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NASZE STRONY

n  URSUS: W tegorocznym głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 
przepadła większość pomysłów

Na co zagłosowali mieszkańcy
30 września poznaliśmy projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach VII 
edycji budżetu obywatelskiego. Warszawiacy wybrali do realizacji 359 projektów – 18 ogólno-
miejskich i 341 dzielnicowych. Koszt ich wykonania wyniesie 83 mln zł z budżetu miasta. W dziel-
nicy Ursus do realizacji przeszły tylko 22 projekty z 65. zgłoszonych. Co wynika z tegorocznych 
wyników? Na jakich projektach najbardziej zależy mieszkańcom – tym, co zagłosowali?

W  tegorocznej edycji oddano ponad 4 tys. wię-
cej głosów niż w 2019 roku. Łącznie zagło-
sowało 109 025 mieszkańców Warszawy. 

Większość – 99,6% – wybierała pomysły przez 
Internet. Reszta wybrała tradycyjne karty papiero-
we. Zagłosowało więcej kobiet niż mężczyzn (62% 
głosujących to warszawianki, a 38% – warszawia-
cy). Najczęściej głosowały osoby w wieku między 
35. a 44. rokiem życia – prawie 35% głosujących. 
Łączny udział grup wiekowych 25-34 lata i 35-44 
lata w strukturze wiekowej głosujących stanowi aż 
62,5%. Największe zainteresowanie głosowaniem 
odnotowano na Żoliborzu – zagłosowało tam 90 
osób na 1000 mieszkańców dzielnicy. W Ursusie 
oddano 4267 głosów, czyli na 1000 mieszkańców 
przypadło 71 głosów. Najwięcej projektów zosta-
nie zrealizowanych w dzielnicy Śródmieście – 31, 
a najmniej – 10 – w Wesołej.

DUŻY WYBÓR PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH 
Z ZIELENIĄ I EKOLOGIĄ
Wertując 18 zwycięskich projektów ogólnomiej-
skich już można zauważyć, że niemal połowa doty-
czy ochrony środowiska: głównie nasadzeń drzew 

i roślin, działań ekologicznych takich, jak 
stworzenie eko punktów w całej Warszawie. 
Jeden zakłada wybudowanie 10 ogrodów desz-
czowych przy pięciu budynkach użyteczności 
publicznej na terenie Warszawy. Wygrał także 
pomysł na rozwój kolonii jerzyków poprzez 
instalację 50 budek lęgowych na budynkach 
placówek oświatowych w pobliżu zbiorników 
wodnych, terenów zieleni i dużych osiedli 
mieszkaniowych. Trzy dotyczą budowy infra-
struktury rowerowej. Jeden zakłada stworzenie 
sali rehabilitacyjnej dla podopiecznych schro-
niska na Paluchu. 
Jednym z najbardziej potrzebnych społecz-
nych pomysłów, który będzie realizowany we 
wszystkich dzielnicach poza Bemowem, jest 
Świadomy niewidomy – oznakowanie w języku 
Braille'a w całej Warszawie. 

Za 850 000 zł oznakowane zostaną miejsca 
użyteczności publicznej tabliczkami z napi-
sami w języku Braille’a – będą informowały 
o godzinach i dniach pracy instytucji, wskazy-
wały klamki w drzwiach do budynków, pokoje 
do załatwiania spraw, numery pięter, telefony. 
Trzeba zaznaczyć, że tegoroczne wyniki Bu-
dżetu Obywatelskiego wywołały sporo kon-
trowersji i oburzenia polityków PiS, jak np. 
wygrana trzech toalet publicznych za prawie 
2 mln zł czy niemal 700 nowych ławek również za 
blisko 2 mln zł. Jednak ideą jest zgłaszanie i wy-
bieranie pomysłów przez samych mieszkańców. 
Widocznie takich realizacji warszawiacy potrze-
bują. Wciąż jednak tylko mała część mieszkańców 
stolicy bierze czynny udział w Budżecie Obywa-
telskim.

MAŁO PROJEKTÓW KULTURALNO-EDUKACYJNYCH 
I INTEGRUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW
W dzielnicy Ursus prawie jedną piątą wszystkich 
projektów stanowią te dotyczące środowiska i czy-
stości:  
1) Więcej zieleni w Ursusie, 
2)  Antysmogowe kwietniki miejskie w dzielnicy 

Ursus, 
3)  Czystość na trawnikach – trzy psie stacje z ko-

szem na psie „grubsze” sprawy, 
4)  Altana dydaktyczna – moje spotkanie z przy-

rodą. 

Zaskakująco sporo projektów infrastrukturalnych 
będzie realizowanych na potrzeby szkół: SP 383, 
SP 14, SP 11. 
Na szczęście, nie doszło do sytuacji, że przepad-
ły wszystkie pomysły kulturalne, edukacyjne oraz 
integrujące społeczność, jednak liczba tych zwy-
cięskich jest zaskakująco niska. Realizowane będą 
jedynie: 
1)  Koncerty (nie)poważne, 
2)  Letnie kino plenerowe dla dzieci i młodzieży, 
3)  Wyprzedaże garażowe w Ursusie, 
4)  Wakacyjne bajki dla dzieci, 
5)  Warsztaty motywacyjne dla kobiet – wspoma-

gające samorealizację kobiet w Ursusie, 
6)  Chcemy ratować – warsztaty z zakresu pierw-

szej pomocy. 

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu w przyszłym 
roku uda się dokupić dla Biblioteki Publicznej 
w Ursusie nowości wydawnicze, e-booki i defi-

brylatory. Klub seniora „Promyk” zyska sprzęt 
komputerowy, a Dom Kultury „Kolorowa” kolejny 
piec do wypału ceramiki. Odbędą się także tre-
ningi sportowe dla dzieci i potrzebne konsultacje 
logopedyczne. Szkoda, że nie zwyciężyły takie 
pomysły, jak bezpłatne zajęcia z integracji senso-
rycznej, II Zlot Zabytkowych Traktorów, organiza-
cja zabawy karnawałowej dla seniorów, warsztaty 
dziewiarskie, nagłośnienie z udogodnieniami dla 
osób z dysfunkcjami słuchu i reszta innych wartoś-
ciowych projektów. 

Według reguł Budżetu Obywatelskiego: jeśli naj-
więcej głosów zdobyły bardzo drogie propozycje, 
powoduje to, że ostatecznie na zwycięską listę 
trafia mniej projektów z braku przeznaczonej puli 
środków. I tak też stało się w tej edycji w wielu 
dzielnicach, także w Ursusie.

Agnieszka Gorzkowska
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www.powiat.pruszkow.pl

Pogotowie ratunkowe dla kręgosłupa  BEZ LEKÓW 
Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii

NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15

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

ZAPISY
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

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

do godne terminy i godziny zabiegów dla pracujących.

Nagłe lub przewlekłe bóle stawów 
(łokcio wego, nadgarstka), rąk, nóg, 
zaburzenia czucia, bóle i zawro ty głowy, 
ograni cze nia ruchomości bar ku, „pie kące” 
plecy i wiele, wiele innych, jak np. dysko-
patie czy przepukliny – utrud niają życie. 
Nie rzadko to właśnie chory kręgosłup 
jest „sprawcą” tych dolegliwości.
Mimo postępu medycyny akademickiej 
– nie wymyślono leku, który by „ustawił” 
wypadnięty dysk we właściwe położenie 
albo „zmusił” więzadła czy też mięśnie do 
„utrzymania” kręgosłupa, poszcze gólnych 
kręgów, stawów. Aby osłabić cierpienie, 

nierzadko zwiększamy częstotliwość 
stosowania środków przeciw bólowych, 
co w konsekwencji  powoduje innego 
rodzaju dolegliwości – ze stro ny układu 
pokarmowego. 
Może to właściwa pora, aby nareszcie 
pomóc sobie w skuteczny sposób.

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

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

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

Wojciech 
PAPAJEWSKI – terapeuta

Skutecznie pomaga w usuwaniu bólu 
– bez leków 

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

U NAS MOŻESZ CZUĆ SIĘ 
BEZPIECZNIE!

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

z pandemią.

Różnorodne, bezinwazyjne 
metody zabiegów stosowanych 
w Ośrodku NATURMED 
bardzo często 
ratują przed operacjami.
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NASZE ZDROWIE ● PORADY PRAWNE

Wracamy do rozmowy z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

n   Czym należy się kierować, aby dobrać aparat słucho-
wy maksymalnie dostosowany do naszych potrzeb?

Dobór aparatów słuchowych to niełatwe zadanie. 
Należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Aparat 
dobieramy nie tylko w oparciu o wyniki badań, bu-
dowę i kondycję ucha, ale również mając na uwadze 
indywidualne potrzeby, oczekiwania i styl życia. 
Aparat powinien być „szyty na miarę”, czyli dobrze 
dopasowany, wygodny, bezpieczny, a przede wszyst-
kim funkcjonalny. Inaczej nie będziemy z niego 
korzystać i schowamy go do szuflady. Źle dobrany 
i dopasowany aparat potrafi zniechęcić użytkownika. 
To dość powszechny problem. Wiele osób zwraca się 
do mnie z prośbą o pomoc, gdyż źle dobrano i dopa-
sowano im aparat, w ogóle go nie noszą i mają po-
czucie straty pieniędzy. 

n   Czy istnieje dobry sposób na takie dopasowanie 
aparatu słuchowego, aby jego działanie było opty-
malne? Jak to wygląda w praktyce?

Trudno w to uwierzyć, ale procesory cyfrowych 
aparatów słuchowych, choć bardzo niewielkich roz-
miarów, mają możliwości porównywalne do kom-
puterów. Zadaniem aparatów słuchowych jest 
przede wszystkim poprawa rozumienia mowy. 
Dopasowanie aparatów odbywa się poprzez oprogra-
mowanie dopasowujące. Daje ono możliwość zapro-
gramowania aparatów tak, aby słyszenie w nich nie 
było ani zbyt ciche, ani zbyt głośne i bezpieczne dla 
ucha, a mowa wyraźna na tle innych dźwięków. Naj-
lepiej, jeśli dzieje się to w sposób automatyczny i bez 
naszego udziału. Aparaty powinny dynamicznie do-
stosowywać swoje ustawienia reagując na zmiany 
w naszym otoczeniu słuchowym. Na przykład, jeśli 
prowadzimy rozmowę stojąc przy ruchliwej ulicy, 
aparaty powinny przyciszyć szum nadjeżdżających 
samochodów, by nie przeszkadzał nam rozumieć 

tego, co mówi osoba, z którą prowadzimy dyskusję. 
Tak samo powinno dziać się w przypadku zatło-
czonego sklepu czy restauracji. Aparaty słuchowe 
w znacznym stopniu pomagają w rozumieniu spi-
kerów w TV, czy radio, a także osób zwracających 
się do nas np.: zza pleców, z oddali, czy po prostu 
mówiących szeptem. 

n   Jakie aparaty słuchowe są dostępne na rynku? 
Istnieje wiele modeli cyfrowych aparatów słucho-
wych. Są niewielkich rozmiarów i można je skutecz-
nie ukryć w uchu lub za uchem. Aparaty najnowszej 
generacji łączą się bezprzewodowo z telefonami, 
odbiornikami TV oraz innymi urządzeniami audio 
umożliwiając użytkownikowi bezpośredni odbiór 
dźwięków. Dostępne są również specjalne aplikacje 
służące do samodzielnego sterowania i dokonywania 
zmian w ustawieniach przez samych użytkowników. 
Jednak zanim podejmiemy decyzję o zakupie – warto 
przetestować działanie różnych aparatów. Można 
je bezpłatnie wypożyczyć i sprawdzić ich działanie 
podczas codziennego funkcjonowania. 

n   Czy aparaty słuchowe są drogie? Zapewne cena 
idzie w parze z jakością? 

Na pewno nie warto inwestować w najtańsze rozwią-
zania. W przypadku aparatów słuchowych, tak jak 
w przypadku innych urządzeń, wyróżniamy różne 
poziomy zaawansowania technologicznego. Im wyż-
sza klasa tym lepsza jakość i większe możliwości 
dopasowania aparatów do naszych indywidualnych 
potrzeb. Nie należy jednak zapominać, że możemy 
skorzystać z dofinansowania, a zakupy rozłożyć na 
raty. O wszystkim powinien poinformować protetyk 
słuchu. Złota zasada – NIE ZWLEKAĆ. Im szybciej 
zaczniemy przeciwdziałać niedosłuchowi, tym więk-
sze są szanse na spowolnienie procesu jego pogłębia-
nia. Pierwszy krok to wykonanie badanie słuchu. n

Aparaty słuchowe „szyte na miarę”

*  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.

DROGA WEWNĘTRZNA
Położone niedaleko mnie centrum handlowe 
ma wielki prywatny parking i własne drogi 
wewnętrzne. Zarówno na parkingu jak i na 
tych drogach stoją normalne znaki drogowe 
np. STOP. Czy mam obowiązek stosować się 
do tych znaków? Chodzi mi głównie o to, czy, 
jeśli tego nie zrobię, policjanci mogą mnie 
za to ukarać, np. mandatem?
W pewnych przypadkach na prywatnych tere-
nach i drogach wewnętrznych obowiązują regu-
ły zawarte w prawie o ruchu drogowym. Mało 
kto pamięta, że ten akt prawny dotyczy nie tylko 
dróg publicznych, ale także stref zamieszkania 
i stref ruchu. Zgodnie z ustawową definicją taka 
strefa to obszar, obejmujący co najmniej jedną 
drogę wewnętrzną, na który wyjazdy i wjazdy 
są oznaczone odpowiednio znakami drogowy-
mi, czyli w tym przypadku znakiem „strefa ru-
chu” oraz znakiem „koniec strefy ruchu”. Pod-
czas najbliższej wizyty w centrum handlowym 
prosimy poszukać takich oznaczeń. Jeśli je Pan 
znajdzie, oznacza to w praktyce, że zarówno na 
prywatnym parkingu, jak i na otaczających go 
drogach wewnętrznych obowiązują takie same 
reguły, jak podczas poruszania się po drogach 
publicznych. A to oznacza, że policja może Pana 

ukarać nie tylko mandatem za nieprzestrzeganie 
przepisów prawa o ruchu drogowym, ale także 
nałożyć punkty karne - tak samo, jak np. na au-
tostradzie. 

UTRATA BONIFIKATY NA MIESZKANIE
Wykupiłam od gminy mieszkanie. Dosta-
łam w związku z tym dużą bonifi katę przy 
zakupie. Niestety, z powodu koronawirusa 
straciłam pracę i muszę sprzedać ten lokal. 
Czy to oznacza, że powinnam zwrócić gminie 
pieniądze?
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami 
przewidują, że przy sprzedaży lokalu mieszkal-
nego wykupionego od gminy, która dała nabyw-
cy bonifikatę przy jego nabyciu, kwotę obniżki 
co do zasady należy zwrócić. Oczywiście od 
zasady tej są też i wyjątki. Pierwszy dotyczy sy-
tuacji, w której mieszkanie przejęte od samorząd 
jest sprzedawane po upływie 5 lat od jego zaku-
pu. W takim przypadku przepisy nie przewidu-
ją już konieczności zwracania tego, co się przy 
zakupie dostało. Warto przy tym pamiętać, że 
okres 5 lat liczymy od dnia nabycia. Zwrot boni-
fikaty następuje na wniosek właściwego organu. 
Kolejna sytuacja, w której zwrot nie będzie ko-

nieczny to sprzedaż na rzecz osoby bliskiej, jeśli 
tylko nie zastrzeżono, że jest inaczej. Ale w tym 
przypadku ten, kto przejmuje mieszkanie też nie 
może go sprzedać bez utraty prawa do bonifika-
ty przez 5 lat od jego pierwotnego nabycia. Nie 
ma też obowiązku zwracania pieniędzy gminie, 
jeżeli właściciel nieruchomości dokonuje jej 
zamiany na inny lokal mieszkalny. Może w ten 
sposób nabyć własność innej nieruchomości lub 
spółdzielczego albo własnościowego prawa do 
lokalu. Co ciekawe, można też się zamienić na 
inną nieruchomość, o ile tylko jest ona przezna-
czona albo wykorzystywana na cele mieszka-
niowe. I w tym przypadku, w efekcie zamiany, 
powinno nastąpić nabycie własności nowej nie-
ruchomości albo prawa użytkowania wieczyste-
go do niej. Jeśli żaden z tych wyjątków od ogól-
nej zasady, że przy sprzedaży objętego bonifikatą 
lokalu trzeba ją zwrócić nie zaistniał, pozostaje 
jeszcze jedna możliwość, dzięki której uda się 
nie zwracać gminie przyznanej przez nią obniż-
ki. Jest to możliwe jeśli po sprzedaży mieszkania 
przejętego od gminy uzyskane z tego tytułu środ-
ki zostaną w ciągu 12 miesięcy przeznaczone na 
nabycie innego lokalu mieszkalnego będącego 
przedmiotem prawa własności lub przedmiotem 
spółdzielczego własnościowego prawa do loka-
lu mieszkalnego. Gotówkę ze sprzedaży można 
też w tym terminie przeznaczyć na nabycie innej 
nieruchomości, jeśli tylko jest ona przeznaczona 
albo wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Je-
żeli nie da się wobec Pani zastosować żadnego 
z tych zwolnień od konieczności zwrotu bonifi-
katy, radzimy rozważyć wynajęcie nieruchomo-

ści, np. do końca 5-letniego okresu uprawniają-
cego do skorzystania z możliwości nie zwracania 
zaoszczędzonych przy zakupie środków.

UGODA JAK WYROK SĄDU
Ojciec mojego dziecka, od którego zażą-
dałam alimentów zaproponował mi ugodę, 
w której określi ile i kiedy będzie mi płacił. 
Czy zawarcie takiej ugody chroni interesy 
mojego dziecka, czy muszę jednak iść do 
sądu?
Ugoda może chronić interesy Pani dziecka tak 
samo jak wyrok sądu rodzinnego. A to dzięki 
temu, że prawidłowo zawarta ugoda jest – tak 
samo jak sądowy wyrok – tytułem egzekucyj-
nym, czyli dokumentem pozwalającym egze-
kwować, np. przez komornika, zawarte w nim 
zapisy. Dla bezpieczeństwa radzimy jednak nie 
podpisywać ugody bezpośrednio ze zobowiąza-
nym do alimentów, ale zawrzeć ją przed sądem. 
Wtedy jej treść zostanie wpisana do protokołu 
rozprawy. Sąd może ją też zamieścić w odręb-
nym dokumencie stanowiącym treść protokołu. 
Wystarczą podpisy zainteresowanych i taka ugo-
da wchodzi w życie. A sąd przy okazji dopilnuje 
też, żeby jej treść była zgodna z prawem.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM ● RODZINA ● FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 
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P rzed rokiem zespół koszykarzy U-14 
z naszej gminy (UKS Komorów Aka-
demia Koszykówki) zdobył WICE-

MISTRZOSTWO POLSKI. – Chwalili-
śmy się tym sukcesem na dużym banerze, 
jaki zdobił Urząd Gminy – przypominała 
pani wójt. – Bardzo się cieszyliśmy, że 
w tym roku musieliśmy zamówić nowy 
baner! Tym razem z wymarzonym tytułem 
dla drużyny UKS Akademia Koszykówki 
Komorów.
Małgorzata Pachecka złożyła oficjalne 
podziękowania trenerom UKS Akade-
mia Koszykówki Komorów, wyróżniając 
jej prezesa Grzegorza Tomaszewskiego. 
– Zapewne Grzegorz Tomaszewski otrzy-
muje wiele ofert pracy, ale od lat jest 
z nami i z naszymi mieszkańcami i poza to 
serdecznie mu dziękuję. To niesłychane 
jak znakomity wpływ mają nasi trenerzy 
na młodzież, wciąż udowadniając, że war-
to pracować zespołowo i marzyć. Nasze 
i Wasze marzenie się spełniło! Jesteście 
naszymi bohaterami – koszykarskimi Mi-
strzami Polski! – podkreślała pani wójt.

OWACJE NA STOJĄCO
Gromkie owacje dla młodych adeptów 
koszykówki tego wieczoru wybrzmiały 
wiele razy.
– Pierwszy raz udało nam się zdobyć ten 
prestiżowy laur – mówi Maks Niemiro-
wicz, koszykarz i Mistrz Polski w ka-
tegorii U-14. – Jestem bardzo dumny 
z kolegów z zespołu, naszych trenerów 
i sponsorów, a także z siebie! To napraw-
dę duże osiągnięcie zająć pierwsze miejsce 
wśród drużyn z całej Polski. W dodatku 
Komorów jest małą wsią, a mierzyliśmy się 
z zespołami reprezentującymi wielkie mia-
sta: Warszawę, Zieloną Górę czy Gdynię.
Na pytanie jak Mistrzowie Polski świę-
towali otrzymanie tytułu, chłopcy z ze-
społu odpowiadają: – Wielkim odstęp-
stwem od sportowej diety i długą ucztą 

w McDonald’s. Czasem i my możemy so-
bie pozwolić na fastfood – i to była właśnie 
ta okazja. Dodam, że po meczu nasz au-
tobus trząsł się od świętowania wygranej 
– mówił Maks nie kryjąc radości z powo-
du zwycięstwa.

DŁUGA DROGA DO ZWYCIĘSTWA
W sezonie 2019/2020 zespół z rocznika 
2006 wygrał na Mazowszu wszystkie 
mecze i tym samym zdobył tytuł Mistrza 
Mazowsza w kategorii U-14. Nasz ze-
spół na turnieju finałowym w Radomiu 
wygrał wszystkie mecze 7/7! Pokonał 
wszystkich rywali różnicą dwucyfrową 
i zdobył tytuł Mistrza Polski do lat 14.
Chłopcy trenują już wiele lat, niektórzy 
zaczęli nawet jako sześcio- lub siedmio-
letni chłopcy. Kapitan Filip Kowalczyk 
został wybrany MVP turnieju finało-
wego, czyli został uznany za najbardziej 
wartościowego zawodnika Finałów. Filip 
dostał się również do prestiżowej kla-
sy Mistrzostwa Sportowego w Centrum 
Przygotowań Olimpijskich we Włady-
sławowie, gdzie jest uczniem Liceum 
PzKosz.
W piątce gwiazd turnieju znalazł się też 
Michał Stelmach – uczeń klasy Mistrzo-
stwa Sportowego w liceum w Komoro-
wie, a wśród wyróżnionych zawodników 
– Eryk Wesołowski i Leon Franczuk.

WIĘCEJ NIŻ TYTUŁ MISTRZA
Wszyscy wcześniej wymienieni zawod-
nicy oraz Filip Zawalski byli reprezen-
tantami województwa Mazowieckiego na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 
gdzie Mazowsze pierwszy raz w historii 
zdobyło złoto (Szczyrk, marzec 2020 
– tydzień przed wybuchem pandemii).
Filip Kowalczyk, Leon Franczuk i Mi-
chał Stelmach otrzymali powołanie 
do reprezentacji Polski do lat 14. Suk-
ces jest składową zaangażowania wielu 

osób. Wsparcia i troski Rodziców, cięż-
kiej i systematycznej pracy zawodników 
oraz konsekwencji trenerów Grzegorza 
Tomaszewskiego, Pawła Machyni, Ra-
dosława Kusego i fizjoterpaeuty Tomka 
Chruściaka z Suchego Lasu, który sta-
wiał chłopców na nogi po każdym cięż-
kim meczu.
UKS Akademia Koszykówki Komorów 
w rozgrywkach europejskich jako jedy-
ny polski zespół w swoim roczniku pla-
suje się w czołowej szesnastce zespołów 
w Europie.
W tym miejscu warto wspomnieć o suk-
cesach najmłodszych roczników. Ich 

ostatnim, wrześniowym, sukcesem było 
zdobycie złotego medalu na turnieju Ra-
dom Basket Cup dla rocznika 2008/2009.
Klub – przez sport i rekreację – przygoto-
wuje kolejne roczniki do dorosłego życia. 
Takie sukcesy uczą młodzież jak działać 
w grupie, na czym polega systematyka 
i że warto mieć marzenia.

SUKCES NASZYCH KOSZYKAREK
Mamy też uzdolnione dziewczęta – ko-
szykarki z UKS Nowa Wieś, które już 
12 sezon reprezentują Gminę Michało-
wice w kobiecej koszykówce. W sezonie 
2019/2020 nasz klub wystawił drużyny, 

które walczyły w trzech kategoriach wie-
kowych. Także w tym sezonie nasza dru-
goligowa drużyna odniosła historyczny 
sukces zajmując III miejsce w rozgryw-
kach WOZKoszWM.
Gratulujemy Zawodniczkom oraz tre-
nerom: Cezaremu Grzelakowi i Annie 
Adamczewskiej.
Wójt Małgorzata Pachecka złożyła po-
dziękowania także Radnym Gminy Mi-
chałowice. 
– To ich głosy umożliwiają prowadzenie 
przez nas tak aktywnego wsparcia finan-
sowego dla naszych koszykarzy – dodała 
na koniec przemówienia.
Relacja z ceremonii powitania Mistrzów 
Polski w Gminie Michałowice jest dostęp-
na w całości na Facebooku Gminy.

GMINA SPORTEM STOI
W gminie Michałowice funkcjonu-
je 12 klubów sportowych promujących 
aktywny i zdrowy tryb życia. Zrzesza-
ją one dzieci i młodzież trenujące piłkę 
nożną, koszykówkę, tenis ziemny, tenis 
stołowy, karate, judo, kolarstwo, golf oraz 
taniec.
W 2019 r. gmina wsparła 14 stowarzyszeń 
sportowych. Wartość dotacji przekazanej 
klubom i stowarzyszeniom sportowym 
wyniosła 499 986,00 zł.
W 2020 r. wsparcie w zakresie sportu 
otrzymało 20 stowarzyszeń. Łączna wy-
sokość środków przekazanych w ramach 
dotacji to 593 381,00 zł.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE MICHAŁOWICKIEJ 
MŁODZIEŻY
Gmina Michałowice w bieżącym roku 
poprzez wypłatę stypendium wspie-
ra 14 młodych zawodników z gminy, 
którzy zdobywają najwyższe osiągnię-
cia w skali krajowej i międzynarodowej 
w karate, tenisie, akrobatyce sportowej, 
piłce siatkowej, tańcu oraz koszykówce.
W gronie stypendystów są 4 osoby powo-
łane do Kadry Narodowej Polski, a pozo-
stałe 10 osób zdobywa najwyższe sukce-
sy nie tylko na Mistrzostwach Polski, ale 
nawet na Mistrzostwach Świata.
W ubiegłym roku ze stypendium sporto-
wego skorzystało 18 osób. Kwota wypła-
cona na stypendia sportowe za 2019 rok 
wyniosła 57 tys. zł.

Tekst: Wiktor Cyrny
Zdjęcia: Katarzyna Stygińska, Marcin Bójko 

MISTRZOWIE
POLSKI
W URZĘDZIE GMINY
MICHAŁOWICE

– Historia lubi się powtarzać, a czasami także poprawiać – mówiła Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice 
na uroczystości powitania w Urzędzie Gminy MISTRZÓW POLSKI – czternastoletnich koszykarzy z Komorowa.

REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1  |  www.michałowice.pl

Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje
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URSUS

SZACUNEK DLA POSTINDUSTRIALNEJ 
CZĘŚCI URSUSA...
... czy architekci nie wiedzieli o idei powstania muzeum?
Jakie są plany? Jaka będzie Warszawa? W tym roku również postanowiliśmy 
sprawdzić, czy spośród ponad 90. nowych projektów z 51 pracowni archi-
tektonicznych ujętych na wystawie jakiekolwiek dotyczą naszego obszaru? 
Okazuje się, że tak! Ponownie chodzi o budynki mieszkalne na terenach pofa-
brycznych, ale z wpisanym obiektem do rejestru zabytków. Jakie rozwiązania 
wobec tego zaproponowali architekci? Na pewno nie funkcję muzealną…

O biekty użyteczności publicznej, pla-
ny zagospodarowania przestrzenne-
go, budynki mieszkalne, konkursy, 

dyplomy studenckie, makiety… Wśród 
setki znaleźliśmy to, co nas dotyczy i in-
teresuje. Tegoroczna jubileuszowa edy-
cja wystawy ma także odsłonę plenero-
wą. I właśnie na placu przed pawilonem 
ZODIAK jedna z plansz poświęcona zo-
stała zespołowi mieszkaniowemu Ursus 
Classic według projektu architektonicz-
nego Autorskiej Pracowni Architektury 
Kuryłowicz & Associates. Chodzi o ob-
szar pomiędzy ul. Dyrekcyjną a Silniko-
wą, ograniczony od wschodniej części 
ulicą Centralną o powierzchni użytko-
wej 800 200 m2. Osiedle ma się składać 
z siedmiu 7-kondygnacyjnych obiektów 
wielorodzinnych z częścią usługową na 
parterze. Architektura osiedla, zgodnie 
z założeniami architektów, ma czerpać 
inspirację z bogatej historii miejsca. – Na 
elewacjach budynków zastosowaliśmy 
okładzinę z klinkieru, nawiązując do 
materiału, jaki stosowany był tu lokalnie 
w przeszłości – tłumaczą. Ich zdaniem, 
przywraca się tożsamość dzielnicy prze-
mysłowej z początków XX wieku. Postin-
dustrializm tego miejsca stanowi cechę 
wyróżniającą osiedla. Np. zastosowanie 
ciemnych elementów w postaci grafito-
wego klinkieru w wykończeniach log-
gii, glif okiennych i płyt balkonów ma 
nawiązywać do architektury przemysło-
wej. Przestrzeń pomiędzy budynkami 
podzielono na różne funkcje: sportowe, 
teren z placem zabaw, kwartał zieleni i 
rekreacji, ogród społeczny i czytelnię. 
Całe założenie jest połączone funk-

cjonalnie zielonym ciągiem pieszym 
z istniejącym starodrzewem, który ma 
zostać zachowany i zrewitalizowany na 
park. Umiejętne wkomponowanie nowo-
czesnej architektury mieszkaniowej w 
miejscową zabudowę dzielnicy to dowód 
szacunku dla przeszłości Ursusa – prze-
konuje deweloper na swojej stronie.

ZABYTEK – HALA NR 10 – MA BYĆ 
„WIZYTÓWKĄ”
W skład osiedla wejdzie jeszcze jeden 
– dla nas najważniejszy – „budynek 
komercyjny” zgodnie z nazewnictwem 
dewelopera. Nieruchomość (wraz 
z działką nr 92/2, nr obrębu 2-09-09 
o powierzchni 30 594 m2) została sprze-
dana przez spółkę CPD S.A  dewelo-
perskiej spółce Udi Tau w lipcu 2018 
roku. Cena sprzedaży prawa użytko-
wania wieczystego nieruchomości zo-
stała ustalona na kwotę ok. 50.016.000 
złotych. Właśnie ten przyszły „komer-
cyjny” obiekt to wpisany do rejestru 
zabytków pod koniec 2019 roku ocalały 
front budynku hali warsztatów mecha-
nicznych d. Zakładów Mechanicznych 
„URSUS” (nr 10; reszta hali została 
wyburzona). O wpisie i walorach histo-
rycznych oraz architektonicznych tego 
najstarszego pozakładowego obiektu 
położonego przy ul. Dyrekcyjnej, na-
przeciw Domu Kultury „Portiernia”, 
pisaliśmy w naszym dwutygodniku 
14 listopada 2019 r. („Mocne  Strony” 
nr 20/2019, str. 10) i zachęcamy do 
przypomnienia (https://mocnestrony.
com.pl/e-wydanie.html). 26 listopada 
2019 roku Jakub Lewicki – Wojewódz-

ki Mazowiecki Konserwator Za-
bytków – wydał także zalecenia 
konserwatorskie w sprawie prze-
budowy na cele usługowo-handlo-
we frontu budynku hali warszta-
tów mechanicznych d. Zakładów 
Mechanicznych „URSUS” (nr 10). 
Zalecenia dotyczą m.in. zabez-
pieczenia i utrwalenia substancji 
zabytku, zahamowania procesów 
jego destrukcji oraz dokumento-
wania tych działań. 
Ww. Pracownia Architektury tłu-
maczy: – W zachowanym budynku 
biurowym warsztatów mechanicz-
nych fabryki usunięty zostanie 
strop pierwszej kondygnacji, dzię-
ki czemu powstanie wysoka, atrak-
cyjna przestrzeń postindustrialna, 
uwypuklająca jego walory histo-
ryczne. Dodatkowo portal wej-
ściowy do budynku wykorzystano 
jako reprezentacyjne wejście na 
osiedle, podkreślone przejściami 
bramnymi w kolejnych budynkach 
osiedla. Zdaniem architektów, 
będzie to obiekt stanowiący ar-
chitektoniczną wizytówkę osiedla, 
zwłaszcza w kontekście jego lokaliza-
cji w pobliżu przystanków komunikacji 
miejskiej oraz planowanego w tym re-
jonie placu miejskiego. Przewiduje się 
przeznaczenie tego budynku na usługi 
drobne, służące lokalnym mieszkań-
com i sprzyjające osiedlowej integracji.

CZY ŻYJĄCY JESZCZE PRACOWNICY 
FABRYKI „URSUS”DOCZEKAJĄ SIĘ 
MUZEUM?
Szkoda, że nikt z byłych Zarządów 
Dzielnicy Ursus skutecznie nie poro-
zumiał się kilka a nawet kilkanaście lat 
temu, w kwestii, aby tak wartościowy 
budynek udało się pozyskać dla mia-
sta do rozbudowy w celach muzeal-
nych. Może tam, w dobudowanym do 
części biurowej kompleksie mogłaby 

stanąć w przyszłości zabytkowa Ko-
lekcja, która obecnie jest wciąż za-
mknięta dla zwiedzających w hali 
kilka przecznic dalej w stronę ul. Posag 
7 Panien… W prasie znaleźliśmy frag-
menty, z których wynika, że ok. 7 lat 
temu Zarząd wspólnie z deweloperem 
CPD mieli ideę stworzenia muzeum 
na bazie wcześniej wykupionej Ko-
lekcji. Idąc jeszcze głębiej w przeszłość 
odnaleźliśmy (w „Dzienniku Ursusa”), 
że za rządów Marii Łukaszewicz także 
była chęć i realne działania w kierun-
ku utworzenia muzeum. Kościół swoje 
miejsce na terenach pofabrycznych za-
pewnił sobie od kilku lat. Po zakładach 
„Ursus” powstanie na działce przy ul. 
Hennela również pierwszy kompleks 
edukacyjny. Cytat o tym przytaczamy 
z urzędowej gazety sprzed 4 lat (również 

Dziennik Ursusa nr 6/283, czerwiec 
2017): Warto podkreślić, że inwestycja 
może powstać dzięki prospołecznej po-
stawie developera, grunty pod budowę 
przekazała na rzecz Miasta firma CPD 
SA., która w tym rejonie buduje osiedla 
mieszkaniowe. A może inny deweloper 
na podobnych zasadach pomógłby w ten 
sposób miastu znaleźć w końcu miejsce 
na nowoczesne upamiętnienie* fabryki 
znanej na całym świecie i ich pracowni-
ków oraz historii całej dzielnicy?

Agnieszka Gorzkowska
*  Chodzi oczywiście o obiekt muzealny. Zabiegają o to 

chociażby osoby skupione wokół „Grupy Inicjatywnej na rzecz 
Muzeum Ursusa”, o której na naszych łamach pisaliśmy 
wielokrotnie. O Muzeum nie raz upominali się również 
członkowie Rady Seniorów, artystka Jaśmina Wójcik - osoba 
aktywnie uczestnicząca w upamiętnianiu byłych ZM Ursus, 
autorka m.in. filmu „Symfonia Fabryki Ursus”, a także wiele 
innych zaangażowanych osób, nie tylko z Dzielnicy Ursus.

n  Przy okazji 25. wystawy „PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. Architektura Warszawy w projektach”

I ZLOT  ZABYTKOWYCH TRAKTORÓW W URSUSIE
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 
w zachodniej części gminy – stan realizacji
Trwają procedury formalne związane z budową ścieżki rowerowej w zachodniej części gminy, której trasa 
będzie przechodziła od granicy z Gminą Błonie, przez miejscowości: Wolica, Płochocin-Osiedle, Święcice, aż 
do ul. Rataja w Michałówku.

K ażdą inwestycję można podzielić na 
dwa etapy – pierwszy to wykonanie 
projektów, uzyskanie stosownej do-

kumentacji i uzgodnień oraz pozyskanie 
decyzji pozwalających na budowę. Dru-
gi etap to realizacja prac w terenie. O ile 
drugi etap jest zauważalny dla mieszkań-
ców, bo postępy robót są coraz bardziej 
widoczne, to pierwszy etap jest zdecydo-
wanie trudniejszy i bardziej czasochłon-
ny. Realizacja inwestycji drogowych to 
skomplikowana procedura, która wy-
maga poczynienia szeregu formalności, 
uzyskania opinii od wielu instytucji, tym 
bardziej gdy mamy do czynienia z droga-
mi wojewódzkimi czy krajowymi. Bar-
dzo często wydanie decyzji przez jedną 
instytucję jest uzależnione od uzgod-
nienia z innym organem administracji 
publicznej. Tak jest w przypadku budo-
wy ścieżek rowerowych, zakontraktowa-
nych wraz z końcem czerwca ubiegłego 
roku w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Z całego zakresu wymaganej dokumen-
tacji udało się już pozyskać m.in.:

■n mapy do celów projektowych, 
■n opinie Urzędu Marszałkowskiego, 
■n opinie Mazowieckiego Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków,
■n warunki na przebudowę kolidują-

cych sieci uzbrojenia terenu,
■n uzgodnienia z Orange Polska S.A.,
■n badania geotechniczne,
■n opinie zarządcy dróg, tj. Rejonu 

Drogowego MZDW w Grodzisku 
Mazowieckim, 

■n opinie od Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie, 

■n dla dróg gminnych uzyskano opinię 
Starosty Warszawskiego Zachod-
niego.

W dalszym ciągu oczekujemy na uzgod-
nienia i pozwolenia wodno-prawne od 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, opinie od Ministra Cy-
fryzacji w sprawie kanałów technolo-
gicznych, decyzje środowiskowe od Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
oraz zatwierdzenie projektu Stałej Orga-
nizacji Ruchu przez GDDKiA. 

Planowana do realizacji trasa ścieżki 
rowerowej została podzielona na 3 od-
cinki, co pozwoli na prowadzenie prac 
budowlanych na każdym z nich nieza-
leżnie od pozostałych:

Odcinek A – od granicy z Gmi-
ną Błonie wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 700 ul. Rokickiej, przez 
miejscowość Wolica, koło SP 
w Płochocinie, do przejazdu kole-
jowego ul. Fabryczna;

Odcinek B – od przejazdu ko-
lejowego wzdłuż ul. Warszawskiej 
do drogi krajowej nr 92 tzw. trasy 
Poznańskiej,

Odcinek C – wzdłuż drogi kra-
jowej nr 92 w kierunku Warszawy 
do ul. Rataja w miejscowości Mi-
chałówek.

Mimo skomplikowanej procedury uzy-
skania pozwoleń na budowę i wydłu-
żenia czasu oczekiwania na stosowną 
dokumentację w związku z ogłoszonym 
stanem epidemicznym, mamy nadzieję, 
że do końca bieżącego roku Wykonaw-
com uda się uzyskać stosowne pozwo-
lenia na realizację i z początkiem przy-
szłego roku ruszą prace budowlane na 
zaprojektowanych trasach.  

Jednocześnie pragniemy poinformować, 
że trwające w chwili obecnej prace przy 
budowie chodnika wzdłuż ul. Fabrycz-
nej i ul. Warszawskiej są realizowane na 
zlecenie zarządcy drogi – Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich, a nie 
Gminy Ożarów Mazowiecki.   

Budowa ścieżki rowerowej jest następ-
stwem podpisanej 26 lutego 2019 r. umo-
wy na realizację projektu partnerskiego 
pn. ,,Promowanie zrównoważonej mo-
bilności miejskiej poprzez rozwój sieci 
dróg rowerowych na terenie gmin Oża-
rów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” 
w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014–2020. Na-
kłady finansowe na budowę tras rowe-
rowych w Gminie Ożarów Mazowiecki 
wyniosą ok. 8 mln zł. 

Agnieszka Kĳ ewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
– zawieszenie wywiadów bezpośrednich 
w Powszechnym Spisie Rolnym
SZANOWNI PAŃSTWO,
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowo-
dowanych pandemią COVID-19, Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję 
o prowadzeniu w najbliższym czasie wyłącznie wywiadów telefonicz-
nych przez rachmistrzów spisowych. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo 
rolników oraz pracowników statystyki zawieszono wywiady bezpo-
średnie, które miały być realizowane od 1 października br.
Przypominamy, że użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek 
udziału w Powszechnym Spisie Rolnym i mogą go wypełnić korzystając 
z dwóch w pełni bezpiecznych metod bez konieczności kontaktu 
z osobami z zewnątrz:
1) Samospis internetowy – dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/
2)  Spis telefoniczny – należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 

22 279 99 99 i zgłosić chęć spisania gospodarstwa.
Z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, który nie skorzysta z żadnej 
z obu wspomnianych opcji, skontaktuje się telefonicznie rachmistrz. Rolni-
cy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić 
udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.

Z poważaniem,
Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE w Ołtarzewie
W związku ze śmiercią (17 września br.) Tadeusza Lubańskiego – dotych-
czasowego sołtysa sołectwa Ołtarzew – w Ołtarzewie odbędą się wybory 
uzupełniające.

ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW 
SOŁECTWA OŁTARZEW  

BURMISTRZ OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
zaprasza Mieszkańców sołectwa Ołtarzew na Zebranie Wiejskie

 TERMIN: 14.10.2020 r., godz. 18.15 (18.30 – II termin), 
 MIEJSCE:  Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, 

(parter) (OSIEDLE OŁTARZEW)
 TEMAT: WYBÓR SOŁTYSA SOŁECTWA OŁTARZEW

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Wybór przewodniczącego Zebrania Wiejskiego;
2. Sprawdzenie obecności mieszkańców dla ważności zebrania;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 
4. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa;
5. Wybór sołtysa;
6. Wolne wnioski i zapytania.

Zebranie Wiejskie zwołane na podstawie § 33 ust 1 Statutu Sołectwa Ołtarzew przyję-
tego Uchwałą Nr 125/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27.10.2011 r. 
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr VII/88/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim z dnia 21.03.2019 r.
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WYDARZENIA

P rzez całą niedzielę na targowisku 
był nieustający ruch, a wszystko 
za sprawą przybyłych do Ursusa na 

I Zlot Zabytkowych Traktorów pięknie 
odrestaurowanych ciągników. Na tere-
nie wybudowano profesjonalną sce-
nę, były też stoiska, wystawy, pokazy 
i konkursy, a dla najmłodszych dmu-
chańce. Przyjechało kilkudziesięciu 
kolekcjonerów i aktualnych użytkow-
ników niekiedy nawet przeszło siedem-
dziesięcioletnich maszyn. Wszystkie 
sprawne, w oryginalnym stanie. Wy-
produkowane tu – w Ursusie – wróciły 

na ten jeden dzień do miejsca 
swoich „narodzin”. 

Jadą, jadą traktory
Jednym z najbardziej atrak-
cyjnych elementów zlotu był 
przejazd ryczących (i trochę 
dymiących 😉) traktorów 
głównymi ulicami Ursu-
sa – od godz. 9.15 po Sta-
rym Ursusie, a od 12.30 po 
Niedźwiadku. Przy Sanktua-
rium Matki Bożej Fatimskiej 

ksiądz Krzysztof Kiełpiński 
poświęcił wszystkie przejeżdża-

jące maszyny i ich załogi. Szko-
da, że informacja o terminach i trasie 

przejazdów nie była odpowiednio na-
głośniona, wtedy na trasie przejazdu 
pojawiłoby się więcej mieszkańców, 
ale zapewne wiele osób, zwabionych 
hałasem oglądało paradę traktorów 
z okien. W paradzie uczestniczył, jadąc 
44-letnim ciągnikiem C-330 z wielką 
szuflą – Wacław Włodarski – były pra-
cownik Zakładów Mechanicznych „Ur-
sus” i aktor w filmie„Symfonia Fabryki 
Ursus”. Pan Włodarski, dzierżawca 
placu targowego za darmo udostępnił 
plac na Zlot. Swój traktor wykorzystuje 
zimą – odśnieża nim dzierżawiony te-

ren, zapewniając sprzedawcom dobre 
warunki do handlu. 

Władze dzielnicy zobaczyły, 
co dla mieszkańców jest ważne
Organizacją imprezy zajęła się – wygry-
wając rozpisany przez Urząd Dzielnicy 
przetarg – firma zewnętrzna. Była to 
realizacja zadania z budżetu obywatel-
skiego – projekt autorstwa Stefana Sob-
czaka (społecznika, mieszkańca Ursusa). 
Pomysł okazał się trafiony w dziesiątkę.
Zlot odwiedziło ok. 2000 osób (!). W cza-
sie pandemii i przy niezbyt widocznej 
promocji wydarzenia – to niebywały 
sukces i potwierdzenie potrzeby istnienia 
tematu traktorów i byłych zakładów ZM 
Ursus w przestrzeni publicznej. Szkoda, 
że tegoroczny projekt obywatelski, do-
tyczący organizacji II Zlotu Traktorów 
w 2021 r. nie przeszedł... Gdyby ostatnie 
dni głosowania na projekty obywatel-
skie przypadły po Zlocie, to kto wie... 
ale... być może Urząd Dzielnicy, widząc 
tak ogromne zainteresowanie tematem, 
przejmie za rok inicjatywę (?).

Piękne słowa z ust burmistrzów
Oficjalnie otworzyli imprezę Burmistrz 
Ursusa Bogdan Olesiński oraz zastępca 
burmistrza Kazimierz Sternik. Burmistrz 

Olesiński zaznaczył, że wydarzenie daje 
możliwość przyjrzenia się przez wszyst-
kich chętnych, jakie fajne i ciekawe rze-
czy produkowały Zakłady Mechaniczne 
Ursus. Burmistrz Sternik przypomniał, 
że to mieszkańcy zagłosowali na pro-
jekt do budżetu obywatelskiego, który 
jest solą samorządności i dodał, że Zlot 
umożliwił nowym mieszkańcom Ursu-
sa poznanie, skąd pochodzi jej nazwa 
– Ursus i czym mieszkańcy tej (kiedyś) 
miejscowości zajmowali się dawniej 
[w fabryce pracowało do 20 tys. ludzi, 
a w latach 1947–2011 zostało wyprodu-
kowanych ponad 1,5 miliona ciągników 
marki „Ursus” – przyp. red.]. – Wiemy, 
że zakładów już nie ma, ale tożsamość 
i związek z tym co teraz widzimy jest 
wielki”. Kazimierz Sternik jest „ursusia-
kiem” od urodzenia, a jego ojciec praco-
wał w fabryce traktorów.

Pełnometrażowy film o fabryce
Na scenie pojawili się także: pomysło-
dawca zlotu, Stefan Sobczak i Jaśmina 
Wójcik, od której... – jak powiedział pan 
Sobczak – ... wszystko się zaczęło. Ten 
zlot jest jakby kontynuacją filmu, któ-
ry nakręciła”. Dr Jaśmina Wójcik już 

w 2011 r. włączyła się w walkę o zacho-
wanie tożsamości Ursusa. Stworzyła au-
diowizualną wystawę na temat kilkudzie-
sięcioletnich, nadal pracujących w całej 
Polsce ciągników „Ursus” i ich właści-
cieli, zorganizowała defiladę traktorów 
z Placu Defilad do ursuskich Zakładów, 
od lat nagłaśnia sprawę zniszczenia więk-
szości zabytków po jedynej w Polsce fa-
bryce ciągników rolniczych (i nie tylko) 
ze 127-letnią historią. Trzy lata temu 
nakręciła wielokrotnie już nagradzany 
w Polsce i za granicą film „Symfonia Fa-
bryki Ursus”. Pani Jaśmina podziękowała 
projektodawcy przedsięwzięcia za walkę 
o powrót traktorów do „domu”. 

Każdy cywilizowany naród dba o swoją 
historię, swoją tożsamość
Jaśmina Wójcik zachęciła też wszyst-
kich uczestników i gości zlotu do pod-
pisywania petycji, w której społeczeń-
stwo domaga się, żeby kolekcja maszyn 
i pamiątek po nieistniejącej już fabryce, 
zlokalizowana przy ul. Posag 7 Panien, 
a będąca obecnie własnością Polskiego 
Holdingu Obronnego (niedostępna do 
zwiedzania), została wykupiona i stała 
się zaczątkiem Muzeum Ursusa.

Zabytkowych  Traktorów
I Zlot

U R S U S

poświęcił wszystkie przejeżdża-
jące maszyny i ich załogi. Szko-

da, że informacja o terminach i trasie 

Obecnie bardzo rzadko 
można zobaczyć takie tłumy, 
jak to miało miejsce w niedzielę 
20 września przed ursuskim 
bazarem przy ul. Gierdziejewskiego. 
Już po 9.00 utworzyła się kolejka 
do głównego wejścia. Na terenie 
mogło przebywać 150 osób (środki 
ostrożności związane z pandemią). 
Sznur ciągle przybywających 
– nie tylko mieszkańców Ursusa 
– utrzymywał się co najmniej 
do 17.00. A dostać się na teren 
naprawdę było warto!
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Nie tylko traktory
W latach 1930–1939 zakłady „Ursus” 
zajmowały się produkcją na rzecz woj-
ska. Wyprodukowano w tym okresie 
737 czołgów, 700 ciągników wojsko-
wych, ponad 1000 samochodów URSUS 
oraz samochodów i autobusów Saurer, 
w tym samochody pancerne wz.29 „Ur-
sus”, ok. 1500 motocykli „Sokół 1000” 
i „Sokół 600” dla wojska i ok. 1000 na 
rynek cywilny, a ponadto silniki lotni-
cze, stacjonarne oraz dla rolnictwa. Wy-
produkowany w 1934 roku, wspaniale 
odrestaurowany „Sokół 1000” prezen-
tował na Zlocie kolekcjoner z Golubia-
-Dobrzynia.

Rodzinny piknik historyczny
Największą liczbę zwiedzających stano-
wiły rodziny z dziećmi. Można było foto-
grafować się na wspaniałych maszynach, 
dzieci miały do dyspozycji dmuchane 
zamki, były dla nich organizowane zaba-
wy, konkursy z nagrodami, właściciele 
zdradzali tajniki swoich traktorów. Oni, 
a także byli pracownicy ZM Ursus odpo-
wiadali na dziesiątki pytań, były pokazy 
uruchamiania najstarszych ciągników, 

zawody dla publiczności w zmienianiu 
koła w traktorze na czas i wiele innych 
atrakcji. Pojawiły się także prototypy 
ciągników rolniczych i ogrodniczych 
z lat sześćdziesiątych, np. C-308.

Ostatnie pamiątki
Dom Kultury Portiernia i Izba Tożsa-
mości Ursusa przygotowały duże stoisko 
z pamiątkowymi eksponatami, książka-
mi i albumami o Ursusie i Zakładach 
autorstwa pp. Jerzego Domżalskiego 
i Ireneusza Barskiego.
Dwukrotnie z koncertem wystąpiła Or-
kiestra Dęta Ursusa pod kierownictwem 
Karola Węclewskiego. Historia orkiestry 
jest ściśle związana z fabryką. Na po-
czątku była to Orkiestra Zakładowa ZM 
Ursus, później Orkiestra Ziemi Mazo-
wieckiej, a od kilku lat muzycy występu-
ją pod nową nazwą, a siedzibę mają już 
poza Ursusem. 

Tańczące traktory
O godz. 17.00 miało miejsce niezwykłe 
wydarzenie – pokaz filmu „Symfonia 
Fabryki Ursus” z udziałem aktorów – 
byłych pracowników i traktorzystów, 

również obecnych na zlocie. Reżyserka 
i jeden z nich – Jerzy Dobrzyński, pra-
cujący w zakładach od 1962 r. – opowia-
dali o procesie produkcji traktora oraz 
o produkcji filmu. – Trzy lata temu nasi 
traktorzyści w trakcie nakręcania filmu 
tańczyli na swoich traktorach cztery dni 
po 12 godzin na dobę, a były to skompli-
kowane układy choreograficzne. I teraz 
te traktory znowu przyjechały.
Takie interaktywne spotkanie może być 
wizytówką Ursusa, lekcją historii dla 
młodych pokoleń i nowych mieszkańców 

dynamicznie rozbudowującej się dzielni-
cy. Dzielnicy, w której nadal wielu miesz-
kańców z całych sił stara się zachować 
pamięć o wielu pokoleniach, które budo-
wały URSUS, zachować jej tożsamość. 

Czekamy jeszcze tylko na decyzję o po-
wstaniu stałej ekspozycji... o powstaniu 
Muzeum Ursusa...

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski
Więcej zdjęć z wydarzenia na 

www.mocnestrony.com.pl

WYDARZENIA

dynamicznie rozbudowującej się dzielni-

Nie tylko traktory

Zabytkowych  Traktorów
I Zlot

Na I Zlot Starych Traktorów 
w Ursusie przybyli – na swych ryczą-
cych maszynach – goście, reprezentu-
jący m.in.:

■n Klub Miłosników Starych Ciagnikow 
i Maszyn Rolniczych „Traktor i Ma-
szyna”

■n Klub Miłośników Starej Techniki 
RetroTRAKTOR, 

■n Skansen Łochowice (Klub Miłośników 
Starej Techniki) 

■n CGD Retro-Traktor
■n Retro łowiczanka 
■n Stowarzyszenie Miłośników Starych 
Traktorów „Sagan” 
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URSUS

www.ursusweterynarz.pl

NA WIZYTĘ
NALEŻY
UMÓWIĆ SIĘ

TELEFO-
NICZNIE

02-495 WARSZAWA-URSUS, UL. RYNKOWA 5

TEL.: 22 245 31 07 | 604 157 775
GODZINY OTWARCIA:

pon.–pt. 11.00–19.00  sobota 10.00–14.00

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA 🗨UWAGA! 

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! 

GOTÓWKA DO RĘKI!

pn.-pt.: 1000–1800

sobota: 900–1400

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

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

GOTÓWKA DO RĘKI!

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

Mimo jesiennej aury nowy skwer pomiędzy Domem Kultury „Portier-
nia” a Pensjonatem socjalnym „Św. Łazarz” staje się z każdym dniem 
coraz bardziej zielony. W ostatnich dniach PKP PLK oraz Urząd Dzielni-
cy Ursus uporządkowali swoje części niewielkiego placu sąsiadującego 
z przejściem podziemnym na stację PKP Warszawa Ursus. Nawiezio-
na ziemia powoli pokrywa się trawą. W pierwszy piątek października, 
w deszczowy poranek, kilkanaście osób wzięło dział w krótkiej, kame-
ralnej uroczystości zasadzenia na placyku dębu dla przyszłych pokoleń 
w ramach VII Międzypokoleniowej Sztafety  Turystycznej 2020.

– Polskie Towarzystwo Turystyczno-
-Krajoznawcze wspólnie z Lasami 
Państwowymi podjęło inicjatywę, że 
sadzimy drzewa dla przyszłych poko-
leń. Jako Zarząd PTTK Oddział Ursus 
wybraliśmy dla tego oto dębu nazwę 
„Ursus” – zakomunikował uroczyście 
Janusz Ptasiński, jeden z pomysło-
dawców skromnej, jednak ważnej uro-
czystości. Jednocześnie, zebrani po 
kolei zasypywali korzenie sporych już 
rozmiarów młodego dębu, począwszy 
od Bogdana Olesińskiego – Burmi-
strza Dzielnicy Ursus – oraz Wiesława 
Krzemienia – jego Zastępcy. Następ-
nie po łopatę sięgnął Janusz Ptasiński 
– Prezes Oddziału PTTK „Ursus”, 
Andrzej Mikołajczyk – Prezes Klu-
bu Motorowego PTTK, Bożena Ku-

śmierek – Kierownik Domu Kultury 
„Portiernia” (obiecała czuwać nad 
sadzonką i o nią dbać) oraz pozostali 
uczestnicy uroczystości.

Będą jeszcze nowe drzewka
Od Janusza Ptasińskiego dowiedzie-
liśmy się, że w nadchodzącym roku 
w terminie wskazanym przez Urząd 
Dzielnicy Ursus dojdzie do uroczy-
stego nadania imion nie 
tylko dla dopiero co za-
sadzonego dębu. Pojawi 
się  także 7 towarzyszy, 
a właściwie… towarzy-
szek – innych gatun-
ków drzewek. Liczba 
nieprzypadkowa – ma 
nawiązywać do histo-

rii dzielnicy, czyli słynnego Posagu 
7 Panien, który stał się znakiem fa-
brycznym (w 1907 roku kierując się 
„modą na Sienkiewicza” zmieniono 
P7P na „Ursus”). Ponad 100 lat temu 
tyle właśnie panien oddało posagi na 
„rozkręcenie” fabryki swoich ojców. 
„Panny” – Hanna, Jadwiga, Wanda, 
Helena, Stanisława, Eliza i Aniela – 
będą symbolizowane prawdopodob-
nie przez wiśnie ozdobne.  Pod nad-
zorem Wiesława Krzemienia i przy 
udziale Wydziału Ochrony Środowi-
ska, w pobliżu drzew, ma pojawić się 
dodatkowo w przyszłym roku kamień 
z terenów pofabrycznych. Obecnie 
obok dębu widnieje drewniana tab-
liczka z informacją sygnowaną logo-
typami Polskiego Towarzystwa Tu-
rystyczno-Krajoznawczego i Lasów 
Państwowych.

Agnieszka Gorzkowska

Drzewo z przekazem dla pokoleń

stego nadania imion nie 
tylko dla dopiero co za-
sadzonego dębu. Pojawi 
się  także 7 towarzyszy, 
a właściwie… towarzy-
szek – innych gatun-
ków drzewek. Liczba 
nieprzypadkowa – ma 
nawiązywać do histo-
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Od 1 września 2020 r. społeczność Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. A. Mickiewicza w Piastowie cieszy się doskonałymi warunkami do realizacji za-
dań dydaktyczno-wychowawczych, rozwĳ ania zainteresowań uczniów oraz wspierania ich 
rozwoju fi zycznego w funkcjonalnym i nowoczesnym budynku szkoły. Zgodnie z obranym 
kierunkiem rozwoju, efektywność pracy z młodzieżą znacząco zwiekszają też liczne projekty 
unĳ ne realizowane przez profesjonalną kadrę szkoleniową. 

P rzedsięwzięcia współfinansowane ze środ-
ków unijnych realizowane w szkole doskonale 
wpisują się w potrzeby rynku edukacyjnego, 

co potwierdzają opinie rodziców. Ponadto kształ-
tują i rozwijają kompetencje wymagane przez 
pracodawców, wynikające z wyzwań współczes-
nego rynku pracy. Najnowsze projekty pt: „Y 
czy Z” oraz „Legiony Piłsudskiego” realizowane 
są w piastowskim liceum we współpracy ze sto-
warzyszeniem Edukacja na NOWO i Rodzice 
w Edukacji. Stowarzyszenia te upowszechniają 
i promują naukę dając uczniom możliwość peł-
nego doświadczenia i zrozumienia otaczającej ich 
rzeczywistości. Obszarem ich szczególnych zain-
teresowań jest edukacja matematyczna (zarówno 
w ujęciu tradycyjnym, jak i niekonwencjonalnym, 
m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych technolo-
gii), którą traktują jako istotne ogniwo w interdy-
scyplinarnym podejściu do edukacji – STEAM. 
Dbają o rozwijanie oraz doskonalenie języka oj-
czystego i obcego (j. angielskiego) w celu zbudo-
wania, przez uczących się, wspólnoty opartej na 
wysokiej jakości kompetencjach społecznych i ko-
munikacyjnych. 

Zgodnie z zasadami określonymi w przedsięwzię-
ciu – w nadchodzących tygodniach odbędzie się 
znaczące wydarzenie seminaryjno-warsztato-
we otwierające panel inżynierski projektu. Pod-
czas tego złożonego seminarium warsztatowego: 
„MYŚL I DZIAŁAJ JAK INŻYNIER!” w ramach 
projektu „Y czy Z”, uczniowie odwiedzą 10 stacji 
naukowych, uczestnicząc w 120-godzinnych za-
jęciach warsztatowych z matematyki, robotyki, 
języka angielskiego i wielu innych. Największe 
bloki tematyczne podczas zajęć warsztatowych to:
1. Rozwiń swoją inteligencję inżyniera – ucz-

niowie będą konstruować wykorzystując 
sprzęt do nauki robotyki.

2. TEAM WORK, jako podstawa realizowa-
nia dobrych projektów. Jak go budować i jak 
z nim pracować? 

3. Stres w szkole, to nie problem. Jak go oswo-
ić i przekuć na sukces? Uczniowie nauczą się 
kontrolować i wpływać na swoje emocje, jak 
radzić sobie w sytuacjach trudnych (klasówka, 
egzamin, trudności w relacjach z rówieśnika-
mi, rodzicami, nauczycielami). Poznają tech-
niki relaksacyjne. Nauczą się je wykorzysty-
wać. Zastosują trening pozytywnych emocji. 
Wspólnie stworzą Księgę technik antystre-
sowych, indywidualnie zaś każdy z uczniów 
opracuje własną „szczepionkę” antystresową.

4. Matematyka w działaniu i w służbie edu-
kacji interdyscyplinarnej STEAM, będzie 
najlepszą okazją na doskonalenie umiejętno-
ści matematycznych z udziałem najlepszej ka-
dry Uniwersytetu Warszawskiego. 

5. Myśl jak inżynier. Uczenie w działa-
niu! Młodzież nauczy się budować robo-
ty z SamLabs i BECREO.

6. SAM Labs – Jak zaprojektować i zbudować 
układ z wykorzystaniem bezprzewodowych 
bloków, których działanie jest progra-
mowane w języku BLOCKLY. Tworzenie 
układu będzie przebiegało wg zasad znanych 
inżynierom: budowa, testowanie, korekcja 
błędów, poprawa projektu. W pracy z zesta-
wem STEAM do analizy działań tworzonych 
układów (np. szacowanie i pomiar wielkości 
fizycznych, analiza danych, wyznaczanie 
średniej) wykorzystana zostanie matematyka. 
Będzie to okazja do pracy w zespole, używają-
cym języka technicznego i słownictwa nauko-
wego. Wszystko, co młodzież zdąży zobaczyć 
w czasie lekcji, to dopiero wstęp do dalszej 
nauki. Ważną kompetencją, którą uczniowie 
powinni zdobyć w szkole jest umiejętność 
samodzielnego zdobywania wiedzy. Realiza-
torzy projektu przekażą wiedzę bazową, która 
następnie będzie rozszerzana przez uczniów 
w indywidualnym tempie adekwatnym do po-
siadanych przez nich zdolności przyswajania 
materiału. 

7.  BeCreo – Najważniejszym elementem ze-
stawu BeCreo będzie programowalna płytka 
Arduino Uno. Uczniowie poznają gotowe 
układy oprogramowania otaczającego nas śro-
dowiska. Analiza przykładów pomoże uczest-
nikom zdecydować, czy mechatronika jest 
właściwym kierunkiem ich zainteresowań.

8. Micro:bit – Micro:bit to płytka, którą można 
programować doskonaląc przy tym myślenie 
algorytmiczne. Możliwe będzie wykorzysta-
nie płytki jako czujnika, np. wstrząsów. Wy-
gląd płytki powinien rozbudzić zainteresowa-
nie elektroniką i zachęcić do poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie „jak to działa?”.

9. Zaprzyjaźniamy się ze sztuką, inży-
nier konstruktor i designer. 

10. Moja pasjonująca przygoda z jęz. angiel-
skim – poznawanie przez uczniów niekon-
wencjonalnych i skutecznych metod nauki 
języka angielskiego.

11. Mam pasję chcę ją rozwijać.  Mło-
dy przedsiębiorca pokonuje bariery. 

12. Uczę się dwujęzycznie, bo jestem obywate-
lem Europy. 

13. Sztuka prezentacji siebie i swoich pomy-
słów z prowadzącym Marcinem Kowalczykiem, 
czternastokrotnym rekordzistą świata w ukła-
daniu kostki Rubika z zamkniętymi oczami. 
 Na warsztatach młodzież dowie się jakich 
technik pamięciowych użył, by zapamiętać 
cały jej układ aby móc go odtworzyć w 8 sek. 

Ponadto młodzież pozna m.in. metody zapamię-
tywania ciągu 100 cyfr w 25 sekund czy 30 imion 
i twarzy w 45 sekund. 
Prawo, chemia, biologia, medycyna, języki obce, 
ciekawostki ze świata – dosłownie każda dziedzi-
na, w której trzeba coś zapamiętać, może zostać 
opanowana lepiej, szybciej i efektywniej. 

Zajęcia z uczniami przeprowadzą znakomici 
specjaliści. Warsztaty i prelekcje na temat: Ma-
tematyka w działaniu i w służbie edukacji Inter-
dyscyplinarnej STEAM poprowadzi m.in. prof. 
Michał Szurek, wybitny matematyk, i jej popu-
laryzator zarażający swoją pasją nie tylko studen-
tów, ale również uczniów pracujących w Funduszu 
na Rzecz Dzieci Zdolnych. Kolejnym wykładowcą 
będzie Aleksandra Piwońska – trenerka biznesu, 
akredytowana trenerka Akademii Nauki, Eduka-

torka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, ki-
nezjolog. 
W ramach realizacji projektów unijnych od czerw-
ca 2020 r. uczniowie piastowskiego liceum uczest-
niczyli w zdalnej nauce języka angielskiego, która 
kontynuowana jest obecnie w formie stacjonarnej. 
Od kilku tygodni młodzież bierze również udział 
w szkoleniach warsztatowych w zakresie dosko-
nalenia umiejętności komunikacyjnych w biznesie 
oraz technik efektywnego uczenia się.

Dodatkowym celem projektów jest opracowanie 
10 innowacyjnych programów i realizacja na tej 
podstawie 14 działań dydaktycznych w postaci 
kursów, szkoleń i warsztatów, które rozwiną i udo-
skonalą kompetencje uczniów w zakresie: 

■n skutecznej komunikacji, 
■n myślenia inżynieryjnego, 
■n pracy z robotami i ich programowania, 
■n posługiwania się jęz. angielskim na poziomie 

B2-C1, 
■n pracy zespołowej, 
■n prezentacji siebie i swoich talentów oraz 
■n szeroko pojętego myślenia interdyscyplinar-

nego. 
Nadzwyczajną korzyścią dla uczestników pro-
jektu będzie możliwość wykonania (bezpłatnie) 
uznanego na świecie testu Gallupa, który pomoże 
każdemu z nich w określeniu własnych predyspo-
zycji oraz w poznaniu najwłaściwszych sposobów 
ich rozwijania i wykorzystania w praktyce, np. 
przy wyborze kierunku studiów czy planowaniu 
przyszłej kariery zawodowej. Koncentracja na 
indywidualnych predyspozycjach i rozwijanie 
swoich mocnych stron jest wg Gallupa naj-
właściwszą metodą w dążeniu do osiągnięcia 
wymiernych sukcesów i rozwoju naturalnego 
potencjału.
Uczniowie będą mieli również okazję odbycia 
szkolenia z obsługi DRONA, przygotowującego 
do nabycia licencji operatora bezzałogowego stat-
ku powietrznego. 
Opisane projekty współfinansowane są ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
Wszystkim uczestnikom projektów życzymy 
efektywnego udziału w zajęciach, wielu miłych 
wrażeń i dobrego startu w edukację oraz przy-
szłą karierę zawodową.
 n

Kolejne projekty unĳ ne
w piastowskim
Liceum Ogólnokształcącym 
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PSYCHOLOGIA ● BRWINÓW

Po czym poznać, 
że związek się rozpada?
Jednym z nieoczekiwanych skutków trwającej pandemii jest większa 
liczba rozwodów. Obserwacja ta potwierdza się w wielu krajach – 
do sądów napływa znacznie więcej pozwów rozwodowych niż miało 
to miejsce w ubiegłych latach. Nie należy jednak postrzegać wirusa 
SARS-CoV-2 jako bezpośredniego winowajcy – mówi się, że jedynie 
wydobył on na światło dzienne problemy, jakie w danej relacji miały 
miejsce już wcześniej. Te problemy mogły być nieraz nieoczywiste, 
pozornie nieistotne, spychane w codziennej bieganinie na dalszy 
plan. I właśnie te sygnały rozpadu relacji będą tematem dzisiejszego 
Kącika. Przedstawiamy subiektywny przegląd niepokojących zna-
ków, jakie nie powinny mieć miejsca w żadnym związku.   

I nspiracją do poniższego przeglądu stał 
się jeden z odcinków kanału prowa-
dzonego na serwisie YouTube przez 

księdza Adama Szustaka. Parafrazując 
słowa Stanisława Lema, Szustak mówi 
nie tylko do rzeczy, ale także do ludzi. 
Miłość, jego zdaniem polega na więzi. 
Większość z nas błędnie zakłada, że je-
śli zbudujemy więź na początku związ-
ku to będziemy ją mieć już do końca 
życia. Tymczasem relacje rozpadają 
się, bo nie pielęgnujemy tworzącej ich 
więzi. Według ojca Szustaka budowa-
nie więzi to zadanie, które nigdy się nie 
kończy, bo czyha na nie wiele pułapek. 
Często pozornie nieoczywistych.  

NIEPODEJMOWANIE DECYZJI WSPÓLNIE
Żona, która oznajmia mężowi: „Ode-
szłam z pracy” lub mąż informujący, 
że kupił nowe Audi. Stawianie drugiej 
strony przed faktem dokonanym w spra-
wach dotyczących obojga partnerów lub 
nawet dotyczących jednego z nich, zde-
cydowanie powinno budzić niepokój. 
Nie chodzi tylko o to, że sprawy doty-
czące wspólnego budżetu domowego 
zwyczajnie powinno się konsultować 

z osobami, które do tego budżetu się 
dokładają. Chodzi głównie o to, abyśmy 
chcieli zaangażować naszego partnera 
w ważne dla nas sprawy – wygadać się 
przed nim, poradzić, podzielić wątpli-
wościami czy radością z podjętej de-
cyzji. Dobra relacja polega na tym, że 
chcemy, aby druga osoba uczestniczyła 
w naszych decyzjach.

ZŁA REAKCJA NA SMUTEK
Reakcja drugiej strony: „Nie przesadzaj, 
to nie jest takie trudne” lub: „Ty zawsze 
o wszystko ryczysz” jest nie na miejscu 
w kochającej się relacji. Prawdziwa 
więź wymaga empatii – postawienia się 
na miejscu naszego ukochanego, spoj-
rzenia na problem z jego perspektywy. 
Być może dla nas krytyka ze strony sze-
fa byłaby zupełnie nieznacząca, jednak 
nasz partner ma pełne prawo do włas-
nych uczuć i własnych reakcji. Oczywi-
ście warto przy tym zachować realizm 
i adekwatność reakcji do problemu (jeśli 
partner stale przejmuje się zbyt mocno 
jakimiś drobiazgami to warto pomóc 
mu spojrzeć na nie bardziej realistycz-
nie). Nieustanne zbywanie drugiej stro-

ny oznacza, że jej troski i smutki nas nie 
interesują. 

BRAK PRZYZWOLENIA NA INNE POGLĄDY
To oczywiste, że partnerzy różnią się 
od siebie. Oczekiwanie od partnera 
stuprocentowego podzielania naszych 
poglądów jest nierozsądne, dziecinne 
i zwyczajnie niepotrzebne. Dobra więź 
polega na tym, że pozwalamy sobie 
nawzajem myśleć o niektórych spra-
wach inaczej.  Pozwalamy na tę inność, 
zachowanie odrębności i odmiennego 
myślenia. Co więcej, cieszymy się tymi 
różnicami – dzięki nim nasz związek 
jest ciekawszy, dojrzalszy, a partnerzy 
mogą czuć się w pełni sobą. Należy 
przy tym podkreślić jednak jedną rzecz. 
Istotne jest, w jakich aspektach się róż-
nimy. Możemy mieć różne upodobania 
kulinarne czy zainteresowania, ale są 
sprawy, w których warto zachować spój-
ność, a mianowicie wspólne wartości.    

BRAK CZASU
W dobrej więzi partnerzy powinni 
chcieć spędzać ze sobą czas i powinien 
być to czas dla nich obojga atrakcyjny, 
np. wyjście gdzieś razem, wyjazd, kino, 
wspólne oglądanie filmów. W obec-
nym, zabieganym świecie trzeba często 
o ten czas specjalnie zadbać, to znaczy 
faktycznie wygospodarować go. Jest 
to jednak istotne, bo bez niego powoli 
przestajemy być w związku, a stajemy 
się niejako współlokatorami funkcjo-
nującymi obok siebie. W dobrej relacji 
dba się o ten wspólny czas i jest on także 
postrzegany w szczególny sposób – jako 
specjalne momenty, na które czekamy, 
które tak bardzo lubimy w trakcie dnia, 
których nigdy nie mamy dość. Spe-
cjalne momenty nie muszą koniecznie 

oznaczać np. wyjścia w jakieś specjalne 
miejsce – wspólny czas można równie 
dobrze wypełnić rozmową czy popołu-
dniowym spacerem. 

BRAK RYTUAŁÓW 
W dobrym związku ważne są też rytu-
ały, które nadają mu tę wyjątkową toż-
samość i zwiększają poczucie jedności. 
To np. wspólna piosenka, przy której 
partnerzy się poznali. Żarty, które rozu-
mieją tylko oni. Rocznice ważnych wy-
darzeń, które są regularnie celebrowane 
(nawiasem mówiąc mogą one stanowić 
doskonałą bazę do wspólnych momen-
tów opisanych w poprzednim punkcie). 
Mogą to być ulubione miejsca na wyjaz-
dy wakacyjne czy ulubione restauracje. 
Może być to nawyk wspólnego ogląda-
nia „Przyjaciół” na Comedy Central czy 
czekanie na siebie nawzajem ze zjedze-
niem kolacji. Rytuał ma w tym kontek-
ście szeroką definicję, a pozna się go 
po tym, że jest nim to coś, co w danym 
związku robi się najlepiej i najchętniej 
właśnie z partnerem. 

BRAK WSPÓŁUCZESTNICTWA
Ważne chwile w życiu jednej strony 
powinny być ważne dla obu partne-
rów w związku. Wyróżnienie w pracy 
czy nagroda w konkursie lokalnym to 
zdarzenia, które chcemy współdzielić 
z partnerem. Dotyczy to zarówno sytua-
cji sprawiających nam radość, jak i tych 
trudnych, jak np. badanie u lekarza. Czy 
mamy ciągle ochotę być z partnerem 
w tych momentach? Czy interesują nas 
jego radości i sukcesy, trudności i poraż-
ki? Warto zastanowić się, jak reagujemy 
na bycie z drugą osobą w ważnych dla 
niej momentach – czy chcemy jej w nich 
towarzyszyć i fakt ten jest dla nas nie-
mal oczywisty, czy wolimy spędzać go 
w inny sposób? 

BRAK ZAUFANIA
Zaufanie oznacza tutaj, najprościej mó-
wiąc, że mogę powiedzieć coś partnero-
wi i mam pewność, że nie przekaże tego 
koleżance, mamusi, kolegom na piwie. 

To krąg intymności, poza który nic nie 
wychodzi. To bycie lojalnym wobec 
partnera i postrzeganie związku jako 
jednej drużyny. W dobrej więzi takie 
zaufanie jest oczywiste.

REAKCJA NA ROZSTANIE
Warto przyjrzeć się naszym reakcjom 
i uczuciom, gdy partner ma gdzieś 
wyjechać. Co czujemy – tęsknotę czy 
ulgę? Czy chcę, żeby partner wrócił 
jak najszybciej czy odpowiada mi taki 
stan rozłąki? Istotne jest także odpo-
wiednie okazywanie tego. Gdy partner 
wyjeżdża na tydzień delegacji, a my re-
agujemy obojętnością to zdecydowanie 
jest to niepokojący sygnał. Oczywiście 
nie chodzi o to, aby histerycznie szlo-
chać, gdy partner opuszcza nas na dobę.  
Nasza reakcja na chwilowe rozstanie 
z partnerem może być jednak dobrym 
testem, szansą na spojrzenie z dystansu 
na łączącą nas więź. 

BRAK… ŻARCIKÓW
Na koniec punkt, który sama oceniam 
bardzo wysoko. W dobrej więzi czuje-
my się ze sobą na tyle swobodnie, że 
możemy sobie wspólnie żartować, także 
z siebie nawzajem. Błędy, porażki, wady 
drugiej strony stają się przedmiotem mi-
łosnych żartów – nie ma to jednak nic 
wspólnego z wyśmiewaniem! Jest to 
taki zdrowy dystans do tych naszych 
nieco słabszych stron. Jeśli w takich 
momentach reagujemy tylko gniewem, 
nic w naszej więzi nie działa na zasadzie 
żartu, to znak, że coś jest nie tak. Dobra 
więź ma przestrzeń na żarty z naszych 
błędów i słabości. Na takie życzliwe 
„docinanie” sobie. Umiejętnie wypo-
wiedziany żart potrafi przeciwdziałać 
niejednej kłótni, rozładować atmosferę, 
nawet zbliżyć do siebie partnerów. War-
to uczynić z niego stałego towarzysza 
naszego związku. 

Marlena Hess

BIBLIOGRAFIA:
• Langusta na palmie, 12 znaków, że związek się rozpada, 

YouTube, 2.02.2020.

PSYCHOLOGIA
NASZYCH RELACJI

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

WODA DLA POŁUDNIOWYCH 
SOŁECTW gminy Brwinów
Gmina Brwinów rozpoczyna kolejną 
ważną inwestycję – woda do Ow-
czarni (a dalej do Żółwina i Tereni) 
popłynie za kilka miesięcy bezpo-
średnio z Brwinowa, omĳ ając sieć 
wodociągową Podkowy Leśnej.

W tym roku nie było problemów 
z brakiem opadów. Przeciwnie – 
kilka razy gwałtowne letnie ulewy 

zapewniały nadmiar wody na ulicach 
i działkach, ale w poprzednich latach 
mieszkańcy wyżej położonych terenów 
odczuwali problemy ze zbyt niskim 
ciśnieniem wody. Sytuacja braku wody 
dotknęła w czerwcu 2019 r. w szcze-
gólny sposób Żółwin, Terenię i Ow-
czarnię, które pozbawione są ciągłości 
terytorialnej z pozostałą częścią gminy 
Brwinów. Wprowadzone wówczas na 
kilka tygodni ograniczenia w korzy-

staniu z wody (m.in. zakaz podlewania 
ogrodów w godzinach popołudnio-
wych) były tylko doraźnym rozwiąza-
niem sytuacji. W dłuższej perspektywie 
problem mogła rozwiązać tylko budowa 
nowego wodociągu.
Do tej pory na podstawie zawartej nie-
mal 20 lat temu umowy Podkowa Leśna 
zapewniała dostawę wody ze swojej sta-
cji uzdatniania do sieci wodociągowej 
wsi Żółwin, Terenia i Owczarnia, a na 
zasadach wzajemności gmina Brwinów 
miała wprowadzać taką samą ilość wody 
do sieci wodociągowej miasta Podkowy 
Leśnej. Po różnego rodzaju kłopotach, 
jakie pojawiły się w ostatnich latach, 
gmina Brwinów przystąpiła do projek-
towania – a wkrótce przystąpi do budo-
wy – nowego połączenia omijającego 
sieć podkowiańską. – Stacje uzdatniania 
wody na terenie gminy Brwinów mają 

dużą nadwyżkę możliwości produkcji 
wody – zapewnia Wiesław Urbański, 
prezes Brwinowskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji.
Przygotowanie dokumentacji i uzyska-
nie pozwoleń na realizację tej inwestycji 
nie było proste. Nowy wodociąg prze-
kroczy nie tylko granice dwóch gmin 
(Brwinowa i Podkowy Leśnej), lecz tak-
że dwóch powiatów (pruszkowskiego 
i grodziskiego), przejdzie pod drogą wo-
jewódzką nr 719 i torami WKD. Z uwa-
gi na zabytkowy układ urbanistyczny 
Podkowy Leśnej konieczne były rów-
nież uzgodnienia z Mazowieckim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Burmistrz Arkadiusz Kosiński zapowia-
da, że prace budowlane zakończą się 
jeszcze w tym roku. Do przetargu sta-
nęło siedem firm, z których po analizie 
złożonych ofert zostanie wyłoniony wy-
konawca. Umowa zostanie podpisana 
w najbliższych tygodniach. – Wszystkie 
oferty mieszczą się w kwocie zarezer-
wowanej w naszym budżecie – zazna-
cza burmistrz Kosiński. Pozwoli to na 
realizację inwestycji w 2020 r.

UG Brwinów
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Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

SUKCES 
SOŁECTWA 
BISKUPICE
Sołectwo Biskupice zajęło 2. miejsce 
w konkursie na najaktywniejsze sołe-
ctwo Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich pod hasłem „Sukcesy widać po 
sąsiedzku”.

P odczas rozdania nagród w czwartej 
edycji konkursu „Najaktywniejsze 
sołectwo Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedz-
ku” marszałek Adam Struzik oraz czło-
nek zarządu województwa Janina Ewa 
Orzełowska przekazali symboliczny czek 
z nagrodą pieniężną. Odebrali go sołtys 
Biskupic Elżbieta Dolota oraz zastępca 
burmistrza Sławomir Walendowski. 
Sołectwo Biskupice zostało docenione 
m.in. za zrealizowane inwestycje, które 
wpłynęły na jakość życia mieszkańców, 
oraz za pracowitość, a także zaangażo-
wanie lokalnej społeczności. Od sześciu 
kadencji sołtysem jest Elżbieta Dolota, 
która jest najdłużej sprawującą tę funkcję 
kobietą w gminie Brwinów. Sołtys i rada 
sołecka są zaangażowani w podejmowa-
nie inicjatyw na rzecz rozwoju sołectwa, 
wyszukiwanie inwestycji i inicjatyw, któ-
re mogą być wsparte w ramach funduszu 
sołeckiego. Sołtys zainicjowała m.in. 
realizację projektu MIAS MAZOWSZE 
w 2019 r., dzięki czemu zostały zaku-
pione nowoczesne wiaty przystankowe 
poprawiające bezpieczeństwo użytkow-
ników dróg. Przedsięwzięcie zostało 

uznane za jedną z najlepszych inicjatyw 
zrealizowanych w ramach programu, 
a Biskupice zostały wyróżnione jako 
„Bezpieczne i przyjazne sołectwo”. 
Ważnym miejscem dla mieszkańców 
jest remiza OSP w Biskupicach, która 
integruje całą społeczność wiejską – nie 
tylko strażaków, ale też ich rodziny. War-
to podkreślić, że czynnymi członkami 
biskupickiej jednostki OSP jest blisko 
1/5 wszystkich mieszkańców Biskupic. 
Angażują się w sprawy istotne nie tylko 
z punktu widzenia sołectwa, ale i całej 
gminy. Brali czynny udział w akcji zbiór-
ki pieniędzy na ciężko chore dziecko 
z gminy Brwinów, zabezpieczali rajdy 
rowerowe czy sadzili drzewa wzdłuż 
dróg w gminie Brwinów i brali udział 
w akcji sadzenia krokusów). 
Każda gmina z Mazowsza mogła zgłosić 
tylko jedno sołectwo, a w tym roku do 
konkursu przystąpiły 24 sołectwa. Komi-
sja konkursowa brała pod uwagę osiąg-
nięcia, wydarzenia i inicjatywy, a także 
zrealizowane inwestycje, które rozwinęły 
sołectwo. Celem konkursu było zachę-
cenie do aktywności społecznej w woje-
wództwie mazowieckim, a w szczegól-
ności do pogłębienia wiedzy o różnych 
formach działania na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju obszarów wiejskich. 
Jak podsumowała Janina Ewa Orzełow-
ska członek zarządu województwa mazo-
wieckiego, sołectwa w życiu mieszkań-
ców pełnią bardzo ważną rolę. – Dzięki 
tym wspólnotom realizowane są ciekawe 
projekty i powstają wyjątkowe inicjatywy. 
Organizatorem konkursu było Biuro Re-
gionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich w województwie mazowieckim. 
Patronat nad konkursem objął Marszałek 
Województwa Mazowieckiego. 

UG Brwinów

NOWE
NASADZENIA
W PARKU
Powoli kończą się prace w brwinow-
skim parku prowadzone w ramach 
projektu „Kolejny etap rewitalizacji 
parku miejskiego w Brwinowie – za-
gospodarowanie terenów zieleni”.

P race w parku prowadzone w czę-
ści istniejącej oraz nowopowstałym 
ogrodzie botanicznym od strony 

ulicy Przejazd wkraczają w decydującą 
fazę. Wykonawcy mają czas do końca 
października, a potem rozpoczną się 

procedury odbiorowe. W przypadku 
ogrodu botanicznego będzie on do-
stępny dla odwiedzających dopiero na 
wiosnę. Zaplanowano posadzenie w nim 
ponad 30 tysięcy roślin: różnego rodza-
ju kwiatów, bylin, drzew, krzewów. Do 
nasadzeń zostały wybrane rośliny natu-
ralnie występujące w naszych warun-
kach klimatyczno-glebowych. Oprócz 
zagospodarowania zieleni pojawiły 
się już m.in. alejki spacerowe, placyki 
rekreacyjno-edukacyjne z kostkami wie-
dzy, grami i stołami edukacyjnymi oraz 
tablice informacyjne z ciekawostkami 
o faunie i florze. 
W części istniejącej parku powstały 
nowe alejki, a przy nich ławki i kosze. 
Stanęły słupki z koszy gabionowych 
i zostały zamontowane dwa stoły beto-
nowe szachowe oraz stół betonowy do 
tenisa stołowego. Obecnie trwa urzą-

dzanie zieleni. Na nowych rabatach sa-
dzone są rośliny. Niestety część z nich 
została ukradziona. – Zwracamy się 
z apelem do mieszkańców, aby zwra-
cali uwagę na takie sytuacje. Będziemy 
też przeglądać monitoring i sprawdzać 
każdy sygnał – mówi zastępca burmi-
strza Sławomir Walendowski. Park jest 
dobrem publicznym i ma służyć wszyst-
kim mieszkańcom, którzy w otoczeniu 
zieleni chcą miło spędzać czas.
Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku 
miejskiego w Brwinowie – zagospodaro-
wanie terenów zieleni” jest realizowany 
w latach 2018–2021. Na jego realizację 
gmina Brwinów otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 2 140 229,65 zł (co 
stanowi 85% kosztów kwalifikowal-
nych) ze środków Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko.

UG Brwinów

Gmina Brwinów otrzyma ponad 1,9 mln zł z Funduszu Dróg Samorządo-
wych na rozbudowę ulicy Pruszkowskiej.

T rwa rozbudowa ulicy Pruszkowskiej 
na odcinku ponad kilometra od ron-
da F. Nowosielskiego do ronda W. 

Kowalskiego. Umowę na kolejne dofi-
nansowanie tej inwestycji, tym razem 
na kwotę 1 910 649,97 zł, podpisali 18 
września wojewoda mazowiecki Kon-
stanty Radziwiłł oraz zastępca burmi-
strza Jerzy Wysocki. 

Wcześniej gmina Brwinów otrzyma-
ła na to zadanie dofinansowanie ze 
środków samorządu województwa 
mazowieckiego oraz dotację unijną 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 na budowę ścieżki rowero-
wej wzdłuż torów do ronda F. Nowo-
sielskiego (w ramach projektu „Rozwój 

systemu dróg rowerowych w gminie 
Brwinów – etap II”). 
Ulica Pruszkowska zyska nie tylko nową 
nawierzchnię. U zbiegu ulic Pruszkow-
skiej i Peronowej powstanie skrzyżowa-
nie wyniesione, a próg zwalniający oraz 
skrzyżowanie wyniesione powstaną 
przy ulicy Orlej. Zostanie wybudowa-
nych 59 miejsc parkingowych dla osób 
korzystających z PKP i robiących zaku-
py w pobliskich sklepach. Zostanie wy-
budowana nowa ścieżka rowerowa, a w 
pobliżu windy przy wejściu na peron 
kolejowy i w ul. Pruszkowskiej od stro-
ny torów PKP znajdą się stojaki z miej-
scami na 46 rowerów. Zostanie również 
zbudowane i przebudowane odwodnie-
nie – kanalizacja deszczowa i studzienki 
ściekowe. Wykonawcą prac jest firma 
FAL-BRUK, a wartość inwestycji wy-
nosi 3 607 706,50 zł. Planowany termin 
zakończenia prac to koniec październi-
ka br.
W związku z trwającymi pracami Re-
ferat Inwestycji i Remontów zwraca się 
z prośbą do mieszkańców, aby piesi i ro-
werzyści wybierali w miarę możliwości 
ul. Pszczelińską i nie przechodzili przy 
pracujących maszynach i głębokich 
wykopach. Kierowcy powinni zwracać 
uwagę na znaki tymczasowej organiza-
cji ruchu. Teraz są utrudnienia, za któ-
re przepraszamy – ale po zakończeniu 
przebudowy ul. Pruszkowskiej będzie 
tam dla wszystkich użytkowników wy-
godnie i bezpiecznie.              UG Brwinów

KOLEJNE DOFINANSOWANIE
na rozbudowę ul. Pruszkowskiej 
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KULTURA

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piastowie
Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory i popołudnia, podczas 
których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka.  Warto za-
tem udać się do biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkol-
nym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

OPIS PROJEKTU:
Każde dziecko w wieku przedszkolnym, 
które odwiedzi bibliotekę biorącą udział 
w projekcie, otrzyma w prezencie Wy-
prawkę Czytelniczą, a w niej: książkę 
„Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną 
pod względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka oraz Kartę Małego Czy-
telnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 

zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięce-
go, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhono-
rowany imiennym dyplomem potwierdza-
jącym jego czytelnicze zainteresowania. 
Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma 
także drobny czytelniczy upominek. 
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także 

rodzice – przygotowana dla nich broszu-
ra informacyjna przypomni o korzyś-
ciach wynikających z czytania dzieciom 
oraz podpowie, skąd czerpać nowe in-
spiracje czytelnicze. Projekt realizowany 
jest w ramach ogólnopolskiej kampanii 
promującej czytanie generacyjne „Mała 
książka – wielki człowiek”.

WYPRAWKA CZYTELNICZA
n Książka „Pierwsze czytanki dla…”  
– to starannie dobrany zestaw utworów 
wybitnych polskich poetów i pisarzy dzie-
cięcych, w którym przeczytamy zarów-
no pozycje klasyczne, jak i współczesne. 
W gronie autorów znajdziemy m.in. Jo-
annę Papuzińską, Wandę Chotomską, 
Czesława Janczarskiego czy Hannę Janu-
szewską. W  publikacji obecni są również 
Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna 
Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, 

Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agniesz-
ka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin 
Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz 
Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są 
perspektywy spoglądania na świat.
n  Broszura dla rodziców „Książką 
połączeni, czyli przedszkolak idzie 
do biblioteki” – praktyczny poradnik 
o korzyściach wypływających z codzien-
nego czytania dziecku i odwiedzania 
z  nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzi-
ce dowiedzą się, dlaczego literatura pełni 
tak ważną rolę w zrównoważonym, zdro-
wym rozwoju dziecka, znajdą też wiele 
czytelniczych porad i inspiracji.
n  Karta Małego Czytelnika – pięk-
nie zaprojektowana karta biblioteczna 
do zbierania naklejek za wypożyczone 
książki.
Pamiętajcie, że miłość do czytania 
jest prezentem na całe życie!       ♥

PAŹDZIERNIK 2020
  kulturalny 

gm.  OŻARÓW
MAZOWIECKI

DOM KULTURY
,,UŚMIECH”
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

4 października – niedziela – godz. 15.30
Spektakl dla dzieci: „O tym jak wesołe słonko leśny 
kwartet pogodziło” w wykonaniu artystów z Teatru dla 
dzieci „Dur-Moll”. Liczba miejsc ograniczona! Zapraszamy 
dzieci od lat 4.

4 października – niedziela – godz. 16:30 
Koncert Chóru Kameralnego „Ab Imo Pectore” 
z okazji 76 rocznicy zakończenia działań wojennych 
Powstania Warszawskiego (Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego Archidiecezji Warszawskiej)

11 października – niedziela – godz. 17:00 
Koncert „Od nocy do nocy” w wykonaniu Joanny 
Aleksandrowicz. Liczba miejsc ograniczona!

16 października – piątek – godz. 18:00
Koncert SIQ i spotkanie edukacyjne ze Ślimakiem. 
Liczba miejsc ograniczona!

18 października – niedziela – godz. 17:00 
Koncert z udziałem Jacka Wójcickiego (Hotel Mazurkas). 
Liczba miejsc ograniczona!

25 października – niedziela – godz. 17:00 
Koncert Papieski w wykonaniu artystów z Agencji 
Impressmusic. Liczba miejsc ograniczona!

Filia w Józefowie
ul. Fabryczna 15

11 października – niedziela – godz. 15:00
Teatrzyk dla dzieci pt.: „Janosik” w wykonaniu Teatru 
Dobrego Serca. Ilość miejsc ograniczona!

25 października – niedziela – godz. 15:00 
Warsztaty jesienne – uczestnicy wykonają dekoracje 
z darów jesieni. Ilość uczestników ograniczona, obowiązu-
ją zapisy. UDZIAŁ BEZPŁATNY.

Filia w Broniszach
ul. Przyparkowa 15

18 października – niedziela – godz. 15:00 
Teatr Kalejdoskop wystąpi ze spektaklem dla dzieci 
pt. „Kot w wielkim mieście”. Liczba uczestników ogra-
niczona. WSTĘP WOLNY

25 października – niedziela – godz. 16:00 
Robię w drewnie – warsztaty stolarskie dla dzieci. 
Liczba uczestników ograniczona, obowiązują zapisy. 

UDZIAŁ BEZPŁATNY

CENTRUM 
INICJATYW 
SPOŁECZNYCH
w Ożarowie Mazowieckim, 
ul. Poznańska 292

Zapraszamy wszystkich do Centrum Inicjatyw Społecznych 
„Przy Parku” na zajęcia cykliczne o charakterze rozrywko-
wym, edukacyjnym i profilaktycznym. 
Można między innymi: 
n dołączyć do Ożarowskiego Klubu Mam lub 
n Klubu Gier Bitewnych; 
n nauczyć się gry w brydża lub GO; 
n doskonalić pamięć z seniorami w ramach Fitnessu Mózgu; 
n spełniać się twórczo w ramach zajęć „Rękodzieło”.
Jeżeli masz swoje pomysły i inicjatywy, skontaktuj się z nami: 
cisprzyparku@gmail.com lub (22) 292 61 61.
Ponadto w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 
14:00–17:00 oraz w środy w godz. 14:00–19:00 wyrabiamy 
spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (Bilet Metro-
politalny) dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki.

7 października 
Klub Mam – Nowy cykl zajęć dla najmłodszych mieszkańców

10 października 
Spotkanie Klubu Gier Bitewnych. Więcej informacji: 
go@maciejrozalski.eu.

PRUSZKÓW
CENTRUM
KULTURY 
i SPORTU
ul. Bohaterów Warszawy 4
tel. 668 999 635

www.ckis.pruszkow.pl

Szanowni Państwo, 
pragniemy zapewnić, iż jesteśmy przygotowani pod 
kątem obsługi widzów w sytuacji panującej pandemii.
Nasze sale – Widowiskowa i Audytoryjna są wypełniane 
w 50% przy zachowaniu dystansu społecznego – bilety 
są dostępne co drugie miejsce. Na terenie budynku 
obowiązuje nakaz noszenia maseczek, natomiast 
podczas zajęć sportowych w Strefie Sportu maseczki 
nie są wymagane.
Dokładamy wszelkich starań zabezpieczając i dezynfe-
kując miejsca, które odwiedzają osoby zainteresowane 
zajęciami organizowanymi na terenie CKiS.

08 października (czwartek), godz. 20.00
„Telewizja kłamie” – spektakl teatralny

SALA WIDOWISKOWA

09 października (piątek), godz. 17.00 i 20.30 
„Przygoda z ogrodnikiem” – spektakl teatralny

SALA WIDOWISKOWA

10 października (sobota), godz. 10.00–20.00
Turniej Tańca TOP Dance HALA ZNICZ

KINO w CKiS

13–14–15–16 października
„25 LAT NIEWINNOŚCI. Sprawa Tomka Komendy”
– film prod. polskiej

n  13.10  (wtorek)  godz. 18.00
n  14.10  (środa)  godz. 19.00
n  15.10  (czwartek)  godz. 20.00
n  16.10  (piątek)  godz. 20.00

SALA WIDOWISKOWA

17 października (sobota) 10.00–17.00 
Międzynarodowa Wystawa Kotów HALA ZNICZ

17 października (sobota), godz. 16.00 
„Chwile” – spektakl muzyczny oraz rewia Teatru OBF

SALA WIDOWISKOWA

18 października (niedziela), godz. 10.00–16.00 
Międzynarodowa Wystawa Kotów HALA ZNICZ

KINO w CKiS

23–24 października
„Skandal. Ewenement Molesty” – film prod.polskiej

n  23.10 (piątek) godz.20.00
n  24.10 (sobota) godz.18.00

SALA WIDOWISKOWA

20 października (wtorek), godz. 13.00 
Doroczna Gala Seniora
wydarzenie organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pruszkowie SALA WIDOWISKOWA

21 października (środa), godz. 19.00 
Piotr Bałtroczyk 
– występ satyryczny SALA WIDOWISKOWA

25 października (niedziela), godz. 17.00 i 20.00 
Kabaret Moralnego Niepokoju 
– występ kabaretowy  SALA WIDOWISKOWA

KINO w CKiS

27–28–29 października
„Szarlatan” – film prod.polskiej

n  27.10  (wtorek) godz. 18.00
n  28.10  (środa) godz. 19.00
n  29.10  (czwartek) godz. 20.00

SALA WIDOWISKOWA

gm.MICHAŁOWICE
11 października, godz. 12.00
Salon poezji K40 – Aleksander Puszkin „Oniegin" 
– czyta Daniel Olbrychski
Stowarzyszenie K40 oraz Małgorzata Pachecka Wójt Gmi-
ny Michałowice zapraszają na Salon Poezji K40. Daniel Ol-
brychski przeczyta utwór Aleksandra Puszkina „Oniegin". 

CO   GDZIE   KIEDY? ?

dkusmiech.ozarow-mazowiecki.pl

n  Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka
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REKLAMĘ 
KOLOROWĄ  
(ze zdjęciem, grafiką) 
można zamówić  
na DWA SPOSOBY:

①  drogą e-mailową pisząc na adres:  
reklama@mocnestrony.com.pl 

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

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

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

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

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

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

Wszystkie reklamy i ogłoszenia 
są widoczne przez co najmniej 

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

– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE  REKL AM  
I  OGŁOSZEŃ DROBNYCH

OGŁOSZENIA DROBNE

LEKARSKIE

WIZYTY DOMOWE

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

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt.  
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 690-895-36310 000 książek dla bibliotek szkolnych od Empiku
Co najmniej tysiąc powodów, by sięgnąć po książkę – bohater, który może stać się bliski niczym 
przyjaciel, szansa na ekscytującą podróż bez wychodzenia z domu, żarty, które bawią do łez czy 
wciągająca, pełna niespodzianek fabuła. Program „1000 powodów, by czytać” już od 5 lat poma-
ga spełniać czytelnicze marzenia uczniów. W konkurs co roku angażują się całe lokalne społecz-
ności. Celem jest wygrana aż 1000 nowych książek do szkolnej biblioteki – tych wymarzonych 
i wybranych przez dzieci. Do 21 października można zgłaszać szkoły do nowej edycji.

CZYTAJĄCE DZIECI  
TO MYŚLĄCY I WSPÓŁCZUJĄCY DOROŚLI
Jak wynika z danych Biblioteki Narodowej, blisko 1/3 
czytelników książek korzysta z bibliotek*. To miej-
sce, do którego uczniowie kierują pierwsze kroki, gdy 
mają ochotę poznać ciekawą historię. Dlatego dobrze 
wyposażona biblioteka może zaważyć na kontynuo-
waniu przygody z literaturą. A zachęcanie najmłod-
szych do czytania to nie tylko inwestycja w przyszłość 
dziecka, ale również całego społeczeństwa.
– Program „1000 powodów, by czytać” pokazuje 
dzieciom, że czytanie jest atrakcyjną formą spędza-
nia czasu. Bardzo ważne w tej akcji jest to, że nie na-
rzucamy tytułów – to społeczność szkolna decyduje, 
co znajdzie się na bibliotecznych półkach, uczniowie 
otrzymują książki, które rzeczywiście chcą prze-
czytać. Na dorosłych spoczywa odpowiedzialność 
wprowadzenia dzieci do barwnego świata literatury 
i pokazania im, że każdy znajdzie lekturę dla siebie. 
Niezależnie od zainteresowań i stylu życia, bo książki 
są na każdy temat i w różnych formatach – trady-
cyjnym, audio czy jako ebook – komentuje Justyna 
Chmielewska, manager projektów rozwijających 
czytelnictwo wśród dzieci w Empiku.

JAKIE KSIĄŻKI WYBIERAJĄ SZKOŁY?
Biblioteka szkolna to nie tylko książki omawiane 
na lekcjach języka polskiego. Choć warto je czytać, 
obowiązkowe lektury stanowiły jedynie nieco ponad 
2% zamówień złożonych przez szkoły, które wzięły 
udział w poprzedniej edycji programu „1000 powo-
dów, by czytać”. Większość tytułów uczniowie wy-
brali sami, zgodnie z własnymi zainteresowaniami.
Popularnością niezmiennie cieszą się serie młodzie-
żowe, a do ulubieńców młodych czytelników nale-

żą tacy polscy autorzy jak Anita Głowińska (seria 
„Kicia Kocia”), Andrzej Maleszka (seria „Magiczne 
drzewo”) czy Agnieszka Stelmaszczyk (seria dla naj-
młodszych „Już czytam!”). Uczniowie chętnie sięga-
ją też po literaturę zagraniczną, np. po książki z „Cy-
klu o Niewidzialnym” Érica-Emmanuela Schmitta, 
serię Paulette Bourgeois o kultowym żółwiu Fran-
klinie oraz powieści Jeffa Kinneya, autora kolejnych 
części „Dziennika cwaniaczka”. Uczniowie coraz 
częściej zamawiają również książki z ciekawostkami 
o świecie, których charakterystyczne tytuły rozpo-
czynają się od słowa „Jak…?”.
W szkolnych bibliotekach inspiracji i wiedzy poszu-
kują również nauczyciele. Wśród zamówień w ra-
mach programu znalazły się pozycje z Biblioteczki 
Montessori oraz poradniki wychowawcze, uczące 
jak najlepiej przekazywać wiedzę dzieciom z dys-
funkcjami, np. z zespołem Aspergera czy zespołem 
nadpobudliwości.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Aby wziąć udział w akcji, wystarczy, aby pracownik 
szkoły – np. bibliotekarz lub nauczyciel – wypełnił 
formularz zgłoszeniowy na stronie www.empik.
com/biblioteki i przesłał podgląd pracy plastycznej 
wykonanej przez uczniów na zadany temat z wyko-
rzystaniem surowców wtórnych. W kolejnym etapie 
odbędzie się głosowanie poprzez aplikację mobilną. 
Na zgłoszone przez szkołę prace może głosować 
każdy: uczniowie, rodzice, znajomi, lokalni patrioci, 
miłośnicy książek. Głosy warto oddawać codziennie, 
aby zwiększyć szanse konkretnej placówki.
Gdy zwycięskie szkoły zostaną wyłonione, uczące 
się w nich dzieci zadecydują, jakie książki powinny 
wypełnić ich biblioteki. Po złożeniu zamówienia wy-
starczy już tylko czekać na ciężarówkę, która dostar-
czy wymarzone egzemplarze. Do każdej z 10 szkół-
-laureatów trafi ich aż 1000.

W KONKURSIE NIE MA PRZEGRANYCH
Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych 
w całej Polsce. Zwycięża 5 małych (do 120 uczniów) 
i 5 dużych szkół, które zdobędą największą liczbę 
głosów. Oprócz w sumie 10 tysięcy nowych książek, 
na laureatów czeka łącznie 45 czytników PocketBook 
z dostępem do 30 tys. e-booków w aplikacji Empik 
Go. W zwycięskich szkołach powstaną również spe-
cjalne kąciki do czytania. W konkursie nie ma prze-
granych. W ramach akcji Empik rozda 10 000 kodów 
dla nauczycieli na 60-dniowy pełny abonament Em-
pik Go i 900 000 kodów dla rodziców uczniów na 
30-dniowy abonament na lektury szkolne. Uczestnicy 
mogą liczyć też na nagrody specjalne od Empik Foto.
Do tej pory we wszystkich edycjach konkursu Empik 
wręczył w sumie 42 000 książek. Poprzednia, czwar-
ta edycja akcji „1000 powodów, by czytać” cieszyła 
się rekordowym zainteresowaniem. Do rywalizacji 
stanęło 550 szkół, a internauci oddali na zgłoszone 
prace niemal milion głosów.
Akcja odbywa się także dzięki uczestnikom progra-
mu Empik Premium i Empik Premium Free – część 
każdego realizowanego przez nich zakupu stanowi 
cegiełkę na rzecz programu „1000 powodów, by 
czytać”. W ten sposób Empik umożliwia swoim 
klientom aktywne wspieranie rozwoju czytelnictwa 
wśród dzieci. Konkurs został objęty honorowym pa-Konkurs został objęty honorowym pa-
tronatem Polskiej Izby Książki, Muzeum Literatury 
im. Adama Mickiewicza oraz Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich, a także patronatem medialnym One-
tu i Polska Press.
Więcej informacji na temat akcji oraz regulamin kon-
kursu można znaleźć na stronie www.empik.com/
biblioteki.

*   Raport Biblioteki Narodowej „Stan czytelnictwa w Polsce 
w 2019 roku”.

PRZYPOMINAMY!
W poprzedniej 4. edycji (Edycja 2019) wśród 
zwycięskich szkół znalazły się dwie z naszego 
rejonu. Były to: 

■n Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w BRWINOWIE oraz

■n Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w PRUSZKOWIE

Do bibliotek obu szkół trafiło po 1000 książek 
dostarczonych kolorową ciężarówką (pisaliśmy 
o tym w „Mocnych Stronach” nr 2/2020 na str. 16). 

WYSTARTOWAŁA KOLEJNA - 5. JUŻ EDYCJA KONKURSU 1000 POWODÓW, BY CZYTAĆ!
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URSUS

Skrzyżowanie ul. Pużaka i ul. Wapowskiego w Ursusie przy popularnym „Okrąglaku”. W tym 
miejscu kierowcy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego i stwarzają utrudnienia 
i zagrożenia w ruchu. 

T utaj, w otoczeniu wielu bloków mieszkal-
nych, znajduje się kilkanaście sklepów i punk-
tów usługowych. W związku z tym trwa sta-

ła rotacja samochodów i zawsze są problemy 
z zaparkowaniem. Zdesperowani kierowcy parkują 
wszędzie, często nie bacząc na przepisy ruchu dro-
gowego, a także na zdrowy rozsądek. Zapominają 
też o bezpieczeństwie swoim, swoich pojazdów 
i innych uczestników ruchu.

Zagrożenie dla innych pojazdów i pieszych 
Bardzo wąska ulica Wapowskiego ma tylko po jed-
nym pasie ruchu w każdym kierunku. Przed samym 
dojazdem do ul. Pużaka znajduje się przejście dla 
pieszych. Wielu kierujących parkuje samochody na 
ostatnich metrach przed przejściem i skrzyżowaniem 
na pasie ruchu, blokując ten pas i łamiąc trzy lub 
nawet cztery przepisy ruchu drogowego. Pasy ruchu 
w tym miejscu dzieli podwójna linia ciągła. Stojące 
„pod prąd” pojazdy blokują pas ruchu zasłaniając 
przy tym widoczność kierowcom zbliżającym się do 
ul. Pużaka. W celu ich ominięcia prawidłowo jadący 
kierowca zostaje niejako zmuszony do przekroczenia 
linii ciągłych, zablokowania przeciwnego pasa ruchu 
i zza stojącego (blokującego drogę) pojazdu wjecha-
nia na przejście. Chcąc nie chcąc łamie więc prze-
pisy i stwarza realne niebezpieczeństwo kolizji lub 
potrącenia pieszego.

Bystre oczy mieszkańców
16 września strażnicy miejscy po telefonicznej 
interwencji mieszkańca pobliskiego budynku 

przyjechali na miejsce i zastali 2 samochody sto-
jące w wyżej opisanym rejonie kilka metrów od 
przejścia, na domiar złego pod prąd do kierunku 
jazdy. Udało nam się sfotografować całą sytuację. 
Wezwana przez funkcjonariuszy pomoc drogowa 
właśnie szykowała się do odholowania pojazdów.

Poważne konsekwencje za wykroczenia
Powyższy incydent będzie kosztował feralnych kie-
rowców opłacenie kosztów holowania na parking 
strzeżony, co najmniej 500 zł opłaty parkingowej, 
punkty karne i mandaty prawdopodobnie za cztery 
przewinienia oraz wiele czasu na poszukiwanie swo-
ich pojazdów i załatwienie wszelkich formalności.
Takie zachowania kierowców w tym miejscu powta-
rzają się nagminnie każdego dnia.

Jakie jest wyjście?
Tłumaczenie się przed Policją czy Strażą Miejską, 
że znamy przepisy, ale przecież nie stworzyliśmy 
żadnego zagrożenia i to była tylko chwila, raczej nie 
spotka się ze zrozumieniem. Miejsc parkingowych 
zapewne nie przybędzie, nie wiemy nic o planach 
budowy parkingów podziemnych, a więc alternaty-
wą dla spieszących się lub planujących zrobić więk-
sze zakupy kierowców jest dojście do rzeczonego 
Okrąglaka czy okolicznych sklepów pieszo albo krą-
żenie samochodem po okolicy w celu „upolowania” 
zwalniającego się akurat miejsca. 

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

Ignorancja czy brak wyobraźni?


