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RODZICE! Jeżeli Wasze dziecko ma:
�   obniżone lub podwyższone 

napięcie mięśniowe
�   asymetrię tułowia
�   wady postawy
�   nieprawidłowy chód bądź koślawe 

albo szpotawe ustawienie stóp lub kolan
�   nadwrażliwość na bodźce 

(dotykowe, słuchowe, wzrokowe)

�   problemy z małą motoryką
�   problemy z jedzeniem 

(nie gryzie, nie toleruje 
grudek w pokarmach)

�   niewyraźnie mówi
�   jest nadruchliwe
�   przejawia inne niepokojące 

zachowania...

... zasięgnijcie opinii naszych ekspertów, 
którzy pomogą zadbać o właściwy rozwój Waszego dziecka!

DWUTYGODNIK
dzielnicy miasta miasta miasta i gminy gminy
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PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 

oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV

SKUPUJEMY

CZYSTA ENERGIA DLA PIASTOWA
W sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie odbyła się konferencja 
pod hasłem „Energia dla Samorządu”

W konferencji wzięli udział przedstawicie-
le kilku samorządów z całej Polski oraz 
instytucji i firm, związanych z produkcją 

i wykorzystywaniem czystej energii. Kolejni 
prelegenci poruszali różne tematy, związane  
z jakością powietrza, czystą energią, wpły-
wem tych wszystkich czynników na nasze 
zdrowie i generalnie życie na ziemi, a także 
dotyczące wyzwań, stojących  przed samo-
rządami. Świadomość zmian postępujących 
w naszym środowisku i ich negatywnych 
skutków w naszym społeczeństwie zaczęła 
się upowszechniać od niewielu lat. Również 
biznes coraz częściej chce kupować czystą 
energię i interesuje się jaki jest ślad węglowy 
produktu (emisja dwutlenku węgla, meta-
nu, podtlenku azotu i innych gazów cieplar-
nianych) i jego efektywność energetyczna, 
co jeszcze nie tak dawno nie było brane pod 
uwagę. Jak zauważył jeden z referentów, za 
kilka lat każdy będzie się zastanawiał nie 

czy?, lecz kiedy? kupić samochód elektrycz-
ny. Na przykładzie Piastowa założył, że za 10 
lat 50 mln zł będzie przepływało tylko przez 
gniazdka elektryczne, ładujące samochody. 
Widział tu szansę na realny biznes, który 
mógłby pozostać w rękach samorządów. 
Była mowa o sposobach wytwarzania oraz 
spalania energii np. na potrzeby komunika-
cji. Zwracano uwagę na ogromne znacze-
nie efektywności energetycznej budynków. 
W związku ze specyfiką Piastowa – jednego 
z najgęściej zaludnionych miast w Polsce – 
postulowano korzystanie z ogniw fotowol-
taicznych, zamontowanych na wszystkich 
dachach.

Piastów pierwszy w Polsce 
Burmistrz Piastowa z Radą Miasta podjęli 
decyzję, za namową Politechniki Warszaw-
skiej i firmy Teraz Energia, żeby wdrożyć 
pierwszy w Polsce system zarządzania ener-

gią on-line. Wszystkie budynki, na razie 
publiczne, a w przyszłości również prywatne 
będą podłączone do centralnego kompute-
ra, który będzie co 1 minutę, a w przyszło-
ści co kilka sekund podawał informacje, ile 
dany obiekt w danej chwili pobiera energii 
na klimatyzację, oświetlenie itd. Umożliwi 
to bardzo precyzyjną weryfikację nadużyć 
oraz efektywne zarządzanie fotowoltaiką na 
dachu. Wszystkie dane z gminy  będą spły-
wały do Gminnego Centrum Zarządzania 
Energią, które będzie zlokalizowane za 2 lata 
w powstającym budynku pasywnym Liceum 
Ogólnokształcącego, a do tego czasu na tere-
nie Politechniki. Za pieniądze, zarobione na 
inteligentnej energetyce gmina będzie mogła 
budować drogi, stadiony, przedszkola itd. Do-
tyczy to oczywiście wszystkich miejscowości 
w Polsce, które wprowadziłyby taki system.
Prezes Zarządu Grupy CDE Maciej Płachet-
ka omawiając korzyści finansowe i zdrowot-
ne płynące z klastra energetycznego powie-
dział: – Chcielibyśmy, żeby Piastów stał się 
miastem ogrodem, miastem energetycznie 
pozytywnym.

Tekst i zdjęcia  
Jacek Sulewski

KOLEJE MAZOWIECKIE
naruszyły 
prawa pasażerów cd.
SPRAWA PONOWNIE ROZPATRYWANA
Nawiązujemy do naszego tekstu „Koleje 
Mazowieckie naruszyły prawa pasażerów” 
z poprzedniego wydania (MS nr 3/2019, 
str. 3). Czy istnieje szansa dla pasażerów 
na zwrot naliczonych opłat podczas re-
montu linii kolejowej Warszawa-Grodzisk 
Mazowiecki?
Przypomnijmy zatem. W świetle decyzji Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego  z 15 lutego br. niedopuszczalną 
była sytuacja, że podczas remontu linii kolejowej Warsza-
wa-Grodzisk Mazowiecki podróżni Zastępczej Komunika-
cji Autobusowej nie mieli na określonych przystankach 
możliwości zakupu biletów. Jednakże, za brak ważnego 
biletu wystawiano wezwania do zapłaty. Zapytaliśmy 
o dalsze postępowanie w związku ze stwierdzonymi na-
ruszeniami Jolantę Maliszewską z Biura Rzecznika Pra-
sowego „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. 
– W odpowiedzi informuję, że zarząd spółki podjął de-
cyzję o złożeniu wniosku do prezesa UTK o ponowne 
rozpatrzenie sprawy – krótko poinformowała. Rzeczywi-
ście. – Pismo od Kolei Mazowieckich wpłynęło do UTK 
we wtorek 5 marca. Zgodnie z przepisami postępowa-
nie powinno zakończyć się najpóźniej w ciągu miesiąca. 
Jednak termin ten może być wydłużony jeśli np. strona 
będzie składała dodatkowe wyjaśnienia, które będą wy-
magały analizy – potwierdza Maciej Bębenek z Wydziału 
Prasowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

POSZKODOWANI  JUŻ TERAZ MOGĄ WYSTĄPIĆ 
DO PRZEWOŹNIKA O ZWROT KOSZTÓW 
Dla pasażerów (korzystających wówczas z przystan-
ków zastępczej komunikacji autobusowej: Brwinów 
Pedagogiczna, Brwinów Stalowa, Grodzisk Mazowiecki 
Sienkiewicza, Grodzisk Mazowiecki Teligi, Milanówek 
Turczynek, Popularna, Pruszków Al. Wojska Polskiego, 
Pruszków Jasna, Pruszków os. Staszica/pętla, Prusz-
ków Powstańców) istotne będzie, czy i kiedy będą 
mogli domagać się zwrotu wezwań do zapłaty, któ-
rych wysokość wynosiła  od 187,33 zł do 193,10 zł. 
– W wydanej decyzji administracyjnej Prezes UTK 
stwierdził naruszenie przez przewoźnika obowiązują-
cych przepisów, jednak decyzja ta nie oznacza auto-
matycznie, że przewoźnik jest zobowiązany do zwrotu 
środków pieniężnych wynikających z wystawionych we-
zwań do zapłaty – podkreśla Maciej Bębenek. 
Jednak mamy także dobrą informację z UTK: – Pasaże-
rowie mogą już teraz wystąpić do przewoźnika o zwrot 
kosztów związanych z wystawionymi wezwaniami do 
zapłaty. Jednak to od decyzji przewoźnika zależy, czy 
(i na jakim etapie postępowania przed Prezesem UTK/
postępowania sądowego) takie koszty zostaną zwróco-
ne. Liczymy tu na propasażerskie podejście przewoźni-
ka – dodaje Maciej Bębenek. 
W razie odmownej decyzji w sprawie reklamacji, możli-
we jest zgłoszenie sprawy do Rzecznika Praw Pasaże-
ra Kolei. Będzie on wówczas mediował między spółka 
a pasażerem i w razie pozytywnego efektu nie będzie 
konieczna dłuższa i trudniejsza droga sądowa.

Agnieszka 
Gorzkowska 

Burmistrz Piastowa – Grzegorz Szuplewski 
zapytany w czasie przerwy o cel zwołania 
konferencji i o związane z tą inicjatywą 
oczekiwania, odpowiedział:

– Głównym organizatorem konferencji jest 
Miasto Piastów, Mazowiecka Wspólnota Sa-
morządowa, Grupa CDE i Klaster Energe-
tyczny, który założyliśmy 12 grudnia 2018 r. 
– „Czysta Energia dla Piastowa”. To pierw-
sze działanie, mające na celu wymianę po-
glądów na ten temat. Najważniejsze wątki to 
poszanowanie tej energii i jej produkcja oraz 
kwestie związane z jakością powietrza. Prele-
gentami są przede wszystkim praktycy działań 
w zakresie poszanowania energii i przedsta-
wiciele gmin: sekretarz Miasta Słomniki, któ-
re jest fenomenem wśród polskich miast, jeżeli 
chodzi o budownictwo pasywne i Kierownik 
Centrum Gospodarki Komunalnej Ostrowa 
Wielkopolskiego – też fenomen w zakresie ca-
łościowego patrzenia na samowystarczalność 
energetyczną gminy. (...) Potrzebne są 2 wy-
miary. Chcemy rozmawiać o wyzwaniach, któ-
re wiążą się z szeroko rozumianą problematy-
ką energii w samorządzie. Chcemy pokazać, 
że samorządy mają energię, żeby uporać się 
z wyzwaniem, związanym z energią właśnie. 
Zabiegamy też o zintegrowanie samorządów 
wokół idei patrzenia na energię. Z Ostrowem 
Wielkopolskim i Słomnikami pragniemy na-
wiązać współpracę w zakresie praktycznego 
podejścia do problemu i oczywiście zamie-
rzamy się dzielić naszymi doświadczeniami. 
Dron, zaopatrzony w stację badania jakości 
powietrza SOWA, zakupiony przez miasto 
w końcu ubiegłego roku wkrótce przystąpi do 
służby patrolowej i będzie regularnie monito-
rował powietrze w Piastowie. Przeszkoleni są 
już nasi  operatorzy. Być może powierzymy to 
zadanie naszej spółce komunalnej.

Ten widoczny na zdjęciu dron, zaopatrzony w stację badania jakości powietrza 
SOWA, będzie monitorował powietrze w Piastowie.
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Powrót „Salonu Poezji K40” do Pruszkowa
EWA TELEGA – Prezes Stowarzyszenia 
K40 oraz KRZYSZTOF RYMUZA – Staro-
sta Prusz kowski zapraszają na pierwszy 
po długiej przerwie pruszkowski „Salon 
Poezji K40”.

W ydarzenie odbędzie się w niedzielę, 
17 marca o godz. 12:00 w Młodzieżowym 
Domu Kultury przy ul. Kościuszki 41.  

Tego dnia spotkamy się z twórczością Wojcie-
cha Młynarskiego, którą zaprezentuje Marian 
Opania wspólnie z Katarzyną Łochowską, 
a akompaniował im będzie Marcin Mazurek.
Salony cieszyły się zawsze dużym powo-
dzeniem i gromadziły wielu Mieszkańców 
Powiatu Pruszkowskiego. 
Serdecznie zapraszamy!
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.

•
MARIAN OPANIA ukończył warszawską 
Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w 1964 
roku, a na ekranie zadebiutował dwa lata 
wcześniej. Będąc początkującym aktorem, 
grywał role wrażliwych młodzieńców, za-
gubionych ludzi, którzy pragną uciec od 
schematów i kompromisów. Największą po-
pularność przyniosły mu role komediowe. 
Widzowie pamiętają jego występy w „Roz-
mowach kontrolowanych”, „Piłkarskim po-
kerze”, czy „Pajęczarkach”.  Marian Opania jest także 
wybitnym artystą kabaretowym. Wszechstronność oraz 
charakterystyczny wygląd aktora sprawiają, że jego ról 

nigdy się nie zapomina. Od 1993 roku jest aktorem Tea-
tru Ateneum w Warszawie.

�

UWAGA KIEROWCY!
Zapraszamy osoby rejestrujące pojazd w Wydziale Obsługi Mieszkańców 
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie do odbioru bezpłatnych ramek 
do tablic rejestracyjnych z logotypem Powiatu Pruszkowskiego. Są one 
również dostępne w fi liach WOM w Raszynie i Nadarzynie. Ramki są 
przekazywane wyłącznie osobom rejestrującym pojazd. Dystrybucja roz-
poczęła się 4 marca 2019 roku i potrwa do wyczerpania zapasów. 

Życzymy bezpiecznej jazdy!

Spektakl „ROMANS Z PAJACEM” w ramach 
„Wehikułu Teatralnego Powiatu Pruszkowskiego”

Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski 
oraz Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn za-
praszają Mieszkańców Powiatu Pruszkow-
skiego na spektakl kostiumowy o charakte-
rze muzycznym, z udziałem trojga aktorów 
pt. „Romans z pajacem”. Sztuka oparta 
jest na opowiadaniu przedwojennego ko-
mediopisarza, powieściopisarza i scena-
rzysty fi lmowego Stefana Kiedrzyńskiego, 
zamieszkującego przez znaczną część 
życia w Brwinowie. Historię „Romansu 
z Pajacem” będzie można poznać w sobotę, 
16 marca o godz. 19:00 w Centrum Kultury 
Raszyn przy Al. Krakowskiej 29A. 

A ktorzy poprzez swoją grę opowie-
dzą historię małego zespołu teatral-
nego wędrującego ze spektaklami 

po mniejszych miejscowościach, o lu-
dziach których teatralna pasja bierze 
górę nad napotykanymi niewygodami, 
biedą i przeciwnościami losu. Będzie 
to zarazem piękna i zabawna historia 
miłosna okraszona ariami i duetami 
z operetek Johanna Straussa. Ta teatral-
na opowieść przynosi wspólną z wi-
dzem zabawę i skłania do refleksji nad 
potrzebą każdego z nas do podążania 
w życiu za swoją pasją – w szczególno-
ści, gdy jest to pasja artystyczna. 
Spektakl odegrany będzie przez Ar-
tystów z Teatru Na Pustej Podłodze 
pamięci Tadeusza Łomnickiego w ra-

mach objazdu teatralnego o nazwie: 
„Wehikuł Teatralny Powiatu Prusz-
kowskiego”. Aktorzy zawitali już do 
Pruszkowa, ale pojawią się także w:

� MICHAŁOWICACH (24 marca), 
� PIASTOWIE (4 kwietnia) 
� NADARZYNIE (6 kwietnia). 
Cykliczna prezentacja tych samych 
wydarzeń kulturalnych w pięciu 
pruszkowskich gminach ma służyć in-
tegracji społeczności Powiatu Prusz-
kowskiego.      Zachęcamy do udziału!

BEZPŁATNE BILETY WSTĘPU DO POBRANIA
(od 11 marca) na portalu Biletyna.pl 

oraz w recepcji CKR.

MUZEUM DULAG 121 zaprasza

16 marca
godz. 15.00

WOJNA
POLSKO-UKRAIŃSKA 
1918-1919 
ORLĘTA LWOWSKIE 

wykład 
prof. Piotra Szlanty

G ościem Muzeum Dulag 121 będzie prof. Piotr 
Szlanta, który wygłosi kolejny wykład z cyklu 
Akademia Niepodległości. Tym razem prof. Szlan-

ta opowie o wojnie polsko-ukraińskiej 1918–1919 oraz 
o ochotniczych oddziałach „Orląt Lwowskich”.  

Kiedy 1 listopada 1918 r. ukraińscy nacjonaliści doko-
nali we Lwowie „zamachu stanu” i przejęli większość 
kluczowych punktów w mieście, pomiędzy listopadem 
a grudniem we Lwowie doszło do ciężkich walk ulicz-
nych między oddziałami polskimi i ukraińskimi.
Ponieważ we Lwowie nie było praktycznie żadnych 
polskich regularnych formacji wojskowych pierwszą 
linię oporu wobec Ukraińców stanowiły doraźnie or-
ganizowane bojówki, złożone z ochotników polskiego 
pochodzenia. Wiele z ochotniczych oddziałów zostało 
sformowanych przez studentów, a także uczniów lice-
ów i szkół niższego stopnia. Młody wiek wielu ochot-
ników spowodował, że zaczęto ich nazywać „Lwow-
skimi Orlętami”. 

23 marca
godz. 15.00

Pokaz fi lmu

„PASZPORT 
PARAGWAJU”
oraz spotkanie 

z reżyserem

Robertem 
Kaczmarkiem

W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Polaków 
ratujących Żydów, zapraszamy do Muzeum Du-
lag 121 na pokaz filmu „Paszporty Paragwaju” 

opowiadającego historię „grupy berneńskiej”. Film 
w reżyserii Roberta Kaczmarka przedstawia mało zna-
ną historię współpracy polsko-żydowskiej, której celem 
nadrzędnym było życie drugiego człowieka. 
W latach 1942–1943 w poselstwie RP w Bernie funkcjo-
nowała nieformalna grupa złożona z polskich dyplomatów 
oraz działaczy organizacji żydowskich. Wspólnie działali 
na rzecz uzyskiwania paszportów państw Ameryki Połu-
dniowej. Fałszywe dokumenty trafiały do Żydów w oku-
powanej Europie, którzy dzięki nim uniknęli wywózek  do 
niemieckich obozów zagłady. 
Od 2016 r. Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z amba-
sadą polską w Szwajcarii zajął się badaniem działalności 
„grupy berneńskiej” oraz wydawanych Żydom paszportów 
państw Ameryki Południowej. Wtedy też Robert Kaczma-
rek rozpoczął pracę nad pierwszym filmem dokumental-
nym o „grupie berneńskiej” pt.: „Paszporty Paragwaju”, 
który swoją premierę miał w styczniu 2019 r.
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DZIEŃ OTWARTY
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OFERTA EDUKACYJNA
D L A  K A N D Y D A T Ó W 

w roku szkolnym 2019/2020

O D  7 5  L A T  W  U R S U S I E

LVI  LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

SZKOŁA Z TRADYCJAMI
I PERSPEKTYWAMI

WARSZAWA URSUS
ul. Dzieci Warszawy 42
tel./faks: 22 662-64-12

e-mail: lo56@edu.um.warszawa.pl

www.56lo.waw.pl
ZNAKOMITY  DOJAZD: • autobusem 187 – przysta-
nek Poczty Gdańskiej • autobusami: 129, 191, 401, 517 
– przystanek SZANCERA • SKM, Koleje Mazowieckie – do 
stacji Warszawa Ursus

3 lata nauki
 
Klasa I A – klasa politechniczna (nauk ścisłych)
•    z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, język angielski, 

do wyboru  fizyka lub informatyka;
•   drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;
•    zajęcia dodatkowe: informatyka w matematyce i statystyce
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, 
przyrodniczych i ekonomicznych, takich jak: automatyka i robotyka,  
elektronika, energetyka, budownictwo, geodezja i kartografia, inży-
nieria środowiska, inżynieria materiałowa, transport, gospodarka 
przestrzenna, zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, tu-
rystyka, geologia, architektura, mechanika i budowa maszyn, me-
chatronika.

Klasa I B – klasa medyczno-przyrodnicza
•    z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, język angielski, 

do wyboru  fizyka lub chemia;
•    drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;
•    zajęcia dodatkowe: elementy biologii i fizyki w rehabilitacji;
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, 
przyrodniczych i technicznych, takich jak: kierunek lekarski, stoma-
tologia, techniki dentystyczne, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, 
położnictwo, pielęgniarstwo, analityka medyczna, zdrowie publicz-
ne, dietetyka, opiekun medyczny, biotechnologia, ochrona  środo-
wiska, inżynieria biomedyczna, technologia chemiczna, inżynieria 
chemiczna i procesowa, weterynaria, bioinżynieria, gastronomia 
i hotelarstwo.

Klasa I C – humanistyczno-artystyczna
•   z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język angielski, 

do wyboru:  historia lub wiedza o społeczeństwie;
•   drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, 

j. francuski;
•   zajęcia dodatkowe: edukacja medialna i teatralna  (dzienni-

karstwo, film, teatr)
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: histo-
ria sztuki, kulturoznawstwo, uczelnie artystyczne, politologia, dzien-
nikarstwo, prawo.

Klasa I D – klasa lingwistyczno - ekonomiczna
•   z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, matematyka, 

do wyboru:  język niemiecki lub język hiszpański;
•   zajęcia dodatkowe: język hiszpański w biznesie lub język nie-

miecki w biznesie;
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: filolo-
gie, SGH, stosunki międzynarodowe, politologia, geografia, socjo-
logia, ochrona  środowiska, nauki ekonomiczne.

ABSOLWENCI GIMNAZJUM 4 lata nauki
 
Klasa I A – klasa politechniczna (nauk ścisłych)
•    z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, język angielski, 

do wyboru  fizyka lub informatyka;
•   drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;
•   zajęcia dodatkowe: informatyka w matematyce i statystyce;
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, przy-
rodniczych i ekonomicznych, takich jak: automatyka i robotyka,  elek-
tronika, energetyka, budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria 
środowiska, inżynieria materiałowa, transport, gospodarka przestrzen-
na, zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, turystyka, geolo-
gia, architektura, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.

Klasa I B – klasa medyczno-przyrodnicza
•    z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, język angielski, do wy-

boru  fizyka lub chemia;
•    drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;
•    zajęcia dodatkowe: elementy biologii i fizyki w rehabilitacji;
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, 
przyrodniczych i technicznych, takich jak: kierunek lekarski, stoma-
tologia, techniki dentystyczne, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, 
położnictwo, pielęgniarstwo, analityka medyczna, zdrowie publiczne, 
dietetyka, opiekun medyczny, biotechnologia, ochrona  środowiska, 
inżynieria biomedyczna, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna 
i procesowa, weterynaria, bioinżynieria, gastronomia i hotelarstwo.

Klasa I C – klasa prawno-ekonomiczna
•    z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, język angielski, 

do wyboru  geografia lub historia;
•    drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;
•    zajęcia dodatkowe: elementy prawa;
SGH, prawo, politologia, geografia, ochrona  środowiska, gospodar-
ka przestrzenna, nauki ekonomiczne, logistyka.

Klasa I D – klasa lingwistyczna
•   z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, język polski, 

do wyboru:  geografia lub wiedza o społeczeństwie;
•   drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, 

j. francuski;
•   zajęcia dodatkowe: język nowożytny w biznesie;
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: filolo-
gie, SGH, stosunki międzynarodowe, politologia, geografia, socjolo-
gia, ochrona  środowiska, nauki ekonomiczne.

Klasa I E – kulturoznawczo-artystyczna
•   z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język angielski, 

do wyboru:  historia lub wiedza o społeczeństwie;
•   drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, 

j. francuski;
•   zajęcia dodatkowe: edukacja medialna i teatralna  (dziennikar-

stwo, film, teatr)
Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: histo-
ria sztuki, kulturoznawstwo, uczelnie artystyczne, politologia, dzien-
nikarstwo, prawo.

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LOTNISKO CHOPINA: remonty, 
rozbudowa i nieunikniony hałas
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zorganizowało ostatnio kon-
ferencję prasową. Podczas spotkania przeanalizowane zostało m.in. natęże-
nie ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina. Dla zaspokojenia rosnącego po-
pytu, już ruszyły pierwsze inwestycje. Dla pasażerów i mieszkańców dzielnic 
naszego regionu remonty na lotnisku oznaczają hałas i niedogodności.

W 2018 r. Lotnisko Cho-
pina odnotowało 13% 
wzrost liczby obsłużo-

nych pasażerów w stosunku 
do 2017 roku (17,8 mln pa-
sażerów). Według prognoz 
do 2028 r. ruch pasażerski 
potencjalnie mógłby zostać 
podwojony osiągając liczby 
24–35,9 mln podróżnych. 
Analogicznie prognozu-
je się także ruch lotni-
czy na całym Mazowszu. 
W perspektywie 2028 r. 
ruch lotniczy zwiększy się 
o 50%–101% – z 20,8 mln 
pasażerów do 41,9 mln. 
– Problemy z brakiem możliwości 
sprostania popytowi na operacje lot-
nicze na Lotnisku Chopina widoczne 
są już obecnie i będą narastać z roku 
na rok pomimo rozbudowy. Łączna 
liczba pasażerów, których Lotnisko 
Chopina nie będzie w stanie obsłużyć 
do roku 2028, może zatem sięgnąć 
nawet 23–86 milionów pasażerów 
– prognozują eksperci „Portów Lot-
niczych”. 

 Głośniej nad Włochami i Piasecznem
W związku z powyższymi problema-
mi na Lotnisku Chopina rozpoczęły 
się inwestycje mające na celu zwięk-
szenie przepustowości. Od końca lu-
tego do końca czerwca br. potrwa re-
mont drogi kołowania DK-C1. Od 15 
marca do końca czerwca ruszą prace 
przy budowie drogi szybkiego zjazdu  
RET-N2 oraz ramp najazdowych przy 
DS-1. W tym samym czasie remon-
towana będzie droga startowa DS-1. 
Niestety, zamknięcie drogi startowej 
DS-1 (w okresie 15 III – 30 VI 2019 r.) 
spowoduje kumulację ruchu na drodze 
startowej DS-3, dlatego mieszkańcy 
Piaseczna i Włoch będą wystawieni 
w tym terminie na zwiększony hałas.

Hałas nad Ursusem za rok
W najbliższych latach (2020–2021) 
w okresie realizacji inwestycji w re-

jonie dróg kołowania DK-S2, DK-S3, 
DK-D3 oraz przez zamknięcie 
(być może czasowe) drogi starto-
wej DS-3, nastąpi kumulacja ru-
chu na drodze startowej DS-1. Dla 
mieszkańców Ursusa i Ursynowa 
oznacza to zwiększenie hałasu.
Dla pasażerów lotniska w latach 2021 
– 2022 zmniejszy się komfort obsługi 
z uwagi na konieczny dojazd auto-
karem do samolotu – maszyny będą 
odstawiane na oddalone stanowiska 
postojowe. Od 2020 do 2022 roku na-
stąpi rozbudowa Terminala A. Poza 
hałasem, jaki będzie towarzyszył pro-
wadzonym pracom budowlanym, po-
dróżni będą musieli pokonać dłuższą 
drogę do hali odbioru bagażu. Wy-
dłuży się czas oczekiwania na kon-
trolę bezpieczeństwa na przejściach 
transferowych. Nawet do 25 minut 
może potrwać kontrola paszportowa 
dla pasażerów przekraczających gra-
nicę Schengen-NonSchengen. „Porty 
Lotnicze” zleciły już analizę możli-
wości oddzielenia miejskiego ruchu 
samochodowego od dojazdu do ter-
minala Lotniska Chopina. Planowana 
jest przebudowa układu drogowego 
w części miejskiej. Dla kierowców 
oznacza to wydłużony czas dojazdu 
do Lotniska Chopina. 

Agnieszka Gorzkowska
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Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

W marcu rusza budowa nowego przedszkola w Ursusie. Dzielnica wyłoni-
ła w przetargu wykonawcę inwestycji i uzyskała już pozwolenie na budo-
wę.  Nowoczesna placówka dla 150 dzieci w wieku  od 3 do 6 lat powstanie 
jeszcze w tym roku przy ul. Tadeusza Hennela, w bezpośrednim sąsiedz-
twie nowego osiedla mieszkaniowego, na terenach pofabrycznych. 

B udynek przedszkola będzie miał 
dwie kondygnacje, pomieści sześć 
osobnych zestawów pomieszczeń 

dla każdego przedszkolnego od-
działu, obszerną salę gimnastyczną 
i wielofunkcyjny hol główny. Zgodnie 
z przyjętym w Ursusie standardem in-
westycyjnym, w przedszkolu powsta-
nie specjalna sala do zajęć integracji 

sensorycznej. Atutem placówki będzie 
także w pełni wyposażony blok ży-
wienia, z zapleczem magazynowym 
i socjalnym, zapewniający wydawanie 
posiłków dziennie dla 150 dzieci i 40 
pracowników obiektu. Na przyległym 
do budynku terenie zostanie urządzo-
ny ogród przedszkola z trzema placa-
mi zabaw i zielenią. Obiekt zostanie 

w pełni przystosowany do użytku 
osób z niepełnosprawnościami.
– Budowa przedszkola przy 
ul. T. Hennela to kolejny etap 
realizacji kompleksowego pro-
gramu inwestycji oświatowych 
w naszej dzielnicy. Zarząd 
Dzielnicy uważa za koniecz-
ne, aby na tym samym terenie, 
jeszcze w roku 2020, ruszyła 
budowa nowej szkoły podstawo-
wej. Wymaga to zapewnienia fi-
nansowania w przyszłorocznym 
budżecie. W rezultacie w per-
spektywie 4–5 lat powstanie 
nowoczesny kompleks oświa-
towo-sportowy dla co najmniej 

700 uczniów. Dzięki temu będzie-
my w stanie zaspokoić oczekiwania 
i potrzeby oświatowo-wychowawcze 
mieszkańców w północnym rejonie 
Ursusa – stwierdził burmistrz dziel-
nicy Bogdan Olesiński.
Koszt budowy przedszkola wyniesie 
6 mln 471 tys. zł. Inwestycja zostanie 
zrealizowana w trybie ‘Projektuj i Bu-
duj’ przez firmę „ASKO” S.A. z Bia-
łegostoku. Przyjęty w umowie termin 
zakończenia inwestycji wynosi 270 dni 
od rozpoczęcia prac. W zależności od 
warunków pogodowych, prace budow-
lane powinny rozpocząć się w drugiej 
połowie marca br.                   UD Ursus

Siedmioletnia mistrzyni świata z Ursusa 

W trakcie spotkania rozmawiano 
o akrobatyce na szarfach, bardzo 
widowiskowej dyscyplinie, która 

łączy elementy akrobatyki, tańca i sztu-

ki cyrkowej. Mistrzyni jest uczennicą 
drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 
w Warszawie. Swoją przygodę ze spor-
tem rozpoczęła w wieku 5 lat i od tej 

pory niestrudzenie trenu-
je, a jej trening nie ogra-
nicza się tylko do akro-
batyki. 
Basia jest zawodniczką, 
która startuje w katego-
rii 6–9 lat co oznacza, 
że podczas Mistrzostw 
Polski jak i Europy rywa-
lizuje z dziewczynkami 
starszymi od siebie. Ak-
tualnie Basia poszerzyła 
swój trening także o kla-
syczną akrobatykę spor-
tową pod okiem trenerów 
z klubu Akro-Bad. 
Na zakończenie spot-
kania Zarząd Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy 
przekazał młodej mi-
strzyni sportową szarfę 
do ćwiczeń akrobatycz-
nych. Mamy nadzieje, że 
sukcesy naszej siedmio-
latki, a także wsparcie 
dzielnicy zachęcą do ak-

tywności dzieci z Ursusa. W tym roku 
na dotacje dla klubów sportowych 
Urząd przeznaczył rekordowe ponad 
1 200 000 zł.                  UD Ursus

Nowe publiczne przedszkole dla 150 dzieci 

Targowisko w Ursusie 
w nowym miejscu 
Zarząd Dzielnicy przedstawił Radzie Dzielnicy plan budowy nowego 
targowiska na działkach o numerach: 84/1, 84/2, 84/3. Są to dział-
ki położone przy ul. Traktorzystów – pomiędzy torami kolejowymi 
Warszawa-Katowice i Warszawa-Poznań, pod trasą Aleja 4 czerwca. 

D o budowy nowego targowiska skłania włodarzy konieczność przeniesie-
nia tej funkcji z bazarku przy ul. Gierdziejewskiego. Plan przestrzennego 
zagospodarowania dla terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ciągniko-

wego wskazuje w tym miejscu tereny zieleni. Jest to przedłużenie działek pod 
budowę EKOparku. Pierwszy etap inwestycji został już wykonany, drugi jest 
w trakcie, a trzeci  planowany  jest właśnie w miejscu dzisiejszego bazarku.
Targowisko przy ul. Traktorzystów powinno być wybudowane w najbliższych 
3-4 latach. Jego funkcje będą bardziej przyjazne dla kupujących i sprzedają-
cych, ponieważ powierzchnia tych działek to w sumie ponad 3,5 ha, czy-
li ponad dwa razy więcej niż obszar bazarku w obecnej lokalizacji. Dzięki 
temu możliwości zagospodarowania są bardzo duże. Powstanie parking dla 
kupujących i sprzedających na powierzchni około 1 ha, tym samym zniknie 
problem nieprawidłowego parkowania w rejonie ulicy Gierdziejewskiego. 
W bieżącym roku zostanie wykonany projekt koncepcyjny targowiska. Za-
rząd rozpoczął rozmowy w sprawie pozyskania środków z budżetu m.st. War-
szawy na ten cel. 
Bazarek przy ul. Gierdziejewskiego będzie funkcjonował do czasu wy-
budowania i oddania do użytku nowego obiektu przy ul. Traktorzystów. 
Przeniesienie lokalizacji targowiska umożliwi powiększenie w dzielnicy 
terenów zielonych, przy jednoczesnym zachowaniu obszaru przeznaczone-
go do handlu.  UD Ursus

W Urzędzie Dzielnicy Ursus odbyło się spotkanie Zarządu z BASIĄ KĘDZIOR, 
siedmioletnią Mistrzynią Polski w Akrobatyce Powietrznej, brązową medalistką 
Mistrzostw Europy i aktualną Mistrzynią Świata. W spotkaniu wzięli udział bur-
mistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński, zastępcy burmistrza 
Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik oraz Radosław Kędzior.
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PRUSZKÓW � OŻARÓW MAZOWIECKI

�  Prace modernizacyjne na kolei na linii sochaczewskiej

W połowie 2019 r. – przebudowa 
stacji Ożarów Mazowiecki 

O tym, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują przebudowę stacji 
Ożarów Mazowiecki, wiadomo było już w 2017 roku. – Obecnie trwa 
opracowywanie projektów oraz pozyskiwane są decyzje admini-
stracyjne konieczne do rozpoczęcia prac – odpowiada nam spółka.

W połowie 2017 roku podsumowa-
liśmy na naszych łamach (MS nr 
8(17)/2017) – warsztaty kreatywne 

dotyczące planowanej inwestycji „Mo-
dernizacja dworca kolejowego w Ożaro-
wie Mazowieckim”. Wówczas lokalna 
społeczność, przy udziale m.in. burmi-
strza Ożarowa Mazowieckiego Pawła 
Kanclerza, przedstawiła wiele cieka-
wych pomysłów na poprawę nie tylko 
samego dworca, ale także całego jego 
otoczenia i peronów. Obecny wtedy 
Krzysztof Różycki – dyrektor projektu 
dworca w Ożarowie PKP S.A. – przewi-
dywał jego otwarcie w 2020 roku. 

2 perony, przejście podziemne, 
koniec z kładką
Natomiast z najnowszych doniesień 
spółki PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. wynika, że już w połowie br. ruszą 
prace nad przebudową stacji Ożarów 
Mazowiecki. – Na stacji w Ożarowie 
Mazowieckim dwa nowe perony za-
stąpią jeden stary. Będą nowe wiaty, 
funkcjonalne oświetlenie, tablice infor-
macyjne i ławki. Dojście do pociągów 
zapewni przejście podziemne wyposa-
żone w windę i pochylnie. Zlikwidowa-
na zostanie stara kładka – informuje 
Karol Jakubowski z zespołu prasowego 
PKP PLK S.A. Jak pamiętamy z kon-
sultacji sprzed dwóch lat, najbardziej 
przeszkadzały mieszkańcom strome 
schody prowadzące na kładkę oraz brak 
udogodnień dla osób z dysfunkcjami ru-
chowymi, matkami z dziećmi, osobami 
z bagażem. Wkrótce, zgodnie z zapew-
nieniami, utrudnienia znikną.

Przebudowa przejazdów przez tory 
i nie tylko
PLK zapewnią większą przepusto-
wość linii dzięki przebudowie układu 
sterowania ruchem kolejowym oraz 
wymianie torów i rozjazdów. – Będzie 
nowy budynek nastawni. Zabudowane 
zostaną nowe urządzenia i wymieniona 
sieć trakcyjna – dodaje Karol Jaku-

bowski. Co więcej, zadanie obejmuje 
także przebudowę dwóch przejazdów 
w Ożarowie Mazowieckim. Dzięki 
temu ma się zwiększyć poziom bez-
pieczeństwa w ruchu kolejowym i dro-
gowym. W zakres projektu wchodzi 
także wymiana rozjazdów i urządzeń 
sterowania ruchem na stacji Warsza-
wa-Gołąbki. Prace zostaną wykonane 
w ramach zadania „Poprawa przepu-
stowości linii kolejowej E20 na odcin-
ku Warszawa–Kutno etap I Prace na 
linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa 
– granica LCS Łowicz”.
Współfinansowanie ma także pocho-
dzić ze środków Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko. War-
tość remontu wynosi 92 mln zł. 

SKM? Po remoncie
Przy okazji zapytaliśmy o możliwość 
uruchomienia pociągów SKM na tzw. 
linii sochaczewskiej. Widzieliśmy nie 
raz przejeżdżające pociągi SKM przez 
stację PKP Ursus Północny. – Ze wzglę-
dów technicznych związanych wyłącz-
nie z utrzymaniem taboru, kursują w re-
lacjach służbowych na wielu odcinkach 
linii kolejowych w pobliżu Warszawy. 
(…) Uruchomienie kursów dla pasa-
żerów nastąpi jednak nie wcześniej, 
niż dopiero po spełnieniu określonych 
wymogów związanych z infrastrukturą 
kolejową, za którą odpowiada jej za-
rządca, spółka PKP Polskie Linie Kole-
jowe. W tym celu konieczna jest przede 
wszystkim przebudowa stacji Ożarów 
Mazowiecki, umożliwiająca tam koń-
czenie i rozpoczynanie biegu przez 
pociągi SKM oraz przebudowa poste-
runku odgałęźnego Warszawa Gołąbki, 
która umożliwi zatrzymywanie się przy 
peronach dla pociągów jadących do 
i z kierunku Odolan i dalej Warszawy 
Gdańskiej – poinformował Kamil Mi-
gała, Rzecznik Prasowy Szybkiej Kolei 
Miejskiej Sp. z o.o.

Teks i zdjęcia 
Agnieszka Gorzkowska

100 DNI PREZYDENTA 
Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch zwołał konferencję prasową z udziałem swoich zastęp-
ców – Beaty Czyżewskiej i Konrada Sipiery – podsumowującą 100 dni od objęcia urzędu.

W czasie konferencji prasowej, zwo-
łanej z okazji 100 dni urzędowania 
Pawła Makucha na stanowisku 

Prezydenta Pruszkowa, prezydent po-
informował m.in. o podjęciu decyzji 
o stałych posiedzeniach Komisji So-
cjalnej w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca, w których mieszkańcy będą 
mogli brać udział i przedstawiać swoje 
problemy związane z kwestiami miesz-
kaniowymi. – Chcemy, żeby Pruszków 
był miastem przyjaznym dla mieszkań-
ców, w którym będą się dobrze czuli 
i będą chcieli tu spędzać czas wolny 
od pracy. Od kwietnia będzie wpro-
wadzony cykl spotkań z mieszkańcami 
pod roboczą nazwą „Porozmawiajmy 
o Pruszkowie”. 
Poinformował o zmianach dotyczą-
cych funkcjonowania Urzędu Miasta – 
został wyremontowany holl, w którym 
zwykle oczekują interesanci i pojawił 
się kącik dla dzieci, w którym towa-
rzyszące rodzicom najmłodsze poko-
lenie mieszkańców może spędzić miło 
czas. Na ukończeniu są również prace 
związane z powstaniem pierwszego 
pomieszczenia socjalnego dla pracow-
ników Urzędu. Prezydent powiedział 
też, że od kwietnia zmienią się godzi-
ny pracy Urzędu i uruchomione zosta-
ną również punkty obsługi interesan-
tów (w wybranych obszarach działań) 
poza budynkiem Urzędu Miasta.

KOMUNIKACJA W MIEŚCIE
Będzie reforma transportu miejskiego. 
Prezydent oczekuje na kolejną propo-
zycję od ZTM i jest w trakcie rozmów 
z PKS Grodzisk oraz z Piastowem 
w sprawie połączeń autobusowych 
Pruszków–Warszawa. Po zebraniu 
wszystkich możliwych propozycji zo-
staną uruchomione konsultacje spo-
łeczne, podczas których będzie pod-
jęta decyzja o najdogodniejszych 
zmianach dla mieszkańców. W kwiet-
niu powinien być wprowadzony nowy 
rozkład jazdy, uwzględniający postu-
laty mieszkańców.
Prezydent zwrócił uwagę, że kwestia 
przebudowy wiaduktu jest kluczowa 

dla miasta, że ta inwestycja będzie rzu-
tować  na rozwój Pruszkowa na następ-
ne dziesięciolecia. Obiecał, że będzie 
wytrwale walczył, aby plan remontu  
wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 718 przyjęty 20 miesięcy temu został 
skorygowany. – Na ostatnim konwencie 
w Starostwie Marszałek Województwa 
Adam Struzik  złożył deklarację prze-
prowadzenia kolejnej ekspertyzy tech-
nicznej wiaduktu, co da czas na wpro-
wadzenie naszych planów i marzeń, 
dotyczących inwestycji na terenie na-
szego miasta. Na konwencie poruszyli-
śmy tę sprawę wspólnie z burmistrzem 
Piastowa, dla którego ta inwestycja jest 
również bardzo ważna – dodał prezy-
dent.
Zapowiedziano budowę kolejnych par-
kingów P&R przy dworcu WKD i przy 
stacji w Tworkach.

KULTURA, SPORT I ŚRODOWISKO
Była mowa o terenach rekreacyjnych, 
o nowej formule imprez kulturalno-
-rozrywkowych i ochronie środowiska. 
Zastępca Prezydenta Beata Czyżew-
ska zapowiedziała wybudowanie tężni 
solankowej, która powstanie w Parku 
Kościuszki, skweru przy ulicy Wa-
piennej, na którym powstanie pierwszy 
w Pruszkowie sensoryczny plac zabaw 
dla dzieci, powiększenie placu zabaw 
na Gąsinie, i nową aranżację skweru 
przy ul. Zdziarskiej. Powiedziała też 
o niespodziance w Parku Żwirowisko, 
gdzie ma powstać miejsce, którego jak 
wspomniała Pani Prezydent „jeszcze 
w naszym mieście nie było”.
Padło kilka pytań o budynek Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego oraz działal-
ność Spółki Miejskiej Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszkowie. – CKiS nie był 
moim pomysłem. Ja mam zupełnie inną 
wizję. Czekamy na sprawozdanie finan-
sowe za 2018 rok. Do nas też docierają 
sygnały, że mieszkańcy są niezadowole-
ni z funkcjonowania Ośrodka Kultury. 
Po analizie finansowej zostaną podjęte 
kroki i działania, aby budynek stał się 
bardziej dostępny i przyjazny dla miesz-
kańców. Zarząd Miasta musi się mocno 

zastanowić, co dalej i czy spółka w tej 
formie ma dalej funkcjonować  – odpo-
wiedział Prezydent.
Szykują się zmiany w organizacji 
pruszkowskiego sportu z uwzględnie-
niem szkół.

INWESTYCJE
Planowana jest przebudowa ul. Stalo-
wej, skrzyżowania ul. M. Zimińskiej-
-Sygietyńskiej z Al. Wojska Polskiego 
oraz przebudowa odcinka łączącego 
ul. B. Prusa i Al. Wojska Polskiego. 
Odnosząc się do stanu dworca PKP 
zastępca Prezydenta Konrad Sipiera 
powiedział: – Jestem po rozmowach 
z przedstawicielami PKP, którzy obie-
cali, że w ciągu dwóch miesięcy zo-
stanie otwarte zarówno przejście pod-
ziemne jak i budynek dworca.
Dzięki pozyskaniu działki przy ul. Li-
powej o powierzchni 8600m2, powsta-
ną nowe budynki oświatowe. Może 
uda się też zaplanować tam budynki 
komunalne.

NOWY WIZERUNEK
Na zakończenie Prezydent Makuch 
omówił plany dotyczące marketingu 
miasta i nowego logo. Będzie no-
wocześnie i będzie dużo się działo. 
W mieście pojawią się nowe imprezy, 
a np. Wianki znikną z miejskiego ka-
lendarza. Lato ma obfitować w week-
endowe atrakcje dla mieszkańców.
Trwają również prace nad nową stroną 
internetową i newsletterem wysyła-
nym cyklicznie do mieszkańców.
Po półtoragodzinnej konferencji po-
zostało odczucie, że nowe władze 
już przez pierwsze miesiące bardzo 
poważnie i kompleksowo podeszły 
do zarządzania miastem. Plany są am-
bitne, niektóre rewolucyjne. Dało się 
zauważyć staranie o transparentność 
działań i branie pod uwagę zdania 
mieszkańców, którzy ich wybrali. Po-
zostaje nadzieja, że plany się powiodą, 
a sił i zapału wystarczy conajmniej na 
najbliższe 5 lat.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

PRUSZKÓW MIASTEM PRZYJAZNYM DLA MIESZKAŃCÓW 
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
z dotacjami na 2019 rok

Dofi nansowanie na budowę 
ścieżek rowerowych 
dla Ożarowa Mazowieckiego
26 lutego br. burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz 
skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę na realizację 
projektu partnerskiego pn. ,,Promowanie zrównoważonej mobilności 
miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów 
Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” w ramach Działania 4.3 Redukcja 
emisji zanieczyszczeń powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

G łównym celem projektu jest 
polepszenie jakości powietrza 
w gminach na obszarze War-

szawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
poprzez wzrost wykorzystania ze-
roemisyjnych form transportu w ra-
mach wzmacniania zrównoważonej 

mobilności miejskiej. W wyniku 
realizacji przedsięwzięcia powstanie 
infrastruktura rowerowa, która umoż-
liwi rozwój alternatywnych form 
przemieszczania się w stosunku do 
transportu zmotoryzowanego. Istotną 
przesłanką do realizacji inwestycji 

jest również znacząca poprawa bez-
pieczeństwa użytkowników jednośla-
dów oraz promocja aktywnych form 
spędzania wolnego czasu. 
W celu realizacji projektu zostało 
zawiązane Porozumienie partnerskie 
w sprawie współpracy gmin na rzecz 
realizacji Projektu. Partnerami pro-
jektu są: Gmina Ożarów Mazowiecki 
jako Lider oraz Gmina Leszno oraz 
Gmina Stare Babice. 

Projekt obejmuje swoim zakresem 
budowę dróg dla rowerów oraz cią-
gów pieszo-rowerowych na terenie 
trzech gmin wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą taką jak stojaki rowerowe 
czy punkty samoobsługowej naprawy 
rowerów. Warto jednak zauważyć, że 
dofinansowana inwestycja jest tylko 
elementem tworzącego się, powiąza-
nego systemu sieci dróg rowerowych 
podwarszawskich gmin.   
W ramach projektu powstanie blisko 
20 km ścieżek rowerowych na terenie 
trzech gmin, z czego Ożarów Mazo-
wiecki wzbogaci się o ponad 6 km 
tras w zachodniej części gminy.
Całkowite nakłady inwestycyjne 
związane z realizacją projektu wyno-
szą ponad 16 mln zł. Otrzymane dofi-
nansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego stanowi 
łączną wysokość przeszło 12 mln zł 
oraz 1,5 mln zł z Budżetu Państwa. 
Budowa tras rowerowych wraz z in-
frastrukturą towarzysząca w Gminie 
Ożarów Mazowiecki obejmie kwotę 
ponad 4 mln złotych. 

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

,,Sportowy Ożarów”, ,,W Ożarowie 
(Mazowieckim) pływać każdy może po 
mistrzowsku”, ,,Dzień dziecka z węd-
ką”, ,,Czytanie na trawie”, ,,Kulturalna 
Strasna Zaba”, „Planeta Wenus” to 
tylko niektóre z zadań publicznych, 
które uzyskały wsparcie fi nansowe na 
realizację w 2019 roku. 

Z końcem lutego rozstrzygnięty został 
ostatecznie otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych dla 

organizacji pozarządowych, ogłoszo-
ny na podstawie uchwalonego w listo-
padzie poprzedniego roku ,,Programu 
współpracy Gminy Ożarów Mazowie-
cki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2019 
roku”. Ze środków publicznych prze-
znaczono na ten cel kwotę prawie pół 
miliona złotych. Gmina Ożarów Mazo-
wiecki rokrocznie wspiera działalność 
organizacji pozarządowych, dlatego 
przedstawiciele trzeciego sektora chęt-
nie składają oferty na zadania publiczne, 
z których mogą korzystać mieszkańcy. 
W tym roku wpłynęło ponad trzydzieści 
wniosków o dofinansowanie działalno-
ści organizacji.
Z zakresu upowszechniania kultury fi-
zycznej i rekreacji wpłynęło 18 ofert, 
z czego dofinansowanie otrzymało 15 za-
dań. Mieszkańcy, zarówno najmłodsi jak 
i dorośli, mogą korzystać z szerokiego 

wyboru wśród 
dyscyplin sporto-
wych, które oferu-
ją organizacje: piłka 
nożna, piłka siatkowa, 
koszykówka, tenis stołowy i ziemny, 
sztuki walki, pływanie, kolarstwo, bie-
ganie, szkółka wędkarska, fitness, joga 
oraz hokej podwodny. 
Poza sportem gmina wspiera zadania 
z zakresu kultury, oświaty i wychowa-
nia, upowszechniania turystyki i krajo-
znawstwa oraz zdrowia. Z tej tematyki 
z 15 ofert, które wpłynęły, zdecydowano 
przyznać dofinansowanie dla 12 inicja-
tyw. W tym roku dofinansowanie obej-
mie m.in. zadania takie jak ,,Czytanie 
na trawie” realizowane przez Fundację 
,,Nasz Macierzysz”, projekt ,,Aktywni 
ożarowscy seniorzy” realizowany przez 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wśród  
zadań jest też kilka ciekawych propozycji 
na wakacje dla dzieci i młodzieży.  
Przyznając granty nie zapomniano 
o czworonożnych mieszkańcach gminy, 
wsparcie finansowe otrzymały dwie ofer-
ty z zakresu ekologii i ochrony zwierząt. 
Przedstawiciele Fundacji ,,AR-KA-DO” 
zadbają o bezdomne psy i koty, a człon-
kowie i wolontariusze Fundacji ,,Chcę 
mieć przyszłość” będą edukować miesz-
kańców podczas wykładów ornitologa 
i razem z całymi rodzinami budować 
domki dla ptaków i obserwować sowy.

Jolanta Kołodyńska-R zeźnik
Wydział Spraw Społecznych
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PIASTÓW

W ostatnią sobotę karnawału, 2 lutego 2019 roku, w Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie odbył się wielki bal. 
II Piastowski Integracyjny Bal Karnawałowy zgromadził m.in. osoby jeżdżące na wózkach, zrzeszone w Stowarzy-
szeniu Sprawni Razem i uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pruszkowie.

Bal otworzył dyrektor szkoły, Tomasz 
Osiński. Przypomniał, że to już dru-
ga taka impreza, która narodziła się 

z inicjatywy szkolnej grupy wolontaria-
ckiej i ich opiekunki, Urszuli Zawadz-
kiej. Zaznaczył, że „Trójka” to szkoła 
z oddziałami integracyjnymi i zarówno 
nauczyciele jak i uczniowie są szczegól-
nie uczuleni na osoby niepełnosprawne 
i traktują ich tak samo, jak siebie. Powi-
tał wolontariuszy z LO im. Adama Mi-
ckiewicza i zaproszonych gości, wśród 
których oprócz podopiecznych wspo-
mnianych placówek, byli: Przemysław 
Worek, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Piastowie, jego zastępcy - Agata 
Korczak i Janusz Wroński, Jerzy Der-
latka, Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji i Wanda Przybylak, 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplew-
ski, który objął honorowy patronat nad 
imprezą, wręczył dyplomy i upominki 
wyróżniającym się wolontariuszom 
i ich opiekunkom. Najmłodszy uhono-
rowany wolontariusz, Karol Kozłowski 
jest uczniem II klasy.

Wolontariusze wszystkich szkół łączcie się
Urszula Zawadzka, nauczycielka wy-
chowania fizycznego i opiekunka wo-
lontariatu powiedziała nam, że razem 
z Moniką Szuplewską i innymi nauczy-
cielami oraz młodzieżą szkolną posta-

nowili powtórzyć imprezę, 
która w ubiegłym roku 
spotkała się ze znakomitym 
przyjęciem. Dodała, że - 
„Wolontariat działa w szko-
le od 2004 roku. Współpra-
cowaliśmy przez kilka lat 
z fundacją „Świat na Tak”, 
braliśmy udział w podob-
nych imprezach i zrodził 
się pomysł, żeby zorganizo-
wać bal w Piastowie. Jest to 
bal integracyjny z licznym 
udziałem osób niepełno-
sprawnych, a wolontariu-
sze stanowią uzupełnienie 
tańczących, bawiących się 
osób. Salę udekorowaliśmy 
sami. W naszym wolon-
tariacie uczestniczy ponad 30 osób, 
nawet z najmłodszych klas. Pomagali 
nam również wolontariusze z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mi-
ckiewicza”.

Poloneza czas zacząć
Wspólna zabawa rozpoczęła się „Polo-
nezem”, który w pierwszej parze popro-
wadzili dyrektor Tomasz Osiński i wice-
przewodnicząca Rady Agata Korczak. 
W tańcu uczestniczyli prawie wszyscy 
goście. Hasłem przewodnim imprezy 
karnawałowej byli Piraci z Karaibów, co 
odzwierciedlała dekoracja sali i przebra-

nia dużej części uczestników balu. Aga-
ta Korczak wyglądała niczym kapitan 
Jack Sparrow.
Było profesjonalne nagłośnienie, zawo-
dowy prowadzący, wspaniałe dekoracje, 
przekąski, słodycze, owoce i napoje. 
Wszyscy świetnie się bawili. Były tańce 
zbiorowe, w parach i pokazy indywidu-
alne. Organizatorzy już zapowiedzieli 
III edycję balu w ostatni weekend kar-
nawału 2020 roku.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
Więcej zdjęć na  

WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

Bal bez barierTWOJA
PRZYSZŁOŚĆ
TWOJA
PRZYSZŁOŚĆ
TWOJA

–   TRADYCJA
I NOWOCZESNE PODEJŚCIE

DNI OTWARTE:
20 marca 2019 r. (środa), godz. 1700

16 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 1700

ATUTY NASZEJ SZKOŁY

KLASY, DO KTÓRYCH ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW

1. KLASY DWUJĘZYCZNE:
• realizacja min. 2 przedmiotów 

w języku polskim i angielskim,
• przygotowanie do matury dwujęzycznej,
• dodatkowe 3 godziny j. angielskiego w tygodniu.

2. PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE:
• realizacja zadań w projektach Erasmus +,
• wymiana polsko-niemiecka młodzieży,
• wymiana z Ikšķiles vidusskola na Łotwie,
• projekt Lattitude z Australią i Nową Zelandią.

3.  STAŁA WSPÓŁPRACA 
Z WYŻSZYMI UCZELNIAMI: 
PW, UKSW, UW, SGGW i PAN
• KLASY PATRONACKIE
• udział w warsztatach i wykładach na uczelniach
• lekcje otwarte na terenie szkoły

z udziałem kadry profesorskiej

4. WSPÓŁPRACA Z AMBASADAMI

5.  PROWADZENIE ZAJĘĆ METODĄ CLIL

6.  REALIZACJA LEKCJI 
METODĄ WebQuest

7. PRACA Z KHAN ACADEMY

8. KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
• kształcenie przedsiębiorczości 

i innowacyjności

ROK SZKOLNY 2019/2020 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

I M .  A D A M A  M I C K I E W I C Z A  W  P I A S T O W I E

05-820 PIASTÓW
ul. 11 Listopada 2A
tel. 22 723 65 06

e-mail: liceum@piastow.pl

www.lopiastow.pl

SZKOŁA Z TRADYCJAMI
BEZPIECZNA

Z DOBRĄ 
LOKALIZACJĄ

GIMNAZJUM:
�  POLITECHNICZNA PW 

(matematyczno-fizyczna)
– również dwujęzyczna
Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, j. angielski, 
fizyka lub geografia*.

�  AKADEMICKA UKSW 
(biologiczno-chemiczna)
– również dwujęzycznej
Przedmioty rozszerzone: 
j. angielski, chemia, 
biologia lub matematyka*.

�  HUMANISTYCZNO- 
-PRAWNA
Przedmioty rozszerzone: 
j. polski, historia, WoS 
lub j. angielski.

(*) – przedmiot do wyboru

SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
�  POLITECHNICZNA PW 

(matematyczno-fizyczna)
– również dwujęzyczna
Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, j. angielski, 
fizyka lub geografia*.

�  AKADEMICKA UKSW 
(biologiczno-chemiczna)
– również dwujęzyczna
Przedmioty rozszerzone: j. angielski, 
chemia, biologia lub matematyka*.

�  HUMANISTYCZNO-PRAWNA
Przedmioty rozszerzone: j. polski, 
historia, WoS lub j. angielski.

�  INFORMATYCZNA
Przedmioty rozszerzone: 
informatyka, j. angielski, 
matematyka.

WYMIANA
MIĘDZYNARODOWA

HANNOVER-PIASTÓW 2018
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Piastowscy nauczyciele otrzymali obiecane przez MEN podwyżki.
Sfi nansowali je mieszkańcy miasta  
Podwyżki dla nauczycieli kosztowały Piastów w tym roku już ponad 340 ty-
sięcy złotych. Mimo, że zgodnie z prawem, na ich wypłatę samorządy mają 
trzy miesiące od ogłoszenia ustawy budżetowej, czyli do końca kwietnia, 
piastowscy nauczyciele otrzymali wyższe pensje, z wyrównaniem od 1 
stycznia, już pod koniec lutego. Wypłatą tą mieszkańcy Piastowa ze swoich 
podatków skredytowali działalność państwa. 

Z apelem o jak najszybsze wypła-
cenie wyższych pensji nauczy-
cielom wystąpiło do samorządów 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Minister Anna Zalewska, podpisując 
rozporządzenie w sprawie minimal-
nych stawek wynagrodzenia nauczy-
cieli, podkreślała, że w kwocie sub-
wencji oświatowej na ten rok zostały 
uwzględnione nowe zadania oświato-
we i zmiany wynagrodzeń. Z poziomu 
Piastowa niełatwo jednak te zmiany 
dostrzec. Przeciwnie, wydaje się, że 
w budżecie miasta nie znalazły się 
pieniądze na obiecane przez MEN 
podwyżki. Trudno bowiem uznać za 
takie, wyższą o zaledwie milion zło-
tych tegoroczną subwencję, w sytua-
cji gdy przewidywane wydatki, tylko 
na wynagrodzenia pedagogów, będą 
wyższe od ubiegłorocznych o co naj-

mniej 4 miliony złotych. I będzie 
to kolejny rok, w którym pieniędzy 
z bud żetu państwa, przekazywanych 
miastu w postaci subwencji, wystarczy 
na pokrycie zaledwie dwóch trzecich 
kwot przeznaczanych na nauczyciel-
skie pensje. W roku 2017 mieszkańcy 
Piastowa ze swoich podatków dołożyli 
do finansowania zadań oświatowych 
21,8 mln zł, rok później 22,9 mln zł, 
a w tym roku różnica, pokryta z kie-
szeni mieszkańców naszego miasta, 
przekroczy 27,5 mln zł. 
Tymczasem oczekiwania nauczycieli, 
dotyczące wzrostu wynagrodzeń – bez 
wątpienia słuszne – są coraz wyższe. 
Piastowski samorząd jest zdetermi-
nowany, by powstrzymać odpływ ze 
swoich szkół najlepszych kadr, jednak 
najwłaściwszą drogą, która powinna 
do tego prowadzić, podobnie jak do 

powstrzymania dalszej deprecjacji 
zawodu nauczyciela, jest odpowiedni 
poziom finansowania oświaty z bud-
żetu państwa. 
To przecież nie samorządy decydują 
o płacach nauczycieli. Zarobki tej gru-
py zawodowej wynikają z przepisów 
Karty Nauczyciela i rozporządzeń wy-
konawczych, uzgodnień dotyczących 
wysokości podwyżek prowadzonych 
bez udziału rad gmin czy powiatów, 

wreszcie z wielkości środków kierowa-
nych do samorządów z budżetu państwa 
w postaci subwencji oświatowej czy do-
tacji przedszkolnej. Te ostatnie – zgod-
nie z ustawą o samorządzie gminnym 
– powinny sfinansować, scedowane na 
gminy, zadania oświatowe.  
Od wielu lat samorządy, realizując za-
dania oświatowe, otrzymują środki nie-
adekwatne do skali tych zadań. Wydaje 
się, że nie ma w Polsce gminy, która 
nie narzeka na koszty oświaty. Każda 
bowiem dopłaca do niej przeciętnie 
drugie tyle ile dostaje. Subwencja, kie-
rowana do samorządów z budżetu pań-
stwa, potrzebuje wsparcia z podatków 
mieszkańców. I to wsparcia potężnego, 
bo oświata to jeden z największych 
wydatków budżetowych. Taka sytuacja 
destabilizuje finanse, niwecząc moż-
liwości rozwojowe, a dotyka przede 
wszystkim małe i średnie miasta, właś-
nie takie jak Piastów.
Mimo, że miasto od lat wydając na 
oświatę ponad drugie tyle ile otrzy-
muje z subwencji, należy do rekordzi-
stów w kraju, nie zaniedbuje potrzeb 
finansowych kadry oraz infrastruktury 
oświatowej. Edukacja jest bowiem sfe-
rą szczególnej uwagi i troski ze strony 
piastowskiego samorządu. Formowanie 
klas integracyjnych dla dzieci z deficy-

tami rozwojowymi oraz finansowanie 
indywidualnych programów nauczania 
dla uczniów zdolnych, zatrudnianie 
na pełne etaty nauczycieli wspierają-
cych (pedagog, psycholog, logopeda), 
wspieranie innowacji pedagogicznych 
i kształcenie kadry, oraz zmniejszenie 
liczebności klas, to kosztowne dla mia-
sta, ale istotne elementy systematycz-
nej poprawy warunków kształcenia. 
Piastów nie od dziś traktuje politykę 
edukacyjną jako jeden z fundamentów 
długofalowego rozwoju.

URSZULA NELKEN
Dyrektor Centrum Usług Oświatowych 

Najwięcej środków 
w oświatowym budżecie 
pochłaniają wynagrodzenia 
nauczycieli. Na ten cel w 2017 roku 
Piastów wydał 27,5 mln zł, 
w 2018 – blisko 30 mln zł, 
a na 2019 rok zaplanowane zostało 
ponad 34 mln zł (subwencja 
na ten rok to 20,3 mln zł). 
I choć miasto nie może liczyć 
na pełną rekompensatę 
finansowych skutków, ustalanych 
przez rząd podwyżek płac, 
jest zdeterminowane, by nie tylko 
unieść te wypłaty, ale też podnieść 
wysokość dodatków motywacyjnych 
– elementu wynagrodzeń 
nauczycieli regulowanego 
przez organ prowadzący.  

Środki poniesione przez Piastów 
wyłącznie na zadania związane 
z reformą oświaty wyniosły 
już 5,9 mln zł. Znaczna część 
tej kwoty – ponad 4,8 mln zł 
– to wynagrodzenia pracowników, 
których liczba przez dwa lata 
wzrosła o 81. Resztę – blisko 
1,1 mln zł – pochłonęły remonty 
dostosowujące budynki 
szkół do potrzeb młodszych 
dzieci, wyposażenie pracowni 
przedmiotowych oraz zakup 
pomocy dydaktycznych. 
Piastów zamierza zwrócić się 
do rządu o zwrot poniesionych 
nakładów. 

Piastów dofi nansuje
organizacje pozarządowe
Do zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Piastów otwartego konkur-
su ofert dla organizacji pozarządowych na zlecenie i dofi nansowanie za-
dań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fi zycznej 
i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 
1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019 r. – przystąpiło 15 organizacji poza-
rządowych składając łącznie 25 ofert. 

P osiedzenie Komisji Konkurso-
wej, powołanej (Zarządzeniem 
Nr 16/2019 Burmistrza Miasta 

Piastowa z dnia 17.01.2019 r.) do roz-
patrzenia ofert, stwierdzenia ich po-
prawności, przeanalizowania, doko-
nania oceny końcowej oraz podziału 
środków na dofinansowanie obyło się 
23 stycznia 2019 r. 
W składzie Komisji znaleźli się:
1.  Tomasz Sarnacki 

– Przewodniczący Komisji
2.  Przemysław Worek 

– Zastępca Przewodniczącego
3.  Jolanta Buczkowska 

– Sekretarz Komisji
4.  Jerzy Derlatka – Członek Komisji
5.  Grzegorz Parys – Członek Komisji

Każda z 25 złożonych ofert spełniała 
wymogi formalne, a więc wszystkie 
zostały dopuszczone do oceny mery-
torycznej. Komisja szczegółowo oma-
wiała poszczególne oferty i ustalała 
argumenty „za” i „przeciw”. 
Po bardzo wnikliwej analizie wspólnie 
ustalono i zarekomendowano Burmi-
strzowi dofinansowanie wszystkich 
organizacji pozarządowych, z podzia-
łem na poszczegóne zadania określone 
w procedurze konkursowej (patrz: tabe-
la obok). 
Żadnej z ofert nie odrzucono, jedynie 
w przypadku ZHP – połączono 2 oferty 
(obejmujące 2 okresy czasowe) w jed-
ną, określając ją jako całoroczną dzia-
łalność.

TYTUŁ ZADANIA ORGANIZACJA
PRZYZNANA 

KWOTA
(w zł)

ZADANIE 1
Organizacja imprez 
i programów 
profi laktycznych z zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom, 
kierowanych do dzieci 
i młodzieży.

�   Stowarzyszenie „Możesz” 6 000

�   MUKS „PIVOT” 4 000

�   UKS „HYOSAI” 6 000

�   CS ZHP Hufi ec Piastów 4 000

ZADANIE 2
Całoroczna organizacja 
szkolenia i udział we 
współzawodnictwie 
sportowym dzieci , 
młodzieży – w różnych 
dyscyplinach sportu.

�   Stowarzyszenie 
„Rozbiegany Piastów” 8 000

�   Miejski Klub Sportowy 
„Piast” 109 000

�   PKS „Piastovia” 65 000

�   MUKS „PIVOT” 54 000

�   Piastowskie Towarzystwo 
Tenisa i Bocce – tenis 
ziemny

14 000

�   Piastowskie Towarzystwo 
Tenisa i Bocce – bocce 5 000

�   Klub Karate Pruszków 9 000

�   UKS „HYOSAI” 14 000 

�   MUKS „Tie-Break” 22 000 

ZADANIE 3
Całoroczna organizacja 
opieki nad dziećmi 
i młodzieżą z rodzin 
ubogich i dysfunkcyjnych 
poprzez prowadzenie 
zajęć w ognisku.

�   Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci 60 000 

TYTUŁ ZADANIA ORGANIZACJA
PRZYZNANA 

KWOTA
(w zł)

ZADANIE 4
Organizacja czasu 
wolnego dzieci i młodzieży 
w ramach akcji 
„Wakacje w mieście” 
w terminie 1.07. – 
31.08.2019r. dla uczniów 
szkół podstawowych 
i gimnazjalnych.

�   Stowarzyszenie „Możesz” 9 000 

�   UKS „HYOSAI” 8 000 

�   Piastowskie Towarzystwo 
Tenisa i Bocce 8 000 

ZADANIE 5
Organizacja zajęć 
kulturalnych dla dzieci 
i młodzieży oraz 
upowszechnianie kultury 
i tradycji narodowej.

�   CS ZHP Hufi ec Piastów 
–  całoroczna działalność 14 000 

�   CS ZHP Hufi ec Piastów 
–  rajd 6 000 

�   Stowarzyszenie „Możesz” 10 000 

�   Stowarzyszenie The 
Project 10 000 

ZADANIE 6
Ograniczenie populacji 
kotów wolno żyjących, 
walki z bezdomnością 
zwierząt i dokarmianie 
zwierząt na terenie Miasta 
Piastowa / działalność 
całoroczna/.

�   TOnZ Oddział  Piastów  14 000  

�   Piastowskie 
Stowarzyszenie 
Bezpieczny Pies

7 000 

�   Piastowskie 
Stowarzyszenie 
Bezpieczny Kot

4 000 

RAZEM: 470 000

Łącznie – na dofinansowanie zadań z zakresu: przeciwdzia-
łania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, 
opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okre-
sie od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019 r. – rozdysponowano 
kwotę 470 tys. zł.                         UM PIASTÓW

Urząd Miasta Piastów informuje www.piastow.pl
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URSUS � WŁOCHY � PIASTÓW

• Wszechstronny rozwój 
każdego ucznia

• Wysoki poziom nauczania
• Projekty naukowe
• Jezyki obce realizowane 

międzyoddziałowo: niemiecki, 
hiszpański, rosyjski

• Świetna baza sportowa
• Doskonale wyposażone 

pracownie
• Atmosfera współpracy 

i wzajemnego szacunku
• Wyjazdy zagraniczne
• Bogata oferta zajęć 

pozalekcyjnych
• Szkolny Festiwal Nauki
• KFAK – Krótki Festiwal 

Artystyczno-Kulturalny
• Wolontariat 

– Koncert charytatywny
• Międzyoddziałowe koło 

medialne w szkolnym studiu TV
• Nowe technologie 

w nowej szkole!

REKRUTACJA 2019/2020

PROFILE

CLIX Liceum Ogólnokształcące
i m .  K r ó l a  J a n a  I I I  S o b i e s k i e g o

UL. SOLIPSKA 17/19  |  02-482 WARSZAWA

DZIEŃ OTWARTY
D L A  K A N D Y D A T Ó W

27 MARCA 2 0 1 9

g o d z .  18.00
S A L A  G I M N A S T Y C Z N A

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ:PO GIMNAZJUM:

1A matematyczno-fizyczno-
-informatyczny

społeczny
(mat.-geogr.-angielski)

biologiczno-chemiczny

humanistyczny
(j.polski-historia-wos)

biologiczno-chemiczny

1B

1C

1D

1E

1AP matematyczno-fizyczno-
-informatyczny

matematyczno-geograficzny

biologiczno-chemiczny

humanistyczny
(j.polski-historia-wos)

biologiczno-chemiczny

1BP

1CP

1DP

1EP

 liceum@solipska.edu.pl       📱 22 863 77 87      🌐  solipska.edu.pl

TEATR ŻYCIA W KINIE RETRO
27 lutego br. o godzinie 17:00 w Arsusie odbył się kolejny pokaz fi lmu 
w ramach Kina Retro. Tym razem widzowie mogli obejrzeć „Sieraneva-
dę”, którą wyreżyserował Cristi Puiu, jeden z ojców rumuńskiej Nowej 
Fali. Po pokazie odbyła się rozmowa z  Joanną Dukiewicz – psychote-
rapeutką integratywną i  fi lozofką. Dyskusję poprowadziła facylitatorka 
i trenerka, Karolina Grzegorzak.

Rumuńska rodzina
Nominowana do kilku prestiżowych na-
gród „Sieranevada” (m.in. Złota Palma 
podczas Festiwalu w Cannes w 2016 
roku) to pełen czarnego humoru dra-
mat, prezentujący pewną rodzinną uro-
czystość. Staje się ona pretekstem do 
zgromadzenia całej rodziny w ciasnym, 
rumuńskim mieszkaniu i analizowania 
przez prawie trzy godziny ich skom-
plikowanych relacji. Widz obserwuje 
te relacje w każdej odsłonie – od kłótni 
na tematy społeczne i polityczne, po-
przez powierzchowne rozmowy o ni-
czym, po pranie małżeńskich brudów. 
Zadawnione urazy, skrywane pretensje, 
niedopowiedzenia i kłamstwa stanowią 
tutaj niejako fundament każdej sceny. 
Do tego temat przewodni uroczystości, 
który wręcz z założenia opiera się na 
trudnych emocjach. Ale w gąszczu tych 
burzliwych uczuć znajdzie się też miej-
sce na wzajemną troskę, prawdę i – po 
prostu – możliwość bycia ze sobą. 

Więź rodzinna
Jak zauważyła Karolina Grzegorzak, 
prowadząca dyskusję po filmie, „Siera-
nevada” zbiera bardzo skrajne recenzje 
– od absolutnego zachwytu po rozcza-
rowanie i znudzenie. Można to było 
odczuć także podczas seansu w Arsusie 
– początkowo tłumnie wypełniona sala 
kinowa wraz z upływem kolejnych scen 
zaczęła się coraz bardziej rozluźniać, 
a do samego końca zostali wyłącznie ci 
najbardziej wytrwali. Przy czym każda 
z tych reakcji wydaje się zrozumiała i w 
pełni uzasadniona. Film jak najbardziej 
może wywoływać znudzenie – trzy 
godziny przebywania u rumuńskiej ro-
dziny, którą łączą głównie wzajemne 
pretensje, mogą wymęczyć. Jednak 
z drugiej strony uderza, jak bardzo jest 
to prawdziwy obraz. – Relacje z rodzi-
ną są trudne, kłócimy się, wychodzimy 
z nią najlepiej na zdjęciach, ale też 
znamy się, wiemy, czego możemy się po 
sobie spodziewać. Możemy być sobą. To 
jest taka więź, która zawsze będzie nam 
towarzyszyć. Ona jest piękna, często 
trudna, ale zawsze z nami będzie – ko-
mentowała psychoterapeutka, Joanna 
Dukiewicz. – Członkowie tej rodziny 

kłócą się, wychodzą, ale wracają, ciągle 
chcą być ze sobą – dodała. 

Podglądanie
W trwającej po filmie dyskusji widzo-
wie wypowiadali się także na temat 
nietypowego sposobu realizacji tego 
filmu. Nie można się oprzeć wrażeniu, 
że „Sieranevada” przypomina nieco 
teatr: całość rozgrywa się w kilku po-
mieszczeniach (oprócz nielicznych scen 
na zewnątrz), w trakcie jednego popo-
łudnia i jest rozpisana na nieustanny 
dialog. Kamera zagląda do kolejnych 
pokoi, podsłuchuje prowadzone w nim 
rozmowy, podgląda bohaterów, nie-
ustannie zmieniając perspektywę. Po-
tęguje to wrażenie intymności – widz 
ma poczucie, że wkracza w niezwykle 
prywatne sfery życia bohaterów, słyszy 
skrywane tajemnice, staje się świad-
kiem ekspresji wstydliwych emocji. Po-
czątkowo anonimowi bohaterzy, z cza-
sem stają się nam bardzo bliscy i wraz 
z nimi już nie tylko śledzimy, ale także 
przeżywamy te rodzinne dylematy. Tak 
stworzona atmosfera bliskości to nie tyl-
ko wielki walor całego filmu, ale w ogó-
le cecha, która czyni go, jako dzieło fil-
mowe, czymś absolutnie wyjątkowym. 

Kolejne pokazy
Przypomnijmy, cykl „Kino Retro” jest 
współfinansowany ze środków m.st. 
Warszawy. Przyświeca mu założenie, 
aby raz w miesiącu w kilkupokolenio-
wym gronie oglądać wspólnie dobre 
i nagradzane filmy. Spotkaniom zawsze 
towarzyszy słodki poczęstunek oraz 
interesująca dyskusja po filmie z goś-
ciem specjalnym, zazwyczaj ekspertem 
z dziedziny związanej z danym filmem. 
Jest szansa na zadanie pytań i podzie-
lenie się własnymi refleksjami. Udział 
w pokazie jest bezpłatny, nie ma też 
konieczności wcześniejszych zapisów. 
Spotkania są niezwykle wartościowe 
i stanowią idealne połączenie przyjem-
nego z pożytecznym. 
Podczas następnego spotkania, zapla-
nowanego na 20-go marca, zostanie 
zaprezentowany film „Konstytucja” 
z 2016 r. Serdecznie zapraszamy! 

Marlena Hess

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE INWESTYCJI URZĘDU MIEJSKIEGO W PIASTOWIE

 (Stanowisko ds. obsługi księgowej) 
1.  Wymagania niezbędne: 
 1)  obywatelstwo polskie,
 2)  wykształcenie średnie (preferowane 

ekonomiczne, administracyjne lub po-
krewne),

 3)  niekaralność za przestępstwa popeł-
nione umyślnie,

 4)  pełna zdolność do czynności prawnych 
oraz korzystanie z pełni praw obywatel-
skich,

 5)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnie-
nie na w/w stanowisku,

 6)  bardzo dobra znajomość przepisów 
dot. księgowości, finansów publicznych 
i rachunkowości, procedur administra-
cyjnych i prawa cywilnego.

2.  Wymagania dodatkowe:
 1)  staż pracy – min. 2 lata (preferowany 

w księgowości),
 2)  samodzielność, odpowiedzialność, 

dyspozycyjność, umiejętność pracy 
w zespole,

 3)  umiejętność analitycznego myślenia, 
inicjatywa i umiejętność szybkiego 
podejmowania decyzji, wysoka kultura 
osobista,

 4)  dobra znajomość obsługi komputera, 
pakietu Microsoft Office (Excel, Word), 
programów księgowych.

3.  Zakres wykonywanych zadań: 
 1)  prowadzenie spraw związanych z księ-

gowością, rachunkowością i budżetem 
w zakresie spraw Wydziału Inwestycji:
• obsługa planu wydatków budżeto-

wych
• angażowanie umów i faktur

 2)  dokonywanie kontroli wstęnej operacji 
gospodarczychi finansowych, zgodno-
ści z planem, kompletności i rzetelno-
ści dokumentów,

 3)  prowadzenie spraw związanych z za-
wieraniem umów cywilnoprawnych.

4.  Wymagane dokumenty:
 1)  życiorys /CV/,
 2)  list motywacyjny,
 3)  kwestionariusz osobowy,
 4)  kserokopie świadectw pracy,
 5)  dokumenty poświadczające wykształ-

cenie,
 6)  inne dodatkowe dokumenty o posiada-

nych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7)  oświadczenia:

• o korzystaniu z pełni praw publicz-
nych,

• o niekaralności za przestępstwa po-
pełnione umyślnie,

• o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie objętym pro-
cedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy 
składać osobiście w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem: 

„Nabór na wolne stanowiska 
urzędnicze w Wydziale Inwestycji” 

w siedzibie Urzędu pok. nr 2 
lub pocztą na adres Urzędu: 

05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2
w terminie 

do dnia 18 marca 2019 r. godz. 1700.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej 
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie możli-
wość unieważnienia naboru bez podania 
przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umiesz-
czona na stronie internetowej Piastowa 
(www.piastow.pl/) – w Biuletynie Informa-
cji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej 
Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list 
motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględ-
nieniem dokładnego przebiegu kariery za-
wodowej), powinno być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
24.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą 
z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samo-
rządowych ( j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)”.
Po pomyślnym przejściu etapów naboru 
(część pisemna i ustna) z wyłonionym kandy-
datem, pracodawca – Burmistrz Miasta Pia-
stowa – zawrze umowę terminową o pracę 
na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Bur-
mistrz Miasta Piastowa uzna, że pracownik 
spełnia wymogi na określonym stanowisku 
może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas 
nieokreślony.
W miesiącu poprzedzającym datę upub-
licznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miej-
skim w Piastowie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był 
niższy niż 6%.
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O Roku Świni i nie tylko
Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku w Chinach w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piastowie odbyło się nietypowe spotkanie z chińską kulturą i obyczajami. 
Wrażeń, humoru i interesującej wiedzy dostarczyły osoby skupione m.in. 
wokół Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej – Oddziału Warszawskiego. 

Jak dowiedzieliśmy się, na pomysł 
spotkania wpadł przewodniczący 
Rady Miasta Piastowa – Przemy-

sław Worek. Wydarzenie miało miejsce 
w sali na I piętrze piastowskiego MOK, 
przystrojonej oryginalnymi, chińskimi 
lampionami i ozdobami (dzięki Am-
basadzie Chińskiej Republiki Ludowej 
w Polsce). W klimat spotkania wpro-
wadziła gości Katarzyna Golik – pra-
cowniczka naukowa w Zakładzie Azji 
i Pacyfiku Instytutu Studiów Politycz-
nych Polskiej Akademii Nauk, związa-
na z TPPCH-OW.

W Święto Wiosny lepiej się nie myć
Chiński Nowy Rok, nazywany także 
Świętem Wiosny, stanowi najbardziej 
uroczyste święto w Państwie Środka. 
Zaczyna się w nocy z 5 na 6 lutego. 
Święto tradycyjnie trwa 15 dni i kończy 
się Świętem Lampionów, które w tym 
roku miało miejsce 19 lutego. Święto 
Wiosny to okazja do odpoczynku od 
pracy. Teorię i praktykę tego obyczaju 
przybliżył gościom pierwszy prelegent 
– Kamil Wang, urodzony w Polsce Chiń-
czyk, absolwent sinologii na UW oraz 
Beijing Normal University w Pekinie. 
Największe doświadczenie ma z Chi-

nami Północnymi. Stamtąd pochodzi 
jego ojciec. – Mamy obecnie Rok Świni. 
Rok dla urodzonych pod znakiem świni 
jest dla nich pechowy. Dzieci mogą być 
porwane przez bestie. Przed nimi chroni 
właśnie wróżebny kolor czerwony – tłu-
maczył Kamil Wang. W czasie święta 
Chińczycy noszą czerwone elementy 
garderoby. Domy również deko-
ruje się na czerwono – kwiatami, 
lampionami, obrazkami. Wiele 
czynności podczas święta jest 
zabronione. Nie bierze 
się kilka dni pryszni-
ca, bo opływa się 
dobrem i szczęś-
ciem, a mycie by 
je zmyło. Podob-
nie unika się za-
miatania, wyrzuca-
nia śmieci, obcinania 
włosów, używania ostrych 
narzędzi. Nie można złościć 
się, przeklinać, psuć i tłuc rzeczy. 
Starsze pokolenie obdarowuje 
młodszych pieniędzmi w czerwo-
nych kopertach. Szefowie w pracy 
dają premie noworoczne. W cza-
sie Święta Wiosny je się pierożki 
w kształcie sztabek złota. Ryżo-

we, kleiste kuleczki symboli-
zują więź rodzinną i zjazdy 
familijne. Chińczycy spo-

żywają także specjalne 
ciasto noworoczne, 

ciastka o konsy-
stencji gąbki. 
Wszystko to 
symbolizuje 
dobroby t , 

bogactwo. 

Szaleństwo 
podróży koleją

Kami Wang podkreślił, że 
święto związane jest rów-
nież z coroczną, największą 
migracją na naszej planecie 
i chaosem komunikacyj-
nym. Chińczycy wracają 
na czas Święta Wiosny 
do domów, by spędzić je 

w towarzystwie najbliższych krewnych. 
Według szacunków, w bieżącym roku 
miliony Chińczyków odbyło łącznie 
prawie 3 miliardy podróży. Statystycz-
nie na jednego Chińczyka przypadły 2 
podróże! Fakty zilustrował fotografiami 
największych, zatłoczonych dworców 
kolejowych w Chinach wielkości du-
żych europejskich lotnisk. Już na mie-
siąc przed Chińskim Nowym Rokiem 
co sekundę sprzedawało się 1000 bile-
tów na pociąg. Prelekcja wzbogacona 
została o ciekawostki związane z rozwo-
jem infrastruktury kolejowej w Chinach 
w ostatnich latach. – Jest czego poza-
zdrościć – komentowali z zachwytem 
słuchacze. Nic dziwnego! Szanghajski 
pociąg magnetyczny rozwijający pręd-
kość na ponad 400 km/h czy inne skła-
dy wiozące pasażerów miast powyżej 2 
mln mieszkańców z prędkością ponad 
300 km/h to u nas na razie science-
-fiction. 

Obchody w Sichuanie
Podczas części wykładowej Alek-
sander Bulge (podróżnik, zwiedził 
35 krajów, obecnie podczas studiów 
azjatyckich na SWPS) zaprezentował 
fragmenty swojego przyszłego filmu 
(będzie dostępny w Internecie) z tygo-
dniowej wyprawy na początku lutego 
do jednej z chińskich prowincji Sichu-
an (płd-zach. Chiny). – Niedawno wró-
ciłem ze świętowania Nowego Roku. 

(…) To jedno z miejsc, które najbar-
dziej zapadło w mojej pamięci – zazna-
czył na wstępie. Ponoć,  Aleksander był 
pierwszym białym człowiekiem, który 
pojawił się na tych terenach w promie-
niu 100 km. A każda napotkana tam 
osoba chciała sobie robić z nim zdję-
cie. Mieszkańcy tego regionu słyną nie 
tylko z dobrej kuchni, ale i z ostrego 

języka. Na filmie widać 
m. in. ciężką, głównie 
fizyczną pracę tubylców 
przy plantacjach herbaty 
na stromych zboczach, 
czy przy uprawie ryżu. 
Opowiedział o sposobie 
pochówku zmarłych, 
o buddyjskich świąty-
niach. Z okazji Święta 
Wiosny spala się w nich 
sztuczne pieniądze (tak-
że w domach). Wszystko 
po to, aby bliscy w za-
światach mieli za co żyć. 
- Na terenach wiejskich 

Święto Wiosny trwa ok. 2 tygodni, a w 
mieście już po tygodniu trzeba wrócić 
do pracy – zaznaczył. Ważnym rytu-
ałem, drastycznym, jest świniobicie. 
Przynajmniej jedna świnia jest zabi-
jana w tamtejszych rodzinach. - Jak 
zaobserwowałem, mięso podaje się 
w Sichuanie do każdego posiłku (…). 
Pierwszy sygnał bogacącego się od 
niedawna społeczeństwa – uzupełnia. 
Przysmakiem jest trzcina cukrowa. Je 
się ją trudno, bo jest twarda. Specyficz-
ny, bardzo intensywny smak, podobny 
chyba do baterii, ma sichuański pieprz. 
Wódka ma moc 55%! Święto Wiosny 
jest w Sichuanie również okresem de-
korowania domów. Podobnie, jak u nas, 
puszcza się fajerwerki.

Piastów po chińsku
Prawdziwie zainteresowała słuchaczy 
wypowiedziana i napisana chińskimi 
znakami nazwa miasta Piastów. Dopyty-
wali o tajniki tego języka oraz o sposoby 
na jego naukę. Spotkanie uświetniły tań-
ce chińskie w wykonaniu ubranych tra-
dycyjnie Chinek skupionych w zespole 
Emilii Potockiej. Zebrani mogli także 
wysłuchać kilku piosenek solo w języ-
ku chińskim. Na koniec cała sala wzięła 
udział w warsztatach chińskiego tańca 
guangchang.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

PIASTÓW
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URSUS

Organizowane w ursuskich bibliotekach (Publicznej przy ul. Plutonu Tor-
pedy, Niedźwiadek, Skorosze i Gołąbki) spotkania w ramach Dyskusyjne-
go Klubu Książki to najczęściej rozmowy, w gronie kilkunastu osób, przy 
kawie, herbacie  i ciasteczkach, wokół 1–2 zaproponowanych wcześniej 
tytułów.  Ale to także spotkania z twórcami. Te gromadzą znacznie więk-
szą publiczność. Każde ze spotkań autorskich ma swój charakter –za-
leżny od gościa, uczestników i ich wzajemnej  interakcji. Niektóre z nich  
relacjonowaliśmy na łamach „Mocnych Stron”. 

Dyskusyjne Kluby  Książki
Dyskusyjne Kluby  Książki działa-
ją pod patronatem Instytutu Książki 
i powstają przy bibliotekach pub-
licznych w całej Polsce. Działalność 
ich wpisuje się w narodowy program 
promocji czytelnictwa i wsparcia sek-
tora książki. Cztery kluby działające 
w Ursusie, powstały w ciągu ostat-
nich trzech lat. Spotkania w poszcze-
gólnych placówkach odbywają się co 
trzy tygodnie, o godzinie 18.00. Na 
Gołąbkach w poniedziałki, na Niedź-
wiadku we wtorki, w dwóch pozosta-
łych we środy. Są otwarte, czyli każ-
dy może przyjść.

Książkowa seria o wybitnych Polakach
We wtorek, 12 lutego, gośćmi Dysku-
syjnego Klubu Książki  w Bibliotece 
Niedźwiadek byli państwo Maria i Prze-
mysław Pilichowie – autorzy wydanej 
w ubiegłym roku książki „Wybitni pol-
scy odkrywcy i podróżnicy”, w której 
na przeszło 400 stronach przedstawili 
sylwetki 28 podróżników i odkrywców. 
Znanych, jak: Leonid Teliga, Arkady 
Fiedler, Wanda Rutkiewicz, Andrzej 
Zawada, Ryszard Kapuściński), mniej 
znanych lub nieznanych, ale wartych 
przypomnienia lub poznania. Jest to ko-
lejna publikacja z serii poświęconej wy-
bitnym Polakom, które wydaje  od kilku 
lat  wydawnictwo MUZA, a druga, któ-
rą napisali goście spotkania. Pierwszą 
była książka „Wielcy polscy podróżni-
cy, którzy odkrywali świat”. Ukazała się 
w roku 2016,  a propozycję jej napisania 
dostali od wydawnictwa. Drugą, która 
była tematem relacjonowanego spotka-
nia, zaproponowali sami, mają pomysł 
na trzecią….

Pani Maria i Pan Przemysław
Państwo Pilichowie mieszkają w War-
szawie, są przewodnikami turystycz-
nymi i pilotami wycieczek, wykładow-
cami, autorami wielu przewodników 
turystycznych, które ukazywały się 
w wydawnictwach polskich i zagra-
nicznych, m.in. „Polska: ilustrowany 
przewodnik”, przewodników po Ma-
zowszu, Górach Świętokrzyskich, Po-
nidziu,  a także po Paryżu i Wiedniu; 
autorami książki – „Nobliści znad Wi-
sły, Odry i Niemna”; współautorami 
publikacji  –  „1000 miejsc w Europie, 
które warto w życiu zobaczyć” – napi-
sali rozdziały o Włoszech, Hiszpanii, 
Portugalii, Austrii. Pisali też liczne 
artykuły o tematyce krajoznawczo-tu-
rystycznej, m.in. do: „Rzeczpospoli-
tej”, „Życia Warszawy”, „Poznaj Swój 
Kraj” i „Poznaj Świat”.  Pani Maria 
Pilich jest  magistrem chemii i biblio-
tekarzem. Pracuje jako nauczyciel  
w dawnym Technikum Kolejowym na 
Szczęśliwicach. Pan Przemysław  jest 
magistrem turystyki, założycielem  
Studenckiego Klubu Przewodników 
Świętokrzyskich, wykłada na Wydzia-
le Turystyki uczelni o nazwie Almamer 
– Szkoła Wyższa i w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej.  Za swoją pracę zawo-
dową i działalność społeczną otrzymali 
oboje wiele odznaczeń, m. in. Zasłu-
żony Działacz Turystyki, Zasłużony 
Działacz Kultury, Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej oraz Złotą Honorową 
Odznakę PTTK.

Spotkanie autorskie
We wtorkowy wieczór, 12 marca, 
w sali, w której na co dzień odbywają 
się zajęcia edukacyjne dla dzieci i mło-

dzieży, wszystkie miejsca były zajęte. 
Po przywitaniu i przedstawieniu gości 
przez prowadzącą spotkania w DKK 
Biblioteki Niedźwiadek – p. Ewę Fur-
manik, głos oddano pp. Marii i Prze-
mysławowi i to oni prowadzili spotka-
nie. Mówili na zmianę, przedstawiając 
zebranym 8 z 28 opisanych w książce 
postaci. Wybrali  tych mniej znanych. 

„ Bywa tak, że zgłębiając czyjeś losy – 
dana postać mocniej nas zainteresuje...”
Podczas zbierania materiałów zda-
rza się, że jakaś postać zaczyna auto-
rów  fascynować. Tak było z pierwszą 
z przedstawianych osób – Teresą Re-
miszewską, żeglarką, pierwszą Polką, 
która przepłynęła samotnie Atlantyk. 
Opowiedziała o niej p. Maria. Tere-
sa Remiszewska wychowywała się 
w Gdyni, studiowała w Krakowie, 
życie sprawiło, że do Gdyni wróciła 
(wraz z dwójką dzieci). Żeglarstwo 
pasjonowało ją cały czas. Mieszkając 
w Krakowie związana była z klubem 
jachtowym z Nowej Huty, brała udział 
w obozach żeglarskich, zdobywała 
stopnie – żeglarza, sternika, uprawnie-
nia do samodzielnego prowadzenia ma-
łych jednostek i stopień jachtowego ka-
pitana żeglugi wielkiej. W roku 1970, 
na pożyczonym jachcie, odbyła samot-
ny rejs po Morzu Bałtyckim – wtedy 
usłyszano o niej i została okrzyknięta 
przez dziennikarzy Pierwszą Damą 
Bałtyku. Dwa lata później, w roku 
1972,  wzięła udział w IV Transatlan-
tyckich Regatach Samotnych Żeglarzy 
OSTAR. Po raz pierwszy organizato-
rzy zgodzili się na start kobiet – oprócz 
Teresy Remiszewskiej płynęły także 
dwie Francuzki.  
Perypetie z przygotowaniem jachtu 
„Komodor”, który nie należał do niej,  
przygody na wodach Atlantyku, liczne 
awarie techniczne, wrażenie jakie zro-
biła na organizatorach stanem jachtu, 
którym dopłynęła do mety – o tym mo-
gliśmy m.in. usłyszeć podczas spotka-
nia w bibliotece. Przygotowania i rejs 
Teresa Remiszewska opisała w książce 
„Z  goryczy soli moja radość” wydanej 
po raz pierwszy w 1975 roku. Marzy-

ła o rejsie dookoła świata, niestety nie 
było jej dane... 

Kobiety – podróżniczki
Po ukazaniu  się części pierwszej („Wiel-
cy polscy podróżnicy, którzy odkrywali 
świat”) – czytelnicy zwracali uwagę, że 
przedstawiono w niej  wyłącznie męż-
czyzn. Części drugiej już to nie dotyczy, 
są także kobiety. Tego wieczoru usłysze-
liśmy również o Marii Czaplickiej i Mi-
chalinie Isaakowej. 
Maria Czaplicka – „Skłodowska an-
tropologii” – popularyzatorka nauki, 
antropolog, etnograf, badaczka ludów 
syberyjskich. Uczestniczyła w dwóch 
międzynarodowych wyprawach na-
ukowych, w tym wyprawie jenisejskiej 
(Jenisej – rzeka czterokrotnie dłuż-
sza od Wisły). Była pierwszą kobietą 
– wykładowczynią antropologii w Ox-
fordzie. Kiedy w roku 1919 wróciła do 
Polski, szukała pracy na uczelni.  Bez 
powodzenia. Była kobietą.
Michalina Isaakowa – podróżniczka, 
entomolożka, popularyzatorka wiedzy 
o świecie owadów. Nazywano ją „łow-
czynią motyli”. Entomologią zaintere-
sowała się za sprawą męża – Juliusza, 
a po jego śmierci kontynuowała pasję. 
Wyruszyła na samotną wyprawę do 
Ameryki Południowej, skąd przywio-
zła do Polski kolekcję 15 tysięcy owa-
dów. Książka, którą napisała – „Polka 
w puszczach Parany” – cieszyła się 
przed wojną dużym zainteresowaniem.

 „Józef Piłsudski – brat powszechnie 
znanego Bronisława Piłsudskiego”
Takie zdanie można było przeczytać 
w tekście, który ukazał się w jednej 
z japońskich gazet.  Bronisław  – star-
szy brat Józefa w Japonii jest znany, 
a u nas nie. Razem trafili  na zesłanie 
za udział w spisku na życie cara. Był 
wybitnym etnografem, badaczem kul-
tury Ajnów, miał żonę pochodzącą 
z tego narodu, jego wnuki i prawnuki 
żyją tam do dziś. Na zesłaniu szybko 
zorientowano się, że jest wykształcony, 
dzięki czemu przestał ciężko pracować 
fizycznie. Wykorzystywał umiejętność 
czytania i pisania – m.in. nauczając 

dzieci. W ubiegłym roku minęło 100 
lat od jego tragicznej śmierci w nur-
tach Sekwany. W Żorach Bronisławowi 
Piłsudskiemu postawiono pomnik, po-
dobnie jak Wacławowi Sieroszewskie-
mu. Fundatorami obydwu pomników 
byli Koreańczycy.  

Podział pracy
Goście spotkania barwnie i z wielką 
werwą opowiadali o tych i innych ba-
daczach, odkrywcach i wędrowcach. 
Zebrani dowiedzieli się m.in., że Józe-
fowi Warszewiczowi – podróżnikowi, 
floryście i  ogrodnikowi zawdzięczamy 
tak popularne dzisiaj orchidee. Przy-
woził rośliny z Ameryki Środkowej 
i Południowej do Europy, a ostatnie 
lata życia spędził, dosłownie, w ogro-
dzie botanicznym w Krakowie. Julian 
Fałat – najbardziej znany jako malarz, 
był nałogowym podróżnikiem. Jedno 
i drugie zawdzięczał ojcu,  z którym 
wędrował, i którego technikę malarską 
podpatrywał. Zaczął malować 
akwarelami, bo nie miał pieniędzy 
na farby olejne. Antoni Malczewski 
– autor poematu „Maria” zdobył naj-
wyższy szczyt Europy – Mont Blanc. 
Józef Kowalewski – autor słownika 
mongolsko-rosyjsko-francuskiego, był 
pierwszym wykładowcą języka mon-
golskiego w Europie.
Autorów książki pytano, w jaki sposób 
dzielili się pracą podczas pisania. Przy-
wołana została postać aktora i satyryka 
– Stefana Friedmanna i jego rada, jak na 
takie pytania odpowiadać: – Parzyste pi-
sała żona, nieparzyste mąż. 

Spotkania podczas gromadzenia 
materiałów
Zbieranie materiałów to okazja do 
spotkań z bliższą i dalszą rodziną boha-
terów książki. Państwo Pilichowie opo-
wiadali m.in. o kontaktach z dziećmi 
Teresy Remiszewskiej, o spotkaniach 
z p. Anną Milewską – aktorką, żoną 
himalaisty Andrzeja Zawady, poznaną 
na zjeździe  podróżników, żeglarzy i al-
pinistów „Kolosy” w Gdyni. Najpopu-
larniejszą książką Arkadego Fiedlera 
jest „Dywizjon 303” – ponad 30 wy-
dań (pierwszy nakład, wydany podczas 
II wojny w konspiracji, został znisz-
czony przez Niemców), ale według 
jego syna – Marka – jedna z książek 
o Madagaskarze. Wspomniano o do-
mu-muzeum pisarza w Puszczykowie 
k. Poznania. Tam znajduje się m.in. 
kopia statku Krzysztofa Kolumba, któ-
rą uroczyście „odsłonił” potomek od-
krywcy Ameryki.

Na koniec
Półtoragodzinne spotkanie minęło szyb-
ko. Na zakończenie  podziękowano goś-
ciom brawami, wykonano pamiątkowe 
zdjęcie wszystkich uczestników, co stało 
się tutejszą tradycją, była też możliwość 
zakupienia książki i porozmawiania 
z autorami.
Kolejne spotkanie DKK Niedźwiadek, 
we wtorek, 26 marca,  poświęcone bę-
dzie książkom: „Im szybciej idę, tym 
jestem mniejsza” Kjersti Annesdatter 
Skomsvold i  „Dom na wybrzeżu” Eli-
zabeth Adler. Organizatorzy zapraszają. 

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik 

O PODRÓŻNIKACH I ODKRYWCACH
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 Jan też się
nauczy

Jest takie znane powiedzenie: „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie 
będzie umiał.” Lub w nieco innej wersji: „Nie nauczysz starego psa no-
wych sztuczek”. Płynie z nich konkluzja, że starsi ludzie nie najlepiej 
radzą sobie z nabywaniem nowych umiejętności. Jak podają statystyki, 
tak uważa większość społeczeństwa. Okazuje się jednak, że jest to nie-
słuszny zarzut. Nawet jeśli Jaś się czegoś nie nauczył, nie znaczy, że dla 
Jana nie ma już nadziei. Niedocenianie przysłowiowego Jana to kolejny 
psychologiczny mit, który wymaga jednoznacznego obalenia.   

Plastyczność
Gdy obserwuję, jak moja dwuipół-
letnia bratanica Ala ogląda na smart-
fornie „Świnkę Peppę” to za każdym 
razem odczuwam zdumienie. Ala 
przesuwa swoje drobne paluszki po 
ekranie w tak naturalny sposób, umie 
pominąć reklamy, wie, w jaki sposób 
włączyć następny filmik. Druga skraj-
ność – z pewnością nikomu z nas nie 
jest obcy widok starszej osoby niepo-
radnie próbującej wystukać w telefo-
nie treść smsa. Poprzestając na takim 
powierzchownym zestawieniu mo-
glibyśmy wysnuć wniosek, że fak-
tycznie, z wiekiem tracimy zdolność 
do przyswajania sobie nowości. To, 
co dwulatce przychodzi naturalnie, 
dla starszej osoby jest źródłem iry-
tacji i zdenerwowania. Taka genera-
lizacja jest jednak niesłuszna. Mózg 
człowieka uczy się bardzo sprawnie, 
a plastyczność i zdolność do dosto-
sowywania się zachowuje do końca 

życia. Czego Jaś się nie nauczył, Jan 
spokojnie to sobie nadrobi. Wskazane 
będą tylko zapewne nieco inne formy 
nauki. 

Jak się uczy Jaś
Mówi się, że dziecięcy mózg jest 
chłonny jak gąbka. Z neurologicz-
nego punktu widzenia ma to miejsce 
dlatego, że nie obciążają go infor-
macje zgromadzone z biegiem lat, 
a wiele połączeń między komórkami 
nerwowymi w mózgu ulega elimina-
cji. W związku z tym sieć neuronalna 
dzieci jest bardzo plastyczna i wydajna. 
Od urodzenia ciągle się czegoś uczą: 
rozpoznawać twarze i głosy, siadać, 
chodzić, mówić, reagować. Uczenie 
się nowych rzeczy jest dla nich czymś 
całkowicie naturalnym. Pierwsze kilka 
lat życia upływa im na eksperymento-
waniu, próbowaniu nowości, testowa-
niu, poznawaniu, powtarzaniu. Dzieci 
codziennie korzystają z takich metod 

uczenia się. Dzieciństwo to prawdziwy 
rozkwit metody prób i błędów – me-
tody niezwykle rozwojowej, twórczej, 
proaktywnej, jednak zupełnie nieprak-
tykowanej w dorosłości. 

Jak się uczy Jan
Badacze zauważają, że jako dzieci 
uczymy się w szerokim zakresie, na-
bywając wiele różnych umiejętności 
na raz. Natomiast nasze uczenie się 
w wieku dorosłym można określić 
jako wyspecjalizowane – wiąże się to 
z tym, że zaczynamy pracę i stajemy 
się ekspertami w danej dziedzinie. To 
wyspecjalizowanie się ma niewątpli-
wie wiele zalet – stajemy się bardziej 
wydajni, nie popełniamy błędów, wie-
my, co robić w danej sytuacji. Z dru-
giej strony wiąże się to ze spadkiem 
naszych zdolności poznawczych, bo 
trzymamy się utartych ścieżek, po-
dążamy znanym sposobem działania, 
niechętnie wychodzimy poza tę bez-
pieczną sferę (tzw. strefę komfortu, 
jak określiliby ją modni obecnie mów-
cy motywacyjni). Dorośli ucząc się 
czegoś nowego najczęściej bazują na 
już posiadanej wiedzy, dostosowują ją 
do już znanych schematów. Ucząc się 
języka obcego dziecko słucha, powta-
rza dźwięki, słowa, często całe frazy, 
które słyszy. Można powiedzieć, że 
eksploruje, niejako zanurza się w ten 
obcy język. A jak robi to dorosły? 
Tłumaczy całe słownictwo na język 
ojczysty, próbuje zrozumieć grama-
tykę nowego języka poprzez wzorce 
znane z własnego. Podczas gdy my 
wciąż walczymy z gramatyką, dzieci 
wchodzi całkowicie w ten drugi język, 
opanowuje go intuicyjnie, naturalnie 
i zdecydowanie szybciej. 

Nic straconego!

Naukowcy radzą, abyśmy pod wzglę-
dem metod nauki częściej inspirowali 
się podejściem dzieci. Oznacza to, 
że powinniśmy zachowywać otwarty 
umysł, uczyć się poprzez obserwowa-
nie i poznawanie nowych wzorców. 
Dawajmy sobie przyzwolenie na błędy 
i porażki, nikt przecież nie staje się 
ekspertem w jakiejś dziedzinie z dnia 
na dzień. Jako dorośli często o tym 
zapominamy, zniechęcając się już po 
pierwszej porażce. Z kolei, jeśli dzie-
cku coś nie wychodzi to próbuje po-
nownie. A potem jeszcze raz. I jeszcze 
jeden. Na tym polega tak niezwykle 
wartościowa, wspomniana powyżej 
metoda prób i błędów. Kolejny czyn-
nik to zaangażowanie w naukę. Dzie-
cko jest w stanie całkowicie poświęcić 
się nauce chodzenia, budowie wyso-
kiej wieży z klocków czy powtarzaniu 
dźwięków, dopóki nie powstanie z nich 
słowo zrozumiałe dla otoczenia. Doro-
śli niekoniecznie pozwalają sobie na 
aż takie zaangażowanie podczas na-
bywania nowych umiejętności, tłuma-
cząc to najczęściej brakiem czasu czy 
zdolności. 
Możemy się rozwijać cały czas. Pa-
miętajmy o tym i praktykujmy to po-
dejście. Wówczas być może Jan nie 
tylko nauczy się więcej i szybciej, 
ale także odnajdzie w tej nauce zapo-
mnianą frajdę. 

Marlena Hess
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U nas pozbędziesz się bólu – bez leków Ośrodek Medycyny Manualnej 
i Osteopatii

NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15

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

Wojciech PAPAJEWSKI – terapeuta
Skutecznie pomaga w usuwaniu bólu – BEZ LEKÓW 

Różnorodne, bezinwazyjne metody zabiegów 
stosowanych w Ośrodku NATURMED 

bardzo często ratują przed operacjami.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

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

do godne terminy i godziny zabiegów dla pracujących.

OSTEOPATIA, CHIROPRAKTYKA 
ORTOPEDYCZNA, 
SPECJALISTYCZNE MASAŻE, 
MOBILIZACJA KRĘGÓW, STAWÓW, 
MIĘŚNI itp. 

Nagłe lub przewlekłe 
bóle stawów (łokcio-
wego, nadgarstka), rąk, 
nóg, zaburzenia czu-
cia, bóle i zawro ty gło-  
wy, ograni cze nia rucho-
 mości bar ku, „pie kące” 
plecy i wiele, wiele in-
nych, jak np. dyskopatie czy przepukliny 
– utrud niają życie. Nie rzadko to właśnie 
chory kręgosłup jest „sprawcą” tych 
dolegliwości.
Mimo postępu medycyny akademickiej 
– nie wymyślono leku, który by „ustawił” 
wypadnięty dysk we właściwe położenie 
albo „zmusił” więzadła czy też mięśnie 
do „utrzymania” kręgosłupa, poszcze-

gólnych kręgów, stawów. Aby osłabić 
cierpienie, nierzadko zwiększamy 
częstotliwość stosowania środków 
przeciw bólowych, co w konsekwencji  
powoduje innego rodzaju dolegliwości 
– ze stro ny układu pokarmowego. 

Może to właściwa pora, aby nareszcie 
pomóc sobie w inny, skuteczny sposób.

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

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

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

PRZYJŚCIE WIOSNY
Naplotkowała sosna,

że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:

– Przyjedzie pewno furą…
Jeż się najeżył srodze:

– Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: – Ja nie wierzę,

przyjedzie na rowerze.
                  
Kos gwizdnął: 

– Wiem coś o tym,
przyleci samolotem.

– Skąd znowu – rzekła sroka
– ja z niej nie spuszczam oka.

I w zeszłym roku w maju
widziałam ją w tramwaju.

– Nieprawda! Wiosna zwykle
przyjeżdża motocyklem.

                          
– A ja wam to dowiodę,
że właśnie samochodem.

– Nieprawda bo w karecie!
– W karecie? Cóż pan plecie?

Oświadczyć mogę krótko,
że płynie właśnie łódką!

A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiatki za nią spieszą,
Już trawy przed nią rosną

I szumią:
. . .  W i ta j  w iosno. . .

Jan Brzechwa



 NR 4(55)/2019  (ROK IV)    |    14 MARCA 2019 R.    |    Mocne Strony14 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE

SPORT

� Mocne Strony 
 www.mocnestrony.com.pl
e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl

Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. 
Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą 
oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części
jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych 
i zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń 
zamieszczonych na łamach.

| Wydawca: FOTOSPRESS; Adres redakcji: 02-495 Warszawa, ul. Wiosny Ludów 41/1 
| Redaktor naczelny: Jacek Sulewski, e-mail: j.sulewski@mocnestrony.com.pl, tel.: 602 666 134 
| Sekretarz redakcji: Anna Stefańska, e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl 
|  Zespół: Agnieszka Gorzkowska (redaktor), e-mail: a.gorzkowska@mocnestrony.com.pl, 

Wojciech Grzesik (redaktor), e-mail: w.grzesik@mocnestrony.com.pl; Marlena Hess (redaktor), 
e-mail: m.hess@mocnestrony.com.pl; Anna Zgutka (redaktor); Artur Borkowski (prawnik); 
Małgorzata Osińska (dyrektor artystyczny); Agnieszka Zuchowicz (www)

| Współpraca: Lucyna Dąbrowska
| Biuro reklamy i marketingu: reklama@mocnestrony.com.pl, tel.: 509 559 506 
| Druk: AGORA | Nakład: 20 tys. egz.

Na pięć dni Pruszków stał się światową stolicą kolarstwa torowe-
go. Wszystko za sprawą TISSOT UCI Mistrzostw Świata w Kolar-
stwie Torowym, które w dniach od 27 lutego do 3 marca odbyły się 
w Arenie Pruszków – obiekcie z jedynym krytym torem kolarskim 
w Polsce. 

T o kolarskie święto zagościło w Prusz-
kowie już po raz drugi w historii 
(poprzednie odbyły się w 2009 roku) 

i jak zawsze zgromadziło wielu znako-
mitych zawodników. Dokładnie mówiąc 
452 zawodników i zawodniczek z 49 kra-
jów, którzy w 10 konkurencjach walczyli 
o 20 kompletów medali. Pruszkowskie 
zmagania dla niektórych z nich okazały 
wyjątkowo udane i na trwale zapisali się 
historii kolarstwa torowego. 

NIEKWESTIONOWANI LIDERZY 
Bez wątpienia na mistrzostwach 
w Pruszkowie największe sukcesy od-
niosły reprezentacje Holandii i Australii, 
które zdobyły odpowiednio 11 medali [6 
złotych, 4 srebrne, 1 brązowy] i 10 me-
dali [6 złotych, 3 srebrne, 1 brązowy]. 

W ekipie Holandii na słowa uznania 
zasługuje Kirsten Wild, która stała się 
podwójną mistrzynią świata, a ponadto 
zdobyła jeszcze 1 srebrny i 1 brązowy 
medal. W sumie aż pięcioro zawodników 
ukończyło mistrzostwa z dwoma tęczo-
wymi koszulkami (podwójnym mistrzo-
stwem), a wśród nich znaleźli się: Wai 
Sze Lee – Hong-Kong, Ashlee Ankudi-
noff – Australia, wspominana już Kirsten 
Wild – Holandia, Harrie Lavreysen – 
Holandia i Samuel Welsford – Australia. 
Słowa uznania należą się również Kaarle 
McCulloch z Australii i Darii Shmelevej 
z Rosji, które swoje występy zakończyły 
z kompletem medali: złotym, srebrnym 
i brązowym.  
Arena Pruszków 2019 była też świad-
kiem trzech rekordów. Rekordu świata, 

MISTRZOSTWA
ŚWIATA

W KOLARSTWIE
TOROWYM
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ZAMÓWIENIE REKLAMY
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publikację. 

Wszystkie reklamy i ogłoszenia 
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ZAMAWIANIE  OGŁOSZEŃ 
DROBNYCH I  REKL AM

OGŁOSZENIA DROBNE
LEKARSKIE

WIZYTY DOMOWE

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

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt. 
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

KUPIĘ

ANTYKI ZA GOTÓWKĘ
Antyki, obrazy, meble, srebra, 

platery, brązy, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, orzełki, 

ryngrafy, szable, bagnety

tel.: 601 336 063

LECZNICA W URSUSIE

zaprasza lekarza – stomatologa
do współpracy

tel.: 601 322 162

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:   
  1.  HOLANDIA (6 złotych, 4 srebrne, 1 brązowy)
  2.  AUSTRALIA (6 złotych, 3 srebrne, 1 brązowy)
  3.  HONG-KONG (2 złote)
(...)

16.   POLSKA (1 brązowy)

MIEJSCA POLAKÓW:
KOBIETY

 � Marlena Karwacka – odpadła w eliminacjach sprintu
 � Urszula Łoś – 10 miejsce w jeździe indywidualnej na czas 

(500m) – odpadła w repasażach wyścigu keirin (750m)
 � Justyna Kaczkowska – 9 miejsce w wyścigu indywidualnym 

na dochodzenie (3000m) – z powodu kraksy nie ukończyła 
wyścigu scratch (10km)

 � Marlena Karwacka, Urszula Łoś – odpadły w eliminacjach 
sprintu drużynowego

 � Daria Pikulik, Nikol Płosaj, Justyna Kaczkowska, Łucja 
Pietrzak – odpadły w eliminacjach drużynowego wyścigu 
na dochodzenie (3000m)

 � Nikol Płosaj – nie ukończyła wyścigu punktowanego (25km)
 � Daria Pikulik – 10 miejsc w omnium
 � Daria Pikulik, Wiktoria Pikulik – 8 miejsce w madison 

(30km)

MĘŻCZYŹNI
 � Mateusz Rudyk (nr 320) – 3 miejsce w sprincie
 � Adrian Kaiser – 13 miejsce w wyścigu indywidualnym na 

dochodzenie (400m) – 9 miejsce w scratchu (15km)
 � Krzysztof Maksel – 10 miejsce w wyścigu keirin
 � Maciej Bielecki, Mateusz Rudyk, Rafał Sarnecki – 7 miej-

sce w sprincie drużynowym
 � Daniel Staniszewski, Adrian Kaiser, Szymon Krawczyk, 

Bartosz Rudyk – 7 miejsce w drużynowym wyścigu na do-
chodzenie

 � Wojciech Pszczolarski – 4 miejsce w wyścigu punktowym 
(40km)

 � Szymon Sajnok – 18 miejsce w omnium 
 � Wojciech Pszczolarski, Daniel Staniszewski – 8 miejsce 

w madison (50km)

ustanowionego przez 
reprezentację Australii 
w drużynowej jeździe na do-
chodzenie mężczyzn, który aktual-
nie wynosi 3:48.012. Rekordu Polski w dru-
żynowym wyścig na dochodzenie (4000 m), 
kiedy to w eliminacjach nasza drużyna po-
biła go z czasem 3:58.473. I historycznego 
rekordu autorstwa zawodnika z Australii. 
Mowa o Samuelu Welsfordzie, który w ciągu 
zaledwie jednej godziny dwukrotnie został 
mistrzem świata – w drużynowej jeździe na 
dochodzenie mężczyzn (4000m) i scratchu – 
wyścigu ze startu wspólnego (15km).    

POLSKA KOŃCZY MISTRZOSTWA 
Z BRĄZOWYM MEDALEM W SPRINCIE 
Zmagania polskich zawodników na TISSOT 
UCI w Pruszkowie nie były zbyt udane, ale 
też mamy swojego bohatera. Niewątpliwie 
jest nim Matusz Rudyk, który w sprincie 
indywidualnym wywalczył brązowy medal. 
Przed Matuszem Rudykiem było niezwykle 
trudne zadanie, ponieważ w półfinałach miał 
przejechany jeden wyścig więcej niż rywal 
i wymagało to od niego wyjątkowej koncen-
tracji. Wojna nerwów, bo tak jest określany 
sprint indywidualny, niemal do ostatniej 
chwili trzymał pruszkowską publiczność 
w ogromnym napięciu. Wszystko rozegrało 
się na ostatnim wirażu, kiedy to Mateusz 
zaatakował rywala i jako pierwszy przekro-
czył linię mety, zdobywając brąz. – Mój start 
w mistrzostwach uważam za udany, a na dziś 
moje nogi nie są gotowe na mistrza świata 
– mówił zaraz po wyścigu z uśmiechem na 
twarzy Mateusz Rudyk. – To mój pierwszy 
medal na Mistrzostwach Świata, pierwszy 
medal indywidualny, więc nie pozostaje nic 

innego, jak się 
cieszyć. Mistrzo-

stwa kończyły sezon, 
ale tydzień, dwa wolnego 

wystarczą i trzeba wracać do ciężkiej roboty, 
bo już za półtora roku Igrzyska Olimpijskie, 
a konkurencja nie śpi. 

NIELUBIANE 4 MIEJSCE
Bliskim medalu był również Wojciech Pszczo-
larski w wyścigu punktowym na 40km, który 
przed ostatnim punktowanym okrążaniem 
z 67 punktami zajmował ex aequo trzecie 
miejsce z Makiem Doweny z Irlandii. O wyni-
ku końcowym zadecydowało miejsce na me-
cie, a tu Irlandczyk okazał się szybszy i osta-
tecznie nasz zawodnik zajął najmniej lubiane 
przez sportowców 4 miejsce.

I PO MISTRZOSTWACH
Mistrzostwa TISSOT UCI w Pruszkowie 
były areną zaciętej rywalizacji, a pod-
czas tych zmagań nasz kraj reprezentowała 
19-osobowa kadra torowców: Julia Jagodziń-
ska, Daria Pikulik, Wiktoria Pikulik, Nikol 
Płosaj, Justyna Kaczkowska, Łucja Pietrzak, 
Marlena Karwacka, Urszula Łoś, Daniel 
Staniszewski, Adrian Kaiser, Szymon Kraw-
czyk, Bartosz Rudyk, Adrian Tekliński, Woj-
ciech Pszczolarski, Szymon Sajnok, Maciej 
Bielecki, Mateusz Rudyk, Rafał Sarnecki, 
Krzysztof Maksel. Ich występy podczas pię-
ciodniowych zmagań obejrzało blisko 6400 
osób wypełniających widownię w 91%. Wy-
stęp naszej reprezentacji pokazał, że nie je-
steśmy nowicjuszami w kolarstwie torowym, 
ale musimy też pamiętać, że do potentatów 
trochę jeszcze nam brakuje.

ww
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