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URSUS l PRUSZKÓW

Dużo ostatnimi czasy mówi się – wręcz huczy – o patriotyzmie, a ja dziś byłem na bazarku 
w Ursusie i tam dostrzegłem wspaniały przejaw naszego patriotyzmu, wspólnoty, stosun-
ków międzyludzkich i relacji Człowieka z Człowiekiem. 

W łaśnie na takim bazarku wspólnota Pola-
ków jest jak najbardziej widoczna. Tam 
jest uśmiech, targowanie się o cenę, miłe 

pogawędki, czego nie uświadczysz w hipermar-
ketach. Ludzie nie pragną nienawiści i złości, 
pragną w spokoju żyć. A wszyscy „polityke-
rzy” na siłę wciskają, że jest źle. Chrońmy takie 
lokalne bazary, jakie widziałem też w Niem-

czech, Belgii, Hiszpanii, Turcji. No i – najważ-
niejsze – polskie produkty z naszych ogrodów, 
sadów, gospodarstw. Smaczne, bo próbowałem. 
I ceny – zauważcie ceny! Kupiłem sobie nasze 
(polskie) winogrona i brzoskwinie za 7 zł – całe 
2 kg. Pychota!

Tekst i zdjęcia
Tomasz Laskowski

patriotyzm na bazarkach

ALBUM BURMISTRZA 
JÓZEFA CICHECKIEGO
z ogromną satysfakcją prezentuje Książnica Pruszkowska.

Nasze najnowsze wydawnictwo, to unikatowa, luksusowa edycja albumu 
podarowanego przez pracowników Zarządu Miejskiego w Pruszkowie 
burmistrzowi Józefowi Cicheckiemu w dniu Jego ustąpienia ze stanowi-

ska – 15 października 1934 roku. 
Każdy egzemplarz drukowany pojedynczo i ręcznie skręcany mosiężnymi śru-
bami. Album zawiera kilkadziesiąt w większości nigdy nie publikowanych fo-
tografii ukazujących rozwój miasta w ciągu piętnastu lat sprawowania funkcji 
burmistrza przez Józefa Cicheckiego. 
Wstęp, znakomicie opisujący problematykę samorządową naszego miasta 
i dokonania Józefa Cicheckiego, napisał Tomasz Popielicki  
– wnuk burmistrza.  

PRUSZKÓW:  
Książnica Pruszkowska, 2018

Format: 300×430 mm
Papier kreda 200 g,  

70 ilustracji kol. i cz.-b.
Oprawa twarda płócienna,  

śruby, tłoczenia
Objętość: 80 str.,  
Nakład: 200 egz.

ISBN 978-83-62144-66-2

n  URSUS. Razem – atrakcyjnie i kulturalnie

Sąsiedzka wspólnota parafialna
PARAFIALNA WYMIENIALNIA 
KSIĄŻEK
W niedzielę 30 września 2018 
r. w Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej otworzyliśmy „Pa-
rafialną Wymienialnię Ksią-
żek”. Funkcjonuje w sali obok 
kancelarii parafialnej w nie-
dziele po Mszach Świętych. 
Jest to sala ogólnodostępna, 
więc każdy może przynieść 
już przeczytane książki, szcze-
gólnie religijne i o tematyce 
społecznej, oraz wymienić je 
na inne. To kolejny pomysł 
na aktywizację wspólnoty 
parafialnej i społeczności są-
siedzkiej. Ale też szansa, aby 
dać książkom „drugie życie” 
i pozwolić Parafianom cieszyć 
się nimi.

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE 
NIEDZIELI
Tydzień wcześniej, bo 23 wrześ-
nia Parafianie, a szczególnie ro-
dziny, wspólnie uprzyjemniały 
sobie czas podczas Rodzinnego 
Świętowania Niedzieli.
Razem z Biblioteką Niedźwia-
dek przygotowano wiele atrak-
cji. Można było wymienić się 
książkami, zagrać w gry plan-
szowe i skorzystać z zabawek 
edukacyjnych pod okiem wy-
kwalifikowanych opiekunów. 

Uczestnicy stworzyli książkę 
„Moja rodzina, moja dziel-
nica, moja ojczyzna”. Dzieci 
mogły poznać zabawy swoich 
rodziców i zagrać w gumę albo 
w klasy.
Były też planszówki Granna, 
z których tym razem wybrali-
śmy #Tempo i #MojeDinozau-
ry. Lepiliśmy też z gliny, a w 
Rodzinnej Kawiarence, przy 
kawie i ciastkach była okazja 
do sąsiedzkich rozmów.
Wydarzenie to było wspaniałą 
okazją do budowania wspól-
nej przestrzeni, do dzielenia 
się swoimi zainteresowania-

mi, pasjami i zapoznania się 
z ofertą kulturalną biblioteki 
Niedźwiadek. 

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy Księdzu Probosz-
czowi Wojciechowi Tomczy-
szynowi za wsparcie dobrym 
słowem i błogosławieństwem, 
Bi bliotece Publicznej w Dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy za 
entuzjastyczne włączenie się 
w inicjatywę i super atrakcje, 
a także RSM Ursus i Admi-
nistracji Osiedla „Niedźwia-
dek” za wsparcie finansowe.

Dariusz Stępień

Prawdziwy
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„Mam trzy dyplomy
wyższych uczelni 

i tego się nie wstydzę”
Wywiad z MAŁGORZATĄ PACHECKĄ,  
kandydatką na WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

(Q) Można łatwo zauważyć, że kampania Pani 
oraz wszystkich kandydatów KWW Przyjazna 
Gmina skupia się głównie na rozmowach 
z mieszkańcami w ich domach. Jakie pytanie 
najczęściej Pani słyszy?
(MP) Wyborcy najczęściej pytają o moje wy-
kształcenie i doświadczenie zawodowe. Mam 
trzy dyplomy wyższych uczelni i tego się nie 
wstydzę: Akademii Medycznej, Wydziału Zarzą-
dzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz tytuł 
MBA amerykańskiej uczelni. Od wielu lat prowa-
dzę z powodzeniem własną firmę zatrudniającą 
kilkadziesiąt osób. Aby osiągnąć sukces w zarzą-
dzaniu jako kobieta, zawsze musiałam być lep-
sza od otaczających mnie mężczyzn, także jeżeli 
chodzi o wykształcenie. Te wybory to w tym kon-
tekście nic nowego.

To dlaczego osoba tak wykształcona i z taką 
pozycją zawodową decyduje się na kandydo-
wanie na wójta gminy Michałowice?
Kilka ostatnich lat mojego życia, oprócz pra-
cy zawodowej, to także angażowanie się w 
sprawy gminy i jej mieszkańców. Jestem Pre-
zesem Towarzystwa Komorowianie, w imieniu 
mieszkańców zajmowałam się sprawą Centrum 
Handlowego w Regułach, lasu w Granicy czy 
kwestią projektu al. Marii Dąbrowskiej w Komo-
rowie. Poznałam wiele problemów związanych 
z funkcjonowaniem gminy. Wspólnie z ludźmi, 
z którymi realizowałam te projekty, doszliśmy 
do wniosku, że jedyną receptą na mieszkanie 
w najlepszej gminie na Mazowszu jest wzięcie 
spraw w swoje ręce.

Dobrze, znamy powody kandydowania, a co 
Pani zdaniem jest najważniejsze w prezento-
wanym przez Państwa na stronie przyjazna.eu  
„Programie dla gminy”?

Naszym zdaniem działania obecnej władzy nie 
prowadzą do poprawienia sytuacji życiowej miesz-
kańców gminy. Wręcz przeciwnie. Dla nas najważ-
niejszą rzeczą jest polepszenie jakości życia ludzi 
w jednej z najbogatszych gmin na Mazowszu. Roz-
wój w XXI wieku nie oznacza zgody na blokowiska, 
tolerowanie hałasu, smogu, brak dbałości o nowo-
czesną edukację i infrastrukturę. W mojej opinii 
i mojego zespołu kandydatów nasze wspólne, 
gminne pieniądze mogą być wydatkowane lepiej, 
z większą korzyścią dla mieszkańców.

Na banerach KWW Przyjazna Gmina widać Pa-
nią w otoczeniu kandydatów na radnych. Na 
banerach innego komitetu pojawia się tylko 
kandydat na wójta. Jak Pani to skomentuje?
Jeżeli wyborcy opowiedzą się za moją kandyda-
turą, to będę z nimi rozmawiać w ich przestrzeni 
życiowej – nie będę wójtem siedzącym w gabine-
cie, ale wychodzącym do ludzi. Styl pracy obec-
nego wójta widać właśnie na jego plakatach wy-
borczych. Nie planuję wszystkiego robić sama, 
bo uważam, że inni ludzie mogą mieć dobre po-
mysły, które mogą służyć mieszkańcom.

Czy jest jeszcze coś ważnego, co chce Pani 
przekazać wyborcom?
Chcę zadeklarować, że chętnie odpowiem 
na wszystkie pytania, które zostaną do mnie 
skierowane. W tym celu prowadzę profil na Fa-
cebooku: Małgorzata Pachecka – Przyjazna Gmi-
na, na którym wypowiadam się na tematy zwią-
zane z wyborami samorządowymi 2018. Jestem 
także dostępna mailowo: przyjazna@pachecka.
pl oraz pod numerem telefonu 797 348 736 
i w czasie otwartych spotkań. Wiele informa-
cji znajduje się także na profilu fb KWW Przy-
jazna Gmina oraz na stronach internetowych:  
przyjazna.eu i pachecka.pl.

•	 Przez cztery kadencje był 
pan radnym Dzielnicy Ursus. 
Obecnie kandyduje pan do 
Rady Warszawy, proszę wy
jaśnić czytelnikom swoją de
cyzję.

Prawo	 i	 Sprawiedliwość	 przygo-
towało	bardzo	ambitny	program	
dla	Ursusa.	Aby	móc	go	skutecz-
nie	realizować	nadszedł	czas	na	
swojego	 przedstawiciela	 w	 Ra-
dzie	Warszawy.	W	Ursusie	ten	za-
szczyt	 kandydowania	 przypadł	
mnie.	 Chcę	 zatem	 wykorzystać	
swoje	 kompetencje	 i	 doświad-
czenie	 nabyte	 w	 ciągu	 minio-
nych	4	kadencji	pracy	w	Radzie	
Dzielnicy	Ursus	i	godnie	reprezen-
tować	oraz	bronić	naszych	ursu-
sowskich	interesów.
• Proszę przybliżyć czytelnikom 

różnicę pomiędzy Radą Dziel
nicy i Radą Warszawy.

Różnica	 jest	 zasadnicza.	 Rada	
Warszawy	 sprawuje	 realną	 wła-
dzę	 uchwałodawczą	 w	 War-
szawie,	 natomiast	 Rady	 Dzielnic	
tylko	 opiniodawczą.	 Kluczowe	

decyzje	 np.	 dotyczące	 budże-
tu	 zapadają	 zatem	 w	 Radzie	
Warszawy.	 Dlatego	 chcąc	 rea-
lizować	 program	 PiS	 dla	 Ursusa	
musimy	mieć	 naszych	 przedsta-
wicieli	 w	 Radzie	 Warszawy.	 Ta-
kich	możliwości	nie	mają	lokalne	
stowarzyszenia,	 gdyż	 nie	 mają	
swoich	 przedstawicieli	 Radzie	
Warszawy.

• Jeśli zostanie Pan wybrany 
radnym będzie pan reprezen
tował również mieszkańców 
Włoch i Bemowa?

Tak,	 to	prawda.	Nasze	dzielnice	
mają	wiele	wspólnych	spraw	do	
załatwienia	w	nadchodzącej	ka-
dencji.	 Jedną	 z	 najważniejszych	
będzie	 na	pewno	budowa	me-
tra	dla	Bemowa,	Ursusa	i	Włoch.	
Jako	 radny	 Dzielnicy	 współpra-
cowałem	już	z	radnymi	Bemowa	
czy	 Włoch	 w	 innych	 sprawach	
wspólnych	 dla	 naszych	 dzielnic	
jak	np.	budowa	ulicy	Nowolazu-
rowej	 (obecnie	aleja	4	czerwca	
1989	 roku).	 Dla	 Ursusa	 ważną	
sprawą	będzie	 utrzymanie	 funk-

cjonowania	 bazarku	 przy	 ulicy	
Gierdziejewskiego	w	jego	obec-
nej	 lokalizacji,	 budowa	 szpitala	
jednego	 dnia,	 nowe	 budyn-
ki	 oświatowe	 oraz	 mieszkania	
komunalne.	 Ważnym	 jest	 też	
ograniczenie	 hałasu	 lotniczego,	
dlatego	 PiS	 w	 Ursusie	 popiera	
budowę	 Centralnego	 Portu	 Ko-
munikacyjnego	pod	Warszawą.

•  Jak ocenia Pan swoje szanse, 
zwłaszcza, że może być Pan 
jedynym Radnym Warszawy 
z Ursusa w nadchodzącej ka
dencji?

Zawsze	podchodzę	do	wyników	
z	 dużą	 pokorą,	 wszystko	 leży	 w	
rękach	wyborców.	Tylko	ich	gło-
sy	oddane	na	mnie	pozwolą	na	
godną	 reprezentację	 naszych	
lokalnych	 interesów	 w	 Radzie	
Warszawy.	 Już	 teraz	 mogę	 za-
pewnić,	 że	w	przypadku	wygra-
nej	 będę	 reprezentował	 wszyst-
kich	 mieszkańców	 naszej	 dziel-
nicy	i	obiecuję	współpracę	oraz	
wsparcie	 w	 każdej	 dobrej	 dla	
naszej	wspólnoty	sprawie.

Rozmowa	ze	Stanisławem	Dratkiewiczem 
–	kandydatem	z	Ursusa	do	RADY	WARSZAWY

21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
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PRUSZKÓW

ARTEFAKTY – WYTWORY RĘKI LUDZKIEJ
Artefakt – to coś, co jest dziełem ludzkiego umysłu i ludzkiej pra-
cy, w odróżnieniu od wytworów natury. Artefaktem nazwiemy każdy 
przedmiot wykonany lub zmodyfikowany przez człowieka, a następ-
nie odkryty w wyniku badań archeologicznych. Artefakty to także 
nazwa Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego, którego druga 
edycja odbyła się w dniach 8–15 września. 

PRUSZKOWSKI FESTIWAL 
ARCHEOLOGICZNY
Pierwszy raz festiwal odbył się w roku 
2016. Zorganizowany został przez Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego im. Stefana Woydy w ramach 
obchodów 100-lecia nadania praw miej-
skich Pruszkowowi. Impreza trwała trzy 
dni, od piątku do niedzieli (9-11 wrześ-
nia). Było to wydarzenie z pogranicza 
nauki, sztuki i rozrywki. Przygotowano 

mnóstwo atrakcji, przede wszystkim na 
terenie miasta (Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego, Park Potu-
lickich, Park Kościuszki, Park Mazow-
sze…). Ideą festiwalu było ukazanie 
publiczności nowego, różnorodnego 
spojrzenia na starożytną spuściznę Ma-
zowsza. Przygotowano sporą dawkę re-
konstrukcji (uczestniczyło w nich 150 
rekonstruktorów). Wydarzenie, jako 
jedna z form obchodów 100-lecia miasta 

Pruszków, było odpowiednio rozre-
klamowane i wzbudziło zaintereso-
wanie publiczności. W ubiegłym 
roku Muzeum nie organizowało 
kolejnej edycji Festiwalu, natomiast 
przygotowało cykl Rodzinnych 
Spotkań Weekendowych (pisali-
śmy o tym na łamach „Mocnych 
Stron”). W tym roku Festiwal odbył 
się po raz drugi. Trwał dłużej, bo 8 
dni (od 8 do 15 września), z czego 
sześć przeznaczono na spotkania 
warsztatowe, a atrakcje dla szerszej 
grupy odbiorców przygotowano na 
sobotę, 15 września. Wydarzenie 
zostało objęte patronatem Europej-
skiego Roku Dziedzictwa Kulturo-
wego 2018 oraz dofinansowane ze 
środków Muzeum Historii Polski 
w Warszawie w ramach Programu 
„Patriotyzm Jutra” (nasza gazeta 
była jednym z patronów medial-
nych imprezy). Organizatorami 
byli: Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego oraz Stowarzyszenie 
Na Rzecz Popularyzacji Kultury An-
tycznej – „Hellas et Roma”. Inicjatywa 
zorganizowania drugiej edycji festiwalu 
wyszła ze strony Muzeum, Stowarzy-
szenie „Hellas et Roma”, które od lat 
współpracuje z pruszkowską placówką 
muzealną, z zaangażowaniem zajęło się 
przygotowaniem rekonstrukcji, a efekt 
kilkutygodniowej pracy można było zo-
baczyć ostatniego dnia Festiwalu w Par-
ku Potulickich.

MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA 
MAZOWIECKIEGO
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego im. Stefana Woydy 
w Pruszkowie zajmuje się badaniem 
i ochroną unikatowego w skali Europy 
dziedzictwa pradziejowego – Mazo-
wieckiego Centrum Metalurgicznego 
– drugiego, co do wielkości centrum 
hutniczego „barbarzyńskiej” Europy. 
Otacza szczególną troską zbiory two-
rzące niepowtarzalną kolekcję arche-
ologiczną, a także organizuje liczne 

wydarzenia popularyzatorskie i edu-
kacyjne. Jest żywym ośrodkiem muze-
alnym, miejscem spotkań ludzi nauki 
i kultury, otwartym dla lokalnej spo-
łeczności. Ze swoją „misją” wychodzi 
także poza mury muzeum.
Stowarzyszenie „Hellas et Roma”
Stowarzyszenie Na Rzecz Popularyzacji 
Kultury Antycznej – „Hellas et Roma” 
istnieje od roku 2001. Zrzesza pasjo-
natów kultury antycznej. Początkowo 
byli to wywodzący się ze środowisk 
akademickich – studenci, doktoranci 
i pracownicy naukowi Wyższej Szkoły 
Humanistyczno – Przyrodniczej w San-
domierzu oraz Uniwersytetu Marii Cu-
rie Skłodowskiej w Lublinie, do których 
stopniowo dołączały osoby niezwiązane 
z życiem akademickim, ale także zafa-
scynowane czasami antycznymi. Kultu-
rę tamtego okresu przybliżają poprzez 
opowiadanie o rekonstrukcjach, które 
wykonują samodzielnie, oraz odtwarza-
nie życia takim, jak wydaje się, że było 
dwa tysiące lat temu. Przy prezentacjach 
opierają się na aktualnym stanie badań, 
a ich projekty prezentują wysoki poziom 
merytoryczny (takie opinie można było 

też usłyszeć wśród publiczności 
zgromadzonej w Parku Potuli-
ckich ostatniego dnia Festiwalu). 
Stowarzyszenie uczestniczy w im-
prezach o tematyce historycznej na 
terenie całej Europy, organizuje 
autorskie spotkania pod szyldem 
„Festiwal Kultury Antycznej Hel-
las et Roma”. Brało aktywny udział 
w I edycji Pruszkowskiego Festiwa-
lu Archeologicznego. W tym roku 
byli współorganizatorami.

FESTIWAL PO RAZ DRUGI
Za cel Festiwalu organizatorzy po-
stawili sobie „przybliżenie lokalnej 
społeczności jednego z najwięk-
szych odkryć archeologii polskiej, 
czyli sięgającego starożytnych 
czasów ośrodka hutniczego na 
obszarze zachodniego Mazowsza, 
gdzie łączyły się wpływy Impe-
rium Rzymskiego, Celtyki i ple-

mion barbarzyńskich zamieszkujących 
nasze tereny”. Skupiono się na dwóch 
głównych tematach: Mazowieckim 
Centrum Metalurgicznym i kulturze 
antycznej. Zaplanowano różnorodne 
formy aktywności skierowane do od-
biorców w każdym wieku. Można było 
wziąć udział w kilkudniowych war-
sztatach lub skorzystać z jednodniowej 
oferty wypełnionej rozmaitymi propo-
zycjami ( to w sobotę, ostatniego dnia 
imprezy). Działania festiwalowe sku-
piono tym razem w trzech miejscach, 
niezbyt oddalonych od siebie: Muze-
um, Parku Potulickich i Centrum Kul-
tury i Sportu. 

DEBATA I WARSZTATY
Festiwal rozpoczął się w sobotę, 
8 września, od „Debaty artystów i na-
ukowców” dotyczącej różnych aspektów 
życia codziennego społeczności pra-
dziejowych. Skierowana była do uczest-
ników warsztatów i miała być punktem 
wyjścia ich działań. 
Dni 9–14 września to czas warszta-
tów inspirowanych 

ARTEfakty
PRUSZKOWSKI FESTIWAL ARCHEOLOGICZNY

cd. na str. 8
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URSUS PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM. Rozmawiając z Mieszkańcami  
i wsłuchując się w Ich potrzeby, Prawo i Sprawiedliwość opracowało program „10-tka dla Ursusa”:

1.  Obronimy przed likwidacją 
i uno  wocześnimy bazarek  
przy ul. Gierdziejewskiego.

2.  Wywalczymy dla Ursusa  
„Szpital Jednego Dnia”.

3.  Zmienimy ekrany przy obwod
nicy S2 na dźwiękochłonne.

4.  Ochrona zdrowia i życia 
miesz kańców przed hałasem  

i spalinami lotniczymi (popie
ramy budowę Centralnego 
Portu Komunikacyjnego pod 
Warszawą).

5.  Park dla Skoroszy – pozyska
my teren pod zieleniec.

6.  Zbudujemy więcej miejsc 
parkingowych – zmiana poli
tyki przestrzennej.

7.  Będziemy budować nowe 
żłobki, przedszkola, szkoły.

8.  Metro dla Ursusa jest   
nie zbędne.

9.  Zbudujemy drogi dojazdowe 
do wiaduktu z 2012 roku,  
przy obwodnicy S2.

10.  Wybudujemy nowe miesz
kania komunalne.
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PRUSZKÓW l PSYCHOLOGIA

Na to, co przyjemne, 
lepiej poczekać

„Mogę się oprzeć wszystkiemu z wyjątkiem pokusy.” – mawiał przekornie jeden 
z bohaterów Oscara Wilde’a. Tymczasem zdolność do nieulegania pokusom lub 
odraczania nagród w czasie niesie ze sobą wiele korzyści. Sprawia, że lepiej za-
rządzamy swoimi emocjami, uczy nas cierpliwości i wytrwałości, kształtuje cha-
rakter, pomaga realizować cele. Jednak samokontrola, bo o niej tutaj mowa, nie 
kojarzy nam się często zbyt dobrze. Widzimy w niej tylko wysiłek i przymus. Oka-
zuje się, że warto ją w sobie pielęgnować, ale – z umiarem. 

Test pianki
Jeden z najbardziej znanych ekspery-
mentów w psychologii dotyczył właś-
nie samokontroli. W latach 60-tych 
profesor Walter Mischel z Uniwersy-
tetu Standfordzkiego przeprowadził 
badanie na grupie 653 czterolatków. 
Młodzi badani zostali umieszczeni 
w pokoju, w którym czekała na nich 
jedna słodka pianka. Instrukcja dla 
dzieci była bardzo prosta – możesz 
zjeść jedną piankę teraz albo pocze-
kać chwilę na powrót eksperymen-
tatora i w zamian otrzymać aż dwie. 
Badacz wychodził, a dzieci czekały. 
Tylko 30 proc. dzieci potrafiło się 
powstrzymać przez 15 minut przed 
zjedzeniem słodkości. Na tym jednak 
nie koniec. Kilkanaście lat po tym 
badaniu Mischel sprawdził, jak so-
bie radzą badane przez niego dzieci. 
Zaobserwowane wnioski okazały się 
zdumiewające. 

Dorosłe czterolatki
Badanie Mischela jest obecnie nazy-
wane potocznie „testem pianki” (ang. 
marshmallow test). Pokazało ono, ja-
kie są skutki wykształcania w dziecku 
zdolności do samokontroli. Te cztero-
latki, które potrafiły się powstrzymać 
przed zjedzeniem słodkości, w póź-
niejszym życiu miały wyższe wyniki 
w testach szkolnych, lepiej radziły sobie 
w zadaniach wymagających koncentra-
cji i uwagi, a także przejawiały mniej 
problemów z zachowaniem. Co więcej, 
w dorosłym życiu osiągały przeciętnie 
wyższy poziom wykształcenia, unikały 
uzależnień i miały odpowiednią wagę 
ciała. Nie oznacza to oczywiście, że 
na podstawie umiejętności cierpliwego 
czekania możemy prognozować czyjąś 
przyszłość. Zdolność do samokontroli 
w dzieciństwie nie jest obietnicą udanej 
dorosłości. Jednak z pewnością zwięk-
sza na nią szansę.

Jak ćwiczyć samokontrolę?
„Znowu będę musiała sobie czegoś 
odmawiać!” – właśnie w taki sposób 
bardzo często postrzegamy samokon-
trolę. Być może wynika to z tego, że 
nasze postanowienia bywają niekie-
dy nierealne, zbyt ogólne i ambitne, 
w konsekwencji od początku są skaza-
ne na niepowodzenie. Np. cel: „Będę 
chodził na siłownię” nie jest w żaden 
sposób sprecyzowany. Przede wszyst-
kim trzeba dobrze sformułować cel, 
jaki sobie stawiamy. Może przydać 
się tutaj bardzo popularna obecnie 
metoda SMART, zgodnie z którą cel 
powinien być specific – konkretny, 
measurable – mierzalny, achievable 
– osiągalny, relevant – istotny, timed 
– określony w czasie. Czyli lepiej po-
stanowić: „Będę chodził 3 razy w ty-
godniu na trening interwałowy przez 
najbliższe trzy miesiące”. Warto także 
ustalać sobie reguły o konstrukcji „je-
śli… to…”. Np. „jeśli jest środa 7:00 
rano to idę na basen.” Częste ćwicze-
nie takich prostych strategii prowa-
dzi do ich automatyzacji. A zdaniem 
niektórych, samokontrola to mięsień 
umysłu, który wzmacnia się wraz 
z ilością kolejnych powtórzeń. Jak naj-
bardziej można się jej uczyć i stawać 
się w niej coraz lepszym. 

Pokusy
Wszyscy mamy jednak swoje słabo-
ści. Niekiedy naprawdę niełatwo jest 
się czemuś oprzeć… Zakładanie, że 
nigdy nie ulegniemy żadnej najdrob-
niejszej pokusie jest, przynajmniej dla 
większości z nas, nierealistyczne. Ży-
cie poddane zbyt ścisłej kontroli i pię-

trzącym się ograniczeniom jest równie 
niezadowalające jak życie pozbawione 
kontroli. Innymi słowy, trzeba sobie 
czasem pozwolić na ciastko albo na 
popołudnie poświęcone oglądaniu 
seriali. Zastanówmy się jednak, właś-
ciwie dlaczego niekiedy spada w nas 
zdolność do samokontroli? Z wyjaś-
nieniem przychodzi tutaj koncepcja 
amerykańskiego psychologa prof. 
Roya Baumeistera.

Wyczerpywanie się silnej woli
Baumeister przekonuje, że nasza sil-
na wola jest ograniczonym zasobem, 
który się niekiedy wyczerpuje. Warto 
więc dbać o jej przemyślane użytko-
wanie. Czyli np. nie podejmujmy się 
realizacji kilku postanowień naraz. Je-
śli przygotowujesz się do ważnego eg-
zaminu to nie przechodź w tym czasie 
na dietę. Na szczęście, wola jest zaso-
bem odnawialnym. Pomiędzy aktami 

wzmożonej samokontroli róbmy so-
bie przerwy i dbajmy o sen. Wyspani 
i wypoczęci jesteśmy mniej skłonni 
ulegać pokusom. Na krótko naszą 
wolę wzmacniają także pozytywne 
emocje, a zatem po miłym spotkaniu 
z przyjaciółmi będziemy bardziej od-
porni na zachcianki. 
Zacytowany na początku Oscar Wilde 
twierdził również, że: „jedynym spo-
sobem pozbycia się pokusy jest ulega-
nie jej”. Zamiast tego można rozwijać 
w sobie zdolność samokontroli. Cza-
sem jednak dajmy sobie od niej odpo-
cząć. 

Marlena Hess

Bibliografia:
• R. F. Baumeister, T. F. Heatherton, D. M. Tice, 

Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność 
samoregulacji, Warszawa 2000. 

• W. Mischel, Test Marshmallow. O pożytkach 
płynących z samokontroli, Sopot 2015.

tematyką Mazo-
wieckiego Centrum Metalurgicznego. 
Można było wziąć udział w: plenerze 
rzeźbiarskim, warsztatach plakatu, 
warsztatach street artu czy warsztatach 
teatralnym. Efekty działań zaprezento-
wano w sobotę, 15 września. Wszyst-
kie działania odbywające się w ramach 
Festiwalu prowadzili edukatorzy mu-
zealni, animatorzy, naukowcy i artyści 
– czyli profesjonaliści.

DLA PUBLICZNOŚCI
Otwarcie festiwalu dla publiczno-
ści odbyło się w piątek, 14 września, 
w Centrum Kultury i Sportu, widowi-
skiem plenerowym „Spotkać Prospera” 
zaprezentowanym przez Lwowski Te-
atr Akademicki „Woskresinnia”. Teatr 
istnieje od roku 1990, wystawia dzieła 
dramaturgii światowej, wielokrotnie 

występował w Europie i na świecie. 
Specjalizuje się w przedstawieniach 
plenerowych, dzięki którym nawiązuje 
żywy kontakt z publicznością. 
Sobotnia część Festiwalu rozpoczęła 
się o godz. 11.00. Przed wejściem na te-
ren Muzeum postawiono namiot, gdzie 
można było zaopatrzyć się w kolorowy, 
kilkustronicowy program imprezy oraz 
pamiątkowy znaczek, a także uzyskać 
wszelkie niezbędne informacje. Na Sta-
cji Sitodruk chętne osoby mogły odbić 
na bawełnianych torbach (darmowych) 
logo Festiwalu. W kolejnym namiocie 
– Stacja Szablon – najmłodsi tworzyli 
kolaże z szablonów nawiązujących do 
historii hutnictwa. Na dzieci czekały 
też atrakcje na stacjach „Moje Bam-
bino” i „Warsztaty archeologiczne”. 
Większość festiwalowych stanowisk 
umiejscowiono w Parku Potulickich. 

Tam aktywni byli rekonstruktorzy (w 
liczbie 50) z „Hellas et Roma”. Przed-
stawiano starożytne zawody i profe-
sje, uzbrojenie, narzędzia i sprzęty. 
Tematem przewodnim była kuchnia 
antyczna. Zaprezentowano także staro-
żytne instrumenty (aulos, fletnia Pana, 
kitara) wraz z koncertem muzyki an-
tycznej. Był targ niewolników, pokaz 
mody rzymskiej, teatr uliczny, walczyli 
gladiatorzy – w dzisiejszych czasach 
śmiało można by nazywać ich cele-
brytami. Na koniec przedstawiono 
„Ucztę Trymalchiona” –widowisko 
inspirowane motywami z „Satyrikonu” 
Petroniusza, wprowadzające w świat 
uczt organizowanych przez rzymskie 
elity okresu wczesnego Cesarstwa. Na 
terenie Muzeum ( ze względów bezpie-
czeństwa) odbył się pokaz wypalania 
naczyń w piecu garncarskim, a właści-

wie zaprezentowano efekt finalny, czyli 
odkopanie i wyjęcie naczyń (wzorowa-
nych na oryginalnych) z pieca jamowe-
go. Sam wypał trwał 12 godzin, tem-
peraturę stopniowo podnoszono z 36 
do 1100 stopni, wcześniej trzeba było 
przygotować piec (prace zaczęto w pią-
tek, od 9.00 rano). 

IMPONUJĄCA FREKFENCJA
Na wszystkie wydarzenia Festiwalu 
wstęp był bezpłatny. Udział wzięło 
ok. 3700 osób, ale poprzez trwające 
działania pofestiwalowe – prezentację 
projektu edukacyjnego dla przedszko-
li i szkół – spektaklu opowiadające-
go o starożytnych hutnikach – liczba 
uczestników stale się zwiększa. Fe-
stiwal miał pozytywny odbiór wśród 
publiczności, widać, że jest zapotrze-
bowanie na tego typu imprezy. Zo-

stały też rzeczy namacalne – efekty 
prowadzonych warsztatów: oprócz 
wspomnianego projektu edukacyjnego 
– mural w Centrum Kultury i Sportu, 
komiks, rzeźby, plakaty. Tutejsze Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego wykonuje kawał świetnej 
roboty poprzez organizowanie ta-
kich imprez, jak relacjonowana, jak 
Rodzinne Spotkania Weekendowe, 
przez swoją „otwartość”. Po „Uczcie 
Trymalchiona” przedstawiciel Stowa-
rzyszenia „Hellas et Roma” żegnając 
się i dziękując dyrekcji Muzeum za 
możliwość zaprezentowania swoich 
projektów, podkreślił życzliwość i za-
interesowanie publiczności pruszkow-
skiej – a to efekt pracy załogi Muzeum.

Tekst i zdjęcia Wojciech Grzesik
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE 
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA 
W trosce o zdrowie mieszkańców naszej Gminy, podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu środ-
ków z gminnego budżetu na program polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne 
przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia. 

C elem programu jest zmniejszenie liczby za-
chorowań na grypę i infekcje grypopodobne 
oraz powikłań pogrypowych. W bieżącym 

roku zabezpieczone środki finansowe pozwalają 
na zaszczepienie 1200 mieszkańców w wieku 
50+. Koszt szczepienia w całości pokrywany 
jest z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki. 
Decyzję o realizacji programu podjęto na pod-
stawie rekomendacji polskich i światowych  au-
torytetów i towarzystw naukowych. Szczepienia 
rekomendowane są jako podstawowa metoda 
profilaktyki i kontroli grypy.

Program sczepień ochronnych w Polsce zaleca 
szczepienia przeciwko grypie.
Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną 
układu oddechowego, przenoszącą się pomię-
dzy ludźmi drogą kropelkową; największa licz-
ba zachorowań występuje sezonowo, rokrocznie 
jesienią i zimą. W grupach wysokiego ryzyka, 
do których należą m. in. osoby powyżej 65 roku 
życia, grypa wiąże się ze znaczną śmiertelnoś-
cią. Przyczyną śmierci nie jest sama grypa, ale 
powikłania po niej występujące. Corocznie na 
całym świecie wskutek powikłań umiera 250– 
–500 tys. ludzi, w większości powyżej 65 roku 
życia lub młodszych obciążonych innymi choro-
bami.
Powikłania pogrypowe to m.in.: zapalenie płuc, 
zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie 
mięśnia sercowego, zapalenie mięśni, zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, zaost-
rzenie chorób przewlekłych (cukrzyca, choroba 
niedokrwienna serca, przewlekła obturacyjna 
choroba płuc).
W 2016 roku w województwie mazowieckim 
liczba zachorowań na grypę lub zakażenia gry-
popodobne wyniosła 808 925 (zapadalność na 
100 tys. – 15 100,8) i była wyższa od roku 2015 
o 143 451. Hospitalizowano 1786 osób. Zareje-
strowanych zostało 17 zgonów z powodu grypy.
W powiecie warszawskim zachodnim w 2017 
roku zanotowano 11 319 zachorowań na grypę 
lub podejrzeń zachorowań.
W sezonie 2017/2018 w Polsce po raz pierw-
szy można było zaszczepić się szczepionkami 
czterowalentnymi, które zapewniają najszerszą 
ochronę przed grypą. Zgodnie z rekomendacja-
mi ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwal-
czania Grypy szczepienie z użyciem szczepion-
ki czterowalentnej zaleca się u wszystkich osób 

(po ukończeniu 6 miesiąca życia), które chcą 
uniknąć zachorowania i nie mają przeciwwska-
zań do szczepienia.
Czterowalentne szczepionki przeciw grypie do-
stępne są na świecie i coraz szerzej stosowane 
od 2013 r.
Przeciwciała ochronne są wytwarzane w organi-
zmie już 7. dnia po zaszczepieniu i utrzymują się 
przez blisko 12 miesięcy.

W programie mogą wziąć udział mieszkańcy 
gminy Ożarów Mazowiecki (zameldowani  
na pobyt stały w gminie Ożarów Mazowiecki 
lub wpisani do stałego rejestru wyborców) 
powyżej 50 roku życia.
Świadczenie polegające na zaszczepieniu prze-
ciwko grypie osoby kwalifikującej się będzie 
udzielone każdej z tych osób, która wyrazi pi-
semną zgodę na szczepienie oraz jeśli podczas 
wizyty lekarskiej nie zostaną stwierdzone prze-
ciwwskazania do zaszczepienia. 
Podanie szczepionki poprzedzone zostanie 
badaniem lekarskim oraz wywiadem w celu 
stwierdzenia ewentualnych przeciwwskazań 
(przebyte choroby, przyjmowane leki). 
W przypadku, gdy zgłaszający się do szczepie-
nia pacjent, zadeklarowany jest w innym pod-
miocie leczniczym, niż wyłoniony w konkursie 
realizator programu, musi dostarczyć zaświad-
czenie lekarskie o stanie zdrowia od swojego 
lekarza POZ.

SZCZEPIENIA REALIZUJĄ: 
l  Gminny Samodzielny Publiczny  

Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO) 
ul. Konopnickiej 8, 05-850 Ożarów 
Mazowiecki  
Informacja i rejestracja: 22 722 10 38 

l  Gminny Samodzielny Publiczny  
Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO)  
Filia w Józefowie  
ul. Lipowa 28A, 05-860 Płochocin  
Informacja i rejestracja: 22 722 52 00

Rejestracja odbywa się od poniedziałku  
do piątku w godz. 11.00 – 18.00. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Wydział Spraw Społecznych

OŻARÓW MAZOWIECKI W CZOŁÓWCE
Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła II miejsce w ogólnopolskim rankingu Sukces 
Kadencji 2014 – 2018 w kategorii Małe Miasta, do której zaliczono 590 samorzą-
dów. Zestawienie przygotowało Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

W	imieniu burmistrza Ożarowa Ma-
zowieckiego miałam przyjemność 
odebrania tego wyróżnienia 2 paź-

dziernika 2018 r. podczas uroczystej 
gali w ramach Samorządowego Forum 
Kapitału i Finansów w Katowicach.        

Ranking Sukces Kadencji (2014–2018) 
opracowywany został przez prof. dr. 
hab. Pawła Swianiewicza i definiu-
je sukces, który samorząd osiągnął 
w trakcie kończącej się kadencji w wy-
miarze finansowym, ekonomicznym, 
infrastrukturalnym i społecznym. Dane 
niezbędne do opracowania rankingu 
zaczerpnięte zostały z GUS, ale także 
ze sprawozdań budżetowych samorzą-
dów i kilku innych źródeł. Ostateczna 
pozycja w rankingu jest sumą wyników 
cząstkowych i najpełniej oddaje doko-
nania samorządu w mijającej kadencji. 

 Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
  Zastępca Burmistrza

STYPENDIA SPORTOWE – nabór wniosków
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypen-
diów sportowych za 2018 rok dla młodych ożarowskich sportowców uzyskujących 
wysokie wyniki sportowe.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesy-
łać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych 
kopertach opisanych „Wniosek o stypendium 
sportowe” w Biurze podawczym Urzędu Miej-
skiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowie-
cki (w przypadku przesyłek pocztowych liczy się 
data wpływu do Urzędu).
Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie 
z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 
25 czerwca 2008 roku w sprawie  ustanowienia 
stypendiów dla zawodników z terenu Gminy Oża-
rów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki 
sportowe oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr 506/10 
z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zmia-
ny Uchwały Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 
25 czerwca 2008 roku w sprawie ustanowienia 
stypendiów dla zawodników z terenu Gminy Oża-
rów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki 
sportowe.
Stypendium może zostać przyznane osobie 
fizycznej do czasu ukończenia nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej, zamieszkałej na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki, zrzeszonej lub nie-
zrzeszonej w klubie sportowym lub zamieszkałej 
poza terenem Gminy, będącej uczniem szkoły na 
terenie Gminy oraz zrzeszonym w klubie działa-

jącym na terenie Gminy – pod warunkiem nie po-
bierania stypendium sportowego w gminie, której 
jest mieszkańcem. Szczegółowe warunki i tryb 
przyznawania stypendiów sportowych określa 
Regulamin będący Załącznikiem Nr 1 do Uchwa-
ły Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 
2008 roku.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium spor-
towego wystąpić może zawodnik lub klub 
sportowy, w którym zawodnik jest zrzeszony. 
Wzór wniosku stanowi Załącznik do Zarządzenia 
Nr B.0050.197.2018 r. Burmistrza Ożarowa Ma-
zowieckiego z dnia 25 września 2018 r. w spra-
wie naboru wniosków o przyznanie stypendium 
sportowego – https://ozarow-mazowiecki.pl/ 
2018/09/25/stypendia-sportowe-2018-nabor-wnio-
skow/
Formularze wniosków o przyznanie stypendium 
sportowego można również otrzymać w Biurze 
Podawczym Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 2, 
05-850 Ożarów Mazowiecki.

W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kon-
takt z Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych 
– Panem Tomaszem Tymoftyjewiczem:
l	 tel. – 22 731 32 29 lub 
l	 e-mail – t.tymoftyjewicz@ozarow-mazowie-

cki.pl
Tomasz Tymoftyjewicz

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW  
upływa 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
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URSUS l PIASTÓW

Szanowni Państwo,
jako mieszkaniec nowo powstałego osiedla Stacja Nowy Ursus przy 
ul. Posag 7 Panien, zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie 
budowanego/powstającego toru wyścigowego przy ul. Przemysła-
wa, ok. 300 m w linii prostej od budowanego bloku mieszkalnego. 
Tor do jazdy w poślizgu i palenia opon przez samochody nie spełnia-
jące jakichkolwiek norm hałasu (w poprzednią sobotę hałas było sły-
chać z mieszkań znajdujących się dużo dalej od obecnie powstających 
mieszkań) buduje firma Warsaw Rally Center, która złożyła do UD Ur-
sus pismo, sugerujące chęć dobrosąsiedzkich relacji z osiedlem, choć 
na ich profilu w mediach społecznościowych można znaleźć falę bar-
dzo nieprzychylnych i pogardliwych komentarzy na temat mieszkań-
ców. Zgodnie z MPZP (http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp/dane/
Plany/Ursus/11.02.pdf) na terenie tej działki „zakazuje się lokalizacji: 
usług uciążliwych, obiektów uciążliwych i urządzeń uciążliwych”, za-
tem właściciele/dzierżawcy terenu łamią ten zakaz.
Proszę o interwencję w tej sprawie, w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców pobliskich osiedli, tym bardziej, że przedstawiciele ww. 
organizacji już zamieszczali wpisy o rozgrzewaniu opon na pobliskiej 
ulicy – mieszkańcy osiedla dysponują zrzutami ekranu postów ukazują-
cych lekceważące i poniżające podejście do mieszkańców.
W przypadku dalszej uciążliwości będziemy zmuszeni wielokrotnie 
wzywać Policję i Sanepid na miejsce w celu weryfikacji poziomu hałasu 
oraz stanu technicznego jeżdżących tam pojazdów.
Już za nieco ponad 2 tygodnie wybory samorządowe – może warto 
zaplusować w oczach nowych mieszkańców Ursusa, których licz-
ba w najbliższych latach ulegnie zwielokrotnieniu?
Czekam na Państwa odpowiedź i interwencję.

Z poważaniem,
Mieszkaniec Ursusa/Obywatel/Wyborca

(imię i nazwisko znane redakcji)

Od 1 października mamy nowe połączenie 
między Włochami, Ursusem i Bemowem
Ruszył długo oczekiwany autobus 220
Mieszkańcy w końcu doczekali się 
bezpośredniego połączenia Bemowa 
z Ursusem i Włochami. „Uruchomie-
nie linii 220 jest odkładane już 2 lata” 
– tak pisaliśmy na naszych łamach 
jeszcze w lutym br. Natomiast trasa 
linii 177 została skrócona. Igor Kraj-
now z Zarządu Transportu Miejskiego 
ponad pół roku temu nie był jeszcze 
w stanie określić daty uruchomienia 
nowej linii ze względu na brak po-
trzebnych do tego autobusów. Dopyta-
liśmy wówczas o liczbę pojazdów, któ-
rych brakowało. Potrzeba było pięciu 
autobusów. Nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy się, że urzędnicy Urzędu Dzielni-
cy Ursus dostawali w ub. roku pytania 
od mieszkańców w kwestii obiecanego 
przez ZTM autobusu 220. Do Urzędu 
Dzielnicy Bemowo wpłynęły dwie in-
terpelacje radnych w 2017 roku, z za-
pytaniem o możliwość uruchomienia 
połączenia Bemowa z Ursusem. Już 
w 2016 roku ZTM obiecywał wpro-
wadzenie nowej linii z Bemowa na 
Okęcie. Nie udało się to przy okazji ot-
warcia ostatniego odcinka al. 4 Czerw-
ca 1989 roku (tzw. Nowolazurowej). 

Plany miała opóźniać następnie prze-
budowa ulicy przy Ryżowej w okolicy 
stacji WKD Opacz (prace zakończyły 
się w kwietniu 2016).

Trasa i częstotliwość
We wcześniejszych założeniach auto-
busy linii 220 miały jeździć co 15 mi-
nut w godzinach szczytu, a poza go-
dzinami szczytu i w weekendy co 20 
minut. Wszystko udało się podtrzy-
mać jedynie poza faktem, że od 1 paź-
dziernika autobusy jeżdżą rzadziej 
w weekendy – co 30 minut. Nowa 
linia jeździ Aleją 4 Czerwca 1989 r. 
Przewozi pasażerów pomiędzy pętlą 
Nowe Bemowo a P+R al. Krakowską. 
Rozkład jazdy w godzinach szczytu 
umożliwia przesiadkę do pociągów 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej na 
przystanku WKD Opacz. 
Dokładna trasa linii 220: P+R AL. 
KRAKOWSKA – al. Krakowska – 
Szyszkowa – Środkowa – Ryżowa – 
WKD Opacz – Ryżowa – A. Prystora 
– Skoroszewska – Dzieci Warszawy 
– Poczty Gdańskiej – al. 4 Czerwca 
1989 roku – Lazurowa – gen. W. Ur-
banowicza – Radiowa – Wrocławska 

– Powstańców Śląskich – NOWE BE-
MOWO.

Zmiany w kursowaniu linii 177
Trasa linii 177 została skrócona do 
przystanku WKD Opacz. Autobus 
nadal jeździ po Dzielnicy Ursus. Jego 
główna rola polega na dowożeniu pa-
sażerów do dwóch stacji kolejowych: 
Warszawa Ursus i WKD Opacz. 
– Pomiędzy przystankiem „wukadki” 
a pętlą P+R al. Krakowska zastąpią go 
autobusy linii 220 kursujące częściej 
– tłumaczył ZTM. 
Dokładna trasa linii 177: URSUS–
RATUSZ – Traktorzystów – Szamoty 
– Posag 7 Panien – Czerwona Droga – 
Orłów Piastowskich – Warszawska – K. 
Gierdziejewskiego – Balicka – Lalki – 
Cierlicka – T. Kościuszki – Bohaterów 
Warszawy – W. Sławka – K. Pużaka 
– Kompanii „Kordian” – M. Spisaka – 
Aleje Jerozolimskie (powrót: S. Body-
cha) – Starodęby – Skoroszewska – A. 
Prystora – Ryżowa – WKD OPACZ 
(powrót: S. Bodycha – Aleje Jerozolim-
skie – Ryżowa).

Na podstawie informacji własnych i ZTM
Agnieszka Gorzkowska

List do redakcji

Ekologiczne pojazdy w Piastowie

Na terenach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasto-
wie, 16 września 2018 r., w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównowa-
żonego Transportu odbył się piknik ekologiczny.

B urmistrz miasta Grzegorz Szuplew-
ski, który w swoich działaniach 
kładzie duży nacisk na ekologię, 

czyste powietrze, a co za tym idzie 
termomodernizację budynków i elek-
tryfikację środków transportu był obec-
ny od początku do końca na imprezie 
i z zainteresowaniem i znajomością 
tematu oglądał ekspozycję i rozmawiał 
z wystawcami.
Swoją działalność zaprezentowały fir-
my, zajmujące się usługami i produkcją 
właśnie w tym zakresie. Zwiedzający 
mogli obejrzeć m.in.: samochód Re-
nault Twingo przerobiony na pojazd 
elektryczny z silnikiem o mocy 20 kW 

i z baterią 14 kW, która wystarcza do 
przejechania ok. 140–150 km. Jak infor-
mował przedstawiciel firmy, są w sta-
nie  zelektryfikować każdy pojazd, ale 
łączy się to z dość wysokimi kosztami. 
Były też samochody rekreacyjne z sil-
nikiem 15 kW i baterią 10 kW mogące 
przejechać ponad 100 km, w których 
pełne ładowanie baterii trwa 5–6 go-
dzin oraz trójkołowy samochód SAM 
RE-Volt – pierwszy seryjnie produko-
wany pojazd elektryczny w Europie. 
Duże zainteresowanie wzbudzał beze-
misyjny, cichy skuter Vectrix, będący 
już w seryjnej produkcji. Firma zajmu-
je się napędem do pojazdów. Produkuje 

silniki, łączy je z falownikami i monto-
wane są do tego baterie, które powstają 
na miejscu w Piastowie. 
Pan Sebastian z grupy CDE poinfor-
mował o współpracy swojej firmy 
z Piastowem w obszarze działań ekolo-
gicznych, energetycznych, dążących do 
poprawy życia mieszkańców. Zauwa-
żył, że od nas zależy, jak będziemy żyć 
teraz i w przyszłości. Możemy na to 
wpływać poprzez poprawę powietrza, 
którym oddychamy, kreację otoczenia, 
w którym żyjemy, jak również dzięki 
technologiom służącym tym celom. Na 
to składa się redukcja niskich emisji, 
działania termoizolacyjne, elektromo-
bilność. W Piastowie to już się dzieje. 
Prowadzone są m.in. inwestycje w od-
nawialne źródła energii. Te działania 
skutkują tym, że będziemy lepiej żyli, 
zdrowiej jedli, pili czystą wodę, oddy-
chali czystym powietrzem.
Swoje stoiska zaprezentowały również: 
Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie, 

Piastowskie Archiwum Miejskie i Mu-
zeum Motoryzacji i Techniki w Piasto-
wie. Muzeum przedstawiło w swojej 
ekspozycji pojazdy i urządzenia, wy-
produkowane wiele lat przed erą elek-
tryfikacji środków transportu.

Dzieci miały do dyspozycji wielkie 
dmuchane zabawki. Mogły również 
wziąć udział w ekologicznym konkur-
sie z nagrodami.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Piastów w trakcie wdrażania programu 
dopłat do biletów „Warszawa+”
W dniu 25 września Burmistrz Miasta Piastowa wraz ze Skarbnikiem 
Miasta odbyli kolejną rozmowę w siedzibie ZTM z Zarządem Transportu 
Miejskiego, w sprawie obniżenia opłat za transport w gminie.

B urmistrz po raz kolejny  przedstawił 
propozycję przystąpienia Miasta 
Piastowa  do pierwszej strefy bi-

letowej, co rozwiązałoby problem ko-
munikacji w sposób systemowy, a nie 
wybiórczy.
Przypomnijmy, stołeczny Zarząd Trans-
portu Miejskiego proponuje, by gminy 
mające podpisane umowy transportowe 
dopłacały do biletów 30- i 90-dniowych 
swoim mieszkańcom, nie biorąc pod 
uwagę pozostałych osób, które z innych 
względów nie korzystają z biletów dłu-
gookresowych. Zdaniem ZTM na dzień 
dzisiejszy propozycja przystąpienia 

Piastowa do pierwszej strefy biletowej 
wiązałaby się z powstaniem konkuren-
cji dla transportu szynowego, do czego 
nie można  dopuścić.
Pomysł będzie dalej forsowany przez 
władze miasta tak jak i wprowadzenie 
na ulice Piastowa autobusów ZTM ni-
skoemisyjnych, co z całą pewnością 
przyniosłoby ulgę piastowskiemu po-
wietrzu.
Władze Piastowa chcą przyłączyć się do 
programu „Warszawa +”.
Trwa procedura wdrażająca program 
dopłat w gminie.

UM Piastów

DOFINANSOWANIE NA SPRZĘT  
dla Przychodni PIASTUN
Postępy na placu budowy nowoczesnej filii SPZOZ PIASTUN po północ-
nej stronie miasta oraz, co już jest pewne, wysoka dotacja dla tej pla-
cówki na nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny dają powody do 
radości. Wszystko to z myślą o podniesieniu jakości świadczonych usług 
z zakresu opieki zdrowotnej dla mieszkańców Piastowa.

W	dniu 25 września 2018 r., burmistrz 
miasta Grzegorz Szuplewski wraz 
ze skarbnikiem Grażyną Wójcik, 

dyrektorem SPZOS PIASTUN Ma-
teuszem Kuczabskim oraz członkiem 
zarządu województwa mazowieckiego 
Elżbietą Lanc podpisał kolejną umo-
wę o dofinansowanie dla Piastowa ze 
środków unijnych. Środki przyznane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w wysokości 3 862 533,03 
zł przeznaczone będą na zakup nowo-
czesnego sprzętu medycznego i diagno-
stycznego dla piastowskiej przychodni 
zdrowia.
Projekt pn. „Poprawa jakości i dostęp-
ności świadczonych usług medycznych 
i diagnostycznych oraz wsparcie opieki 
skoordynowanej przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

PIASTUN w Piastowie” zakłada zakup 
sprzętów m.in. do pracowni kardiolo-
gicznej, chirurgicznej, kolonoskopii, 
gastroskopii, anestezjologicznej oraz re-
habilitacyjnej.  Całkowita wartość pro-
jektu szacowana jest na 4 828 166,29 zł.  
Nowe urządzenia zaczną pojawiać się 
w przychodni już na początku 2019 
roku. Natomiast w nowym budynku 
będą instalowane w drugiej połowie 
przyszłego roku, po oddaniu obiektu do 
użytkowania. 
Budowa nowej placówki Przychodni 
PIASTUN i wyposażenie jej w no-
woczesną aparaturę medyczną ma na 
celu zapewnienie wyższego standardu 
opieki medycznej. To z całą pewnością 
przyczyni się do poprawy jakość życia 
piastowian. 

Anna Lorens

Podsumowanie konsultacji 
społecznych
Mimo niskiej frekwencji oraz tego, że wynik konsultacji, zgodnie z pra-
wem, nie jest wiążący – zostanie on wzięty pod uwagę. Władze Piasto-
wa przyjmują opinię większości osób, które wypowiedziały się w kon-
sultacjach społecznych w sprawie realizacji inwestycji miejskiej pn. 
„Budowa i rozbudowa dróg publicznych – ulic: hetmana S. Żółkiewskie-
go, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w Piastowie”. Oznacza to odstąpienie od realizacji inwestycji w formie 
przedstawionej podczas konsultacji. 
Konsultacje trwały od 25.06 2018 r. 
do 10.09.2018 r. Złożono w nich 

około 1500 ankiet. Ponad 300 wrzu-
cono do urny w Urzędzie Miejskim 

i około 1200 dostarczyli przedsta-
wiciele stowarzyszenia sprzeciwia-
jącego się idei budowy przedmioto-
wego ciągu ulic. 
W przypadku ankiet złożonych do 
urny niewielka ich większość wska-
zuje na poparcie dla tej inwestycji. 
W przypadku opinii dostarczonych 
przez stowarzyszenie większość jest 
przeciwnego zdania.
Na ostateczną weryfikację złożonych 
ankiet musimy chwilę poczekać. 
Miasto chce sprawdzić, czy wszyst-
kie osoby biorące udział w konsulta-
cjach, są mieszkańcami Piastowa. 
O ostatecznym wyniku konsultacji 
będziemy informować.

Miejskich inwestycji ciąg dalszy 
Na placu budowy domów komunalnych trwają prace wykończeniowe. 
Mury nowej filii piastowskiej przychodni zdrowia rosną w dobrym tem-
pie. Niektóre z zaplanowanych inwestycji zakończono, a do prac nad 
wykonaniem kolejnych miasto lada moment przystąpi. 
PRZEDSTAWIAMY RAPORT Z REALIZACJI KILKU BIEŻĄCYCH ZADAŃ:

	l Ścieżki rowerowe – zakończona 
budowa ścieżki rowerowej w al. Ty-
siąclecia, al. Wojska Polskiego oraz 
wzdłuż wiaduktu im. gen. Okuli-
ckiego; w ul. Warszawskiej trwają 
prace końcowe;

	l Ul. C. K. Norwida – 19 września 
2018 r. rozstrzygnięto przetarg na 
przebudowę tej ulicy wraz z infra-

strukturą towarzyszącą (odwodnie-
nie i kanał sanitarny). Wykonawcą 
będzie firma Bud-Bruk Zakład 
Robót Drogowych. W drugim tygo-
dniu października zostanie podpisa-
na z nim umowa. Kwota zadania to 
2 985 027,10 zł;

	l Ul. Złotej Jesieni i ul. Brzozowa – 
prace zakończone – 1 października 

2018 r. odbył się odbiór końcowy 
prac przez Inwestora i Inspektora 
Nadzoru;

	l Wodociąg w ul. Pomorskiej – 26 
września 2018 r. prace zakończono;

	l Budynki komunalne – trwają 
pra  ce związane z wykończeniem 
mieszkań oraz z zagospodarowa-
niem terenu – parkingi, chodniki, 
budowa i wyposażenie placu za-
baw; 

	l Przychodnia Piastun – trwają pra-
ce w zakresie wznoszenia budynku 
– została wykonana konstrukcja 
żelbetowa nadziemna, nadproży 
oraz ostropu nad parterem, roboty 
związane z izolacja ścian oraz mu-
rowanie ścian wewnętrznych.
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WYBORY	SAMORZĄDOWE

Szanowni Państwo!
Mamy przed sobą bardzo ważne zadanie – wybór przedstawicieli naszej wspólnoty Mieszkańców Piastowa do samorządu terytorialnego. Dokonamy tego 
wyboru już niedługo, 21 października. Zróbmy to świadomie i odpowiedzialnie.
Jesteśmy konsekwentnymi przeciwnikami sprawowania władzy lokalnej przez działaczy partyjnych. Jak dowodzą tego liczne przykłady osoby takie są często 
niesuwerenne w podejmowaniu decyzji ważnych dla społeczności lokalnych. Lojalność wobec struktur partyjnych nierzadko przedkładają nad obowiązek 
służby wspólnocie samorządowej mieszkańców gminy czy powiatu. Można temu zaradzić. 
Bezpartyjny KWW Nasz Piastów-Wspólnota Samorządowa zgłasza 27 kandydatów do Rady Miejskiej. Są to osoby uczciwe, niezależne 
i kompetentne, zdolne do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dla wspólnego dobra Mieszkańców Piastowa. 
Dotrzymujemy słowa! Dowodem na to jest dorobek mijającej kadencji, podczas której zrealizowaliśmy najważniejsze punkty programu 
przedstawionego cztery lata temu. Uzyskał on Państwa poparcie dając większość mandatów w Radzie Miejskiej i funkcję Burmistrza kandydatom KWW 
Nasz Piastów-Wspólnota Samorządowa. Dzięki temu udało się zrealizować program dynamicznego rozwoju Piastowa. Dowiedliśmy, że warto nam zaufać. 
Wiemy jak skutecznie – bez szkodliwych swarów i kłótni, z dala od marnej jakości „polityki” partyjnej – podejmować ważne zadania inwestycyjne i zabiegać 
o środki niezbędne do ich finansowania. Jak rozwijać miasto w sposób zrównoważony dbając o bezpieczeństwo naszych finansów. Nigdy nie zawiedliśmy 
i nie zawiedziemy okazanego zaufania. Jesteśmy środowiskiem samorządowym z doświadczeniem konsekwentnej i owocnej pracy dla wspólnego dobra. Dlatego 
z pełną odpowiedzialnością proponujemy realny program dalszego dynamicznego rozwoju naszego miasta na lata 2018–23, zawierający następujące zadania: 

INWESTYCJE 
MIEJSKIE
• kontynuacja budowy i renowacji na-

wierzchni ulic i chodników,
• rozbudowa sieci wodociągowo-kanaliza-

cyjnej i światłowodowej
• rewitalizacja Willi Millera z otoczeniem
• modernizacja targowiska
• budowa parkingów systemu P+R
• rozbudowa sieci ścieżek rowerowych

OCHRONA 
ŚRODOWISKA
• regulacja rzeki Żbikówki z budową zbior-

ników retencyjnych w porozumieniu 
z samorządami sąsiednich gmin

• kontynuacja miejskiego programu „Stop 
smog” wymiany pieców i współpraca 
w zakresie realizacji programu rządowe-
go „Czyste powietrze”

• zakup autobusów niskoemisyjnych dla 
obsługi linii P1 i P2

• kompleksowa wymiana oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne

• budowa i organizacja Punktu Selektyw-
nej Zbiorki Odpadów Komunalnych

EDUKACJA
• rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4
• rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego  

im. A. Mickiewicza
• budowa hal sportowych dla szkół podstawo-

wych nr 3 i nr 4
• modernizacja boisk przy szkołach podstawo-

wych nr 1 i nr 5
• wdrażanie nowoczesnych programów naucza-

nia we wszystkich placówkach oświatowych

KULTURA
• rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury
• nowa siedziba główna Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego
• poprawa jakości współpracy z klubami osied-

lowymi

SPORT I REKREACJA
• budowa boisk na modernizowanym terenie 

sportowo-rekreacyjnym przy ul. J. Sowiń-
skiego

• utworzenie nowych stref rekreacji
• modernizacja placów zabaw
• oświetlenie boiska i rozbudowa trybun na 

stadionie miejskim z zadaszeniem

ZDROWIE
• zapewnienie pełnego wyposażenia dla 

nowej filii przychodni SPZOZ „Piastun”
• budowa drugiej tężni solankowej przy 

modernizowanej Willi Millera (ul. Bo-
haterów Wolności)

• rozszerzenie oferty badań profilaktycz-
nych dla dzieci

• rozwój usług opieki zdrowotnej dla se-
niorów

• wprowadzenie systematycznych zajęć 
w zakresie profilaktyki uzależnień we 
wszystkich szkołach

BEZPIECZEŃSTWO
• rozbudowa sieci monitoringu miejskie-

go i jego włączenie do sieci światłowo-
dowej

• wprowadzenie ograniczeń ruchu na uli-
cach miasta dla ciężkich pojazdów

• utrzymanie wysokiego poziomu wy-
szkolenia i wyposażenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej

• wprowadzenie zajęć z praktyczne-
go udzielania pierwszej pomocy we 
wszystkich szkołach Piastowa

Zapewniamy, że Państwa poparcie udzielone naszym kandydatom nie zostanie zmarnowane.  
Dowiedliśmy już tego traktując zawsze obecność w samorządzie jako służbę Mieszkańcom Naszego Miasta.

Zawsze dla Piastowa!M
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OKRĘG nr 7 

LISTA nr 1

WYBORY	SAMORZĄDOWE

SAMORZĄD POWIATOWY
❚ SILNY ❚ SOLIDARNY ❚ POMOCNICZY

W mijającej kadencji Stowarzyszenie Mazowiecka 
Wspólnota Samorządowa uczestniczyło jako koa-
licjant w zarządzaniu powiatem pruszkowskim. 
Dzięki reorientacji priorytetów budżetowych zre-
alizowano wiele od dawna oczekiwanych zadań. 
Wybudowano nową siedzibę dla LO im. T. Zana 
w Pruszkowie oraz Izbę Przyjęć z poradnią przy-
szpitalną i przygotowano dokumentację następ-
nego etapu rozbudowy szpitala. Oddano do użyt-
kowania Środowiskowy Dom Samopomocy przy 
ul. 3-go Maja. Zrealizowano ok. 30 inwestycji 
na drogach powiatowych. Przekazano do pro-
wadzenia Miastu Piastów LO im. A. Mickiewicza 
wraz z nieodpłatną darowizną nieruchomości. 
Dokonano kapitalnego remontu części jezdnej 
wiaduktu im. L. Okulickiego w Piastowie, przebu-
dowano skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Bo-
haterów Wolności wraz z instalacją sygnalizacji.

W NOWEJ KADENCJI  PLANUJEMY M.IN.:

n	 OCHRONĘ ZDROWIA - kontynuacja rozbudowy szpitala powiatowego:  
nowy blok operacyjny, porodowy, centrum diagnostyki, oddział pediatryczny, 

n	 WSPARCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OPIEKĘ SENIORALNĄ  
- budowa ośrodka kompleksowej opieki nad dorosłymi niepełnosprawnymi  
oraz domów dziennej opieki senioralnej,

n	 ROZWÓJ OŚWIATY - budowa: LO im. T. Kościuszki, basenu w Zespole Szkół,  
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wapiennej, Centrum Edukacji Doświadczalnej,

n	 POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA - dalszy rozwój sieci dróg powiatowych  
z ograniczeniem ruchu w osiedlach oraz ekologicznego, nowoczesnego transportu publicznego.

KW
MAZOWIECKA
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

PROGRAM DLA PIASTOWA

n	 REMONT al. J. Piłsudskiego z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  
z ul. Żbikowską, MODERNIZACJA ul. Dworcowej na odcinku od ul. H. Sienkiewicza  
do ul. Regulskiej z BUDOWĄ RONDA na skrzyżowaniu z ul. Regulską,

n	 UTWORZENIE POWIATOWEGO CENTRUM KOORDYNACJI DZIAŁAŃ w celu  
ograniczania zanieczyszczeń powietrza,

n	 WZMOCNIENIE INICJATYW zmierzających do powstania wieloprofilowego  
kształcenia zawodowego młodzieży w budynku LO im. F. Nansena,

n	 PROPAGOWANIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO jako najlepszej formy pomocy  
dzieciom w przypadku braku lub głębokich dysfunkcji rodziców biologicznych.

 
 
Konrad Szymon 
RYTEL
Inżynier budownictwa lądo wego, 
przez wiele lat nadzorował reali - 
zację wielu budów komunikacyj-
nych w Polsce.  Od 1990 roku za- 
angażowany w działalność samo-  
rzą dową. W gminach i po wiatach  
pełnił różne funkcje w za rządza-  
niu gminą oraz powiatem. W swo- 
jej działalności samo rządowej 
nie był związany z żad ną partią, 
a wszystkie funkcje samorządowe 
sprawował z wy bo ru bezpar-
tyjnych samo rządowców. Swoje 
wieloletnie doświadczenie zawo-
dowe i samorządowe pragnie wy korzystać do działań związa nych z wszech-
stronnym wykorzysta niem funduszy europejskich i rządowych na rozwój in-
frastruktury komunikacyjnej i wsparcia samorządów gminnych i powiatowych  
na terenie całego województwa mazowieckiego.

 
Dr n. med.

Mateusz 
KUCZABSKI
Urodził się 21 września 1965  
roku w Warszawie. Lekarz,  
pracownik nauko wo-dydak- 
tyczny, mena dżer, dzienni- 
karz. Posia da czte ry specja- 
lizacje w zakresie medy-
cyny, ukończył także studia 
podyplomowe w zakre-
sie zarządzania. Działacz 
samorządu lekarskiego przez 
dwie kadencje. Pracował  
w mediach, instytutach 
naukowo-badaw czych, ma-
zowieckich szpitalach i ad-
ministracji centralnej. Os-

tatni okres życia zawodowego dzieli między pracę dyrektora SPZOZ, lekarza 
i nauczyciela akademickiego. Za motto działności uznaje słowa indyjskiego 
filozofa: „Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, 
że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest szczęściem.”

KANDYDUJĄ DO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KWW

nr 1 na liście nr 3 na liście

SŁUŻYMY LUDZIOM – NIE PARTIOM

Okręg nr 2  

PIASTÓW 
Lista nr 16
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URSUS

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

Piknik historyczny i promocja nowej książki o dziejach Dzielnicy Ursus
W Parku Czechowickim 29 września, 
w ramach obchodów 100-lecia Nie-
podległości Polski, odbył się piknik 
historyczny, zorganizowany przez 
Urząd Dzielnicy Ursus. Przybyło spo-
ro mieszkańców, na których czekały 
m.in. stanowiska wojskowe z czasów 
odzyskania niepodległości i nie tylko! 
W wielkim, ogrzewanym namiocie, 
wypełnionym publicznością historyk 
Jerzy Domżalski opowiedział o swo-
jej najnowszej książce „Dzieje Ursu-
sa w zarysie”.

G rupa rekonstrukcyjna GRF Bemowo 
we współpracy z innymi grupami za-
pewniła wspaniałą oprawę.  Po Parku 

krążyli rekonstruktorzy w mundurach 
żołnierzy z czasów Bitwy Warszawskiej 
1920 r., kampanii wrześniowej 1939 r. 
oraz Powstania Warszawskiego. Pasjo-
naci wojskowości mogli się zapoznać 
z wyposażeniem i uzbrojeniem żołnierzy 
II Rzeczypospolitej, Policji Państwowej, 
Powstańców Warszawskich, Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie i Wschodzie, 
a także ze współczesnym uzbrojeniem 
polskich żołnierzy na misjach, m.in. 
w Afganistanie i Iraku. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się pol-
ski czołg zwiadowczy TKS, produkowany 
do II wojny światowej w Ursusie, a także 
niemiecki gąsienicowy pojazd opance-
rzony Goliath Sd.Kfz.303. „Goliat” to 
niewielki pojazd wypełniony 75 kg mate-
riału wybuchowego (mina samobieżna), 
sterowany zdalnie  za pomocą kilkuset-
metrowego przewodu elektrycznego. Uży-
wany był przez Niemców wielokrotnie 
w Powstaniu Warszawskim do niszczenia 
barykad i budynków, zajętych przez po-
wstańców. 
Były też trójkołowe wojskowe motocykle 
produkcji niemieckiej i radzieckiej z okre-
su II wojny światowej, na których można 
było robić dzieciom pamiątkowe zdjęcia. 
Ciekawostką była oryginalna maszyna do 
szycia z 1918 roku. 
Dodatkową atrakcją były stanowiska Do-
wództwa Garnizonu Warszawa, Wojsko-
wej Komisji Uzupełnień, straży miejskiej, 
policji. Druhowie z OSP z Ursusa przy 
swoim stanowisku demonstrowali orygi-
nalny samochód pożarniczy z 1908 roku 
z paleniskiem na węgiel. Chętni, którzy 
nie ukończyli jeszcze 63 roku życia mogli 
zgłosić chęć służby w Wojskach Obrony 
Terytorialnej.

Kolejka po autograf
Ważnym wydarzeniem w ramach pikniku 
w sobotnie popołudnie w Parku Czecho-
wickim była promocja najnowszej książki 
Jerzego Domżalskiego „Dzieje Ursusa 
w zarysie”. To kolejna książka history-
ka, dziennikarza, pracownika samorządu. 
Odznaczony m.in. Warszawską Syrenką 
za zasługi dla m.st. Warszawy, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
honorową odznaką „Za zasługi dla niepod-
ległości 1956–1989. Kolejka po autograf 
nie zmniejszała się przez dobrą godzinę! 
A podczas promocji książki został rozdany 
cały nakład dla zainteresowanych. – Więk-
szość ludzi już odeszła. Udało mi się za-
pisać i utrwalić to, co nie jest materialne 
i przepadłoby. Zacząłem od opowiadań lu-
dzi, następnie przeszedłem do poszukiwań 
w archiwach – opowiadał o kulisach pracy 
Jerzy Domżalski w rozmowie z prowadzą-

cym – historykiem Robertem Gawkow-
skim. Opowieść rozpoczęła się od Dymitra 
Samokwasowa. W 1877 roku rolnik Jan 
Anders w ówczesnych Czechowicach orząc 
pole natrafił na kamień. Jak się później 
okazało po przeprowadzonych przez Dy-
mitra Samokwasowa badaniach archeolo-
gicznych, były to pozostałości po grobowcu 
z okresu neolitu (ok. 3000 lat p.n.e). – Tu 
należy dopatrywać się początków Ursusa 
– zwracał uwagę Jerzy Domżalski. Przy-
pominał, że Ursus leży na obszarze, gdzie 
w epoce żelaza działało starożytne centrum 
hutnictwa. Po okresie regresu dopiero po 
pojawieniu się Słowian tereny dzisiejsze-
go Ursusa zapewne zostały zasiedlone, 
a pierwsze źródła pisane pochodzą z XIV 
wieku. Autor tłumaczył etymologię słowa 
„Czechowice” – prawdopodobnie powstało 
od słowa „Czech”, „Czesław”. Następnie 
od tego imienia powstało nazwisko rodu 

Czechowskich, którzy działali tu ponad 
300 lat, do XVIII wieku.

Zdjęcia wymusiły opowieść
– Wiele czasu i badań poświęciłem ka-
pliczce [najstarszy zabytek Ursusa]. Mo-
żemy się o niej więcej domyślać, bowiem 
istnieje o niej jeden dokument z 1950 roku. 
(…) W latach 70. XX wieku przebudowy-
wano ul. Dzieci Warszawy, przy której 
stoi kapliczka. Znaleziono wokół niej dużo 
ludzkich kości. Być może pełniła funkcję 
kapliczki cmentarnej? Inny badacz wią-
zał losy kapliczki z Bitwą pod Raszynem 
w 1809 roku. Na pewno ma związek z Po-
wstaniem Styczniowym i mieszkającym już 
wtedy na terenie Skoroszy rodem Hassów. 
Po II wojnie światowej kapliczka została 
zbezczeszczona przez komunistów, którzy 
podeptali też wiszące tam cenne obrazy, 
nawet z czasów sarmatyzmu – opowiadał 
Jerzy Domżalski. 
Podczas spotkania tłem do opowieści stały 
się również inne zdjęcia z nowej książki, 
np. z wizyty prezydenta Ignacego Moś-
cickiego w fabryce „Ursus” w 1928 roku. 
Ciekawie opowiedziana została historia 
osiedla-ogrodu Gołąbki i jego rozwój na 
bazie zdjęcia płotu ze znakami cegielni 
w Ołtarzewie (mur okala do dziś dom, 
gdzie mieszkał premier Władysław Grab-
ski). Fotografia strażaków z 1943 przywo-
łała historię wójta gminy Godurkiewicza, 
który budził szacunek u okupanta i umiał 
wiele załatwić, np. powstanie parafii św. 
Józefa czy niezakłócone działanie klubu 
sportowego w czasie wojny. Ciekawostką 
było zdjęcie z 1970 roku, ukazujące muze-

um zakładowe w ówczesnym Zakładowym 
Domu Kultury i moment wizyty m.in. Wła-
dysława Gomułki i Józefa Cyrankiewicza. 
– Byłoby tragedią, gdybyśmy dopuścili do 
upadku tego miejsca. Jest to historia Ur-
susa – wspomniał Jerzy Domżalski nawią-
zując do kwestii niewykupionej dla Ursusa 
kolekcji z rąk Polskiego Holdingu Obron-
nego. Nie zabrakło również przypomnienia 
o strajku w 1976 roku. Niektóre ze zdjęć 
zostały przygotowane także jako zagadki 
dla uczestników spotkania – również nie do 
końca rozwiązane dla samych historyków, 
np. postać Alfreda Jaroszewicza. Opowieść 
o dziejach Dzielnicy Ursus uświetniły po-
kazy nigdy wcześniej nie publikowanych 
zdjęć oraz wyświetlane 3 filmy archiwalne 
z WFDiF („Dla rolnictwa”, „Jedziemy do 
Ursusa” oraz „Lichtarze”).

Niebawem kolejne wydawnictwa
Na scenie w Parku Czechowickim roz-
brzmiała muzyka przypominająca styl 
Stanisława Grzesiuka, Orkiestry z Chmiel-
nej czy Kapeli Czerniakowskiej. Taki kli-
mat warszawskiego folkloru zapewnili 
muzycy z kapeli „Menele”. Wydarzeniu 
towarzyszyły dwie wystawy prezentujące 
zdjęcia starego Ursusa z lat sześćdziesią-
tych oraz siedemdziesiątych oraz plansze 
z patronami ulic Ursusa związanych z II 
Rzeczpospolitą. Już wkrótce Urząd Dziel-
nicy Ursus wyda publikacje: „Patroni 
ulic Ursusa” oraz „Ursus wczoraj i dziś 
w obiektywie Ireneusza Barskiego”.

Agnieszka Gorzkowska
Zdj. Jacek Sulewski

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA WWW.MOCNESTRONY.COM.PL
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DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz 
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

CHORY	NIE	WYLĄDUJE	NA	BRUKU
Jestem ciężko chora. Z powodu utraty 
zdrowia straciłam pracę i popadłam 
w długi. Mam też duże zaległości 
w opłatach czynszowych. Czy to ozna-
cza, że w przypadku eksmisji skończę 
bez żadnego dachu nad głową?
Niekoniecznie. Faktem jest, że zale-
głość w zapłacie czynszu to wystarcza-
jący powód do wypowiedzenia umowy 
najmu. Jednak w takim przypadku sąd 
rozpatrujący sprawę ewentualnej eks-
misji musi zdecydować czy przyznać 
potencjalnemu eksmitowanemu lokal 
socjalny czy też nie. Przepisy, które 
to określają jednoznacznie stanowią, 
że sąd nie może orzec o braku upraw-
nienia do lokalu socjalnego wobec 
osób obłożnie chorych. Jeśli więc na 
rozprawę eksmisyjną dostarczy Pani 
zaświadczenia lekarskie, z których bę-
dzie wynikało, że zaliczyć Panią nale-
ży do tego kręgu osób, to nie ma obaw 
iż wyląduje Pani na bruku. Sąd nakaże 
wstrzymanie wykonania opróżnienia 
lokalu do czasu, aż gmina złoży eks-
mitowanemu oferty zawarcia umowy 

najmu na lokal socjalny. Proszę jednak 
pamiętać, że taka ochrona nie przysłu-
guje, jeśli sąd uzna, iż wykracza Pani 
w sposób rażący lub uporczywy prze-
ciwko porządkowi domowemu w taki 
sposób, że jest Pani uciążliwa dla in-
nych mieszkańców budynku, w któ-
rym Pani mieszka.

GRILL	NA	BALKONIE	MOŻE	BYĆ	
BEZ	KARY
Na pożegnanie lata chcę urządzić 
imprezę, której główną częścią ma 
być grill na balkonie. Mój balkon jest 
co prawda bardzo duży, ale mimo 
wszystko boję się reakcji sąsiadów. 
Co mi grozi, jeśli mimo wszystko za-
proszę do siebie przyjaciół i poczę-
stuję ich grillowanym jedzeniem?
Nie ma przepisu, który bezpośrednio 
zakazywałby rozpalania grilla na balko-
nie. Jeśli jednak Pana sąsiedzi wezwą 
straż miejską albo gminną, to można 
się spodziewać, że strażnicy mogą Pana 
ukarać powołując się na dwa przepisy. 
Pierwszy grozi aresztem, ogranicze-

niem wolności albo grzywną każdemu 
kto krzykiem, hałasem, alarmem albo 
innym wybrykiem zakłóca spokój. 
Używanie grilla to właśnie ten „inny 
wybryk”. Każdy, kto na tej podstawie 
dostanie za niego mandat ma spore 
szanse na to, żeby wybronić się przed  
karą przed sądem. Wystarczy, że uży-
je prostego argumentu – przepisy, na 
podstawie których została wymierzona 
kara są nieostre. Kodeks wykroczeń, 
który je zawiera ma karny charakter, 
a ten nie dopuszcza by przepisy były 
„gumowe” i interpretowane jak się 
chce. Nie uniknie jednak kary osoba, 
której grillowi będzie towarzyszyć ha-
łaśliwa impreza. Tutaj przepis jest bar-
dzo wyraźny, a nałożenie mandatu jak 
najbardziej słuszne. Drugi przepis grozi 
też karą aresztu, grzywną i dodatkowo 
naganą każdemu, kto może spowodo-
wać pożar. Grill używany w sposób 
niezgodny z jego przeznaczeniem albo 
warunkami określonymi przez produ-
centa rodzi takie niebezpieczeństwo. 
Zadaniem strażaków jest ukarać na 
podstawie tego przepisu tych, którzy 
rozpalają ogień w miejscu umożliwia-
jącym zapalenie się materiałów palnych 
albo sąsiednich obiektów. Jeśli grill stoi 
w odległości mniejszej niż 0,5 metra od 
materiałów palnych albo od łatwopal-
nych (zasłonek i mebli w mieszkaniu), 
też można za to ukarać. Nie wolno rów-
nież przechowywać na balkonie obok 

płonącego grilla niebezpiecznych mate-
riałów, np. rozpałki. Dlatego ten, który 
tak robi musi się liczyć z grzywną, jeśli 
straż miejska przyłapie go na tak nie-
bezpiecznym procederze.

INTERCYZA	Z	MAŁŻONKIEM
Zakładam własną firmę i dla bez-
pieczeństwa finansowego mojej 
rodziny mam zamiar podpisać inter-
cyzę z żoną. Czy będzie ona chronić 
majątek małżonki przed wszystkimi 
wierzycielami, którzy mogą mi się 
w przyszłości trafić? 
Intercyza to umowa zawierana mię-
dzy małżonkami (albo narzeczonymi, 
którzy dopiero mają zamiar wziąć 
ślub), której celem jest wprowadze-
nie umownego ustroju małżeńskiego. 
Zgodnie bowiem z kodeksem rodzin-
nym i opiekuńczym z chwilą zawar-
cia małżeństwa powstaje między mał-
żonkami z mocy ustawy wspólność 
ustawowa obejmująca przedmioty na-
byte w czasie jej trwania przez oboje 
małżonków lub przez jednego z nich. 
Dla wierzyciela oznacza to, że jeżeli 

jeden małżonek zaciągnął zobowią-
zanie za zgodą drugiego małżonka 
– wierzyciel może żądać zaspokoje-
nia swoich roszczeń także z majątku 
wspólnego małżonków. Intercyza to 
po prostu zawarta przed notariuszem 
umowa, która na ogół wspólność 
ustawową wyłącza. Małżonek może 
się na nią powołać wobec wierzycieli, 
jeśli wiedzieli oni o zawarciu takie-
go kontraktu. W praktyce oznacza 
to, że, np. jeśli Pański wierzyciel nie 
zostanie prawidłowo poinformowany 
o zawarciu intercyzy oraz rodzaju tej 
umowy, to jej zapisy nie będą wobec 
niego obowiązywały. Uznaje się bo-
wiem, że są one wobec niego bezsku-
teczne. Wciąż jednak działają wobec 
tych, którzy o niej wiedzieli. Dlatego 
radzimy w podpisywanych z kontra-
hentami umowach zawierać wyraźne 
zapisy stwierdzające, że podpisał Pan 
z żoną intercyzę. Nie ma potrzeby 
dostarczania kontrahentom jej kopii 
– wystarczy jedynie  poinformować 
ich, że taka umowa została przed no-
tariuszem skutecznie zawarta i jakie-
go jest rodzaju. 

Gmina Michałowice 
wysoko w rankingu

Gmina Michałowice znalazła się w pierwszej dziesiątce gmin wiejskich 
ogólnopolskiego rankingu magazynu Wspólnota „Sukces kadencji 
2014–2018” .  
Ranking został sporządzony w oparciu o 4 wskaźniki: ekonomiczny, finan-
sowy, społeczny oraz infrastrukturalny.  
Nagrodę – dyplom odebrali: przewodnicza rady gminy, Elżbieta Biczyk 
oraz wójt gminy, Krzysztof Grabka podczas XVI Samorządowego Forum 
Kapitału i Finansów, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kon-
ferencyjnym w Katowicach. 
Przypomnijmy, że w Polsce funkcjonuje 1548 gmin wiejskich, a w samym 
województwie mazowieckim –  227. 

Od 27 września mieszkańcy gminy Michałowice mogą otrzymać Kartę 
Mieszkańca. Pierwszą korzyścią, którą uzyskają jej posiadacze, będzie 
zniżka dla użytkowników systemu Rower Gminny.

O d 1 października br. została wpro-
wadzona kompatybilność michało-
wickiego systemu Rower Gminny 

z systemami: warszawskim i prusz-
kowskim.  W związku z tym ulegnie 
zmianie regulamin oraz tabela opłat 
za korzystanie z wypożyczalni.
Jednak osoby, które są mieszkańcami 
gminy Michałowice oraz będą posiada-
ły Kartę Mieszkańca, w dalszym ciągu 
będą mogły korzystać z bezpłatnej for-
my wypożyczenia rowerów w gminie 
Michałowice (do 12 godzin).  Aby móc  
korzystać ze zwolnienia z opłat jeszcze 
w tym sezonie (do 30 listopada),  Kartę 
Mieszkańca należy wyrobić do końca 
października, czyli do  końca trwania 
okresu pilotażowego.     

KTO JEST UPRAWNIONY  
DO OTRZYMANIA KARTY MIESZKAŃCA?
Do jej otrzymania uprawniony jest każ-
dy mieszkaniec gminy Michałowice, 
który:
l	 rozlicza podatek dochodowy od 

osób fizycznych w Urzędzie Skarbo-
wym w Pruszkowie, a także wskazu-
je w zeznaniu podatkowym, że jego 
miejscem zamieszkania jest gmina 
Michałowice, bez względu na to, 
czy osiąga dochód

albo
l	 rozlicza podatek rolny z tytułu 

prowadzonego gospodarstwa rol-
nego i zadeklarował w zgłoszeniu 
do ubezpieczenia społecznego rol-
ników jako miejsce zamieszkania 
gminę Michałowice, bez względu 
na to, czy osiąga dochód
albo

l	 korzysta ze świadczeń na podstawie 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej

oraz dzieci osób, o których mowa po-
wyżej, wspólnie z nimi zamieszkujące, 
do ukończenia 18. roku życia, a po-
wyżej 18. roku życia pod warunkiem 
pozostawania uczniem lub studentem, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. 
roku życia.

JAK WYROBIĆ  
KARTĘ MIESZKAŃCA ?
Należy wypełnić wniosek i złożyć 
go w urzędzie gminy – punkt Karta 
Mieszkańca.
Składając wniosek niezbędne będą:
l	 dowód osobisty/legitymacja szkol-

na/legitymacja studencka
oraz
l	 pierwsza strona formularza rozli-

czeniowego PIT za ostatni rok roz-

liczeniowy z potwierdzeniem zło-
żenia go w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie 
lub 

l	 w przypadku rozliczania się za po-
średnictwem Internetu – elektronicz-
ne potwierdzenie wpłynięcia formu-
larza PIT (UPO)
lub 

l	 decyzja o wymiarze podatku rolne-
go lub łącznego zobowiązania pie-
niężnego
lub 

l	 zaświadczenie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Micha-
łowice o korzystaniu ze świadczeń 
z pomocy społecznej.

Zapraszamy do wyrobienia  
Karty Mieszkańca, która wydawana 
jest „od ręki” w Urzędzie Gminy 
Michałowice – parter Sala 
Obsługi Interesanta – punkt Karta 
Mieszkańca. 

Karta Mieszkańca Gminy Michałowice

Artur Borkowski – prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje  
prawne problemy związane z domem, rodziną i finansami

*  Pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl w tytule  
e-maila wpisując: PORADA PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. 
Odpowiedź wyłącznie na łamach.
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n Pani burmistrz, za kilka tygodni wy-
bory samorządowe, a co za tym idzie ko-
niec kadencji. Jak by Pani podsumowała 
ostatnie 4 lata pracy w Ursusie?
– Oceniam ten czas bardzo pozytywnie, 
bardzo dużo udało się zrobić: to były 4 lata 
intensywnej pracy, rekordowych inwesty-
cji i szybkiego rozwoju naszej dzielnicy. 
To był także czas spokojnej i produktyw-
nej współpracy w zarządzie dzielnicy, 
w ramach koalicji Platformy Obywatel-
skiej i Stowarzyszenia Obywatelskiego 
Ursus, co pozwoliło nam wszystkim zrea-
lizować tak wiele ważnych zadań dla do-
bra dzielnicy i jej mieszkańców. W mojej 
pracy burmistrza konsekwentnie kieruję 
się przekonaniem, że kluczem do rozwoju 
dzielnicy i większego komfortu życia jej 
mieszkańców jest nowoczesna i funkcjo-
nalna infrastruktura. Dlatego priorytetem 
jest dla mnie działalność inwestycyjna.

n Co było największym sukcesem inwe-
stycyjnym tej kadencji?
– Skuteczny rozwój bazy oświatowo-wy-
chowawczej był i jest dla mnie najważniej-
szy. Centralna inauguracja roku szkolnego 
w Warszawie 3 września nie przypadkiem 
odbyła się w naszej dzielnicy. Dziś Ursus 
dysponuje kompleksową, dostosowaną do 
obecnych potrzeb siecią placówek szkol-
nych i wychowawczych. Możemy pochwa-
lić się jedną z najnowocześniejszych szkół 
w Warszawie – rozległym kompleksem 
szkolno-sportowym, który w 3 lata powstał 
za kwotę 34 mln zł na Skoroszach, przy 
ul. Dzieci Warszawy 42. W obecnej kaden-
cji wybudowaliśmy także nowe skrzydło 
szkoły i halę sportową przy ul. Konińskiej 2, 
powstały nowe przedszkola w parku Ache-
ra i przy ul. Wojciechowskiego oraz nowe 
skrzydło przedszkola przy ul. Balbinki. 
Było także wiele inwestycji modernizacyj-
nych. W sumie w latach 2015–2018 na tere-
nie dzielnicy dzięki inwestycjom powstało 
ponad 1500 nowych miejsc w szkołach oraz 
ok. 670 nowych miejsc w przedszkolach. 
Wszystko to ogromnie mnie cieszy i daje 

dużo satysfakcji. Dzieci i młodzież to na-
sza przyszłość, stworzenie im najlepszych 
możliwych warunków do nauki i rozwoju to 
moja osobista ambicja jako burmistrza, ale 
także jako matki. Ambicja, którą w istotnej 
mierze udało mi się zrealizować w obecnej 
kadencji. Traktuję to jako coś szczególnie 
ważnego.

n Ale dzieci całego życia nie spędzają 
w przedszkolu i szkole. Mają też rodzi-
ców...
– Oczywiście – zrównoważony, harmo-
nijny proces funkcjonowania i rozwoju 

dzielnicy wymaga jednoczesnego inwe-
stowania we wszystkich obszarach. Sta-
raliśmy się dbać o powiększanie i wzrost 
funkcjonalności terenów zielonych i re-
kreacyjnych. 
Konsekwentnie zwiększamy i unowo-
cześniamy bazę obiektów sportowych, 
przede wszystkim na terenie OSiR Ursus 
i w placówkach szkolnych. Remontuje-
my i rozbudowujemy drogi oraz miejsca 
użyteczności publicznej, jak skwery, pla-
cówki kulturalne i biblioteczne. W szyb-
kim tempie powstaje rozległy budynek 
komunalny przy ul. Zagłoby, gdzie znaj-
dzie także nową siedzibę filia ośrodka 
kultury, finalizujemy prace projektowe 
kolejnego budynku komunalnego, który 
powstanie do roku 2021 przy ul. Orląt 
Lwowskich.

n W ostatnim okresie zwraca uwagę 
duża liczba ogólnodostępnych koncer-
tów, pikników dla dzieci i dorosłych...
– W ostatnich latach coraz częściej or-
ganizujemy dostępne dla wszystkich ple-
nerowe imprezy kulturalne, rekreacyjne 
i rozrywkowe – to nasza odpowiedź na 
oczekiwania mieszkańców. Odzwiercied-
lają to zaskakujące wyniki niedawnego 
badania, zrealizowanego w ramach pro-
gramu Rozwoju Kultury w Warszawie 
– Ursus zajął w nim 2. miejsce w całej 
Warszawie z wynikiem 78% pod wzglę-
dem obecności mieszkańców w wyda-
rzeniach kulturalnych. Oznacza to, że 
mieszkańcy aktywnie chcą uczestniczyć 
w kulturze, a oferta przedstawiona przez 
dzielnicę – domy kultury, biblioteki, urząd 
znajduje ich aprobatę. W tej kadencji dla 
ursuskiej publiczności wystąpiły praw-
dziwe gwiazdy polskiej i europejskiej 
sceny muzycznej. Byli to, m.in.: Shakin’ 
Stevens, Alizée, Fun Factory, Lady Pank, 
Bednarek, T. Love, Izabela Trojanowska, 
KSU, Skaldowie, Natalia Nykiel, Wanda 
i Banda, Dawid Kwiatkowski oraz gwiaz-
dy disco polo, jak Zenon Martyniuk z ze-
społem Akcent, Boys,  i inni…

n Czy są konkretne plany w sprawie 
Centrum Kultury w Ursusie, o którym 
słyszymy już od kilku lat?
– Wystąpiliśmy do Miasta o środki na 
budowę nowoczesnego centrum kultury. 
Złożyliśmy wniosek do wieloletniej pro-
gnozy inwestycyjnej. Jest przygotowany 
projekt budżetu na najbliższe lata. Wpro-
wadziliśmy kilka zadań inwestycyjnych-
do realizacji w przyszłej kadencji, m.in. 
Centrum Kultury, które miałoby mieć sie-
dzibę obok Urzędu Dzielnicy. W 2019 r. 
powinien być rozebrany stary budynek 
stołówki ZM Ursus i powinno nastąpić 

przygotowanie budowy wraz z projektem. 
Ponieważ Ośrodek Kultury „Arsus” ma 
umowę na użytkowanie budynku do koń-
ca 2022 roku, do tego czasu powinno być 
gotowe nowe centrum. Całość inwestycji 
jest wyceniona na ok. 40 mln zł.

n Na ile te plany będą obligatoryjne dla 
nowych władz dzielnicy?
– Oczywiście wszystkie plany na wnio-
sek władz dzielnicy mogą ulegać zmia-
nie, ale jeżeli będzie to wprowadzone do 
planu inwestycyjnego na najbliższe lata 
i w konkretnych okresach będzie na to 
finansowanie, to wówczas powinno być 
zrealizowane. Wątpię, żeby ktokolwiek 
zrezygnował z tak ważnej dla dzielnicy 
inwestycji, jeżeli jest zaplanowana i będą 
zabezpieczone środki.

n Czy jest coś, co się dokonało w cza-
sie tej kadencji, co uważa Pani za swój 
osobisty sukces?
– Wszystko (śmiech).

n Coś, w co włożyła Pani dużo pracy 
i dało pożądany efekt?
– Każda złotówka, która została zainwe-
stowana w naszą dzielnicę to jest sukces, 
jestem bardzo szczęśliwa, że udało się te 
pieniądze ściągnąć z miasta do naszej dziel-
nicy. Starania w Urzędzie Miasta przynio-
sły wymierne rezultaty w postaci pozyska-
nia środków, które pozwoliły na realizację 
w Ursusie programu inwestycyjnego w bez-
precedensowej skali. Wykonany budżet in-
westycyjny wzrósł ponad czterokrotnie, 
z poziomu 39 mln zł w poprzedniej kadencji 
– do ponad 160 mln zł w latach 2015–2018. 
Dodając środki pozyskane na inwestycje, 
które już rozpoczęliśmy, a które zakończą 
się w przyszłym roku, to w sumie prawie 
200 mln zł na rozbudowę Ursusa. I one nie 
przepadną. Są w naszym budżecie, są za-
bezpieczone i przeznaczone na realizację 
konkretnych zadań bez względu na to, kto 
będzie rządził w następnej kadencji. Jako 
odpowiedzialni gospodarze, dokonaliś-

my odpowiednich przesunięć środków już 
w maju i czerwcu tego roku.

n Nawet w porównaniu do wielu dużo 
większych dzielnic Warszawy są to kwo-
ty robiące wrażenie...
– Generalnie, jeżeli chodzi o zrealizowa-
ne inwestycje – to są ogromne pieniądze. 
Mieszkańców w naszej dzielnicy przybywa 
z roku na rok, ostatnio możemy już mówić 
o liczbie 60 tysięcy ursusiaków, co rodzi 
nowe potrzeby i oczekiwania. My myśleli-
śmy i działaliśmy perspektywicznie i dla-
tego już rozpoczęliśmy proces tworzenia 
– obecnie kończymy etap przygotowania 
dokumentacji projektowej dwóch kolejnych 
inwestycji: nowoczesnego zespołu szkolno-
-przedszkolnego na terenach pofabrycznych 
w Ursusie Północnym przy ul. Hennela oraz 
żłobka przy ul. Henryka Pobożnego.

n Czy Pani zdaniem Kolekcja Ursus, 
na temat której rozmowy z jej obec-
nym właścicielem, Polskim Holdingiem 
Obronnym, toczą się od wielu lat, po-
winna pozostać tu, w Ursusie?
– Tak, uważam, że powinna zostać dla nas 
i dla przyszłych pokoleń. Dlatego, że jest 
to nasze dziedzictwo. Jeżeli nie będziemy 
walczyć o te zbiory, to nikt za nas tego nie 
zrobi. Nie ma przyszłości bez przeszłości. 
Jeżeli będziemy potrafili pamiętać i w od-
powiedni sposób tę wiedzę przekazywać 
następnym pokoleniom – wówczas będzie-
my istnieć jako społeczeństwo, jako naród. 
Szkoda, że Polski Holding Obronny nie 
chce przekazać dzielnicy zbiorów.

n W międzyczasie powstała Izba Pamię-
ci Ursusa. Czy Pani brała pod uwagę po-
łączenie tych dwóch form w jakąś więk-
szą wystawę, muzeum?
– Powstanie Izby Pamięci, która później 
przerodziłaby się w Muzeum Ursusa było 
bardzo przemyślane. Chcieliśmy zabezpie-
czyć różnego rodzaju pamiątki, które są 
w posiadaniu różnych organizacji społecz-
nych i osób prywatnych, żeby mieć pierw-
sze eksponaty dla naszego muzeum dziel-
nicowego. Jest mnóstwo takich zabytków, 
pamiątek, dokumentów, które powinny być 
zebrane w jednym miejscu, żeby można 
było przeprowadzić lekcję historii dla no-
wych mieszkańców, którzy o Ursusie wie-
dzą niewiele albo nic. Swego czasu miałam 
pomysł, żeby przy dawnej bramie Zakła-
dów Mechanicznych zrobić miejsce na mu-
zeum. Tam można by zgromadzić również 
wszystkie eksponaty z tzw. Kolekcji Ursus, 
traktory i inne duże maszyny.

n Wiem, że Dyrektor Ośrodka Kultury 
„Arsus” Bogusław Łopuszyński zadekla-
rował wolę zajęcia się takim muzeum...
– Tam jest ok. 900 m2, z czego ok. 600 m2 
powierzchni podstawowej. Eksponaty 
z Kolekcji zajmują obecnie powierzchnię 
ok. 350 m2. Tak chciałam, tak sobie wy-
marzyłam.

n Nie wiadomo, czy będzie Pani z nami 
w kolejnej kadencji. Poznała Pani przez 
4 lata tę dzielnicę. Co jest najważniejsze 
dla Ursusa w najbliższych latach? Czym 
powinna się zająć w pierwszej kolejności 
nowo wybrana Rada i Zarząd Dzielnicy?
– Ponieważ w tej kadencji stworzyliśmy 
wspaniałą bazę oświatową i sportową, 
w mojej ocenie przyszłe władze powinny 
zająć się zorganizowaniem życia lokalnego 
dla mieszkańców, którzy się sprowadzają, 

Z URSZULĄ 
KIERZKOWSKĄ,  
Burmistrz Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy,  rozmawia 
redaktor naczelny „Mocnych 
Stron” Jacek Sulewski 

„ Trzeba kochać ludzi,  
kochać to, co się robi,  
żeby być dobrym 
burmistrzem...”
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żeby Ursus nie był tylko sypialnią, żeby ży-
cie kulturalne i społeczne było tutaj, w Ur-
susie. Żeby nie trzeba było jechać do cen-
trum Warszawy, żeby tutaj stworzyć centra 
lokalne i miejsca przyjazne, gdzie można 
wyjść na spacer, usiąść, wypić herbatę, 
kawę, pogadać. Gdzie dzieci mogą bawić 
się w bezpiecznym miejscu, a rodzice po-
rozmawiać. Miejsca ciekawe, jak Muzeum 
Ursusa, gdzie oprócz kolekcji i możliwości 
poznania naszej historii będzie kawiarenka. 
Stworzenie fajnego miasteczka w Warsza-
wie – to jest taka moja wizja Ursusa.

n Stanowisko burmistrza jest w dużym 
stopniu funkcją wykonawczą, bo jest 
Rada Dzielnicy, będąca organem uchwa-
łodawczym. Czy Pani po iluś latach pra-
cy na stanowisku osoby zarządzającej 
dzielnicą czuje się w jakimś stopniu sa-
morządowcem?
– Tak, jestem samorządowcem. Trzeba ko-
chać ludzi, kochać to, co się robi, żeby być 
dobrym burmistrzem. Ja po prostu lubię lu-
dzi, nie boję się z nimi rozmawiać, nawet na 
trudne tematy. To chyba o to chodzi. Trzeba 
czuć samorząd. To nie jest praca od 8.00 do 
16.00. Jeżeli ktoś tego nie czuje, to nigdy 
nie będzie dobrym burmistrzem.

n Czy Pani „poczuła” Ursus, to środowi-
sko, tę dzielnicę?
– Tak, mam doświadczenie, każda z dziel-
nic, w których pracowałam, była ciekawa, 
inna, natomiast Ursus jest szczególny, jest 
takim miasteczkiem. Dla mnie Ursus 4 lata 
temu był nagrodą. Czułam, że to nagroda za 
moje poprzednie lata pracy w Warszawie, 
ponieważ spotkałam tu miłych, przyjaznych, 
uśmiechniętych ludzi. Dzielnica jest niedu-
ża, ale naprawdę ma potencjał, to „coś”. 
Często mówiłam, że ten Ursus jest „cool” 
– bo jest taki. Tu się dobrze żyje. Każdy 
mieszkaniec czuje więź z tą swoją dzielnicą, 
z tym swoim Ursusem. To jest jego miejsce 
na ziemi. Kiedy patrzę na ludzi, którzy się tu 
sprowadzają, widzę, że bardzo szybko łapią 
ten klimat, to „coś”. Myślę, że ja też poczu-
łam to „coś”. Mnie naprawdę będzie przy-
kro, jak będę musiała stąd odejść. Szkoda mi 
opuszczać ludzi, miejsca...

n Czy jest coś, co przeszkadzało w kon-
sekwentnym, skutecznym działaniu, a co 
powinno przestać przeszkadzać?
– Albo myślimy samorządowo, albo poli-
tycznie. Jeśli myślimy samorządowo, to nie 
wolno przenosić tej dużej polityki do swo-
jego małego miejsca. Jeżeli duża polityka 
próbuje wkraczać w to, co się dzieje w ma-
łych społecznościach samorządowych, to 
niedobrze.

n Jest Pani radną Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, czy będzie Pani kandy-
dować na tę funkcję w nowej, 5-letniej 
kadencji?
– Jako wybrana w Warszawie radna samo-
rządu wojewódzkiego, wiceprzewodniczą-
ca Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku 
Mazowieckiego, w kończącej się kadencji 
szczególnie wspierałam projekty mające na 
celu ograniczenie smogu i poprawę jakości 
powietrza w Warszawie i całym obszarze 
metropolitalnym. Jestem gotowa nadal pra-
cować jako samorządowiec i dlatego ubie-
gam się ponownie o mandat radnej sejmiku. 
Jestem pierwszą kobietą na liście w okręgu 
nr 2 z listy Koalicji Obywatelskiej. 

n Bardzo dziękuję za rozmowę.

EUROPEJSKIE CENTRUM 
SOLIDARNOŚCI i SALA BHP  
– tam Ursus również ma swoje miejsce
Udając się Drogą do Wolności pod Pomnik Poległych Stoczniowców 
1970 szkoda nie przejść przez historyczną bramę Stoczni Gdań-
skiej. W krzyżówce ulic – Dyrekcyjnej, Odlewników, Narzędziowców 
itp.  –  przypominających nazewnictwo obszaru po terenach pofa-
brycznych Ursusa – stoi ceglana Sala BHP, gdzie 31 sierpnia 1980 
roku Lech Wałęsa i wicepremier PRL i Mieczysław Jagielski podpisali 
najważniejsze z Porozumień Sierpniowych. Sala sąsiaduje z uroczy-
ście otwartym w 2014 roku Europejskim Centrum Solidarności. To, 
przede wszystkim, nagradzany i warty naśladowania przykład nowo-
czesnego upamiętnienia ważnych momentów w naszej historii.

S ala BHP mieści się w ceglanym 
budynku z XIX wieku, który 
w 2006 roku doczekał się remon-

tu i aktualnie pełni rolę całorocznego 
centrum konferencyjno-wystawien-
niczego oraz muzeum. Właścicie-
lem Sali jest NSZZ Solidarność. Na 
zwiedzających czeka wystawa Soli-
darność – Drogi do Porozumienia, 
która pokazuje historię i idee soli-
darnościowej walki o: wolność słowa 
i religii, praworządność, równość, 
wolność, godność pracy i prawo do 
organizowania się w obronie swoich 
praw. Ekspozycja rozmieszczona zo-
stała w dwóch salach oddzielonych 
bufetem urządzonym w stylu nawią-
zującym do realiów robotniczego za-
kładu z czasów PRL.

Na fladze i tablicy
Odniesienie do Ursusa znajdziemy 
na tablicy, gdzie umieszczone zostały 
nazwiska wszystkich osób obecnych 
podczas obrad I Krajowego Zjaz-
du Delegatów NSZZ „Solidarność 
w Gdańsku (wrzesień-październik 
1981). Jednym z obecnych z Ursusa 
był KRZYSZTOF GOŁASZEW-
SKI. Pełnił wówczas funkcję prze-
wodniczącego Komisji Zakłado-
wej „Solidarności” w Zakładach 
Mechanicznych „Ursus” i został 
do Gdańska delegowany jako 
przedstawiciel Regionu Mazowsze. 
Jego podpis znajduje się również na 
pamiątkowej fladze z napisem „Soli-
darność” – wisi w Sali BHP. Kandy-
dował w październiku 1981 do Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
(w głosowaniu otrzymał 182 głosy 
i nie wszedł do Komisji). Został in-
ternowany 14 października 1982 r. 
z powodu udziału w strajku w dniach 

11–12 października 1982 w Zakła-
dach Mechanicznych „Ursus”. Osa-
dzono go w Areszcie Śledczym War-
szawa-Białołęka, skąd zwolniony 
został 22 listopada 1982. Wymienio-
ny w „Wykazie alfabetycznym osób 
internowanych w okresie stanu wo-
jennego”. W tamtym czasie kolpor-
tował podziemne wydawnictwa oraz 
utrzymywał kontakty z działaczami 
Solidarności. Wcześniej, w czerwcu 
1976, współorganizował strajk robot-
niczy w Zakładach Mechanicznych 
„Ursus” w Warszawie przeciw pod-
wyżce cen żywności.

Kilka godzin zwiedzania
Przychodząc do Europejskiego Cen-
trum Solidarności – trzeba zarezer-
wować co najmniej kilka godzin, 
aby bardziej dokładnie zapoznać się 
z wystawą stałą, dedykowaną hi-
storii „Solidarności” i ruchów opo-
zycyjnych, które doprowadziły do 
przemian demokratycznych w całej 
Europie Środkowo-Wschodniej. Wy-
stawa zajmuje powierzchnię blisko 
trzech tysięcy metrów kw. pierwsze-
go i drugiego piętra. Do prezentacji 
wykorzystane zostały tradycyjne me-
tody ekspozycyjne, ale i najnowsze 
rozwiązania technologiczne. Zwie-
dzający zobaczą poza eksponatami 
historycznymi, projekcje przestrzen-
ne i elektroniczne gdzie zgromadzo-
ne są fotografie, filmowe materiały 
archiwalne, dokumenty, mapy, bio-
gramy, kalendaria, wycinki prasowe.

Sylwetki działaczy z Ursusa
W Sali B nie zabrakło ekspozycji 
na temat Czerwca ‘76. W jednym 
z wielu kiosków interaktywnych 
można obejrzeć materiały IPN do-

tyczące planu 
działań mili-
cji i ZOMO, 
których celem 
była blokada 
strajkujących 
z Zakładów 
M e c h a n i c z -
nych „Ursus”. 
Można obejrzeć 
również kilka-
naście fotogra-
fii ze strajków 

jak również film, w którym 
występują uczestnicy straj-
ków z Ursusa, Radomia 
i Płocka. Pojawia się EMIL 
BRONIAREK (pracownik 
Zakładów Mechanicznych 
Ursus; w czerwcu 1976 
współorganizator protestu 
na Wydz. Montażu ZM 
Ursus; 1978–1981 współ-
pracownik KSS KOR, 
kolporter niezależnego 
pisma „Robotnik”), MIROSŁAW 
CHMIELEWSKI (w 1976 pra-
cownik ursuskiej narzędziowni 
i uczestnik strajku, więziony), 
JERZY DOMŻALSKI (historyk 
zajmujący się głównie dziejami 
Ursusa). W jednej z sal jest monitor 
ścienny połączony z interaktywnym 
kioskiem, który ma wbudowaną wy-
szukiwarkę strajków i protestów z ca-
łej Polski oraz działaczy. Znajdziemy 
tam m.in. biogramy takich działaczy 
z Ursusa, jak: STANISŁAW KAR-
PEZO, ZBIGNIEW JANAS, ZBI-
GNIEW BUJAK, BENEDYKT 
FILODA, EMIL BRONIAREK 
i KRZYSZTOF GOŁASZEW-
SKI.

Archiwalia z Ursusa online
W zbiorach online znajdziemy czar-
no-białą fotografię z manifestacji 
z Warszawy po rozprawie, na której 
Sąd Wojewódzki samowolnie wpro-
wadził zmiany w statucie nowego 
związku. W głębi zdjęcia widoczny 
jest transparent „URSUS WIERZY 
W SOLIDARNOŚĆ”.
Inne czarno-białe zdjęcie z czerwca 
1989 ukazuje wizytę amerykańskiej 
piosenkarki Joan Baez w Trójmie-
ście na zaproszenie Lecha Wałęsy. 
W tym samym czasie w Domu Kul-
tury przy Zakładach Mechanicz-
nych Ursus w Warszawie odbył 
się koncert, z którego cały dochód 
został przeznaczony na pomoc me-
dyczną ofiarom krawawych zajść 
w Chinach. Europejskie Centrum 
Solidarności posiada również kilka 
numerów archiwalnych czasopism. 
Wśród nich są: MŁODY URSUS 
Pismo Młodzieży Solidarnej 
i Ruchu „Wolność i Pokój” (1989), 

NIEDŹWIADEK Gazeta NSZZ 
„Solidarność” ZM URSUS (1981), 
WOJENNY BIULETYN INFOR-
MACYJNY Pismo NSZZ „Soli-
darność” URSUS – HUTA – FSO 
(1982), a także kilkanaście numerów 
pt. BIULETYN INFORMACYJ-
NY Zarząd Fabryczny NSZZ „So-
lidarność” w Zakładach Mecha-
nicznych „URSUS” (1981).

Miejsca godne naśladowania
Warto dodać, że Europejskie Cen-
trum Solidarności otrzymało w 2016 
roku Nagrodę Muzealną Rady Euro-
py za „fascynujący przykład instytu-
cji kultury działającej na rzecz pro-
mocji wolności i solidarności”, zaś 
program instytucji „czyni z niego fo-
rum współczesnej Europy”. Wcześ-
niej (19 grudnia 2014 roku) Euro-
pejskie Centrum Solidarności wraz 
z historycznym zespołem obiektów 
Stoczni Gdańskiej – Salą BHP, Bra-
mą nr 2, placem Solidarności z po-
mnikiem Poległych Stoczniowców 
1970 roku – otrzymały Znak Dzie-
dzictwa Europejskiego.

Tekst i zdj. Agnieszka Gorzkowska

n  LUDZIE URSUSA W GDAŃSKU

UWAGA! W Dzielnicy Ursus 
nieustannie, od 2016 roku, trwa 
zbiórka pamiątek.
IZBA TOŻSAMOŚCI URSUSA  
będzie wdzięczna za udostępnienie 
wszelkich materiałów archiwalnych 
(gazety, znaczki, druki, plakaty, 
fotografie) bądź przedmiotów  
związanych z dziejami Ursusa. 

POMÓŻMY	ZACHOWAĆ	PAMIĘĆ	
O	URSUSIE!

KONTAKT:  
e-mail: agnieszka.gorzkowska@arsus.pl  
    tel.: 22 478 27 70
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  KINO
URSUS

Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. 
Bilety w cenie 15zł i 20zł

Bilety można kupić również przez internet  
na stronie OK Arsus, Biletyna.pl  

i na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety” 
www.arsus.pl                  facebook.com/kinoursus

JULIUSZ
Dni seansu:   
         13 i 14 października 2018
Godziny seansu:        16:00   18:00
Produkcja: POLSKA
Gatunek: komedia
Kategoria wiekowa: 15 lat
Cena biletu: 15 i 20 zł

KINO RETRO: 
50 WIOSEN AURORY
Dni seansu:  
                  24 października 2018
Godzina seansu:             17:00
Produkcja: FRANCJA
Gatunek: komediodramat
Kategoria wiekowa: 15 lat
Cena biletu: WSTĘP WOLNY

KULTURA l REKLAMA

OŚWIETLENIE
•	LAMPY	WISZĄCE

•	LAMPY	PODŁOGOWE

•	PLAFONY

•	KINKIETY

•	LAMPKI		
NOCNE/GABINETOWE

nowoczesne

CZYNNY		
OD	PONIEDZIAŁKU	
DO	PIĄTKU

W	GODZINACH	
8.00–17.00

PIASTÓW,	ul.	Dworcowa	54a	

✆		22	723	53	15		

WWW.RAMKO.PL

SALON SPRZEDAŻY
firmowy

NADAJ STYL SWOIM WNĘTRZOM

n  DLA PSA I KOTA

ABONAMENTY WETERYNARYJNE 
w Przychodni Dla Psa i Kota
Posiadanie zwierzątka oprócz przyjemności jakie daje obcowanie z nim, to wiąże się również z licz-
nymi obowiązkami. Zwierzęta podobnie jak ludzie, chorują, starzeją się, cierpią. Bycie dobrym 
opiekunem czworonoga, to duża odpowiedzialność , wiążąca się czasami z niemałymi wydatkami. 

W	Europie oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki 
już od wielu lat popularne wśród właścicieli psów 
i kotów są abonamenty na opiekę weterynaryj-

ną. Również w Polsce, od niedawna istnieją firmy, któ-
re proponują właścicielom czworonogów szeroką gamę 
miesięcznych abonamentów. W zależności od rodzaju 
posiadanego abonamentu, właściciel psa lub kota może 
– w weterynaryjnych zakładach leczniczych, które nawią-
zały współpracę z taką firmą – skonsultować, zaszczepić, 
odrobaczyć, zbadać krew, wykastrować, wysterylizować 
etc., nie uiszczając opłaty w tymże zakładzie. 

Nasza Przychodnia Weterynaryjna „Dla Psa i Kota”, 
rozpoczęła współpracę z firmą Pet Help (więcej infor-
macji na stronie www.pethelp.pl). Ponadto od listopada 
w Naszej Przychodni będzie możliwość umówienia się 
na wizytę w dogodnym dla Państwa terminie. Dotyczy 
to szczególnie konsultacji specjalistycznych, takich jak: 
dermatologia, stomatologia, radiologia, kardiologia, en-
dokrynologia. ZAPRASZAMY!

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

www.ursusweterynarz.pl

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

02-495 Warszawa-Ursus
ul. Rynkowa 5

tel.  22 245 31 07

G O DZ IN Y  OT WA R CIA

 pon.–pt. 9.00–20.00
 sobota 10.00–14.00
 niedziela 10.00–13.00

  kulturalny 



Mocne Strony    |    11	PAŹDZIERNIKA	2018	R.    |    NR 17(46)/2018  (ROK III)

dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	MAZOWIECKI  –  gmina	MICHAŁOWICE 21PIASTÓW

JESTEŚMY – PRZEDE WSZYSTKIM 
– FANAMI INICJATYW PROSPOŁECZNYCH
Rozmowa z Konradem Sznajderem, wiceprezesem ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. w Piastowie
Od kierownictwa klubu piłkarskie-
go „Piastovia” dowiedziałem się, 
że zakłady akumulatorowe są ich 
głównym sponsorem. Usłyszałem 
również, że bez Państwa wsparcia 
nie byliby w stanie funkcjonować 
na tym poziomie. Jak doszło do tej, 
jakże owocnej współpracy?
– Przyjęliśmy zasadę, że jeżeli 
mamy możliwość przeznaczenia ja-
kichś środków na działalność prospo-
łeczną, staramy się spożytkować je 
w obszarze lokalnym. Klub zaprosił 
nas, konkretnie pana Lecha Sznajde-
ra, do współpracy. Tacie bardzo się 
spodobało, że przedstawiciele klubu 
nie mówili, jak daleko chcą zajść po-
przez kolejne sukcesy sportowe, tylko 
skupili się na tym, jak bardzo mogą 
zaangażować młodzież i dzieci z oko-
licy, żeby po lekcjach i w weekendy 
miały zajęcie, które pokaże im nową, 
ciekawą drogę, w tym przypadku ka-
rierę sportową, hobby. Dotyczyło to 
akademii piłkarskiej dla dużej grupy 
dziewcząt, już od pierwszych klas 
szkoły podstawowej, przede wszyst-
kim z Piastowa, niekoniecznie na po-
ziomie profesjonalnym. 

W jaki sposób im pomagacie?
– Metody były różnorakie. Bezpo-
średnio – pomoc w zakupie strojów, 
akcesoriów, ale również pieniądze, 
o których wydaniu decydował sam 
klub. Przychodził prezes czy trener 
klubu, mówili co potrzebują i w mia-
rę naszych możliwości pomagaliśmy. 
Drzwi prezesa naszej firmy były i są 
zawsze dla klubu otwarte. Przycho-

dzą oczywiście do nas również, żeby 
pochwalić się swoimi sukcesami, po-
kazać puchar.

Czy jesteście panowie kibicami pił-
ki nożnej?
– Kiedy gra reprezentacja Polski, to 
zawsze staramy sie oglądać, ale na 
rozgrywki ligowe to jednak brakuje 
czasu. Natomiast wybieramy się na 
mecz naszych podopiecznych. Jeste-
śmy przede wszystkim fanami inicja-
tyw prospołecznych. Młodzieżowe 
akademie sportowe powinny powsta-
wać i powinny je wspierać takie fir-
my, jak nasza. Wtedy może z tego 
powstać coś dobrego.

To są piękne idee. Proszę przybli-
żyć naszym czytelnikom historię fa-
bryki, a co za tym idzie i Pańskiej 
rodziny.
– Firma powstała w Piastowie 
w 1925 roku jako przedsiębiorstwo 
prywatne – Zakłady Akumulatorowe 
Tudor. W czasie II wojny światowej 
fabryka została zajęta przez Niemców 
i produkowała na potrzeby okupanta. 
Pod koniec wojny została zdemonto-
wana i wywieziona, ale córka i zięć 
ówczesnego właściciela pojecha-
li do Niemiec i udało im się cofnąć 
pociągi z całym wyposażeniem fa-
bryki. Wszystko zostało z powrotem 
zmontowane i wznowiono produkcję. 
W związku z tym akumulatory są 
produkowane praktycznie nieprze-
rwanie od 93 lat. W okresie PRL 
zakład został znacjonalizowany. Po 
transformacji ustrojowej po 1989 r. 

został przekształcony w Spółkę Skar-
bu Państwa, włożony do Narodowego 
Funduszu Inwestycyjnego i sprywa-
tyzowany w 2000 roku. Trafił w ręce 
mojego ojca, Lecha Sznajdera, który 
dał najlepszą ofertę. Tata przyszedł 
do pracy w Zakładach Akumulato-
rowych Piastów w 1982 roku. Zaj-
mował się jakością i badaniem aku-
mulatorów. Tutaj poznał moją mamę, 
która była chemiczką w fabrycznym 
laboratorium. Nasza rodzina jest 
więc od początku związana zarówno 
z Piastowem jak i z akumulatorami. 
I można powiedzieć, że ja jestem 
owocem tej fabryki. Rodzice odeszli 
z pracy w 1991 r. i założyli własną 

firmę, która kupowała akumulatory 
z różnych fabryk, m.in. z ZAP Pia-
stów, z Poznania. Byli też pierwszymi 
importerami akumulatorów z Austrii 
i Korei Południowej. Do roku 2000 
rozwinęli dość dużą firmę. Dzięki 
zebranemu kapitałowi byli w stanie 
odkupić fabrykę, która była wtedy za-
dłużona i miała problemy z dostawą 
surowców. Kapitał i rozpoznawalność 
ojca w branży pozwoliły na dźwig-
nięcie firmy, jej restrukturyzację, 
odbudowę, odnowienie. Wymagało 
to ogromnego wkładu pracy. Zostały 
zainwestowane dziesiątki milionów 

złotych. Obecnie możemy się nazwać 
ambasadorem polskiego produktu za 
granicą. W momencie wejścia Polski 
w 2004 r. do Unii Europejskiej my 
w Europie i poza nią już byliśmy. Dzi-
siaj eksportujemy do ok. 70 krajów na 
całym świecie. W 2013 r. zakupiliśmy 
firmę Jenox Chodzież, wcześniej na-
szego konkurenta. Przy restruktury-
zacji tamtej firmy nie zwolniliśmy ani 
jednej osoby ze starej załogi.

Jest to więc firma Sznajderów?
– Tata jest obecnie właścicielem 
większościowym, mama jest w Ra-
dzie Nadzorczej ja jestem Członkiem 
Zarządu i wiceprezesem. Jestem ab-

solwentem Zarządzania i Marketin-
gu i jako jeden z nielicznych pracuję 
w wyuczonym zawodzie. Od dzie-
cka wychowywałem się w rodzinie 
„akumulatorowej”. Rozmowy, które 
słyszałem, najczęściej dotyczyły aku-
mulatorów i spraw związanych z ich 
produkcją i obrotem.

Ilu pracowników zatrudniają pań-
stwa zakłady? 
– W Piastowie jest zatrudnionych 
210 osób, a łącznie w naszych fir-
mach – 700, z czego 400 pracuje przy 
akumulatorach.

Czy Zakłady Akumulatorowe nie są 
uciążliwe dla mieszkańców i czy 
miasto ma jakąś korzyść z waszej 
obecności?
– Wszystkie podatki płacimy oczy-
wiście tutaj. Pracujemy i płacimy tu 
gdzie sami żyjemy. Raje podatkowe 
to nie nasza bajka. Złymi drogami nie 
dojdzie się do dobrego końca. Uczci-
wą drogą jest po prostu dużo lepiej. 
Z ciekawostek jesteśmy takim samym 
odbiorcą energii elektrycznej, jak 
cała reszta Piastowa. Nasza fabryka 
jest zlokalizowana w środku miasta 
i staramy się prowadzić biznes odpo-
wiedzialnie. Jesteśmy jedyną fabryką 
w Polsce i jedną z niewielu, jeśli nie 
jedyną, w Europie, która ma zamon-
towane najnowocześniejsze systemy 
filtracyjne o najwyższej możliwej 
sprawności. Robimy wszystko co jest 
możliwe, żeby chronić środowisko 
i lokalne społeczeństwo przed skut-
kami pracy zakładu. Robimy regular-
ne badania jakości powietrza i środo-
wiska i z dużą radością i satysfakcją 
możemy powiedzieć, że wyniki są 
bardzo dobre. Lepsze niż w wielu 
nieprzemysłowych obszarach aglo-
meracji warszawskiej.

Jesteście dużą firmą. W Polsce po 
przemianie ustrojowej następowało 
wiele zmian. Przy zmianach kolej-
nych rządów wiele firm upadało, 
inne nagle wznosiły się na szczyt, 
żeby tym gwałtowniej upaść. Czy 
was to nie dotyczyło?
– Jeżeli się świadomie wybierze 
dobry cel i konsekwentnie do nie-
go zmierza, to nikt nie jest w stanie 
w tym przeszkodzić. Dobre i trwałe 
idee bronią się prawie same.

I to stwierdzenie niech będzie opty-
mistycznym podsumowaniem naszej 
rozmowy. Bardzo dziękuję i życzę 
dalszych sukcesów Panu, firmie 
i fantastycznym dziewczynom, które 
wygrywają kolejne mecze w I lidze.

Rozmawiał Jacek Sulewski

„Młodzieżowe akademie sportowe powinny  
powstawać i powinny je wspierać takie firmy,  
jak nasza. Wtedy może z tego powstać coś dobrego.”

Piłkarska duma Piastowa
Po 6 kolejkach w sezonie 2018/2019 w I LIDZE KOBIET 
w grupie północnej Piastovia ZAP Piastów zajmuje 
5 miejsce na 12 zespołów. W klasyfikacji strzelczyń na-
dal na czele bez zmian. 

W grupie północnej trwa niesamowita seria BEATY CABAJ (Pia-
stovia ZAP Piastów) i Sandry Bukowskiej (Stomilanki Olsztyn), 
które w każdej z sześciu kolejek ligowych strzeliły co najmniej 
jedną bramkę. Nadal na pierwszym miejscu jest BEATA CA-
BAJ z 11 bramkami, na drugim miejscu znajduje się Sandra Bu-
kowska z dorobkiem 10 bramek. Na trzecim miejscu jest Mar-
tyna Boguszyńska (Kotwica Kórnik), która strzeliła 8 bramek.

Przypomnijmy, że Piastovia do I ligi awansowała od tego sezo-
nu, więc marsz dziewczyn na szczyt jest naprawdę imponujący.   
O tym, kto w dużym stopniu przyczynił się do sukcesu Piastovii 
piszemy niiżej. JS.

NA ZDJĘCIACH: Dziewczęta z Piastovii podczas treningu na stadionie 
MOSiR w Piastowie oraz Beata Cabaj – czołowa snajperka I ligi.
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CJA
50%NA ODZIEŻ UŻYWANĄ

 

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

ul. Wojciechowskiego 33

pawilon 16
tel. 601 23 16 14

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

l   złoto, srebro, biżuterię 
l  monety, antyki 

oraz
l  telefony, laptopy  
l  sprzęt fotograficzny  
l  artykuły RTV

SKUPUJEMY

KINO RETRO  
DLA WSZYSTKICH
MIĘDZYPOKOLENIOWE 
BEZPŁATNE POKAZY FILMOWE 
W URSUSIE
to projekt skierowany przede wszystkim 
do seniorów, ale także do młodszych 
mieszkańców dzielnicy czy Warszawy. 
W międzypokoleniowej grupie oglądamy 
współczesne, dobre i nagradzane filmy. 
Po pokazach z udziałem gości specjalnych 
dyskutujemy na tematy, które oglądane 
filmy poruszają.

Pokazy odbywają się w Kinie Ursus 
w Ośrodku Kultury Arsus  
(ul. Traktorzystów 14). 
Udział w pokazach jest bezpłatny.  
Projekt jest współfinansowany ze środków 
Miasta Stołecznego Warszawy oraz 
dofinansowany przez Ośrodek Kultury Arsus.

Aktualne informacje na temat projektu  
można znaleźć na stronie: 
http://etnograficzna.pl/kino-retro.

Program

24 października (środa), godz. 17.00
50 WIOSEN AURORY (2017)
reż. Blandine Lenoir
50-letnia Aurora jest świeżo po rozstaniu z mężem, 
straciła pracę i dowiaduje się, że zostanie babcią. 
Wtedy wpada na swoją wielką miłość z dawnych lat. 
Czy ma jeszcze szanse na szczęście?

7 listopada (środa), godz. 17.00
PEWNEGO RAZU  
W LISTOPADZIE (2017)
reż. Andrzej Jakimowski
Historia dwójki Warszawiaków, matki i syna, którzy 
w wyniku eksmisji w listopadzie 2013 roku tracą 
mieszkanie. Kobieta trafia do przytułku dla bezdom-
nych, w którym nie jest mile widziana ze względu na 
swojego towarzysza – psa Kolesia.

21 listopada (środa), godz. 17.00
GDYBY KOTY MOGŁY MÓWIĆ (2018)
reż. Lucyna Dąbrowska
Film o bezdomnych i wolno żyjących kotach z War-
szawy i okolic, a także o pozostających w cieniu ko-
cich opiekunkach, które na co dzień udzielają pomo-
cy potrzebujących czworonogom.

5 grudnia (środa), godz. 17.00
KOBIETA Z LODU (2017)
reż. Bohdan Sláma
Czeski komediodramat, w którym samotna wdowa 
zostaje przyjęta do zespołu morsów, gdzie stopniowo 
uczy się pokonać strach przed lodowatą wodą. A tak-
że ponownie spotka miłość. 

PO FILMACH DYSKUSJA  
Z CIEKAWYM GOŚCIEM.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. 
NA POKAZY ZAPRASZAMY  

DO KINA URSUS  
w Ośrodku Kultury Arsus (Traktorzystów 14).

Wszystkie pokazy są bezpłatne. 

 Organizator:   Stowarzyszenie Pracownia 
Etnograficzna

 Współorganizator:  Ośrodek Kultury Arsus 
 Współfinansowanie:  Miasto Stołeczne Warszawa
 Partner:   Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 

Ursus m.st. Warszawy
 Patronat medialny:   Radio RDC, „Mocne Strony”, 

„Flesch Mazowsza” 

  kulturalny 

WARSZAWA URSUS  
ul. Kompanii Kordian 16
Tel. 531 222 220

JUŻ WKRÓTCE 

OTWARCIE 
W NOWEJ LOKALIZACJI

U nas również
POPRAWKI  
KRAWIECKIE

KINO RETRO
WSTĘP WOLNY!
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Ostatni weekend września 
przyniósł kolejne sportowe 
emocje, tym razem siatkar-
skie.
Odbył się turniej rozstawie-
niowy młodziczek,  w któ-
rym wzięły udział zawod-
niczki UKS Iskra Warszawa. 
Po sobotnich zmaganiach 
naszym siatkarkom udało się 
awansować do niedzielnego 
turnieju. Mimo dotkliwych 
porażek z zespołami Legio-
novii i Krótkiej Mysiadło nasze zawodniczki zdołały się podnieść i w ostatnim 
meczu pokonały zespół Sparty Warszawa. Dzięki tej wygranej zaczynamy 
zmagania w III lidze młodziczek. 

Kolejny sukces Iskry wywalczyły seniorki. W turnieju przedsezonowym 
zajęły wysokie 2 miejsce, a Trener Seweryn Galwas nie ukrywał zadowolenia 
z występu swoich podopiecznych. Skuteczniejsze od naszych zawodniczek 
okazały się dziewczyny z AZS LSW Warszawa. 3 miejsce zajęły siatkarki 
z MUKS Wojskowe Warszawa, natomiast 4 – UKS Esperanto Warszawa. 

Zawodniczki na po-
czątku sezonu fundu-
ją kibicom tak duże 
emocje i powody do 
dumy, więc na kolejne 
mecze czekamy z nie-
cierpliwością. Dzię-
kujemy wszystkim 
drużynom za wspól-
ną zabawę i sportową 
rywalizację oraz gra-
tulujemy uzyskanych 
wyników.

W dniu 22 września 2018  r. 
w Osielsku koło Bydgoszczy, 
po  raz siódmy odbył się Ogól-
nopolski Turniej Karate „YAMA-
BUSHI CUP”. W turnieju udział 
wzięło ok. 330 zawodników re-
prezentujących 26 Kluby Karate 
z całej Polski. 

K aratecy z klubu WKF Karate 
z Ursusa zdobyli 18 meda-
li. Pomimo niezaliczonego 

startu team kata junior, który 
wywalczył złoto, drużyna zajęła 
7 miejsce w klasyfikacji ogólnej. 

Poziom zawodów stał na wysokim poziomie, tym bardziej cieszą 
wyniki i postawa naszych zawodników, z których jesteśmy bardzo 
zadowoleni. Nasi zawodnicy zdobyli następujące wyniki: Łukasz 

Sulejczak – 2 × złoto, 
Anita Białecka – srebro, 
Norbi Chutkowski – zło-
to i brąz, Mikołaj Dudka 
– brąz, Jakub Koryczan 
– 2 × brąz, Agnieszka 
Koryczan – brąz, Krzysz-
tof Niedolistek – srebro 
i brąz, Tymek Serchie-
iev – brąz, Mateusz Vin-
cent – srebro i brąz. Piąte 
miejsce zdobyli: O. Kłos, 
K. Jeromin, J. Makare-
wicz, K. Makarewicz. 
Gratulujemy i czekamy 
na dalsze sukcesy mło-
dych sportowców. 

MISTRZOSTWA WARSZAWY JUNIORÓW 
w akrobatyce sportowej 
W dniu 15 września 2018 r. w klubie 
UTS Akro-Bad przy ul. Sosnkow-
skiego 3, odbyły się Mistrzostwa 
Warszawy Juniorów w akrobatyce 
sportowej. 
Zespoły z Ursusa w każdej rozgry-
wanej kategorii zdobyły tytuły Mi-
strza Warszawy, oraz Wicemistrza 
Warszawy. 
W kategorii trójki kobiet I miejsce 
zajęły: Katarzyna Pszczółkowska, 
Karolina Kawalec, Monika Siw-
ołowska, II miejsce: Gabriela Podleś, 
Małgorzata Świderek, Julia Rybicka, 

III miejsce: Katarzyna Błesz-
nowska, Maria Kalata, Maja 
Mickiewicz. 
W kategorii dwójki miesza-
ne: I miejsce Mikołaj Woło-
szyn, Ewelina Żuk; II miejsce 
Kajetan Olędzki, Martyna Ża-
boklicka. 
W dwójkach męskich I miej-

sce zdobyli Tomasz Woźniczak i Ma-
ciej Banaś.
W dwójkach kobiet II miejsce zaję-
ły Nadia Jasińska, Wiktoria Winter.

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 
w Zielonej Górze
W związku z wspaniały-
mi startami zawodników, 
w weekend 22–23 wrześ-
nia 2018 r. akrobaci wzięli 
udział w Mistrzostwach 
Polski Juniorów w Zielonej 
Górze. Drużynowo nasz 
klub zdobył wicemistrzo-
stwo Polski! 

W kategorii trójki kobiet Katarzy-
na Pszczółkowska, Karolina Kawa-
lec, Monika Siwołowska zdobyły 
również Wicemistrzostwo Polski, 
natomiast Maja Mickiewicz, Kasia 
Błesznowska, Marysia Kalata zdo-
były 5 miejsce, a pierwsze w swojej 
kategorii wiekowej. Ponadto dwój-
ka kobiet Nadia Jasińska, Wiktoria 
Winter zdobyły brązowy medal. 
W kategorii dwójek mieszanych 
Mikołaj Wołoszyn i Ewelina Żuk 
zdobyli 4 miejsce, a tuż za nimi 
uplasował się zespół Kajetan Olędz-
ki oraz Martyna Żaboklicka. 

SERDECZNE GRATULACJE  
dla zawodników  
oraz trenerów Natalii Piróg 
– Mariusza Wieczorka 
i Kazimierza Prędkiego! 

OGŁOSZENIA DROBNE

DAM PRACĘ

PRZYJMĘ DO PRACY KOBIETY
Sprzątanie biur  

i salonu samochodowego  
na ul. Poznańskiej  
(Warszawa-Mory) 

tel. 501-190-442

PRZYJMĘ DO PRACY  
W ŚWIĘCICACH I BŁONIU 

SPRZEDAWCĘ I MAGAZYNIERA.

tel. 605 094 914

KUPIĘ

• SKUP ANTYKÓW, STAROCI

•  LIKWIDACJA MIESZKAŃ  
– SKUP: porcelany, szkła, 
obrazów, oświetlenia, sreber 
i platerów, figurek, bibelotów, 
zegarków, biżuterii, mebli, 
znaczków, płyt winylowych 
oraz wszelkich innych 
przedmiotów. 

tel. 535 440 483

antykstore.wawa@gmail.com

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.: 694-380-980

USŁUGI

REKLAMĘ lub OGŁOSZENIE DROBNE w dwutygodniku  
„Mocne Strony” można zamówić na DWA SPOSOBY:

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

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

UWAGA! 
OGŁOSZENIA DROBNE TEKSTOWE  
TYLKO W MODUŁACH W RAMCE:

1  MODUŁ  (47 mm × 30 mm)  –  30 zł netto
2  MODUŁY  (47 mm × 60 mm)  –  50 zł netto
3  MODUŁY  (47 mm × 90 mm)  –  70 zł netto

ZAMÓWIENIE REKLAMY lub OGŁOSZENIA  
na 7 dni przed kolejną datą wydawniczą gwarantuje publikację. 

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  OGŁOSZEŃ DROBNYCH I  REKL AM

UTS Akro-Bad WICEMISTRZEM POLSKI ! 

DZIEWCZYNY z UKS Iskra Warszawa II YAMABUSHI CUP 2018




