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PIASTÓW

PIKNIK EKOLOGICZNY – „Pożegnanie lata” w Piastowie
W niedzielę, 22 września, na dzień przed przyjściem kalendarzowej jesie-
ni, z mieszkańcami Piastowa podczas pikniku ekologicznego, zorganizo-
wanego na boisku bocznym MOSiR-u w Piastowie, żegnało się lato. Czy-
niło to tak, jak na najcieplejszą porę roku przystało – piękną słoneczną, 
pogodą, błękitnym niebem i temperaturą powyżej 20 stopni. Sobota przed 
i poniedziałek po, wcale tak nie wyglądały – było chłodno i wilgotno, 
niebo zachmurzone. 

Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu
Początek imprezy wyznaczono na godz. 
13.00, zakończenie zaplanowano na 
20.00. Piknik ekologiczny „Pożegnanie 
lata” zorganizowano w ramach Euro-
pejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu (ETZT). Inicjatywa ta zosta-
ła zapoczątkowana w roku 2002 przez 
Komisję Europejską, i  od samego po-
czątku biorą w niej udział także polskie 
miasta. W krajach europejskich, podczas 
trwającej przez cały tydzień kampanii, 
władze samorządowe oraz inne zaanga-
żowane organizacje starają się zachęcać 
mieszkańców do zmiany niekorzystnych 
dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń 
transportowych i poprawy jakości życia. 
Promowane są bardziej ekologiczne for-
my przemieszczania się - transport pub-
liczny, jazda na rowerze czy modnych 
ostatnio hulajnogach,  chodzenie pieszo. 

W tym roku tematem przewodnim był  
„Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”, 
a kulminacją, jak co roku, „Dzień bez 
samochodu”, który przypadł tym razem 
w dzień wolny od pracy – czyli niedzie-
lę, 22 września. I tego też dnia  Piastów 
żegnał odchodzące lato.

Organizatorzy i sponsorzy
Imprezę zorganizowano na boisku 
bocznym MOSiR-u w Piastowie, przy 
Al. Tysiąclecia 1, a jej organizatorami 
byli: Miasto Piastów, Miejski Ośrodek 
Kultury i Piastowskie Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych. Główni  sponso-
rzy wydarzenia  to: LS Airport Services, 
LS Technics, MOSiR Piastów, Muzeum 
Motoryzacji i Techniki w Piastowie, 
Grupa CDE zajmująca się odnawialny-
mi źródłami energii i sieć klubów i si-
łowni Zdrofit. „Mocne Strony” były jed-
nym z patronów medialnych imprezy. 

Atrakcje
Najliczniejszą grupą uczestników na 
tego typu imprezach są dzieci – przy-
bywające wraz z  rodzicami, dziad-
kami, starszym rodzeństwem – i duża 
część atrakcji jest przygotowywana pod 
ich kątem. Ale o starszych i dorosłych 
też się nie zapomina. Nie inaczej było 
tutaj.  Dmuchańce, trampolina, malo-
wanie buziek, animacje z nagrodami, 
mnóstwo balonów z logo imprezy.  Za-
jęcia plastyczne prowadzili pracownicy  
Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej 
„Dom Jana Pawła II” w Piastowie. Przy 
wejściu na teren MOSiRU można było 
„zwiedzić” wóz Straży Pożarnej. Muze-
um Motoryzacji i Techniki w Piastowie 
zaprezentowało kilka eksponatów ze  

swojej kolekcji: samochód rajdowy Po-
lonez 2000, Żuka z plandeką i Wołgę. 
Licznie odwiedzano stanowisko LS Air-
port Services – największej  w Polsce 
spółki zajmującej się obsługą naziemną 
samolotów pasażerskich. W namiocie 
każdy chętny, przy pomocy symulato-
rów,  mógł przenieść się na płytę lotni-
ska, uczestniczyć w rozładunku i zała-
dunku bagażu i holowaniu samolotu na 
pas startowy. Obok można było zagrać 
w koło fortuny, gdzie odpowiadając na 
pytania z dziedziny lotnictwa można 
było wygrać atrakcyjne nagrody, a przy 
okazji dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy np. jak nazywali się bracia, któ-
rzy wynaleźli samolot z napędem(a na 
początku zajmowali się rowerami),  co 

oznacza skrót SOL, jakie przeznaczenie 
ma samolot.. Zainteresowaniem cieszy-
ło się stoisko Piastowskiego Stowarzy-
szenia „Bezpieczny kot” pomagające 
kotom dzikim, chorym i bezdomnym. 
Na tego typu imprezie wystawiało się 
po raz pierwszy. Można było porozma-
wiać, podzielić się swoimi odczuciami, 
udzielić wsparcia. Swoje stanowiska 
miały też Zdrofit, Junior Odkrywca, 
Avon i Piastowskie Archiwum Miejskie.

Na scenie
Sporo ciekawego działo się na scenie 
ustawionej na boisku i w jej otoczeniu. 
Przegląd atrakcji rozpoczął pokaz ju-
-jitsu w wykonaniu zawodników Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego Hyosai. 
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Rok z życia Biletu 
Metropolitalnego 
Mieszkańcy podwarszawskich gmin 
już od roku mogą korzystać z roz-
szerzonej oferty Warszawa+. Tań-
sze bilety cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem pasażerów. 

Rozszerzony program Warszawa+ 
wszedł w życie 1 września 2018 r. 
ale wydawanie kart przez samorzą-

dy oraz przedsprzedaż Biletów Metro-
politalnych rozpoczęła się już w poło-
wie sierpnia. Przez rok mieszkańcy 
aglomeracji kupili ich 253 987 sztuk. 
Nowa oferta zachęciła mieszkańców 
aglomeracji do podróży Warszawskim 
Transportem Publicznym – przez rok 
obowiązywania Biletu Metropolital-
nego (1 września 2018 – 31 sierpnia 
2019) wzrosła liczba sprzedanych 
biletów. Sprzedaż biletów długookre-
sowych na 1. i 2. strefę wyniosła 490 
838 sztuk (o łącznej wartości 97 175 
653,00 złotych) i było to o ok. 10 proc. 
więcej niż rok wcześniej. W okresie od 
1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 
roku pasażerowie kupili 445 730 bile-
tów ważnych na 1. i 2. strefę (za 81 591 
319,00 złotych). 
Dane pokazują ponad 19-procento-
wy wzrost ich wartości od momentu 
wprowadzenia nowej oferty – chętniej 
kupowane są droższe bilety 90 dnio-
we ważne w obu strefach. W ostatnim 
roku obowiązywania „starej” oferty 
pasażerowi kupili 89 320 sztuk tych 
biletów za kwotę 29 820 885,00 zł. Te-
raz było to aż 124 973 sztuk o wartości 
42 341 785,00 złotych czyli niemal 40 
proc. biletów więcej. 
Z liczby 490 838 sprzedanych bile-
tów długookresowych na 1. i 2. stref 
253 987 sztuki to Bilety Metropolitalne 
– przeznaczone dla mieszkańców pod-
warszawskich gmin, które podpisały 
porozumienie z Zarządem Transportu 
Miejskiego. Oznacza to, że około 237 
tysięcy sztuk biletów długookreso-
wych na obie strefy nabyły osoby, które 
przyjeżdżają do Warszawy z dalszych 
gmin niż te, które są w bezpośrednim 
sąsiedztwie stolicy i nie podpisały po-
rozumień z ZTM. W tej chwili tańsze 
bilety mogą kupować mieszkańcy 25 
gmin: Góra Kalwaria, Wołomin, Sule-
jówek, Wiązowna, Stare Babice, Oża-
rów Mazowiecki, Józefów, Otwock, 
Piaseczno, Kampinos, Lesznowola, 
Kobyłka, Legionowo, Leszno, Ra-
szyn, Nieporęt, Jabłonna, Radzymin, 
Konstancin-Jeziorna, Wieliszew, Na-
darzyn, Pruszków, Zielonka, Piastów, 
Prażmów. 
Każda gmina ma do wyboru trzy po-
ziomy dofinansowania zakupu biletów 
mieszkańcom i odpowiadające im trzy 
rodzaje biletów Warszawa+1, Warsza-
wa+2, Warszawa+3. Pasażer rozlicza-
jący się z podatków w gminie, która 
podpisała porozumienie z Zarządem 
Transportu Miejskiego w ofercie War-
szawa+3 za bilet 30-dniowy normalny 
imienny ważny w obu strefach bileto-
wych płaci tylko 120 zł, czyli o 60 zł 
mniej niż wcześniej. Bilet 90-dnio-
wy normalny imienny z kolei, ważny 
w obu strefach będzie kosztował 330 zł 
(czyli o 130 zł mniej). Różnicę w cenie 
pokrywa dany samorząd.

Tomasz Kunert 
Rzecznik prasowy

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Klub powstał z inicjatywy Artura Ty-
kwińskiego, czołowego zawodnika ju-
-jitsu, czterokrotnego mistrza Polski, 
medalisty zawodów rangi ogólnopol-
skiej i międzynarodowej. Następnie klub 
fitness Zdrofit  zaprezentował pokazowy 
trening  aerobiku, dzieci uczestniczące 
w zajęciach siatkarskich MUKS Tie-
-break rozegrały pokazowy mecz tre-
ningowy (chętni mogli dołączyć i zagrać 
z nimi), zaprezentowano ćwiczenia jogi. 
Dzięki SPZOZ Piastun – widzowie mo-
gli utrwalić zasady  udzielania pierwszej 

pomocy. Ciekawostką było to, że pokaz 
wykonywany był  w rytm muzyki – je-
den z muzyków  „Prywatnej Galaktyki” 
jest ratownikiem medycznym.

Food trucki 
Zadbano też o atrakcje gastronomiczne.  
Na terenie imprezy zaparkowało kilka  
food trucków, z których wyróżniał się 
szczególnie jeden – Obłędnie Smacz-
ne Pętko PODPALACZ, wyglądający, 
jakby przyjechał ze strażakami, ale poza 
samochodem, który został od nich ku-

piony – ze służbami tymi nie miał nic 
wspólnego.

Atrakcje muzyczne
Po pokazach przyszedł czas na występy 
muzyczne. Rozpoczęli instruktorzy tu-
tejszego MOKu – Bogumiła Ostrovnoi 
i jej mąż Denys (prowadzą zajęcia wo-
kalne i naukę gry na saksofonie). Po 
nich mocniejsze brzmienie zaprezento-
wał  lokalny zespół „Prywatna Galakty-
ka” grający muzykę z pogranicza hard 
rocka i metalu. Na koniec, dla miłośni-

ków muzyki klubowej  taneczne rytmy 
K-Leah (uczestniczki The Voice of Po-
land) oraz DJ (didżejka) Mixtee .

Bardzo ładne pożegnanie
Lato pożegnało się bardzo ładnie, im-
preza była udana, pogoda sprzyjała 
uczestnictwu najmłodszych – w kulmi-
nacyjnych momentach było ok. 400–500 
osób. Oby złota polska jesień utrzymała 
się teraz jak najdłużej…

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik
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PRUSZKÓW
Wspomnienie ofi ar obozu przej-
ściowego Durchgangslager 
121, utworzonego przez Niem-
ców  na terenie Zakładów Na-
prawczych Taboru Kolejowego 
w Pruszkowie dotyczy zarówno 
Warszawy, Pruszkowa, jak i po-
zostałych miejscowości, w któ-
rych znajdowały się jego fi lie 
– w Ursusie (teren  Państwo-
wych Zakładów Inżynierii), Pia-
stowie  (teren fabryki gumowej 
„Tudor i Piastów”),  Ożarowie 
Mazowieckim  (teren fabryki 
kabli i huty szkła), Włochach (teren fabryki „Era”), Skierniewicach (Dulag 142) i Grodzisku Mazo-
wieckim. Przez obóz – od 7 sierpnia 1944 r. do początków stycznia 1945 r. (w trakcie i po kapitulacji 
Powstania Warszawskiego) – przeszło około 600 tysięcy mieszkańców stolicy, a tysiące okolicznych 
mieszkańców z narażeniem życia angażowało się w pomoc dla nich.

W sobotę 28 września, jak co roku, na terenie dawnego 
obozu przejściowego w Pruszkowie, pod pomnikiem 
„Tędy Przeszła Warszawa” przy hali nr 5 byłych Zakła-

dów Naprawczych odbyły się obchody Dnia Pamięci Więź-
niów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc. W układ 
elementów pomnika architekt Oskar Hansen wkomponował 
wykonaną z granitu rampę kolejową, fragment autentycz-
nych torów kolejowych i pamiętającą tamten czas czarną 
brzozę. 
W tym roku, w 75. rocznicę strasznego exodusu blisko 
sześciuset tysięcy mieszkańców stolicy, uroczystości zgro-
madziły ponad tysiąc osób. Byli to przede wszystkim byli 
więźniowie obozu w Pruszkowie i kilku jego filii oraz osoby 
z Pruszkowa i okolic, które wówczas pomagały im przeżyć, 
dożywiały, leczyły, licznym pomogli w ucieczce. Było wie-
lu kombatantów Armii Krajowej, mieszkańców, uczniów 
szkół powiatu pruszkowskiego. Tę gehennę uczciły też naj-
wyższe władze państwowe, samorządowe i kościelne.

MSZA POLOWA
Mszę świętą polową w intencji zmarłych i pomordowanych 
odprawił Metropolita Warszawski kardynał Kazimierz Nycz 
w asyście ks. prałata Mariana Mikołajczaka, proboszcza Para-
fii Świętego Kazimierza, dziekana dekanatu pruszkowskiego 
i ks. kanonika Bogdana  Przegalińskiego, proboszcza parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP.

LISTY I PRZEMÓWIENIA
Zofia Romaszewska – Minister w Kancelarii Prezydenta – 
była więźniarka Dulagu – odczytała skierowany do uczest-
ników uroczystości list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który 
objął tegoroczne obchody Patronatem Honorowym. Prezy-
dent napisał między innymi: – To był ostatni akt zagłady War-
szawy. (...) Chcę wraz z Państwem złożyć największy pokłon 
rodakom, którym przypadł w udziale okrutny los wygnańców, 
a także wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim niosącym 
im pomoc. Również premier Mateusz Morawiecki, które-
go list odczytał Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, 
podkreślił: – ... jak wielką, niewyobrażalną ofiarę poniosła 
w tamtym czasie ludność cywilna. Dodał, że: – Obóz w Prusz-
kowie jest symbolem tamtego cierpienia. Setki tysięcy osób 
od sierpnia do grudnia 1944 roku czekały w obozie na wyrok 
okupanta. Doświadczyli największego upokorzenia, a wielu 
zostało tam na zawsze.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówił o po-
mocy bliźniemu, wynikającej z naszej wiary i przypomniał, 
że okoliczni mieszkańcy wspierali zwiezionych do obozu 
warszawiaków, dawali schronienie, jedzenie, opatrywali 
rany. Zaznaczył, że Powstanie Warszawskie było potrzeb-
ne i dodał: – Trudno odróżnić żołnierzy od osób cywilnych. 
Wszyscy stanęli z bronią w ręku do walki. Wszyscy dążyli 
do tego, żeby Warszawa i Polska były wolne. Ta ofiarność 
i zaangażowanie stanowią fundament naszej tożsamości na-
rodowej, który dziś jest także fundamentem morale żołnierzy 
Wojska Polskiego.

NIE ZAPOMNIMY

Źródło: dulag121.pl
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List od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika 
delegacja Urzędu Marszałkowskiego przekazała Staroście Pruszkow-
skiemu Krzysztofowi Rymuzie.
Przemawiali Starosta Powiatu Pruszkowskiego Krzysztof Rymuza 
i Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch. Prezydent podzięko-
wał – wszystkim, którzy tu są dzisiaj, że pamiętają. – Tędy przeszła 
Warszawa, ale stąd, z Pruszkowa, wyszła Polska, wyszła Europa 
i wyszedł świat. Pamiętajmy, przekazujmy historię naszym dzieciom. 
To jest coś, dzięki czemu jesteśmy tu teraz, istniejemy i dzięki czemu 
Polska będzie istniała w przyszłości – zakończył.
Następnie por. Michał Baranek odczytał Apel Pamięci, kompania 
reprezentacyjna oddała salwę honorową, a liczne delegacje złożyły 
kwiaty pod pomnikiem. 
Oprawę muzyczną uroczystościom zapewniły: orkiestra Dęta Prusz-
kowianka oraz Orkiestra Wojskowa z Dęblina.

ORGANIZATORZY
Głównym organizatorem obchodów było Muzeum Dulag 121. 

W tym roku po raz pierwszy współor-
ganizatorami uroczystości był zarów-
no Powiat Pruszkowski jak i Miasto 
Pruszków. W poprzednich latach Pre-
zydent Pruszkowa organizował nieza-
leżne obchody (!).

Wielkie uznanie – za tytaniczną pra-
cę, włożoną w organizację corocznych 
obchodów i za wspaniałe prowadzenie 
od 2010 r. Muzeum Dulag 121 przy 
ul. 3 Maja w Pruszkowie, które stało 
się niezwykłą placówką edukacyjną 
– należy się Pani Małgorzacie Boja-
nowskiej – Dyrektor Muzeum.

Partnerami organizatorów byli: Instytut Pamięci Narodowej, Funda-
cja Sztafeta, Strzelcy Rzeczypospolitej Polskiej i Harcerze z Hufca 
ZHP Pruszków.

KTO BYŁ, KOGO ZABRAKŁO
Nie zmieniła się (od lat) postawa warszawskiego ratusza – delega-
cji nie było, z wieńcem przybyli funkcjonariusze Straży Miejskiej. 
A przecież w 1944 roku prawie wszyscy mieszkańcy Warszawy 
przeszli przez pruszkowski obóz i jego filie. Nie zawiedli jedynie 
Burmistrz dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński i zastępca Burmistrza 
dzielnicy Bemowo Maciej Lasek, którzy wieńcami kwiatów oddali 
hołd ofiarom exodusu. Oprócz wymienionych, hołd i kwiaty złoży-

li: delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Pre-
zes Leszek Żukowski nie mógł przybyć z uwagi na stan zdrowia), 
Zdzisław Zaborski, Prezes Ś.Z.Ż.A.K. w Pruszkowie, Irena Hor-
ban, Prezes Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowe-
go, Wojciech Łukasik, Wiceprezes Stowarzyszenia Dzieci Powsta-
nia Warszawskiego 1944, Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski 
z delegacją, Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, delegacje szkół, 
harcerzy, Policji, Straży Miejskiej, placówek kulturalnych, stowa-
rzyszeń, organizacji społecznych i politycznych.
Dowódca garnizonu Warszawskiego, gen. Robert Głąb przybył w to-
warzystwie Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, która peł-
niła rolę asysty honorowej.

KLIMATYCZNY KONCERT 
Obchody zwieńczył wzruszający koncert „Dzie-
sięć kroków – Memoriał Warszawski 1944” przy-
gotowany specjalnie na 75. rocznicę Powstania 
Warszawskiego, upamiętniający losy cywilnej 
ludności powstańczej Warszawy. Utwory, któ-
rych teksty w przejmujący sposób zostały za-
prezentowane przez artystów, inspirowane oraz 
przeplatane były wspomnieniami Świadków Hi-
storii. Scenariusz i teksty piosenek przygotowała 
Anna Żochowska, autorem muzyki i aranżacji 
był Dariusz Budkiewicz, wystąpili: Ewa Dałkow-
ska, Marek Piekarczyk, Barbara Lubos, Dariusz 
Kowalski, Weronika Kowalska, Małgorzata Wa-
lęda, Małgorzata Hutek. Oprawę muzyczną za-
pewnili: Dariusz Budkiewicz, Grzegorz Imielski, 
Stefan Machel, Paweł Pawłowski, Karol Pyka.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski
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URSUS

Inicjatorzy powstania Muzeum w Ursusie
– nagradzają i... są nagradzani
Dopiero, co podpisany został w Ośrodku Kultury „Arsus” Akt Założycielski Komitetu Spo-
łecznego Powstania Muzeum, a już 3 dni później, 7 września, delegaci z ursuskiego Komi-
tetu pojechali na ósmą edycję Spotkań Pojazdów Zabytkowych „u Sołtysa” – do Łochowic. 
To kontynuacja działań zmierzających do pozyskania wsparcia ze strony środowisk (nie 
tylko warszawskich) w utworzeniu placówki muzealnej w Dzielnicy Ursus.

P rzypomnijmy, że Komitet Społecz-
ny (wcześniej „Grupa inicjatyw-
na”) zorganizował m.in. spotkanie 

z przedstawicielami Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego i Zarządem 
Dzielnicy Ursus w Izbie Tożsamości 
Ursusa. Wówczas działania społecz-
ników Ursusa wsparli m.in. pasjona-
ci traktorów, którzy pokonali kilkaset 
kilometrów, aby być w Warszawie na 
lipcowym spotkaniu. Jednym z nich 
był Jacek Grzywacz, sołtys Łochowic 
i twórca przydomowego „Skansenu 
Zabytkowych Traktorów i Maszyn Rol-
niczych Łochowice” pod Bydgoszczą, 
również Przewodniczący Rady Gminy 
Białe Błota. Zapewnił, że wielu jego 
znajomych kolekcjonerów zabytko-
wych maszyn rolniczych z całej Polski 
na pewno pomoże w tworzeniu Muze-
um Ursusa, a proces jego powstawania 
nazwał „ogólnonarodową sprawą”. Pan 
Jacek przywiózł również ze sobą do Ur-
susa najmniejszy produkowany „Ursus” 
z 1959 r. – pierwszy dar dla przyszłego 
Muzeum. W podziękowaniu za zainte-
resowanie sprawą Kolekcji oraz tworze-
nia Muzeum Ursusa, członek Komitetu 
Społecznego Powstania Muzeum oraz 
prezes PTTK Oddział Ursus – Janusz 

Ptasiński – ufundował pierwszą w Pol-
sce Odznakę, o której za chwilę.

Pierwsza w Polsce odznaka PTTK 
dla właściciela skansenu
Wielkie wyróżnienie uroczyście prze-
kazane zostało Jackowi Grzywaczowi 
w jego rodzinnych Łochowicach, w ser-
cu Kujaw, podczas ósmej edycji Spotka-
nia Pojazdów Zabytkowych „u Sołtysa”, 
której Pan Jacek jest inicjatorem. Za-
proszona na scenę delegacja  z Ursusa 
reprezentująca Komitet Społeczny Po-
wstania Muzeum została przedstawiona 
krótko przez Agnieszkę Gorzkowską 
z Izby Tożsamości Ursusa, która podzię-
kowała serdecznie za zaproszenie rów-
nież w imieniu Ośrodka Kultury „Ar-
sus”, przypominając zarazem bogatą 
historię tej instytucji, także powiązanej 
z istnieniem Zakładów Mechanicznych 
„Ursus”. – Wasze działania w ocalaniu 
myśli technicznej są dla nas inspiracją  –  
podkreśliła. Stefan Sobczak (społecz-
nik, wystąpił w filmie „Symfonia Fabry-
ki Ursus”, Ursusiak od urodzenia, czyli 
od ponad 60. lat) oraz Wacław Wło-
darski (członek  PTTK Oddział Ursus, 
26 lat przepracował w byłych Zakładach 
Mechanicznych „Ursus”; również zagrał 

w „Symfonii...” Jaśminy 
Wójcik) zwrócili uwagę, że udział na 
planie filmowym umożliwił poznanie 
pasjonatów i kolekcjonerów zabytko-
wych traktorów, m.in. właśnie Pana Ja-
cka Grzywacza.
– Drodzy Państwo, prosimy o powstanie, 
wręczenie takiej nagrody musi odbyć się 
z należytym szacunkiem. Wielkie brawa! 
– zapowiedziała prowadząca imprezę 
Krystyna Lewicka-Ritter, dziennikar-
ka radiowa i telewizyjna, miłośnicz-
ka polskiej wsi. Odznaczenie Jacek 
Grzywacz odebrał w obecności wójta 
gminy Białe Błota Dariusza Fundatora, 
radnych gminy, członków zrzeszonych 
w klubach motoryzacyjnych z Kujaw 
i okolic oraz przy udziale mieszkań-
ców. Uhonorowanie poprzedziły słowa 
Janusza Ptasińskiego (PTTK Oddział 
Ursus, pracował 55 lat w Ursusie) – (...) 
Jeszcze przed zawiązaniem Komitetu 
my, jako PTTK, walczyliśmy o powsta-
nie Muzeum w Ursusie już 12 lat. (…) 
Ponieważ Pan Jacek Grzywacz był u nas 
na spotkaniu m.in. z przedstawicielami 
Urzędu Marszałkowskiego, Zarząd 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego Oddział Ursus 
przyznaje Obrońcy polskiej techniki 

rodzimego rolnictwa, wielkiemu pro-
pagatorowi przyszłej myśli technicznej, 
twórcy, założycielowi i właścicielowi 
Skansenu Zabytkowych Traktorów i Ma-
szyn Rolniczych Łochowice Odznakę 
Krajoznawczą PTTK „Śladami Trakto-
ra Polskiego (podpisaną przez sekreta-
rza Zbigniewa Lewandowskiego oraz 
prezesa Janusza Ptasińskiego). Dodał: – 
To pierwsza odznaka przyznana właści-
cielowi skansenu. Będziemy się starali, 
aby odznakę rozbudować i uhonorować 
nią właścicieli wszystkich skansenów 
prywatnych. Tych, którzy wiele swojego 
czasu poświęcają oraz szanują polską 
myśl techniczną.

Ursus i Łochowice. Podobne cele
Jak się okazuje, Ursus i Łochowice łą-
czy podobny cel. – Chcemy, aby na 
terenie Łochowic powstało Centrum Hi-
storycznych Pojazdów Powiatu Bydgo-
skiego. Mamy obecnie ponad 1000 pod-
pisów pod petycją. Pomysł podoba się 
w starostwie. Chcemy również zachęcić 
właścicieli do remontowania i odda-
wania zabytkowych maszyn i sprzętu – 
przypomniał Jacek Grzywacz. Pomysł 
w Łochowicach jest na razie w fazie 
projektu. Jednak, w porównaniu do 
działań w Ursusie, w Łochowicach zo-
stał już nawet wyznaczony teren pod 
budowę. Planowana jest wizyta pomy-

�  Delegacja z Ursusa z wizytą w łochowickim skansenie na ósmej edycji Spotkań Pojazdów Zabytkowych „u Sołtysa”

w „Symfonii...” Jaśminy 
Wójcik) zwrócili uwagę, że udział na 
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słodawców u tamtejszego starosty. Na-
potykając podobne trudy w działaniach 
inicjatorzy z Łochowic i Gminy Białe 
Błota postanowili również uhonorować, 
obok dwóch kolekcjonerów, delega-
cję z Ursusa. Każdy otrzymał Nagrodę 
Specjalną od wójta Gminy Białe Błota, 
dyplomy za ratowanie dziedzictwa oraz 
pamiątkowe kubki.

Zwiedzanie Skansenu, rozmowy 
z kolekcjonerami
Tegoroczna edycja imprezy pozwoliła 
zobaczyć przyjezdnym, przede wszyst-

kim lokalne kolekcje pojazdów zabyt-
kowych. Wystawione zostały nie tylko 
ciągniki, ale także Żuki, Nysy czy Stary. 
Atrakcją były też wozy strażackie. Nie-
którymi pojazdami, również zabytkowy-
mi, można było przejechać się po placu. 
Członkowie Komitetu z Ursusa poznali 
kilku właścicieli prywatnych kolekcji 
zabytkowych pojazdów i już planują wi-
zyty w Polsce. Cieszyła oko obecność 
i niezwykła gościnność tak wielu pasjo-
natów zrzeszonych w różnych klubach 
i organizacjach. Na przykład, od dwóch 
lat Klub Klub Miłośników Starej Tech-

niki Skansen Łochowice działa jako 
Stowarzyszenie, a jego członków można 
było rozpoznać po charakterystycznych, 
zielonych koszulkach. W jedną z nich 
ubrana była Urszula Grzywacz – żona 
odznaczonego sołtysa Łochowic, na-
uczycielka z łochowskiej szkoły od 37 
lat. Również, jak i dwie córki, pogodziła 
się i… podziela pasję męża. Z chęcią 
oprowadziła gości po „Skansenie Za-
bytkowych Traktorów i Maszyn Rolni-
czych Łochowice”, gdzie na co dzień 
przyjmuje również uczniów i turystów. 
Śmieje się, że nawet ich dom w sumie 
niczym się już nie różni od muzeum. 
Wspólnie z mężem organizują ogniska 
i przejażdżki zabytkowymi maszynami, 
a w zimie – saniami. W ten sposób po-
pularyzowana jest tu wiedza techniczna 
i historyczna z rozwoju i mechanizacji 

wsi i rolnictwa, uprawy i rodzajów zbóż. 
Kopaczki, pługi, brony, cepy, sierpy, 
kosy, grabie – odzyskują tu swój blask 
i przeznaczenie. Trafiają tu nie tylko 
z obejść polskich gospodarstw, ale i np. 
Litwy, Słowacji, Niemiec, krajów skan-
dynawskich. Wszystkich przedmiotów 
jest tu kilkaset. Relacjami z działalności 
Skansenu wypełnione są już 2 kroniki 
w domu Grzywaczów.

Podsumowanie najlepiej oddają słowa 
dziennikarki Krystyny Lewickiej-Ritter:
– Oto, jak bardzo potrafi łączyć pasja do 
starych pojazdów. To międzynarodowe 
dziedzictwo. (…) Macie moralne prawo, 
by walczyć o muzeum. Doskonale rozu-
miemy, o co walczycie. (…) Połączmy 
siły. Oby było tak, że równolegle bę-
dziemy budować nasze Centrum, a Wy 

swoje, w Ursusie – życzyła Krystyna 
Lewicka Ritter. Dodała: – To właśnie 
na Kujawach stanowiliśmy silną grupę 
odbiorców maszyn rolniczych produ-
kowanych w „Ursusie”. Województwo 
kujawsko-pomorskie, zaraz po Wiel-
kopolsce i Opolszczyźnie, wyróżnia się 
jednymi z najlepszych ziem pod uprawę. 
Już Oskar Kolberg pisał, że Kujawy to 
spichlerz Polski. To tu właśnie są najbo-
gatsi rolnicy, było ich stać na te cudow-
ne „Ursusy”.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska
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URSUS

RADA SENIORÓW CORAZ LICZNIEJSZA
W maju 2018 r. została wybrana Rada Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. 
Wybrano wtedy 12 radnych. We wrześniu 2019 r. odbyły się wybory uzupełniające, 
w wyniku których Rada zyskała 3 kolejnych członków. 30 września 2019 r. odbyła się 
pierwsza sesja Rady Seniorów w rozszerzonym składzie.

O becnie w skład Rady Seniorów 
wchodzą wybrani wcześniej: Ba-
naszek Barbara, Domżalski Jerzy 

– przedstawiciel Zarządu Dzielnicy, 
Florczak Alina, Jaguścik Marian-
na – przedstawiciel Rady Dzielnicy, 
Kaczmarek Tadeusz, Sawicka Wanda, 
Smereczyński Paweł, Szczerba Krzysz-
tof – przewodniczący, Wasilewska 
Lucyna i nowowybrani: Jeśka Maria, 
Linke Maciej, Staniszewski Bolesław. 

Wasze dobro w waszych rękach
Trochę wstydliwym tematem jest fre-
kwencja w wyborach do Rady Se-
niorów. W głosowaniu wzięło udział 
101 osób, oddano 95 ważnych głosów. 
W Ursusie są tysiące osób „po sześć-
dziesiątce”, a właśnie to ciało jest ich 
reprezentantem. Udział w Radzie jest 
pracą społeczną, radni nie pobierają 
żadnego wynagrodzenia. W comie-
sięcznych spotkaniach zawsze udział 
biorą przedstawiciele Zarządu Dzielnicy 
(burmistrzowie). Postulaty Rady Senio-
rów są przekazywane do Rady i Zarzą-
du Dzielnicy i muszą być uwzględniane 
przy podejmowaniu nowych inicjatyw 
i uchwał.

Przed nami Dni Seniora
Wrześniowa Rada obfitowała w wiele 
istotnych dla dzielnicy tematów. Mó-
wiono o zaplanowanych na październik 
wydarzeniach, związanych z obchoda-
mi Dni Seniora. I tak m.in. 10 X  w OK 
„Arsus” Uniwersytet Trzeciego Wieku 
zainauguruje kolejny rok akademicki, 
15 X w Szkole Podstawowej przy ul. 
Konińskiej seniorzy spotykają się na 
wielkim balu, a 23 X w DK „Kolorowa” 
odbędzie się wieczór literacko-muzycz-
ny. Padały postulaty o większą integra-
cję i współpracę między poszczególny-
mi Klubami Seniora. 

Będzie tężnia, na windę trzeba poczekać
W obradach wzięli udział Burmistrz 
Ursusa Bogdan Olesiński i Zastępca 
Burmistrza Kazimierz Sternik. Bur-
mistrz Olesiński poinformował, że jest 
już projekt i są zabezpieczone środki na 
budowę tężni w Parku Hasów. Rozma-
wiano o potrzebie wybudowania windy 
do znajdującej się na piętrze Biblioteki 
przy ul. Keniga i o problemach z tym 
związanych. Biblioteka mieści się w bu-
dynku, należącym do RSM, a samorząd 
nie może uczestniczyć w inwestycjach 

nie na swoim terenie, chyba że byłby 
to projekt obywatelski. Koszt windy to 
według Wiceburmistrza Kazimierza 
Sternika ok. 100 tys. zł. Spółdzielnia 
mogłaby zainwestować chociaż w pro-
jekt, żeby przyśpieszyć budowę.

Wciąż nie wiadomo, czy w Ursusie 
będzie muzeum
Powrócił temat Muzeum Ursusa. Szu-
kano winnych utraty przed laty przez 
dzielnicę kolekcji pamiątek po ZM 
Ursus, zgromadzonych w muzeum za-
kładowym. Ale czasu się nie cofnie. 
Burmistrz Olesiński zabrał głos i stwier-
dził: – Według ustawy warszawskiej jed-
nostka pomocnicza, jaką jest dzielnica, 
nie posiada osobowości prawnej, którą 
posiada miasto. W świetle prawa, jeżeli 
kolekcja będzie przekazana dzielnicy, to 
i tak będzie własnością miasta st. War-
szawy. Uważam, że każdy inny właści-
ciel, nie będący holdingiem, poprawi 
możliwość oglądania tej kolekcji. Aktu-
alnie dostępność do jej oglądania jest 
bardzo ograniczona. My chcemy, żeby 
ona została w Ursusie, ale gdyby trafi-

ła na wyścigi konne na 
Służewcu (bo mówiło się 
o tej lokalizacji), to tam 
jest kilkanaście tysięcy 
osób w każdy weekend. 
Jeżeli będziemy musie-
li ją wykupić, będzie 
problem, gdzie ją eks-
ponować. W przypadku, 
kiedy Holding miał nam 

przekazać kolekcję nieodpłatnie, (jak 
wcześniej obiecywał prezes Holdingu 
– przyp.red.) my natychmiast zmienia-
my zadanie i za przeznaczone na zakup 
pieniądze budujemy pawilon naprzeciw-
ko przyszłego domu kultury „Arsus”. 
Aktualnie pracuje zespół, który spisuje 
dokładnie zawartość kolekcji, przez 
grupę mieszaną, złożoną z przedstawi-
cieli Polskiego Holdingu Obronnego 
i Urzędu Dzielnicy Ursus będzie powo-
łany biegły, który wyceni kolekcję i my tę 
kolekcję kupimy, ale będzie problem z jej 
ulokowaniem, bo nie mamy pieniędzy na 
wybudowanie pawilonu. 
Radny Jerzy Domżalski zapytał o moż-
liwość uzyskania pieniędzy z funduszy 
europejskich. W odpowiedzi Burmistrz 
zauważył, że: – O rozdziale funduszy 
decyduje mazowiecka jednostka, która 
podlega bezpośrednio Marszałkowi Wo-
jewództwa Mazowieckiego. My możemy 
wystąpić tylko jako miasto Warsza-
wa, więc musielibyśmy uzyskać zgodę 
z Urzędu Miasta na budowę np. Mu-
zeum Ursusa. My mamy pomysł, żeby 
w przyszłym domu kultury umieścić izbę 

pamięci, gdzie będziemy przechowywać 
te eksponaty i co byłoby zalążkiem cze-
goś na przyszłość. Zabiegamy o pienią-
dze na budowę domu kultury i jednym 
z jego elementów byłaby ta ekspozycja. 
Radny Bolesław Staniszewski zwró-
cił uwagę na brak zaangażowania w tę 
sprawę „Solidarności” z Ursusa, która 
niedługo dostanie od dewelopera po-
mieszczenia na parterze nowego bu-
dynku. Dodał, że ta organizacja działała 
właśnie na terenie zakładów.

Przyszłe Centrum Kultury, szpital 
jednodniowy i tematy bieżące
Dalsze rozmowy dotyczyły m. in. losów 
Ośrodka Kultury „Arsus”, na którego 
użyczenie obecny właściciel, CPD, nie 
przedłuży umowy poza 2022 rok, a na 
razie pieniędzy na zaplanowaną budo-
wę nie ma. Nie będzie planowanego 
na miejscu stołówki zakładowej obok 
Urzędu Dzielnicy szpitala jednodniowe-
go, ponieważ NFZ zawiesiło tworzenie 
tego typu placówek. Poruszane były też 
tematy rozbudowy cmentarza przy ul. 
Ryżowej, sprawa wycięcia uschnięte-
go drzewa przy ul. Pużaka 2, ciągnąca 
się od 27 grudnia 2016 r., kiedy została 
zgłoszona do Wydziału Ochrony Środo-
wiska (decyzja w sprawie wycinki na-
leży do Marszałka Województwa) oraz 
wymiany kratek ściekowych przy przy-
stanku Pużaka 2 i przy ul. Sosnkowskie-
go na wprost RSM.

Tekst i zdjęcie 
Jacek Sulewski
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Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

Rozpoczęła się budowa  II etapu Centrum Lokalnego  „Niedźwiadek”. Tym ra-
zem prace obejmą obszar zlokalizowany wzdłuż torów przy ul. Orląt Lwowskich, 
na którym powstanie kompleks boisk z zapleczem sanitarnym i parking. 

W II etapie inwestycji na obszarze 
położonym wzdłuż torów na wy-
sokości Osiedla „Niedźwiadek” 

powstanie strefa sportu i rekreacji. 
Zaplanowane wspólnie z mieszkań-
cami podczas konsultacji  prace mają 
na celu stworzenie nowoczesnej, 
funkcjonalnej i przyjaznej przestrze-
ni, która na co dzień będzie służyć 
mieszkańcom Ursusa jako miejsce 
załatwiania najpilniejszych spraw, 

prowadzenia działalności usługowej, 
czy relaksu.
Głównym punktem budowy II etapu 
centrum lokalnego będzie strefa spor-
tu z kompleksem boisk, w skład któ-
rego wejdą: boisko sportowe do gry 
w koszykówkę i siatkówkę o nawierzch-
ni syntetycznej (poliuretanowej), boisko 
sportowe do gry w badmintona o na-
wierzchni akrylowej, boisko sportowe 
do gry w piłkę ręczną i piłkę nożną o na-

wierzchni typu trawy syntetycznej, boi-
sko sportowe do gry w tenisa i badmin-
tona o nawierzchni akrylowej oraz strefa 
fitness. W ramach realizacji inwestycji 
zaplanowano także odgrodzenie obiek-
tu ekranami akustycznymi od strony 
torów, a także budowę na jego obszarze 
ścieżek dla pieszych, tras rowerowych 
wzdłuż strefy sportowej i parkingu dla 
samochodów. Obszar uzupełnią takie 
elementy małej architektury, jak: ławki, 
kosze na śmieci i stojaki na rowery oraz 
nowe nasadzenia zieleni. Kompleks 
boisk zostanie wyposażony w zaple-
cze sanitarne z szatniami, toaletami, 
pomieszczeniem magazynowym oraz 
osobnym pokojem przeznaczonym dla 
osób niepełnosprawnych, w którym 
rodzice będą mogli także przewijać nie-
mowlęta. 
W przetargu najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiło konsorcjum firm „Ziel-
-Bud Sp. z o.o. Sp.k.” oraz „Ziel-Bud 
Wojciech Rukat”. W imieniu Zarządu 
Dzielnicy umowę z wykonawcą pod-
pisali burmistrz Bogdan Olesiński oraz 
zastępca burmistrza Kazimierz Sternik. 
Koszt budowy II etapu Centrum Lo-
kalnego „Niedźwiadek” wyniesie 
6 768 802,35 zł brutto. Planowany ter-
min realizacji inwestycji przypada na 
koniec lipca 2020 roku. W dniu 3 paź-
dziernika wykonawca wszedł na teren 
budowy. 

UD Ursus
Wizualizacja: SEPT-Group 

ZNAMY WYNIKI GŁOSOWANIA
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK 
Gala ogłoszenia wyników  głosowania budżetu obywatelskiego na 2020 rok 
odbyła się 3 października br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dla 
dzielnicy Ursus wyłoniono 24 zwycięskie projekty spośród 30 złożonych, 
w sumie zagłosowało 3187 mieszkańców dzielnicy. W skali miasta głos od-
dało ponad 104 tys. osób – to więcej niż w ostatniej edycji. 99% głosów 
oddano drogą elektroniczną. Nowością tegorocznej edycji była możliwość 
zgłoszenia i wybrania projektów ogólnomiejskich. W głosowaniu mieszkańcy 
Warszawy wybrali do realizacji 28 takich pomysłów. 
– Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w proces budżetu 
obywatelskiego. To bardzo wiele osób, dziesiątki autorów projektów i tysiące gło-
sujących. W naszej dzielnicy zostały wybrane różnorodne projekty, zarówno infra-
strukturalne, jak i „miękkie”. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, ale i urzędników 
w budżet obywatelski, Ursus każdego roku zmienia się na lepsze. Projekty z tego-
rocznej edycji budżetu obywatelskiego Urząd będzie realizował w 2020 roku, a przed 
nami, w grudniu, start kolejnej, siódmej już edycji. Zachęcam do dalszej aktywności, 
Ursus czeka na Państwa pomysły! – powiedział obecny na gali ogłoszenia wyników 
burmistrz dzielnicy Bogdan Olesiński. 

Wybrane projekty do realizacji w Ursusie: 

LP. PROJEKT LICZBA 
GŁOSÓW

1 Chronimy jerzyki i wróble w Ursusie – montaż skrzynek lęgowych 1343

2 Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów 1237

3 Remont boiska w Szkole Podstawowej nr 14 1206

4 Zieleń na Skoroszach 1172

5 Czyste i higieniczne łazienki i toalety w Szkole Podstawowej nr 11 1100

6 Nauka w ruchu – bezpłatne zajęcia terapii integracji sensorycznej dla naszych dzieci 864

7 Książkomat 810

8 Wyprzedaż garażowa 773

9 Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych 756

10 Fit to nie mit - w grupie siła 729

11 Bajkowy Arsus 714

12 Biblioboxy dla Ursusa 707

13 Ławki dla matek karmiących 688

14 Fortepian dla Misia 683

15
 Zakup i montaż stacji do samodzielnej naprawy roweru, przy stacji kolejowej PKP 
Gołąbki 

669

16 Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece 628

17
Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych na skrzyżowaniu ulic Wincentego 
Kadłubka i Leszczyńskiego poprzez zmianę organizacji ruchu – znak STOP 

608

18
Chętnie się uczę, bo rozumiem co słyszę – bezpłatna terapia słuchowa metodą 
Warnkego 

591

19 Akordeon dla Misia 588

20 I Zlot Zabytkowych Traktorów – Ursus 2020 573

21 Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej – Digital Painting w każdej bibliotece 567

22 Ćwicz i rozwijaj talent w Domu Kultury – ogólnodostępne pianina cyfrowe 537

23 Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne 510

24
Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie 
linii autobusowej 194 

506

Więcej szczegółów na www.twojbudżet.pl 

Przyspiesza realizacja projektu 
Centrum Lokalnego „Niedźwiadek” 

Powstanie nowy żłobek w Ursusie
Burmistrz dzielnicy Bogdan Olesiński i zastępca 
burmistrza Kazimierz Sternik w dniu 2 paździer-
nika br.  podpisali umowę  z wykonawcą  na rea-
lizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”. 
Placówka przeznaczona dla minimum 150 dzie-
ci z własnym blokiem żywienia powstanie na 
działkach o numerach ewidencyjnych 4/27 i 4/30 
z obrębu nr 2-11-16, które zlokalizowane są obok 
nr 24 ulicy Dzieci Warszawy w dzielnicy Ursus. 
Żłobek w rejonie osiedla Skorosze ma być gotowy 
we wrześniu 2021 roku.  W placówce budowanej 
w systemie modułowym znajdzie miejsce m.in. 
7 oddziałów, pomieszczenie przeznaczone do zajęć 
ruchowych, szatnie, pokoje biurowe i magazyny. 
Koszt budowy żłobka wyniesie  ponad 8,5 mln zł,  
a przygotowanie projektu to dodatkowe 400 tys. zł.  
Inwestycję zrealizuje wyłoniona w przetargu firma 
EKOINBUD Sp. z o.o. z Gdańska.
W najbliższych latach Urząd planuje wybudo-
wanie w Ursusie dwóch nowych żłobków – przy 
ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Henryka Pobożne-
go.  W ten sposób zamierza jak najszybciej roz-
wiązać problem niewystarczającej liczby miejsc 
w publicznych żłobkach na terenie naszej dziel-
nicy. Po zakończeniu inwestycji placówki zostaną 
przekazane w zarządzanie Zespołowi Żłobków 
Warszawskich.
Zarząd Dzielnicy pozyskał środki na realizację in-
westycji z Biura Pomocy i Projektów Społecznych 
m.st. Warszawy. Umowę w imieniu wykonawcy  
podpisał prezes zarządu – Tomasz Balcerowski.

UD Ursus
Wizualizacja: Woźnicki, Zdanowicz Architekci 

s.c. z siedzibą w Warszawie
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PSYCHOLOGIA

Kryzys wieku średniego
Kupujący wymarzone porsche czterdziestopa-
rolatek porzuca żonę dla atrakcyjnej dwudzie-
stolatki, zmienia pracę i zaczyna intensywnie 
ćwiczyć na siłowni. Kryzys wieku średniego, bo 
o nim będzie mowa, budzi w nas zwykle właśnie 
takie skojarzenia. Z jednej strony traktujemy go 
z przymrużeniem oka, widząc w nim potencjał do 
żartów i ironicznych docinek. Z drugiej zaś jesteśmy przekonani o jego 
powszechności i nieuchronności. Czy wkroczenie w drugą połowę życia 
rzeczywiście zawsze wiąże się z tym kryzysem?

Nie taki częsty
Przyjmuje się, że kryzys wieku śred-
niego może nastąpić, gdy człowiek 
osiągnął połowę oczekiwanego czasu 
życia, czyli mniej więcej po czter-
dziestce. W tym okresie zazwyczaj 
pojawiają się refleksje na temat do-
tychczasowych osiągnięć, rozliczenie 
się z własnymi planami, oczekiwania-
mi i ich realizacją, dostrzeganie zmian 
w wyglądzie i stanie zdrowia, poczu-
cie namacalności upływającego czasu. 
To wszystko może przynieść rozczaro-
wanie, silną potrzebę nagłych zmian 
i dążenia do swego rodzaju „nadrobie-
nia zaległości”. Jest to realne zjawi-
sko psychologiczne, które może mieć 
poważne skutki dla doświadczającej 
go osoby. Mitem nie jest więc jego 

istnienie, ale rzekoma powszechność. 
W tej stereotypowej, jaskrawej formie 
dotyka tylko ok. 10% populacji, prze-
de wszystkim mężczyzn. 

Kultura masowa
Idea kryzysu wieku średniego ma dłu-
gą historię, pojawia się już u Dantego 
Alighieri w słynnej „Boskiej kome-
dii”, napisanej na początku XIV wie-
ku. Sam termin ukuty został jednak 
dopiero w 1965 roku przez Elliotta 
Jacquesa. Badacz opisywał w ten spo-
sób kompulsywne próby zachowania 
młodości i przeciwstawienia się śmier-
ci, jakie zaobserwował u artystów 
w średnim wieku. Kultura masowa 
entuzjastycznie wchłonęła tę zgrabną 
koncepcję, dając nam liczne portrety 

filmowe zwariowanych i zagubionych 
mężczyzn w średnim wieku, którzy 
na nowo próbują odnaleźć sens życia. 
Najbardziej znane obrazy z tego nurtu 
to „Dzień świstaka” (1993) ze znako-
mitą kreacją aktorską Billa Murraya 
oraz „American Beauty” (1999) z na-
grodzonym Oscarem Kevinem Spa-
cey. Twórcy filmowi chętnie sięgają 
po ten motyw, przyczyniając się do 
umocnienia jego pozycji w świado-
mości społecznej. 

Korzenie mitu
Założenie, że część ludzi wyraźnie 
przeżywa okres zwątpienia w siebie 
wraz z wejściem w drugą połowę życia 
jest prawdziwe. Nie każdy jednak do-
świadczy klasycznego kryzysu wieku 
średniego. U niektórych ludzi pojawi 
się ze znacznie mniejszą intensywnoś-
cią niż u innych. Co więcej, taki czas 
podsumowań – ponownej analizy ce-
lów życiowych i priorytetów – ma miej-
sce niemal w każdej dekadzie życia. To 
akurat może być nieco niepokojące, że 
właściwie ciągle jesteśmy narażeni na 
taki „kryzys”. A zatem nie tylko nie 
każdy go doświadczy, ale też ten, kto 
go doświadczy, może być wówczas na 
zupełnie innym etapie swojego życia. 

Niekoniecznie kryzys
Kiedy już jednak jesteśmy po czter-
dziestce i zaczynamy przejawiać za-
chowania typowe dla kryzysu wieku 
średniego to nie oznacza to, że rze-

czywiście przechodzimy przez ten 
kryzys. Być może dana osoba po 
prostu decyduje się na rozwód lub 
kupuje nowy samochód – nie musi-
my automatycznie dorabiać do tego 
stereotypowej ideologii. Nawet jeśli te 
zachowania zdarzają się częściej fak-
tycznie na początku drugiej połowy 
życia, to wyjaśnienie tej zależności 
bywa zupełnie inne, a równie proste. 
Przykładowo fakt, że mężczyźni około 
czterdziestki kupują sobie sportowy 
samochód może nie mieć nic wspól-
nego z kryzysem – po prostu wreszcie 
stać ich na takie zabawki. 

Zespół pustego gniazda
Podczas gdy kryzys wieku średniego 
przypisuje się bardziej mężczyznom, 
kobiecym odpowiednikiem tego zja-
wiska jest tzw. zespół pustego gniazda. 
Termin ten odnosi się do przekona-
nia, że kiedy dzieci wyprowadzają się 
z domu, większość matek odczuwa 
głębokie przygnębienie. Ten cieszący 
się popularnością syndrom nie ma jed-
nak potwierdzenia empirycznego. Naj-
częściej większość matek szybko i bez 
większych trudności przystosowuje się 
do tej sytuacji. Zamiast symptomów 
depresyjnych częściej obserwuje się 
u nich wzrost zadowolenia z życia, 
poczucie odzyskanej swobody, moż-
liwość traktowania swoich dzieci jako 
równorzędnych partnerów. Gdy dzieci 
z powodzeniem wchodzą w dorosłość, 
dla rodziców jest to nagroda za wiele 

lat poświęcenia i okazja do świętowa-
nia, a nie zamartwiania się. 

Niekoniecznie tylko zły
Zdarza się, że kryzys wieku średniego 
niesie ze sobą wiele pozytywnych skut-
ków. Niepokój i niepewność odczuwane 
w kontekście różnych obszarów naszego 
życia mogą okazać się dla nas rozwojo-
we, jako pewne impulsy do wprowa-
dzenia koniecznych zmian. Dotychczas 
lekki stosunek do aktywności fizycznej 
i traktowanie zdrowia za pewnik mogą 
obudzić w nas gotowość do podjęcia 
świadomego wysiłku – zapisania się na 
basen czy na siłownię. Analiza związ-
ków, jakie udało nam się stworzyć, 
może prowadzić do konkluzji, że pewne 
relacje są toksyczne i należałoby je za-
kończyć. Trudne sprawy z przeszłości, 
które nagromadziły nam się przez lata, 
może wreszcie dojrzały do przepraco-
wania ich podczas terapii. A stagnacja 
w pracy i wypalenie zawodowe mogą 
skłonić nas do obrania innego kierun-
ku w naszej karierze, który docelowo 
okaże się korzystny i właściwy. Zatem 
zamiast spodziewać się burzliwego kry-
zysu w wieku średnim lepiej zobaczyć 
w nim szansę na uporządkowanie i bar-
dziej świadome poprowadzenie swojego 
życia.   

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• 50 wielkich mitów psychologii popularnej, 

S. O. Lilienfeld, S. J. Lyyn, J. Ruscio, B. L. 
Beyerstein, Warszawa 2011.

psychologiczne
mity

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

PROGRAM

www.bezpartyjnisamorzadowcy.pl

1 ZDROWA POLSKA
– likwidacja NFZ
– stypendia dla pielęgniarek

2 EKOLOGIA
– bezpłatna komunikacja
– stop mafi i śmieciowej

3 SKUTECZNE PAŃSTWO
– stop fi nansowaniu partii z budżetu
– silny samorząd

4 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
– PIT 0%
– mama w domu to też w pracy

5 BEZPIECZEŃSTWO
– bezpieczny obywatel
– bezpiecznie w sieci
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80 rocznica Bitwy Ołtarzewskiej 

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Nagroda dla sołectwa 
Duchnice 
Sołectwo Duchnice zajęło III miejsce i otrzymało nagro-
dę pieniężną w wysokości 2 000 zł w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowie-
ckiego pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ra-
mach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2019” w kategorii ,,MIAS rekreacyjnie”. 
Rozdanie nagród odbyło się 3 października br. podczas 
uroczystej gali zorganizowanej w siedzibie Zespołu 
,,MAZOWSZE” w Karolinie. Nagrodę z rąk Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odebra-
li Paweł Kanclerz burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
i Małgorzata Rutkowska – sołtys Duchnic.

D zięki otrzymanemu dofinansowaniu w wyso-
 kości 10.000 zł na zadanie pn. ,,Rozbudowa 
i wyposażenie placu zabaw we wsi Duchnice” 

udało się wykonać bezpieczną nawierzchnię na 
terenie rekreacyjnym, który służy lokalnej spo-
łeczności jako miejsce do aktywnego spędzania 
wolnego czasu.   Jest tam miejsce do grillowania, 
palenia ogniska, boisko do gry w piłkę nożną oraz 
siatkową, a także zadaszona siłownia zewnętrz-
na. Niestety, cześć przeznaczona dla najmłod-
szych użytkowników była najmniejsza i ubogo 
wyposażona, mieszkańcy zgłaszali też potrzebę 
jej powiększenia i zapewnienia tam bezpiecznej 
nawierzchni. Od 2018 r.  użytkownikami terenu 
rekreacyjno-sportowego byli również uczniowie 
nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej w Duch-
nicach oraz Przedszkola Publicznego przy ul. Mi-
ckiewicza. Zabawki dla dzieci zostały przeniesio-
ne z terenu szkoły. Sołectwu udało się pozyskać 
teren przyległy do placu zabaw, gdzie po wyko-
naniu bezpiecznej nawierzchni zamontowano za-
bawki. Dzięki wykonaniu nawierzchni zwiększyła 
się jeszcze liczba dzieci korzystających z placu, 

ale przede wszystkim poprawiło się ich bezpie-
czeństwo.
Gmina Ożarów Mazowiecki drugi rok z rzędu 
otrzymała środki finansowe na realizację pięciu 
zadań na terenie sześciu sołectw w ramach „Ma-
zowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2019”. Poza Sołectwem Duchnice 
otrzymano wsparcie finansowe na realizację nastę-
pujących zadań:

 � Modernizacja miejsc parkingowych przy ul. 
Kwiatowej we wsi Bronisze;

 � Budowa, modernizacja i wyposażenie terenów 
rekreacyjnych we wsi Macierzysz;

 � Budowa i wyposażenie Miasteczka Ruchu Dro-
gowego we wsi Orły oraz modernizacja placu 
zabaw we wsi Konotopa;

 � Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczyn-
kowych we wsi Wolskie.

Nagrodzonemu Sołectwu serdecznie gratulujemy 
i życzymy realizacji kolejnych inicjatyw na rzecz 
lokalnej społeczności.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

W 1939 roku pomiędzy 9 a 13 września na 
polach Ożarowa, Ołtarzewa i ościennych miej-
scowości doszło do zaciętych walk pomiędzy 
zgrupowaniem Wojska Polskiego, dowodzo-
nym przez Generała Wiktora Thomme, a XVI 
Korpusem Pancernym Wojsk Niemieckich. Zgi-
nęło wówczas ponad 1200 polskich żołnierzy.

W tym roku przypada 80 rocznica tamtych 
wydarzeń. Świętowaliśmy ją przez cały 
miesiąc, a 8 września odbyła się uroczy-

stość patriotyczna na Cmentarzu Żołnierzy 
Września 1939 r. w Ołtarzewie, w której udział 
wzięli: Wojskowa Asysta Honorowa, wystawio-
na przez żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego oraz poczty sztandarowe or-
ganizacji kombatanckich, Gminy Ożarów Ma-
zowiecki, OSP w Ożarowie Mazowieckim oraz 
szkół.
Podczas tej uroczystości Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego Paweł Kanclerz, w swoim wy-
stąpieniu powiedział m.in.: – Piekło wojny, dra-
maty jednostek i tragedia całego narodu wyryły 
trwały ślad w polskiej świadomości historycznej 

i społecznej. Z perspektywy 
80 lat niezwykle ważna jest 
pamięć o blisko tysiącu żoł-
nierzy spoczywających na 
Ołtarzewskim cmentarzu, 
ale też o tych, którzy ginęli 
na Westerplatte; hubalczy-
kach z Lasów Spalskich. 
Pamięć o żołnierzach gen. 
Andersa, zdobywcach Mon-
te Cassino, ale też o tych, 
którzy do Andersa nie zdą-
żyli i do Polski wracali ze wschodu. Pamięć 
o tych, którzy z nieludzkiej ziemi nie wrócili do 
ojczyzny. Pamięć o zesłańcach na Sybir i do Ka-
zachstanu. 
Obecni byli również przedstawiciele  Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, gen bryg. w st. 
spocz. W.P. Artur Kołosowski; Przewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej Cichal oraz przedstawi-
ciele samorządu ożarowskiego.
Modlitwę za poległych poprowadził ks. kmdr 
Zdzisław Słomka – proboszcz Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego. Apel Pamięci odczytał oficer 
z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Po 

odczytaniu Apelu Pamięci Kompania Honorowa 
W.P. trzykrotnie oddała salwę honorową. 
Następnie delegacje złożyły kwiaty pod Pomni-
kiem Żołnierzy Września 1939 roku.

Rekonstrukcję  Bitwy Ołtarzewskiej mogliśmy 
zobaczyć 28 września w nowej, lepszej lokaliza-
cji – na terenie rekreacyjno-sportowym w miej-
scowości Kręczki. Projekt miał spory rozmach 
i zgromadził wielu widzów, o wiele więcej niż 
w latach poprzednich. W ocenie osób oglądają-
cych, inscenizacja wzbudziła spore zaintereso-
wanie i potrzebę kontynuacji tego przedsięwzię-

cia w przyszłości. Wzięło w niej udział  ok. 100 
rekonstruktorów, użyty został sprzęt wojskowy:  
czołg LT-38, samochód pancerny kfz, ciężarów-
ka Mercedes L3000, armata francuska Schnei-
der, armata niemiecka Lig, 3 karabiny maszy-
nowe, 48 szt. karabinów kbk Mauzer, 700 szt. 
amunicji oraz pirotechnika pola walki. 
Wszystko odbywało się w sposób jak najbardziej 
oddający atmosferę tamtych dni. Dla  obecnych 
– zarówno na uroczystości jak i podczas insceni-
zacji – była to żywa lekcja historii, która na długo 
pozostanie w pamięci.

Jan Lal

Ranking Samorządów Rzeczypospolitej 
30 września, podczas gali Rankingu Samorzą-
dów 2019 w Muzeum Historii Żydów Polskich 
w Warszawie, wręczone zostały wyróżniania 
najlepszym miastom i gminom w Polsce pod 
względem trwałego, zrównoważonego rozwoju 
uwzględniającego trzy czynniki: społeczny, go-
spodarczy i środowiskowy. 
Kapitule XV Rankingu Samorządów przewod-
niczył tradycyjnie, już po raz kolejny, prof. Je-

rzy Buzek – były premier 
i przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego, 
który był również  jednym 
z gości tegorocznej Gali 
Rzeczpospolitej.
Gmina Ożarów Mazowie-
cki, która uzyskała 28,83 
pkt, w rankingu Rzecz-
pospolitej jest najwyżej 
sklasyfikowaną gminą 
z powiatu warszawskiego 
zachodniego (10 lokata); 
gm. Błonie zajęła 23 lo-
katę. 
Od  pierwszego miejsca 
dzieliło nas zaledwie 5 pkt, 
co pokazuje, jak wysoki 
poziom prezentują gminy 
znajdujące się w czołówce 
rankingu.

Ranking najbogatszych 
samorządów  – Wspólnota
Ranking najbogatszych 
samorządów przygotowy-
wany jest na podstawie 

analizy dochodów własnych i otrzymanych 
subwencji, a kwota tych dochodów dzielona jest 
przez liczbę mieszkańców. Wynik dla Gminy 
Ożarów Mazowiecki to  6242,47 zł per capita. 
To znowu najlepszy wynik w kategorii gmin 
miejsko-wiejskich w naszym powiecie, Ło-
mianki zajmują 20 lokatę (4967,48 zł per capi-
ta), natomiast Błonie 33 (4567,50 zł per capita).

Urząd Miejski  w Ożarowie Mazowieckim

Ożarów Mazowiecki 
– wśród najlepszych w Polsce

10 miejsce w Rankingu Samorządów 2019 organizowanym 
przez Rzeczpospolitą i 11 miejsce w Rankingu Najbogatszych 
Samorządów w 2018 roku ogłoszonym przez pismo Wspólno-
ta, to wyniki jakie osiągnęła Gmina Ożarów Mazowiecki.
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POMOC PRAWNA

ZASIŁEK SZKOLNY DLA UCZNIA
Mieliśmy w domu pożar, w czasie którego 
zniszczone zostały wszystkie podręczniki 
mojego syna. Dzięki pomocy rodziny powoli 
stajemy na nogi, ale zakup nowego kom-
pletu książek do szkoły przekracza nasze 
możliwości. Czy jest jakaś forma pomocy, 
z której możemy skorzystać?

Możecie Państwo ubiegać się o tak zwany 
zasiłek szkolny. Musicie się śpieszyć z za-
łatwieniem wszelkich  formalności zwią-
zanych z załatwieniem tego świadczenia, 
bo przepisy mówią, że o zasiłek szkolny 
można się ubiegać w terminie nie dłuż-
szym niż dwa miesiące od wystąpienia zda-
rzenia uzasadniającego przyznanie tego 
zasiłku. Zgodnie z art. 903 ustawy o syste-
mie oświaty świadczenie takie może zo-
stać przyznane uczniowi znajdującemu się 
w przejściowo trudnej sytuacji materialnej 
z powodu zdarzenia losowego. Przyznaje 
się go na pokrycie wydatków związanym 
z procesem edukacyjnym – wtedy można 
go otrzymać w gotówce. Przepisy przewi-
dują ograniczenie w wysokości tego zasił-
ku. Jednorazowo nie można dzisiaj dostać 
więcej niż 620 zł. Nie ma jednak ograni-
czenia co do tego ile razy w ciągu roku 
można starać się o taką wypłatę, Zasiłek 
został bowiem tak pomyślany, że wypła-
ca się go wtedy, gdy uczniowi zdarzą się 

nieszczęścia wymagające wsparcia. Warto 
pamiętać, że zasiłek szkolny przysługuje 
jedynie uczniom szkół publicznych i to do 
czasu ukończenia przez nich kształcenia. 
Młodzież może z niego korzystać aż do 
ukończenia 24 roku życia. Zasiłek ten- 
poza forma gotówkową – może też zostać 
przyznany w formie rzeczowej. Musi ona 
mieć charakter edukacyjny, a zakup kom-
pletu podręczników dla dziecka wydaje 
się znakomicie mieścić w tym zakresie. 
Ważne też jest to, że zasiłek szkolny wy-
płaca się niezależnie od otrzymywane-
go przez ucznia stypendium szkolnego. 
Jest on więc świadczeniem dodatkowym 
– zupełnie niezależnym od stypendium 
szkolnego. Przepisy ustawy o systemie 
oświaty przewidują, że rada gminy, na te-
renie której Państwo mieszkacie powinna 
uchwalić regulamin udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów. Regulamin ten winien określać 
przede wszystkim tryb i sposób udzielania 
zasiłku szkolnego. Gmina powinna przy 
tym uwzględnić charakter nieszczęścia, 
którego ofiarą stało się uczące się dziecko. 
To oznacza, że wszelkie szczegóły doty-
czące np. wzoru wniosku o ten zasiłek, 
kompletu dokumentów wymaganych do 
jego przyznania znajdziecie Państwo albo 
w szkole, do której chodzi wasze dziecko 
albo w siedzibie gminy, na terenie której 
mieszkacie.

NIE MA TAKIEGO OBOWIĄZKU!
Szkoła, do której chodzi moja córka oferuje 
nam ubezpieczenie od następstw nieszczę-
śliwych wypadków. Szczerze powiedziaw-
szy nie jestem zainteresowana zakupem 
tej polisy, bo uważam że szkoda na nią 
pieniędzy. Mam bowiem świadomość, że 
jak każde ubezpieczenie zbiorowe przewi-
dziany w nim zakres ochrony jest raczej 
marny. Czy taka polisa jest dla dziecka obo-
wiązkowa?

Nie! Polisa chroniąca dziecko o następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NWW) nie 
jest obowiązkowa. To znaczy, że tylko 
od woli rodziców zależy, czy zdecydują 
się na jej zakup i przystąpienie do ubez-
pieczenia. Tym bardziej więc szkoła nie 
może zmuszać rodziców do przystępowa-
nia do grupowego ubezpieczenia w towa-
rzystwie ubezpieczeniowym wybranym 
przez szkołę. Nie może też domagać się 
wpłacania przez rodziców składek, a co 
ważniejsze – pod żadnym pozorem nie 
może odmówić dziecku np. wyjazdu na 
wycieczkę albo klasowego wyjścia do kina 
tylko dlatego, że dziecko nie jest objęte 
taką polisą. Wspominamy o tym, bo nie-
które szkoły podsuwają rodzicom do pod-
pisu oświadczenia, w którym zrzekają się 
oni roszczeń w przypadku, gdyby ucznio-
wi na wycieczce albo wspólnym wyjściu 
zdarzyło się wypadek. Takie dokumenty 
nie mają mocy prawnej, bo odpowiedzial-

ność szkoły za ewentualne szkody wynika 
z mocy przepisów – nie można jej więc 
wyłączyć podobnym oświadczeniem. Ro-
dzicom poszkodowanych dzieci zawsze 
służy prawo domagania się odszkodowa-
nia i zadośćuczynienia od szkoły, jeśli do 
nieszczęścia dojdzie w tym czasie, gdy 
dziecko pozostaje pod opieką nauczycie-
li. Jest tylko jeden przypadek, w którym 
wykupienie ubezpieczenia dla ucznia jest 
konieczne – dzieje się tak zawsze wtedy, 
gdy dziecko wybiera się na zagraniczną 
wycieczkę albo imprezę.

LOKATA NA WYPADEK ŚMIERCI
Czy mogę w banku wydać dyspozycję, 
w której zastrzegę, że pieniądze z lokaty 
dostanie po mojej śmierci kobieta, z którą 
od lat żyję w nieformalnym związku?

Rozwiązanie, o którym Pan myśli to tak 
zwana dyspozycja na wypadek śmierci. 
Można ją wydać w banku, w którym po-
siada się konto albo lokatę. Niestety, prze-
pisy prawa bankowego przewidują, że taką 
dyspozycję wydaje się jedynie na korzyść 
małżonka, wstępnych (rodziców), zstęp-
nych (dzieci) lub rodzeństwa. Nie można 
jej wydać na korzyść partnera z nieformal-
nego związku.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje  prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

*  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.
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

PROGRAM
STOP SMOG
Szanowni Mieszkańcy, informuje-
my, że Miasto Piastów uruchomiło 
kolejne działanie na rzecz walki ze 
smogiem – biorąc udział w rządo-
wym programie STOP SMOG.

P rogram „Stop Smog” jest realizo-
wany w ramach nowelizacji ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspie-

raniu termomodernizacji i remontów. 
Ma na celu ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń i poprawę jakości powietrza 
przez wdrożenie programu termomo-
dernizacji budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych należących do osób 
„ubogich energetycznie” oraz wymianę 
lub likwidację pieców niespełniających 
standardów niskoemisyjnych. Program 
będzie współfinansowany ze środków 
Funduszu Termomodernizacji i Re-
montów, a jego realizacją zajmuje się 
Gmina.
Program „Stop Smog” różni się od po-
dobnego programu o nazwie „Czyste 
Powietrze” tym, że jest przeznaczo-
ny dla najmniej zamożnych gospo-
darstw domowych i będzie realizowa-
ny przez gminy. 
Osoby, które spełnią określone w usta-
wie warunki będą mogły mieć docie-
plony budynek, wymienione okna 
i instalacje grzewcze ponosząc do 
10% kosztów inwestycji. 70% dofinan-
sowania to środki przyznawane Gminie 
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii (MPiT). Pozostałe 20% 
środków finansowych zapewnia Gmina.
W związku z prowadzonym programem 
STOP SMOG, prosimy o wypełnienie 
krótkiej broszury informacyjnej doty-
czącej stanu technicznego budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych z terenu 
naszego miasta.
Dodatkowo zebrane informacje posłu-
żą do określenia stanu technicznego 
zabudowań mieszkalnych na terenie 
Gminy Piastów pod kontem doboru 

optymalnych działań i programów do-
finansowujących inwestycje dotyczące 
wymiany źródeł grzewczych, termomo-
dernizacji oraz  instalacji odnawialnych 
źródeł energii (OZE).
Prosimy o wypełnienie ankiety, która 
będzie rozdawana przez upoważnione 
osoby oraz wrzucanie do urn ulokowa-
nych w Urzędzie Miasta przy głównym 
wejściu oraz przy Wydziale Utrzymania 
Miasta UM Piastowa.
WZÓR ANKIETY dostępny na stronie 
http://www.piastow.pl/aktualnosci-spe-
cjalne-slider/program-stop-smog#cnt
Jeżeli ktoś życzy sobie otrzymać ankie-
tę w wersji elektronicznej, aby wypełnić 
ją i odesłać,  prosimy o kontakt na adres 
e-mail: stopsmog@piastow.pl 

INFORMUJEMY O WAŻNOŚCI TEGO 
BADANIA, ponieważ zebranie 
tych informacji z terenu całego 
miasta daje szansę na uzyskanie 
niemal pełnego dofi nansowania na 
wymianę pieca i termomodernizację 
budynków „ubogich energetycznie” 
w Piastowie, co zaowocuje 
znacznym zmniejszeniem smogu 
w naszym mieście. A w przyszłości 
pozwoli starać się i dobrać programy 
dofi nansowujące dla pozostałych 
mieszkańców w miarę potrzeb 
technicznych i fi nansowych.

W przypadku pytań lub w celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy dzwonić 
pod numery: 505 636 900, 509 715 966,

UM Piastowa do Wydziału Utrzymania 
Miasta 22 770-52-43  

e-mail: stopsmog@piastow.pl

ZBADAJ SIĘ I ZYSKAJ SPOKÓJ
Czy urodziłaś się w latach 1950–1969? Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do 
badania bliskie osoby w podobnym wieku. LUX MED po raz kolejny  zaprasza 
Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammografi czne w ramach Pro-
gramu Profi laktyki Raka Piersi fi nansowanego przez NFZ.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50–69 lat, które są ubezpieczone, 
nie są leczone z powodu raka piersi a także:
�  nie miały wykonanej mammografi i w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 

miesięcy lub
�  są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie 

do wykonania ponownej mammografi i po upływie 12 miesięcy

MOBILNA PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA LUX MED 
będzie oczekiwała na Panie w PIASTOWIE:
17 PAŹDZIERNIKA 2019 w godzinach 1000–1600

przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Al. Tysiąclecia 1

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 
lub na http://www.mammo.pl/formularz.
W celu weryfi kacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym pro-
simy przygotować dowód osobisty. 
Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Prosimy o zabranie ze sobą zdjęć 
z poprzednich mammografi i.

Nowe władze Hufca Piastów
Patrząc z odpowiedniej perspektywy, można zauważyć, iż życie jest zbio-
rem początków i końców, czasem trudnych, jednak zawsze zwiastujących 
zmiany w życiu. Ale przecież zmiany są dobre i potrzebne! Czas zmian nad-
szedł również dla piastowskiego harcerstwa – w niedzielę, 29 września br, 
odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca, na którym zostały wybrane nowe władze.

N adszedł czas pożegnania z dotych-
czasową komendantką hufca harc-
mistrzynią Jolantą Rybińską, która 

piastowała tę funkcję przez dwie kolejne 
kadencje. To jej ciężkiej pracy zawdzię-
czamy, że hufiec stał się mocniejszy 

wychowawczo, programowo oraz me-
todycznie, a jego wspólnota rozrosła się.
Efektem czterech lat pracy komendy 
hufca w składzie: hm. Jolanta Rybiń-
ska, phm. Wojciech Leżoń, hm. Piotr 
Czyżewski, phm. Weronika Mikurenda 

oraz pwd. Agnieszka Jarosz, są spraw-
nie działające jednostki pełne harcerek 
i harcerzy, a także odpowiednio prze-
szkolona do pracy kadra, podejmująca 
przemyślane i celowe przedsięwzięcia. 
W tym okresie zmieniła się znacząco 
relacja harcerstwa z władzami miasta – 
Hufiec i Rada Miasta stali się partnera-
mi w działaniu. Wszystko to daje solidne 
fundamenty dla nowych władz hufca.
W zjeździe oprócz instruktorów Hufca 
Piastów uczestniczyli zaproszeni go-
ście – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Piastowie Janusz Wroński oraz przed-
stawiciel Komendy Chorągwi Stołecznej 
hm. Michał Landowski. Każdy z gości 
powiedział kilka słów o dotychczasowej 
działalności hufca, przytaczając szcze-
gólne osiągnięcia.
Gdy nadszedł czas wyboru nowej ko-
mendy hufca instruktorzy byli jedno-
myślni – nowym komendantem został 
phm. Wojciech Leżoń, a komendą pro-
ponowany przez niego zespół.
Gratulujemy zwycięstwa i życzymy 
owocnej pracy.

pwd. Małgorzata Duda

Jest dofi nasowanie do budowy centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź”
Niemal 6,8 mln zł dofi nansowania zostanie skierowane do naszego 
miasta na realizację projektu pn.: „Budowa centrum przesiadkowego 
„Parkuj i Jedź" w Mieście Piastów” w ramach konkursu RPMA.04.03.02-
-IP.01-14-085/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoe-
misyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, 
Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT Typ projektów: 
„Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi 
Parkuj i Jedź”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

T o kolejne działanie mające na celu 
poprawę powietrza w naszym mie-
ście. Cieszy to nas ogromnie, bo 

choć wniosek, złożony przez Miasto 

Piastów na początku kwietnia tego 
roku, został bardzo wysoko oceniony 
– 92,93 punkty na 99,00 możliwych, 
to trafił na listę rezerwową projektów 

do dofinansowania. Ostatecznie Sa-
morząd Województwa Mazowieckiego 
zdecydował o zwiększeniu poziomu 
alokacji. Dzięki temu piastowski pro-
jekt budowy centrum przesiadkowego 
„Parkuj i Jedź” otrzyma duże wsparcie 
finansowe.
W ramach działania planowana jest 
budowa dwóch parkingów P+R po-
siadających miejsca parkingowe dla 
samochodów osobowych oraz miejsca 
postojowe dla rowerów, jak również bu-
dowę schodów i wind, które umożliwią 
połączenie peronów stacyjnych z ist-
niejącym wiaduktem, co umożliwi ko-

munikację z peronami stacji kolejowej, 
osobowej Piastów. Poza robotami bu-
dowlanymi zaplanowano także wykona-
nie odwodnienia, oświetlenia, punktów 
ładowania rowerów elektrycznych i inne 
prace poprawiające estetykę otoczenia.
Obecnie władze miasta przygotowu-
ją się do podpisania z Zarządem Wo-

jewództwa Mazowieckiego umowy 
w tym zakresie. 
Liczymy, że realizacja całego zadnia  
przebiegnie bez utrudnień i ostatecz-
nie piastowianie będą mogli korzystać 
ze wszystkich udogodnień tego pro-
jektu z pożytkiem dla środowiska. 

UM Piastów

WARTOŚĆ PROJEKTU – 8 499 320,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 6 799 456,00 zł
PLANOWANY TERMIN 
REALIZACJI PROJEKTU – 31 grudnia 2020 r.
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www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

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

SKUPUJEMY:

�

�
LOMBARD

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

ul. Plutonu Torpedy 3
tel. 22 662 69 09

CZYNNE
pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy ul. Traktorzystów 14. 

zaprasza na  

LICY TACJĘ
samochodu służbowego 

FS Lublin 3MI
Oględziny pojazdu, zapoznanie się z regulaminem sprzedaży oraz miejsce sprzedaży 

– O.K. „Arsus” ul. Traktorzystów 14 w terminie do 24 października 2019 r.

 Zbywany pojazd – FS Lublin 3 MI Rok prod. – 2006 Przebieg – 68533 km

 TERMIN LICYTACJI: 25 PAŹDZIERNIKA 2019 r., godz. 1000

 MIEJSCE: OK „ARSUS”, ul. Traktorzystów 14, sala nr 23

 CENA WYWOŁAWCZA:  3430 PLN

  KONTAKT: Dariusz Nejmanowski, tel. 506 062 677

UWAGA!
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TU MOŻE BYĆ TWOJA REKLAMA
Przyślij treść reklamy, a grafik opracuje ją dla ciebie gratis

ZADZWOŃ: 509 559 506
NAPISZ: reklama@mocnestrony.com.pl

REKLAMĘ lub OGŁOSZENIE DROBNE w dwutygodniku „Mocne Strony” 
można zamówić: � pisząc e-maila na adres: reklama@mocnestrony.com.pl 

� osobiście w Agencji Reklamowej „LINEA” 02-495 Warszawa Ursus, 
ul. Cierlicka 2, w dni powszednie (pn.–pt.), w godz. 8.00–17.00

ZAMAWIANIE 

REKLAM  
I OGŁOSZEŃ 
DROBNYCH

CENNIK i wymiary REKLAM – w niebieskiej zakładce 
BIURO REKLAMY na www.mocnestrony.com.pl

Wszystkie reklamy i ogłoszenia są widoczne 
przez co najmniej 2 tygodnie również na naszej 
stronie internetowej – aż do kolejnego wydania.

UWAGA! Ogłoszenia drobne tekstowe tylko 
w modułach w ramce:
1  moduł  (47 mm × 30 mm) – 30 zł netto
2  moduły  (47 mm × 60 mm) – 50 zł netto
3  moduły  (47 mm × 90 mm) – 70 zł netto

WIELKA
WY
PRZE
DAŻ !
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