysokości poniżej 1,40 metra 
w ogóle się pomija. A to w praktyce oznacza, że 
nie płaci się od nich podatku od nieruchomości. 
Warto przy tym pamiętać, że te wysokości mierzy 
się pomiędzy podłożem a najniższymi trwałymi 
elementami  konstrukcyjnego stropu. 
Zazwyczaj właściciele albo użytkownicy budyn�
ków dane o powierzchni użytkowej biorą z doku�
mentów uzyskanych od administracji budowlanej 
– na ogół to pozwolenie na użytkowanie. Zdarza�

ją tam się jednak poważne nieścisłości i radzimy 
samodzielnie dokonać pomiarów przed podaniem 
danych w deklaracji dotyczącej podatku od nieru�
chomości. Trzeba jednak pamiętać, że pomiary te 
mogą zostać sprawdzone przez urząd.

GOTÓWKA Z POLISY BEZ PODATKU
Po moim zmarłym ojcu dostałam pieniądze 
z wykupionej przez niego polisy na życie. Czy 
gotówka ta wchodzi w skład spadku? Muszę od 
niej zapłacić podatek od spadków i darowizn 
albo dochodowy od osób fi zycznych?
Zacznijmy od tego, że suma ubezpieczenia przy�
padająca uprawnionemu z polisy na życie nie 
wchodzi w skład spadku po zmarłej osobie, która 
wykupiła tę polisę. Pieniędzy tych nie dolicza się 
więc do otrzymanego po zmarłym ojcu spadku. 
Świadczenie takie nie podlega podatkowi od 
spadków i darowizn, bo po prostu nie znajduje się 
na liście przysporzeń, które są objęte tym spad�
kiem. Podatek ten płaci się więc np. od zachowku 
czy zapisu windykacyjnego, ale nie od świadcze�
nia z polisy na życie, czyli ubezpieczenia osobo�
wego. Pieniądze otrzymane w ten sposób nie są 
też opodatkowane podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!... 

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

Aparaty słuchowe to delikatne, elektroniczne urządzenia 
składające się z wielu elementów, które wymagają re-
gularnego czyszczenia oraz konserwacji. Codzienna pie-
lęgnacja aparatów słuchowych jest konieczna nie tylko 
z uwagi na względy higieniczne, ale też na ich prawidło-
wą pracę oraz wydłużenie okresu eksploatacji.

n   Jak dbać o aparaty słuchowe?
– Podstawą dbałości o czystość aparatów słuchowych 
jest codzienna higiena uszu oraz regularne wizyty u le�
karza laryngologa, który usunie zalegającą woskowinę, 
tak aby nie zalepiała przewodu słuchowego i nie bloko�
wała dźwięków dostarczanych przez aparaty do uszu. 
O elementy wkładane bezpośrednio do ucha trzeba 
dbać w sposób szczególny. Przed ich włożeniem należy 
zdezynfekować zarówno wkładki douszne, jak i apa�
raty wewnątrzuszne – na ich powierzchni znajduje się 
sporo zanieczyszczeń, które mogą zagrażać naszemu 
zdrowiu, wywołując stany zapalne uszu. Do dezynfek�
cji obudowy aparatów wewnątrzusznych, wkładek lub 
kopułek silikonowych warto stosować specjalne jedno�
razowe chusteczki nasączone płynem dezynfekującym. 
Wkładki, cienkie wężyki, kopułki silikonowe do apa�
ratów zausznych można dodatkowo moczyć w roztwo�
rach z musującymi tabletkami czyszczącymi. 
n    Jakich środków pielęgnacyjnych używać do czysz-

czenia aparatów słuchowych?
– Warto zaopatrzyć się w produkty specjalnie przezna�
czone do pielęgnacji aparatów słuchowych. Stosowanie 
przypadkowych preparatów czy środków czyszczących 
nie tylko nie przyniesie spodziewanych rezultatów, ale 
może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Na ryn�
ku jest wiele specjalistycznych środków, zaczynając od 
tabletek osuszających, usuwających wilgoć z aparatów, 
poprzez elektryczne osuszacze i specjalne spreje, po 
drobne narzędzia, takie jak: gruszki, szczoteczki i wy�
ciorki. Wszystkie te produkty można zakupić w gabine�

tach protetyki słuchu. Ja również do siebie zapraszam 
– wspólnie dobierzemy najodpowiedniejsze środki 
do pielęgnacji konkretnych aparatów.
n   W jaki sposób czyścić aparaty słuchowe? 
– Czyszcząc aparat słuchowy używamy suchej i mięk�
kiej ściereczki. Sprzęty elektroniczne „nie lubią” wody 
i wilgoci, dlatego staramy się unikać takich środowisk. 
Większość aparatów jest zabezpieczona przed wilgocią 
specjalną nanopowłoką, ale tylko nieliczne są wodood�
porne. Jeśli przez przypadek zamoczymy aparat, nale�
ży wyjąć baterię i pozostawić komorę baterii otwartą, 
a aparat umieść w pudełku z tabletką osuszającą. Nie 
należy aparatów słuchowych kłaść na nasłonecznionym 
parapecie, grzejniku, suszyć w piekarniku czy suszar�
ką. Ciepło może zdeformować obudowę, uszkodzić 
elektronikę bądź naruszyć powierzchnię aparatu.
n   Na co należy zwracać szczególną uwagę? 
– Aparaty wewnątrzuszne i zauszne ze słuchawką ze�
wnętrzną zakończoną kopułką są szczególnie narażone 
na działanie wilgoci i pozostają w bezpośrednim kon�
takcie z woskowiną uszną. Przynajmniej raz na mie�
siąc należy wymieniać filtry, które chronią słuchawkę. 
Można to zrobić samodzielnie lub poprosić o pomoc 
protetyka słuchu. Kopułkę zaleca się wymieniać na 
nową raz na 3 miesiące. Poza tym należy regularnie ro�
bić przeglądy techniczne aparatów słuchowych (co 3–6 
miesięcy lub według wskazań protetyka słuchu). Co�
dziennie po zdjęciu aparatów, przed pójściem spać, 
należy je oczyścić, a raz w tygodniu – umieść w pojem�
niku z kapsułą osuszającą. 

Jeśli uważasz, że Twój aparat nie działa „jak dawniej” 
udaj się do swojego protetyka, który się nim zajmie. 
Aparaty słuchowe pomagają w codziennym życiu 
i możemy mieć pewność, że będą nam służyć latami, 
jeśli tylko będziemy o nie prawidłowo dbać – dlatego 
warto skorzystać z powyższych wskazówek.

APARAT SŁUCHOWY NA DŁUGIE LATA
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Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

„LATO NA RODOS” 
KATARZYNA RYRYCH

Rodos w tytule oznacza Rodzinne Ogródki 
Działkowe Otoczone Siatką a nie, jak mo-
głoby się wydawać na początku, grecką wy-
spę Rodos. To właśnie tam spędza wakacje 
dwójka niezwykłych bohaterów: Porszak 
i Turet. Obaj urodzili się „inni”, o czym czy-
telnik dowiaduje się już na początku tekstu. 

W tytułowym Rodos odnajdują swoje miej-
sce, w którym czują się bezpiecznie. Tutaj 
nikt nie wytyka ich palcami, z powodu ich 
nietypowego zachowania. Turet ma zespół 
Tourette’a, a Porszak – autyzm. Młodzi 
czytelnicy zapoznają się z osobliwym za-
chowaniem bohaterów, będącym objawem 
syndromu z jakim żyją. Książka jest bardzo 
dobrze napisana, wiarygodnie pod wzglę-
dem psychologicznym. Opowiada o rze-
czach ważnych w prosty, zabawny sposób. 

Uczy wzajemnej akceptacji, pokazuje, że 
społeczeństwo jest różnorodne i każdemu 
należy się szacunek.
„Lato na Rodos” Katarzyny Ryrych zosta-
ło nagrodzone w V Konkursie Literackim 
Astrid Lindgren na współczesną książkę dla 
dzieci i młodzieży.

„NADFIOLET” 
EWA SCHILLING

Swoją najnowszą powieść autorka napisała 
przeszło dwanaście lat temu. Wtedy jeszcze 
nikt się chyba nie spodziewał, że ta przera-
żająca dystopia urzeczywistni się w tak du-
żym stopniu. Opisany przez Ewę Schilling 
świat jest patriarchalnym zaściankiem i nie 
zachęca do przeniesienia się w sam środek 
życia przedstawionych przez nią bohate-
rów. Z każdą kolejną stroną chcemy jednak 
sprawdzić co u nich słychać i zanurzamy się 
w zatrważającym bagienku ultrakonserwa-
tywnych wartości przedstawicieli panują-
cego systemu politycznego. Obserwujemy 
jak radzą sobie z nim zwyczajni ludzie, nie 
mieszczący się w ramach przypisanej przez 
opresyjną władzę „normalności”. 
Wewnętrzna metamorfoza, bunt na łonie 
rodziny, demonstracje uliczne, walka o swo-
je prawa i ludzką godność, solidarność po-

nad podziałami, to tylko niektóre z wyzwań 
przed jakimi stają bohaterowie powieści 
Ewy Schilling.
Książka ukazała się w 2020 roku nakładem 
wydawnictwa SEQOJA, założonego rok 
przez autorkę.

„UWAGA PAJĄKI!” 
NINA DULLECK

Książka podpowiada jak radzić sobie ze 
strachem przed pająkami. Tak przynajmniej 
informuje w podtytule, jednak w trakcie lek-
tury dzieciaki dowiadują się o wiele więcej. 
Uczą się jak w ogóle radzić sobie z lękiem, 
na różnych płaszczyznach, jak go oswajać, 
jak nie dać mu sobą zawładnąć. Książeczka 
przeznaczona jest zarówno do małych czytel-
ników, którzy boją się pająków, jak i do tych, 
którzy się nimi fascynują. Podpowiada gdzie 
można pająki spotkać, w jakich zakamarkach 
mieszkania mogą się znajdować, a także jak 
wyglądają i co lubią. Wiedza ta przedstawio-
na jest w bardzo zabawny i przystępny spo-
sób, a zawarte tu ciekawostki urozmaicone 
pięknym ilustracjami autorki książki.
„Uwaga pająki!” ukazały się w 2020 roku na-
kładem wydawnictwa Media Rodzina.

Poleca  Lucyna Dąbrowska
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Różnorodny program wydarzeń artystycz-
nych i interesujących spotkań w Brwino-
wie i Koszajcu pozwoli na ciekawe spę-
dzenie czasu oraz  poznanie gościnnych 
i życzliwych gospodarzy ogrodów.

18 czerwca (piątek)
n  W Gminnym Ośrodku Kultury Miłośnicy 

sztuki mogą obejrzeć wystawę fotografii 
uczestników warsztatów prowadzonych przez 
Marka Zdrzyłowskiego. 

19 czerwca (sobota)
n  Stowarzyszenie Aktywnych Rodziców, Na�

uczycieli i Absolwentów „SARNA” zaprasza 
19 czerwca do parku miejskiego w Brwino�
wie do ogrodu „W oczekiwaniu – tęsknota 
w czasie pandemii”. 

  Goście będą mogli obejrzeć wernisaż prac 
twórców z różnych dziedzin, a także uczest�
niczyć w działaniach artystycznych z Kołem 
Sztuki i Ludwinówką. 

  W programie także występy Ewy Gaworskiej 
oraz zespołu Caraboo z przyjaciółmi.

n  Do ogrodu „Zielono mi” w Koszajcu 
zapraszają mieszkańcy i sympatycy tej 
miejscowości. Wśród atrakcji – plecenie 
wianków, a następnie koncert piosenek 
Osieckiej, Grechuty i Młynarskiego 
w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej. Orga�
nizatorzy zachęcają do zabrania ze sobą 
koców i koszy piknikowych. 

n  W parku przy Toeplitzówce w Otrębusach 
nie tylko najmłodsi mogą posłuchać bajek 
i dołączyć do zabaw ruchowych z bajkostwo�
rami na „Podwórku bajkowych przygód”. 

n  „Łauma i ukulele, czyli jak udobruchać 
boga” to kolejny ogród, który można od�
wiedzić w parku przy Toeplitzówce. W jego 
programie znajdzie się spektakl teatralny 
oraz wystawa plenerowa „Panteon bogów 
słowiańskich” autorstwa uczestników projek�
tu edukacyjno�kulturalnego.

n  Wieczorny koncert pod tytułem Aux 
Champs-Elysées przeniesie gości w klimat 

paryskich uliczek. W zielonym ogrodzie 
willi przy ul. Pszczelińskiej 1 w Brwi-
nowie będzie można wysłuchać piosenek 
francuskich i o Francji – w wykonaniu Mag�
daleny Gulbickiej, Moniki Haber i Michała 
Habera. 

20 czerwca (niedziela)
n  W niedzielę 20 czerwca miłośnicy muzyki 

klasycznej, którzy wybiorą się do ogrodu 
Państwa Wernerów, będą mieli możli�
wość wysłuchania fragmentów opery 
„Czarodziejski flet” W. A. Mozarta w wy�
konaniu artystów Teatru Wielkiego – Ope�
ry Narodowej.

n  W brwinowskim parku w pobliżu pałacu 
odbędzie się natomiast „Rodzinny piknik 
w stylu amerykańskim”, na który zaprasza 
Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie. 

  Tu z kolei wszyscy chętni poznają dwie naj�
bardziej amerykańskie dyscypliny sportowe 
– bejsbol i futbol amerykański. W progra�
mie: pokaz gry i spotkanie z trenerem kadr 
narodowych. 

  Poza sportowymi atrakcjami będą tańce 
country na dechach z oprawą muzyczną 
zespołu Alabama Band. 

  Piknik będzie też okazją – dla wyczerpanych 
atrakcjami i zgłodniałych uczestników wyda�
rzenia – do spróbowania różnorodnej kuchni 
z food trucków.

 UG Brwinów

FESTIWAL OTWARTE OGRODY
od 18 do 20 czerwca 2021
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PRUSZKÓW

W Polsce tradycyjnie od wielu lat ob-
chodzimy 4 maja święto strażaków. Po-
wiatowy Dzień Strażaka w Pruszkowie 
ze względów epidemicznych w tym roku 
zorganizowano dopiero 28 maja.

D zień Straży Pożarnej i Dzień Strażaka w więk�
szości krajów europejskich od ponad 150 lat 
obchodzony jest w dniu św. Floriana, 4 maja. 

W Polsce oficjalnie święto zostało ustanowione 
w 2002 r. przez Sejm RP jako święto zawodowe. 
Świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak 
i Ochotnicza Straż Pożarna. Od 1999 r. dzień wspo�
minania św. Floriana w kościele katolickim został 
ustalony Międzynarodowym Dniem Strażaka. 
Jego symbolem jest czerwono�niebieska wstążecz�
ka, symbolizująca ogień i gaszącą go wodę. 
Święto zainicjował australijski strażak J.J. Ed�
mondson z Melbourne na pamiątkę tragicznie 
zmarłych 2 grudnia 1998 r. w Linton pięciu kole�
gów – strażaków. Zginęli ratując czyjeś życie i mie�
nie w czasie pożaru, jak robią to strażacy na całym 
świecie. 

Uroczystości powiatowe w Pruszkowie
W piątek, 28 maja, na terenie Komendy Powia�
towej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie 
odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka, 
połączone z nadaniem wyższych stopni służbo�
wych i wręczeniem wyróżnień. PSP otrzymała 
samochód z drabiną mechaniczną na podwoziu 
MAN TGM 15.290 4×2 BL o maksymalnym 
wysięgu 30 metrów, zakupiony za łączną kwotę 
2 398 500 zł w ramach projektu „Zwiększenie 
skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ra�
towniczych”. Natomiast samochód z drabiną me�
chaniczną na podwoziu Iveco Magirus o wysięgu 
28,5 m został przekazany Ochotniczej Straży Po�
żarnej w Piastowie. 

Liczni, ważni goście
W uroczystościach wzięli udział: Szef Gabine�
tu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Michał Prószyński, Mazowiecki 
Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Ja�
rosław Nowosielski, Poseł na Sejm RP Zdzisław 
Sipiera, Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza, 
Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch, Komendant 
Powiatowy PSP w Pruszkowie st. bryg. Lesław 
Pawul, st. bryg. w st. spocz. Dariusz Drzewiecki 
(były Komendant Powiatowy PSP w Pruszko�
wie), kapelan powiatowy strażaków pruszkowskich 
ks. Krzysztof Gołębiewski, ks. dziekan pruszkow�
ski Marian Mikołajczak, Komendant Powiatowy 
Policji w Pruszkowie mł. insp. Michał Pisarski, 

Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie Wło�
dzimierz Majchrzak, oraz przedstawiciele samo�
rządów i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
powiatu pruszkowskiego. Przybyli m.in.: Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotni�
czych Straży Pożarnych druh Jacek Gromek, Bur�
mistrz Gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, Wójt 
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba oraz reprezentują�
cy Burmistrza Piastowa – Zdzisław Brzeziński.

Przemówienia, awanse, prezenty
W uroczystym apelu uczestniczyli strażacy PSP 
z Pruszkowa i reprezentacja OSP z Piastowa z Pre�

zesem Tomaszem Sadowskim i Naczelnikiem Al�
bertem Kalitą. W święcie nie mogli uczestniczyć 
mieszkańcy z powodu ograniczeń sanitarnych. 
Przed pandemią obchody często były połączone 
z piknikami, prezentacją sprzętu straży pożar�
nej i pokazami umiejętności i sprawności strażaków.
Po wciągnięciu na maszt polskiej flagi Michał Pró�
szyński z MSWiA, nadbryg. Jarosław Nowosielski, 
Zdzisław Sipiera i st. bryg. Lesław Pawul wręczyli 
wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie. 
Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza wręczył 
karty podarunkowe strażakom i pracownikom cy�
wilnym z KP PSP w Pruszkowie, wyróżnionym za 

pracę na rzecz samorządu powiatowego i Powiato�
wego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
Starosta zwrócił się do strażaków: 
– Rycerze świętego Floriana! W najtrudniejszym 
okresie trzeciej fali pandemii inne służby nieraz 
zawodziły, za to Wy zawsze byliście w pełni goto-
wi wspierać służbę zdrowia. I zdarzały się takie 
sytuacje, że do zawałów jeździły służby przeciwpo-
żarowe. Pełniliście swoją służbę z siłą i honorem, 
pokazując mieszkańcom, że zawsze, nawet w tak 
niecodziennych sytuacjach, mogą na Was liczyć.
Poseł Zdzisław Sipiera przypomniał jak 20 lat 
temu jako starosta pruszkowski uczestniczył w po�

ŚWIĘTO WSZYSTKICH 
STRAŻAKÓW
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dobnej uroczystości. Wtedy świętowano zakup drabiny dla 
PSP Pruszków okupiony długimi staraniami i pozyskiwaniem 
środków z wielu źródeł. Teraz, ta sama, w pełni sprawna dra�
bina, przeszła na dalszą służbę do OSP w Piastowie.
Głos zabierało wielu zaproszonych gości i dowódców straża�
ckich, życząc funkcjonariuszom i druhom wszystkiego naj�
lepszego i dziękując za odwagę, trud i poświęcenie. 

Jak na strażaków przystało
Po poświęceniu przez księdza kapelana i księdza dziekana  
– za pomocą kropidła i strażackiego wiadra – nowego pojaz�
du z drabiną dla Pruszkowa, uczestnicy apelu mogli obejrzeć 
prezentację obu drabin mechanicznych. Towarzyszyło temu 
donośne wycie syren obu pojazdów strażackich. 
Straż pożarna od lat jest na pierwszej pozycji w notowaniach 
dotyczących zaufania społecznego do służb publicznych (or�
ganizacje, zawody, rząd, sejm, politycy itp.) i uzyskuje zawsze 
wyniki powyżej 94%.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
WIĘCEJ ZDJĘĆ na https://mocnestrony.com.pl

ŚW. FLORIAN 
– PATRON STRAŻAKÓW
Życie św. Floriana przypadło na okres prześladowań chrześ-
cijan. Służył jako legionista w armii cesarza rzymskiego 
Dioklecjana. W roku 304 n.e. ujął się za prześladowanymi 
legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę 
śmierci. 4 maja 304 poniósł śmierć męczeńską w nurtach 
rzeki Enns (Anizy), na terenie dzisiejszej Górnej Austrii, 
w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch). Ciało Floriana 
odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wy-
budowano kościół i klasztor.
Na krakowskim Kleparzu stoi kościół pw. św. Floriana, fun-
dacji biskupa krakowskiego Gedki – w miejscu, gdzie według 
legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego 
na Wawel. Konie tak długo nie chciały ruszyć z miejsca, aż 
zdecydowano o wybudowaniu świątyni. Kult św. Floriana roz-
przestrzenił się zwłaszcza od czasu pożaru Kleparza, kiedy 
kościół jako jedyny z tamtejszych budynków cudownie oca-
lał.
Święty Florian został w 1436 r. przez biskupa krakowskie-
go kard. Zbigniewa Oleśnickiego ustanowiony jednym z czte-
rech głównych patronów Królestwa Polskiego.
Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących 
się z ogniem: strażaków, hutników i koksowników, kominia-
rzy, garncarzy, piekarzy. Jest również patronem Górnej Au-
strii obok św. Leopolda oraz miasta Linz, gdzie rozwinięty 
jest przemysł hutniczy oraz kilku polskich miast, m.in. Krako-
wa. Przypisywano mu obok funkcji wojskowych dowodzenie 
oddziałem gaśniczym. Według legendy, ocalił płonącą wio-
skę jednym wiadrem wody.
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ZAZDROŚĆ – dlaczego bywa taka silna?
Zazdrość sama w sobie niekoniecznie musi być czymś złym. Sygnalizuje 
ona, że coś jest dla nas ważne i nie chcemy tego stracić. Może dodawać 
pikanterii w związku, przypominać o jego istocie i konieczności ciągłej 
pielęgnacji. Zupełny brak zazdrości mógłby być niepokojący. Odczuwa-
nie jej jednak w sposób nadmierny niszczy związek. Zazdrość to uczucie 
szczególnie silne, mające różne oblicza. Jak z nią funkcjonować?

DOBRA, GDY OŻYWIA
Zazdrość ma chronić przed utratą part�
nera lub partnerki, wymusza naszą czuj�
ność wobec konkurentów, w których 
widzimy zagrożenie. Pojawia się, gdy 
czujemy, że coś niepokojącego dzieje się 
w ważnej dla nas relacji. W takim kon�
tekście ma więc pozytywne znaczenie, 
służy dobru naszej relacji. Jest normal�
nym przejawem tego, że partner jest dla 
nas ważny i nam na nim zależy. A do�
datkowo fakt, że partner jest atrakcyjny 
w oczach innych kobiet, które zwracają 
na niego uwagę, też powinien być dla 
nas pozytywną obserwacją. 
Mówi się, że szczypta zazdrości jest 
przyprawą miłości. To najlepiej podsu�
mowuje ten pozytywny aspekt zazdro�
ści. Sami jednak niekoniecznie zdajemy 
sobie z niego sprawę – często nie chce�
my się przyznać nawet przed sobą, że ją 
odczuwamy. Niekiedy jest nam wręcz 
trochę wstyd, gdy się pojawia, kojarzy 
się ze słabością. To jednak powszechna 
emocja, której warto być świadomym, 
bo może nieść jakąś ważną dla nas in�
formację. Może za mało zwracałem 
ostatnio uwagę na partnerkę? Może po�
winnam go bardziej doceniać, żeby nie 
zaczęła tego robić inna kobieta? Czy na 
pewno dobrze spełniam wszystkie jej/
jego potrzeby? Problem pojawia się, 
gdy zazdrość zaczyna przyjmować for�
mę patologiczną i destrukcyjną. 

ZŁA, GDY NISZCZY
Nadmiernie odczuwana i okazywana 
zazdrość jest czynnikiem, który nisz�
czy związek. Kierowani zazdrością 
potrafimy snuć w swojej wyobraźni 
oskarżycielskie podejrzenia i wymy�
ślać scenariusze, które wcale nie za�
istniały. Zazdrośnik szkodzi nie tylko 
relacji i partnerowi, ale także samemu 
sobie – wzbudza w sobie złość, gniew, 
smutek, rozgoryczenie, lęk, niekiedy 
nawet nienawiść. Nieustanna podej�
rzliwość i czujność są na dłuższą metę 
nie do wytrzymania dla żadnej ze stron. 
W skrajnych przypadkach zazdrość 
może przyjmować nawet chorobliwą 
postać. Psychologowie wskazują na 
tzw. zespół Otella, przejawiający się 
ekstremalną zazdrością o partnera lub 
partnerkę, który może prowadzić do ak�
tów przemocy fizycznej i psychicznej. 
W praktyce osoba cierpiąca na to za�
burzenie całe swoje działania skupia na 

poszukiwaniu dowodów zdrady partne�
ra. Z czasem podejrzenia nabierają na 
sile, żadne racjonalne argumenty nie 

mają zastosowania, a chory posuwa 
się do coraz bardziej wyrafinowanych 
i podłych rzeczy. To jest ta najbardziej 
mroczna i destrukcyjna postać zazdro�
ści. 

PŁEĆ – EWOLUCYJNA
Panuje powszechnie przekonanie, że 
zazdrość ma płeć – oznacza to, że męż�
czyźni i kobiety odczuwają zazdrość 
w innych sytuacjach. Mężczyźni są 
bardziej zazdrośni o seks niż o uczucia. 
Przeciętnego mężczyznę mocno zaboli 
zdrada fizyczna partnerki, natomiast 
mniej dotknie go fakt, że zwierzała się 
drugiemu mężczyźnie. Z kolei kobiety 
bardziej cierpią przy zdradzie uczucio�
wej niż seksualnej. 
Badacze znajdują uzasadnienie tej różni�
cy w wywodzącej się z ewolucjonizmu 
teorii pewności rodzicielstwa. Istotę 
tej teorii najlepiej oddaje stwierdzenie: 
„mother’s baby, father’s may be”. In�
nymi słowy, pewność rodzicielska jest 
stuprocentowa wyłącznie w przypad�
ku kobiet. Zgodnie z tą teorią zazdrość 
męska ma charakter gównie seksualny, 
bo nie jest on pewny swojego ojcostwa 
– zdrada seksualna kobiety uniemożli�
wia mu reprodukcję jego genów. Nato�
miast zazdrość kobiety, pewnej swego 
rodzicielstwa, ma charakter głównie 
emocjonalny, gdyż zainteresowanie 

emocjonalne mężczyzny inną kobietą 
odciąga mężczyznę od opieki nad nią 
i jej dzieckiem, co utrudnia optymalny 
przekaz jej genów. I choć takie wyjaś�
nienia ewolucyjne wydają się z dzisiej�
szej perspektywy kontrowersyjne, może 
nawet przesadzone, to z całą pewnością 
coś w nich jest. 

JAK ZAZDROŚCIMY?
Płeć i jej znaczenie z perspektywy ewo�
lucyjnej to niejedyny czynnik różnicu�
jący nas pod względem odczuwanej 
zazdrości. Sporo zależy także od osobo�
wości i priorytetów danego człowieka. 
Ludzie, którzy w związku cenią przy�
wiązanie i bliskość, poczują zazdrość, 
gdy ich wybranek (lub wybranka) 
będzie utrzymywać bliskie więzi emo�
cjonalne z inną osobą płci przeciwnej. 
Z kolei ludzie, dla których najważniej�
szy jest seks, będą zazdrośni o seks. 
Jak podkreśla znany psycholog społecz�
ny Bogdan Wojciszke, dużo zależy od 
tego, co w związku zostało obłożone 
klauzulą wyłączności. Istotne są także 
czynniki osobowości. Przykładowo, 
ludzie z niską samooceną, niepewne 
własnej wartości, czujące się gorsze od 
swojego partnera, częściej i silniej od�
czuwają zazdrość. 
Co ciekawe, badacze wykazali, że za�
zdrosne są już sześciomiesięczne nie�
mowlęta. Gdy tylko zobaczą, że ich 
mama interesuje się innym dzieckiem, 
robią wszystko, aby zwrócić na siebie 
uwagę. Są niespokojne, zaczynają pła�
kać, rzucają smoczkiem, zabawką czy 
czymkolwiek, co znajdą pod ręką. 

CO SIĘ DZIEJE W MÓZGU?
Odczuwanie zazdrości uaktywnia wiele 
różnych obszarów mózgu – być może 
dlatego to dla nas aż tak bolesne uczucie. 
Jednym z nich jest przedni zakręt obrę�
czy, który odpowiada za empatię i po�
dejmowanie decyzji. Innym jest boczna 
przegroda mózgu, którą uruchamia ból 
emocjonalny (gdy np. zostaliśmy zlek�
ceważeni lub zranieni przez innych). 
Pod wpływem zazdrości uwalniane 
są nie tylko hormony stresu (tu przede 
wszystkim kortyzol), ale także oksyto�
cyna, określana potocznie jako hormon 
miłości. Jest ona odpowiedzialna za po�
zytywne emocje takie jak zaufanie czy 
empatia, ale jej poziom wzrasta także 
w przypadku silnych emocji negatyw�
nych. Widok partnera przytulonego do 
innej kobiety aktywuje także znajdujące 
się w układzie limbicznym prążkowie 
brzuszne. Odpowiada ono za podejmo�
wanie decyzji i zachowania związane 
z nagrodami. Jak widać, badanie uczu�
cia zazdrości to kopalnia wiedzy dla 
pasjonujących się funkcjonowaniem 
mózgu neurobiologów. 

ZAZDROŚĆ A ZAWIŚĆ 
Uczuciem często mylonym z zazdrością 
jest zawiść – choć wywołuje ona podob�
ne skojarzenia to należy je wyraźnie od 
siebie odróżniać. Zawiść jest znacznie 
silniejsza niż zazdrość. Polega na od�
czuwaniu silnej niechęci lub wrogości 
do osoby mającej cechy, osiągnięcia czy 
przedmioty, które samemu chciałoby się 
posiadać. Gdzie jest główna różnica? 
Osoby zazdrosne też chciałyby mieć te 
rzeczy. Osoby zawistne idą o krok dalej 
– życzą innym, aby straciły to, co posia�
dają. Podczas gdy w zazdrości można 
odnaleźć aspekty pozytywne (np. do�
wód na to, że zależy nam na partnerze), 
zawiść budzi wyłącznie negatywne ko�
notacje. Zazdrość może motywować do 
pracy nad osiągnięciem tego, co posiada 
rywal. Osobie zawistnej chodzi tylko 
o to, aby rywal to stracił. Nie istnieje 
pojęcie „zdrowej zawiści”. Dlatego tak 
ważne jest odróżnianie obu tych pojęć. 

CO ROBIĆ?
Zazdrość bywa kojarzona jako cecha 
ludzi słabych. To duża generalizacja. 
Jest to na tyle silna emocja, że na pewno 
każdy z nas odczuwał ją w swoim ży�
ciu przynajmniej kilkukrotnie. Ważną 
kwestią jest jednak to, co z tą zazdroś�
cią zrobimy. Niezależnie od tego, jak 
bardzo ekspresyjnie ją przejawiamy, 
wszyscy postrzegamy to uczucie jako 
bolesne, nieprzyjemnie, niekiedy nawet 
obezwładniające. Co robić w sytuacji, 
gdy się pojawia? Najrozsądniej byłoby 
poddać analizie tę sytuację, zanim zare�
agujemy. 

Czy na pewno winny jest nasz partner? 
Czy rzeczywiście zrobił on coś złego? 
A może złości nas przede wszystkim 
potencjalna rywalka? Zachowanie spo�
koju i próba złagodzenia tego uczucia 
to najbardziej rekomendowana strate�
gia. Nie chodzi o tłumienie tej emocji 
– dobrze, że się pojawia, bo niesie dla 
nas jakąś informację. Chodzi jednak 
o przyjęcie jak najbardziej dojrzałej re�
akcji zamiast gwałtownego wybuchu 
i serii przedwczesnych oskarżeń wobec 
partnera. Mogą one rzucić mroczny cień 
na całą naszą relację. Warto więc zrobić 
krok do tyłu i uważnie się tej zazdrości 
przyjrzeć. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• D.M. Buss, Zazdrość – niebezpieczna namięt-
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PODZIĘKOWANIE DLA DZIELNICOWEJ 
Z URSUSA
Do Komendanta Stołecznego Po�
licji wpłynęło podziękowanie dla 
dzielnicowej asp. Marty Włoszek 
z komisariatu w Ursusie. Autorem 
listu była mieszkanka dzielnicy, 
która wyraziła swoje podzięko�
wanie za profesjonalizm, empatię, 
szacunek oraz wsparcie w trudnej 
sytuacji.

asp. Marta Włoszek

(TK)
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COVID-19 odpuszcza. W sobotę, 
29 maja bardzo dobrze przyjęty 
przez liczną publiczność koncert 
Luigi Pagano zainaugurował 
cykl dużych imprez plenerowych 
zaplanowanych na lato przez Dom 
Kultury „Portiernia”. 

B ogusław Łopuszyński, Dyrektor 
Ośrodka Kultury „Arsus”, którego 
filią jest DK „Portiernia” poinformo�

wał, że: – Razem z władzami dzielnicy 
przygotowaliśmy teren przy „Portierni” 
specjalnie do wydarzeń artystycznych, 
eventów, na powietrzu, w plenerze, szcze-
gólnie dla mieszkańców z nowych osiedli 
na terenach pozakładowych. Na pewno 
będzie tutaj możliwość wypoczynku i spę-
dzenia dobrze czasu. Mam nadzieję, że aż 
do października.
„Portiernia” mieści się przy ul. Trakto�
rzystów 20 w Ursusie w zaadaptowanym 
budynku dawnej portierni Zakładów Me�
chanicznych „Ursus”, przez którą jeszcze 
w pierwszej dekadzie XXI wieku prze�
chodziło codziennie kilkanaście tysięcy 
pracowników fabryki traktorów.
Zadaszoną scenę usytuowano na zie�
lonym, otoczonym drzewami obszarze 
obok domu kultury, na którym stanęły 
zaaranżowane przez pracowników pla�
cówki stoliki, m.in. z wielkich, drewnia�
nych szpul po przewodach elektrycznych. 
Na pierwszy koncert dla publiczności 
było zabezpieczonych ok. 50 miejsc sie�
dzących. Kiedy zaczął zapadać zmrok, 
włączono nastrojowe oświetlenie. Nowe 
miejsce dla koncertów i innych wyda�
rzeń kulturalnych w Ursusie stwarzało 
klimatyczny nastrój. Pomimo, że był to 
pierwszy od ponad roku koncert w plene�
rze w dzielnicy Ursus i to przy niepewnej 
pogodzie, przybyło stu kilkudziesięciu 
amatorów muzyki i śpiewu. 
Otwierająca wydarzenie kierowniczka 
„Portierni” Bożena Kuśmierek wyraziła 

nadzieję, żeby: ... serca i również nogi nie 
pozostały martwe... I tak się stało – były 
tańce, wspólne śpiewanie, wspaniała at�
mosfera. Bo też repertuar był dla wszyst�
kich. Widzowie usłyszeli ponadczasowe 
światowe przeboje, romantyczne piosen�
ki włoskie, autorskie utwory Pagano. To�
warzyszyli mu Don Camello i Arkadiusz 
Bolecki na instrumentach perkusyjnych. 
W kilku utworach partnerowała artyście 
żona Agnieszka, również piosenkarka. 
Wybrzmiał m.in. rewelacyjnie zaśpiewa�
ny wielki przebój „Bella Ciao”, o którym 
niewiele osób wie, że jest to pieśń wło�
skich partyzantów, walczących przeciwko 
nazistom, pochodząca z 1942 roku; „Vo�
lare” – hit Domenico Modugno z 1958 r.; 
„Amada Mio, Amore Mio” – wylanso�
wany przez El Pasador w 1977 r. i wiele 
innych światowych i włoskich przebojów. 
Po polsku Luigi zaśpiewał „Nie płacz, 
kiedy odjadę”. Do tego przeboju tekst na�
pisała dziennikarka i poetka Wanda Sie�
radzka de Ruig dla Marino Mariniego na 
początku lat sześćdziesiątych. 

Mimo, że koncert trwał 1,5 go�
dziny, zauroczonym widzom 
wciąż było mało. Frekwencja na 
kolejnych wydarzeniach, orga�
nizowanych na Scenie Letniej, 
po likwidacji kolejnych ograni�
czeń liczby uczestników imprez 
zbiorowych, powinna jeszcze 
wzrosnąć.

Dyrektor Łopuszyński dodał na 
koniec: – Szczegółowy program 
koncertów  na scenie letniej bę-
dziemy podawać na bieżąco. Ta 
placówka mieści się najbliżej 
nowych osiedli. Inne nasze pla-
cówki – Ośrodek Kultury „Ar-
sus”, Dom Kultury „Miś” będą 
organizować swoje wydarzenia 
w Parku Czechowickim i na 

osiedlu „Niedźwiadek”. Na wszystkie 
zapraszamy. Mamy nadzieję, że COVID 
już nam nie będzie przeszkadzał. Natu-
ralnie we wszystkich naszych ośrodkach 
już wkrótce, również wewnątrz, będą się 
odbywały imprezy, na razie z 50% wyko-
rzystaniem miejsc.

Luigi Pagano – szczególny, niezwykle 
uzdolniony,  o ciekawiej barwie głosu  
– gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, 
to Włoch, pochodzący z Neapolu. Luigi 
śpiewa i akompaniuje sobie na gitarze 
akustycznej. Do Polski sprowadził się 
w 2014 roku. Jak sam mówi, sprawiła 
to miłość do pięknej kobiety – piosen�
karki Agnieszki Dziąg, z którą w 2001 r. 
w Abu Zabi wzięli ślub. Od lat dziewięć�
dziesiątych artyści występowali najpierw 
niezależnie, potem wspólnie w Emira�
tach Arabskich. Już 7 lat mieszkają w ro�
dzinnej miejscowości Agnieszki – Słupi 
pod Skierniewicami. 

Tekst i zdjęcia  
Jacek Sulewski
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PIJANY PROWADZIŁ POJAZD I ZAOFEROWAŁ 
POLICJANTOWI ŁAPÓWKĘ
Mł. asp. Artur Kiczuł na co dzień jest dzielni�
cowym w komisariacie Policji w Ursusie. Na 
ulicy Keniga zauważył pojazd, którego kie�
rowca nie stosował się do obowiązku używa�
nia świateł mijania. Funkcjonariusz postano�
wił zatrzymać samochód do kontroli. W czasie 
czynności, od kierowcy wyczuwalna była woń 
alkoholu. Mężczyzna został poddany badaniu 
na zawartość alkoholu w wydychanym powie�
trzu. Okazało się, że prowadził pojazd mając 
prawie 3 promile alkoholu w organizmie.
31�latek został poinformowany o zatrzymaniu 
i podczas doprowadzania do jednostki Policji 
oświadczył, że chce się dogadać i wyjął z port�
fela 500 złotych oraz 100 dolarów. Po wyko�
naniu wszystkich czynności został osadzony 
w policyjnym areszcie.
Mężczyzna po wytrzeźwieniu został dopro�
wadzony do prokuratury, gdzie usłyszał dwa 
zarzuty. Jeden dotyczył prowadzenia pojaz�
du pod wpływem alkoholu, a drugi złożenia 
obietnicy udzielenia korzyści majątkowej 
w zamian za odstąpienie od zatrzymania.
Od 31�latka na poczet przyszłych kar została 
zabezpieczona gotówka.

32-LATEK Z DOŻYWOTNIM ZAKAZEM 
PROWADZENIA POJAZDÓW WSIADŁ ZA KIEROWNICĘ
Dzielnicowi w czasie kontroli rejonu służbo�
wego na ulicy Henryka Brodatego zauważyli 
pojazd, którego kierowca wyglądał na zdez�
orientowanego. Funkcjonariusze postanowili 
zatrzymać samochód do kontroli. Okazało się, 
że trafnie ocenili zachowanie kierowcy, które 
mogło wskazywać na coś więcej niż tylko brak 
orientacji w terenie. W czasie czynności wy�
szło na jaw, że 32�letni kierowca posiada do�
żywotni zakaz prowadzenia pojazdów mecha�
nicznych.
Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony 
do komisariatu, gdzie po wykonaniu wszyst�
kich czynności usłyszał zarzut z art. 244 ko�
deksu karnego.

POWIAT ZACHODNIOWARSZAWSKI

POLICJANCI URATOWALI LUDZKIE ŻYCIE
Dochodziła północ, kiedy policjanci z ogni�
wa patrolowo�interwencyjnego starobabickiej 
komendy zauważyli na jednym z parkingów 
leśnych zaparkowany pojazd. Okazało się, że 
wnętrze samochodu wypełnione jest spalina�
mi, a w środku na miejscu kierowcy siedzi 
mężczyzna. Policjanci, którzy pojawili się na 
miejscu, w ostatniej chwili uratowali życie 
mężczyźnie. Funkcjonariusze udzielili mu 
niezbędnej pomocy i przekazali w ręce ratow�
ników medycznych, którzy przetransportowali 
mężczyznę do szpitala.

PAMIĘTAJ, jeśli znalazłeś/aś się w trudnej sytuacji 
życiowej, potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bli-
skich potrzebuje pomocy skontaktuj się z:

 n Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 
� dla osób dorosłych w kryzysie emocjo�
nalnym, potrzebujących wsparcia i porady 
psychologicznej, rodziców potrzebujących 
wsparcia w procesie wychowawczym oraz 

osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefo�
niczna 116 123 udziela pomocy psycholo�
gicznej osobom doświadczającym kryzysu 
emocjonalnego, samotnym, cierpiącym 
z powodu depresji, bezsenności, chronicz�
nego stresu.

n Antydepresyjny Telefon Zaufania Fun-
dacji ITAKA 22 484 88 01 – czynny jest 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
15:00 – 20:00, dyżury psychologów: w po�
niedziałki i wtorki, dyżury psychiatrów: 
w czwartki i piątki, seksuolog: środa. Nie 
chcesz rozmawiać? Napisz do nas: pora-
dy@stopdepresji.pl

n Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzie-
ży 116 111 – wsparcie prowadzi Fundacja 
Dajemy Dzieciom Siłę, która bezpłatnie 
pomaga dzieciom, które doświadczyły róż�
nych form przemocy. Telefon jest anoni�
mowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny. 
W telefonie zaufania pracują psycholodzy 
i pedagodzy – konsultanci. Jesteśmy pro�
fesjonalnie przygotowani do świadczenia 
pomocy psychologicznej przez telefon oraz 
online https://116111.pl/

ODPOWIE ZA KRADZIEŻ TELEFONU
Do komisariatu w Łomiankach przyszła po�
krzywdzona, która zgłosiła, że podczas wspól�
nego spożywania alkoholu znajoma ukradła jej 
telefon. Kobiety w towarzystwie innych osób 
spędzały piątkowy wieczór. 34�letnia mieszkan�
ka gminy wykorzystała to, że jej kompanka była 
nietrzeźwa i ukradła jej telefon. Wartość skra�
dzionego telefonu to blisko 5 tys. złotych.
Dzielnicowi z komisariatu zatrzymali 34�letnią 
mieszkankę gminy. Kobieta usłyszała już zarzut 
kradzieży. Przyznała się do popełnionego czynu 
i poddała dobrowolnie karze. Kodeks karny za 
to przestępstwo przewiduje karę nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności.

W 7 DNI UKRADŁ 52 BUTELKI ALKOHOLU
Dochodziła 15.00, kiedy dyżurny z Komisaria�
tu Policji w Łomiankach otrzymał zgłoszenie 
o kradzieży alkoholu w jednym z dyskontów 
na terenie gminy. Na miejsce pojechali dziel�
nicowi. Jak się okazało sprawcę kradzieży ujął 
pracownik ochrony, gdy ten przekroczył już li�
nię kas nie płacąc za towar. Sklepowe kamery 
zarejestrowały, że 29�latek regularnie przez kil�
ka ostatnich dni dokonywał kradzieży alkoholu. 
Łącznie przez 7 dni ukradł 52 butelki z alko�
holem na kwotę ponad 5 tys. złotych. Funkcjo�
nariusze zatrzymali mężczyznę i przewieźli do 
jednostki Policji.
Zgromadzony przez policjantów materiał dowo�
dowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu 
zarzutów kradzieży, do których się przyznał. Za 
popełnienie tego przestępstwa grozi kara nawet 
do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 
mężczyzny zadecyduje sąd.

POWIAT PRUSZKOWSKI

POSZUKUJEMY ŚWIADKÓW WYPADKU 
ŚMIERTELNEGO W SĘKOCINIE STARYM          ➡
W piątek, 4 maja, po godzinie 23.00 na skrzy�
żowaniu ul. Braci Leśnej (droga 721) z trasą S7 
w Sękocinie Starym, doszło do zderzenia trzech 
pojazdów. W wyniku tego tragicznego zdarze�
nia kierujący oplem 35�letni mężczyzna poniósł 
śmierć na miejscu.
Okoliczności i przyczyny wypadku będą wyjaś�
niane przez prokuraturę i policję.
Świadkowie tego wypadku oraz osoby mo-
gące przyczynić się do ustalenia okoliczności 
zdarzenia, a także osoby, których pojazdy 
były wyposażone w rejestratory obrazów, 

proszone są o kontakt z Komendą Powiatową 
Policji w Pruszkowie telefon (22) 758 60-81 
oraz  477 246 221. 
Do Państwa dyspozycji pozostaje również 
adres poczty elektronicznej – e-mail: 
oficer.prasowy.pruszkow@ksp.policja.gov.pl

PRAWIE KILOGRAM MEFEDRONU TRZYMAŁ 
W KOTŁOWNI

Zabezpieczony przez policjantów mefedron
Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego 
pruszkowskiej komendy, ustalili, że 42�letni 
mieszkaniec Pruszkowa może posiadać znaczne 
ilości substancji zabronionych.
Policjanci udali się do miejsca zamieszkania 
42�latka. W pomieszczeniu kotłowni ujawnili 
torbę foliową zamkniętą próżniowo i 8 worecz�
ków foliowych z zawartością zbrylonej substan�
cji koloru żółtego oraz wagę elektroniczną. Męż�
czyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego 
aresztu.
Badanie wykonane przez Laboratorium Krymi�
nalistyczne Komendy Stołecznej Policji wyka�
zało, że zabezpieczona substancja to mefedron 
o łącznej wadze 988 gramów.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego męż�
czyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej 
w Pruszkowie zarzut posiadania znacznej ilości 
środków odurzających. Podejrzany przyznał się 
do zarzucanego mu przestępstwa.
Prokurator zastosował wobec 42�latka środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozba�
wienia wolności.

ZATRZYMANY ZA POSIADANIE  
PONAD 950 GRAMÓW AMFETAMINY
Z ustaleń funkcjonariuszy z wydziału krymi�
nalnego pruszkowskiej komendy wynikało, że 
31�letni mężczyzna może posiadać znaczne ilo�
ści substancji zabronionych.
Na terenie gminy Michałowice zatrzymali po�
dejrzanego do kontroli. W bagażniku jego samo�
chodu policjanci ujawnili torbę foliową z zawar�
tością białej zbrylonej substancji.
W czasie przeszukania lokali, w których miesz�
kał zatrzymany, ujawnione zostały woreczki fo�
liowe z marihuaną i kokainą. 31�latek trafił do 
policyjnego aresztu.
Badanie wykonane przed Laboratorium Krymi�
nalistyczne KSP wykazało, że zabezpieczona 
substancja to amfetamina o łącznej wadze ponad 
950 gramów.
Po zgromadzeniu materiału dowodowego męż�
czyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej 
w Pruszkowie zarzuty posiadania znacznej ilości 
substancji psychotropowej i środków odurzają�
cych. 
Prokurator poparł wniosek policjantów o zasto�
sowanie środka zapobiegawczego wobec męż�
czyzny i decyzją sądu został on tymczasowo 
aresztowany na okres trzech miesięcy.
Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozba�
wienia wolności.

Zebrał Tadeusz Kotus
Źródło: KRP III Warszawa, KPP Pruszków, KPP Stare Babice
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URSUS

PIJANY PROWADZIŁ POJAZD I ZAOFEROWAŁ 
POLICJANTOWI ŁAPÓWKĘ
Mł. asp. Artur Kiczuł na co dzień jest dzielni�
cowym w komisariacie Policji w Ursusie. Na 
ulicy Keniga zauważył pojazd, którego kie�
rowca nie stosował się do obowiązku używa�
nia świateł mijania. Funkcjonariusz postanowił 
zatrzymać samochód do kontroli. W czasie 
czynności, od kierowcy wyczuwalna była woń 
alkoholu. Mężczyzna został poddany badaniu 
na zawartość alkoholu w wydychanym powie�
trzu. Okazało się, że prowadził pojazd mając 
prawie 3 promile alkoholu w organizmie.
31�latek został poinformowany o zatrzymaniu 
i podczas doprowadzania do jednostki Policji 
oświadczył, że chce się dogadać i wyjął z port�
fela 500 złotych oraz 100 dolarów. Po wyko�
naniu wszystkich czynności został osadzony 
w policyjnym areszcie.
Mężczyzna po wytrzeźwieniu został dopro�
wadzony do prokuratury, gdzie usłyszał dwa 
zarzuty. Jeden dotyczył prowadzenia pojazdu 
pod wpływem alkoholu, a drugi złożenia obiet�
nicy udzielenia korzyści majątkowej w zamian 
za odstąpienie od zatrzymania.
Od 31�latka na poczet przyszłych kar została 
zabezpieczona gotówka.
mł. asp. Karol Cebula/is

32-LATEK Z DOŻYWOTNIM ZAKAZEM 
PROWADZENIA POJAZDÓW WSIADŁ ZA 
KIEROWNICĘ
Dzielnicowi w czasie kontroli rejonu służbo�
wego na ulicy Henryka Brodatego zauważyli 
pojazd, którego kierowca wyglądał na zdez�
orientowanego. Funkcjonariusze postanowili 
zatrzymać samochód do kontroli. Okazało się, 
że trafnie ocenili zachowanie kierowcy, które 
mogło wskazywać na coś więcej niż tylko brak 
orientacji w terenie. W czasie czynności wy�
szło na jaw, że 32�letni kierowca posiada do�
żywotni zakaz prowadzenia pojazdów mecha�
nicznych.
Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony 
do komisariatu, gdzie po wykonaniu wszyst�
kich czynności usłyszał zarzut z art. 244 ko�
deksu karnego.
mł. asp. Karol Cebula


