
NR 1/2016  (ROK I) 26 LIPCA 2016 R. gazeta bezpłatna

DWUTYGODNIK
dzielnicy miasta gminy

URSUS   pIaStÓW   MICHałOWICe      mocnestrony.com.pl

Mocne Strony
Panowie, słyszałam, że ponad dwieście  

3-latków nie dostało się w tym roku  
do naszych przedszkoli... 

 

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Państwa ręce nowy dwutygodnik o nieprzypadkowym tytule „Mocne Strony”. Kierujemy go głównie do mieszkańców 
warszawskiej dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW oraz gminy MICHAŁOWICE, ale nie tylko. Zachęcamy również do lektury wszyst-
kich pragnących poznać bliżej szeroko pojętą działalność społeczną, kulturalną  i  edukacyjną, a także zainteresowanych pracą 
lokalnych władz na rzecz rejonu i lokalnej społeczności.  
Czasopismo dla wszystkich – niezależne, przyjazne, integrujące lokalną społeczność. Naszym priorytetem jest ułatwianie życia 
mieszkańcom poprzez monitorowanie bieżących wydarzeń, reagowanie na występujące nieprawidłowości, docieranie wszędzie 
tam, gdzie przed zwykłym Kowalskim zamykają się drzwi. Będziemy zadawać niełatwe pytania i... zaskakiwać. Na bieżąco poinfor-
mujemy o efektach naszych działań. Wiele miejsca poświęcimy dorosłym mieszkańcom oraz dzieciom i młodzieży. Docenimy ich 
mocne strony – działalność na rzecz innych, dokonania, małe i wielkie sukcesy.
Chcemy, aby nasze tereny stały się przyjazne i bezpieczne dla wszystkich. Pokażemy Wam miejsca piękne, ale i te zapomniane, 
które warto odmienić. Naszą wspólną mocną stroną jest to, że RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ! Czasem wystarczy najdrobniejsza 
informacja od Państwa, czasem nasza interwencja. W Waszym imieniu zadamy pytania przedstawicielom samorządu.
Będą Państwo mogli również znaleźć wiele praktycznych, przydatnych na co dzień porad z zakresu prawa, zdrowia, opieki nad 
zwierzętami udzielanych przez ekspertów i specjalistów z wieloletnią praktyką. 
Zamieszczane zdjęcia staną się dokumentacją wydarzeń z naszego terenu i naszej „wszędobylskości”.
Służymy na naszych łamach również miejscem reklamowym dla małych i dużych przedsiębiorców chcących dotrzeć do większej 
liczby mieszkańców. Osobom indywidualnym pomożemy w nawiązaniu kontaktu, współpracy, oferowaniu drobnych usług, pomocy 
sąsiedzkiej bądź wymianie usług itp. Będą temu służyły małe moduły ogłoszeń. 
Liczymy na zainteresowanie. Zachęcamy do pisania do nas na każdy temat, chętnie opiszemy Wasze mocne strony, które mogą stać 
się inspiracją do działania dla innych.

W imieniu Wydawcy i całego zespołu redakcyjnego
Jacek Sulewski – red. naczelny dwutygodnika „Mocne Strony”Życzymy przyjemnej lektury! 
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n  POWSTANIE WARSZAWSKIE

Chwała zwyciężonym
Jest 26 lipca 1944 roku. Już prawie 5 lat po warszawskich ulicach krążą zbrojne niemieckie patrole, odbywają się rewizje, 
aresztowania i egzekucje uliczne. Ulica Marszałkowska ma tabliczkę Marschallstrasse, Plac Piłsudskiego to Adolf-Hitler-
-Platz, a Al. Niepodległości – Nordsüdallee. W Warszawie, jak i w całym Generalnym Gubernatorstwie, rządzi okupacyjna 
administracja. Językiem urzędowym jest język niemiecki, na wszystkich urzędach wiszą flagi z hitlerowskimi swastykami. 
Ale coś się zmieniło. Warszawiacy zaczęli wyżej podnosić głowy. Na ulicach widać młodych ludzi w oficerkach, czasem 
z rękami w kieszeniach. Pojedyncze patrole udają, że ich nie widzą. Do linii Wisły zbliża się armia radziecka. Z frontu za-
chodniego też dochodzą coraz lepsze wiadomości. Zaczyna się ewakuacja niemieckich urzędów ze stolicy. Znajomi pytają 
jeden drugiego z nadzieją – czy to już? 

I stało się.   Dowódca Armii Krajowej – gen. Tadeusz 
„Bór” Komorowski – podjął decyzję o rozpo-

częciu powstania zbrojnego. 1 sierpnia 1944 r. wybuchło w War-
szawie powstanie. W założeniu, oprócz celów czysto militarnych, 
miał to być protest przeciwko zniewalaniu Polski przez Związek 
Radziecki. Powstanie miało poruszyć sumienie państw zachod-
nich, do tej pory nie reagujących na poczynania Stalina w Polsce. 
Do walki przystąpiło blisko 40 000 żołnierzy, w tym bataliony 
harcerskie. Według różnych danych 1 sierpnia uzbrojonych było 
tylko 2–4 tys. powstańców. Heroiczne walki z przeważającymi, 
doskonale uzbrojonymi, również w broń pancerną, ciężką artyle-
rię i lotnictwo, siłami niemieckimi trwały 63 dni. Luftwaffe we-
dług danych niemieckich wykonała ponad 1600 samolotolotów 
na Warszawę i zrzuciła na miasto 1 580 000 kg bomb. Zginęło 
blisko 18 tys. powstańców i 2 tys. żołnierzy z armii Berlinga, 
którzy 16 września ruszyli z pomocą z praskiego brzegu Wisły. 
Niemcy zamordowali w  Warszawie ok. 180 tys. ludności cywil-
nej. Sami stracili ok. 10–15 tys. żołnierzy, 

Rocznik 2013 
- do przedszkola

dokończenie na str. 2

Zdjęcie u góry: Zdobyczna Pantera należąca do plutonu pancernego 
„Wacek” pod dowództwem Wacława Micuty; zdjęcie wykonane w rejo-
nie ul. Okopowej (~1944-08-02); autor – Juliusz Bogdan Deczkowski 
(1924–1998); źródło: Wikimedia. 
Zdjęcie obok: Akcja zdobycia niemieckiego czołgu – fragment insceniza-
cji upamiętniającej 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pod 
hasłem Wola,44 zorganizowana 2 sierpnia 2014 r. przez Grupę Histo-
ryczną Zgrupowania „Radosław” przy wsparciu wielu grup rekonstruk-
cyjnych; fot. Jacek Sulewski.
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INICJAtyWy

n  BUDŻET  PARTYCYPACYJNY 2017

Znamy wyniki
iii edycji budżetu

partycypacyjnego
12 lipca w ogrodzie obok Teatru Powszechnego, przy 
kawałku tortu partycypacyjnego, poznaliśmy aż 770 
zwycięskich projektów, na które można było głosować 
od 14 do 24 czerwca. Do podziału w tej edycji przezna-
czono w całej stolicy ponad 58 milionów złotych. Na tere-
nie Ursusa, tak samo jak w Rembertowie, realizowanych 
będzie 13 pomysłów – najmniej, biorąc pod uwagę liczby 
w innych dzielnicach.

W III edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy zgłosili 
2649 projekty, do etapu głosowania zostało zakwalifiko-
wanych 1 750 projektów dotyczących 18 dzielnic. 

W Ursusie mieszkańcy mogli oddawać głos na 33 projekty na 
dwóch obszarach. Głosowało 128 406 warszawiaków. Naj-
więcej, ponad 122 tys. głosów oddano przez Internet, a ponad 
6300 osób zagłosowało tradycyjnie, w formie papierowej. Ur-
sus pod względem frekwencji podczas głosowania nie zapisał 
się ani wśród tych najlepszych, ani wśród najmniej aktywnych. 
Ze statystyk wynika, że na 1000 mieszkańców Ursusa zagłoso-
wało 61 (3370 głosujących). Najwięcej głosujących było na Żo-
liborzu (100 na tysiąc mieszkańców – 10%), Wilanowie (9,2%) 
oraz Mokotowie (9%). Najwięcej głosujących stanowiły kobie-
ty (59%). Najbardziej aktywną grupą były osoby w przedziale 
25–44 lata. Najwięcej głosów w stolicy zdobył projekt z Ursy-
nowa „Kolejne 50 drzew dla Ursynowa” – aż 3068. Najdroż-
szym projektem tej edycji okazał się „Park Górczewska – remont 
i przebudowa alejek” – wart 814 861 zł. Najmniej będą kosztowa-
ły „Budki dla ptaków” we Włochach – 850 zł. Poniżej przedsta-
wiamy zwycięskie projekty z Ursusa, z największą liczbą głosów 
– zmieściły się w puli pieniędzy przeznaczonej na obszar.

tYtUŁ pROJektU kOsZt 
pROJektU

ODDane 
GŁOsY

URSUS PÓŁNOCNY
pula środków przeznaczona na obszar:  763 500,00 zł             

l   Wyznaczenie naziemnych przejść dla 
pieszych na skrzyżowaniu ulic Orłów 
Piastowskich, Bony, Rakuszanki, 
Listopadowej

162 500 zł 783

l   Usprawnienie ruchu rowerowego 429 800 zł 395
l   Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack 

i skatepark 150 060 zł 342

l   Warsztaty dla młodzieży i dorosłych 
z zakresu finansów osobistych 13 165 zł 342

koszt wybranych projektów ( w zaokrągl. do pełnych zł): 755 525 zł

URSUS POŁUDNIOWY
pula środków przeznaczona na obszar:  763 500,00 zł           

l   Powiększenie bazy sportowej, ogólno-
dostępnej poprzez adaptację terenu 
nieużytku na terenie OSIR Ursus. 

Na tym terenie powstanie 
wielofunkcyjne boisko sportowe.

122 000 zł 853

l   Szafki na podręczniki szkolne 
w Ursusie/sp4 18 692 zł 823

l   Boisko plażowe na stadionie OSIR 24 000 zł 734
l   Miejskie Regały Książkowe 

– mobilne biblioteki 8 200 zł 694

l   Łąka kwietna Park Czechowicki – EKO 
MIASTO 24 800 zł 610

l   Tor rowerowy dla każdego 
– Pumptrack i skatepark 150 060 zł 532

l   Wybudowanie zadaszenia 
trybuny stadionu OSiR Ursus 
przy ul Sosnkowskiego 3

367 000 zł 470

l   PORANKI MUZYCZNE 
dla dzieci w D.K. „Kolorowa” 25 000 zł 374

l   Warsztaty dla młodzieży i dorosłych 
z zakresu finansów osobistych 13 165 zł 314

koszt wybranych projektów ( w zaokrągl. do pełnych zł): 752 917 zł

Na podstawie danych z Urzędu Miasta st. Warszawy   agnieszka Gorzkowska

n   URSUS. Gorąca debata w Domu Kultury„Kolorowa” na temat 
ochrony środowiska

Stowarzyszenie Ekologiczny Ursus zorganizowało debatę pt. „Zanie-
czyszczone powietrze w Warszawie. Jak przeciwdziałać?”. Przybyli 
na nią mieszkańcy Ursusa oraz okolicznych miejscowości i dzielnic mieli 
okazję dowiedzieć się jak faktycznie wygląda problem zanieczyszczenia 
powietrza w stolicy oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. 

W gościnnej sali Domu Kultury „Ko-
lorowa” zebrała się duża grupa 
mieszkańców Ursusa i okolicz-

nych miejscowości i dzielnic. W debacie 
uczestniczyli wiceburmistrzowie dzielni-
cy Ursus Wiesław Krzemień i Kazimierz 
Sternik, dyrektor Biura Infrastruktury 
m.st. Warszawy Leszek Drogosz, naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowiska Dziel-
nicy Ursus Barbara Szymańczak, radni 
dzielnicy Kazimierz Markowski i Dariusz 
Gry  lak oraz znany działacz społeczny An-
drzej Obalski.

Warszawa przeznaczyła 16 miliardów
Leszek Drogosz potwierdził informacje 
o znacznym zanieczyszczeniu powie-
trza w stolicy i dodał, że Ursus w tych 
niechlubnych statystykach znajduje się 
w czołówce. Poinformował o przygotowy-
waniu przez miasto własnego systemu ba-
dania poziomu i rodzaju zanieczyszczeń 
oraz o uchwaleniu przez Radę Warszawy 

Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
a także o przeznaczeniu na ten program 
16 miliardów zł do 2030 r. Najwięcej za-
nieczyszczeń emitują piece wykorzysty-
wane przez gospodarstwa indywidualne, 
duże kominy (elektrociepłownie, kotłow-
nie) i sa mochody. W Warszawie na tysiąc 
osób przypada 600 pojazdów. 
Na pytanie, co konkretnie miasto robi, 
żeby zmniejszyć zanieczyszczenie w War -
szawie, wymienił likwidację kominów 
poprzedzoną włączeniem jak największej 
liczby mieszkańców do miejskiego syste-
mu ciepłowniczego, lepszą organizację 
transportu publicznego, sukcesywne za-
stępowanie pojazdów generujących spa-
liny pojazdami z silnikami elektryczny-
mi, wprowadzenie punktów wypożyczeń 
rowerów miejskich Veturilo, rozbudowę 
ścieżek rowerowych. Od przyszłego roku 
mają wejść w życie programy indywidual-
nego wspierania mieszkańców w wymia-
nie punktów ogrzewania.

marzenia się spełniają
Burmistrz Krzemień powiedział o eduka-
cji społeczeństwa poprzez organizowanie 
spotkań na temat ochrony środowiska 
i włączenie do współpracy prasy lokalnej. 
Dodał, że na edukację ekologiczną prze-
znaczono w budżecie dzielnicy 20 tys. zł, 
a 1,5 mln zł na ochronę środowiska.  Przy-
pomniał o doskonałym skomunikowaniu 
w ostatnich latach Ursusa z resztą miasta. 
Mówił też o marzeniach, które się spełnia-
ją, a jego marzeniem jest, żeby do Ursusa 
zostało doprowadzone metro. Z kolei bur-
mistrz Sternik wspomniał o najbardziej 
istotnych w ostatnim czasie działaniach 
w sferze poprawy powietrza – likwidacji 
komina po Energetyce Ursus i likwidacji 
bazy MPO przy ul. Sosnkowskiego.

pierwszy eko-park
Barbara Szymańczak poinformowała 
o nasadzeniach drzew, a przede wszyst-
kim o pierwszym w stolicy Eko-Parku, 
który ma powstać w latach 2017–2018 
na powierzchni 5 hektarów od ul. Czer-
wona Droga, wzdłuż Gierdziejewskiego 
do Leszczyńskiego. Pochwaliła się też, 
że w Wydziale Ochrony Środowiska 7 
na 9 zatrudnionych osób korzysta z trans-
portu miejskiego. Mieszkańcy zadawali 
wiele pytań o nowe inwestycje ekolo-
giczne, proponowali współpracę z orga-

nizacjami ekologicznymi w sąsiednich 
miejscowościach, wyrażali obawę o zanie-
czyszczenia poprzemysłowe na terenach 
zlikwidowanych Zakładów Mechanicz-
nych Ursus. Wiesław Krzemień zapewnił, 
że deweloperzy budujący na tym obszarze 
rekultywują grunt, wywożąc ogromne ilo-
ści ziemi w celu utylizacji zanieczyszczeń.

Będą kolejne inicjatywy
Prezes stowarzyszenia „Ekologiczny Ur-
sus” Piotr Pełka wyraził zadowolenie 
z debaty. Czuł się usatysfakcjonowany 
przybyciem wszystkich zaproszonych 
prelegentów i żywym udziałem miesz-
kańców. Nadmienił jednak, że liczy na 
więcej konkretnych działań, a nie tylko 
diagnozowanie problemów. Obiecał ko-
lejne inicjatywy, organizację spotkań po-
święconych samorządowi terytorialnemu 
i sprawom społecznym.

tekst i zdjęcie 
Jacek Sulewski

Mieszkańcy – uczestnicy debaty, 
wyrażali obawy, zadawali wiele pytań 
oraz proponowali współpracę. 

Najpierw diagnoza,
 potem działanie

dokończenie ze str. 1

Najlepsza REKLAMA
tylko na MOCNYCH STRONACH

tel. 533 561 497, 797 282 705
reklama@mocnestrony.com.pl

300 pojazdów 
opancerzonych i 2 samoloty (jeden 
w okolicach Jaktorowa w trakcie walk 
ze zgrupowaniem AK „Kampinos”). 
W tym czasie Rosjanie „czekali” po 
praskiej stronie Wisły.
Po kapitulacji powstania żołnierze 
AK zostali przewiezieni do wojsko-
wych obozów jenieckich, ludność 
cywilna – do obozu przejściowego 
w Pruszkowie, a stamtąd wywiezio-
na do obozów koncentracyjnych i na 
przymusowe roboty do Niemiec. Mia-
sto na rozkaz Hitlera miało zniknąć 
z powierzchni ziemi. Tak też się stało 
– lewobrzeżna Warszawa została zbu-
rzona i spalona w 85%. Czy ten zryw 
był konieczny, potrzebny? Część hi-
storyków i uczestników Powstania 

uważa, że bez tamtej walki nie byłoby 
Poznania 1956 r., Wybrzeża 1970 r., 
„Solidarności” i wolnej Polski, inni 
mówią tylko o śmierci wielu tysięcy 
warszawiaków i zniszczeniu miasta. 
Nie ma na te pytania jednoznacznej 
odpowiedzi.

Minęły 72 lata. Coraz mniej 
uczestników

Powstania jest wśród nas. Z tym 
większą pokorą – w kolejną rocznicę 
tej wielkiej, tworzonej przez nich pol-
skiej epopei, powinniśmy wyróżnić 
ich szczególnie i zgodnym chórem 
 krzyknąć: Jesteśmy z Was dumni! 
Cześć Wam i chwała! Tymi słowa-
mi wyrazimy ogromną wdzięczność 
im oraz ich poległym w heroicznym, 
patriotycznym boju koleżankom i ko- 
legom. Niech będzie  to  tylko  
ich dzień!

Chwała zwyciężonym

W zorganizowanym w sierpniu 1944 r. przez żołnierzy III Rejonu 
VI Obwodu AK Praga KONKURSIE POETYCKIM – autor tego 
wiersza otrzymał II Nagrodę – pistolet automatyczny „Mauser”.

PRZYŚNIŁA SIĘ DZIECIOM POlSKA 
Przyśniła się dzieciom Polska, 

Czekana od tylu lat, 
Za którą walczył nasz ojciec, 

Za którą ginął dziad. 

Przyśniła się dzieciom Polska 
W purpurze żołnierskiej krwi, 
Szła z pola bitym gościńcem, 

Szła i pukała do drzwi. 

I poszli chłopcy w okopy, 
Przypadli Polsce do nóg, 
Będą walczyli za Sprawę 
„Tak nam dopomóż Bóg”!

Dan 693
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WIĘCEJ INFORMACJI:

remedo.com.plZapraszamy!
Rehabilitacja
rEMEDo

GODZINY OTWARCIA:   
pon.– pt. 700–2100        

sob. 700–1400

KONTAKT:
Przychodnia Rehabilitacyjna REMEDO
05-816 Opacz Kolonia, ul. Centralna 27
tel.:  22 11 00 312, 531 458 126

e-mail:
kontakt@remedo.com.pl

Doskonały dojazd, zarówno 
transportem prywatnym jak i publicznym
(autobusy: 177, 307, kolejka WKD)

Zatrudniamy zespół doświadczonych 
lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów 
oraz wysoko wykwalifikowanego 
psychoterapeutę.

OFERUJEMY:
l  Konsultacje specjalistyczne lekarzy 

reha bili tacji, ortopedii, neurologii, 
reumatologii, oraz porady lekarza 
internisty w zakresie dietetyki, 
które nie rozerwalnie łączą się 
z rehabilitacją medyczną.

l  Konsultacje specjalistów 
w zakresie kardiologii, diabetologii, 
endokrynologii i psychiatrii.

l  Porady psychoterapeuty w szerokim 
zakresie.

PrZYCHoDNIa lekarsko-rehabilitacyjna
Pełny zakres fizykoterapii i kinezyterapii dla osób starszych, sportowców 
i pacjentów po urazach, udarach, z chorobami przewlekłymi:

l    ELEkTroTEraPIa
l    FaLa UDErZENIoWa
l    PoLE MaGNETYCZNE
l    TEraPULS

l    DIaTErMIa krÓTkoFaLoWa 

l    ŚWIaTŁoLECZNICTWo
l    ULTraDŹWIĘkI
l    LaSEroTEraPIa

l    krIoTEraPIa
l    kINEZYTEraPIa
l    MaSaŻE WIroWE
l    MaSaŻ kLaSYCZNY

l Zapewniamy indywidualny plan terapii dla każdego pacjenta
l Możliwa rehabilitacja w warunkach domowych

W grudniu 2015 roku do naszej przychod-
ni REMEDO zglosiła się 38-letnia pa-
cjentka z bólem kręgosłupa w odcinku 

lędźwiowo-krzyżowym. 

Praca biurowa, przejazdy samochodem, 
mało aktywny tryb życia... 
... wpłynęły negatywnie na funkcjonowanie 
układu mięsniowego. W efekcie doprowadzi-
ło do osłabienia mięśni odpowiadających za 
prawidłową postawę, przykurcze mięśni często 
przeciążane oraz przyrost tkanki tłuszczowej 
(zdj. 1). Po dokładnym wywiadzie i zbadaniu 
pacjentki zalecono leczenie rehabilitacyjne.

Przez pierwsze dwa tygodnie... 
... pacjentka uczęszczała na ćwiczenia mające 
na celu rozciąganie przykurczonych mięśni 

oraz wzmocnienie tych mięśni, które stabi-
lizują kręgosłup. Jako uzupełnienie terapii 
korzystała również z zabiegów fizykoterapii 
zmniejszającej bolesne skutki unieruchomie-
nia za biurkiem.
Poprawa w postaci zmniejszenia dolegliwości 
bólowych nastąpiła dość szybko. 

Lepsza sylwetka
Aby utrwalić uzyskany efekt, pacjentce zapro-
ponowano kolejną serię ćwiczeń. Miały one 
na celu dodatkowo poprawę sylwetki. Dzię-
ki systematycznym zabiegom fizykoterapii 
w postaci prądów wzbogaconym odpowied-
nio dobranym treningiem aerobowym, czyli 
ćwiczeniami wpływającymi na wzbogacenie 
tkanek w tlen uzyskaliśmy u pacjentki znacz-
ną redukcję masy ciała (zdj. 2).

Poprawa kondycji
Z czasem kondycja naszej pacjentki była tak re-
welacyjna, że mogliśmy pozwolić sobie na ćwi-
czenia z taśmami TRX. Jest to trening z masą 
własnego ciała, do którego wykorzystuje się 
specjalny zestaw regulowanych pasów.

Kuracja antycellulitowa
Sama utrata masy ciała nie jest wystarczająca 
do uzyskania wspaniałej sylwetki. Zapropo-
nowaliśmy więc zastosowanie zabiegów anty-
cellulitowych, które poprawiają jędrność ciała. 

Masaż bańką chińską, fala uderzeniowa z apli-
katorem antycellulitowym wraz z odpowied-
nio prowadzonymi ćwiczeniami pozwoliły na 
uzyskanie bardzo dobrego wyniku końcowego 
(zdj. 3). 
Dziś pacjentka jest zadowolona z efektów 
naszego leczenia. Zapomniała nie tylko 
o bólu kręgosłupa, cieszy się również dosko-
nałą kondycją 
i sylwetką.

n  Mazowiecki NFZ informuje 

Szybciej do specjalisty
Od 1 lipca br. mazowiecki NFZ będzie przypominał pacjentowi o zbliżającym 
się terminie wizyty u lekarza specjalisty, wysyłając do niego SMS. 

W wiadomości znajdzie się m.in. numer tele-
fonu przychodni. 
– Jeśli z jakichkolwiek powodów pacjent 

nie będzie mógł się stawić u lekarza, będzie 
mógł wizytę odwołać. Warto pamiętać, że wy-
starczy jeden telefon, aby lekarz mógł poświęcić 
swój czas innemu potrzebującemu – mówi Filip 
Nowak, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wo-
jewódzkiego NFZ.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ uruchomi 
1 lipca br. w ramach pilotażu mechanizm przypo-
minający pacjentom o wizytach u specjalisty i – 
w razie konieczności – ułatwiający ich odwołanie. 
Testowane rozwiązanie bazuje na danych przeka-
zywanych do Funduszu przez placówki medyczne 

i nie wymaga z ich strony dodatkowego nakładu 
pracy. Od pacjenta wymaga jedynie podania nu-
meru telefonu komórkowego przy rejestracji.
Trzymiesięczny pilotaż obejmie cztery specjal-
ności: endokrynologię, kardiologię, onkologię 
i ortopedię.
Jest o co walczyć. Tylko w I kwartale br. mazo-
wieccy pacjenci nie stawili się na wizyty u le-
karzy specjalistów ponad 8,5 tys. razy. Jeśli ten 
trend się utrzyma, w całym 2016 roku przepadnie 
35 tys. wizyt!
Z danych NFZ Mazowsze wynika, że najczęściej 
przepadają wizyty w poradniach onkologicznych. 
W pierwszych trzech miesiącach 2016 roku u le-
karza nie stawiło się 767 chorych, czyli aż 10% 

spośród umówionych na wizytę. Aż 3446 wizyt 
– na 47 155 umówionych – nie doszło do skut-
ku w przypadku poradni traumatologicznych. 
To ponad 7% wszystkich spotkań umówionych 
w I kwartale.
Podejście do wizyty u lekarza zmienia się diame-
tralnie, gdy chodzi o poważne schorzenia serca, 
zarówno u dzieci, jak i dorosłych. W przypad-
ku kardiologicznych zabiegów interwencyjnych 
i operacji wad wrodzonych serca u najmłodszych, 
jak też w przypadku wszczepienia zastawek ser-
ca czy wideotorakoskopowej ablacji w ciężkim 
migotaniu przedsionków, odsetek nieodbytych 
wizyt wyniósł...  0%.
Rezerwując wizytę u lekarza specjalisty ze 
znacznym wyprzedzeniem, pacjent nie jest w sta-
nie przewidzieć, czy danego dnia o danej godzi-
nie będzie mógł się stawić u lekarza. Jednak gdy 
już wie, że wizyta nie dojdzie do skutku, warto 
żeby ją odwołał. 

pamiĘtaJmY! 
tylko w 2016 roku na mazowszu może 
przepaść 35 tys. wizyt. Jeden telefon 

wystarczy, aby lekarz mógł poświęcić 
swój czas innemu potrzebującemu.

W i Z Y t Y  W  D O m U  p a c J e n t a

LEKARZ
SPECJALISTA 

psychiatra 
z doświadczeniem 
w diagnozowaniu i leczeniu: 
l   problemów wieku podeszłego 

(psychogeriatria), 
l   osób cierpiących

na zaburzenia nastroju, 
nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt domowych. 
Teren URSUSA, WŁOCH i okolic. 

tel.: 694-380-980

Zdjęcie 3. Po zakończonej terapiiZdjęcie 2. W trakcie terapiiZdjęcie 1. Przed terapią

Od bólu pleców
do pięknej sylwetki

mgr Anna Mikołajczyk
 mgr Jolanta Wiśniewska
dr n. med. Piotr Świąder
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KuLtuRA

n  URSUS.  Koncerty w DK „Kolorowa” w ramach budżetu partycypacyjnego

Piosenki z tamtych lat
Jednym z wybranych przez mieszkańców zadań, które dzielnica Ursus musi sfi nansować w 2016 roku w ra-
mach budżetu partycypacyjnego, jest cykl koncertów „Piosenki retro w Kolorowej”. Na całość projektu ma się 
złożyć 9 koncertów z udziałem gwiazd polskiej piosenki z lat minionych. Przeznaczono na ten cel 54 tys. zł. 

P ierwszą gwiazdą piose-
nek retro w Kolorowej, 
w styczniu 2016 r., była 

Halina Kunicka. Wystąpili 
również: Izabela Trojanowska, 
Danuta Stankiewicz, Krystyna 
Giżowska, Andrzej Rosiewicz 
i Bohdan Łazuka. Przekrój 
wiekowy piosenkarzy zawarł 
się między 61 a 78 rokiem 
życia, ale forma niezwykła, 
a klasa niedościgniona. Spot-

zainteresowaniem, koncertów retro. Nie-
stety, projekt otrzymał za mało głosów i nie 
zakwalifikował się do realizacji w 2017 r. 
Natomiast do końca br. odbędą się jeszcze 
trzy spotkania. Które z gwiazd zostaną 
zaproszone to na razie niespodzianka, ale  
publiczność na pewno nie będzie rozcza-
rowana.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

kania z artystami prowadziła Ali-
na Małachowska. Miały one formę 
wspomnieniowej rozmowy z gwiaz-
dą, urozmaiconej wykonaniem kilku 
największych przebojów. Wielokrotnie 

publiczność nie tylko dołączała się do 
śpiewu, ale wiele osób pokazywało 

swoje talenty taneczne. 
Wejście na koncerty jest bezpłatne. 

Decyduje kolejność zgłoszeń 
po zaproszenia. Liczba chęt-
nych na dotychczasowe spot-

kania z gwiazdami przekraczała 
pojemność 100-osobowej sali 

w Kolorowej. Pomysł okazał 
się więc strzałem w dziesiątkę. 
Wśród tegorocznych projektów, 

zgłaszanych przez mieszkańców 
do budżetu dzielnicy na 2017 rok, 

znalazła się również koncepcja kon-
tynuacji, cieszących się tak wielkim 

27 LIPCA, godz. 11:00
Spotkanie z Andrzejem Markiem Grabowskim
w ramach Lata w mieście 2016 
w Bibliotece Skorosze

Biblioteka Skorosze, ul. Dzieci Warszawy 27A

SEANSE FILMOWE  w Parku Czechowickim
 29 LIPCA, godz. 21:45 –  DWA TYGODNIE NA MIŁOŚĆ 
 5 SIERPNIA, godz. 21:15 –  PRZECZUCIE  
 12 SIERPNIA, godz. 21:15 –  ŚMIERTELNA WYLICZANKA 

Seanse w ramach Filmowej Stolicy Lata w Ursusie 
PARK CZECHOWICKI

1 SIERPNIA, godz. 19:30 
Inscenizacja teatralno-muzyczna oraz wspólne śpiewanie

„Warszawiacy śpiewają (nie) Zakazane Piosenki”
Impreza we współpracą z Muzeum Powstania Warszawskiego

PARK CZECHOWICKI

7 SIERPNIA, godz. 12:30
„Bajka o Złotej Rybce”– przedstawienie dla dzieci z elementami 

interaktywnymi
Realizacja w ramach projektu budżetu partycypacyjnego

PARK CZECHOWICKI

13 SIERPNIA, godz. 17:00
Piknik Street Art oraz zawody deskorolki

Realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego
PLAC ZABAW HASANKA

26 CZERWCA – 28 SIERPNIA 
(niedziele), godz. 16:00
Letnie Piastowskie Prezentacje Muzyczne 

PRZY OBELISKU 
w parku im. Jerzego i Bogny Sokorskich

28 LIPCA, godz. 10:00–12:30
Lipiec w Bibliotece z Nelą – małą reporterką. BALI

Dla dzieci w wieku 6-10 lat
Zapisy: 22 723 65 54 promocja.bibliotekapiastow@gmail.com

BIBLIOTEKA GŁÓWNA, ul. Warszawska 24

31 LIPCA, godz. 12:00–16:00 
Wakacyjna wymiana książek „Półki do spółki”

SKLEP SMACZNE ZDROWIE, Al. Krakowska 15b

5 SIERPNIA, godz. 18:00 
62. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

„Tatulo” Joyce Carol Oates
BIBLIOTEKA GŁÓWNA, ul. Warszawska 24

25 LIPCA – 29 LIPCA  l  1 SIERPNIA – 5 SIERPNIA
od poniedziałku do piątku, godz. 8:00–18:00

Tropiciele Letniej Przygody – PÓŁKOLONIE 2016 
Dla dzieci  w  wieku  5–12 lat 

Zajęcia płatne
SZCZEGÓŁY: tropiciele@mozesz.org, tel. 509 661 436

Do 25 SIERPNIA, godz. 10:00–15:00
Aktywne wakacje na otwartych strefach 
rekreacji gry i zabawy zespołowe, 
animacje, konkursy

 Poniedziałki MICHAŁOWICE, ul. Szkolna
 Wtorki KOMORÓW, ul. Kolejowa
 Środy REGUŁY, ul. Wiejska
 Czwartki  KOMORÓW, przy zalewie

URsUs

piastóW

gm. micHaŁOWice

 FUnDacJa BURmistRZ stOWaRZYsZenie
 im. BOGnY sOkORskieJ miasta piastOWa „mOŻesZ”

FUNDACJA IM. BOGNY SOKORSKIEJ
05-820 Piastów, ul. Warszawska 24 
tel. 505 878 825, www.sokorskiej.pl 
e-mail:FUNDACJA@SOKORSKIEJ.PL

Wszystkie chętne utalentowane osoby 
prosimy o zgłaszanie się pod numerem 
telefonu: 530 527 398 lub 505 878 825

miĘDZYpOkOLeniOWa 
scena taLentóW
piastóW 2016
kaŻDa nieDZieLa
GODZ. 16.00 
OD 26 cZeRWca
DO 28 sieRpnia

LETNIE
PIASTOWSKIE

PREZENTACJE
MUZYCZNE

scena pRZY OBeLiskU W paRkU im. JeRZeGO i BOGnY sOkORskicH

zapraszają na

kaLenDaRZ
kulturalny ➧

•

•

Co
GDZIE
kIEDY

?

seRDecZnie
ZapRasZamY
DO UDZiaŁU W pROJekcie

WSTĘP
 WOLNY!
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n  URSUS. Walka o muzeum trwa

TrakTor – pomnik 
przed urzędem

Po upadku ZM „Ursus” dużą część majątku po byłych zakładach, w tym histo-
ryczne eksponaty,  przejęła spółka „Bumar” (obecnie Polski Holding Obronny). 
W 2012 roku nowy właściciel wystawił mini muzeum na sprzedaż. Władze dziel-
nicy starały się o odzyskanie kolekcji, ale do dziś sprawa nie jest zakończona.

Z akłady „Ursus” to prze-
szło 100 lat historii pol-
skiego przemysłu cięż-

kiego. W roku 1922 fabryka 
wyprodukowała pierwsze 
traktory zwane ciągówkami, 
z dwucylindrowym silnikiem 
naftowym. Przez kolejne 
prawie 90 lat Ursus opuści-
ło ok. 2 mi liony ciągników. 
W latach trzydziestych XX. 
wieku były tu produkowane 
czołgi, samochody wojskowe, 
motocykle. Teren po byłych 
zakładach obejmuje blisko 1/4 

powierzchni dzielnicy i coraz 
mniej przypomina fabrykę. 
W zdewastowanych budyn-
kach buszują zbieracze zło-
mu. Niedługo w tym miejscu 
powstanie olbrzymie osiedle. 
W skład kolekcji wchodzi po-
nad 400 eksponatów. Są wśród 
nich pierwsze polskie ciągniki 
sprzed 90 lat, kultowy moto-
cykl „Sokół 1000”, prototypy, 
które nigdy nie weszły do pro-
dukcji, modele, dokumenty, 
kroniki, zdjęcia. Przez trzy 
lata zarząd dzielnicy bezsku-

tecznie starał się o przejęcie 
tych pamiątek. Dla prywatnej 
spółki liczył się tylko zysk – 
żądali za kolekcję 1,2 mln zł. 
O przejęcie kolekcji od kilku 
lat starały się władze dziel-
nicy, mieszkańcy oraz m.in. 
twórcy projektu „Zakłady. 
Ursus 2014”, którzy złoży-
li w tej sprawie petycję do 

Prezydent Warszawy. Pod 
petycją w sprawie zachowa-
nia zbiorów fabryki podpisali 
się m.in.: Stowarzyszenie im. 
Stanisława Brzozowskiego, 
organizacje i grupy niefor-
malne wchodzące w skład 
koalicji Miasto – Wspólna 
Sprawa, twórcy projektu „Za-
kłady. Ursus 2014”, organiza-

cje wchodzące w skład 
Dzielnicowej Komisji 
Dialogu Społecznego 
w dzielnicy Ursus oraz 
wielu mieszkańców. 
W 2015 r. dzięki zdecy-
dowanym działaniom 
burmistrz dzielnicy 
Urszuli Kierzkowskiej 
i poparciu społecz-
nemu wydawało się, 
że osiągnięto sukces. 
Prezydent Warszawy 
zadecydowała o wy-
kupieniu przez miasto 
kolekcji eksponatów 
i o pozostawieniu jej 
w Ursusie. Władze 
dzielnicy postanowi-
ły stworzyć Centrum 
Kultury, którego częś-
cią składową miałaby 
być kolekcja pamiątek 
po ZPC „Ursus”. Ne-
gocjacjami z holdin-

giem zajął się wiceprezydent 
Warszawy Jarosław Jóźwiak, 
który już w kwietniu 2015 r. 
publicznie obiecał zakończe-
nie sprawy w ciągu półtora 
tygodnia. Minęło kilkana-
ście miesięcy i... niewiele się 
zmieniło. 
Od marca 2016 r. w nego-
cjacjach z holdingiem obok 
prezydenta Jóźwiaka bierze 
udział burmistrz Ursusa Ur-
szula Kierzkowska. Niestety, 
wbrew oczekiwaniom, nie 
udało się sfinalizować tej 
dziwnej sprawy przed uroczy-
stościami 40. rocznicy wyda-
rzeń czerwca 1976 roku.
25 czerwca 2016 r. społeczni-
cy uroczyście ustawili przed 
budynkiem dawnej stołów-
ki zakładowej, pod wystawą 
zdjęć z wydarzeń sprzed 40 
lat, symboliczny pomnik. Jest 
to traktor złożony z części 
pochodzących z kilku starych 
ciągników marki „Ursus”. 
Ma to być dar dla, miejmy 
nadzieję, wkrótce powoła-
nego i działającego w Ursu-
sie, muzeum. Ta instalacja 
artystyczna według pomysłu 
Jaśminy Wójcik, wykonana 
przez miłośników traktorów 
Ursus, byłych pracowników 

zakładów i twórców, artystów, 
działających na terenie Ursu-
sa ma przypomnieć prezydent 
Warszawy Hannie Gronkie-
wicz-Waltz jej zobowiązanie 
wobec ursuskiej społeczności. 
Jak powiedział Igor Stokfi-
szewski, jeden z animatorów 
akcji społecznej na rzecz oca-
lenia kolekcji, minął rok i nie 
ma nic.
Aleksandra Magierecka – na-
czelnik Wydziału Kultury 
Urzędu Dzielnicy, również 
biorąca udział w wydarzeniu, 
wyraziła nadzieję, że już nie-
długo będzie można oglądać 
pamiątki po zakładach, będą-
cych historią polskiego prze-
mysłu, w nowym, pięknym 
centrum animacji kulturalnej.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

Ostatnie pamiątki po zatrudniających 
ponad 20 tysięcy ludzi zakładach 
znajdują się w zamkniętym budynku 
przy ul. posag 7 panien. 

Dużą rolę w batalii o kolekcję 
odegrała Jaśmina WóJcik, 

warszawska artystka, 
która stworzyła wystawę 

starych traktorów 
i organizowała wiele akcji, 
mających na celu ocalenie 

od zapomnienia historii fabryki 
i ludzi z nią związanych.

Zamów miejsce na MOCNĄ REKLAMĘ
tel.:  533 561 497,  797 282 705
reklama@mocnestrony.com.pl

ArtYKUŁY 
GOSPODArStWA
DOMOWEGO

Art. ElEKtrYcznE
 i OśWIEtlEnIOWE
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Warszawa-uRSuS 
ul. Bohaterów  

Warszawy 47

tel.: 22 662 68 55 
604 545 135



 NR 1/2016  (ROK I)    |    26 LIPCA 2016 R.    |    Mocne Strony6
dzielnica uRSuS   –   miasto PIAStÓW   –   gmina MICHałOWICe   –   dzielnica uRSuS   –   miasto PIAStÓW   –   gmina MICHałOWICe   –   dzielnica uRSuS   –   miasto PIAStÓW   –   gmina MICHałOWICe   –   dzielnica uRSuS   –   miasto PIAStÓW   –   gmina MICHałOWICe

WydARzeNIA l OPINIe l PORAdy

02-495 WARSZAWA-URSUS, ul. Rynkowa 5
tel. 22 245 31 07

Rozbój, pobicie, zniszczenie 
mienia w jeden dzień
Policjanci z Ursusa zostali 
powiadomieni o dokonanym 
rozboju na 53-latku. Z relacji 
poszkodowanego wynikało, 
że kiedy wracał do domu za-
czepił go nieznany mężczy-
zna, który - stosując przemoc 
- ukradł mu telefon komórko-
wy, a następnie uciekł. Gdy 
funkcjonariusze pojawili się 
pod wskazanym adresem 
zgłosiła się do nich również 
kobieta, która twierdziła, 
że kiedy przebywała w po-
bliskim barze, bez żadnego 
powodu została zaatakowana 
przez 38-latka, który uderzył 
ją pięścią w twarz. Policjan-
ci, znając rysopis sprawcy, 
dosłownie kilka minut póź-
niej zatrzymali Tomasza S. 
Funkcjonariusze odzyskali 
również skradziony telefon. 
W trakcie dalszych czyn-
ności wyszło na jaw, że za-
trzymany chwilę wcześniej 
zniszczył trzy samochody 
zaparkowane w rejonie Pl. 
Czerwca 1976 r. Mężczyzna 
usłyszał już zarzuty za doko-

nanie rozboju, uszkodzenie 
mienia i uszkodzenie ciała. 
Na wniosek prokuratora sąd 
zastosował wobec mężczy-
zny środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres trzech 
miesięcy. Zgodnie z kodek-
sem karnym grozi mu kara 
pozbawienia wolności od 2 
do 12 lat.

Dwóch Bartoszów i narkotyki
Kilka minut po 20.00 w rejo-
nie ulicy Wojciechowskiego 
policjanci z Ursusa zwrócili 
uwagę na samochód marki 
Dewoo Matiz, którym poru-
szało się czterech młodych 
mężczyzn. Policjanci posta-
nowili zatrzymać pojazd do 
kontroli. Zatrzymani zacho-
wywali się nerwowo, nie po-
trafili logicznie odpowiadać 
na pytania. Chwilę później 
okazało się, że 19-letni Bar-
tosz B. ma przy sobie ponad 
27 gramów roślinnego su-
szu, natomiast przy 19-let-
nim Bartoszu M. funkcjo-
nariusze znaleźli prawie 3,5 
grama podobnej substancji. 
Obaj mężczyźni trafili do 
policyjnego aresztu za po-
siadanie narkotyków. Funk-
cjonariusze zabezpieczyli 
do sprawy około 30 gramów 
marihuany. Śledczy z Ursusa 
przedstawili już 19-latkom 
zarzuty za posiadanie środ-

ków odurzających, za co 
grozi kara do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

kradziony telefon i marihuana
Policjanci z Michałowic za-
trzymali do kontroli pojazd, 
którego kierowca i pasażer 
nie mieli zapiętych pasów 
bezpieczeństwa. W trakcie 
kontroli okazało się, że kie-
rowca nie posiadał upraw-
nień do kierowania, jak 
również dokumentów pojaz-
du, a jego telefon komórko-
wy jest poszukiwany przez 
jednostkę z Bemowa. Męż-
czyzna został zatrzymany. 
W trakcie dalszych czynno-
ści w miejscu zamieszkania 
37-latka policjanci znaleźli 
3 sztuki torebek foliowych 
z suszem roślinnym. Bada-
nie testerem potwierdziło, że 
jest to marihuana o łącznej 
wadze 1,90 grama. Za po-
siadanie rzeczy pochodzą-
cych z przestępstwa grozi 
do dwóch lat pozbawienia 
wolności, natomiast za po-
siadanie środków odurzają-
cych ustawa o przeciwdzia-
łaniu narkomanii przewiduje 
karę  do trzech lat więzienia. 
Mężczyzna za popełnione 
wykroczenia w ruchu dro-
gowym został ukarany man-
datem.

Informacje zebrał 
Tadeusz Kotus
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Zwierzęta podróżujące w towarzystwie 
swoich właścicieli wewnątrz Unii Euro-
pejskiej muszą posiadać paszpor t wydany 
przez weterynarza upoważnionego przez 
właściwy organ w państwie członkowskim 
pochodzenia.

P aszport (kota, psa, fretki) musi potwierdzać 
zgodność zwierzęcia z niżej opisanymi wy-
maganiami sanitarnymi oraz ze szczegóło-

wymi zasadami krajowymi wymaganymi przez 
Finlandię, Irlandię, Maltę, Szwecję i Wielką 
Brytanię.
Przekroczenie przez zwierzę domowe (kota, psa, 
fretkę) granicy państwa członkowskiego uzależ-
nione jest od spełnienia trzech następujących 
warunków:
n  zwierzę musi mieć system identyfikacji (czip 

lub tatuaż),
n  zwierzę musi być zaszczepione przeciwko 

wściekliźnie,
n  zwierzę musi ewentualnie spełniać wyma-

gania sanitarne dotyczące chrób inych niż 
wścieklizna. 

W okresie przejściowym aż do 31 grudnia 2011 r. 
przekroczenie granicy Irlandii, Malty, Szwecji 
i Wielkiej Brytanii ze zwierzęciem domowym 
(psem lub kotem) uzależnione jest od spełnienia 
poniższych warunków:
n  wykonane było neutralizujące miareczko-

wanie przeciwciał (test sprawdzający sku-

teczność szczepionki) w laboratorium akre-
dytowanym (EN) przez Komisję Europejską 
i zgodnie z protokołem obowi zującym w tych 
państwach członkowskich,

n  zwierzę musi być zaszczepione przeciwko 
kleszczom (z wyjątkiem Szwecji) oraz ta-
siemcowi Echinococcus (wymagane także 
w Finlandii), zgodnie z protokołami obowią-
zującymi w tych państwach członkowskich. 
Ponadto państwa członkowskie mogą po-
zwolić na wjazd niezaszczepionych młodych 
zwierząt poniżej trzech miesięcy pod pewny-
mi warunkami.

lek.wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów
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GODZINY OTWARCIA:

 pon-pt 9.00-20.00
 sobota 10.00-14.00
 niedziela 10.00-13.00

Przychodnia Weterynaryjna  
Dla PSa i KoTa

www.ursusweterynarz.pl

n  URSUS l PIASTÓW. Dla kilkuset trzylatków zabrakło miejsc w przedszkolach publicznych

Rocznik 2013 – do przedszkola
Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017. Po nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła 
obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie, a zniosła ten obowiązek w stosunku do pięciolatków 
– większość dzieci 6-letnich pozostało w przedszkolach. Dla trzylatków po raz pierwszy zabrakło miejsc.

W dzielnicy Ursus „na lodzie” zostało 234 
dzieci trzyletnich. W Piastowie zabra-
kło miejsc dla 45 trzylatków. W obydwu 

miejscach władze postarały się zaradzić temu 
problemowi.

URsUs. W Ursusie trwa budowa nowego 
przedszkola w parku Achera przy ul. Walerego 
Sławka 2a. Placówka miała być oddana do użytku 
w 2017 roku, ale budowa przyspieszyła i dzieci 
będą mogły zacząć edukację przedszkolną już 
w październiku 2016 roku. W związku z tym 
Urząd Dzielnicy Ursus ogłosił dodatkowy nabór 
dla  dzieci 3-letnich (rocznik 2013). 

Dodatkowy nabór
W naborze mogą brać udział tylko dzieci, któ-
re nie są przyjęte do żadnego przedszkola pub-
licznego prowadzonego przez m.st. Warszawę. 
Rekrutacja skierowana jest do rodziców dzieci 
mieszkających na terenie Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy. Zainteresowani rodzice mogą się 
kontaktować z Wydziałem Oświaty Urzędu-
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 
1976 r. 1, tel.: (22) 443-61-49, (22) 443-61-48.

piastóW. Po za kończeniu rekrutacji do miej-
skich przedszkoli publicznych okazało się, że 
pozostała  45-osobowa grupa dzieci trzyletnich, 
które z powodu braku miejsc nie dostały się do 
przedszkola. Burmistrz Miasta Piastowa ogłosił 

konkurs dla przedszkoli niepublicznych w celu 
pozyskania brakujących miejsc. W wyniku kon-
kursu wybrane zostało przedszkole „Mała Aka-
demia” w Piastowie przy ul. Warszawskiej 39, 
w którym znajdzie się 35 dodatkowych miejsc 
dla najmłodszych. 

„mała akademia” przyjmie 3-latki
Przedszkole zgodnie z zapisami w ustawie o syste-
mie oświaty przyjmie dzieci  i będzie funkcjono-
wać na zasadach obowiązujących w przedszkolach 
publicznych, prowadzonych przez Miasto Piastów. 

W przedszkolu „Mała Akademia” będzie taka 
sama jak w przedszkolach publicznych odpłat-
ność (1 zł za godz. powyżej 5 godz. realizacji bez-
płatnej podstawy programowej), będą zajęcia do-
datkowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
Przedszkole będzie czynne w godz. 7.00–17.30. 
Rekrutacja odbędzie się  na zasadach obowią-
zujących w przedszkolach publicznych. Osoby, 
które składały wnioski o przyjęcie dziecka do 

przedszkola miejskiego w marcu br. poza zapisa-
niem dziecka, nie muszą powtórnie składać wnio-
sku. Osoby, które nie składały wniosku do przed-
szkoli miejskich, wypełniają wniosek (druk do 
pobrania ze strony  www.malaakademia.edu.pl).  

Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej w przedszkolu 
„Mała Akademia” odbędzie się w dniu 18 sierpnia 
2016 r. Lista przyjętych dzieci zostanie wywieszo-
na w dniu 19 sierpnia 2016 r.

Tekst i zdjęcie Jacek Sulewski

W 2015 r. nowelizacja ustawy o sys-
temie oświaty przywróciła obowiązek 
szkolny dla 7-latków.

„To najbardziej wolnościowa 
ustawa ostatnich lat. 

Dajemy rodzicom prawo 
do zdecydowania o tym, w którym 
wieku ich dziecko ma rozpocząć 

edukację”– Anna Zalewska 
minister edukacji narodowej

ZAPISY do „Małej Akademii”
od 15 lipca do 17 sierpnia 2016 r. 

pod nr tel.: 530 160 661
przyjmować będzie

p. Magdalena Misiowiec-Kaleta
mail: przedszkole@malaakademia.edu.pl.

Pasowanie na PRZEDSZKOLAKA to frajda dla każdego 3-latka.  
NA ZDJęciu: uroczystość pasowania w ursuskim Przedszkolu nr 200 

im. Gąski Balbinki w roku szkolnym 2014/2015
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n  PIASTÓW. Debata zespołu ekspertów z mieszkańcami na temat programu rewitalizacji miasta w latach 2016–2023 

W listopadzie 2015 r. weszła w życie nowa ustawa o rewitalizacji. 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014–2020 został ogłoszony konkurs dla gmin 
na przygotowanie projektów rewitalizacyjnych. Miasto Piastów już 
w styczniu 2016 r. zgłosiło swój akces i znalazło się na liście gmin, 
które otrzymają dotację unijną na przygotowanie projektu.

W edług założeń ustawy „komplek-
sowa rewitalizacja obszarów zde-
gradowanych, na realizację której 

będzie można uzyskać wsparcie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014–2020, musi przede wszystkim 
pobudzać  aktywność środowisk lo-
kalnych i stymulować współpracę na 
rzecz rozwoju społeczno-gospodar-
czego, a także przeciwdziałać zjawi-

sku wykluczenia w obszarach zagro-
żonych patologiami społecznymi”.

najpierw plan
Do przygotowania planu rewita-
lizacji powołany został w drodze 
konkursu zespół ekspercki, złożony 
z pracowników naukowych Szko-
ły Głównej Handlowej w składzie: 
dr hab. Andrzej Gałązka, dr Ewa Ja-
strzębska, dr Paulina Legutko-Kobus. 

Jego praca zostanie opła-
cona ze środków zagwa-
rantowanych w wyniku 
zwycięstwa w stycznio-
wym konkursie. A. Ga-
łązka był szefem zespołu, 
który opracowywał plan 
rewitalizacji dla Piastowa 
na lata 2008–2013 i dzię-
ki doskonałej znajomości 
specyfiki tego obszaru 
jest gwarantem rzetelności 
opracowania nowego pro-
jektu. 

trudne kryteria
Zgodnie z obowiązują-
cą ustawą o rewitalizacji 
łączny obszar zakwalifiko-

wany do rewitalizacji nie może prze-
kroczyć 20% powierzchni miasta oraz 
nie może obejmować więcej niż 30% 
liczby mieszkańców. Szybkie wybra-
nie odpowiednich terenów, a przede 
wszystkim stworzenie dla nich bardzo 
dobrego programu będzie gwarancją 
zatwierdzenia programu przez urząd 
marszałkowski. To z kolei umożliwi 
przystąpienie miastu do konkursów 
o kolejne dotacje jeszcze w 2016 r. 
Jest to duże i odpowiedzialne zadanie 
dla zespołu ekspertów, gdyż Piastów 
jest bardzo zróżnicowany pod wzglę-
dem zabudowy, jest też drugim pod 
względem gęstości zaludnienia mia-
stem w Polsce. 

konkursy na dofi nansowanie
Od listopada będą ogłaszane kon-
kursy na dofinansowanie ze środków 
unijnych inwestycji na obszarach 

zdegradowanych, mających istotne 
znaczenie dla rozwoju lokalnego. 
Rewitalizacji mogą podlegać m.in. 
budynki, parki, ulice, tereny poprze-
mysłowe. Do konkursów, których 
będzie co najmniej kilkanaście, będą 
mogły aplikować obszary wyznaczo-
ne do rewitalizacji, znajdujące się 
w rejestrze takich obszarów w Urzę-
dzie Marszałkowskim. Środki są 
w dyspozycji marszałka w ramach 
regionalnego programu operacyjne-
go województwa mazowieckiego. 

trzeba się spieszyć, 
ponieważ dopiero uchwalenie pro-
gramu przez Radę Miasta umożliwi 
dostęp do środków z Urzędu Mar-
szałkowskiego. Nieprzystąpienie do 
konkursu oznacza przepadek ewentu-
alnej dotacji. Na debacie o rewitaliza-
cji miasta 5 lipca 2016 r. mieszkańcy 

usłyszeli deklarację, że projekt powi-
nien być gotowy pod koniec sierpnia 
tego roku. Zespół zarekomenduje 
władzom miasta, w jaki sposób moż-
na wykorzystać poszczególne wyzna-
czone obszary. Należy zaznaczyć, że 
wyznaczenie obszaru zakwalifikowa-
nego do rewitalizacji do niczego nie 
zobowiązuje gminy. Jeżeli znajduje 
się tam teren prywatny, to o fundusze 
musi zadbać sam właściciel. Do nie-
których konkursów mogą przystąpić 
podmioty prywatne, ale dofinanso-
wanie dla osób fizycznych zdarza się 
sporadycznie. 
Następne spotkanie otwarte dla mieszkań-
ców – zaplanowano na 26 lipca 2016 r., 
godz. 18.00 (Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji przy Al. Tysiąclecia 1). 

Tekst i zdjęcie
Jacek Sulewski

   

ReWitaLiZacJa
jest to proces wyprowadzania 
ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, czyli terenów, 
na których skoncentrowały się 
negatywne zjawiska społeczne 
oraz występuje tam co najmniej 
jedno z następujących nega-
tywnych zjawisk: gospodarcze, 
środowiskowe, przestrzenno-
-funkcjonalne, techniczne. 
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DOBRA PORA NA REMONT
Lato to nie tylko wakacyjne wyjazdy. Dla wielu osób to dobra pora na remont. 
Nie wszystko jednak możemy zrobić sami. Do mieszkań (domów) wpuszczamy 
fachowców z solidnymi rekomendacjami od sąsiadki albo brata krewnej kolegi, 
a w trakcie remontu okazuje się, że w najlepszym razie nie dotrzymują terminu, 
gorzej, gdy remont okazuje się zwykłą fuszerką. Jak się przed taką sytuacją 
uchronić? Co zrobić jeśli problem ujrzał światło dzienne, gdy fachowiec wziął już od 
nas pieniądze? Czy, jeśli nie spisaliśmy umowy, możemy domagać się ich zwrotu?

Każdy, kto chce bez szwanku wyjść z kłótni 
z majstrami od budowlanki musi stosować 
się do trzech prostych zasad.

1 NIC „NA GĘBĘ”. W przypadku remontów 
całych budynków mamy do czynienia 

z umową o roboty budowlane. A w tej sy-
tuacji kodeks cywilny wprost wymaga by 
zawarto ją w formie pisemnej. Bez papie-
ru możemy się liczyć z tym, że w czasie 
ewentualnego sporu w sądzie będziemy 
mieli spore trudności dowodowe np. nie 
wolno nam będzie powoływać świadków 
ani składać zeznań dowodzących, że dana 
czynność rzeczywiście miała miejsce. Co 

prawda ograniczenie to można obejść – 
wystarczy przypomnieć sądowi, że nie sto-
suje się go w przypadku sporu konsumen-
ta z przedsiębiorcą, ale po co wdawać się 
w prawnicze spory.

2 TYLKO RYCZAŁT. Tak należy określić w umo-
wie sposób zapłaty za wykonane prace. 

Dlaczego? Bo ustalona tak cena za usłu-
gę jest stała, święta i nie do ruszenia. Je-
śli majster nie zechce się zgodzić na taki 
sposób rozliczenia do umowy powinien 
być dołączony kosztorys. Zmiana okre-
ślonej w ten sposób ceny będzie możliwa 
tylko wtedy, gdyby urzędowo zmieniono 

ceny towarów i usług ujętych w kosztorysie 
(np. podwyżkę VAT). Oczywiście w toku 
prowadzonych prac może się okazać, że 
należy ich wykonać więcej niż pierwotnie 
planowaliśmy. W takiej sytuacji należy 
zadbać by zestawienie dodatkowych wy-
datków przygotował majster. Będą mu się 
one należały tylko jeśli udowodni, że mimo 
zachowania należytej staranności nie mógł 
przewidzieć wykonania dodatkowych prac.

3 UGODA. Zanim wdamy się w długie i kosz-
towne procesy, kłopoty z budowlańcami 

zgłośmy rzecznikowi praw konsumentów. 
On skutecznie i za darmo potrafi zakończyć 
spór z majstrem.

pOmOc pRaWna

artur Borkowski
– prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje 

prawne problemy związane z domem, 
rodziną i fi nansami

*  Pytanie prawnikowi można zadać drogą mailową na 
adres: r e d a k c j a @ m o c n e s t r o n y. c o m . p l , 
w tytule maila wpisując: PORADA PRAWNA. 
Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego za-
gadnienia. Odpowiedź tylko na naszych łamach.

     U NAS
      ZAWSZE 

DOBRA REKLAMA

ZAREZERWUJ MIEJSCE

ZADZWOŃ:

533 561 497
797 282 705

LUB NAPISZ:
reklama@mocnestrony.com.pl

→

DoM l roDZINa l FINaNSEFINaNSE          Masz problem? 
Napisz!* Podpowiemy, 
jak można go rozwiązać.
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FOtORePORtAz

Tego upalnego dnia (pierwszy weekend wakacji) nie każdy mógł obserwować, 
nawet w mediach obchody 40 rocznicy wydarzeń czerwca,76. Dotyczy to 
zwłaszcza tych – starszych już teraz – mieszkańców oraz członków ich rodzin, 
którzy w tamtych czasach pracowali w ZPc uRSuS. Przypomnijmy więc jak 
to się odbyło. 

.

W niedzielę 26 czerwca 2016 r. przed Urzędem Dzielnicy Warszawa-
-Ursus (dawniej – gmach dyrekcyjny ZPC Ursus) odbyły się oficjalne 
obchody 40 rocznicy Wydarzeń Czerwca,76 r. 
Wtedy – 25 czerwca – robotnicy fabryki Ursus zastrajkowali i za-
blokowali tory, by zaprotestować przeciwko drastycznym podwyżkom 
cen żywności jakie zamierzały wprowadzić komunistyczne władze 
Polski.

 

Zebranych gości przywitali Burmistrz 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula 
Kierzkowska oraz Przewodniczący Organi-
zacji Międzyzakładowej Nr 1 Ursus NSZZ 
„Solidarność” Andrzej Kierzkowski. 
Prezydent RP Andrzej Duda w liście, od-
czytanym przez szefa Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego Pawła Solocha, napisał: 
„Tu zaczęła się wolność. Rozkręcone szy-
ny w Ursusie przyczyniły się do wykole-
jenia i upadku całego systemu. Czerwiec 
był początkiem solidaryzmu społecznego” 
i zaapelował „...aby Polska była prawdziwą 
wspólnotą, domem wszystkich Polaków”. 
Prezydent za wybitne zasługi w działal-
ności na rzecz przemian demokratycznych 
w Polsce odznaczył Wojciecha Lasockiego 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski, a Krzyżami Kawalerskimi 
Orderu Odrodzenia Polski – Bogdana Cho-
lewińskiego, Mirosława Cholewińskiego, 
Stanisława Dąbrowskiego, Tadeusza Do-
minika, Eugeniusza Gawinka, Ryszarda 
Kowalskiego oraz Czesława Milczarka. List 
od Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło 
odczytał Wicepremier i Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.
Przemówienia wygłosili również: Minister 
Obrony Narodowej Antoni Macierewicz 
(jeden z założycieli Komitetu Obrony Ro-
botników ), Przewodniczący NSZZ „Soli-
darność” Piotr Duda oraz Prezydent m.st. 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Obecni byli: sekretarz stanu w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów Piotr Naimski 
(członek – założyciel KOR-u), wicemarsza-
łek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, p.o. 
szefa Urzędu ds. Osób Represjonowanych 
i Kombatantów Jan Józef Kasprzyk, Woje-

woda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ 
„Solidarność” Andrzej Kropiwnicki, wiceburmistrz Piastowa Konrad Rytel, dowódca Gar-
nizonu Warszawskiego płk. Robert Głąb, radni m.st. Warszawy, Przewodniczący Dzielnicy 
Ursus Henryk Linowski i radni dzielnicy a także burmistrzowie warszawskich dzielnic.
Mszę świętą koncelebrowaną z udziałem proboszczów wszystkich ursuskich parafii po-
prowadził Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz. Odbyła się ona w asyście 
wojskowej. Kardynał w homilii przywołał słowa św. Jana Pawła II „Zło dobrem zwycię-
żaj” oraz słowa Świętego Pawła Apostoła do Galatów – „Nie kąsajcie jedni drugich, bo 

zjecie siebie nawzajem”. 
Na zakończenie zebrani goście złożyli wieńce i kwia-

ty pod pomnikiem Czerwca 1976 r., odsłoniętym 
w 1980 r. przez Jerzego Markiewicza, Henryka 

Wujca i Halinę Mikołajską.
W niedzielnej uroczystości wzięło udział 

ponad 50 pocztów sztandarowych przy-
byłych z całej Polski, wśród których 
reprezentacyjne miejsce zajmowały 
poczty NSZZ „Solidarność” z Ursu-
sa, Radomia i Płocka. Organizatora-
mi oficjalnych obchodów 40 rocz-
nicy Wydarzeń Czerwca 1976 roku 
byli: Ministerstwo Obrony Narodo-
wej, NSZZ „Solidarność” Region 
Mazowsze, Organizacja Między-
zakładowa Nr 1 Ursus NSZZ „So-
lidarność”, Urząd m.st. Warszawy 
oraz Urząd Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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