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„DOBRY START”: Skorzystaj z pomocy ZUS
Do rodziców w województwie mazowieckim trafiło już prawie 16 mln zł z programu „Dobry Start”. 
Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków, mogą skorzystać ze specjalnych dyżurów ekspertów 
blisko swojego domu.

O d 1 lipca tego roku można składać 
wnioski o świadczenie 300 plus 
z programu „Dobry Start”. W roku 

szkolnym 2021/2022 wniosek o to 
świadczenie można złożyć wyłącznie 
drogą elektroniczną – za pomocą por-
talu Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS, bankowości elektronicznej 
lub portalu Emp@tia. Pieniądze z pro-
gramu są wypłacane wyłącznie na ra-
chunek bankowy.

DO	30	LISTOPADA
ZUS wypłacił już w  województwie 
niemal 16 mln zł. Pieniądze posłużą ro-
dzicom do zakupu wyprawki szkolnej. 

Wnioski o wsparcie  
można składać  
do 30 listopada 2021 roku. 

Świadczenie z programu przysługuje 
w wysokości 300 zł – raz w roku – na 
dziecko uczące się w szkole, aż do 
ukończenia przez nie 20. roku życia 
lub 24. w przypadku dzieci z niepełno-
sprawnościami.

ZUS organizuje także pomoc dla 
osób, które mogą mieć problem ze 
złożeniem elektronicznego wnio-
sku. Urząd, poza utworzeniem do-
datkowych stanowisk w swoich pla-
cówkach, uruchomił wspomagające 
punkty w instytucjach publicznych, 
np. placówkach pocztowych czy też 
KRUS. Będą w nich dyżurować eks-
perci ZUS. Pomogą zarówno w zało-

żeniu konta na PUE ZUS jak i wypeł-
nieniu wniosku.  
Dyżury są organizowane na bieżą-
co, dlatego po najnowsze informacje 
warto zaglądać na stronę ZUS. 
Pomoc jest udzielana oczywiście tak-
że w każdej placówce ZUS.

Piotr Olewiński
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS  

województwa mazowieckiego

WARTO WIEDZIEĆ

■ 22 290 22 02 – Infolinia w sprawie świadczenia z programu 
Dobry Start.

■ https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start 
– na tej stronie www można znaleźć wszystkie informacje i odpo-
wiedzi na pytania związane z programem Dobry Start – wsparcie 
dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny oraz filmy 
instruktażowe dotyczące np. złożenia wniosku i dalszego postępo-
wania.

■ 22 lipca ZUS rozpoczął wypłatę pierwszych środków z programu Do-
bry Start. Najszybciej 300+ dostaną ci rodzice i opiekunowie, którzy 
złożyli wniosek już na początku lipca.
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www.powiat.pruszkow.pl

W Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 został urucho-
miony Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP. Punkt mieści się w Sali 
Obsługi Mieszkańców – stanowisko nr 2.
Oznacza to, że po jednorazowej wizycie w tutejszym Urzędzie klient może 
potwierdzić Profil Zaufany. Potwierdzenie tożsamości zajmuje kilka lub kil-
kanaście minut.

UTWÓRZ
PROFIL ZAUFANY ePUAP:

➡ Załóż konto na stronie
www.epuap.gov.pl

➡ Wypełnij i wyślij wniosek 
o potwierdzenie Profilu 
Zaufanego ePUAP w postaci 
elektronicznej.

➡ W ciągu 14 dni od daty 
przesłania wniosku, zgłoś się 
do Punktu Potwierdzającego 
(np. do Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie) i potwierdź Profil Zaufany ePUAP.

KORZYŚCI Z POSIADANIA PROFILU ZAUFANEGO:

Profil Zaufany ePUAP jest bezpłatny i potwierdza tożsamość klien-
ta w systemach elektronicznej administracji. Wykorzystując 
Profil Zaufany klient może załatwić sprawy administracyj-
ne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego 
stawienia się do Urzędu, 24 godziny na dobę, 
z dowolnego miejsca.

Profil Zaufany ePUAP:

• jest to podpis elektroniczny, który 
nie wymaga instalowania dodatkowe-
go oprogramowania czy korzystania 
z dodatkowych urządzeń,

• jest bezpłatny,
• pozwala na załatwienie wielu spraw 

administracyjnych bez wychodzenia 
z domu,

• jest ważny przez 3 lata od momentu 
jego potwierdzenia.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że od 1 sierpnia 2021 r. zmianie uległy numery rachunków 
bankowych powiatu pruszkowskiego.
Opłaty za użytkowanie wieczyste docelowo będą dokonywane na indy-
widualne numery kont bankowych, które zostaną wygenerowane w najbliż-
szym czasie, tymczasowo pozostaje jeden numer konta.

Punkt Potwierdzający
Profi l Zaufany ePUAP
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Szczegółowe informacje na temat platformy ePUAP 
oraz Profilu Zaufanego znajdują się na stronie: 

www.epuap.gov.pl

NUMERY KONT BANKOWYCH 
aktywnych od 1 sierpnia 2021 r. (Santander Bank):

• RACHUNEK DOCHODÓW: 
78 1090 1056 0000 0001 4821 9976

• RACHUNEK WYDATKÓW: 
51 1090 1056 0000 0001 4821 9686

• RACHUNEK ORGANU: 
19 1090 1056 0000 0001 4821 9680

• DOCHODY SKARBU PAŃSTWA (opłaty za użytkowanie wieczyste): 
08 1090 1056 0000 0001 4821 9975

• RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH: 
94 1090 1056 0000 0001 4821 9688

51 1090 1056 0000 0001 4821 9686
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UWAGA!
ZMIANA NUMERÓW
RACHUNKÓW BANKOWYCH 
POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
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RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU 
DRÓG – 44 mln zł na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych
Premier Mateusz Morawiecki 26 lipca 2021 r. zatwierdził listy zadań, w ra-
mach których samorządy utworzą nowe przejścia dla pieszych lub podnio-
są poziom bezpieczeństwa na przejściach istniejących. Dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 44 621 472,00 zł przyzna-
no na realizację 242 zadań, których celem jest wyłącznie poprawa bezpie-
czeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. 
Listy zadań dotyczą naboru wniosków o dofinansowanie z 9 marca 2021 r.

Z godnie z zatwierdzonymi listami do-
finansowanie przyznano na realiza-
cję 242 zadań z czego 138 to zadania 

powiatowe, a 104 gminne. Łączny koszt 
realizacji zadań objętych dofinansowa-
niem wynosi 58 367 771,34 zł, z czego 
aż 44 621 472,00 zł stanowi dofinanso-
wanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg.

Z puli dofinansowania w wysokości 
44 621 472,00 zł, przyznanej w ramach 
ww. list dla samorządów z wojewódz-
twa mazowieckiego:
■ do regionu ciechanowskiego trafi 

łącznie 4 992 075,81 zł (z czego do 
gmin: 2 898 345,33 zł, a do powia-
tów: 2 093 730,48 zł), 

■ do regionu ostrołęckiego trafi łącz-
nie 5 695 097,95 zł (z czego do 
gmin: 693 129,95 zł, a do powiatów: 
5 001 968,00 zł), 

■ do regionu płockiego trafi łącznie 
4 478 079,04 zł (z czego do gmin: 
1 189 926,64 zł, a do powiatów: 
3 288 152,40 zł), 

■ do regionu radomskiego trafi łącznie 
4 473 396,90 zł (z czego do gmin: 
1 983 368,07 zł, a do powiatów: 
2 490 028,83 zł), 

■ do regionu siedleckiego trafi łącznie 
2 461 353,67 zł (z czego do gmin: 
1 576 536,71 zł, a do powiatów: 
884 816,96 zł), 

■ do regionu okołowarszawskie-
go trafi łącznie 22 521 468,63 zł 
(z czego do gmin: 11 247 118,71 zł, 
a do powiatów: 11 274 349,92 zł). 

W ramach realizacji zadań planowane 
jest wykonanie 110 nowych, bezpiecz-
nych przejść dla pieszych. Ponadto 
podniesiony zostanie poziom bezpie-
czeństwa w obszarach oddziaływania 
313 istniejących przejść dla pieszych, 
zlokalizowanych na drogach gminnych 
i powiatowych oraz w obrębie skrzyżo-
wań tych dróg z innymi drogami pub-
licznymi.
Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie internetowej Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie, pod linkiem: https://
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/
lista-zadan-rekomendowanych-do-
-dofinansowania-w-ramach-rzadowe-
go-funduszu-rozwoju-drog-z-26-lip-
ca-2021-roku-nabor-z-9-marca-2021-r. 

W ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg (wcześniej: Fundu-

szu Dróg Samorządowych) w latach 
2019–2020 zawarto umowy o dofi-
nansowanie 521 zadań gminnych i po-
wiatowych. Dofinansowaniem objęto 
ponad 950 km dróg gminnych i powia-
towych. Na realizację tych zadań prze-
kazano dotychczas ponad 878 mln zł 
(dofinansowanie przekazane w latach 
2019–2021). 

Dodatkowo w 2021 roku, oprócz opisa-
nych wyżej zadań mających na celu po-
prawę bezpieczeństwa ruchu pieszych 
w obszarze oddziaływania przejść dla 
pieszych, do dofinansowania zakwa-
lifikowane zostały 134 nowe zadania 
gminne i powiatowe, realizowane od 
2021 r. – zadania umieszczone na li-
stach podstawowych z naboru ogłoszo-
nego 10 lipca 2020 r.

Lista	zadań		
rekomendowanych	do	dofinansowania	
w	ramach	Rządowego	Funduszu		
Rozwoju	Dróg	z	26	lipca	2021	roku	
(nabór	z	9	marca	2021	r.)

26 lipca 2021 r. Prezes Rady Ministrów 
zatwierdził listy zadań mających na celu 
wyłącznie poprawę bezpieczeństwa 
ruchu pieszych w obszarze oddziały-
wania przejść dla pieszych, rekomen-
dowanych do dofinansowania w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na rok 2021. 
Listy dotyczą naboru wniosków 
o dofinansowanie zadań ogłoszonego 
w dniu 9 marca 2021 r.

Rodzaje zadań i przyznane dofi-
nansowanie dla gmin i powiatów 
z naszego regionu (wydzielonych 
ze wszystkich z regionu okołowar-
szawskiego) prezentują tabele.

Z listą wszystkich objętych dofinanso-
waniem zadań dla samorządów z woj. 
mazowieckiego można się zapoznać 
wchodząc na stronę:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowie-
cki/lista-zadan-rekomendowanych-do-
-dofinansowania-w-ramach-rzadowe-
go-funduszu-rozwoju-drog-z-26-lip-
ca-2021-roku-nabor-z-9-marca-2021-r.

Materiał opracowany na podstawie informacji 
Zespołu Prasowego Wojewody Mazowieckiego 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
W WARSZAWIE

RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

ZADANIA GMINNE – lista podstawowa

Jednostka 
Samorządu 

Terytorialnego
Powiat Nazwa zadania

Okres 
realizacji 
zadania

Ogółem 
wartość 
projektu 
(w zł)

Wnioskowana 
kwota dofinan-
sowania (w zł)

Deklarowana 
kwota 

środków 
własnych 

(w zł)

% 
dofinan-
sowania

Kwota  
dofinanso-

wania

Gmina  
miejsko-wiejska  
Błonie

Warszawski 
Zachodni

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na 4 przejściach dla pieszych w Błoniu 
na ul. 3 Maja i ul. Poniatowskiego na drodze 
gminnej nr 410197W i drodze wojewódzkiej 
nr DW 720

08.2021 – 
– 07.2022 163 000,00 130 400,00 32 600,00 80% 130 400,00

Gmina 
miejsko-wiejska 
Łomianki

Warszawski 
Zachodni

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na 1 przejściu dla pieszych w Łomiankach 
na ul. Warszawskiej (okolice nr 128)

05.2021 – 
– 11.2021 25 000,00 20 000,00 5 000,00 80% 20 000,00

Gmina 
miejsko-wiejska 
Brwinów

Pruszkowski
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na 2 przejściach dla pieszych w Brwino-
wie na ul. Sochaczewskiej i ul. Przejazd na 
drogach nr 311384W i 311441W

07.2021 – 
– 11.2021 544 977,01 400 000,00 144 977,01 80% 400 000,00

Gmina miejska 
Pruszków Pruszkowski

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na 1 przejściu dla pieszych w Pruszkowie 
na ul. Chopina na drodze nr 310908W

05.2021 – 
– 11.2021 100 000,00 80 000,00 20 000,00 80% 80 000,00

Gmina miejska 
Pruszków Pruszkowski

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na 1 przejściu dla pieszych w Pruszkowie 
na ul. Drzymały na drodze nr 310543W

05.2021 – 
– 11.2021 100 000,00 80 000,00 20 000,00 80% 80 000,00

Gmina miejska 
Piastów Pruszkowski

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na 2 przejściach dla pieszych w Piastowie 
na ul. Józefa Sowińskiego i Alei W ojska Pol-
skiego na drogach nr 310700W , 310716W

06.2021 – 
– 03.2022 450 000,00 360 000,00 90 000,00 80% 360 000,00

Gmina wiejska 
Nadarzyn Pruszkowski

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na 1 przejściu dla pieszych w Nadarzynie 
na ul. Granicznej na drodze nr 310372W

08.2021 – 
– 10.2021 92 000,00 73 600,00 18 400,00 80% 73 600,00

ZADANIA POWIATOWE – lista podstawowa

Jednostka 
Samorządu 

Terytorialnego
Nazwa zadania

Okres 
realizacji 
zadania

Ogółem 
wartość 
projektu 
(w zł)

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
(w zł)

Deklarowana 
kwota 

środków 
własnych 

(w zł)

% 
dofinan-
sowania

Kwota  
dofinanso-

wania

Powiat 
Pruszkowski

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu 
dla pieszych w Piastowie na ul. Dworcowej na drodze 
nr DP 3129W

09.2021 – 
– 12.2021 50 000,00 40 000,00 10 000,00 80% 40 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przej-
ściach dla pieszych w Brwinowie na ul. Sportowej i Żwiro-
wej na drogach nr DP 3127W i DG 311414W

09.2021 – 
– 12.2021 140 000,00 112 000,00 28 000,00 80% 112 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przej-
ściach dla pieszych w Pruszkowie na ul. Długiej i Mosto-
wej na drogach nr DP3138W i DG310825W

09.2021 – 
– 12.2021 423 176,25 338 541,00 84 635,25 80% 338 541,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przej-
ściach dla pieszych w Sękocinie Nowym na Alei Krakowskiej 
i ul. Leszczynowej na drogach nr DP 3145W i DP 3117W

09.2021 – 
– 12.2021 395 071,66 316 057,32 79 014,34 80% 316 057,32

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach 
dla pieszych w Regułach na Alei Powstańców Warszawy 
i drodze gminnej na drogach nr DP 3114W i DG 311276W

09.2021 – 
– 12.2021 305 483,17 244 386,53 61 096,64 80% 244 386,53

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach 
dla pieszych w Walendowie na ul. Nad Utratą i Stawowej 
na drogach nr DP2860W i DG310378W

03.2021 – 
– 12.2021 206 420,67 165 136,53 41 284,14 80% 165 136,53

Powiat 
Warszawski 
Zachodni

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu 
dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze 
nr 4119W

06.2021 – 
– 12.2021 205 414,84 164 331,87 41 082,97 80% 164 331,87

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu 
dla pieszych w Laskach na ul. 3 Maja na drodze nr 4130W

06.2021 – 
– 12.2021 103 354,44 82 683,55 20 670,89 80% 82 683,55

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu 
dla  pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej 
na drodze nr 4132W

06.2021 – 
– 05.2022 60 000,00 48 000,00 12 000,00 80% 48 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przej-
ściach dla pieszych w Łomiankach na ul. W iślanej i Dłu-
giej na drogach nr 2420W i 410523W

06.2021 – 
– 05.2022 670 564,32 400 000,00 270 564,32 80% 400 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu 
dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze 
nr 4108W

06.2021 – 
– 05.2022 100 000,00 80 000,00 20 000,00 80% 80 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu 
dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na 
drodze nr 4126W

06.2021 – 
– 05.2022 250 000,00 200 000,00 50 000,00 80% 200 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu 
dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze 
nr 4112W

06.2021 – 
– 05.2022 100 000,00 80 000,00 20 000,00 80% 80 000,00
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REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1  |  www.michałowice.pl

Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

Szanowni Państwo!
Świat wokół nas dynamicznie się zmienia. 
Zmieniają się także oczekiwania uczniów 
i rodziców wobec edukacji. Czy współczesna 
szkoła podąża za światem i czy uczy się wraz 
z nim? Czy nasze szkoły są miejscem dla lu-
dzi – uczniów, pedagogów i rodziców – którzy 
chcą zmieniać świat, a przy tym są radośni, 
ciekawi świata, życzliwi i po prostu... szczęś-
liwi? Jak do tego doprowadzić?

Przygotowania do nowego roku szkolnego to 
dobry czas na spotkanie i wspólne zastano-
wienie się, co jest najważniejsze w edukacji, 
kształceniu i harmonijnym rozwoju Państwa 
dzieci. Wraz z Młodzieżową Radą Gminy 
i ekspertką innowacji i przestrzeni w edukacji, 
członkiem społeczności Ashoka – Ewą Rada-
nowicz, zapraszam na otwartą dla wszystkich 
debatę – 21 sierpnia o godz. 10:00 w sali mul-
timedialnej urzędu gminy.

Zastanowimy się, co możemy poprawić, co 
zmienić. Przedyskutujemy co zrobić, aby 
szkoła była miejscem, w którym wszyscy 
– dzieci i nauczyciele – będą się czuli dobrze; 
miejscem fajnym, do którego z przyjemnością 
się przychodzi. 

W czasie spotkania będziemy pracować w ze-
społach nad wybranymi przez Państwa tezami. 

Część tematów do dyskusji opracowaliśmy 
w trakcie prac nad przygotowaniem debaty. 
Są to:

1. To nie szkoła decyduje, jakimi jeste-
śmy ludźmi. 

2. Szkoła jest miejscem zrównoważone-
go rozwoju, zatem powinna stawiać na 
kształtowanie postaw i kompetencji. 

3. Edukacja powinna być „fajna” w swej 
codzienności, a nie po lekcjach. 

 
Zachęcam do przesyłania propozycji intere-
sujących dla Państwa tematów, które sprawią, 
że przygotowany program debaty będzie na-
szym wspólnym dziełem. 

Prosimy o przesłanie tematów 
do 18 sierpnia na adres mailowy: 

edudebata@michalowice.pl

Zapraszam wszystkich tych, którym chce się 
uczyć i chce się zmieniać edukację! 
 

Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice

14.08.2021
godz. 20:30
KINO PLENEROWE 

na Boisku FC Malichy 
(przy ul. Spacerowej)

GOTOWI 
NA WSZYSTKO
EXTERMINATOR

(2017)

KOMEDIA | POLSKA
Reż. Michał Rogalski

Czas trwania: 1h 57min

OPIS:
Piątka przyjaciół postanawia reakty-
wować swój dawny zespół o nazwie 
Exterminator. Pani burmistrz obiecu-
je im w tym pomóc dając dotację. 
Jednak nie wszystko jest tak oczy-
wiste jak mogłoby się wydawać. 
W roli głównej Paweł Domagała.

Projekt „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców 
– Malichy – Tworki” jest finansowany ze środków 

Miasta Pruszkowa w ramach Budżetu 
Obywatelskiego – V edycja 2021.
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PSYCHOLOGIA l REKLAMA

Pokolenia BB, X, Y, Z 
– o co chodzi?
Współczesna rzeczywistość bywa określana jak niejednorodna, wielowy-
miarowa, nieprzewidywalna, nieokiełznana, przekraczająca wszelkie wyob-
rażenia. Jest też przy tym wielopokoleniowa. Tworzy ją kilka funkcjonujących 
obok siebie generacji, ukształtowanych przez odmienne tło historyczne i, co 
za tym idzie, mających inne spojrzenie na świat. Najczęściej określa się je li-
terami: BB, X, Y, Z. Czy wiesz, jakie pokolenie Ty reprezentujesz? Co odróżnia 
Twoją generację od innych? Sprawdźmy. 

POKOLENIE	BABY	BOOMERS	(BB),	
1946–1964
Baby boomers to generacja osób uro-
dzonych w latach 1946–1964. Nazwa 
tego pokolenia pochodzi od powojenne-
go wyżu demograficznego w USA (tzw. 
baby boom). Z racji, że jego przedstawi-
ciele byli wychowywani przez ludzi do-
tkniętych międzynarodowym konflik-
tem to ich samych cechują niezależność, 
zaangażowanie oraz mocne zaintere-
sowanie sprawami globalnymi. 
Ich główne cele to założenie ro-
dziny, stabilna praca oraz bycie 
aktywną częścią społeczeństwa. 
Ta stabilna praca, a zwłaszcza 
wiążący się z nią sukces zawo-
dowy to czynnik przynoszący im 
największą satysfakcję. To osoby 
nieczęsto zmieniające pracę – 
w ich generacji zdecydowanie 
dominuje model pracy w jednym 
przedsiębiorstwie przez długi 
okres czasu. Z kolei model ro-
dziny opiera się na czynnym 
zawodowo mężu, dającym za-
bezpieczenie finansowe, i żonie 
skupionej na prowadzeniu domu. 
To, co mocno odróżnia ich od 
następnych pokoleń to gloryfiko-
wanie autorytetów, uznawanie hierarchii 
oraz działanie według jasno ustalonych 
reguł. Pokolenie uznawane za pracowi-
te, ułożone, lojalne, cierpliwe i stabilne. 
Ze zrozumiałych względów najbardziej 
byli i są przyzwyczajeni do klasycznych 
form przekazu, takich jak telewizja, któ-
ra mimo znaczących zmian wciąż jest 
ich najbliższym kanałem komunikacji. 
Głównymi czynnikami, które decydu-
ją o zachowaniach tego pokolenia są 
wpływ ekspertów lub udokumentowane 
dowody. Dlatego wypowiadający się 
w telewizji specjalista wydaje im się 
wciąż najbardziej wiarygodnym źród-
łem informacji.  

POKOLENIE	X,	1965–1979
Dziećmi boomersów są przedstawiciele 
pokolenia X, urodzeni w latach 1965 – 
1979. To dzisiejsi dojrzali pracownicy. 
Pokolenie to znacznie przewyższa swo-
ich rodziców pod względem wykształ-
cenia – aż 27% więcej osób posiada tu 
wyższe wykształcenie w porównaniu 
z baby boomers. Kolejną różnicą jest 
podejście do pracy – podczas gdy re-
prezentanci poprzedniego pokolenia 
uchodzili za pracoholików, pokolenie X 
mocno stawia na równowagę pomiędzy 
życiem prywatnym a zawodowym. Są 
też bardziej ukierunkowani na rezultaty 
pracy, a nie sam proces jej wytwarzania. 
Charakteryzują ich lojalność wobec pra-

codawcy, rozwój osobisty, niezależność, 
ambicje.
Często nazywa się ich pokoleniem PRL, 
a także… „Nic na serio”. To dlatego, 
że czasy ich dorastania zdecydowanie 
nie były łatwe – na świecie panowała 
zimna wojna, a w Polsce kwitł w najlep-
sze PRL. W społeczeństwie narastała 
ogromna frustracja, zewsząd podwa-
żano status quo. Stąd u przedstawicieli 
tego pokolenia zauważa się bardzo czu-

ły radar na brak autentyczności, scepty-
cyzm wobec autorytetów, a za to więk-
szą nonszalancję. Choć ich dzieciństwo 
było obarczone doświadczeniem kry-
zysu ekonomicznego lat 70-tych to 
moment wejścia na rynek pracy mieli 
znacznie bardziej korzystny. Mogli do-
stosowywać swoją karierę do potrzeb 
wolnego rynku oraz zagranicznych 
standardów pracy. To właśnie przed-
stawiciele tej generacji dostali szansę 
realizacji szybkiej ścieżki kariery oraz 
rozwoju własnych biznesów. W sferze 
zawodowej najbardziej motywują ich 
możliwość awansu, ciągłe doskonalenie 
kompetencji, satysfakcja z pracy oraz 
wysoka pozycja materialna.

POKOLENIE	Y,	1980–1999
Na początek mała prywata – to poko-
lenie, które sama (z dumą) reprezen-
tuję. To generacja określana inaczej 
jako Millenialsi lub pokolenie cyfrowe. 
W odróżnieniu od swoich rodziców 
Milenialsi dobrze czują się w nowych 
technologiach i mediach cyfrowych, 
postrzegając je jako integralną część 
ich życia. Uznawani za generację nieco 
zuchwałą, na pewno otwartą i chętną na 
nowe wyzwania. Ich start w dorosłość 
był zdecydowanie prostszy niż w przy-
padku poprzednich pokoleń. Wychowali 
się w innym ustroju, w zreformowanym 
systemie edukacji, z rodzicami, którzy 

dbali o ich wykształcenie i poczucie 
własnej wartości. W rezultacie Igreki są 
najczęściej dobrze wykształcone, wy-
kazują się znajomością języków obcych 
i wysoką pewnością siebie. 
W sferze zawodowej stawiają na roz-
wój osobisty oraz poświęcanie czasu na 
pasje. Idealnym modelem jest dla nich 
połączenie pracy i pasji. Mocno pielęg-
nują swój wolny czas, który wypełniają 
różnymi aktywnościami. Z jednej strony 
cenią sobie niezależność, z drugiej zaś 
często mieszkają z rodzicami i wcale 
nie dążą do szybkiego usamodzielnie-
nia się. Pokolenie Y jest tolerancyjne, 
otwarte i skłonne do zmian. W porów-
naniu do innych pokoleń ich szczegól-
nymi cechami są wysokie kompetencje, 
samoświadomość, przedsiębiorczość, 
elastyczność, szybka adaptacyjność. 

POKOLENIE	Z,	OD	2000	
Urodzeni po 2000 roku przedstawiciele 
pokolenia Z nie znają życia sprzed ery 
Internetu i wejścia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Inaczej określa się ich jako po-
kolenie internetowe, Post-Milenialsów, 
a także generację „multitasking” (z ang. 

wielozadaniowość) To pierwsi 
ludzie dorastający w pełni scy-
fryzowanym społeczeństwie. 
Uznawani są za pokolenie spę-
dzające mało czasu w „realnym” 
świecie. Czerpią wiedzę i niemal 
wszystkie informacje z Internetu, 
a obecność w mediach społecze-
nościowych jest wpisana w ich 
codzienność. 
To osoby, które dopiero wkracza-
ją na rynek pracy. Badania poka-
zują, że zawodowo są to osoby 
wielozadaniowe, otwarte na nowe 
wyzwania, mocno angażujące się 
w pracę, ale tylko wówczas, gdy 
uważają ją za interesującą. Cenią 
sobie elastyczne warunki pracy 
(typu luźne godziny praca, praca 

zdalna), są otwarci na relokację. Szukają 
takiej pracy, która będzie ich satysfak-
cjonowała pod względem zawodowym, 
a pracodawca zapewni im rozwój za-
wodowy. Mogą stanowić bardzo war-
tościowych i kompetentnych członków 
zespołu, warto jednak pamiętać, że mają 
wysokie wymagania oraz inny pogląd 
na to, czym jest lojalność w miejscu 
pracy. To osoby mające wielkie plany 
na przyszłość. Nie boją się podróżować, 
poznawać nowych ludzi, podejmować 
nowych wyzwań. Od niedawna można 
spotkać się z jeszcze jednym terminem 
określającym tę generację – pokolenie 
C, od przymiotnika „connected” (z ang. 
„połączony”). Wyrażenie to podkreśla 
fakt bycia stale podpiętym do Internetu 
i korzystania codziennie z mediów spo-
łecznościowych zarówno do komunika-
cji prywatnej i zawodowej. 

„Każde pokolenie ma własny czas” – 
niby to prosta i oczywista prawda, ale 
ten wers z piosenki zespołu Kombi 
mocno dotyka i porusza. Każde poko-
lenie łączy podobny czas historyczny, 
a co za tym idzie przejawiane cechy, 
wyznawane wartości, oczekiwania, mo-
tywacje. Każde pokolenie jest inne, inna 
jest także komunikacja z każdym z nich. 
Jaka? O tym będzie mowa następnym 
razem. 

Marlena Hess

PSYCHOLOGIA
NASZYCH RELACJI

Kącik
PSYCHOLOGICZNY
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www.pwz.plPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Kampinos    l    Leszno    l    Izabelin    l    Łomianki    l    Błonie    l    Stare Babice    l    Ożarów Mazowiecki

Podpisanie porozumienia w sprawie budowy 
ścieżki rowerowej „WOKÓŁ KAMPINOSU” 
 W dniu 22 lipca br. w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodo-
wego w Izabelinie nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Kam-
pinoskim Parkiem Narodowym, Powiatem Warszawskim Zachodnim, 
Powiatem Nowodworskim, Powiatem Sochaczewskim, Gminą Brochów, 
Gminą Czosnów, Gminą Izabelin, Gminą Kampinos, Gminą Leoncin, Gmi-
ną Leszno, Gminą Łomianki i Gminą Stare Babice w sprawie współpracy 
na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Trasa rowerowa wokół 
Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infra-
strukturą towarzyszącą”.

K oncepcja budowy trasy rowerowej 
wokół Kampinoskiego Parku Na-
rodowego powstała z inicjatywy 

Jana Żychlińskiego – Starosty Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego, 

Członka Rady Naukowej Kampino-
skiego Parku Narodowego (KPN). 
Projekt zakłada wykonanie  w part-
nerstwie z KPN i innymi samorządami 
trasy rowerowej wokół Kampinoskiego 

Parku Narodowego. Wybu-
dowanie profesjonalnej trasy 
rowerowej o najwyższych 
standardach przyczyni się 
do skanalizowania ruchu 
rowerowego w obszarze
Kampinoskiego Parku Naro-
dowego, jego promocji oraz 
rozwoju społeczno-gospo-
darczego gmin położonych 
w jego otoczeniu.

Koncepcja wykonania trasy 
rowerowej wokół Kampino-
skiego Parku Narodowego 
została przygotowana przez 
Powiat Warszawski Zachodni 
w porozumieniu z Powiatem 
Nowodworskim, Powiatem 
Sochaczewskim oraz Kampi-
noskim Parkiem Narodowym.
W ramach koncepcji określo-
no przebieg planowanej trasy 
rowerowej z trasami łączni-
kowymi (ogółem jest to 279,112 km) 
i infrastrukturą towarzyszącą (miejsca 
odpoczynku rowerzystów, wieże wido-
kowe). Przygotowano również standar-
dy techniczne i wykonawcze, oszaco-
wano koszty realizacji inwestycji oraz 
opracowano mapę inwestycyjną pla-
nowanych tras rowerowych wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą w obszarze 
Kampinoskiego Parku Narodowego, 

powiatu warszawskiego zachodniego, 
powiatu nowodworskiego oraz powiatu 
sochaczewskiego.

Celem projektu jest wybudowanie 
spójnej, bezpiecznej, komfortowej 
trasy rowerowej, która przyczyni się 
do rozwoju społeczno-gospodarczego 
regionu, turystyki oraz promocji Kam-
pinoskiego Parku Narodowego wśród 

turystów krajowych i zagranicznych. 
Trasa rowerowa, zgodnie z założeniami, 
będzie pełniła funkcję rekreacyjną (tj. 
zapewniającą aktywne spędzanie czasu 
na rowerze w miejscu atrakcyjnym pod 
względem przyrodniczym i krajobrazo-
wym), funkcję turystyczną, a także ko-
munikacyjną.  Projekt zostanie zgło-
szony do programu Nowy Ład. Termin 
naboru upływa 30 lipca br.                 PWZ

Od 12 lipca 2021 r. została wznowiona bezpośrednia obsługa  we wszyst-
kich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. 

S posób umawiania i zapisy na pora-
dy nie ulegają zmianie. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa prosimy o sto-

sowanie się do wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego, w szczegól-
ności m.in. o zakładanie maseczek 
i dezynfekowanie rąk przy wejściu do 
punktu, a podczas porady zachowywa-
nie odpowiedniego dystansu. Osoba 
uprawniona do uzyskania nieodpłatnej 
pomocy prawnej musi być zdrowa, a na 
spotkanie do punktu przychodzi bez 
osób postronnych.

W celu umówienia terminu 
udzielenia porady, świadczenia 
poradnictwa obywatelskiego 
lub mediacji prosimy o kontakt 
pod nr tel. 22 733 72 83.  
Porady odbywają się co 45 minut.

Udzielenie porady odbywa się według 
kolejności zgłoszeń, po umówieniu wi-
zyty. Kobiecie w ciąży udziela się pora-
dy poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnospraw-
nością ruchową, które nie mogą stawić 
się w punkcie osobiście oraz osobom 
doświadczającym trudności w komu-
nikowaniu się, o których mowa w usta-
wie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku 
migowym i innych środkach komuniko-
wania się, może być udzielana pomoc 
prawna lub świadczone nieodpłatne po-
radnictwo obywatelskie, poza punktem 
albo za pośrednictwem środków poro-
zumiewania się na odległość.
Starosta Warszawski Zachodni informu-
je, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywa-
telskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 294 ze zm.) od dnia 
1 stycznia 2020 roku na terenie Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego dzia-
ła pięć punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej, w których udzielana jest  nie-
odpłatnie pomoc dla osób uprawnio-
nych, określonych ww. ustawą.

UPRAWNIENI	DO	NIEODPŁATNYCH	
USŁUG
■ Do otrzymania nieodpłatnej po-

mocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego są 
uprawnione osoby, które nie są 
w stanie ponieść kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej.

■ Osoba uprawniona, przed uzyska-
niem nieodpłatnej pomocy prawnej 
składa pisemne oświadczenie, że 
nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA	POMOC	PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, 
zwanej dalej „osobą uprawnioną”, 
o obowiązującym stanie prawnym oraz 

przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach, 
w tym w związku z toczącym się postę-
powaniem przygotowawczym, admini-
stracyjnym, sądowym lub sądowoadmi-
nistracyjnym, 
2) wskazanie osobie uprawnionej spo-
sobu rozwiązania jej problemu praw-
nego, 
3) sporządzenie projektu pisma 
w sprawach, o których mowa w pkt 1 
i 2, z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygo-
towawczym lub sądowym i pism w to-
czącym się postępowaniu sądowoadmi-
nistracyjnym, 
3a)  nieodpłatną mediację, 
4) sporządzenie projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub usta-
nowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowo-
administracyjnym oraz poinformowa-
nie o kosztach postępowania i ryzyku 
finansowym związanym ze skierowa-
niem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNE	PORADNICTWO	
OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatel-
skie obejmuje działania dostosowa-
ne do indywidualnej sytuacji osoby 
uprawnionej, zmierzające do podnie-
sienia świadomości tej osoby o przy-
sługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach 
oraz wsparcia w samodzielnym roz-
wiązywaniu problemu, w tym, w ra-
zie potrzeby, sporządzenie wspólnie 
z osobą uprawnioną planu działania 
i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie obejmuje 
w szczególności porady dla osób za-
dłużonych i porady z zakresu spraw 
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia 
społecznego. Nieodpłatne poradni-
ctwo obywatelskie obejmuje również 
nieodpłatną mediację.

NIEODPŁATNA	MEDIACJA
Nieodpłatna mediacja dostępna 
jest w każdym punkcie nieodpłat-
nej pomocy prawnej .

PWZ

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
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NASZE	STRONY

„Szliśmy do Powstania z radością...”
Już 77 lat upłynęło od wybuchu największej w historii miejskiej akcji zbrojnej. 1 sierpnia 1944 
roku o godz. 17.00 w okupowanej od pięciu lat Warszawie wyszło na ulice ok. 40 000, w więk-
szości młodych ludzi, którzy zamierzali oczyścić stolicę ze znienawidzonych, niemieckich 
najeźdźców. To na rozkaz Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. dyw. Tadeusza Komo-
rowskiego ps. „Bór” żołnierze AK, w tym bataliony harcerskie, wyszli z podziemia do otwartej 
walki z okupantem. 30 lipca br. w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego od-
były się, jak co roku, uroczystości rocznicowe z udziałem Powstańców i zaproszonych gości..

P owstanie miało poruszyć sumienie państw za-
chodnich, do tej pory nie reagujących na poczy-
nania Stalina w Polsce, którego armie, „wyzwa-

lając” Polskę, we współpracy z komunistycznym 
rządem lubelskim (PKWN), zajmowały tereny 
okupowane przez Niemców. Stalin planował pod-
porządkować Polskę Związkowi Radzieckiemu, co 
zresztą w krótkim czasie zrealizował. Trzeba przy-
pomnieć, że przez cały czas trwania powstańczych 
walk w Warszawie, po drugiej stronie Wisły stała 
Armia Czerwona. Powstanie militarnie było wymie-
rzone przeciw Niemcom, ale politycznie przeciw 
wkraczającym do Polski Rosjanom. Miało poruszyć 
sumienia przywódców zachodnich mocarstw i urato-
wać niepodległość Polski. 

DWA	MIESIĄCE	HEROICZNEJ	WALKI
Pierwszego dnia powstania uzbrojonych było tylko 
od 2 do 4 tys. Powstańców. W trakcie walk Powstań-
cy uzupełniali uzbrojenie bronią zdobywaną na 
Niemcach. Już 3 sierpnia alianci wysłali pierwsze 
samoloty (wiele z nich pochodziło z polskich dywi-
zjonów formowanych w Anglii) ze zrzutami broni 
i zaopatrzenia dla walczącej Warszawy. Niestety, 
wiele zrzutów spadało na tereny zajęte przez wroga. 
Niemcy natychmiast ściągnęli na pomoc jednostki 
pancerne, artylerię i lotnictwo, choć w stolicy było 
w tym czasie ok. 16 tys. niemieckich żołnierzy. 
W celu stłumienia powstania utworzono korpus liczą-
cy 25 tys. żołnierzy pod dowództwem generała Ericha 
von dem Bacha-Zelewskiego.
Mimo miażdżącej przewagi niemieckiego uzbrojenia, 
Powstańcy przez 63 dni walczyli z nieprawdopodob-
nym heroizmem. Bronili każdej ulicy, domu, miesz-
kania. Dopiero od 13 września stacjonujący za Wisłą 
Rosjanie również rozpoczęli zrzuty z zaopatrzeniem, 
a 17 września próby desantu na lewą stronę Wisły 
podjęły uzależnione od dowództwa sowieckiego 
jednostki I Armii Wojska Polskiego gen. Berlinga. 
W ciągu kilku dni udało się przeprawić przez Wisłę 
kilku tysiącom żołnierzy, ale ponieśli oni ogromne 
straty już w trakcie przeprawy i pierwszych walk. Ci, 
którzy mieli szczęście i przeżyli – po trzech dniach 
przepłynęli z powrotem na praską stronę Warszawy. 
Pechowcy dostali się do niemieckiej niewoli.
Wobec braku amunicji, lekarstw i środków opatrun-
kowych dla rannych oraz ogromnej liczby (kilkana-
ście tysięcy) zabitych, a przede wszystkim – wobec 
braku perspektyw na jakąkolwiek pomoc – 2 paź-
dziernika 1944 r. w Ożarowie Mazowieckim została 
podpisana umowa o zaprzestaniu działań wojen-
nych w Warszawie. Powstańcy zostali przewiezieni 
do obozów jako jeńcy wojenni, a ludność cywilna 
stolicy w liczbie co najmniej 500 tysięcy wygnana 
i wywieziona w wagonach towarowych do obozu 
przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie i jego filii, 
a po segregacji – do obozów koncentracyjnych, do 
pracy przymusowej na terenie Niemiec. Nielicznych 
zwolniono. Niemcy rozpoczęli systematyczne bu-
rzenie opustoszałego miasta.

77	ROCZNICA
Po 60 latach od Powstania, w hołdzie walczącym 
o wyzwolenie stolicy zostało otwarte Muzeum Po-
wstania Warszawskiego (w 2004 r.). Dążył do jego 

stworzenia i dopiął celu ówczesny Prezydent Warsza-
wy, Lech Kaczyński. Teraz służy kolejnym pokole-
niom prezentując szczegółowo i bardzo sugestywnie 
zatrzymaną w czasie historię tamtych dni. 
W tym symbolicznym miejscu, w Parku Wolno-
ści przy Muzeum, 30 lipca br. odbyły się obchody 
77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na 
którą przybyli m.in.: Prezydent RP Andrzej Duda, 
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, Wice-
marszałek Sejmu Beata Gosiewska, przedstawi-
ciele Senatu, biskup polowy WP Arcybiskup Józef 
Guzdek, przewodniczący Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej prof. zw. hm. Grzegorz Nowik, 
komendantka chorągwi stołecznej ZHP hm. Pau-
lina Gajownik, najwyżsi dowódcy Wojska Polskie-
go, Policji, Straży Miejskiej oraz zaproszeni goście 
– dzieci, wnuki i prawnuki Powstańców.

UROCZYSTE	OTWARCIE
Obchody otworzył JAN OŁDAKOWSKI, Dyrektor 
i współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego 
od początku jego istnienia, słowami:
– Rozpoczynając to najważniejsze w całym kalen-
darzu Muzeum Powstania Warszawskiego spotka-
nie, niech mi będzie wolno przywitać szczególnych 
gości. 
Następnie przywitał – jako najważniejszych – Po-
wstańców Warszawskich – pojawiających się co roku, 
ale niestety w coraz mniejszym składzie. Najmłod-
si Powstańcy, dzisiaj dziewięćdziesięciolatkowie, 
w 1944 roku byli 13–15-latkami, a zdarzali się jesz-
cze młodsi. 
Dyrektor powitał też, przybyłych po raz pierwszy 
w tak dużej liczbie, potomków Powstańców: córki 
i synów, wnuczki i wnuków, prawnuczki i prawnu-
ków, którzy wzięli udział w zorganizowanej przez 
Muzeum akcji „Korzenie Pamięci”. 
– 1 sierpnia 1944 roku tysiące żołnierzy Armii Kra-
jowej stanęło do walki. Nie tylko o swoje miasto, 
ale także o wolną i niepodległą Polskę. Przez 63 
dni dali z siebie wszystko, ponad ludzką miarę. To 
dlatego pokolenie Armii Krajowej uznajemy za jed-
no z najlepszych w całej naszej historii. Powstańcy 
Warszawscy, pragnę Was zapewnić, że zrobimy 
wszystko, aby pamięć o Powstaniu Warszawskim 
nie tylko trwała, ale także kształtowała kolejne 
pokolenia Polaków. Pamięć o Powstaniu Warszaw-
skim to dowód na siłę najważniejszych wartości, 
którymi się kierowaliście. Takich wartości, jak pa-
triotyzm, niepodległość, wolność, solidarność, od-
waga, tolerancja, pomoc innym, zaangażowanie. 
To są wartości, w imię których walczyliście i które 
wyznajecie przez całe życie, które przekazaliście 
swoim rodzinom. (...) Będziemy badać korzenie 
pamięci Powstania Warszawskiego, aby ta pamięć 
dalej żyła i rosnąc – kształtowała następne poko-
lenia.

ORDERY	I	ODZNACZENIA
Uczestnicy Powstania Warszawskiego z rąk Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy otrzymali: 
Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski 
– Hanna Dobraczyńska, ps. „Hania”, łączniczka; 
Ryszard Dworak ps. „Szczwany Lis I”, goniec  har-
cerskiej poczty polowej w zgrupowaniu Krybar, 

■  WARSZAWA. 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
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Romuald Janowski ps.: „Żuraw” i „Romek”, łącznik 
d-cy 1dywizjonu 1 pułku Szwoleżerów AK; Andrzej 
Kaczorowski ps.: „Mały” i „Kaczor”, łącznik Szarych 
Szeregów w ugrupowaniu „Zawiszaków”; Tadeusz 
Kowalski ps.: „Heniek” i „Barograf”, 7 p.p. AK „Gar-
łuch”; Czesława Sielska ps. „Nina”, łączniczka, od-
dział „Barry”; Wanda Thun ps. „Wandzia”, łącznicz-
ka w pułku „Baszta”.

Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości odebrał Mi-
chał Jasiński ps. „Michaś”, łącznik V obwodu Moko-
tów, batalion łączności – „SP-95”.

Prezydent wręczył również krzyże i odznaczenia 
za zasługi dla kultury polskiej, za pielęgnowanie 
pamięci o najnowszej historii Polski: kombatan-
tom, pracownikom Muzeum, wolontariuszom oraz 
popularyzatorom wiedzy o Powstaniu Warszawskim 
(pełna lista osób odznaczonych znajduje się na stro-
nie Kancelarii Prezydenta RP). 

PRZEMÓWIENIA
Prezydent RP ANDRZEJ DUDA:
– Bardzo dziękuję za kolejną już możliwość uczest-
nictwa w tej niezwykłej uroczystości, możliwości 
spotkania się tutaj, w tym wyjątkowym miejscu, 
w jednym z najpiękniejszych muzeów polskich, 
a z całą pewnością absolutnie najważniejszych – 
Muzeum Powstania Warszawskiego z naszymi bo-
haterami, z tymi, którzy kiedyś z podniesioną gło-
wą, błyskiem w oczach ruszyli po to, by odzyskać 
wolną, niepodległą, suwerenną Ojczyznę. Nie bali 
się, nie wahali się, nie kalkulowali, nie obliczali 
szans prawdopodobieństwa zwycięstwa, przepę-
dzenia Niemców. Po prostu chcieli wolnej Polski. 
Za wszelką cenę, również za cenę swojego życia. 
(...) „ewnie nie byłoby wolnej, niepodległej, całko-
wicie suwerennej Polski, gdyby nie krew przelana 
przez Powstańców Warszawskich, gdyby nie tamto 
bohaterstwo, gdyby nie tamten wysiłek, gdyby nie 
tamta postawa. (...) Ale było warto, bo nikt nie 
potrafi ocenić, jak wielki jest wkład tamtych dni 
w dzisiejszą wolną Polskę. Ale nie ma żadnych 
wątpliwości, że jest. Z całego serca Wam za to dzię-
kujemy. (...) Nie widzieliśmy się w zeszłym roku 
z powodu pandemii koronawirusa. W tym roku 
mamy spotkanie, ale tak do końca nikt nie wie, 
co będzie dalej. Wszyscy mamy nadzieję, że po-
konamy pandemię. Chcę podziękować wszystkim 
młodym, którzy przez ten czas służyli bohaterom, 
Powstańcom Warszawskim, choćby zanosząc im 

posiłki, obiady. Po to, by ułatwić im codzienne 
funkcjonowanie. Z całego serca za to dziękuję. 
Cześć i chwała Bohaterom! Wieczna pamięć Po-
ległym! Niech żyją Powstańcy Warszawscy!   
 
Prezydent m.st. Warszawy RAFAŁ TRZA-
SKOWSKI:
– Spotykamy się, jak co roku, na szlaku upamięt-
nienia Powstania Warszawskiego. Część z nas po 
raz siedemdziesiąty siódmy. Ja pamiętam czasy, 
kiedy rocznicy Powstania nie można było świę-
tować tak jak chcemy. Myślę, że prawie w każdej 
rodzinie, w całej Polsce odbywają się dyskusje, czy 
było warto, co z tego wszystkiego wynika? Wczoraj 
Wanda Stawska powiedziała bardzo ważne słowa. 
Jeżeli ktoś nie przeżył okupacji, nie był przez 5 lat 
poniżany, nie obserwował przez 5 lat tego ogromu 
zła i zbrodni, to nie ma prawa oceniać Powstania 
Warszawskiego. (...) Spotkania z powstańcami 
warszawskimi są niesłychanie istotne dla nas 
wszystkich. Niezależnie od pokolenia, wszyscy 
mówią o tym, że jak się spotykają z powstańcami 
warszawskimi, to ładują sobie baterie na tygo-
dnie, miesiące swojej działalności, swojej pracy. 
Spotkania z Wami pokazują, kim byliście, jakie 
wartości ze sobą niesiecie, jak ważni jesteście dla 
nas i dla przyszłych pokoleń. 
Zawsze patrzę z podziwem, że nigdy nie zginacie 
kręgosłupa, zawsze jesteście uśmiechnięci, zawsze 
widać ten błysk w oku. Wszyscy wspominamy 

ofiary krwi, ale jakże ważne są te inne wartości: 
życzliwość, tolerancja, skromność. Fantastyczny 
projekt „Korzenie Pamięci”, który został zainicjo-
wany w Muzeum Powstania pomaga nam, tym 
wszystkim, którzy mieli to szczęście mieć w rodzi-
nie powstańców, wspominać, jacy oni byli, jakie 
to były cechy. 
Spotkania z Wami dają nam nadzieję, dają nam 
energię, wzmacniają nasz kręgosłup, piętnują 
wszystkich konformistów i hipokrytów. (...) Wy 
jesteście po prostu pięknymi ludźmi. (...) Oba-
wiam się, że Warszawa i tak byłaby zniszczona. 
Znamy plany Hitlera. Warszawa ma wpisane 
w DNA, że zawsze się podnosi. Jest twarda tak 
jak Wy, dumna jak Wy (...) To dzięki Wam jest 
stolicą i olbrzymia większość z Was zaangażowa-
ła się w jej odbudowę, tworzyła ją razem z nami. 
Bez Was nie byłoby Polski, bez Was nie byłoby 
nas, bez Was nie byłoby tych wartości, bez Was 
nie byłoby Warszawy. I za to chciałem Wam dzi-
siaj serdecznie podziękować.”

Prof. LESZEK ŻUKOWSKI, przedstawiciel Po-
wstańców Warszawskich w Radzie Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, do 2020 r. prezes Zarzą-
du Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK:
– Żyjący jeszcze powstańcy zastanowią się być 
może, czy dobrze wypełnili rozkazy, lub, czy 
przekazali młodszym pokoleniom zadanie każ-
dego Polaka walki o wolność, w przypadku takiej 

potrzeby. Na szczęście w warunkach pokojowych 
pokój zapewnia nam członkostwo w Unii Eu-
ropejskiej, partnerska współpraca z sąsiadami 
i ustawa dezubekizacyjna. Jesteśmy wdzięczni 
najwyższym władzom z Panem Prezydentem RP 
Andrzejem Dudą i Panem Prezydentem Stolicy 
Rafałem Trzaskowskim na czele za opiekę, jaką 
jesteśmy otaczani, że wymienię Dom Powstańca 
Warszawskiego na Nowolipiu, przychodnię lekar-
ską na ul. Litewskiej czy kontakty z wolontariusza-
mi w domu i otrzymywanie przez potrzebujących 
posiłków. Chciałbym też podkreślić rolę i znacze-
nie Muzeum Powstania Warszawskiego. Zakres 
działalności Muzeum jest tak obszerny, że w na-
szej pamięci odtwarzane są chwile radości, grozy 
i nadziei. Nadziei, że przyszłość naszego Państwa 
pod kierunkiem młodzieży, gdy ta osiągnie wiek 
i kompetencje, będzie też niezagrożona.
Dziękujemy pracownikom Muzeum wraz z wo-
lontariuszami za opiekę, którą nas otaczają i at-
mosferę tutaj panującą. Powstanie Warszawskie, 
tak jak poprzednie nasze powstania narodowe 
z wyjątkiem wielkopolskiego i trzeciego śląskiego 
zakończyło się klęską. Walkę po 2 miesiącach prze-
graliśmy, ponosząc ogromne straty – ok.15 tys. po-
wstańców i 10 razy więcej ludności cywilnej. Gdy-
by nie rozpoczęcie Powstania, Niemcy zamierzali 
przekształcić miasto w twierdzę Festung Warschau 
i gdyby Rosjanie chcieli ją zdobyć, też musieliby 
przekształcić miasto w ruinę. Walkę niestety prze-
graliśmy, ale w narodzie pozostała wskazówka – 
o wolność trzeba walczyć.”

Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Powstań-
ców Warszawskich Pani HALINA JĘDRZEJEW-
SKA ps. „Sławka”  w czasie Powstania Warszaw-
skiego należała do patrolu sanitarnego w batalionie 
Miotła. Brała udział w walkach na Woli, Starym Mie-
ście, Czerniakowie i na Książęcej. Została dwukrot-
nie odznaczona Krzyżem Walecznych. Po powstaniu 
trafiła do obozu jenieckiego. Po wojnie ukończyła 
studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim 
i całe życie pracowała jako lekarka. Powiedziała do 
zebranych parę ważnych zdań:
– Cieszę się bardzo, że mogę tu dzisiaj być, że 
mogę się z moimi kolegami z Powstania spot-
kać, a jest już ich bardzo mało. Przypomnieć 
sobie, jak to było w czasie Powstania. Myślę, że 
my Powstańcy będziemy do końca życia pamię-
tać to, co przeżyliśmy. Pamiętamy rzeczy waż-
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NATYCHMIASTOWA POMOC w czasie pandemii

OSTEOPATIA
Mgr JAKUB GÓRNICKI  
leczy nagłe, ale też 
i przewlekłe zespoły 
bólowe oraz trudne 
przypadki kliniczne 
bezskutecznie leczone 
metodami szpitalnymi, 
sanatoryjnymi  
lub lekami.

Jest wykładowcą  
w jednej z warszawskich 
uczelni na Wydziale 
Fizjoterapii oraz Medycyny 
Osteopatycznej.

Uzyskał dyplom osteopaty 
w Anglii.

Zbiegi u mgr Górnickiego w ogrom
nej liczbie przypadków zapobiegają 
operacjom przepuklin kręgosłupa 
oraz stawów kolan, bioder, ramion, 
barku.

TECHNIKI ZABIEGÓW usprawniają 
połączenia i zależność od kręgosłupa 
układu krwionośnego oraz nerwo
wego, likwidując różne bóle.

WSKAZANIAMI DO ZABIEGÓW 
u  osteo pa ty są m.in.: zaburzenia  
czucia, dręt wie nie rąk, drętwienie 

i bóle nóg, stany pourazowe, na 
ciągnięcia, „kolano skoczka”, „ło kieć 
tenisisty”, rwa kulszowa, rwa barkowa, 
bóle kręgosłupa w każdym odcinku, 
róż nego rodzaju zwichnięcia oraz 
wiele innych.

OSTEOPATIA to doskonała i uznana 
metoda leczenia w systemie me
dycznym. Efekty są rewelacyjne.

WAŻNE!
Usuwane są również zaburzenia 
funkcjonalne: układu gastryczne-
go, urologicznego, oddechowego, 
zaburzenia koordynacji i psycho-
motoryki u dzieci, zespoły bólowe 
u kobiet w ciąży – bez leków.

DIAGNOSTYKA I KOREKTA WAD 
PO STA WY u dzieci i młodzieży.

Mgr Górnicki zaprasza na bezpłatną 
konsultację, by ustalić możliwość 
leczenia oraz ewentualne przeciw
wskazania.
Należy mieć wyniki: badania RTG 
lub MR (rezonans magnetyczny), 
ew. badań dotyczących innych 
chorób.

Ośrodek Naturmed proponuje do
godne terminy i godziny zabiegów 
dla pracujących.

Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii NATURMED 
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki, ul. Koronacyjna 15

U NAS MOŻESZ CZUĆ SIĘ  BEZPIECZNIE!  Każda wizyta w ośrodku NATURMED odbywa się  
z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z pandemią.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku
od godz. 9.00 do 17.00

    tel.:  22 662 49 07 
604 092 007

niejsze i mniej ważne, ale w każdym razie słowo 
Powstanie jest dla nas wciąż niezwykle ważne. 
Szliśmy do Powstania – może to brzmi dziwnie 
– z radością. Baliśmy się, że możemy nie zdążyć 
na zbiórkę, że nie weźmiemy udziału w walce. To 
było dla nas niezwykłe, że za chwilę będziemy 
z bronią w ręku walczyć o nasze miasto. Jestem 
szczęśliwa, że teraz mogę słyszeć ciepłe, serdecz-
ne słowa o Powstaniu. Bez względu na to, jak to 
było trudne, bez względu na to, jakie były straty, 
Warszawa nas sławi, i Warszawiacy. To powsta-
nie było dla nas czymś niezwykłym. Daliśmy 
dowód, że kochamy nasze miasto, że będziemy 
o nie walczyć do ostatniej kropli krwi. Pomyślcie 
czasem o Powstaniu i o Powstańcach. Powstańcy 
Warszawscy chcieli walczyć o Polskę. Liczyło się 
tylko to, czy nam się uda uratować Warszawę. 
Cóż Wam jeszcze mogę powiedzieć...

Głos zabrała Komendantka Chorągwi Stołecznej 
Związku Harcerstwa Polskiego hm. PAULINA 
GAJOWNIK, mówiąc o istotnym udziale organiza-
cji harcerskich w upamiętnianiu Powstania i o tym, 
jak wzorują się na życiu Powstańców. Przypomniała, 
że tegorocznym obchodom po raz piąty towarzyszy 
zlot, organizowany przez cztery organizacje harcer-
skie i Muzeum Powstania Warszawskiego, na którym 
m.in. debatowano o tym, co zrobić, żeby nie dopuścić 
do powtórzenia takiej sytuacji (wojny); o tym, co jest 
w życiu ważne. 
– Dzisiaj potrzeba nam wiele odwagi, uważności, 
troski i szacunku do drugiego człowieka i jego 
życia. Chcemy wziąć odpowiedzialność za świat, 
w którym żyjemy. Sprzeciwiamy się nacjonali-
zmowi, rasizmowi. Wartości, które nam prze-
kazaliście będą dla nas drogowskazem. Chcemy 
wziąć odpowiedzialność za świat, w którym żyje-
my – zakończyła.

POWSTAŃCZA	RODZINA
W trakcie całego wydarzenia harcerki i wolontariu-
sze roznosili wodę do picia. Po zakończeniu części 

oficjalnej wszyscy obecni zostali zaproszeni do roz-
stawionych w parku stolików na poczęstunek. Pogoda 
dopisała. Upał nie dokuczał. Widać było, że Powstań-
cy tworzą jedną rodzinę. Nawet nie znający się wcześ-
niej, rozumieli się doskonale i mówili „tym samym 
językiem”. Były oczywiście wzruszające spotkania 
współtowarzyszy z jednego oddziału, łzy, ucałowania 
i radość. Uroczystość sponsorowało Miasto Stołeczne 
Warszawa.

NIEZWYKŁE	SPOTKANIA
PANTERA. Miałem zaszczyt porozmawiać chwi-
lę z jednym z młodych Powstańców – WIESŁA-
WEM MAŁKOWSKIM ps. „Pantera”, który był 
w towarzystwie córki. Pozwolił jej założyć swój beret 
z oficerskimi dystynkcjami, ale zaznaczył, że córka 
może go założyć wyłącznie będąc w jego towarzy-
stwie. „Pantera” walczył w zgrupowaniu „Róg”, 
w 102 kompanii z batalionu „Bończa” na Starówce. 
Jego brat zginął w pierwszych dniach powstania. Pan 

Wiesław przed Powstaniem był w Szarych Szeregach. 
1 sierpnia 1944 r. miał 14,5 roku. 

SZRON. Chwilę później czekało mnie kolejne prze-
życie – kilka minut na rozmowę ze mną poświęcił 
najstarszy żyjący uczestnik Powstania Warszawskie-
go. Pułkownik KAZIMIERZ KLIMCZAK ps. 
„Szron” urodził się 15 lutego 1914 roku. Od 1936 
roku służył w Wojsku Polskim. Brał udział w wal-
kach Armii „Pomorze” w kampanii wrześniowej. 
Uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Został ciężko 
ranny pod Mełnem w okolicach Grudziądza – trafił 
na kilka miesięcy do stołecznego Szpitala Ujazdow-
skiego. Po odzyskaniu zdrowia pozostał w Warsza-
wie. Będąc inwalidą wojennym nawiązał kontakt 
ze Związkiem Walki Zbrojnej. W czasie okupacji 
pracował w Monopolu Tytoniowym na ul. Kaliskiej 
w Warszawie. Podczas Powstania walczył w stop-
niu sierżanta na Woli w szeregach Obwodu Ochota 
Armii Krajowej. Warszawę opuścił z ludnością cy-

wilną, dostał się do niewoli, ale udało 
mu się zbiec z transportu. W lutym 
1945 powrócił do stolicy, gdzie został 
skierowany do służby w pułku samo-
chodowym, jako dowódca plutonu 
transportowego. W wojsku służył do 
1946 roku. Pan Kazimierz czyta bez 
okularów, dobrze słyszy i do chwili 
obecnej umawia się w szkołach na 
spotkania z dziećmi, opowiada im 
swoją historię, odpowiada na pytania. 
Uważa to za swój obowiązek, który 
musi wypełnić dla Ojczyzny. A prze-
cież ma już 107 lat (!). Zacytował mi 
znaną kwestię hetmana Stefana Czar-
nieckiego, bohaterskiego obrońcy 
Ojczyzny w wielu wojnach w XVII 
wieku: – Jam nie z soli, ani z roli, 
ale z tego, co mnie boli wyrosłem – 
nawiązując do swoich powstańczych 
przeżyć, o których mi opowiadał. 
Na koniec dodał: – Wolność trzeba 

szanować. I nie powinno być podziałów. Polska 
jest jedna. Od Mieszka I, przez 1000 lat jesteśmy 
narodem polskim. Kiedy o tym mówił – wyglądał 
przynajmniej o 30 lat młodziej.

Z tegorocznych obchodów zapamiętałem jeszcze jed-
ną sytuację. 94-letnia Halina Jędrzejewska z batalionu 
„Miotła” miała trudności z wejściem na wysoki po-
dest. Wprowadzili ją pod ręce – wspólnie – Andrzej 
Duda i Rafał Trzaskowski. 
Chciałbym, żeby zarówno ta symboliczna scena, jak 
i głęboki sens słów przemawiających trafiły na sta-
łe do serc polityków i nas wszystkich. I przekładały 
się na wspólne relacje nie tylko tego jednego dnia. 
Wszyscy przecież mamy wspólną historię, jesteśmy 
jednym, wolnym Narodem. Polakami.

Tekst i zdjęcia  
Jacek Sulewski

OBSZERNA GALERIA ZDJĘĆ na https://mocnestrony.com.pl
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Jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców gminy inwestycji 
została udostępniona do użytkowania. Ponad rok trwały kompleksowe pra-
ce rewitalizacyjne zabytkowego Parku Ołtarzewskiego, a w ostatnią nie-
dzielę lipca odbyło się jego ofi cjalne otwarcie. Uroczystości towarzyszył 
Ekopiknik oraz koncert plenerowy Woytek Mrozek Chamber Orchestra.  

N a terenie Parku Ołtarzewskiego 
pojawiły się nowe, utwardzone 
ciągi ścieżek oraz kilka placów 

wypoczynkowo-rekreacyjnych. Dla 
poprawy bezpieczeństwa zainstalo-
wano oświetlenie oraz monitoring. 
Powstały również elementy małej ar-
chitektury, m.in. stoły do gier w sza-
chy, chińczyka oraz piłkarzyki. Dla 
aktywnych stworzono ścieżkę fitness 
z towarzyszącymi jej placami, na któ-
rych umieszczono urządzenia do ćwi-
czeń, m.in. poręcze gimnastyczne oraz 

ściankę sprawnościową. Obok miejsca 
przeznaczonego do palenia ognisk 
posadowiono drewniane altany wraz 
z ławkami i stołami. 
Pojawiło się 40 nowych budek dla 
wiewiórek, nietoperzy, ptaków oraz 
owadów pożytecznych, za dnia żeru-
jących na łące kwietnej. Wszystko po 
to, by zapewnić korzystne warunki 
bytowania i różnorodność gatunków. 
Zbiorniki wodne przeszły cykl dzia-
łań biorekultywacyjnych, mających 
na celu biologiczne podczyszczenie 

i odmulenie stawów. Największy 
z nich został wzbogacony o fontanny, 
pełniące nie tylko funkcję dekoracyj-
ną (szczególnie wieczorną porą), ale 
też przyczyniające się do poprawienia 
napowietrzenia i jakości wody, a co za 
tym idzie, polepszenia warunków by-
towania organizmów wodnych. 
I na tym oczywiście nie koniec – 
wykonane zostały nowe nasadzenia 
drzew, krzewów, bylin oraz traw, które 
uzupełniły rozpoczęte uprzednio dzia-
łania na rzecz zachowania bioróżno-
rodności zieleni. 
Dla zobrazowania skali przedsięwzię-
cia warto przedstawić efekty projektu 
w liczbach. W samym parku pojawiło 
się prawie 200 nowych drzew, blisko 
3000 krzewów i 60 000 bylin, paproci, 

traw i kwiatów. Kondycję nasadzonej 
roślinności poprawia, rozłożone w ne-
wralgicznych obszarach parku, nawod-
nienie kropelkowe. 
Chore i stwarzające zagrożenie drzewa 
zostały wycięte, a pozostały drzewo-
stan poddano pracom pielęgnacyjnym 
i przycince. 
Zakres projektu objął również nasa-
dzenia roślin w obszarach dotychczas 
jeszcze niezagospodarowanych, które 
znajdują się przy nowo wybudowanych 
obiektach użyteczności publicznej, 
m.in. przy hali widowiskowo-sporto-
wej w Kręczkach, ośrodku zdrowia 

w Ożarowie Mazowieckim, placów-
kach oświatowych, czy też ogólno-
dostępnych skwerech publicznych. 
Miejskie obszary funkcjonalne zyskały 
aż 400 nowych drzew i 15 000 sztuk 
krzewów!
Mamy nadzieję, że efekty moderniza-
cji, obok walorów środowiskowych, 
wpłyną również na estetykę miejsc ob-
jętych zmianami oraz zachęcą miesz-
kańców do aktywnego spędzania wol-
nego czasu. 

Paulina Gajewska, Agnieszka Kĳ ewska
Jednostka Realizująca Projekt

GMINA	OŻARÓW	MAZOWIECKI

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Utrzymanie i konserwacja Kanału Ożarowskiego
Gmina Ożarów Mazowiecki przejęła 
w tym roku konserwację rz. Kanał 
Ożarowski podejmując obowiązki 
Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie. Ciek stanowi 
śródlądowe wody powierzchniowe 
płynące Skarbu Państwa.  

J uż widać pierwsze efekty prac 
konserwatorskich, które rozpo-
częto od najniższego punktu Ka-

nału Ożarowskiego – w rejonie, gdzie 
wpada on do Utraty. Pomimo występo-

wania trudnych, gęsto zarośniętych te-
renów rolniczych mogących utrudniać 
przepływ wody – minimalizowane jest 
opóźnianie tempa robót. Prace dotarły 
już do odcinków miejskich i zmierza-
ją dalej – do górnego odcinka biegu 
kanału. Obecnie przeprowadzane jest 
koszenie brzegów, usuwanie krzewów 
porastających dno i brzegi oraz elimi-
nowanie przeszkód naturalnych i zato-
rów. W pierwszej kolejności planowa-
ne jest udrożnienie koryta rz. Kanał 
Ożarowski, natomiast kolejne prace – 
w trosce o uprawy rolne i ograniczenie 

możliwości ich zalania – zostaną wy-
konane na jesieni. 
Ze względu na możliwość wystąpie-
nia nawalnych opadów, przed którymi 
ostrzegają alerty pogodowe – prace 
utrzymaniowe i konserwacyjne są dla 
wszystkich niezwykle istotne, szcze-
gólnie w okresie wegetacyjnym roślin 
i intensywnego zarastania. Roboty 
prowadzone są przy stałej współpracy 
z mieszkańcami. Najczęściej spotykają 
się ze zrozumieniem i zaangażowaniem 
właścicieli, dzięki czemu odbywają się 
płynnie i skutecznie. Mieszkańcy mają 

świadomość, że sprawne zakończenie 
prac będzie korzystne dla utrzymania 
wody w korycie, a nie poza nim. 
Zdarzają się miejsca trudniejsze i bar-
dziej skomplikowane, gdzie nie zacho-
wano pasów technologicznych (eksplo-
atacyjnych) lub ograniczono dostęp do 
cieku. W przypadku, gdy właściciel 
terenu, ze względu na indywidualne, 
uzasadnione potrzeby – samodzielnie 
wykosi określony odcinek – istnieje 
możliwość nieingerowania w tym miej-
scu w teren przez pracowników. 

Apelujemy o przestrzeganie dostęp-
ności pasów eksploatacyjnych, w celu 
uniknięcia strat rolniczych i szkód na 
znacznych obszarach.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 624), właściciel nieruchomości 
przyległej do publicznych śródlądo-
wych wód powierzchniowych jest 
obowiązany umożliwić dostęp do 
wód na potrzeby wykonywania ro-
bót związanych z utrzymywaniem 
wód. 
Kto wbrew ww. obowiązkowi unie-
możliwia dostęp do wód na potrze-
by wykonywania robót – podlega 
karze grzywny (art. 477 pkt 10). 

Wszystkim zaangażowanym w zadanie 
dziękujemy.

Robert Głazowski  
Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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KRONIKA	POLICYJNA

www.ursusweterynarz.pl

NA WIZYTĘ 
NALEŻY
UMÓWIĆ SIĘ
TELEFO-
NICZNIE
LUB BEZ POŚREDNIO 
NA NASZEJ

STRONIE

02-495 WARSZAWA-URSUS, UL. RYNKOWA 5

TEL.: 22 245 31 07 | 604 157 775

GODZINY OTWARCIA:
pon.–pt. 11.00–19.00 sobota 10.00–14.00

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA 🗨UWAGA! 
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Warszawa Ursus
ul. Wiosny Ludów 61

(przy stacji PKP Ursus)

Tel. 721-214-743

NAPRAWA 
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PODZIĘKOWANIE	DLA	DZIELNICOWYCH	
Z	URSUSA
Na ręce Komendanta Rejonowego Policji 
Warszawa III podziękowania złożył Naczelnik 
Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji 
w Olsztynie. Dzielnicowi z Ursusa asp. Marta 
Włoszek oraz mł. asp. Artura Kiczuł zatrzy-
mali osobę podejrzaną o udział w zorganizo-
wanej grupie przestępczej.

ARESZT	ZA	PODPALENIE	BUDYNKU	I	GROŹBY	
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa 
Ursus patrolując teren dzielnicy otrzymali 
zgłoszenie, że na ul. Regulskiej doszło do poża-
ru pustostanu. Po przybyciu na miejsce zastano 
dwie kobiety oraz straż pożarną, która już uga-
siła ogień. Funkcjonariusze ustalili, iż w chwili 
pożaru w budynku przebywały dwie kobiety 
w wieku 38 lat. Ogień, który został podłożony 
w korytarzu zmusił je do ucieczki przez okno. 
Na szczęście nie odniosły żadnych obrażeń.
W toku dalszych czynności ustalono mężczy-
znę, który podpalił budynek. Sprawca przeby-
wał wśród osób znajdujących się na miejscu 
interwencji. Dodatkowo 62-latek kierował 
groźby karalne pozbawienia życia w kierunku 
pokrzywdzonych.
Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony 
do komisariatu w Ursusie. Funkcjonariusze 
po zebraniu materiału dowodowego przedsta-
wili 62-latkowi dwa zarzuty. Prokurator po-
parł wniosek funkcjonariuszy i decyzją sądu 
mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 
okres dwóch miesięcy.

ODPOWIEDZĄ	ZA	ATAK	
NA	RATOWNIKÓW	
Policjanci patrolujący warszawską Ochotę 
zatrzymali 32-letnią kobietę oraz 27-letniego 
mężczyznę, którzy znieważyli, naruszyli niety-
kalność cielesną oraz grozili ratownikom me-
dycznym, którzy udzielali im pomocy. Osoby 

usłyszały zarzuty i dobrowolnie poddały się 
karze.
Funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Ko-
mendy Stołecznej Policji pełniący służbę na te-
renie KRP Warszawa III na al. Jerozolimskich 
podjęli interwencję wobec trzech agresywnie 
zachowujących się osób. Od dwóch mężczyzn 
i kobiety wyraźnie była wyczuwalna woń al-
koholu. 27-latek miał widoczne obrażenia ca-
łego ciała. Funkcjonariusze wezwali na miejsce 
załogę karetki pogotowia. W czasie udzielania 
pomocy medycznej 27-latek skierował swo-
ją agresję na ratowników. Zaczął ich obrażać 
i odpychać od siebie. Po chwili uderzył jedne-
go z medyków. Policjanci szybko obezwładnili 
agresora. Jego 32-letnia partnerka widząc co 
się dzieje, zaczęła również ubliżać medykom 
i ich zaatakowała. Kobieta podobnie jak jej 
partner została obezwładniona. 38-latek, który 
towarzyszył zatrzymanym usiłował przeszka-
dzać ratownikom i policjantom w wykonywa-
niu ich obowiązków.
27-latek oraz jego 32-letnia partnerka po opa-
trzeniu przez medyków zostali zatrzymani 
i przewiezieni do komendy na warszawskiej 
Ochocie, gdzie sprawdzono ich stan trzeźwo-
ści. Badanie na zawartość alkoholu wykazało 
w organizmie kobiety prawie 3 promile, a jej 
partnera prawie 2,5 promila.
38-latek, który utrudniał czynności na miejscu 
interwencji miał ponad 1,5 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Z uwagi na upo-
jenie alkoholem został doprowadzony na izbę 
wytrzeźwień.
Po wytrzeźwieniu 32-latka usłyszała dwa za-
rzuty: znieważenie oraz naruszenia nietykalno-
ści ratowników medycznych. Jej 27-letni part-
ner usłyszał łącznie cztery zarzuty. Mężczyzna 
oprócz znieważenia i naruszenia nietykalności 
medyków usłyszał jeszcze zarzut z artykułu 
190 kodeksu karnego.

MAJĄC	5	CZYNNYCH	ZAKAZÓW	
KIEROWAŁ	PEUGEOTEM
Policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali 
46-latka, który posiadał 5 zakazów prowadze-
nia pojazdów. Mężczyzna prowadził pojazd 
mając pół promila alkoholu w organizmie. 
Odpowie za złamanie zakazów sądowych oraz 
kierowaniew stanie nietrzeźwości.

Policjanci z Wydziału Prewencji w Piasto-
wie na Al. Tysiąclecia zauważyli Peugeota, 
którego kierujący nie utrzymywał pasa ru-
chu. W związku z podejrzeniem, że kierowca 
może być nietrzeźwy zatrzymali pojazd do 
kontroli.
W trakcie legitymowania okazało się, że 46-la-
tek posiada 5 czynnych zakazów kierowania 
pojazdami, wydanych przez sądy w Warszawie, 
Pruszkowie i Otwocku. Zakazy obowiązują do 
2026 roku. 
Funkcjonariusze zatrzymali 46-latka i prze-
wieźli do komisariatu sprawdzić trzeźwość kie-
rującego. Badanie alkomatem wykazało ponad 
pół promila alkoholu w organizmie.
Mężczyzna usłyszy zarzuty złamania zakazów 
sądowych oraz kierowania pojazdem w stanie 
nietrzeźwości. Za przestępstwo złamania za-
kazu kodeks karny przewiduje karę do 3 lat 
pozbawienia wolności.

ŚMIERTELNY	WYPADEK	W	REGUŁACH
Około godziny 22.00 w Alejach Jerozolim-
skich w Regułach miał miejsce tragiczny 
w skutkach wypadek drogowy. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów wynika, że doszło do po-
trącenia mężczyzny przez kierującego saa-
bem. Do potrącenia doszło na przejściu dla 
pieszych. Niestety 63-letni pieszy, w wyniku 
odniesionych obrażeń, zmarł.
Na miejscu zdarzenia przez kilka godzin 
trwały czynności procesowe. Oprócz służb 
ratunkowych na miejscu obecny był prokura-
tor. Prowadzone przez Prokuraturę Rejonową 
w Pruszkowie oraz policjantów śledztwo po-
zwoli na ustalenie dokładnych okoliczności 
wypadku.
To już 22 wypadek w tym roku, na terenie 
powiatu pruszkowskiego i 7 ofiara śmiertel-
na. Policjanci apelują o ostrożność na dro-
dze. Apelujemy do wszystkich użytkowników 
dróg, zarówno do kierowców, jak i niechronio-
nych uczestników ruchu drogowego o rozwa-
gę, ostrożność oraz respektowanie przepisów 
drogowych. Pamiętajmy, że przepisy ruchu 
drogowego, znaki drogowe, ograniczenia 
prędkości są po to, by się do nich dostoso-
wać!
Policjanci przypominają również o używaniu 
elementów odblaskowych przez pieszych. 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ru-
chu drogowym piesi, którzy poruszają się po 
drodze po zmierzchu poza obszarem zabu-
dowanym są obowiązani używać elementów 
odblaskowych w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu.
Poza obszarem zabudowanym drogi z reguły 
nie posiadają wydzielonych chodników i w 
większości nie są oświetlone lub też są słabo 
doświetlone. Dodatkowo kierowcy rozwija-
ją o wiele większe prędkości niż w obszarze 
zabudowanym, a piesi w ciemnych ubraniach, 
bez odblasków, niestety są zupełnie niewi-
doczni dla kierowców. 
Prawidłowo noszone odblaski mogą ura-
tować życie pieszym. Element odblaskowy 
powinien być umieszczony w takim miejscu, 
by znalazł się w polu działania świateł samo-
chodowych i był zauważalny dla kierujących 
nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z 
przodu). Samochodowe światła mijania oświet-
lają drogę niesymetrycznie (więcej światła kie-
rowanego jest na prawą stronę drogi), zaleca 
się zatem pieszym idącym lewą stroną drogi 
(w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów) 
noszenie odblasków na prawej ręce lub nodze 
(od strony ruchu pojazdów).

ZNIEWAŻYŁ	I	NARUSZYŁ	NIETYKALNOŚĆ	CIELESNĄ						
INTERWENIUJĄCYCH	FUNKCJONARIUSZY
Około 6:30 dyżurny komisariatu w Błoniu 
otrzymał zgłoszenie o kliencie, który w jed-
nej z placówek handlowych wszczął awantu-
rę. Na miejsce udali się policjanci z ogniwa 
patrolowo-interwencyjnego. Jednak ten przed 
ich przybyciem zdążył się oddalić. W trakcie 
penetracji terenu zauważyli mężczyznę, które-
go rysopis odpowiadał ustalonemu wcześniej 
opisowi. Podjęli wobec niego interwencję.
23-latek od samego początku był agresywny 
w stosunku do policjantów, nie stosował się 
do wydawanych poleceń, słowami wulgarny-
mi znieważył interweniujących funkcjonariu-
szy i naruszył nietykalność cielesną jednego 
z nich kopiąc go w nogę. Mundurowi zatrzy-
mali mieszkańca gminy. Za popełnienie tych 
przestępstw kodeks karny przewiduje karę na-
wet do 3 lat pozbawienia wolności.

Zebrał Tadeusz Kotus
Źródło: KRP III Warszawa, KPP Pruszków, KPP Stare Babice
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Z JOANNĄ STOGĄ, 
autorką książki „Las, pole, dwa sobole” 
rozmawia Lucyna Dąbrowska

■   Z zawodu jest Pani fotografką. Dlaczego zdecydowała się Pani 
napisać i wydać książkę?

Uwielbiam snuć opowieści i robię to również, fotografując, 
ale przyszedł czas, by coś odmienić i sięgnąć w końcu po 
słowo. Zaczęłam od publikacji opowiadań i potem natural-
ną kontynuacją było wydanie zbioru. Przymierzałam się do 
tego od dłuższego czasu, uczyłam się pisarskiego rzemiosła, 
doskonaliłam warsztat, zatem nie była to nagła i spontanicz-
na decyzja, a efekt wcześniejszych działań i przemyśleń.

■   Pani książka wydaje mi się bardzo intensywna, mimo że jest 
dosyć krótka objętościowo. Ile czasu Pani nad nią pracowała?

W sumie kilka miesięcy, przy czym część opowiadań mia-
łam napisanych wcześniej. Końcowy etap pracy nad zbio-
rem nałożył się na czas pandemii i to mi akurat pomogło. 
Dzięki temu, że byłam zamknięta w domu, miałam więcej 
czasu na pisanie.

■   „Las, pole, dwa sobole” to bardzo osobista książka. Czy to 
ułatwiało Pani pracę nad nią czy wręcz odwrotnie?

Czytelnicy odbierają tę książkę jako bardzo osobistą, ale 
proszę pamiętać, że nie jest to pamiętnik, a literatura i tak do 
tego podchodziłam podczas pracy. Zatem jeśli coś sprawiało 
mi trudność, to nie osobiste zaangażowanie, a aspekty litera-
ckie. Emocje są dla mnie bardzo ważne i dla tych opowiadań 
były bez wątpienia punktem wyjścia, jednak równie istotna 
okazała się forma, w jaką chciałam te emocje „zapakować”. 
Zależało mi na maksymalnym skondensowaniu wrażeń, 
przy jednoczesnym zachowaniu umiaru. Nie chciałam, by 
opowiadania były przegadane. Miałam nadzieję, że czytel-
nicy po przeczytaniu opowiadań sami zechcą dopowiadać 
własne historie.

■   W swojej książce porusza Pani bardzo uniwersalny temat – 
straty matki. Z jakim odbiorem czytelników się Pani spotkała?

Często mi się zdarza, że czytelnicy opowiadają mi o włas-
nych przeżyciach związanych ze śmiercią bliskiej osoby. Są 
to dla mnie bardzo wzruszające chwile i najbardziej mnie 
wówczas cieszy, gdy ktoś zapewnia, że moje opowiadania 
pomogły mu przepracować trudną sytuację. Starałam się, by 
książka mimo tak poważnej tematyki niosła ze sobą opty-
mistyczne przesłanie i czuję wielką satysfakcję, gdy tak jest 
odczytywana.

■   Czy trudno jest zadebiutować w Polsce? Jak Pani postrzega 
nasz rynek wydawniczy?

Dzięki warsztatom i kursom literackim, w których uczestni-
czyłam, poznałam wiele osób zarażonych pasją pisania. Na 
ich, jak również na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że 
bardzo trudno jest zadebiutować, ale jeszcze trudniej dotrzeć 
do czytelników. W dzisiejszych czasach pisarz nie może po-
zostać jedynie pisarzem, musi być dodatkowo specjalistą od 
reklamy i promocji, a są to zupełnie różne energie. Pisanie 
wymaga skupienia i samotności, promocja wręcz przeciw-
nie i nie każdy dobrze się w tym odnajduje.

■   Jakie ma Pani plany na najbliższą przyszłość? Mam na myśli 
zarówno fotografi ę jak i literaturę.

Kilka dni temu postawiłam ostatnią kropkę w swojej nowej 
książce, zatem przede mną najtrudniejszy etap, czyli wyda-
nie. Na razie radość miesza się we mnie ze zmęczeniem. 
Potrzebuję czasu, by ochłonąć i być może zwrócę się teraz 
bardziej w stronę fotografii. Mam kilka nowych pomysłów, 
ale czekam z ich realizacją, aż upały zelżeją.

■   Czekamy zatem na premierę Pani nowej książki. Bardzo dzię-
kuję za rozmowę i życzę samych sukcesów w realizacji wszyst-
kich planów artystycznych.         

 LD

„ Emocje
są dla mnie 
bardzo ważne”

W ursuskiej bibliotece trwa 

KONKURS
NA NAJLEPSZĄ RECENZJĘ 
jednej z dwóch książek wydawnictwa SEQOJA: 
„LAS, POLE, DWA SOBOLE” JOANNY STOGI 
lub „OSTATNI SZWAJCAR NA ZIEMI” LAMBERTA 
KRÓLA. Prace można nadsyłać do końca sierpnia, 
a tymczasem zachęcamy do przeczytania wywiadu 
z fotografką i autorką jednej z recenzowanych 
przez czytelników książek – Joanną Stogą.

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖

📖

📖

📖
📖

📖 „URATUJ ZIEMIĘ” 
PATRICK GEORGE

Bardzo aktualna i pożyteczna książeczka dla najmłodszych czytelników 
w wieku 3-6 lat, pokazująca w prosty i czytelny sposób jak dbać o naszą 
planetę z poziomu zwykłego mieszkańca i konsumenta.
Składa się praktycznie z samych haseł stanowiących konkretne wskazów-
ki jak postępować, by nie niszczyć do reszty i tak już mocno zdewastowa-
nego środowiska naturalnego.
Każdej ze wskazówek towarzyszy ilustracja z transparentną nakładką, 
stanowiącą dodatkową niespodziankę dla dzieci, które w atrakcyjnej dla 
siebie formie uczą się jak dbać o Ziemię. Hasła takie jak: „gaś zbędne 
światło”, „segreguj śmieci”, „oszczędzaj wodę”, „posadź drzewo” przesta-
ją być gołosłownymi nakazami, a stają się praktycznymi drogowskazami 
w drodze do wspólnego lepszego jutra. 

✻ ✻ ✻

„JAŚMINKA URATOWANA ŚWINKA” 
LESLIE CRAWFORD

Bogato ilustrowana przez Sonje Stangl książka dla dzieci w wieku około 
6-8 lat. Poprzez ukazanie historii tytułowej świnki lektura uwrażliwia dzieci 
na los zwierząt. Jaśminka ucieka z transportu wiozącego ją do ubojni. Po-
czątkowo samotnie cieszy się wolnością, aż w końcu trafia na ludzi, którzy 
ją przygarniają. Życie zwierzęcia domowego jednak nie do końca jej służy, 
więc nowi właściciele oddają ją do schroniska dla zwierząt hodowlanych. 
Na końcu książki zamieszczone są ciekawe informacje na temat świń np. 
że są one mądrzejsze od psów i podobnie jak one reagują na swoje imię, 
te w pełni wyrośnięte świnki mogą ważyć nawet do 450 kg i właśnie z tego 
względu nie nadają się na domowych towarzyszy.
Zwierzęta te mają doskonały zmysł węchu i potrafią biegać z prędkością 
siedemnastu kilometrów na godzinę. Podobnie jak ludzie, psy i koty, mają 
własne osobowości. Historia  Jaśminki inspirowana jest prawdziwymi wy-
darzeniami.

✻ ✻ ✻

„WYSPA” 
SIGRIDUR HAGALIN BJORNSDOTTIR

Powieść Bjornsdottira to przerażająca dystopia na temat apokalipsy pań-
stwa dobrobytu, jakim jest Islandia. Niezwykle ciekawa przestroga mówią-
ca, że kryzys może dosięgnąć nawet najlepiej zorganizowanych państw. 
Po utracie kontaktu z resztą świata, Islandia stopniowo pogrąża się w cha-
osie. Media i politycy manipulują informacjami, mieszkańcy zaczynają 
głodować, stosować przemoc i tracić zmysły. Cywilizowana do tej pory 
Islandia przeistacza się w przysłowiową „dżunglę”, rządzoną przez „prawo 
silniejszego”. Tytułowy bohater, dziennikarz Hjalti będzie musiał dokonać 
trudnych wyborów, by uratować swoje człowieczeństwo. Jak odcięcie nie-
wielkiej wyspy od świata wpłynie na zamieszkujących ją ludzi? Ten thriller 
i political fiction zarazem w niezwykle sugestywny sposób ukazuje nam 
przemiany społeczne pod wpływem nadchodzącej katastrofy. To właśnie 
media, politycy i społeczeństwo są tematem powieści, a same przyczyny 
i rodzaj katastrofy schodzą na dalszy plan. Wyspa to debiut znanej w Islan-
dii dziennikarki radiowej.

Poleca 
Lucyna Dąbrowska

JOANNA STOGA Fot. Olga Maria Szelc
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PIASTÓW

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Nasz świetlny napis PIASTÓW zlokali-
zowany obecnie przy rondzie u zbiegu 
ul. Warszawskiej i Al. Wojska Polskiego 
zostanie poddany wkrótce niezbędnym 
pracom serwisowym. Korzystając z tej 
okazji planowana jest także aktualizacja 
zdjęć, które stanowią jego bardzo waż-
ny element. Zapraszamy Państwa do 
współpracy przy powstaniu nowego 
projektu i przekazywania własnych, pia-
stowskich fotografi i.

Twoje	zdjęcie	dla	Świetlnego	Piastowa
– Chcemy pokazać poprzez zupełnie 
nowe zdjęcia na napisie, jak wiele zmie-
niło się w naszym mieście. Zależy nam, 
aby to właśnie mieszkańcy podzieli się 
z nami swoimi fotografiami, spośród 
których jury wybierze najciekawsze, 
które finalnie zobaczymy na instalacji – 
mówi Grzegorz Szuplewski, burmistrz 
Miasta Piastowa.

Dołącz	do	Świetlnego	Piastowa!
Akcja „Świetlny Piastów” to szansa 
dla każdego amatora fotografii na do-
łączenie do ww. projektu. Aby wziąć 
w nim udział wystarczy przekazać 1–5 
zdjęć własnego autorstwa przybliżają-
cych nasze miasto: życie codzienne, 
charakterystyczne miejsca, lokalne 
wydarzenia itp. Po zebraniu materia-
łów zdjęciowych komisja – złożona 

z przedstawicieli Urzędu Miasta oraz 
wykonawcy projektu Firmy Multide-
kor – dokona selekcji fotografii, które 
pojawią się na odświeżonym napisie. 
Autorzy wybranych zdjęć – które tra-
fią na świetlny Piastów – otrzymają 
podziękowania i upominki ufundowa-
ne przez organizatorów akcji.

Termin nadsyłania prac: 
do 19 września 2021 r.
Konkursowy adres kontaktowy:
foto@piastow.pl
Informacje techniczne 
oraz zasady udziału 
w akcji są dostępne w regulaminie 
i jego załącznikach na stronie: 
https://www.piastow.pl/
aktualnosci-specjalne-slider/
twoje-zdjecie-dla-swietlnego-
piastowa#cnt

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Twoje zdjęcie dla Świetlnego Piastowa

■  GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH 2021

Bieg Mazurka Dąbrowskiego
11 lipca 2021 r. odbyły się pierwsze w tym roku zawody 
w ramach GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTO-
RYCZNYCH 2021 – Bieg Mazurka Dąbrowskiego – na dystansie 1797 metrów. 

Na podium stanęli (w poszczególnych kategoriach):

OPEN KOBIETY
1.  Brogowicz-Stępniewska 

Agnieszka Grójec
2. Wojdak Anna Piastów
3. Łyp Monika Rozbiegany Piastów / Piastów
OPEN MĘŻCZYŹNI
1. Pawski Wawrzyniec  KS AZS AWF KRAKÓW MASTERS
2. Nitecki  Krzysztof Ursus
3. Obidziński Michał Piastów
DZIEWCZĘTA
1. Błuś Hanna 2008 AZS AWF Warszawa
2. Szatkowska Julia 2005 Piastów
3. Jaworska Natalia 2008 Piastovia
CHŁOPCY
1. Kruk Tomasz 2006 Piastów
2. Wroński Tomasz 2009 Piastów
3. Wojdak Dominik 2011 SP 3
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

W 2021 ROKU ZAPLANOWANO JESZCZE 5 BIEGÓW:
 ■ 15 sierpnia 2021 – Bieg Bitwy Warszawskiej – 1920 m
 ■ 29 sierpnia 2021 – Bieg Solidarności – 1980 m
 ■ 12 września 2021 – Bieg Obrońców Ojczyzny 1939 – 1939 m
 ■ 3 października 2021 – Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy – 10 000 m
 ■ 7 listopada 2021 – Bieg Niepodległości – 5000 m

Szczegóły: www.mosir.piastow.pl

NARODOWE 
CZYTANIE 2021
W tym roku, podczas dziesiątej odsło-

ny Narodowego Czytania, urzędni-
cy, mieszkańcy i uczniowie miasta 

Piastowa spotkają się, by wspólnie czy-
tać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej. To utwór, w którym znajdzie-
my zarówno komizm jak i ironię.
Narodowe Czytanie odbędzie się 
w pierwszą sobotę września o go-
dzinie 11.00 na patio Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Piastowie. 
Miejska Biblioteka Publiczna oraz 
Miejski Ośrodek Kultury zapraszają do 
udziału w tym wydarzeniu. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 
16 sierpnia 2021 r. w Bibliotece Głów-
nej przy ul. Warszawskiej 24.

REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE ZIELONO-
-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE PIASTÓW
Miasto Piastów pozyskało 3 919 004,24 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie 
zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” w Programie Środowisko, 
Energia i Zmiany Klimatu fi nansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

K ompleksowość Projektu polega 
na przeprowadzeniu działań 
adaptacyjnych, mitygacyjnych 

oraz edukacyjnych. W zakresie 
zadań inwestycyjnych zaplano-
wano utworzenie zielonych da-
chów, zielonych ścian, zieleńców 
miejskich, zielonych przystanków, 
farm owocowo-warzywnych, ogro-
dów deszczowych, renaturalizacji 
rowu, posadowienie mikroturbin 
wiatrowych na zielonych dachach, 
likwidację zasklepień gruntu, 
utworzenie zielonych pergoli nad 
chodnikami. 

Komponent inwestycyjny został 
uzupełniony przez działania edu-
kacyjno-informacyjne, które mają 
na celu podniesienie świadomości 
społecznej w zakresie zmian kli-
matu i zapobiegania tym zmianom. 

Głównym celem realizacji Projek-
tu jest zmniejszenie wrażliwości 
miasta na postępujące zmiany kli-
matu, zapobieganie tym zmianom 
oraz przystosowanie się do ich 
skutków.

UM PIASTÓW

NARODOWY 
SPIS 

POWSZECHNY 
LUDNOŚCI 

I MIESZKAŃ
2021

Burmistrz Miasta Piastowa 
przypomina, że trwa Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań.  

S pis jest obowiązkowy dla każ-
dej osoby mieszkającej w Pol-
sce.  Obowiązek udziału w spi-

sie można wypełnić samodzielnie 
przez Internet, telefonicznie lub 
w punkcie spisowym mieszczącym 
się w budynku Urzędu Miejskie-
go przy ul. 11 Listopada 2, a także 
z pomocą uprawnionego rachmi-
strza. Wszelkie informacje dotyczące 
tegorocznego spisu zamieszczone są 
na stronie internetowej Miasta Piasto-
wa pod adresem www.piastow.pl.

/–/ Grzegorz Szuplewski
Gminny Komisarz SpisowyGminny Komisarz Spisowy
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PIASTÓW
UCZCIŁ PAMIĘĆ
POWSTAŃCÓW
O godzinie 17.00 w Piastowie przejmujący 
dźwięk syren przypomniał, że dokładnie 77 
lat temu w Warszawie wybiła godzina „W”. 
Żołnierze Armii Krajowej ruszyli do walki z nie-
mieckim najeźdźcą, od pięciu lat okupującym 
stolicę i całą Polskę. 

UROCZYSTOŚCI	ROCZNICOWE
Poprzedniego dnia, w sobotę 31 lipca o 18.00 zosta-
ła odprawiona Msza Święta w kościele pw. Chry-
stusa Króla Wszechświata w Piastowie w intencji 
poległych i pomordowanych powstańców. W nie-
dzielę, 1 sierpnia na dziedzińcu Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszaw-
skiego w Piastowie przy al. Tysiąclecia 5 odbyły 
się obchody dla uczczenia 77 rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Mimo niepewnej pogo-
dy na miejsce przybyło wielu mieszkańców, liczna 
reprezentacja piastowskiego hufca ZHP z zastępcą 

komendanta Piotrem Czyżewskim, uczniowie i za-
proszeni goście.
Na wstępie wszyscy odśpiewali polski hymn na-
rodowy, a dyrektor szkoły Podstawowej nr 3, Sta-
nisław Osiński powiedział bardzo emocjonalne 
i wzruszające słowa. Rozpoczął od informacji, 
że jest to jego ostatnie wystąpienie w charakterze 
dyrektora. Następnie wspominał rodzinne związki 
z Powstaniem i historię pomnika Bohaterów Po-
wstania Warszawskiego, znajdującego się na dzie-
dzińcu szkoły. 
– Powstanie Warszawskie było od młodych lat 
w sferze mojego zainteresowania. Patronem 
naszej szkoły zostali bohaterowie Powstania 
Warszawskiego. Moim marzeniem był pomnik, 
coś trwałego, materialnego – dla uczczenia po-
wstańców. Wsparł mnie moralnie ówczesny bur-
mistrz – Zdzisław Brzeziński. W projekt włączyły 
się: nauczycielka tej szkoły – moja córka i moja 
żona we współpracy z panem Jarkiem Babikow-
skim. Bardzo lubię patrzeć na ten pomnik. Pozna-
łem uczestników Powstania – te spotkania były 
dla mnie zawsze wielkim przeżyciem. Wierzę, że 
młodzi ludzie, którzy są tu dzisiaj, może kiedyś 
to podchwycą i też im zostanie w sercu pamięć 
o powstaniu, największej akcji zbrojnej podzie-
mia niepodległościowego w Europie. Wspomniał 
o AK-owcach, ludności cywilnej i dzieciach, 
biorących udział w powstaniu. Dzieci walczące 
z bronią w ręku, to były absolutne wyjątki (zacho-
wane zdjęcia z karabinami były z reguły pozowa-

ne). Najczęściej stawały się łącznikami, roznosiły 
pocztę polową. 

KRÓTKIE	PRZEMÓWIENIE	
BURMISTRZA	PIASTOWA
Grzegorz Szuplewski powiedział m.in.: – W Pia-
stowie działała VII kompania „Jowisz” dowo-
dzona przez por. Jana Sadowskiego ps. „Suzin”, 
przedwojennego oficera KOP. Nasze miasto jest 
szczególnie bogate w znaki pamięci. Mamy skwer 
i pamiątkową tablicę Aleksandra Kamińskiego 
autora „Kamieni na szaniec”. Ośmiu młodych 
żołnierzy z 1752 plutonu łączności – najmłodszy 
miał 16 lat i ich starsza koleżanka Hanka Muże-
cka ps. „Walka”, łączniczka i sanitariuszka WSK, 
zostali wzięci do niewoli 2 sierpnia w bitwie pod 
Pęcicami, a następnie zamordowani przez Niem-
ców. Zostali pochowani w zbiorowej mogile w tym 
szczególnym miejscu. U zbiegu ul. Warszawskiej 
i Wojska Polskiego zginął w potyczce z Niemcami 
4 sierpnia podchorąży Janusz Świerczewski ps. 
„Rawicz”, dowódca plutonu specjalnego kompa-
nii „Jowisz”. 
Dodał też, że kardynał Stefan Wyszyński, jeden 
z kapelanów Powstania, przywódca narodu w cza-
sach zniewolenia, powiedział kiedyś, że miłość po-
trzebuje ofiary, a wielka miłość potrzebuje wielkiej 
ofiary. I właśnie na miarę tej miłości zasługujemy 
na prawo do Ojczyzny. Nie na miejscu są spory, to-
czone w sferze publicznej dla różnych celów, czy 
powstanie było potrzebne czy nie. 

KWIATY,	ZNICZE	I	POWSTAŃCZE	PIEŚNI	
Przedstawiciele Miasta, piastowskich instytucji, 
organizacji społecznych i stowarzyszeń, harce-
rze, strażacy z OSP z prezesem dh Tomaszem 
Sadowskim, uczniowie piastowskich szkół 
i przedstawiciele partii politycznych złożyli 
kwiaty przed pomnikiem Bohaterów Powstania 
Warszawskiego. Zostały zapalone znicze pamię-
ci, które płonąć będą przez 63 dni – tak długo, 
jak 77 lat temu toczyła się w Warszawie walka 
o wolną Polskę.
Na zakończenie wystąpił zespół wokalno-aktorski 
„Sonanto” z pięknie wykonanym koncertem po-
wstańczych piosenek. Artyści zaprosili zebranych 
do wspólnego śpiewania. Rozdane zostały, przy-
gotowane wcześniej, okolicznościowe śpiewniki 
z tekstami piosenek.
 
Na pewno wiele osób zapamięta te wyjątkowe ob-
chody nie tylko z powodu deszczu, który tuż przed 
godziną „W” zmusił większość do schronienia się  
pod drzewami. Bycie razem w rocznicę wybuchu 
powstania, która co roku obchodzona jest w tym 
miejscu, przypomina  również o  tysiącach wy-
gnanych ze stolicy mieszkańców, przechodzących 
przez Piastów do obozu przejściowego Dulag 121 
w Pruszkowie po kapitulacji Powstania.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski

Więcej zdjęć na: https://mocnestrony.com.pl
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POMOC	PRAWNA l KULTURA

DZIEDZICZENIE	OSZCZĘDNOŚCI	
Z	PPK
Właśnie zmarł mój mąż. Jestem w trak-
cie porządkowania spraw majątkowych 
po nim. Okazało się, że małżonek miał 
oszczędności w Pracowniczych Progra-
mach Kapitałowych. Nie ma tego dużo, 
ale biorąc pod uwagę koszty pogrzebu 
jest to dla mnie znacząca kwota. Czy 
odziedziczę te pieniądze? Czy one raczej 
przepadną?
Nie, zgromadzone w Pracowniczych Planach 
Kapitałowych (PPK) oszczędności nie prze-
padną. Podlegają one bowiem dziedziczeniu. 
Już przy przystąpieniu do tego programu 
osoba, która ma zamiar w nim oszczędzać 
może zdecydować, kto te środki po jej śmier-
ci dostanie. Wystarczy wyznaczyć jedną 
albo nawet więcej osób, które otrzymają te 
oszczędności. Nie ma przy tym ograniczeń 
co do kręgu potencjalnych uprawnionych, 
a to znaczy, że mogą to być zarówno osoby 
bliskie, jak też i zupełnie obce. Obowiązu-
je przy tym zasada, zgodnie z którą jeżeli 
w chwili śmierci członek PPK pozostawał 
w związku małżeńskim i był objęty małżeń-
ską wspólnością majątkową, to pozostały 
przy życiu małżonek dostanie połowę tego, 
co zgromadzono na rachunku PPK. Nie ma 
przy tym znaczenia kogo i ile osób wcześ-
niej oszczędzający w tym programie wyzna-
czył jako osoby upoważnione do otrzymania 
oszczędności po jego śmierci. 
Niestety, musimy też Panią zmartwić – nie 
ma większych szans, żeby otrzymała Pani 
te środki szybko. W pierwszej kolejności 
bowiem oszczędności zgormadzone w PPK 
są przekazywane uprawnionym do tego oso-
bom w formie wpłaty transferowej, czyli po 
prostu zostaną dorzucone do tego, co ów 
uprawniony ma już zebrane na swoim koncie 
PPK, albo na tym założonym w Pracowni-
czym Planie Emerytalnym (PPE). 
Na szczęście przepisy zostawiły tu furtkę, 
dzięki której jest możliwość odzyskania 
gotówki. Otóż małżonek zmarłego uczest-
nika PPK ma prawo wystąpić do instytucji 
finansowej obracającej pieniędzmi zmarłego 
z wnioskiem o zwrot oszczędności w for-
mie gotówkowej. Taki zwrot może nastą-
pić w terminie do 3 miesięcy. Druga część 
oszczędności zebranych w PPK – czyli to, 
co zostanie po wypłacie dla małżonka – 
zostaje przekazana osobom uprawnionym, 
wskazanym wcześniej przez zmarłego. Jeże-
li ten zapobiegliwie określił ile procent jego 
pieniędzy ma trafić do uprawnionych, to 
dostaną oni taką właśnie część oszczędno-
ści zmarłego zgromadzonych w PPK. Jeśli 
oznaczył on tylko kto ma je otrzymać, bez 
wskazania w jakiej części, to przyjmuje się, 
że taka osoba dostanie równą część z innymi 
uprawnionymi. 
Tutaj też obowiązuje reguła, zgodnie z którą 
środki zgromadzone w PPK w pierwszej ko-
lejności powinny zostać przetransferowane 
na rachunki prowadzone w PPK, IKE lub 
PPE uprawnionych. Osoby takie – podob-
nie jak małżonek – mogą jednak wystąpić 
z wnioskiem o przekazanie im tych oszczęd-

ności w gotówce. Warto pamiętać, że jeśli 
zmarły nie wskazał w ogóle osoby, która ma 
otrzymać jego oszczędności, to trafiają one 
do masy spadkowej i są dziedziczone na za-
sadach ogólnych. 
I na koniec dobra wiadomość – środki 
otrzymane przez Panią z PPK są zwolnione 
z podatku dochodowego od osób fizycznych 
i nie podlegają pod podatek od spadków 
i darowizn.

URLOP	BEZ	ZGODY	PRACOWNIKA
Mój szef zawiadomił mnie właśnie, że 
muszę wykorzystać 15 dni zaległego ur-
lopu wypoczynkowego z zeszłego roku. 
Sam określił również termin, w którym 
mam to zrobić. Czy pracodawca ma do 
tego prawo?
Specustawa uchwalona w ramach prze-
ciwdziałania COVID-19 przewiduje, że 
pracodawca może udzielić pracownikowi 
w terminie przez siebie wskazanym i z po-
minięciem planu urlopu wolnego bez zgody 
pracownika. Jednak rozwiązanie to obowią-
zuje tylko w czasie stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii. Co ważniejsze 
– dotyczyć może jedynie urlopu zaległego. 
A decyzja pracodawcy obejmować może 
zaległy urlop w wymiarze nie przekracza-
jącym 30 dni. To oznacza, że reguła ta nie 
dotyczy urlopu bieżącego, do którego nabył 
Pan prawo w tym roku. 
Nie zmienia to jednak postaci rzeczy – je-
śli miał Pan zaległy urlop, Pański szef może 
Panu nakazać wykorzystanie go w przez sie-
bie wybranym terminie, a  Pan ma obowią-
zek zaległy urlop wykorzystać.

DROBNY	ZWROT	PODATKU
Urząd skarbowy nakazał mi zrobić korek-
tę rocznego PIT-a. Okazało się, że muszę 
dopłacić parę złotych wraz z odsetkami. 
Ale tych odsetek jest zaledwie kilka zło-
tych. Co mam z tym zrobić? Wpłacić te 
pieniądze?
Nie musi Pani. Jeśli odsetki od zaległości 
podatkowej nie przekraczają kwoty trzykrot-
ności wartości przesyłki poleconej wykony-
wanej przez Pocztę Polską czyli w tym roku 
kwoty 8,70 zł to nie ma obowiązku wpłacania 
takich odsetek na odpowiednie konto. 
Z pytania wynika, że kwota odsetek, które 
musi Pani zapłacić nie przekracza kwoty 8,70 
gr jest więc Pani wolna od regulowania tego 
zobowiązania. Musi Pani jednak pamiętać, że 
wciąż ciąży na Pani obowiązek uregulowania 
wykrytej przez skarbówkę zaległości podat-
kowej. Wpłacić ją trzeba co do grosza.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!... 

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

*  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.

KINO URSUS
ZAPRASZAMY NA 
BEZPŁATNE SEANSE FILMOWE DLA DZIECI

18.08.2021 (środa),  25.08.2021 (środa), 
godz. 11.00  godz. 11.00
„MAŁY KSIĄŻĘ” „KUMBA”
– film animowany b/o film animowany b/o

PORTIERNIA
www.portiernia.arsus.pl

1–31 sierpnia 2021
 Wystawa poplenerowa malarstwa 
olejnego Elżbiety Bzdak. Zapraszamy!   
WSTĘP WOLNY

11 sierpnia 2021, godz. 18:00
Wernisaż wystawy poplenerowej malarstwa olejnego

Zapraszamy na spotkanie z twórczynią malarstwa 
olejnego – Elżbietą Bzdak. WSTĘP WOLNY

25 sierpnia 2021, godz. 18:00

„MUZYCZNA PODRÓŻ”. RECITAL
Zapraszamy na recital Magdaleny Dydo, Macieja Włodowskie-
go i Aleksandra Brycha. W programie: arie operowe, pieśni 
i kompozycje fortepianowe. Akompaniament: Dobrochna 
Jachowicz-Zakrzewska

WSTĘP WOLNY – liczba miejsc ograniczona – wejściówki 
do odbioru w DK „PORTIERNIA” od 9 sierpnia

1–31 sierpnia, godz. 10:00–16:00

ZWIEDZANIE ZMODERNIZOWANEJ IZBY 
TOŻSAMOŚCI URSUSA
Zapraszamy na wystawę mieszczącą się w naszej placów-
ce. Izba Tożsamości Ursusa przez ostatnie miesiące przecho-
dziła modernizację (przy pomocy ekspertów zarówno w dzie-
dzinie historii Ursusa jak i w dziedzinie projektowania wystaw) 
i zyskała nowy wygląd.

*UWAGA! 
ZE WZGLĘDU NA OBOSTRZENIA WYNIKAJĄCE Z PANDEMII, 
WYDARZENIA ZAPLANOWANE Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI ODBYWAĆ 
SIĘ BĘDĄ W REŻIMIE SANITARNYM. UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJE 
DEZYNFEKCJA RĄK, ZASŁANIANIE NOSA I UST ORAZ ZACHOWANIE BEZ-
PIECZNYCH ODLEGŁOŚCI. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO 
DO ODWOŁANIA ZAPLANOWANYCH WYDARZEŃ, ZMIANY ICH TERMINU 
LUB PRZENIESIENIA ICH W PRZESTRZEŃ WIRTUALNĄ

XIX 
MAZOWIECKI 
PRZEGLĄD 
RECYTATORSKI 
JEDNEGO 
POETY

PRZEGLĄD 
TWÓRCZOŚCI 
URSZULI KOZIOŁ 

O PRZEGLĄDZIE
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w XIX edycji 
Przeglądu Recytatorskiego w DK Kolorowa, w tym roku 
poświęconemu twórczości wybitnej polskiej poetki, po-
wieściopisarki, autorki felietonów oraz dramatów dla dzieci 
i dorosłych – Urszuli Kozioł.
Założeniem konkursu jest przybliżenie i rozszerzenie wie-
dzy o twórczości poetki, umożliwienie laureatom i wyróż-
nionym publicznej prezentacji recytatorskiej, jak również 
inspirowanie do działalności artystycznej.
Gorąco zapraszamy zarówno uczniów ze szkół, ośrod-
ków wychowawczych, instytucji kultury, stowarzyszeń, jak 
i wszystkie chętne osoby mogące zgłosić się indywidual-
nie.

UCZESTNICY
Przegląd przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych z wo-
jewództwa mazowieckiego, którzy ukończyli 14. rok życia. 

TERMINY
Tegoroczna edycja rozpocznie się warsztatami 27 paź-
dziernika 2021 r., a zakończy uroczystym Wieczorem 
Laureatów 8 grudnia 2021 r. w Sali Imprez Domu Kultury 
„Kolorowa”. Zgłoszenia przyjmowane są od 1.10.2021 do 
18.10.2021. 

DANE OSOBOWE
Należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA ze strony: 
https://www.kolorowa.arsus.pl/konkursy 
i przesłać on-line natomiast ZGODĘ na przetwarza-
nie danych osobowych i wizerunku na adres e-mail: 
dk.kolorowa@gmail.com od 1.10 - 18.10.2021, (w temacie 
e-maila wpisując: PRZEGLĄD RECYTATORSKI 2021, 
imię i nazwisko uczestnika konkursu).
■  KARTA ZGŁOSZENIA ONLINE – wypełnij i prześlij
■  REGULAMIN – pobierz 
■  OŚWIADCZENIA RODO – pobierz 
Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyję-
ciem regulaminu konkursu.

W imieniu niepełnoletniego uczestnika dokumenty wy-
pełnia i podpisuje jego rodzic/opiekun prawny. Zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dotyczą:
1. Organizacji działań konkursowych.
2.  Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej 

organizatora, jego profilu na Facebooku oraz w publika-
cjach pokonkursowych.

Wszystkie bieżące informacje o Konkursie będziemy 
zamieszczać na stronie DK Kolorowa:

www.kolorowa.arsus.pl/konkursy

www.mis.arsus.pl

ZAJĘCIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2021/22
Ruszyły zapisy na zajęcia w nowym roku szkolnym. 
Zapraszamy do zapoznania się z bogata ofertą zajęć na: 
https://www.mis.arsus.pl/aktualnosci/zajecia-w-
nowym-roku-szkolnym-2021-22

www.arsus.pl


