
Przedsprzedaż Lata 2009!
Rabaty do 35%! Gwarancja stałej ceny!

Narty Włochy **+   1690 zł

Apartament, 7 dni, 06.12.2008

Narty Włochy ***        663 zł Turcja, Alanya ***   1519 zł

All inclusive, 7 dni, 01.07.2009

All inclusive, 7 dni, 08.12.2008

Egipt ****               1290 zł Grecja, Kreta ***      1739 zł

HB, 7 dni, 01.07.2009
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Informacyjny 
kaganiec
Radni „Naszego Piastowa” ograniczyli możliwość rejestracji 

obrad Rady przez mieszkańców i dziennikarzy oraz ich 

prawo do zabierania głosu na sesji.  str. 3

Ulica cudówUlica cudów
Aktualności
Szymek już po  
operacji!

W środę 26 listopada w godzinach 
popołudniowych w Klinice Ocznej 
Szpitala Kolejowego w Katowicach 
została przeprowadzona operacja 
przeszczepu rogówek Szymka 
Jakubowskiego.  s. 2

Brwinów
Akcja policjantów i 
dziennikarzy

Około 4 tys. sztuk nielegalnych 
leków, maści, herbatek i innych 
podobnych specyfików zabezpieczyli 
funkcjonariusze Policji 
w salonie odnowy biologicznej 
w Brwinowie.  s. 5

Grodzisk Maz. 
Krewni i znajomi
królika

Radni powiatowi i miejscy znaleźli 
sobie ciepłe posadki. Żeby być w zgo-
dzie z prawem, powiatowi zajmują 
stanowiska w resortach gminnych, 
a gminni w powiatowych. Zgodnie z 
prawem. Ale czy z etyką?  s. 10

Po godzinach
Informator 
kulturalny

Koncerty, kabarety, wernizaże., 
spotkania z gwiazdami. Sprawdź co 
jest grane w Twojej okolicy  s. 16

Patronat Wpr
Zarządzać skuteczniej

Relacja  z konferencji „Zarządzanie 
bez porażek” z pruszkowskiego 
hotelu Victor.  s. 12

Miasto – ogród Milanówek. 
Znane z ręcznie malowanego 
jedwabiu i truskawek. To wiemy. 
Ale o przedziwnym zjawisku fizycznym, 
polegającym na tym, że jedna z ulic w tym 
miasteczku potrafi zamienić się w ciek wodny, 
a spory jej fragment znikać i pojawiać się w 
zależności od potrzeb, nawet nie śmiałbym 
przypuszczać. Uliczka z pozoru nie różni się 
od innych. Ale czy na pewno?         str.8

Światło  
w tunelu obwodnicy?
Czy konflikt pomiędzy Milanówkiem a Grodziskiem Ma-

zowieckim o przebieg obwodnicy jest przykładem sporu 

nierozwiązywalnego?    str. 10
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Druga Strona

W sobotę, 6 grudnia, Centrum 
Maximus zaprasza wszystkie dzieci 
do hali D na spotkanie ze Świętym 
Mikołajem. W programie impre-
zy m.in.: magiczne przedstawienie 
„Kulfon i Monika”, pokazy mody, 
a także liczne konkursy z nagrodami.

W mikołajkową sobotę, w godz. 12.00-
17.00 Centrum Maximus przygotowa-
ło dla swoich najmłodszych Klientów 
liczne atrakcje. Wszystkie dzieci 
będą mogły zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcie ze Świętym Mikołajem, 
obejrzeć przedstawienie „Kulfon 
i Monika”, a także wziąć udział 
w karaoke. Świąteczny nastrój zapew-

Mikołajkowy Maximus

Pan Wacław, jak to mówią, zawsze 
„lubił wypić”. Nie żeby spijać się jak 
nieboskie stworzenie, ale rąbnąć setę, 
przykryć drugą, no czasami trzecią. 
A czwartą to już absolutnie wyjąt-
kowo. W takich razach bywał duszą 
towarzystwa, sypał kawałami jak 
z rękawa. Toteż był mile widziany 
w każdym towarzystwie. Po takim 
towarzyskim wieczorze pojawiał się 
w pracy świeżutko ogolony, wypach-
niony, a nowej albo w najgorszym 
przypadku nienagannie wyprasowa-
nej koszuli. Krawat starannie dobra-
ny, buty wyczyszczone. Im bardziej 
elegancko rankiem się prezentował, 
tym jak wszyscy wiedzieli, lepszy mu-
siał być wieczór poprzedni.
 Pan Wacław był oprócz tego pra-

wą ręką samego prezesa. Ktoś taki 
był w dobrej firmie niezbędny. Jako 
negocjator w interesach sprawdzał 
się idealnie. Gdy pojawiali się kon-
trahenci często bardzo trudni wtedy 
pan Wacław był proszony był w pre-
zesowskie pokoje, jako najbardziej 
kompetentny ekspert od wszystkie-
go. Od elektronicznych zabezpieczeń, 
ale i od stolarki budowlanej, bo nasza 
firma miała jak mawiał prezes „szero-
kie spektrum działalności”. Równie 
kompetentny był w sprawie kiszenia 
liści buraczanych na Podkarpaciu. Po 
godzinie, czasem półtorej w gabinecie 
prezesa pojawiał się służbowy kie-
rowca w pełnej gotowości, reklamo-
wał, że limuzyna już czeka i całe to-
warzystwo już we wstępnie dobrych 
humorach firmę opuszczało.
 A na drugi dzień pan Wacław jak 
zwykle wyświeżony w pracy się zja-
wiał, humorem tryskał i czekał na za-
proszenie od prezesa. Oczywiście jako 
wybitny fachowiec był przez prezesa 
godziwie wynagradzany. Że o osobi-

stej, ponad służbowej przyjaźni obu 
panów już nie wspomnę, bo to chyba 
jak mawiał klasyk „oczywista oczy-
wistość”. Nikogo, więc nie dziwiło, 
że firma miała znakomite notowania 
i na rynku i w mediach, które prześci-
gały się w zachwytach, a także wśród 
miejscowego społeczeństwa, dla któ-
rego była liczącym się pracodawcą. 
A pan Wacław cieszył się zasłużonym 
szacunkiem. Aż przyszedł ten dzień. 
W gabinecie prezesa trwały negocja-
cje w sprawie strategicznej nie tylko 
dla firmy, ale także dla wielu, wie-
lu innych firm. Media i papierowe 
i elektroniczne dyżurowały na kory-
tarzach. Poprzedniego popołudnia 
pan Wacław miał wolne, bo po pierw-
sze już wcześniej swoją trudną pracę 
wykonał, a po drugie miał swoje pry-
watne, osobiste święto, na które nasz 
prezes zajrzał tylko na chwilę, jako że 
ciążył na nim obowiązek dopilnowa-
nia finału wspomnianych negocjacji.
  Więc gdy około południa nagle się 
pojawił z wczorajszym zarostem na 

twarzy, rozsiewający wokół zapach, 
który trudno nazwać „The new fra-
grance for men Gucci”, a wyraźnie 
wprost przeciwnie, w wymiętych 
spodniach i takiej samej koszuli, 
wszystkich nas zamurowało. A gdy 
jeszcze rzucił niewybrednym żartem 
pod adresem jednej z dziennikarek 
telewizyjnych, zrozumieliśmy ze oto 
dzieją się sprawy ważne. Kluczowe 
można powiedzieć. Oczywiście hieny 
prasowe, jakby tylko na to czekały, 
dopadły pana Wacława. Robiliśmy, 
co mogliśmy, aby go od tego uchronić, 
ale on sam rwał się do udzielania wy-
wiadów. A gdy jeszcze padło pytanie 
o to, czy aby się dobrze czuje, pytanie 
skrajnie nieprzyjazne i złośliwe, bo 
wszyscy wiedzieli, że dobrze czuć się 
nie może, a pan Wacław powiedział, 
że „śśświetnieee”, zamknęliśmy go 
w schowku ze szczotkami. Oczywiście, 
że krzyk się wielki podniósł, że jak 
może ktoś tak ważny, mówić to, co 
mówił, że jak się może w takim sta-
nie w PRACY pojawiać, co bardziej 

nieprzychylni jego osobie wietrzyli 
koniec „wielkiego Wacława”. Prezes, 
którego korytarzowy gwar wyciągnął 
z gabinetu, zoriętowawszy się, o co 
chodzi, uroczyście i publicznie oznaj-
mił, że sprawą się zajmie. Wszystkie 
telewizje zdały sprawozdanie z tego, 
co się w naszej firmie wydarzyło. Że 
taka dobra, a tu naraz pracownik 
w takim stanie, że skandal! 
 Potem był weekend. A w poniedzia-
łek pan Wacław świeżutki, wygolony, 
pachnący, wyprasowany, z uśmie-
chem na twarzy zjawił się w swoim 
pokoju. U prezesa już gościli kolejni 
negocjatorzy w sprawie kolejnego 
strategicznego interesu, sekretarka 
poprosiła pana Wacława, jak co dzień. 
Po półgodzinie zajechała limuzyna. 
Panowie opuścili gabinet i udali się na 
dalszy ciąg rozmów. Pan prezes i nego-
cjatorzy wydawali się być zadowoleni. 
Pan Wacław także, nawet zwłaszcza!
P.S. Jeśli komuś się coś skojarzyło, to 
z góry mówię, że po pierwsze nie ma 
racji.

Niezastąpiony fachowiec

Felieton

Jerzy Fijałkowski
gazeta wpr

Ku przestrodze 
pasażerom WKD

W dniu 22.10.2008r wracałam 
z pracy do domu. Wsiadłam do kolej-
ki WKD relacja Warszawa-Komorów 
o godz. 15:04 na stacji Pruszków 
Tworki. Po wejsciu do kolejki wy-
jełam z kieszeni bilet – karnet 
6 szt – spojrzałam, który powin-
nam skasować i odwróciłam sie 
w strone kasownika. W tym momen-
cie, siegajac brutalnie przez ramię, 
kontroler wyrwał mi z ręki bilety. 
Na moja prośbę aby mi oddał bilety, 
bo musze je skasować, zażądał ode 
mnie dokumentu upowazniajacego 
do znizki. Odpowiedziałam, że jest 
to bilet normalny, a nie ulgowy i nie 
mam takiego dokumentu. Wtedy on 
zażądał ode mnie dowodu torzsa-
mośći, bo musi mi wypisać mandat. 
Odmówiłam, gdyż nie było moją 
winą to, że ten bilet nie był skasowa-
ny. Kontroler zmusił mnie do wyj-
ścia z kolejki w Pruszkowie 
i jak jakiegoś przestępcę 
doprowadził mnie do 
Komendy Policji w celu 
ustalenia mojej tożsa-
mości. Na koniec tego 
zażądał ode mnie 
złożenia podpisu 
pod mandatem, 
jaki wypisał.

Piszę to ku 
przestrodze pa-
sażerów WKD. 
To co zrobił 
ten kontroler 
było po pro-
stu brutalne 
i bardzo nie-
grzeczne.  Jak 
mozna wyrwać 
pasażerowi bi-
let z ręki i nie 
pozwolić go skaso-
wać, a potem karać mandatem? Czy 
kierownictwo firmy zatrudniajacej 
kontrolerów uczy takiego chamstwa 

i bezwzględności? Czy nie byłoby le-
piej, gdyby ci panowie otrzymywali 
pensje, a nie procent od wypisanych 
mandatów?

I najważniejsze, dlaczego racja jest 
zawsze po stronie kontrolera, a pa-
sażer nie może w żaden sposób sie 
wytłumaczyć, bo nikt nie liczy się 
z jego zdaniem i nawet nie chce słu-
chać jego wyjaśnień?
A moze tym, co robią kontrole-
rzy powinna zainteresować się też 
Dyrekcja WKD i ustalić z firmą kon-
trolujacą zasady postepowania wo-
bec pasażerów?

Wniosek z tego jeden –„dorwał” 
kontroler pasażerkę, która była 
mało stanowcza i nie potrafiła 
się do końca obronić przed cham-
stwem i bezwzględnością „PANA 
KONTROLERA”

Na zakończenie – teraz już wiem 
co powinnam zrobić i jak się za-

chować, aby uniknąć tej nie-
słusznej kary – wystar-

czyło krzyknąć „zło-
dziej, ukradł mi bile-

ty!” – i to by chyba 
ostudziło zapędy 

kontrolera do 
w y s t a w i e n i a 

mandatu.

Z poważaniem
EK (nazwisko i adres do wiadomo-
ści redakcji)

list do redakcji

nią Śnieżynki, które będą rozdawać 
dzieciom słodycze. Tego dnia wszy-
scy Klienci Centrum będą mieli oka-
zję obejrzeć taneczne pokazy mody 
w wykonaniu dzieci ze szkoły tańca 
nowoczesnego, podczas którego zo-
staną zaprezentowane najnowsze 
kolekcje firm:

Junior (hala B/116, ubrania dzie-• 
cięce znanych firm Barbie, Witch, 
Spiderman)
Nika (hala B/4A, sukienki wizytowe • 
z płaszczykami)
Jankes (hala B/135, stroje wizytowe: • 
garnitury, koszule i krawaty)
Ventura (hala D/91, pidżama 100% • 
len)

 Dodatkowymi atrakcjami dla 
najmłodszych będzie pokaz tańca, 
a także stanowisko do malowania 
buziek. Dzieci będą mogły wziąć 
udział w konkursach oraz loteriach 
z nagrodami. 

 Nie lada gratką dla najmłod-
szych będzie możliwość zwiedzania 
wozu transmisyjnego RDC (Radio 
Dla Ciebie), które na bieżąco będzie 
relacjonować Mikołajki z Centrum 
Maximus. Specjalną atrakcją mi-
kołajkowej soboty będzie występ 
Roberta Zucaro, który wystąpi z re-
citalem włoskich piosenek.

IP

Szymek już po operacji!
W dniu wczorajszym 26 listopa-
da w godzinach popołudniowych 
w Klinice Ocznej Szpitala Kolejowego 
w Katowicach została przeprowa-
dzona operacja przeszczepu rogówek 
Szymka Jakubowskiego.

Zabieg w Londynie nie doszedł do 
skutku. Pojawiły się problemy ze zna-
lezieniem w Anglii odpowiedniego 
materiału do przeszczepu. Rogówka, 
która została dosłana ze Stanów 
Zjednoczonych nie była odpowiednia. 
Trzeba było czekać na następną.
Pojawiły się również kłopoty z wy-
znaczeniem terminu i sali w londyń-
skiej klinice. Czarę goryczy przelała 
ostatnia wypowiedź doktora Kena 
Nischala. Początkowo twierdził, że 
przeszczep musi dojść do skutku, za-
nim Szymon ukończy sześć miesięcy, 
teraz, że według niego zabieg może 
być przeprowadzony nawet w lutym. 
Rodzice Szymka oczekiwali na prze-
szczep już od dwóch tygodni.  W środę 
Dr. Dariusz Dobrowolski z katowickiej 
kliniki oczu zawiadomił ich telefo-
nicznie, że klinika jest w posiadaniu 
odpowiedniego przeszczepu i operacja 
może się odbyć następnego dnia.

Rodzice Szymona podjęli błyskawiczną 
decyzję i nazajutrz rano p. Agnieszka 
i Szymek przybyli do Katowic. Operację 
przeprowadził prof. Edward Wylęgała 
z zespołem. 
– Szymuś jest już po przeszczepie. Ma 
założonych 40 szwów – powiedziała 
nam przed chwilą telefonicznie pani 
Agnieszka. Wszystko wskazuje na to, 

że operacja się powiodła i że wszystko 
zakończy się sukcesem. Teraz czeka-
my, na orzeczenie lekarskie, czy prze-
szczep się przyjął.  Jeśli wszystko uło-
ży się szczęśliwie, a mamy nadzieję, że 
tak będzie wrócimy razem z Szymkiem 
do Pruszkowa za jakieś 10 dni.
Trzymajmy kciuki, aby tak się stało!
                     Mariusz Markowski
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Wywiad

Zachowamy zabytkowy charakter

M
ieszkańcy obawiają 
się, że prace moderni-
zacyjne prowadzone 
w zabytkowych Alejach 

mogą spowodować zagrożenie dla 
drzew pomników przyrody, a w re-
zultacie doprowadzić do dewastacji 
zabytkowego układu urbanistyczne-
go, będącego obiektem dziedzictwa 
kulturowego i powinien podlegać 
szczególnej ochronie i nadzorowi. 

Warto w tym miejscu dodać, że 
Miasto Ogród Komorów zostało 
w dniu 16.10.2008 r. wpisane do 
rejestru zabytków i każda ingeren-
cja w układ urbanistyczny musi być 
poprzedzona przeprowadzeniem 
wcześniejszych konsultacji i uzgod-
nienień z właściwymi urzędami, 
zajmującymi się ochroną zabytków 
i przyrody. 

Zarząd Osiedla i radni reprezentu-
jący mieszkańców Komorowa już 
wcześniej zwracali się do Starosty 
Pruszkowskiego o włączenie ich do 
prowadzonych konsultacji, ale z ich 
protestów wynika, że ich prośby po-
zostały bez odpowiedzi. O rozpoczę-
ciu prac zawiadomili również urzę-
dy Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody i Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, który 
do czasu dokonania niezbędnych 
uzgodnień wstrzymał prace. 

O komentarz do sprawy poprosili-
śmy Wicestarostę Pruszkowskiego 
p. Dariusza Kowalskiego:

Dariusz Kowalski: Rzeczywiście 
prace związane z budową ron-
da na skrzyżowaniu Alei Marii 
Dąbrowskiej i Starych Lip zostały 
wstrzymane. Z moich informa-
cji wynika, że niezbędne uzgod-
nienia ze strony Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków uzyskamy 
do końca najbliższego tygodnia. 
Wówczas prace zostaną wznowione 
i prowadzone będą zgodnie z zawar-
tymi w nich ustaleniami. Założenia 
projektu modernizacji tego cią-
gu komunikacyjnego idą głównie 
w kierunkach poprawy bezpieczeń-
stwa, naprawy nawierzchni nakła-
dek drogowych i udrożnienia ruchu. 
Miejscem, które wymaga szczególnej 
uwagi ze względu na bezpieczeństwo 
jest bezpośrednia okolica szkoły.  Aby 
przekonać się jaka jest dzisiaj sytu-
acja wystarczy zobaczyć, co się tam 
dzieje w godzinach porannych, kiedy 
rodzice dowożą swoje dzieci do szko-
ły. Nie ma gdzie zatrzymać samocho-
du, dzieci przebiegają przez jezdnię. 
I tu żadne działania doraźne nie są 
w stanie rozwiązać problemu. Nasz 
projekt jest zgodny z koncepcją, któ-
rą przygotowała gmina Michałowice 
w uzgodnieniu z Zarządem Osiedla 
Komorów. Zakłada on usytuowa-

W dniu 22 października br. Starosta Pruszkowski rozpoczął zadanie inwestycyjne p/n „Przebudowa ul. M. Dąbrow-

skiej w Komorowie wraz ze ścieżką rowerową”. Rozpoczęcie prac, które m.in. polegają na wybudowaniu dwóch rond 

(w okolicy szkoły oraz na skrzyżowaniu Alei M. Dąbrowskiej i Alei Starych Lip) wywołało głośne protesty ze strony 

części mieszkańców, a także radnych z okręgu Komorów i Granica oraz Zarządu Osiedla Komorów.

nie w tym miejscu ronda, które 
w naturalny sposób spowolni ruch 
samochodów i miejsca umożliwiają-
cego zatrzymanie lub zaparkowanie 
auta w taki sposób, aby dzieci mo-
gły bezpiecznie wysiąść lub wsiąść. 
Takie miejsce parkingowe zaplano-
wane jest wzdłuż ronda, od strony 
ul. Waldemara, a na rondzie stwo-
rzyć bezpieczne przejście.
 Drugie rondo miałoby powstać na 
skrzyżowaniu z Aleją Starych Lip. To 
miejsce jest również dosyć niebez-
pieczne, a geometria skrzyżowania 
i dość słaba widoczność powodują, 
że od strony podporządkowanej Alei 
M. Dąbrowskiej tworzą się spore 
korki. 
 Ulokowanie ronda udrożni 
i upłynni ruch samochodowy, a jed-
nocześnie sprawi, że stanie się bez-
pieczniejszy. 

Redakcja: Przeciwnicy takiego 
rozwiązania formułują zarzuty, 
że rondo nie zabezpieczy, a wręcz 
ułatwi ruch ciężkim pojazdom 

i ciężarówki oraz TIR-y będą skra-
cać sobie drogę od strony trasy 
katowickiej. Może to prowadzić 
do korkowania się całego węzła, 
a spaliny oczekujących na wjazd 
na rondo pojazdów dewastować 
środowisko naturalne.  

Dariusz Kowalski: Zarzut, że ron-
do ułatwi przejazd samochodom 
ciężarowym i TIR-om uważam za 
nieracjonalny, bo takie pojazdy 
pojawiają się tam sporadycznie. 
Obydwie drogi są bowiem wyłą-
czone z ruchu dla pojazdów powy-
żej 3,5 tony. Oczywiście nie da się 
z całą pewnością wykluczyć sy-
tuacji, że jakaś samochód cię-
żarowy przez takie rondo prze-
jedzie, bo może zdarzyć się 
konieczność dowiezienia np. 
materiałów budowlanych itp, 
ale na ogół kierowcy TIR-ów uni-
kają takich rond. A jeśli chodzi 
o samochody osobowe z badań wy-
nika jednoznacznie, że ronda ruch 
upłynniają, a nie blokują. 

Redakcja: Inny zarzut dotyczy dro-
gi serwisowej wzdłuż Alei Marii 
Dąbrowskiej, przeciwko której 
protestowało na piśmie 300 miesz-
kańców. Obawiają się oni, że droga 
ta (o szerokości 4,5 metra) może 
przekształcić się w dwa dodatkowe 
pasy ruchu. 

Dariusz Kowalski: W projekcie nie 
ma takiego rozwiązania. Nie zamie-
rzamy budować żadnej drogi serwi-
sowej. W tym miejscu ma powstać 
ciąg pieszy połączony ze ścieżką 
rowerową. Przewidujemy takie roz-
wiązanie, które umożliwi jednocze-
śnie dojazd do posesji właścicielom 
domów już tutaj istniejących. Do 
tej pory wjechać na posesję moż-
na było tylko między drzewami, co 
jest i niebezpieczne i zdecydowa-
nie bardziej szkodliwe dla drzew 
i zieleni. Te dojazdy będą używane 
raz, dwa razy dziennie, a aleja ma ge-
neralnie służyć komunikacji pieszej 
i rekreacyjnej. Myślimy aby  w przy-
szłości uzupełniać ciąg drzew dru-

gim szpalerem nasadzeń, bo część 
z nich jest zaatakowana przez grzyb 
i nie da się ich uratować, a drugi 
szpaler pomógłby zachować jej cha-
rakter. 
 Docierają do nas również zarzuty 
dotyczące wysokości krawężników 
i ich wpływu na system korzeniowy 
drzew, obawy o to, że podwyższenie 
jezdni może spowodować zalewanie 
posesji, że skrzyżowania wynie-
sione zdominują  perspektywę, że 
górka ronda będzie zasłaniać widok 
na  kapliczkę i wiele wiele innych. 
Zapewniam, że te wszystkie zastrze-
żenia są przez nas brane pod uwagę 
i pragnę rozwiać obawy mieszkań-
ców. Nie jest naszym celem zbudo-
wanie w tym miejscu drogi szybkiego 
ruchu. Generalnie chcemy, aby ko-
nieczna modernizacja była przepro-
wadzona w taki sposób, który ułatwi 
życie mieszkańcom Komorowa, ale 
również pozwoli na zachowanie za-
bytkowego i historycznego charak-
teru tego miejsca.  

Rozmawiał Bolo Skoczylas
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meble na zamówienie

DORADZTWO • POMIARY • PROJEKTY • MONTAŻ 
Meble Justyna, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Słowackiego 3/5 (róg Mostowej)
tel: (22) 755 52 97, (0) 606 920 183

produkcja mebli: 
kuchennych, biurowych i łazienkowych 

R E K L A M A

W lutym 2007 r. radni złożyli pro-
jekt uchwały, w którym wnioskowali 
o zamontowanie nagłośnienia na sali 
obrad Rady Miejskiej w Piastowie, 
o sporządzanie z jej posiedzeń steno-
gramów i umieszczanie ich w witry-
nie internetowej Urzędu Miasta oraz 
o sporządzanie protokołów z posie-
dzeń komisji Rady Miejskiej. Jak uza-
sadniałem wniosek - udział obywateli 
w życiu publicznym nie sprowadza się 
jedynie do wyboru raz na cztery lata 
burmistrza i radnych. W państwie 
demokratycznym obywatele powinni 
móc na bieżąco pozyskiwać informacje 
na temat działania ich przedstawicieli. 
Bez dostępu do informacji trudno jest 
ocenić, na rzecz, jakich inicjatyw radni 
działają, za pomocą, jakich środków. 
Brak faktycznego dostępu do informa-
cji o działalności organów władzy pu-
blicznej deformuje demokrację. Czyni 
z niej atrapę ustrojową.
 To, co jest oczywiste od kilkudzie-
sięciu lat w państwach demokratycz-
nych, spotkało się z oporem włodarzy 
Piastowa. Na wiele sposobów wzbra-
niali się przed sporządzaniem steno-
gramów z posiedzeń Rady Miejskiej 
i umieszczaniem ich w internecie. 
Najpierw Przewodniczący Grzegorz 
Szuplewski na długie tygodnie schował 
projekt zmiany do szuflady, gdy zaś 
projektu nie dało się dłużej ukrywać, 
bo zaczęli się o niego dopytywać, in-
ternauci na stronach miejskiego forum 
(www.piastow.pl/dyskusje3), to nadał 
mu bieg i zarazem zdecydował o ko-
nieczności powołania komisji statuto-
wej. Wówczas „pałeczkę” przejęła jego 
zastępczyni. Tak kierowała pracami 

nad projektem, że trwały one ponad 
półtora roku.
 Jak wywodzili radni „Naszego 
Piastowa”, Piastowianie nie potrze-
bują informacji na temat pracy Rady 
Miejskiej. A jeżeli chcą się czegoś do-
wiedzieć, to mogą sobie przyjść na sesję 
i poświęcić 3 czy 5 godzin na przysłu-
chiwanie się czemuś, co słabo słychać, 
gdyż w Radzie Miejskiej w Piastowie, 
inaczej niż w setkach polskich gmin, 
nie ma nagłośnienia. Tak oto po raz 

Informacyjny kaganiec

kolejny okazało się, że rządzący wie-
dzą lepiej, czego ludzie chcą, a czego 
nie potrzebują. Nie chcieli zrozumieć, 
że w XXI w. zamiast poświęcać godzi-
ny na wyprawę na sesję Rady Miejskiej 
można to samo uzyskać w ciągu kilku 
minut przeglądając – o dowolnej porze 
dnia i nocy – stenogramy sesji w inter-
necie.
 Również protokołowanie posie-
dzeń komisji wywołało opór radnych 
„Naszego Piastowa”. W świecie współ-

Piastów: W odpowiedzi na wniosek sześciu radnych, aby stenogramy z posiedzeń Rady Miejskiej w Piastowie 

były umieszczane w witrynie internetowej Urzędu Miasta, radni „Naszego Piastowa” ograniczyli możliwość 

rejestracji obrad Rady przez mieszkańców (w tym dziennikarzy) oraz ich prawo do zabierania głosu na sesji.

czesnym protokołowanie przebiegu 
posiedzeń komisji jest standardem. 
Jest jasne, że prace komisji wymagają 
odpowiedniego utrwalenia. Utrwalenie 
nadaje czynnościom komisji cech 
trwałości i pewności. Tymczasem 
w Piastowie jeszcze do 2007 r. (tj. do 
czasu, gdy zwróciłem uwagę na pa-
tologie w tym zakresie) było inaczej. 
„Protokołowano” (na zasadzie prze-
wodniczący komisji zapisywał coś w ze-
szycie) właściwie jedynie prace Komisji 
Rewizyjnej ( „protokołów” z wielu lat 
działalności Komisji nie ma, bo podob-
no „zaginęły”).
    Ostatecznie Rada Miejska zgodziła 
się na protokołowanie posiedzeń komi-
sji oraz zamontowanie nagłośnienia na 
sali obrad Rady Miejskiej. Natomiast 
upadł wniosek o umieszczanie steno-
gramów z posiedzeń Rady w internecie. 
Przeciwko wnioskowi głosowali radni 
„Naszego Piastowa” i radny SLD.
 Niespodziewanie radni „Naszego 
Piastowa” złożyli nowe wnioski. 
Zaproponowali, aby osoby, które 
chcą rejestrować przebieg obrad Rady 
(w tym dziennikarze) musieli zgłosić 
się w tej sprawie do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Jeśli zaś mieszkaniec 
Piastowa chciałby zabrać głos na sesji 
Rady, to musi mu dać na to zgodę cała 
Rada Miejska.
 Mieszkańcy uczestniczący w sesji nie 
kryli niezadowolenia z odrzucenia ste-
nogramów i ze złożonych wniosków. 
– Wstyd, chodzi o to, aby pozbawić nas 
prawa głosu, aby „schować pod dywan” 
nieprawidłowości, których dopuszcza-
ją się rządzący – dopowiadali i oburze-
ni opuścili sesję.         Jacek Zaleśny

Za publikacją stenogramów z posiedzeń Rady Miasta Piastowa w internecie 
głosowali: M. Czubak, S. Lewandowicz, K. Smolaga, J. Zaleśny, W. Zawiślak i 

M.Ziółek.  
Przeciw byli radni „Naszego Piastowa”: K. Dymek, A. Korczak, J. Kurdziel, R. 
Marasek, H. Nowotniak, G. Parys, U. Prostko, T. Sarnacki, J. Szczuka, G. Szupewski, P. 

Witkowski oraz W. Szwarc (SLD).

PIASTÓW
Autostrada A2 - decyzja wydana

14.11.2008r. Wicewojewoda mazowiec-
ki Dariusz Piątek wydał decyzję środo-
wiskową dotyczącą Autostrady A2.
 Budowa na odcinku od granicy wo-
jewództwa mazowieckiego do węzła 
„Konotopa” rozpocznie się po podpisa-
niu pozwolenia na budowę. Planowany 
odcinek autostrady będzie miał około 
45 km długości. Na trasie powstaną 
liczne ułatwienia dla ludzi i zwierząt.
Autostrada A2 pomiędzy Łodzią 
a Warszawą będzie stanowiła element 
drogi krajowej nr 2 łączącej granicę 
państwa z Niemcami przez Poznań, 
Łódź, Warszawę, Białą Podlaską z gra-
nicą państwa z Białorusią. Planowany 
odcinek będzie miał dwie dwupasmowe 
jezdnie, a pomiędzy węzłem „Pruszków” 
i węzłem „Konotopa” dwie jezdnie trzy-
pasmowe. Autostrada poprzez węzeł 
„Konotopa” zostanie połączona z we-
wnętrznym systemem transportowym 
Warszawy.
 Przejazd drogą będzie odpłatny, po-
wstanie zamknięty system pobierania 
opłat. Na odcinku od granicy wojewódz-
twa do Warszawy planowane jest rów-
nież wybudowanie 4 miejsc dla obsługi 
podróżnych. Autostrada A2 powstanie 
na terenie gmin: Wistki, Baranów, 
Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki, 
Milanówek, Brwinów, Pruszków, 
Piastów, Ożarów Mazowiecki.
 Planowana trasa nie przetnie ob-
szarów chronionych „Natura 2000”. 
W ramach ochrony środowiska zostaną 
wybudowane: ekrany akustyczne, wały 
ziemne, systemy odwadniania, zbior-
niki retencyjno-infilitracyjne i przej-
ścia dla zwierząt. Ponadto inwestor 
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad – planuje nasadzenie zieleni 
oraz wybudowanie dróg serwisowych 
i ogrodzenia drogi.

KOLEJ WKD
Nowe składy dopiero w 2011
Wicemarszałek Mazowsza Piotr 
Szprendałowicz po przejęciu kolejki 
WKD zapowiadał szybkie ogłosze-
nie przetargu na 13 nowych składów. 
Prezes kolejki Grzegorz Dymecki pla-
nował, że wjadą one na tory już jesienią 
2009 roku. 
 Przetarg najprawdopodobniej prze-
prowadzony będzie pod koniec bieżą-
cego lub na początku przyszłego roku. 
WKD musi jeszcze zdecydować, czy na-
pięcie na linii będzie takie jak dotych-
czas (600 V), czy takie jak na liniach 
PKP (3 kv). 
 Przed przetargiem należało pocze-
kać na studium wykonalności, żeby 
zdecydować ile trzeba kupić składów 
i czy budować nowe odnogi. Okazało 
się, że bardziej rentowna będzie budo-
wa odnogi do Janek z Michałowic, a nie 
łącznica z Komorowa do Pruszkowa. 
Według autorów studium wykonalno-
ści z Ośrodka Badawczego Ekonomiki 
Transportu, po modernizacji trasy 
Grodzisk Maz. – Warszawa i po wybu-
dowaniu odnogi do Janek WKD będzie 
musiało zainwestować w 60-metrowe 
pociągi. Ze stolicy do Komorowa miały 
by jeździć co 5 minut, a dalej do Podkowy 
Leśnej, Milanówka i Grodziska Maz. co 
15 minut. WKD zapowiada również 
modernizację torów i wybudowanie 
drugiego toru na trasie Grodzisk Maz. 
– Podkowa Leśna (przewidziane na rok 
2010). Koniec remontu to rok 2012 – 
2013. 
Termin  rozpoczęcia prac nad linią do 
Janek nie został jeszcze ujawniony. 

w skrócie
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Około 4 tys. sztuk nielegalnych 
leków, maści, herbatek i innych 
podobnych specyfików, które 
nie były dopuszczone do obrotu 
w Polsce zabezpieczyli funkcjona-
riusze z Sekcji dw. z Przestępczością 
Gospodarczą z KPP w Pruszkowie, 
w salonie odnowy biologicznej 
w Brwinowie. Pomocą służyli im 
przedstawiciele z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Farmaceutycznego 
i Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.
 Policjanci zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości gospodarczej 
z Pruszkowa uzyskali informację ope-
racyjną, z której wynikało, że w jed-
nym z salonów odnowy biologicznej 
w Brwinowie, w ramach prowadzonej 
działalności fizjoterapeutycznej i pa-
ramedycznej, sprzedawane są osobom 
korzystającym z ich usług różnego ro-
dzaju produkty lecznicze nieposiada-
jące dopuszczenia do obrotu, zgodnie 
z ustawą prawa farmaceutycznego. 
 Dziennikarze od dawna mieli na 
oku ten „gabinet”. Znajomi, przyjaciele 
i informatorzy donosili o specyfikach 
tam sprzedawanych, które znacznie 
bardziej szkodziły niż pomagały ich 
rodzinom. Nie dość, że każdy „lek” 
kosztował krocie, to niestety robił 
więcej złego niż dobrego. Z nieoficjal-
nych źródeł wiemy, że gros zawarto-
ści wszystkich specyfików stanowiła 
kofeina. Nie było tam „życiodajnych” 
ziół czy leków. Jeden z naszych infor-

matorów twierdzi, że podczas pobytu 
w tym gabinecie, wyraźnie czuł zapach 
marihuany. To oczywiście stwierdzi 
policja podczas śledztwa. Nie mniej, 
„paraleki” fundowane pacjentom nie 
były dopuszczone do obrotu przez 
Polskie władze sanitarne i medyczne. 
Dziennikarze w końcu zdecydowali się 
donieść o tym Policji w Pruszkowie. Ta 
zaczęła działać. 
 Gdy policjanci wspólnie z przedstawi-
cielami Wojewódzkiego Inspektoratu 
Inspekcji Farmaceutycznej i pracow-
nikami Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej weszli do salonu 
odnowy biologicznej w Brwinowie zna-
leźli tam około 4000 sztuk różnego ro-

dzaju leków w formie herbatek, pigułek 
i maści oraz innych podobnych specy-
fików niedopuszczonych do sprzedaży 
w kraju. Produkty policjanci znaleźli 
w pomieszczeniach biurowych, po-
kojach przystosowanych do zabiegów 
oraz w piwnicy. Produkty nie posia-
dały oznaczeń w języku polskim. Brak 
było nazw poszczególnych produktów, 
ich składu oraz opisu działania. 
Policjanci zatrzymali 60-letnią właści-
cielkę salonu i 35-letniego Marcina W.-
pracownika, którzy są podejrzewani 
o wprowadzanie do obrotu i przecho-
wywanie produktów leczniczych nie 
posiadając dopuszczenia do obrotu. 
Policjanci ustalili, że „para” medy-
kamenty oferowała swoim klientom 
w cenach od 100 do 500 złotych. Na 
podstawie zabezpieczonej dokumenta-
cji policjanci ustalili, że na przestrzeni 
około 3 lat w gabinecie przyjęto około 
1400 osób, które poddane zostały ku-
racji takimi specyfikami. 
Zarówno właścicielka salonu, jak i jej 
pracownik zostali przesłuchani przez 
policjantów i zwolnieni, a zabezpieczo-
ne leki trafią do laboratorium. Osoba, 
która sprzedaje niedozwolone w Polsce 
leki, narusza ustawę o lekach i prawo 
farmaceutyczne oraz odpowiada za 
nielegalny handel.
Jest jeszcze jeden taki „gabinet” na 
terenie Grodziska Mazowieckiego. 
Miejmy nadzieję, że tamtejsza Policja 
też zrobi z tym porządek.

dt/dn/ KAMA

Akcja policji i dziennikarzy
Trzy lata za trzy gramy
Nie będzie mile wspominał wizyty 
w Grodzisku, w piątek 21 listopa-
da 19 letni Adrian G., mieszkaniec 
Jaktorowa. Swoim nerwowym za-
chowaniem zwrócił uwagę patrolu 
policji monitorującego dworzec PKP. 
Funkcjonariusze postanowili, więc go 
wylegitymować. W trakcie tej czynno-
ści chłopak okazywał jeszcze większe 
zdenerwowanie. Został zaproszony do 
komendy na przeszukanie. Okazało 
się, że miał przy sobie marihuanę. 
Nawet nie tak wiele – około trzech 
działek. Polskie prawo przewiduje, że 
za posiadanie takiej ilości ziela może 
spędzić w więzieniu nawet do trzech 
lat. Policjanci w tej chwili usiłują usta-
lić skąd miał środki odurzające. Sam 
zainteresowany wyjaśniał, że je zna-
lazł.

Repertuar im nie odpowiadał?
Dwóch mieszkańców Jaktorowa 
w sobotni wieczór postanowiło zafun-
dować sobie odrobinę kultury i wybrali 
się do klubu muzycznego mieszczące-
go się w Ośrodku Kultury. Nie zostali 
wpuszczeni. Z zemsty 23 - letni Dawid 
M. i 20 – letni Emil G. powybijali szy-
by w klubie. Można dodać, że obaj byli 
nietrzeźwi. Nie wzięli, więc pod uwagę, 
że Ośrodek jest monitorowany przez 
kamery, a ochroniarze dysponują tak 
niezwykłym wynalazkiem jak telefon. 
Patrol policji szybko przejął, zatrzyma-

nych przez ochronę amatorów doznań 
muzycznych. Właściciel klubu wycenił 
straty na ok. 1 tys. złotych. Sąd może 
to zniszczenie mienia wycenić nawet 
na 5 lat więzienia.

Porwanie w Nadarzynie
17 listopada w Starej Wsi koło 
Nadarzyna została uprowadzona eks-
pedientka sklepu.
W poniedziałek rano do sklepu weszli 
dwaj młodzi mężczyźni, którzy kupili 
alkohol. Kilka godzin później jeden 
z nich zjawił się ponownie. Mężczyzna 
przyszedł po alkohol, ale nie zamierzał 
za niego płacić. Zagroził kobiecie 
nożem, po czym zabrał 3 butelki wód-
ki, 200 zł i kluczyki od jej samochodu. 
Zmusił ekspedientkę by zamknęła sk-
lep i wsiadła za kierownicę auta.
Wspólnie ruszyli w kierunku Grodziska 
Maz., następnie mężczyzna kazał 
jej zawrócić. W okolicach Urszulina 
wyrzucił nóż za okno i kazał zatrzymać 
pojazd. Chciał się przesiąść za 
kierownicę. Kobieta wykorzystała mo-
ment, gdy mężczyzna wysiadł z samo-
chodu i gwałtownie ruszyła. O całym 
zajściu bezzwłocznie poinformowała 
policję. 
Funkcjonariusze szybko ustalili per-
sonalia obu mężczyzn. Najpierw za-
trzymali Andrzeja S., a następnie 
Artura K. Ten ostatni odpowie za 
napad z bronią w ręku i pozbawienie 
wolności.

Kronika policyjna
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podobnych specyfików, które 
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przedstawiciele z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Farmaceutycznego 
i Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.
 Policjanci zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości gospodarczej 
z Pruszkowa uzyskali informację ope-
racyjną, z której wynikało, że w jed-
nym z salonów odnowy biologicznej 
w Brwinowie, w ramach prowadzonej 
działalności fizjoterapeutycznej i pa-
ramedycznej, sprzedawane są osobom 
korzystającym z ich usług różnego ro-
dzaju produkty lecznicze nieposiada-
jące dopuszczenia do obrotu, zgodnie 
z ustawą prawa farmaceutycznego. 
 Dziennikarze od dawna mieli na 
oku ten „gabinet”. Znajomi, przyjaciele 
i informatorzy donosili o specyfikach 
tam sprzedawanych, które znacznie 
bardziej szkodziły niż pomagały ich 
rodzinom. Nie dość, że każdy „lek” 
kosztował krocie, to niestety robił 
więcej złego niż dobrego. Z nieoficjal-
nych źródeł wiemy, że gros zawarto-
ści wszystkich specyfików stanowiła 
kofeina. Nie było tam „życiodajnych” 
ziół czy leków. Jeden z naszych infor-

matorów twierdzi, że podczas pobytu 
w tym gabinecie, wyraźnie czuł zapach 
marihuany. To oczywiście stwierdzi 
policja podczas śledztwa. Nie mniej, 
„paraleki” fundowane pacjentom nie 
były dopuszczone do obrotu przez 
Polskie władze sanitarne i medyczne. 
Dziennikarze w końcu zdecydowali się 
donieść o tym Policji w Pruszkowie. Ta 
zaczęła działać. 
 Gdy policjanci wspólnie z przedstawi-
cielami Wojewódzkiego Inspektoratu 
Inspekcji Farmaceutycznej i pracow-
nikami Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej weszli do salonu 
odnowy biologicznej w Brwinowie zna-
leźli tam około 4000 sztuk różnego ro-

dzaju leków w formie herbatek, pigułek 
i maści oraz innych podobnych specy-
fików niedopuszczonych do sprzedaży 
w kraju. Produkty policjanci znaleźli 
w pomieszczeniach biurowych, po-
kojach przystosowanych do zabiegów 
oraz w piwnicy. Produkty nie posia-
dały oznaczeń w języku polskim. Brak 
było nazw poszczególnych produktów, 
ich składu oraz opisu działania. 
Policjanci zatrzymali 60-letnią właści-
cielkę salonu i 35-letniego Marcina W.-
pracownika, którzy są podejrzewani 
o wprowadzanie do obrotu i przecho-
wywanie produktów leczniczych nie 
posiadając dopuszczenia do obrotu. 
Policjanci ustalili, że „para” medy-
kamenty oferowała swoim klientom 
w cenach od 100 do 500 złotych. Na 
podstawie zabezpieczonej dokumenta-
cji policjanci ustalili, że na przestrzeni 
około 3 lat w gabinecie przyjęto około 
1400 osób, które poddane zostały ku-
racji takimi specyfikami. 
Zarówno właścicielka salonu, jak i jej 
pracownik zostali przesłuchani przez 
policjantów i zwolnieni, a zabezpieczo-
ne leki trafią do laboratorium. Osoba, 
która sprzedaje niedozwolone w Polsce 
leki, narusza ustawę o lekach i prawo 
farmaceutyczne oraz odpowiada za 
nielegalny handel.
Jest jeszcze jeden taki „gabinet” na 
terenie Grodziska Mazowieckiego. 
Miejmy nadzieję, że tamtejsza Policja 
też zrobi z tym porządek.

dt/dn/ KAMA

Akcja policji i dziennikarzy
Trzy lata za trzy gramy
Nie będzie mile wspominał wizyty 
w Grodzisku, w piątek 21 listopa-
da 19 letni Adrian G., mieszkaniec 
Jaktorowa. Swoim nerwowym za-
chowaniem zwrócił uwagę patrolu 
policji monitorującego dworzec PKP. 
Funkcjonariusze postanowili, więc go 
wylegitymować. W trakcie tej czynno-
ści chłopak okazywał jeszcze większe 
zdenerwowanie. Został zaproszony do 
komendy na przeszukanie. Okazało 
się, że miał przy sobie marihuanę. 
Nawet nie tak wiele – około trzech 
działek. Polskie prawo przewiduje, że 
za posiadanie takiej ilości ziela może 
spędzić w więzieniu nawet do trzech 
lat. Policjanci w tej chwili usiłują usta-
lić skąd miał środki odurzające. Sam 
zainteresowany wyjaśniał, że je zna-
lazł.

Repertuar im nie odpowiadał?
Dwóch mieszkańców Jaktorowa 
w sobotni wieczór postanowiło zafun-
dować sobie odrobinę kultury i wybrali 
się do klubu muzycznego mieszczące-
go się w Ośrodku Kultury. Nie zostali 
wpuszczeni. Z zemsty 23 - letni Dawid 
M. i 20 – letni Emil G. powybijali szy-
by w klubie. Można dodać, że obaj byli 
nietrzeźwi. Nie wzięli, więc pod uwagę, 
że Ośrodek jest monitorowany przez 
kamery, a ochroniarze dysponują tak 
niezwykłym wynalazkiem jak telefon. 
Patrol policji szybko przejął, zatrzyma-

nych przez ochronę amatorów doznań 
muzycznych. Właściciel klubu wycenił 
straty na ok. 1 tys. złotych. Sąd może 
to zniszczenie mienia wycenić nawet 
na 5 lat więzienia.

Porwanie w Nadarzynie
17 listopada w Starej Wsi koło 
Nadarzyna została uprowadzona eks-
pedientka sklepu.
W poniedziałek rano do sklepu weszli 
dwaj młodzi mężczyźni, którzy kupili 
alkohol. Kilka godzin później jeden 
z nich zjawił się ponownie. Mężczyzna 
przyszedł po alkohol, ale nie zamierzał 
za niego płacić. Zagroził kobiecie 
nożem, po czym zabrał 3 butelki wód-
ki, 200 zł i kluczyki od jej samochodu. 
Zmusił ekspedientkę by zamknęła sk-
lep i wsiadła za kierownicę auta.
Wspólnie ruszyli w kierunku Grodziska 
Maz., następnie mężczyzna kazał 
jej zawrócić. W okolicach Urszulina 
wyrzucił nóż za okno i kazał zatrzymać 
pojazd. Chciał się przesiąść za 
kierownicę. Kobieta wykorzystała mo-
ment, gdy mężczyzna wysiadł z samo-
chodu i gwałtownie ruszyła. O całym 
zajściu bezzwłocznie poinformowała 
policję. 
Funkcjonariusze szybko ustalili per-
sonalia obu mężczyzn. Najpierw za-
trzymali Andrzeja S., a następnie 
Artura K. Ten ostatni odpowie za 
napad z bronią w ręku i pozbawienie 
wolności.
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Powiat Pruszkowski

MIESZKAŃCY PYTAJĄ – STAROSTA ODPOWIADA

Fotografowanie dworu w Pęcicach 

Przyroda Polska ukazuje się od 51 lat, nie jest pismem komercyjnym, 
a nawet gdyby.... Dlaczego nie można sfotografować dworu w Pęcicach? 
Przecież to nie jest obiekt strategiczny, chociaż w dzisiejszych czasach 
obiekty strategiczne fotografowane są na co dzień. Pan ochroniarz twier-
dził, ze jeśli mi pozwoli zrobić zdjęcie, straci pracę. Czyżby starostwo 
pruszkowskie tak łatwo szafowało posadami? Zwalniało, zatrudniało... 
Anna Grelewska,  miesięcznik Przyroda Polska

Szanowna Pani, Odpowiadając na Pani pytanie uważam że zaszło jakieś nie-
porozumienie. Nieruchomość we wsi Pecie jest chroniona przez zewnętrzna 
firmę. Jej pracownicy, za każdym razem przekazują informację do kogo na-
leży się zgłosić, aby uzyskać zgodę na wejście na teren nieruchomości. Jeśli 
jest Pani zainteresowana prosimy o kontakt ze Starostwem lub bezpośrednio 
z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Użytkowanie wieczyste w Nowych Grocholicach 

We wsi Nowe Grocholice jest wstrzymane użytkowane wieczyste, czy mogę 
dowiedzieć się na jakiej podstawie, czy jest wydana w tej sprawie decyzja 
zakazując oddawanie w użytkowanie? Ewa

Szanowna Pani, W odpowiedzi na Pani pytanie wyjaśniam, że zawiera ono 
bardzo mało szczegółów, ale pewnie chodzi Pani o przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności, a nieruchomość położona jest 
w obrębie Nowe Grocholice. Z posiadanych danych wynika, że w Nowych 
Grocholicach nie ma użytkowania wieczystego ustanowionego na gruntach 
Skarbu Państwa, zapewne chodzi o nieruchomość stanowiącą własność 
Gminy Raszyn. W związku z w/w pytaniem powinna Pani zwrócić się do 
Gminy Raszyn jako do właściwej w sprawie przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności. Jednocześnie informuję, że usta-
wa na podstawie, której można przekształcać w/w prawo została w dniu 
02.01.2008 r. zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodna 
z ustawą zasadniczą.

Niedotrzymanie terminów z powodu poczty 

Mam problem wynikły z niedbałości naszej poczty. Dostałem postano-
wienie dotyczące ogrodzenia swojej działki, lecz przez opóźnienie pocz-
ty wszystko musze powtórzyć bo minął termin. Starostwo wysłało list 
01.09.08, a ja dostałem 08.09.08. A miałem dostarczyć decyzję zezwala-
jącą na zjazd, lecz do 05.09.08 i nie zdążyłem wiadomo z jakiego powodu. 
Czy można dowieść nie składając nowego wniosku, bo wiadomo, ze znów 
będzie trzeba czekać na decyzje 30 dni. Proszę poradzić, co zrobić żeby 
uniknąć tak długiego czekania. Adam Kolmus

Szanowny Panie Adamie, w odpowiedzi na zapytanie informuję, że formalnie 
winien Pan złożyć ponowne zgłoszenie. Prawo budowlane stanowi, że jeże-
li właściwy organ w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu to można rozpocząć 
roboty budowlane. W przypadku jednak, gdy starosta wcześniej potwierdzi 
przyjęcie zgłoszenia (pod warunkiem, że zgłoszenie jest pełne) możliwe jest 
rozpoczęcie robót bezpośrednio po ww. przyjęciu zgłoszenia.

Hala MOS na razie tylko dla uczniów 

Witam, Dlaczego siłownia w hali sportowej MOS przy ul. Gomulinskiego, 
nie jest dostępna dla mieszkańców? Jakiś czas temu mogli z niej korzy-
stać mieszkańcy po opłacie biletu bądź karnetu. Od dłuższego czasu nie 
można. Siłowania jak i hala sportowa podlegają pod szkołę, a szkoła pod 
zarząd powiatu. Wiec defakto, Starostwo decyduje czy będzie hala ogólno 
dostępna czy nie. Pytanie - Kiedy będzie dostępna siłownia dla mieszkań-
ców Pruszkowa? Chcemy korzystać z siłowni, i nie za darmo. Grzegorz

Szanowny Panie Grzegorzu, W odpowiedzi na pytanie w sprawie funkcjono-
wania siłowni na terenie MOS, informuję, że aktualnie z obiektu mogą korzy-
stać tyko uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz 
sekcje sportowe Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, gdy jest nadzór na-
uczycieli, bądź trenerów poszczególnych sekcji.
Niestety siłownia nie może być ogólnodostępna ze względu na brak instruk-
tora, który dbałby o bezpieczeństwo przebywających tam osób.

RADA POWIATU
Komunikat po XIX sesji Rady 
Powiatu Pruszkowskiego 25 
listopada 2008 r.

Po formalnym otwarciu XIX Sesji 
Rady Powiatu Pruszkowskiego 
i stwierdzeniu quorum, przyjęto pro-
tokół poprzedniej sesji Rady Powiatu 
Pruszkowskiego i dalej prowadzono 
obrady zgodnie z przyjętym porząd-
kiem obrad. 

Wręczono nagrody laureatom kon-
kursu fotograficznego  „Powiat 
w obiektywie”.

Rada podjęła uchwały w sprawie: 
- wprowadzenia zmian w planie 
dochodów  i wydatków dochodów 
własnych oraz w budżecie Powiatu 
Pruszkowskiego w 2008 r.; - uchwale-
nia  wieloletniego planu inwestycyj-
nego na lata 2008-2010 oraz - okre-
ślenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej z uwzględ-
nieniem środków finansowych prze-
kazywanych przez Prezesa Zarządu 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych według al-
gorytmu dla Powiatu Pruszkowskiego 
w 2008 r.

Rada Powiatu Pruszkowskiego przy-
jęła informację o realizacji inwestycji 
powiatowych w 2008 r. Radni przyję-
li  też informację, dotycząca działań 
w zakresie pomocy społecznej do 30 
września 2008 roku. 
Wysłuchano też i przyjęto informa-
cję, dotyczącą analizy oświadczeń 
majątkowych oraz o pracy Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego w okre-
sie od 18 września do 14 listopada 
2008 r.

BEZPIECZEŃSTWO
Ćwiczenia obronne Powiatu 
Pruszkowskiego 28 - 29 paź-
dziernika 2008 r.

W dniach 28 - 29 października 
2008 r. na terenie powiatu prusz-
kowskiego przeprowadzono ćwicze-
nia obronne. Ich temat, to: Osiąganie 
wyższych stanów gotowości obron-
nej oraz realizacja przedsięwzięć 
wynikających z planów operacyjnych 
funkcjonowania powiatu i gmin 
w warunkach zewnętrznego za-
grożenia bezpieczeństwa państwa 
w czasie wojny, a także w związku 
z wystąpieniem sytuacji kryzysowej 
na terenie powiatu

Miejscem przeprowadzenia ćwi-
czeń były urzędy Starostwa 
Pruszkowskiego i gmin oraz wybra-
ne miejsca na terenie powiatu. 

- Realizacja zadań wynikających ze 
stanu gotowości obronnej państwa 
czasu kryzysu.
Uruchomienie stałego dyżuru sta-
rosty pruszkowskiego i gmin oraz 
zespołów kryzysowych na potrzeby 
sprawnego przekazywania decyzji 
związanych z podwyższaniem go-

towości obronnej państwa oraz re-
alizacji zadań ujętych planach ope-
racyjnych funkcjonowania powiatu 
i gmin w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa.

- Realizacja zadań wynikających ze 
stanu gotowości obronnej państwa 
czasu wojny.
Praktyczna realizacja wybranych za-
gadnień akcji kurierskiej na terenie 
powiatu.

- Przygotowanie, transport i wyda-
wanie płynu Lugola dla mieszkań-
ców Powiatu Pruszkowskiego 
- Praktyczna realizacja wybranych 
zagadnień ewakuacji na terenie 
Powiatu Pruszkowskiego.

ROZMAITOŚCI 
Uroczyste obchody Święta 
Niepodległości  11 listopada 

Po mszy św. w intencji Ojczyzny 
w Kościele św. Kazimierza 
w Pruszkowie i okolicznościo-
wym przemówieniu Starosty 
Pruszkowskiego Elżbiety 
Smolińskiej, złożono kwiatypod po-
mnikiem Tadeusza Kościuszki i tabli-
cą Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Wieczorem odbył się koncert mu-
zyki poważnej i patriotycznej 
w Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie.

SPORT
Serdecznie zapraszamy na 
Mistrzostwa Pruszkowa 
w Akrobatyce Sportowej, podczas 
których będzie można obejrzeć aktu-
alnych medalistów WOM i MMM.
Zawody organizowane przez 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
w Pruszkowie odbędą się w Szkole 
Podstawowej nr 2 przy ul. Jasnej 2 
w dniu 6.12.2008 r., o godzinie 
10.30

OCHRONA ZDROWIA
Inwestycje powiatu prusz-
kowskiego w ochronę zdro-
wia

Wykaz inwestycji/ Wartość inwesty-
cji  w 2008 roku/ Stan realizacji

Modernizacja budynku SPZ ZOZ 
w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 23 
(budynek dawnego pogotowia ratun-
kowego) 350 tys. zł wykonywana 
dokumentacja projektowa,

Modernizacja i przebudowa budynku 
zwanego „Stary Wrzesin” na terenie 
szpitala powiatowego w Pruszkowie 
1,5 mln. zł
 wykonywany projekt budowlany 
wykonawczy budynku

Modernizację oddziału chirurgicz-
nego (pierwsze piętro z wyłączeniem 
bloku operacyjnego) 520 tys. zł  
inwestycja w toku

Przebudowa i modernizacja bu-

dynku SPZ ZOZ w Pruszkowie przy 
ul. Drzymały w części parterowej 
500 tys. zł przygotowana dokumen-
tacja projektowa, do przetargu zgłosił 
się jeden wykonawca, wartość oferty 
przekracza planowaną wartość in-
westycji Zakup sprzętu medycznego 
dla SPZ ZOZ w Pruszkowie: środki 
własne Powiatu Pruszkowskiego 
60 tys. zł,pomoc finansowa Miasta 
Pruszków 47,5 tys. zł

1,075 mln zł zrealizowano za-
kup sprzętu medycznego, m.in.: 
Analizator hematologiczny z różni-
cowaniem krwinek białych na trzy 
populacje – stanowi wyposażenie 
laboratorium szpitalnego czynne-
go całodobowo.; Zestaw operacyjny 
laparoskopowy – stanowi element 
wyposażenia bloku operacyjnego; 
Monitor  EKG  z pomiarem ciśnie-
nia, pulsoxsymetrem i kapnogra-
fem- element wyposażenia sali 
intensywnego nadzoru medycz-
nego; Negatoskop żaluzjowy do 
mammografii – niezbędny element 
wyposażenia pracowni mammogra-
ficznej; Cieplarka – element wypo-
sażenia pracowni histopatologicz-
nej; Zestaw do laseroterapii; Lampa 
bezcieniowa; Autorefraktometr; 
Dermatoskop; Holter ciśnieniowy; 
Spirometr; Diatermia chirurgiczna; 
Kardiomonitor z pomiarem ciśnie-
nia i pulsoxymetrem zakup unitu 
laryngologicznego dla SPZ ZOZ 
w Pruszkowie 48 149,00 inwestycja 
w toku
Budowa linii do produkcji tlenu 
do celów medycznych w Szpitalu 
Kolejowym im. dr med. Włodzimierza 
Roeflera z siedzibą w Pruszkowie 
przy ul. Warsztatowej 1, 100 tys. zł
zrealizowano zakup sprzętu medycz-
nego - inwestycja zrealizowana

POMOC SPOŁECZNA
I Zjazd Specjalistycznych 
Ośrodków Wsparcia 27-28 
listopada br.

Na 27-28 listopada br. zaplanowano 
w Pruszkowie I Zjazd Specjalistycznych 
Ośrodków Wsparcia z terenu całej 
Polski. Spotkanie organizowane jest pod 
auspicjami Pani Elżbiety Smolińskiej – 
Starosty Pruszkowskiego.
Celem działania Specjalistycznych 
Ośrodków Wsparcia jest pomoc psy-
chologiczna, socjalna i prawna ofiarom 
przemocy w rodzinie oraz udzielanie 
schronienia takim osobom. Ośrodki 
takie budują także lokalne systemy 
przeciwdziałania przemocy, oraz pro-
wadzą działania korekcyjno edukacyj-
ne wobec osób stosujących przemoc. 
Dotychczas na terenie kraju utworzo-
no 33 ośrodki tego rodzaju. 
W przyszłym roku w Powiecie 
Pruszkowskim planowane jest zorga-
nizowanie lokalnej kampanii społecz-
nej oraz ogólnopolskiej konferencji, 
poświęconej problemowi przemocy 
w rodzinie.
Paweł Droździak
Zespół Ośrodków Wsparcia 
w Piastowie

WYDARZENIA
Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatu Pruszkowskiego

Redakcja: Alicja Wejner (redaktor naczelna), a.wejner@zpp.pl oraz Zespół
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AUTORYZOWANY SERWIS FRANCE AUTOMOBILES
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS ZAPRASZA: pon-pt. godz. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00

SALON FIRMOWY:
pon.-pt. 9.00-19.00, sob. 9.00-15.00

tel. 022 863 63 43, 022 87 30 200, 022 87 30 202

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZĘŚCI ZAMIENNE:
pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232,  022 863 62 57

www.france.peugeot.com.pl

* oferta promocyjna skierowana jest do użytkowników samochodow marki Peugeot starszych niż 4 lata liczac od daty pierwszej rejestracji. Czas oferty ograniczony do dnia 21.12.2008r. Szczegóły oferty promocyjnej w BOK ASO Peugeot, France Automobiles.

Jacek WiÊniewski

Z lat szkolnych pamiętam opis pol-
skiej wsi, w którym autor zarzucił 
jej mieszkańcom, że w ciężkich la-
tach potrafili łóżko ze starą osobą 
wystawić na mróz, lub ciężko chore-
mu „wyrwać poduszkę spod głowy”.  
Późniejsze lata przyniosły mi wiedzę 
o tym, że nie tylko w starożytnej 
Sparcie, ale w XX wiecznej Europie 
pod panowaniem chorych ideologii 
takich jak faszyzm problem inności, 
starości i niesprawności rozwiązy-
wano w sposób barbarzyński. Czy 
jako mieszkańcy Europy w XXI wieku 
daleko odeszliśmy od takiego anty-
chrześcijańskiego zachowania? Czy 
my, spadkobiercy Testamentu Jana 
Pawła II, zrozumieliśmy go chociaż 
w minimalnym zakresie? 
 Nikomu nie życzy się tego, aby 
w jego rodzinie były przypadki, które 
ograniczają szanse poszczególnych 
osób na życiowy sukces i rozwój. Ale 
społeczeństwo nie jest zbieraniną 
tych, którzy „urodzili się w czep-
kach”, wygrali w Totolotka, czy mają 
intelekt na poziomie profesorskim. 
Są też tacy, którzy swoje życie roz-
poczynają w domu dziecka lub mają 
z przyczyn zdrowotnych zdecydowa-
nie gorszy start w życiu. Nasza gmi-
na niczym nie różni się od każdego 
miejsca w Polsce. Są pałace, wille, 
domy tych, którzy sobie radzą i domy 

tych, którzy również z powodu tego 
wspomnianego „gorszego startu” ra-
dzą sobie gorzej. 
 W XIX wieku takimi osobami zaj-
mowały się panie z towarzystwa, 
które organizując charytatywne 
zbiórki raz w roku przed świętami 
przekazywały „coś” tzw. biedocie. 
W naszych czasach funkcje po-
mocy społecznej pełni samorząd 
i państwo. Nie dobrowolnie, nie 
wielkopańsko. Ustawa o samorzą-
dzie gminnym nakłada obowiązki, 
w wyniku których, ludzie z „gorszym 
startem życiowym” mogą godnie żyć 
i wychowywać swoje dzieci. Radny, 
wójt nie mogą składając przysięgę 
zobowiązywać się do respektowania 
części prawa. Każdy kto został wy-
brany bierze odpowiedzialność nie 
tylko za drogi, place zabaw, kana-
lizację, ale również za tych, którzy 
oczekują od nas pomocy, za rozwój 
ich dzieci i zmniejszanie różnic so-
cjalnych. Czy taką odpowiedzialność 
można nazywać „rozdawnictwem”? 
Nie. Jest to wymóg chrześcijańskiej 
cywilizacji w XXI wieku. Z tej wła-
śnie odpowiedzialności samorząd 
w poprzedniej kadencji zdecydował
o budowie domu komunalnego. Nie 
dla pijaków i przestępców, tak jak to 
teraz próbuje się przedstawiać. Dla lu-
dzi, którzy z różnych względów mieli 
gorszy start w życiu. Obecna władza, 
nie wstrzymując budowy podtrzy-

mała tamtą decyzję. Niestety tylko 
do czasu wybudowania. Wójtowie 
wszczęli kampanię, w efekcie któ-
rej na ostatniej sesji rada przyjęła 
uchwałę o sprzedaży. Taką decyzją 
i sposobem jej przeprowadzenia na-
sza gmina dzięki części radnych i wój-
tom cofnęła się do czasów średnio-
wiecza. Dlatego, jako ktoś, kto wi-
dział w jakich warunkach mieszkają 
ludzie w budynku na ul. Nadrzecznej, 
Austerii, przy Al. Krakowskiej muszę 
się wstydzić za decyzję naszego samo-
rządu. Argumentami podawanymi 
w dyskusji na sesji i komisjach takich 
radnych jak Celina Szarek, Teresa 
Nowak, Tadeusz Pawlikowski, rad-
ny Ostrzyżek, jako człowiek muszę 
się wręcz brzydzić. Tak jak brakiem 
poszanowania godności ludzkiej re-
prezentowanym w dyskusji przez 
pana Mirosława Chmielewskiego, 
który w jednym punkcie mówi, że 
za uzyskane pieniądze wybuduje 65 
mieszkań, a w drugim że na liście 
ma zaledwie 5 osób, które spełniają 
wymogi do tego, aby mieszkanie ko-
munalne otrzymać. Brzydzę się też 
tchórzostwem wójta, który zamiast 
z otwartą przyłbicą zaproponować 
sprzedaż budynku „wysługuje się” 
radnymi w tej sprawie. Zapewne każ-
demu, kto go teraz odwiedzi powie, 
że to nie on, a radni. Smuci mnie 
postawa Przewodniczącego Rady 
Gminy, który musiał uczestniczyć 

w przygotowaniu pomysłu na 
„wrzutkę” uchwały o sprzedaży, rad-
nego Marcinkowskiego, który godzi 
się na sprzedaż. Brzydzę się postawą 
radnej Kalata - Kuran, która głoso-
wała za brakiem normalnych miesz-
kań dla części swoich wyborców 
i Ich dzieci. Gdybym miał pewność, 
że radni Koper i Wieczorek wiedzieli 
za czym głosują to zapewne też mu-
siałbym się za podniesieniem przez 
mnich ręki w tej sprawie brzydzić. 
Do wspomnianych na wstępie opi-
sów średniowiecznej polskiej wsi 
możemy dodać protokół z ostatniej 
Rady Gminy Raszyn. Ten artykuł 
rozpocząłem pisać z tytułem „Dzicz 
w sercu Europy” ale z oczywistych 
względów musiałem go zmienić. Czy 
możemy pozwolić naszym samorzą-
dowcom kompromitować nas jeszcze 
do 2010 roku? Czy nie powinniśmy 
raczej już teraz, otworzyć szeroko 
drzwi wyjściowe na ul. Szkolnej 2a? 
Zastanówmy się nad tym. 
 

Komentuje: Piotr Iwicki

Kiedy powiedziałem głośno, że sa-
morząd w Raszynie osiąga dno, myli-
łem się. Ten samorząd potrafi to dno 
pogłębić. Kłamstwa, niespełnione 
obietnice stały się normą w komuni-
kowaniu z obywatelami, aby to wie-
dzieć trzeba czytać lokalne strony 

Raszyn: Dzicz w centrum Europy
internetowe, dyskusyjne fora. Tam 
obraz gminy jest kompletnie inny 
od wizerunku dworskiego „Kuriera 
Raszyńskiego. Dzisiaj w Raszynie 
ludzie są niczym w aspekcie poli-
tyki lokalnej władzy. Niczym jest 
życie, niczym jest zdrowie. Niczym 
są decyzje inspektora budowlanego. 
Prawo jest łamane bez skrupułów. 
Gdy trzeba, okłamuje się mieszkań-
ców, telewidzów, że: zaraz będzie 
po sprawie, mieszkania dostaną ci, 
którzy potrzebują. Potem władza 
w swym cynizmie, arogancji i agre-
sji, odwraca się od mieszkańców. 
Nowe mieszkania sprzeda. Dzisiaj 
nie dziwi mnie, gdy słyszę idąc ulica-
mi Raszyna czy Falent, że mieszkań-
cy czują się oszukani. Zwłaszcza ci, 
którzy oddali swoje głosy na wójtów: 
Rajkowskiego i Chmielewskiego. 
Klną. Uwierzyli, pomylili się. Ale 
czemu się dziwić, że trzeba zbierać 
pieniądze, szukać środków na spłatę 
kredytów, na rozbudowę infrastruk-
tury technicznej. Gmina – podobno 
– idzie „do przodu”. Wójt Rajkowski 
nie wyklucza przyłączenia – jak 
mówi w „Kurierze Raszyńskim” 
(8/2008) - do kanalizacji gminnej 
i oczyszczalni w Falentach osie-
dla spółki „Dom i Ogród 2000”
 w Słominie. Ponoć mają pomóc w tym 
fundusze z Unii. Tych na horyzoncie 
nie widać. Przecież Słomin to taka 
sama wieś gminy jak wszystkie inne. 
A że będzie mieć kanalizacje trochę 
szybciej… Jak się uda sprzedać dom 
komunalny, na pewno szybciej, niż 
później. W gminie każda złotówka 
ważna. Szkoda, że nie ludzie.          
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Jacek WiÊniewski

Z lat szkolnych pamiętam opis pol-
skiej wsi, w którym autor zarzucił 
jej mieszkańcom, że w ciężkich la-
tach potrafili łóżko ze starą osobą 
wystawić na mróz, lub ciężko chore-
mu „wyrwać poduszkę spod głowy”.  
Późniejsze lata przyniosły mi wiedzę 
o tym, że nie tylko w starożytnej 
Sparcie, ale w XX wiecznej Europie 
pod panowaniem chorych ideologii 
takich jak faszyzm problem inności, 
starości i niesprawności rozwiązy-
wano w sposób barbarzyński. Czy 
jako mieszkańcy Europy w XXI wieku 
daleko odeszliśmy od takiego anty-
chrześcijańskiego zachowania? Czy 
my, spadkobiercy Testamentu Jana 
Pawła II, zrozumieliśmy go chociaż 
w minimalnym zakresie? 
 Nikomu nie życzy się tego, aby 
w jego rodzinie były przypadki, które 
ograniczają szanse poszczególnych 
osób na życiowy sukces i rozwój. Ale 
społeczeństwo nie jest zbieraniną 
tych, którzy „urodzili się w czep-
kach”, wygrali w Totolotka, czy mają 
intelekt na poziomie profesorskim. 
Są też tacy, którzy swoje życie roz-
poczynają w domu dziecka lub mają 
z przyczyn zdrowotnych zdecydowa-
nie gorszy start w życiu. Nasza gmi-
na niczym nie różni się od każdego 
miejsca w Polsce. Są pałace, wille, 
domy tych, którzy sobie radzą i domy 

tych, którzy również z powodu tego 
wspomnianego „gorszego startu” ra-
dzą sobie gorzej. 
 W XIX wieku takimi osobami zaj-
mowały się panie z towarzystwa, 
które organizując charytatywne 
zbiórki raz w roku przed świętami 
przekazywały „coś” tzw. biedocie. 
W naszych czasach funkcje po-
mocy społecznej pełni samorząd 
i państwo. Nie dobrowolnie, nie 
wielkopańsko. Ustawa o samorzą-
dzie gminnym nakłada obowiązki, 
w wyniku których, ludzie z „gorszym 
startem życiowym” mogą godnie żyć 
i wychowywać swoje dzieci. Radny, 
wójt nie mogą składając przysięgę 
zobowiązywać się do respektowania 
części prawa. Każdy kto został wy-
brany bierze odpowiedzialność nie 
tylko za drogi, place zabaw, kana-
lizację, ale również za tych, którzy 
oczekują od nas pomocy, za rozwój 
ich dzieci i zmniejszanie różnic so-
cjalnych. Czy taką odpowiedzialność 
można nazywać „rozdawnictwem”? 
Nie. Jest to wymóg chrześcijańskiej 
cywilizacji w XXI wieku. Z tej wła-
śnie odpowiedzialności samorząd 
w poprzedniej kadencji zdecydował
o budowie domu komunalnego. Nie 
dla pijaków i przestępców, tak jak to 
teraz próbuje się przedstawiać. Dla lu-
dzi, którzy z różnych względów mieli 
gorszy start w życiu. Obecna władza, 
nie wstrzymując budowy podtrzy-

mała tamtą decyzję. Niestety tylko 
do czasu wybudowania. Wójtowie 
wszczęli kampanię, w efekcie któ-
rej na ostatniej sesji rada przyjęła 
uchwałę o sprzedaży. Taką decyzją 
i sposobem jej przeprowadzenia na-
sza gmina dzięki części radnych i wój-
tom cofnęła się do czasów średnio-
wiecza. Dlatego, jako ktoś, kto wi-
dział w jakich warunkach mieszkają 
ludzie w budynku na ul. Nadrzecznej, 
Austerii, przy Al. Krakowskiej muszę 
się wstydzić za decyzję naszego samo-
rządu. Argumentami podawanymi 
w dyskusji na sesji i komisjach takich 
radnych jak Celina Szarek, Teresa 
Nowak, Tadeusz Pawlikowski, rad-
ny Ostrzyżek, jako człowiek muszę 
się wręcz brzydzić. Tak jak brakiem 
poszanowania godności ludzkiej re-
prezentowanym w dyskusji przez 
pana Mirosława Chmielewskiego, 
który w jednym punkcie mówi, że 
za uzyskane pieniądze wybuduje 65 
mieszkań, a w drugim że na liście 
ma zaledwie 5 osób, które spełniają 
wymogi do tego, aby mieszkanie ko-
munalne otrzymać. Brzydzę się też 
tchórzostwem wójta, który zamiast 
z otwartą przyłbicą zaproponować 
sprzedaż budynku „wysługuje się” 
radnymi w tej sprawie. Zapewne każ-
demu, kto go teraz odwiedzi powie, 
że to nie on, a radni. Smuci mnie 
postawa Przewodniczącego Rady 
Gminy, który musiał uczestniczyć 

w przygotowaniu pomysłu na 
„wrzutkę” uchwały o sprzedaży, rad-
nego Marcinkowskiego, który godzi 
się na sprzedaż. Brzydzę się postawą 
radnej Kalata - Kuran, która głoso-
wała za brakiem normalnych miesz-
kań dla części swoich wyborców 
i Ich dzieci. Gdybym miał pewność, 
że radni Koper i Wieczorek wiedzieli 
za czym głosują to zapewne też mu-
siałbym się za podniesieniem przez 
mnich ręki w tej sprawie brzydzić. 
Do wspomnianych na wstępie opi-
sów średniowiecznej polskiej wsi 
możemy dodać protokół z ostatniej 
Rady Gminy Raszyn. Ten artykuł 
rozpocząłem pisać z tytułem „Dzicz 
w sercu Europy” ale z oczywistych 
względów musiałem go zmienić. Czy 
możemy pozwolić naszym samorzą-
dowcom kompromitować nas jeszcze 
do 2010 roku? Czy nie powinniśmy 
raczej już teraz, otworzyć szeroko 
drzwi wyjściowe na ul. Szkolnej 2a? 
Zastanówmy się nad tym. 
 

Komentuje: Piotr Iwicki

Kiedy powiedziałem głośno, że sa-
morząd w Raszynie osiąga dno, myli-
łem się. Ten samorząd potrafi to dno 
pogłębić. Kłamstwa, niespełnione 
obietnice stały się normą w komuni-
kowaniu z obywatelami, aby to wie-
dzieć trzeba czytać lokalne strony 

Raszyn: Dzicz w centrum Europy
internetowe, dyskusyjne fora. Tam 
obraz gminy jest kompletnie inny 
od wizerunku dworskiego „Kuriera 
Raszyńskiego. Dzisiaj w Raszynie 
ludzie są niczym w aspekcie poli-
tyki lokalnej władzy. Niczym jest 
życie, niczym jest zdrowie. Niczym 
są decyzje inspektora budowlanego. 
Prawo jest łamane bez skrupułów. 
Gdy trzeba, okłamuje się mieszkań-
ców, telewidzów, że: zaraz będzie 
po sprawie, mieszkania dostaną ci, 
którzy potrzebują. Potem władza 
w swym cynizmie, arogancji i agre-
sji, odwraca się od mieszkańców. 
Nowe mieszkania sprzeda. Dzisiaj 
nie dziwi mnie, gdy słyszę idąc ulica-
mi Raszyna czy Falent, że mieszkań-
cy czują się oszukani. Zwłaszcza ci, 
którzy oddali swoje głosy na wójtów: 
Rajkowskiego i Chmielewskiego. 
Klną. Uwierzyli, pomylili się. Ale 
czemu się dziwić, że trzeba zbierać 
pieniądze, szukać środków na spłatę 
kredytów, na rozbudowę infrastruk-
tury technicznej. Gmina – podobno 
– idzie „do przodu”. Wójt Rajkowski 
nie wyklucza przyłączenia – jak 
mówi w „Kurierze Raszyńskim” 
(8/2008) - do kanalizacji gminnej 
i oczyszczalni w Falentach osie-
dla spółki „Dom i Ogród 2000”
 w Słominie. Ponoć mają pomóc w tym 
fundusze z Unii. Tych na horyzoncie 
nie widać. Przecież Słomin to taka 
sama wieś gminy jak wszystkie inne. 
A że będzie mieć kanalizacje trochę 
szybciej… Jak się uda sprzedać dom 
komunalny, na pewno szybciej, niż 
później. W gminie każda złotówka 
ważna. Szkoda, że nie ludzie.          
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Stowarzyszeniu Inspiracja preze-
suje Piotr Galiński, wiceburmistrz 
Grodziska Maz. Na nasze pyta-
nie, czy w takiej sytuacji nie widzi 
konfliktu interesów, odpowiedział 
stanowczo, że nie. Dodał, że – tym 
bardziej – działalność stowarzy-
szenia będzie przejrzysta i uczciwa. 
Burmistrz ma zamiar, jako prezes tej 
organizacji, brać udział w gminnych 
konkursach, z którymi wiążą się do-
tacje finansowe. W komisjach takich 
zasiadają radni gminy, między inny-
mi Mirosław Gajowniczek (członek 
zarządu Stowarzyszenia Inspiracja 
oraz szef jednego z ośrodków TPD). 
Piotr Galiński i w tej kwestii nie wi-
dzi żadnego konfliktu. W tym, że 
w statucie stowarzyszenia istnie-
je zapis o możliwości prowadzenia 

przez nie działalności gospodarczej, 
również.
 Gmina Grodzisk Mazowiecki 
przystąpiła do ogólnopolskiej akcji 
Przejrzysta Polska. Akcja miała na 
celu przede wszystkim obnażanie ko-
rupcji w samorządach, usprawnianie 
ich pracy, zwiększanie zaufania oby-
wateli do władz gminnych, wprowa-
dzanie kodeksów etyki dla radnych 
i urzędników. Wszyscy radni przyjęli 
Kodeks Etyczny Radnego. Tylko jak 
to się ma do piastowania przez nie-
których pewnych stanowisk ?
 Zapytaliśmy Julię Piterę, posłan-
kę PO i byłą szefową Transparency 
International (światowego stowa-
rzyszenia działającego przeciw ko-
rupcji oraz na rzecz przejrzystości 
i uczciwości w życiu publicznym), czy 
powyższe działania są zgodne z pra-
wem i etyką samorządowca.

Krewni i znajomi królika

Reportaż

— Trudno tu nawet mówić o ety-
ce. To jest wręcz sprzeniewierzanie 
się ślubowaniu, jakie składają radni 
i burmistrzowie, w którym przyrze-
kają rzetelnie i uczciwie pracować 
na rzecz społeczeństwa. Jeśli doda-
my do tego „Przejrzystą Polskę”, do 
której przystąpił przecież i powiat, 
i gmina Grodzisk – tego typu historii 
nie mogę już w ogóle pojąć. Mówię 
wprost: burmistrz nie ma prawa być 
ani prezesem, ani zasiadać w zarzą-
dzie jakiejkolwiek firmy, fundacji 
czy stowarzyszenia, które posiadają 
w statucie zapis o możliwości prowa-
dzenia działalności gospodarczej. To 
jest łamanie prawa — dodaje Pitera.
Ponownie skontaktowaliśmy się 
z Piotrem Galińskim, by ustosunko-
wał się do wypowiedzi Julii Pitery.
—Zastanawiam się nad tym i myślę 
o rezygnacji z prezesury w Inspiracji. 

Radni powiatowi jak i radni miejscy znaleźli sobie ciepłe posadki. Żeby być w zgodzie z prawem, powiatowi zajmują znaczące stanowiska w resortach 

gminnych, a gminni w powiatowych. Zgodnie z prawem. Ale czy z etyką?

Zofia Hamilton

Milanówek. Ulica cudów

Bolo Skoczylas

Tak będzie spokojniej i bez zbędnych 
podejrzeń. A pomagać mogę dzie-
ciom także w inny sposób — powie-
dział wiceburmistrz. Niestety, słowa 
nie dotrzymał. Nadal figuruje na 
oficjalnej stronie Powiatu Grodzisk 
Mazowiecki, jako prezes tej funda-
cji.
 Przytoczmy kilka innych przykła-
dów, które – choć nie łamią obowią-
zującego prawa – do przejrzystych 
nie należą. Andrzej Okurowski jest 
dyrektorem administracyjnym  miej-
skiego Centrum Kultury w Grodzisku 
piastując równocześnie stanowisko 
radnego powiatowego. Krzysztof 
Filipiak, wicestarosta powiatu, 
współpracuje z (gminną) szkołą pod-
stawową w Milanówku... Grażyna 
Walczyk, jest radną powiatową i sze-
fuje Ośrodkowi d/s Uzależnień w tej 
Gminie. Przykładów jest więcej.

Cudowne właściwości ulicy Bocianiej 
polegają na tym, że raz łączy się 
z ul. Nadarzyńską, innym razem 
z Królewską, a kiedy indziej znika 
zupełnie, albo kończy się na siatce 
ogrodzenia. Czasem jest gminną dro-
gą publiczną, a czasem rowem me-
lioracyjnym. Co dziwniejsze, każdy 
z tych przypadków jest ponad wszel-
ką wątpliwość udokumentowany, 
a jego potwierdzenie znajduje się 
w stosownych mapach i urzędowych 
papierach. 
Kiedy usłyszałem o tej osobliwości, 
postanowiłem poznać ją dokładniej. 
W końcu Milanówek nie leży na dru-
giej półkuli, a cuda w naszej szeroko-
ści geograficznej nie zdarzają się zbyt 
często. Tym bardziej, że właściciel 
jednej z działek przy tej ulicy, pan 
Bogdan Szydłowski, który o wystę-
pujących zjawiskach paranormalnych 
poinformował nas telefonicznie, 
zgodził się rzecz przybliżyć i w mia-
rę możliwości racjonalnie wyjaśnić. 
Podjął się również roli przewodnika.

Pierwszy kontakt z cudem 

Już sam dojazd na ulicę Bocianią 
dla osoby nie mieszkającej w tej 
okolicy jest sporym wyzwaniem. 
Z planu Milanówka, na aktualnej 
mapie samochodowej aglomeracji 
warszawskiej wynika, że najłatwiej 
dojechać na Bocianią od strony ulicy 
Nadarzyńskiej.  Nic bardziej mylnego. 
Piechotą owszem, rowerem od biedy 
też (pod warunkiem, że przeniesiemy 
go pod pachą), ale autem od tej stro-
ny nie dojedziemy. Dostać się można 
od strony Królewskiej, przecinając 
parking przy sklepie z materiałami 
budowlanymi. Bociania to wąziutka 
uliczka skręcająca w lewo. Później 

okazuje się, że również i w prawo 
do wspomnianej Nadarzyńskiej, ale 
o tym trzeba wiedzieć, bo ani z planu, 
ani z tabliczek z nazwą ulicy wcale 
ten fakt nie wynika. Po wykonaniu 
kilku telefonów i dokładnym określe-
niu azymutu spotykam się wreszcie 
z moim informatorem. 
- Niech pan teraz jedzie w prawo – pro-
wadzi pan Bogdan.
- Gdzie, w te krzaczory? – pytam.
- To nie krzaczory, to ulica – mówi pan 
Bogdan. I niech pan wjedzie głębiej, bo 
zaparkował pan na środku jezdni. O! 
Od tego palika do rowu, to jest jezdnia 

– objaśnia. A tu może pan śmiało za-
parkować. To moja działka.  
Wysiadamy. Słucham mojego prze-
wodnika. Robię zdjęcia, bo choć 
w świecie jestem raczej bywały, to ta-
kiej ulicy-dziwa, która kończy się na 
drucianym ogrodzeniu jeszcze nie wi-
działem. Przy ogrodzeniu wąska ścież-
ka, obok pogłębiony na sztych łopaty 
rów melioracyjny, który znika pod 
budynkiem magazynu budowlanego. 
Całość stanowi dość ciekawe i orygi-
nalne, rzadko spotykane rozwiązanie 
urbanistyczne. Odnoszę wrażenie, że 
ktoś chce mnie tu wpuścić w tzw. ma-
liny. 
To wszystko najprawdziwsza prawda – 
tłumaczy pan Bogdan. Na wszystko są 
papiery. Panie redaktorze, zapraszam 
do domu. Pokażę panu dokumenty.

Cuda w dokumentach

Mój interlokutor przynosi stertę te-
czek i segregatorów, w których prze-
chowuje dziesiątki równiutko poukła-
danych pism. Posortowane według 
dat. Opatrzone stosownymi pieczę-
ciami i podpisami. Na marginesach 
niektórych z nich widnieją krótkie 
notatki i uwagi poczynione ręką pana 
Bogdana. Najbardziej istotne akapity 
zaznaczone kolorowym flamastrem. 
Osobno mapy, wypisy z akt, zaświad-
czenia. Jest tego tyle, że zaczynam 
tracić orientację. Mój gospodarz po-
rusza się w tym gąszczu kwitów z po-
dziwu godną zręcznością. 
- No trochę się tego nazbierało. O uli-
cę Bocianią walczę już 8 lat. Proszę, tu 
jest mapa, z której wynika wszystko. 
Działka, na której zatrzymał pan swój 
samochód ma oznaczenie „dr” to zna-
czy „droga gminna”. To samo stwier-
dza ewidencja gruntów i ta najstarsza, 
i te odnawiane z lat 1978/9, 1994/5 
i ta z 2007 roku. I tą ostatnią klasy-
fikację zakwestionował burmistrz. 
A tu, proszę, uprawomocniona de-
cyzja Starosty grodziskiego, która 
stwierdza, że jest to jednak droga i to 
w całej szerokości. To jest Uchwała Nr 
106/XII/07 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 19 grudnia 2007 r. Budżet na 
rok 2008. W dziale 600 Transport 
i Łączność będą w 2008 roku realizo-
wane prace w ulicy Bocianiej. A niżej 
w Branży Drogowej stoi czarno na 
białym, że jednym z planowanych 
zadań inwestycyjnych pod numerem 
17. ma być przebicie ulicy Bocianiej 
do Nadarzyńskiej – 130 mb. Uchwała 
jest, ale nic się nie dzieje, bo bur-
mistrz nagle stwierdził, że to nie jest 
droga tylko ciek wodny. W Wenecji 
to może prawie to samo, ale u nas 
w Milanówku to „prawie” robi wielką 
różnicę...

Cudów nie ma, konflikt jest
Ulica Bociania byłaby już pewnie daw-
no połączona z Nadarzyńską, gdyby nie 
fakt, że płot sąsiadującej posesji wcho-
dzi w działkę przeznaczoną na drogę 
o 1,2 metra i tym samym uniemożli-
wia zrealizowanie zadania. Właściciel 
sąsiedniej posesji twierdzi, że wszyst-
ko jest w porządku. Pan Bogdan jest 
zdania przeciwnego. Typowy spór 
o miedzę. Z tym, że miedza znajduje 
się na środku pasa drogowego. Drogi 
przesunąć się nie da, bo obok znajduje 
się rów. Cofnąć można tylko płot. A są-
siad twierdzi, że gdy działkę kupował 
sięgała jeszcze dalej, nawet poza grani-
cę rowu. I płotu cofnąć nie chce.
- Jeśli moja działka znajduje się przy 
drodze publicznej to powinienem 
mieć możliwość swobodnego do niej 
dostępu, mówi pan Bogdan. Jeśli rada 
miasta przyjęła uchwałę, że ta dro-
ga ma być skomunikowana z inną, to 
burmistrz i podległe mu jednostki po-
winny taką uchwałę wykonać. Bo takie 
są ich zadania. A nie szukać sposobu 
na jej ominięcie. I zacząłem upominać 
się o swoje. Burmistrz, Rada Miasta, 

Miasto – ogród Milanówek. Znane z ręcznie malowanego jedwabiu i truskawek. To wiemy. Ale o przedziwnym zjawisku fizycznym, polega-

jącym na tym, że jedna z ulic w tym miasteczku potrafi zamienić się w ciek wodny, a spory jej fragment znikać i pojawiać się w zależności od 

potrzeb, nawet nie śmiałbym przypuszczać. Uliczka z pozoru nie różni się od innych. Ale czy na pewno? 

Komisja Rewizyjna, Prokuratura, 
Starosta grodziski i wreszcie Rzecznik 
Praw Obywatelskich. Pisma, prośby, 
interwencje, odwołania, telefony, wi-
zyty, rozmowy. Całe kilogramy doku-
mentów, zaświadczenia stwierdzające 
raz jedno, drugi raz co innego, wyklu-
czające się decyzje, a drogi jak nie było 
tak nie ma.
 Spór trwa, a jego końca na razie nie 
widać. Pan Bogdan jest stanowczy 
i uparty. Jak sam o sobie mówi upier-
dliwy. A co więcej, jest przekonany 
o słuszności swoich racji. 
- Jak będzie trzeba, dotrę i do Trybunału 
w Strasburgu - podsumowuje. I jak zdą-
żyłem go poznać, nie odpuści. 
 Konflikt trwa od ośmiu lat i jego koń-
ca nie widać. Zastanawiam się, czy nie 
byłoby prościej, szybciej i przyjemniej - 
zamiast udowadniać panu Bogdanowi, 
sobie i wszystkim świętym, że ma się 
patent na nieomylność - po prostu, wy-
konać to, co się zapisało w zadaniach 
inwestycyjnych? 
 Choćby po to, by czar truskawek 
z Milanówka nie przepadł zagłuszony 
przez kalarepę.

Truskawki w Milanówku, 

Wasz czar nie zniknàł i nie przepadł, 

Nim was zagłuszy kalarepa,

PoÊwí cam wam te pieÊƒ. 

(fragment tekstu 
Wojciecha Młynarskiego)

W takich sprawach Julia Pitera także 
nie ma wątpliwości:
— Gdzie tu etyka? To klasyczne obsa-
dzanie miejsc pracy „swoimi”. Tak się 
tworzy monopol na lokalnym rynku 
pracy. Jak to znowu dopasować do 
przejrzystości? Po co w takim razie 
wprowadza się kodeksy etyki sa-
morządowców? Oczywiście odbywa 
się to w świetle prawa, jednak wąt-
pliwości natury etycznej pozostają. 
Szczególnie w świadomości obywate-
li, którzy być może na te osoby głoso-
wali — dodała Julia Pitera.
 Ile jest takich „stanowisk” 
w gminie i powiecie? Nie dojdzie tego 
nikt. Jak mawiał Kubuś Puchatek: 
„Znajomi królika są moimi znajomy-
mi” i to, jak się wydaje, jest jednym 
z kryteriów przy obsadzaniu nie-
których stanowisk.. Ciekawe jak jest 
w innych powiatach...
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Wydarzenia

Bogdan Marecki

Miasto-ogród Milanówek nie chce, 
by zaprojektowana kilkadziesiąt lat 
temu ruchliwa trasa drogowa prze-
cięła jego zamieszkałe, zielone dziel-
nice,  a sąsiadujący z nim  Grodzisk 
Mazowiecki nie dopuszcza możliwości, 
by nowa trasa nie biegła najkrótszą 
drogą do Warszawy, czyli właśnie przez 
Milanówek.  Na szachownicy obwodni-
cy sytuacja więc patowa, a kolejne ru-
chy przeciwników tylko ją pogłębiają.  
Czy istnieje jakieś konstruktywne roz-
wiązanie możliwe do zaakceptowania 
przez obie strony ?

Na froncie bez zmian – okopy coraz 
głębsze
Wiosną tego roku, gdy okazało się, że 
brak zgody Milanówka przestał być 
„jakimś tam” protestem mieszkańców, 
a stał się ogólnym porozumieniem 
organizacji społecznych, samorządu 
i władz miejskich,  wyrażonym w ofi-
cjalnym stanowisku oraz w uchwale 
Rady Miejskiej  stało się jasne, że stary 
projekt obwodnicy nie może być re-
alizowany. Uznanie tego faktu także 
przez władze Grodziska wydawało 
się tym bardziej pewne, że do secesji 
Milanówka przyłączyły się podgrodzi-
skie Kady, miejscowość równie „zielo-
na” i podobnie jak on „uszczęśliwiona” 
na siłę zaplanowanym w poprzed-
niej epoce przebiegiem obwodnicy.  
Milanowianie ogłaszając swoje veto 
w sprawie południowej obwodnicy nie 
poprzestali jedynie na kontestacji, ale 
postanowili być konstruktywni. Po 
analizie obecnych warunków urbani-
zacyjnych oraz aktualnych studiów 
zagospodarowania przestrzennego 
zaproponowali przeniesienie koncepcji 
budowy obwodnicy obu miast na ich 
północną stronę, znacznie mniej zurba-
nizowaną i dającą możliwość wytycze-
nia jej przebiegu głównie po gruntach 
rolniczych , bez większych szkód dla te-
renów zabudowanych lub zalesionych. 
Nie wykluczyli także możliwości prac 
nad szukaniem nowego, niekolizyjnego 
przebiegu obwodnicy południowej, ale 
jako rozwiązanie znacznie trudniejsze 
w realizacji, widzą to w dalszej kolejno-
ści po wybudowaniu trasy północnej.
 Odpowiedź władz grodziskich zasko-
czyła i zadziwiła wszystkich.  Okazało 
się, że Grodzisczanie nadal nie dopusz-
czają możliwości innego rozwiązania, 
jak tylko preferowana przez siebie 
obwodnica południowa, najlepiej w jej 
starym przebiegu. Nie oglądając się na 
kogokolwiek szybko zamówili własną 
ekspertyzę „swojej” koncepcji mającą 
udowodnić jej słuszność. Wariantowo 
doprowadzili opracowanie „po stare-
mu”, do zielonych granic Milanówka,  
po czym skoncentrowali się na akcji 
uświadamiania swojej społeczności 
i całemu światu dziejowej krzywdy, na 
jaka narażają cały region wszyscy ci, 
którzy nie chcąc się zgodzić na obwod-
nicę południową blokują jej budowę.    
 - Stanowisko władz Grodziska 
jest niezrozumiałe – ocenia 
sytuację dr Grzegorz Kostrzewa-
Zorbas, przewodniczący Komisji 

Strategii Rozwoju Regionalnego 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Sejmiku Mazowieckiego – 
W sytuacji gdy w Milanówku 
nie jest to zwykły protest grupy 
mieszkańców czy ekologów, 
a całkowicie jednoznaczne i oficjalne 
stanowisko samorządu, na dodatek 
wynikające z ogólnospołecznego 
porozumienia, sprawa jest 
całkowicie przesądzona. Mamy tu 
wiążącą decyzję miejscowej władzy
publicznej, która wyklucza realizację 

inwestycji w tym kształcie, i co 
oczywiste, władze wojewódzkie 
takiej drogi budowały nie będą. 
Było by to  sprzeczne z regulacjami 
unijnymi. W tym świetle bardzo 
dziwi upór władz Grodziska 
Mazowieckiego, które zamiast 
szukać wspólnego rozwiązania 
umożliwiającego poprowadzenie 
nowej drogi wojewódzkiej, skupiają 
się na działaniach lokalnych 
mogących doprowadzić jedynie do 
budowy drogi gminnej do granic 
Milanówka, którą ten, jeśli będzie to 
dezorganizowało jego ruch lokalny, 
może od swojej strony  zablokować 
zakazem wjazdu lub nawet zastawić 
szlabanem. Nie wydaje mi się żeby 
mieszkańcy ziemi grodziskiej 
oczekiwali od swojego samorządu 
takiego właśnie rozwiązania  
problemu zwiazanego z natężeniem 
ruchu na ul. Królewskiej i drodze 719 
do Warszawy.
I rzeczywiście, tego typu jednostronne 
opracowanie nie załatwia problemu 
głównego – wiadomo przecież, że na-
dal nieuzgodniony pozostaje kluczowy 
problem przejazdu przez terytorium 
sąsiada, bo tylko wtedy można by mó-
wić o realizacji koncepcji obwodnicy 
na drodze do Warszawy.  W tej sytu-
acji uprawnione jest nawet postawie-
nie tezy, że to upór władz Grodziska 
w ich niechęci zrozumienia aktualnej 

sytuacji jest głównym czynnikiem ha-
mującym prace nad obwodnicą drogi 
719, która mogła by mieszkańcom obu 
miast ułatwić komunikację ze stolicą.

Siła argumentu, czy argument… 
bezsilności
W całym konflikcie zastanawiająca 
jest ślepa konsekwencja z jaką władze 
Grodziska dążą do realizacji koncepcji 
trasy tylko i wyłącznie południowej.  
Obiektywnie rzecz biorąc ta droga jest 
oczywiście najbliższa i wydawało by się, 

że najprostrza. To „wydawało by się” 
stanowi jednak wielką różnicę. Gdyby 
zbudowano ją kilkadziesiąt lat temu 
prawdopodobnie nie było by proble-
mu. Dziś w zaplanowanym wówczas 
na polach i nieużytkach korytarzu dro-
gowym mieszkają ludzie, którzy kupo-
wali swoje działki mając informację, że 
planowanej obwodnicy tam nie będzie. 
Grodzisk nie tylko nie chce tego zrozu-
mieć, ale oskarża ich i całą społeczność 
Milanówka  o blokowanie budowy waż-
nej dla regionu trasy komunikacyjnej. 
Chcąc stworzyć odpowiedni klimat spo-
łecznego poparcia dla swojego uporu, 
grodziskie władze nie przebierają zresz-
tą w środkach.  Każda okazja staje się 
dobra, nawet jeśli nieetyczna… Także 
głośny ostatnio wypadek śmiertelnego 
potrącenia dziecka na pasach w pobli-
żu szkoły w Grodzisku, jak się okazuje, 
można przekuć na kapitał dla budowy 
obwodnicy południowej. Udowodnił 
to burmistrz Grzegorz Benedykciński 
najpierw na obradach Rady, a potem 
w lokalnych mediach, wywodząc 
wprost oszołamiającą paralelę, że tra-
gicznemu wypadkowi winny jest… 
brak południowej obwodnicy (bo to 
on zmusza kierowców do objeżdżania 
korków przez boczne ulice Grodziska). 
Nic dodać, nic ująć. Taka interpretacja 
posłużyła mu też natychmiast do agi-
tacji rodziców i pozostałych mieszkań-
ców, by podpisywali społeczne petycje 

o przyspieszenie budowy obwodnicy na 
południu miasta.  
 I przestaje mieć już w tej tragedii  ja-
kiekolwiek znaczenie fakt, że wypadek 
nie miał związku z żadnym korkiem, 
a jego przyczyną, co łatwo sprawdzić 
w zapisach policji,  była nadmierna 
prędkość bez zachowania żadnych 
zasad bezpieczeństwa i z kardynal-
nym złamaniem ograniczenia pręd-
kości. Sprawca tragedii jest znanym 
w Żyrardowie piratem drogowym i na 
forach internetowych można spotkać 
szereg opinii znających go ludzi, o tym, 
że spowodowanie przez niego wypadku 
drogowego było tylko kwestią czasu. 
Traf chciał, że stało się to właśnie przed 
szkołą w Grodzisku.  Czy burmistrz nie 
widzi, że swoją interpretacją faktów 
zabiera sprawcy wypadku  zasłużone 
piętno przestępcy drogowego  pasując 
go w zamian  na „męczennika obwod-
nicy”? Czy przypadkiem nie jest to 
też chęć szukania wygodnego tematu 
zastępczego dla ukrycia własnego po-
czucia winy?  Przecież rodzice wielo-
krotnie i bezskutecznie zwracali się do 
władz miejskich o zamontowanie na tej 
ulicy dodatkowych zabezpieczeń wy-
muszających ograniczenie prędkości. 
Właśnie z uwagi na pobliską szkołę. 
Zamontowano je dopiero teraz.
 Co więc się kryje za tym uporem 
w chęci realizacji tylko jednej, i to starej 
koncepcji trasy? Uporem tak dużym, że 
nie liczą się przy nim nawet podstawowe 
normy etyczne uszanowania ludzkiej 
tragedii?!…  Na te pytania nie ma roz-
sądnej odpowiedzi.  Są jedynie obiego-
we plotki podawane z ust do ust, jakoby 
decydującą rolę sprawował tu lobbing 
osób z obozu władzy zainteresowanych 
takim właśnie przebiegiem trasy z uwa-
gi na wcześniej poczynione tam własne 
inwestycje.  Wolimy wierzyć, że są to 
jedynie bezpodstawne plotki rozpusz-
czane przez przeciwników (a takich 
ma przecież każda władza). Niemniej 
trzeba przyznać, że tytaniczne przy-
wiązanie grodziskich decydentów do 
realizacji tylko tej jednej i to obecnie 
nierealizowalnej koncepcji drogowej, 
w ocenie ludzi (a w języku władzy – wy-
borców) niebezpiecznie zbliża tę plotkę 
do pozorów wiarygodności.  

Projekt ostatniej szansy
A akurat przydało by się większe gro-
dziskie otwarcie na kompromis, bo 
jeśli wola udrożnienia komunikacji do 
Warszawy nie jest tylko czczym hasłem 
ze sztandarów wyborczych, to właśnie 
się pojawia  światło w tunelu, być może 
ostatnia szansa rozwiązania problemu, 
który zyskał sobie już opinię nierozwią-
zywalnego.  Z nowatorską propozycją 
zażegnania konfliktu wystąpił Instytut 
Badań Systemowych Polskiej Akademii 
Nauk, a konkretnie dr Halina Siemko-
Tomaszewska.  Pani doktor jest specja-
listą od zarządzania zmianami, mają-
cym w swym dorobku m.in. kilkunasto-
letni staż pracy naukowej za granicami.  
Tam też uczestniczyła w rozwiązywa-
niu konfliktów społecznych nowator-
skimi metodami opartymi o podłoże 
naukowe, a nie urzędniczo-administra-
cyjne. Współpracowała z twórcą tej idei, 

Konflikt pomiędzy Milanówkiem a Grodziskiem Mazowieckim o przebieg obwodnicy drogi  nr 719 Warszawa – Żyrardów powoli 

staje się klasyką przytaczaną nawet w odnośnych ministerstwach jako przykład sporu nierozwiązywalnego.  

australijską profesor Merylin Emery. 
Chciałaby teraz wykorzystać te doświad-
czenia i zaszczepić metodę w Polsce.
 - Wybór konfliktu o obwodnicę po-
między Grodziskiem a Milanówkiem 
nie był przypadkowy – przyznaje dr 
Tomaszewska zapytana o przyczynę za-
jęcia się tym tematem -  To najbardziej 
znany w ministerstwach i samorządzie 
wojewódzkim spór pomiędzy społecz-
nościami lokalnymi na Mazowszu. Na 
dodatek blokujący rozbudowę ważnej 
trasy komunikacyjnej. Jeśli uda nam się 
doprowadzić do jego szczęśliwego zakoń-
czenia metoda udowodni swoją przydat-
ność także w warunkach polskich. A to 
byłby duży sukces choćby na drodze do 
usprawnienia działania inwestycyjnego 
naszych samorządów. Bo przecież ta-
kich konfliktów jak słynna obwodnica 
Augustowa przez Rospudę, czy ta przez 
Milanówek można było uniknąć. W na-
szej ocenie przyczyną tego typu sporów 
jest skostniały, wyniesiony z poprzed-
niego systemu sposób podejmowania 
w Polsce decyzji inwestycyjnych, który 
konsultacje społeczne dopuszcza dopiero 
na ostatnim etapie planowania, zamiast 
w fazie wstępnej. Jest oczywiste, że na 
tym etapie władza broni do upadłego 
nawet złych projektów, bo przecież zain-
westowała w nie już zbyt dużo pieniędzy 
i własnego autorytetu. 
 Projekt rozwiązania konfliktu zakłada 
przeprowadzenie wyjazdowych mediacyj-
nych warsztatów społecznych z udziałem 
przedstawicieli wszystkich zainteresowa-
nych środowisk i grup społecznych, nie 
tylko członków władz miejskich i samo-
rządów, ale też organizacji i społeczności 
lokalnych z obu gmin. Grono to wzboga-
cone udziałem autorytetów i specjalistów 
od planowania przestrzennego, ochrony 
środowiska, komunikacji i drogownictwa 
oraz innych dziedzin przydatnych w te-
macie, ma za pomocą wspólnej, szczegó-
łowej debaty biorącej pod uwagę wszyst-
kie aspekty i uwarunkowania, znaleźć 
i określić kierunki wyjścia z impasu. 
Krótko mówiąc, nakreślić najlepszą kon-
cepcję rozwiązania komunikacyjnego dla 
Milanówka i Grodziska.  Wyniki warszta-
tu były by miarodajną wytyczną dla obu 
samorządów miejskich i dla samorządu 
wojewódzkiego do podjęcia ostatecznej 
decyzji przesądzającej rozwiązanie tej 
sprawy.
 - Projekt nasz spotkał się z ogólną 
przychylnością – dodaje dr Tomaszewska 
– Mamy patronat Ministerstwa 
Infrastruktury oraz akceptację i deklara-
cję udziału poprzez delegowanych specja-
listów od wojewody mazowieckiego oraz 
marszałka województwa. Mamy też przy-
rzeczone finansowanie warsztatów, tak by 
nie obciążały one budżetu obu samorzą-
dów. Decyzję o przystąpieniu do projektu 
bez żadnych zastrzeżeń zadeklarowali 
już radni Milanówka. Czekamy jeszcze 
tylko na podobną decyzję ze strony władz 
Grodziska, ale nie przypuszczam, żeby 
w tej sytuacji miała by ona być odmowna.
 Podzielamy optymizm Pani Doktor, bo 
choć radni Grodziska jak zwykle zwlekają 
z decyzją czekając na wskazówki z góry, 
to wierzymy, że burmistrz Benedykciński 
- „Europejczyk Roku’2006”, przekona ich 
do tej propozycji.

Âwiatło w tunelu obwodnicy?
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Artykuł Grzegorza Kostrzewy-
Zorbasa  w ostatnim WPR, nawią-
zujący do połowy kadencji władz 
samorządu terytorialnego, skłonił 
mnie do próby podsumowania tego 
okresu na terenie Milanówka.  Czy 
pozytywnie można ocenić sku-
teczność działania Rady Miasta 
Milanówka i burmistrza Jerzego 
Wysockiego?
 
Z moich obserwacji i notatek, któ-
re skonfrontowałem z zapisami 
w Urzędzie Miejskim, na uwagę za-
sługuje konsekwentna realizacja za-
planowanych inwestycji drogowych 
i kanalizacyjnych. Obecnie ok. 51% 
dróg w mieście, to drogi utwardzone. 
Przebudowano i unowocześniono ko-
lejne odcinki dróg gminnych, a w ra-
mach porozumienia ze Starostwem 
Pow. Grodziskiego modernizowano 
niektóre drogi powiatowe, zbudo-
wano też wiele nowych chodni-
ków, powstały ciągi pieszo-jezdne. 
Niestety mimo trwających już ponad 
rok dyskusji nie udało się sfinali-
zować decyzji w sprawie koncepcji 
budowy obwodnicy północnej (wraz 
z wiaduktem nad torami PKP między 
Milanówkiem a Brwinowem) i wy-
prowadzenia obwodnicy południowej 
poza teren zabudowany Milanówka, 
co leży również w interesie Grodziska 

Milanówek na półmetku kadencji
i innych gmin na zachód od 
Milanówka. Ważne jest jednak to, że 
radni przy współudziale organizacji 
pozarządowych Milanówka wypra-
cowali wspólne stanowisko zawarte 
w uchwale Rady Miasta Milanówka, 
zgodnie z regułami gry obowiązują-
cymi w Unii Europejskiej, bez któ-
rych spełnienia nie ma co marzyć 
o dofinansowaniu inwestycji przez 
Unię. Po prostu spełniono postulat 
dyskusji społecznej i konsultacji śro-
dowiskowych. Myślę, że wiele teraz 
zależy od okazania zrozumienia dla 
proponowanego konsensusu ze stro-
ny pozostałych gmin ościennych, 
bo nie wątpię, że władze Sejmiku 
Mazowieckiego wypracowany kon-
sensus chętnie przyjmą do realizacji. 
Ważne przecież, by nie podejmować 
rozwiązań  sprzecznych z oczekiwa-
niami społecznymi i regułami unij-
nymi.
 W branży kanalizacyjnej  wybu-
dowano w ciągu dwóch  lat  4,45 km, 
co sprawia, że po zakończeniu te-
gorocznych prac sieć osiągnie 43%. 
Pamiętając jeszcze żywo wieloletnie 
opóźnienia w tej dziedzinie, należy 
uznać, że zrobiono kolejny krok do 
przodu, chociaż wciąż wiele posesji 
czeka jeszcze na podłączenie. 
Użytkowników rowerów ucieszyło 
zainstalowanie bardzo funkcjonal-

nych stojaków typu francuskiego 
przy stacji PKP, ale i tu potrzeby są 
jeszcze większe i mieszkańcy ocze-
kują kolejnych miejsc parkingowych 
dla tych pojazdów, m.in. w okolicach 
targowiska miejskiego. Mamy na-
dzieję, że burmistrz zmobilizuje kie-
rownictwo Tesco do zainstalowania 
większej ilości stojaków na rowery 
w pobliżu tego supermarketu, co 
szczególnie postulują starsi miesz-
kańcy poruszający się po mieście tyl-
ko rowerami.
 Z przeglądu dokonań wynika, że 
na szczególną uwagę zasługuje tro-
ska o najmłodszych mieszkańców. 
Oddano do użytku drugą halę spor-
tową na Grudowie, znacznie zmoder-
nizowano obiekty sportowe Milanu 
Milanówek, m.in. powiększono try-
bunę boiska głównego dwukrotnie 
(do 248 krzesełek), boisko popular-
nej Ligi Siódemek otrzymało nową 
murawę, co przy dobrym sztucz-
nym oświetleniu umożliwia trenin-
gi do późnych godzin wieczornych. 
Wielkim  wydarzeniem było oddanie 
do użytku nowocześnie wykonanych 
kortów tenisowych w centrum mia-
sta, które przypomniały czasy, kiedy 
w okresie międzywojennym rozgry-
wano na nich turnieje z udziałem 
najlepszych polskich zawodników, 
wśród których bywała i wicemistrzy-

ni Weembledonu z 1937 r. Jadwiga 
Jędrzejowska oraz legendarny mistrz 
Polski Stanisław Czetwertyński.
 W minionym okresie pamiętano 
o poprawie warunków mieszkanio-
wych (dobiega końca budowa kolej-
nych 172 mieszkań w ramach tzw. 
TBS-ów. Starsi mieszkańcy powitali 
z radością przeniesienie Miejskiej 
Poradni Rehabilitacyjnej (świadczą-
cej bezpłatne usługi dla mieszkańców 
naszego miasta) do zmodernizowa-
nego budynku w centrum i fakt dal-
szego finansowania badań profilak-
tycznych (m.in. szczepień). Rodzice 
uczniów mogą być usatysfakcjono-
wani, ponieważ zapewniono środki 
na codzienną opiekę medyczną pie-
lęgniarek szkolnych i świetlicę śro-
dowiskową na Turczynku. Udzielano 
wsparcia organizacjom emerytów, 
niepełnosprawnych i kombatantów. 
  Na zakończenie warto wspomnieć, 
że poszerzono zakres monitorin-
gu wizyjnego o kolejne kamery, co 
z pewnością wpłynie na bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Natomiast nie-
pokój budzi fakt nie zainstalowania 
ponownego progów spowalniających 
na ul. Słowackiego, w miejscu, gdzie 
w pobliżu znajdują się dwie szkoły, 
biblioteka dla dzieci i młodzieży oraz 
Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 
Niepełnosprawnych. Oczekujemy od 

burmistrza szybkiej naprawy tego 
niedopatrzenia drogowców, bo pro-
gi przecież przed modernizacją na-
wierzchni od lat tam się znajdowały, 
nie chcemy wszakże, by powtórzył się 
nieszczęśliwy śmiertelny wypadek 
jak w Grodzisku. Jest w mieście jesz-
cze kilka innych miejsc niebezpiecz-
nych i dlatego oczekujemy szybkiego, 
najpóźniej w styczniu,  zorganizowa-
nia forum mieszkańców na temat 
bezpieczeństwa z udziałem Policji 
i Straży Miejskiej. 
 Kończąc wypada wyrazić nadzie-
ję, ze kilka innych palących spraw, 
jak koncepcja zagospodarowania 
zakupionej willi „Waleria” (Centrum 
Kultury), czy znalezienia inwestora 
strategicznego i formuły działania 
dla „Turczynka”, doczekają się wkrót-
ce rozstrzygnięcia i druga część ka-
dencji zakończy się sukcesem i ak-
ceptacją mieszkańców. 

Andrzej Pettyn
Prezes Towarzystwa 

Miłośników Milanówka

P.S. Chętnie przeczytamy w WPR po-
dobne podsumowania z innych gmin 
powiatów pruszkowskiego i grodzi-
skiego, bo tego rodzaju publikacje 
mogą stać się zarazem korzystną wy-
mianą doświadczeń

PRUSZKÓW
•  ul. Kościuszki 52
•  ul. Wojska Polskiego 31
•  ul. Kraszewskiego 43
•  ul. Kraszewskiego 1
•  ul. Trojdena 3
•  ul. Niepodległości 8
•  ul. Niepodległości 14
•  ul. Chopina 66
•  ul. Berenta 18

PODKOWA LEŚNA
•  ul. Jana Pawła 13

BRWINÓW
•  ul. Kościuszki 1E

PIASTÓW
•  ul. Sienkiewicza 62
•  ul. Lwowska 16

PSS PRUSZKÓW

Wielka Świąteczna Promocja!  Od 5 do 29 grudnia!

z a p ra s z a my  n a  z a k u py !



www.gazetawpr.pl • Wpr43 • 28 Listopada 2008 15

Listy do redakcji

R E K L A M A

Można mieć wrażenie po prze-
czytaniu relacji pt. „Burmistrz 
Brwinowa honorowym obywate-
lem Trzebiatowa”, której autorem 
jest Krystyn Fok, zamieszczonej 
w gazecie WPR, a dotyczącej uro-
czystej sesji rad miejskich Brwinowa 
i Trzebiatowa, która miała miejsce 
6 listopada, 2008 r., że moje zacho-
wanie podczas tej uroczystości było 
„zgrzytliwie” niestosowne. Śpieszę 
z wyjaśnieniem, że było ono i tak 
stonowane w stosunku do skali pro-
blemu, który pragnąłem zasygnali-
zować.
 Jako przewodniczący komisji 
Kultury Rady Miejskiej w Brwinowie 
jestem szczególnie uczulony na re-
spektowanie wszystkiego, co kulturą, 
narodową tradycją i dziedzictwem się 
zwie. Mam bardzo wiele zastrzeżeń 
pod tym względem do naszego burmi-
strza. I właśnie to było powodem mo-
jej „zgrzytliwej” wypowiedzi. Wiem, 
że formuła „uroczystej sesji” skłania 
raczej do składania laurek i patetycz-
nych wypowiedzi, ale jeżeli wręcza-
jący burmistrzowi Guzikowi laurkę 
honorowego obywatela Trzebiatowa 
sięgają po słowa Norwida, aby pod-
kreślić niezwyczajny format osoby 
właśnie tytułowanej, to w brwinow-
skim radnym coś się buntuje i pęka... 
 Zdecydowałem się prosić o głos. 

„Honorowa wartość...”
Na początku wypowiedzi zapytałem 
zebranych, czy kolejna już wspólna 
brwinowsko-trzebiatowska sesja, 
mająca znowu charakter „uroczysty” 
ma zatykać usta radnym, czy - skoro 
obydwie rady mają być „jedną rodzi-
ną” - mówimy o wszystkim, nie ukry-
wamy nic przed sobą, nie bawimy się 
w panią Dulską, która zamiata pod 
dywan; przecież sesja to forum, na 
którym radni mają prawo, powinni, 
dzielić się wątpliwościami, niepoko-
jami, czy zastrzeżeniami w porusza-
nej właśnie materii.
 Nawiązałem do niedawnej, wrze-
śniowej, brwinowskiej uroczysto-
ści wręczenia tytułu Honorowego 
obywatela pani Marynie 
Hebdzyńskiej (wieloletni prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa) 
oraz porucznikowi Stanisławowi 
Rumiankowi (uczestnik Powstania 
Warszawskiego, wieloletni - i cią-
gle jeszcze - działacz wychowujący 
harcerską młodzież). Pan burmistrz 
nie przybył na tę uroczystość, słu-
chał pieśni żeglarskich podczas 
równoczesnej imprezy w Zespole 
Szkół nr 1 - w towarzystwie... gości 
z Trzebiatowa. Przypomniałem, że 
również rok temu do ostatniej chwi-
li nie było wiadomo, czy burmistrz 
przybędzie na tę uroczystość, bo nie 
wszystkich nominowanych do tytu-

łu burmistrz lubi - mimo ich wiel-
kich dla Gminy Brwinów, dla Polski, 
zasług. Skoro tak lekko można ważyć 
nadawanie cennego tytułu innym, to 
może samemu powinno się usłyszeć 
kilka słów szczerości w podobnym 
momencie.
 Nie zamierzam dyskutować z de-
cyzją Rady Miejskiej w Trzebiatowie, 
szczególnie, że goście przyjechali 
z podjętą już uchwałą i zasko-
czyli swoją decyzją wszystkich 
w Brwinowie.
  Moje zastrzeżenia to długa lista 
spraw dotyczących zaniechań bur-
mistrza w kwestii naszego brwinow-
skiego i narodowego dziedzictwa: 
 - zaniechanie w pozyskaniu dla 
Miasta (mimo nadarzającej się wła-
śnie okazji) zabytkowego Pałacu 
Kowalskich położonego w centrum 
Brwinowa; 
- zlekceważenie i praktycznie utrące-
nie społecznej inicjatywy (usankcjo-
nowanej podjętą przez Radę Miejską 
w Brwinowie stosowną uchwałą) 
utworzenia Brwinowskiego Muzeum 
Historycznego;
- zaniechania lub opieszałość pod-
czas przygotowań do obchodów 90. 
rocznicy Odzyskania Niepodległości 
i 20. rocznicy odbudowy Pomnika 
Niepodległości, której skutkiem 
było znaczne ograniczenie zakresu 

zamierzonych prac renowacyjnych 
pomnika i ryzykowny pośpiech w ich 
ostatniej fazie; 
- nie potrafię ani zrozumieć, ani wy-
baczyć burmistrzowi jego wycofania 
się (i wydania takiego nakazu pra-
cownikom Urzędu) z uczestnictwa 
w pracach Komitetu d/s przygoto-
wania obchodów wymienionych 
powyżej rocznic - w momencie, gdy 
Komitet postanowił ogłosić zbiór-
kę pieniężną na wybudowanie Alei 
Honorowej na brwinowskim cmen-
tarzu, przy której znajdują się groby 
poległych za Brwinów;
- tylko autorka wydawnictwa pt. 
„Odbudowa Pomnika Niepodległości 
w Brwinowie” i radna Wanda 
Chrzanowska nadzorująca to wy-
dawnictwo z ramienia Komitetu d/s 
obchodów, mogą powiedzieć o „cen-
zorskich” zakusach w stosunku do 
tego zbioru dokumentów ze strony 
burmistrza artykułowanych ustami 
pani sekretarz gminy;
- niepodpisanie kilku zaproszeń na 
te obchody dla współpracujących 
z Komitetem osób, które wcześniej 
„podpadły” burmistrzowi, a które bez 
wahania podpisał Przewodniczący 
Rady Miejskiej. 
Tę listę możnaby jeszcze długo kon-
tynuować.
 Nawet, jeśli moja wypowiedź 
podczas sesji 6 listopada mogła za-
brzmieć „zgrzytliwie”, wkrótce oka-
zało się, że burmistrz szacunku dla 
tradycji i narodowej pamięci się nie 
nauczył. Unaocznił to już za trzy dni 
od swojej „honorowej” sesji, podczas 
uroczystych obchodów dwóch okrą-

głych i doniosłych rocznic. Oto przed 
rozpoczęciem ostatniego punktu pro-
gramu w/w uroczystości - premiero-
wej projekcji filmu „...a Pomnik prze-
trwał...” - z racji nieoczekiwanie przy-
spieszonego wyjazdu trzebiatowskich 
gości i konieczności ich pożegnania 
burmistrz wyszedł (bez przeprosin) 
z sali. Kilkaset osób zgromadzonych 
w sali najpierw czekało cierpliwie 
około 30 minut, ale później więk-
szość (w dużej mierze osoby starsze) 
znużona oczekiwaniem, z poczuciem 
zlekceważenia, opuściła salę; gdy po-
stanowiono wreszcie - bez dalszego 
oczekiwania na burmistrza - rozpo-
cząć projekcję dla pozostałej garstki 
osób, okazało się, że burmistrz, nawet 
pani sekretarz gminy, nie pojawili się 
już, aby swoich, miejscowych gości, 
biorących udział w uroczystościach, 
pożegnać, podziękować za udział, 
trud i wkład poniesione w przygoto-
waniu obchodów. 
 Natomiast znalazł na to czas 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brwinowie Krzysztof Falkowski, 
który potrafił pożegnać trzebiatow-
skich gości i powrócić na salę projek-
cyjną. Pomijam już „drobny” fakt, że 
premierowy film opowiada historię 
głównego „bohatera” obchodów - 
Pomnika Niepodległości, jego po-
wstanie, komunistyczną dewastację 
i świętowaną właśnie odbudowę. 
  Gdzież jest, więc ta HONOROWA 
WARTOŚĆ, za którą wręcza się tak 
zaszczytny tytuł....

Waldemar Matuszewski 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie
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Wydarzenia kulturalne

BRWINÓW
Lekcja czytania z prof. Wojciechem 
Siemionem
Uniwersytet Każdego Wieku zaprasza 
28 listopada (piątek) na „Lekcja czyta-
nia poezji Jana Kochanowskiego z prof. 
Wojciechem Siemionem.
Start godz. 17:00 Zespół Szkół nr 2 w 
Brwinowie

Targ Przydasiów
30 listopada (niedziela) w Sali OSP 
przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie 
odbędzie się „Targ Przydasiów”. Jeżeli 
chcesz wymienić, kupić, sprzedać, 
podarować lub obejrzeć rzeczy, które 
dla jednych są już niepotrzebne, a dla 
innych mogą okazać się skarbem, to 
miejsce jest właśnie dla Ciebie.
Start godz. 10:00 do 14:00

GRODZISK MAZOWIECKI
Jazzowe Środy w Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim
Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim zaprasza na koncerty z 
cyklu Jazzowe Środy 
10 grudnia - Grapelli Project
Start godz. 20.00, 3CLUB. Ceny biletów: 
10 zł.

Grodziskie Mikołajki 
6 grudnia (sobota) na dziedzińcu 
przy Centrum Kultury odbędą się 
„Grodziskie Mikołajki”. W programie: 
występy artystyczne, loteria fantowa, 
konkursy i zabawy dla dzieci, Jarmark 
Produktów Regionalnych i Kiermasz 
Świąteczny oraz rozświetlenie choinki 
przed Centrum Kultury.

KOMORÓW
Krakowski Salon Poezji w 
Komorowie
30 listopada (niedziela) w Dworze 
Polskim w Pęcicach odbędzie się 
kolejna impreza z cyklu Krakowski 
Salon Poezji w Komorowie. Poemat 
„Obłok w spodniach” Włodzimierza 
Majkowskiego czytać będzie Zbigniew 
Zamachowski, „Romanse rosyjskie” 
zaśpiewa Żanna Gierasimowa.
Start godz. 12:00 Wstęp wolny.

K40 dla naszych dzieci
Stowarzyszenie K40 zaprasza 6 
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Stowarzyszenie Możesz i Gazeta Wpr zapraszają: 

STAJENKA PO RAZ PIERWSZY

Zapraszamy do udziału w jedynej 
w swoim rodzaju licytacji. W serwi-
sie Allegro.pl (aukcja nr 488230986) 
jest już wystawiona własnoręcznie 
wykonana Szopka Betlejemska au-
torstwa Bogusławy Woźniak - dar dla 
Stowarzyszenia MOŻESZ. Całkowity 
dochód z licytacji będzie przekazany 
na świąteczną akcję pod nazwą „Misja 
Św. Mikołaja”, w której do piastowskich 
rodzin potrzebujących wsparcia, trafia 
bardzo konkretna pomoc rzeczowa... 
Jeśli w Twoim otoczeniu jest ktoś, 
komu moglibyśmy pomóc w ramach 
akcji „Misja św. Mikołaja”, prosimy 

o kontakt pod adresem stowarzysze-
nie@mozesz.org. Być może uda nam się 
dotrzeć do tej osoby i wręczyć prezent, 
który da odrobinę radości na Święta 
Bożego Narodzenia. Oczywiście gwa-
rantujemy pełną dyskrecję. 

MAGIA CZY CUD?
Czy „Harry Potter” jest lekturą godną 
polecenia? Czym może grozić fascyna-
cja z pozoru niewinną magią w wyda-
niu kolorowych pism dla dzieci? Czy 
wróżby, ezoteryka i okultyzm mogą 
być niezobowiązującym hobby? Na te 
i inne pytania spróbują odpowiedzieć 
goście spotkania p.t.: „Magia czy cud”, 
które odbędzie się w sobotę, 29 listo-
pada, w Zespole Szkół im. F. Nansena 
w Piastowie od godz. 15.00. Zaproszenie 
Stowarzyszenia MOŻESZ i sióstr 
Franciszkanek przyjęły:  Małgorzata 
Nawrocka, autorka m.in. książki p.t.: 
„Anhar - powieść antymagiczna”, oraz 
s. Michaela Pawlik, dominikanka, któ-
ra jest jednym z najlepszych znawców 
filozofii Wschodu i New Age w Polsce. 
WSTĘP WOLNY.

TURNIEJOWE ZMAGANIA – 
NAGRODA OD ZAMACHOWSKIEGO
Rodzinne wspomnienia, prezenta-
cja drzew genealogicznych, humory-
styczne scenki, przygotowanie sałatki 
warzywnej na czas, taniec, konkurs 
plastyczny – to niektóre konkuren-
cje kolejnego piastowskiego Turnieju 
Rodzin. W organizację VIII edycji 
włącza się Stowarzyszenie MOŻESZ, 
a wszystkich zapraszamy do kibicowa-
nia i wskazania rodziny najciekawszej 
pod względem aktorskim... Zabawa 
rozpocznie się 29 listopada o godz. 
11.00 w Klubie „NOVUS” przy ul. Ks. 
Skorupki 2 w Piastowie. Publiczność 
czekają niecodzienne wrażenia, 
nowe doświadczenia, poczęstunek 
i … niespodzianka! A po zakończeniu 
Turnieju zapraszamy na stronę www.
mozesz.org. Na niej zaprezentowane 
zostaną turniejowe scenki wykonane 
przez  rodziny na podstawie tekstu 
Juliana Tuwima „Rzepka”. Goście stro-
ny nie tylko będą mogli je obejrzeć, 
ale też zagłosować na swój ulubiony 
występ. Zwycięska Rodzina odbie-

rze nagrodę na najbliższym „Ciastku 
z bajką” – imprezie organizowanej 
przez Stowarzyszenie „Możesz” - w so-
botę 13 grudnia br. Nasze zaproszenie 
przyjął Zbigniew Zamachowski! 

ALEJA BOHATERÓW
Zbigniew Gęsicki, Ks. Zdzisław 
Peszkowski, Bogna Sokorska, Marian 
Woronin i wielu wielu innych, któ-
rzy z różnych powodów zasługują na 
miano bohatera, łączy wspólny mia-
nownik. To bliższe lub dalsze związki 
z Piastowem. Dlatego Stowarzyszenie 
MOŻESZ - z okazji 90 rocznicy od-
zyskania Niepodległości - zaprasza 
wszystkich uczniów piastowskich 
szkół ponadpodstawowych do udziału 
w konkursie „Aleja Bohaterów”. 
 Celem jest zainteresowanie młodzie-
ży niezwykłymi ludźmi, którzy tworzyli 
i wciąż tworzą tożsamość i historię 
miasta Piastowa – naszej „małej ojczy-
zny”, jak również odkrywanie i przy-
bliżanie nietuzinkowych osób obecnie 
związanych z Piastowem...
 Wszystkie prace konkursowe, opi-

grudnia (sobota) na koncert i aukcje 
charytatywną na rzecz chorych dzieci 
– pacjentów Kliniki Onkologii Centrum 
Zdrowia Dziecka. Wystąpią: Patrycja 
Markowska z zespołem, Artur Andrus, 
Katarzyna Pakosińska, Ewa Telega oraz 
Gość Specjalny: Agata Kulesza – gwiaz-
da „Tańca z Gwiazdami”. 
Oberża u „Michała” w Komorowie. 
Start godz. 16.30
Cegiełki uprawniające do wstępu na 
koncert w cenie 50 zł. 
Więcej informacji na www.k40.org.
pl  lub pod adresem e-mail k40@k40.
org.pl 

MICHAŁOWICE
Koncert - Muzyka łagodzi obyczaje
30 listopada (niedziela) o godz. 19:00 w 
Kościele parafialnym w Michałowicach 
p.w. Wniebowzięcia N.M.P. odbędzie 
się koncert „Muzyka łagodzi obyczaje”. 
W programie: Ignacy Feliks Dobrzyński 
i Fryderyk Chopin. Wykonawcami 
będą: prof. Jerzy Sterczyński - for-
tepian oraz Warszawscy Soliści 
„Concerto Avenna” pod dyrekcją 
Andrzeja Mysińskiego. 

MILANÓWEK
Salonik Literacki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz 
Centrum Kultury i Promocji w 
Milanówku zapraszają 28 listopa-
da (piątek) na Salonik Literacki z 
Katarzyną Grocholą. 
Start godz. 17:00 Teatr Letni CKiPwM

Świąteczny kiermasz „Artystyczny 
Krąg”
7 grudnia (niedziela) w Centrum 
Kultury i Promocji w Milanówku 
odbędzie się świąteczny kiermasz 
„Artystyczny Krąg”, gdzie będzie moż-
na obejrzeć i kupić dzieła malarskie, 
rysunkowe, graficzne, rzeźbiarskie.
Start godz. 10:00 Galeria „Letnisko” 
CKiPwM

Poszukiwanie Śladów Mikołaja 
Centrum Kultury i Promocji w 
Milanówku zaprasza 7 grudnia (nie-
dziela) o godz. 15:00, dzieci w wieku 
3-11 lat na imprezę „Poszukiwanie 
Śladów Mikołaja” W programie: zaba-
wy, konkursy, prezenty dla dzieci oraz 

wizyta samego Św. Mikołaja. 

NADARZYN
Bal Andrzejkowy
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
oraz Gminne Ognisko Dziecięco – 
Młodzieżowe „Tęcza” zaprasza 28 
listopada (piątek) wszystkie chętne 
dzieci i młodzież na „Bal Andrzejkowy”. 
Mile widziane przebrania.
Start godz. 16:00 Miejsce: Świetlica 
OSP w Młochowie. Wstęp wolny.

PIASTÓW
Wernisaż „Co nam w duszy gra”
Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie 
zaprasza 12 grudnia (piątek) o godz. 
18:00 na otwarcie wystawy malarstwa i 
rysunku pt: „Co nam w duszy gra”. 
Sala kolumnowa, I piętro. Wstęp wolny.

PODKOWA LEŚNA 
Nowy cykl koncertów w Pałacyku 
Kasynie „Muzyczny Salon 
Podkowy”
29 listopada (sobota) w Pałacyku 
Kasyno w Podkowie Leśnej odbędzie 
się koncert pt.: „Wieczór Polski”, na-
wiązujący do Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości i Powstania 
Listopadowego. 
Start godz. 20:00 Bilety: 20 PLN – nor-
malny, 10 PLN – ulgowy

Recital Renaty Zarębskiej
29 listopada (sobota) w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej 
odbędzie się Recital Andrzejkowy 
Renaty Zarębskiej.
Start godz. 18:00 Wstęp wolny.

„Dwa pokoje” spektakl teatralny 
wg Zbigniewa Herberta
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w 
Stawisku zaprasza 30 listopada (nie-
dziela) na spotkanie z cyklu „Akademia 
Słowa i Dźwięku”  - „Dwa pokoje” wg 
Zbigniewa Herberta.  Spektakl teatral-
ny Sceny Off Teatru Konsekwentnego 
w Warszawie - reżyseria: Szczepan 
Szczytno; aktorzy: Agata Meilute, Jerzy 
Łazewski
Start godz. 17:00

Spotkanie z bajkami, lalkami i 
maskami Teatru Wielkie Koło

Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie 
Leśnej zaprasza 7 grudnia (niedziela) 
na Spektakl teatralny dla dzieci – 
„Spotkanie z bajkami, lalkami i maska-
mi Teatru Wielkie Koło” w wykonaniu 
Teatru Wielkie Koło z Będzina. 
Teatr Wielkie Koło to autorski projekt 
Jacka Łabacza. Na repertuar teatru 
składają się głównie przedstawienia 
dla dzieci, a jego wyróżnikiem są du-
żych rozmiarów lalki i postacie grające 
w maskach.
Start godz. 12.30 Bilety: 5 PLN 

Chopin w Kasynie – spotkanie 
dziesiąte
7 grudnia (niedziela) w Pałacyku 
Kasynie w Podkowie Leśnej odbędzie 
się koncert z cyklu „Chopin w Kasynie”. 
Wystąpi Jerzy Maciejewski. „Chopin w 
Kasynie” to cykl plenerowych koncer-
tów organizowanych we współpracy z 
Towarzystwem im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie.
Start godz. 16.00. Wstęp wolny. 

Z cyklu „Akademia Słowa i 
Dźwięku”
Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej 
zaprasza 7 grudnia (niedziela) o godz. 
17:00, na spotkanie z cyklu „Akademia 
Słowa i Dźwięku”. W programie: frag-
menty utworów J. Iwaszkiewicza zwią-
zanych z osiedleniem się w Stawisku 
w 1928 roku w wykonaniu Andrzeja 
Ferenca oraz recital Urszuli Dudziak

PRUSZKÓW
Z cyklu „Europejczycy” Jan 
Zamoyski
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie zaprasza 
2 grudnia (wtorek)  na prelekcję Prof. 
Wojciecha Tygielskiego - Jan Zamoyski.
Start godz.18.00. Wstęp wolny. 

Chopin - Jagodziński TRIO 2010
28 listopada (piątek) w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie 
odbędzie się koncert  „Chopin – 
Jagodziński TRIO 2010” w składzie: 
Andrzej Jagodziński – fortepian, Adam 
Cegielski – kontrabas oraz 
Czesław „Mały” Bartkowski – perkusja.
Start godz. 19:00 Bilety: 12 PLN

sujące naszych lokalnych, znanych 
i nieznanych bohaterów zostaną wyda-
ne w postaci zbiorczej publikacji wraz 
z płytą DVD. Czekamy na teksty, al-
bumy, komiksy, filmy, reportaże ra-
diowe, prezentacje multimedialne etc. 
Autorzy najlepszych i najbardziej „od-
krywczych” prac mogą liczyć na cenne 
nagrody: Grand Prix to weekendowy 
wyjazd do jeden z europejskich stolic, 
oprócz tego wręczymy nagrody rze-
czowe w postaci sprzętu audio i foto, 
a wszystko to podczas ogólnomiejskiej 
gali w połowie 2009 roku. 
 Warto zajrzeć na stronę interneto-
wą www.alejabohaterow.pl gdzie bę-
dzie można uzyskać wszelkie informa-
cje, pobrać regulamin oraz formularz 
zgłoszeniowy, a także oglądać pierw-
sze efekty pracy uczniów. Założenia 
konkursu będą też prezentowane bez-
pośrednio w szkołach. 

Wszelkie informacje o działalności 
Stowarzyszenia MOŻESZ znaleźć na 
stronie www.mozesz.org
       Artur Moczarski



www.gazetawpr.pl • Wpr43 • 28 Listopada 2008  17

Przedsiębiorczość

26 listopada w salach konferencyj-
nych hotelu „Victor” Stowarzyszenie 
Forum Gospodarcze Miasta 
Pruszkowa zorganizowało pierw-
sze z cyklu spotkań, mających na 
celu zintegrowanie i ściślejszą 
współpracę środowiska managerów 
i przedsiębiorców, lokalnych władz 
samorządowych  i przedstawicieli 
parlamentu
 Zamiarem organizatorów jest, by spo-
tkania tego typu były stałym elemen-
tem współpracy, wymiany doświadczeń 
i wiedzy praktycznej w dziedzinach 
związanych z zarządzaniem, a także 
swego rodzaju inspiracją dla skutecz-
niejszego rozwoju przedsiębiorczości 
w naszym regionie. 
 Inauguracyjny wykład  „Zarządzanie 
beż porażek” poprowadził profesor 
Andrzej Blikle, członek Polskiej Akademii 
Nauk i wybitny specjalista w dziedzinie 
kompleksowego zarządzania jakością. 
Konferencji towarzyszyła wystawa ry-
sunków i akwareli autorstwa znane-
go architekta Ryszarda Rogali. Jeden 
z obrazów autor przeznaczył na licyta-
cję, z której dochód zostanie przekazany 
na konto pięciomiesięcznego Szymka 
Jakubowskiego, którego czeka skompli-
kowana i kosztowna operacja przeszcze-
pu rogówek. Licytację niezwykle sku-
tecznie i z humorem poprowadził znany 
i lubiany aktor oraz piosenkarz, Bohdan 
Łazuka, do niedawna jeszcze mieszkaniec 
Pruszkowa. Konferencja, jak już na wstę-
pie wspomnieliśmy, była pierwszą z cyklu 
stałych spotkań organizowanych przez 
Stowarzyszenie Forum Gospodarcze. 
O terminie następnych spotkań będzie-
my informować na naszych łamach.
Maciej Skoczylas

Zarzàdzaç skuteczniej 

P. Marek 
Karwowski 
z firmy Vattenfall 
(w Êrodku) 
przyjmuje 
gratulacje od 
Bohdana Łazuki 
i autora obrazu 
Ryszarda Rogali 
(z prawej)

Profesor Andrzej Blikle wygłosił inuguracyjny wykład

P. Grzegorz Cupiał (CEB Sp. z.o.o.) - pomysłodawca i organizator konferencji
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Prawo&Finanse

Zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej obywatel ma prawo 
do uzyskiwania informacji o działal-
ności organów władzy publicznej (np. 
starosty) oraz osób pełniących funkcje 
publiczne (np. posła). Prawo to obej-
muje również uzyskiwanie informacji 
o działalności organów samorządu 
gospodarczego i zawodowego (np. sa-
morząd radców prawnych czy adwo-
katów), a także innych osób oraz jed-
nostek organizacyjnych (np. gmina) 
w zakresie, w jakim wykonują one za-
dania władzy publicznej i gospodarują 
mieniem komunalnym lub majątkiem 
Skarbu Państwa. Oprócz zwykłego 
dostarczenia informacji powyższe 
prawo obejmuje również dostęp do do-
kumentów oraz wstęp na posiedzenia 
kolegialnych organów władzy publicz-

Niewielu z nas jest świadomych tego, że jednym z naszych podstawowych praw 

zagwarantowanych konstytucyjnie jest prawo do żądania od organów państwowych 

i samorządowych udzielenia nam informacji o sprawach publicznych prowadzonych 

przez te organy. 

nej pochodzących z powszechnych wy-
borów (np. rada gminy), z możliwością 
rejestracji dźwięku lub obrazu. 
 Co ważne opisane prawo nie ma jed-
nak charakteru absolutnego, bowiem 
może dojść do jego ograniczenia, ale 
wyłącznie ze względu na określoną 
w ustawach ochronę wolności i praw 
innych osób i podmiotów gospodar-
czych oraz ochronę porządku publicz-
nego, bezpieczeństwa lub ważnego 
interesu gospodarczego państwa. 
Z tych względów dostęp do informacji 
publicznej nie obejmuje np. tajemnic 
państwowych. 
 Szczegółowy tryb udzielania in-
formacji pisany jest w ustawie z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do infor-
macji publicznej. W art. 2 tej ustawy 
skonstruowana została zasada po-

Dostęp do informacji publicznej

 Czasami może się zdarzyć, że 
nie możemy stawić się osobiście na 
wyznaczoną przez sąd rozprawę, 
a jednocześnie charakter sprawy 
cywilnej, której jesteśmy stroną, 
wskazuje na to, że nie będzie się nam 
opłacało angażować profesjonalnego 
pełnomocnika, bowiem jak dobrze 
wiemy obecność takiego pełnomoc-
nika wiąże się z dość wysokimi kosz-
tami. 
 W takiej sytuacji warto wiedzieć, 
że zgodnie z art. 87 kodeksu postę-
powania cywilnego pełnomocnikiem 
strony w postępowaniu cywilnym 
może być, oprócz radcy prawnego 
lub adwokata, również osoba spra-
wująca ogólny zarząd majątkiem 
lub interesami strony oraz osoba 
pozostająca ze stroną w stałym sto-
sunku zlecenia, jak również rodzice 
strony, jej małżonek, rodzeństwo 
lub zstępni (dzieci, wnukowie) oraz 
osoby pozostające ze stroną 

w stosunku przysposobienia (tj. ad-
optowany lub adoptujący).
 Poza tym, co ważne dla wszyst-
kich osób prowadzących działal-
ność gospodarczą, pełnomocnikiem 
przedsiębiorców, w tym spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 
spółek jawnych i osób prowadzący 
samodzielnie działalność gospodar-
czą, mogą być również pracownicy 
takiego podmiotu. 
 Należy jednak pamiętać, że wszyst-
ko to, co nasz pełnomocnik zrobi lub 
powie przed sądem, może mieć kolo-
salny wpływ na wynik sprawy - za-
równo pozytywny, jak i negatywny. 
Zanim więc powierzymy komuś na-
sze zastępstwo przed sądem, warto 
jest się poważnie zastanowić i ocenić 
ewentualne ryzyko, a jeżeli już jeste-
śmy zdecydowani koniecznie należy 
wprowadzić naszego reprezentanta 
w sprawę i udzielić mu stosownych 
instrukcji.            PM

Reprezentacja przed sądem

Warto wiedzieć, że przed sądem mogą nas reprezentować 

nie tylko profesjonalni pełnomocnicy, jak radcowie 

prawni czy adwokaci, ale również inne osoby. Warto 

o tym pamiętać, gdy potrzebujemy zastępstwa przed 

sądem. 
wszechnej dostępności, z której wy-
nika, iż prawo do informacji publicz-
nej przysługuje każdemu, a od osoby 
wykonującej prawo do informacji nie 
wolno żądać wykazania interesu praw-
nego lub faktycznego. Pojęcie „każdy” 
z ustawy jest znacznie szersze od poję-
cia „obywatel” z Konstytucji, w związ-
ku z czym należy przyjąć, że prawo 
do informacji przysługuje każdemu, 
czyli: 
a) osobom fizycznym bez względu na 
obywatelstwo, oraz miejsce zamieszka-
nia, jedynym warunkiem jest tu pełno-
letniość;
b) osobom prawnym poprzez ich organy 
statutowe (np. zarządy spółek z o.o.);
c) jednostkom organizacyjnym nie posia-
dającym osobowości prawnej (np. spółki 
jawne, wspólnoty mieszkaniowe).        PM

R E K L A M A

Masz problem prawny? Opisz go i wyślij do nas na adres e-mail kontakt@gazetawpr.pl

Redakcja Wpr zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych listów. 

Inforumjemy, że na nadesłane pytania odpowiadamy wyłącznie na łamach gazety.



nają są nabory do działania 1.5 dla 
projektów o wartości do 40 tys. zł., 
a 17 lutego 2009 do działania 2.3. Dla 
przedsiębiorców planujący realizację 
przedsięwzięcia powyżej 40 tys. zł. 
w ramach działania 1.5 termin nabo-
rów wniosków planowany jest dopie-
ro w 2010 roku. 
 Wdrażaniem programu w woje-
wództwie mazowieckim dla miko, 
małych i średnich firm zajmuj się 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych (www.mazio-
wa.eu)

Maciej Adamski
m.adamski@kdg.waw.pl

Kancelaria Doradztwa 
Gospodarczego 

Cieślak & Kordasiewicz

ul. Chopina 5A lok. 28, 00-559 War-
szawa, tel./fax (022) 499 51 80/81

www.kdg.waw.pl
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Prawo&Finanse

W ciągu najbliższych lat przed-
siębiorcy posiadający siedzibę na 
terenie RP będą mogli ubiegać się 
o dofinansowanie planowanych in-
westycji związanych z rozwojem 
przedsiębiorstwa ze środków Unii 
Europejskiej. Na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego na rozwój przed-
siębiorczości w sektorze MSP prze-
znaczone jest działanie 1.5 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
(RPO WM). Działanie 1.5 RPO WM 
przeznaczone jest na podniesienie 
konkurencyjności mikroprzedsię-
biorstw oraz MSP poprzez dosto-
sowanie do wymogów rynkowych, 
w tym zapewnienie dostępu do no-
wych technologii, systemów certyfi-
kacji i jakości. Przedsiębiorcy ubiegać 
się mogą o dofinansowanie projektów 
obejmujących inwestycje w środki 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, związanych z utworzeniem 
nowego lub rozbudowę istniejącego 
przedsiębiorstwa, dywersyfikacją 
produkcji przedsiębiorstwa poprzez 
wprowadzenie nowych dodatkowych 
produktów lub zasadniczą zmianą 
dotyczącą procesu produkcyjnego 

Unijne dotacje dla przedsiębiorców
telekomunikacyjnej, zastosowania 
i wykorzystania technologii infor-
matycznych i komunikacyjnych w 
procesach zarządzania przedsię-
biorstwem. Poziom dofinansowania 
i maksymalna wartość projektu są 
podobne jak w przypadku działania 
1.5.
 Dodatkowo, dostępne są również 
środki z programów ogólnopolskich 
takich jak Program Operacyjny In-
nowacyjna Gospodarka, Program 

Operacyjny In-
frastruktura i 
Środowisko, Pro-
gram Operacyjny 
Kapitał Ludzki. 
PO IG ma na celu 
wspieranie sze-
roko rozumianej 
innowacyjności, 
której celem jest 
p o d n i e s i e n i e 
poziomu kon-
k u r e n c y j n o ś c i 
przedsiębiorstw 

poprzez wzmocnienie popytu na 
nowe lub nowoczesne rozwiązania w 
gospodarce. Wpierane będą projekty 
charakteryzujące się wysokim po-

ziomem innowacyjności o istotnym 
znaczeniu dla polskiej gospodarki, 
w tym przedsięwzięcia o wyższej 
wartości. Warto tez poznać Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środo-
wisko gdzie promowane są projektu 
związane z rozwojem infrastruktu-
ry technicznej przy równoczesnej 
ochronie i poprawie stanu środowi-
ska. Programy krajowe są to progra-
my przeznaczone głównie dla dużych 
firm. 
 Aby otrzymać dofinansowanie in-
westycji beneficjenci muszą przygo-
tować odpowiednią dokumentację 
zawierającą między innymi opis pro-
jektu wraz z wykazem zakładanych 
rezultatów i ponoszonych kosztów. 
Na dokumentację aplikacyjną składa 
wniosek o dofinansowanie inwesty-
cji, biznes plan przedsięwzięcia oraz 
szereg dodatkowych załączników. 
 W ramach działania 1.5 RPO WM 
w październiku odbył się pierwszy 
konkurs, w ramach, którego złożo-
nych zostało ponad tysiąc wniosków 
aplikacyjnych. Pokazuje to, jak to 
dużym zainteresowaniem cieszą się 
fundusze unijne. 
 W 20 marca 2009 roku rozpoczy-

w istniejącym przedsiębiorstwie. 
Na realizację działania przeznaczo-
no alokację wynoszącą 473 750 000 
euro (lata 2007-2013). Maksymalna 
wartość projektu wynosi 8 mln zł. 
Poziom dofinansowania dla MSP wy-
nosi od 40% do 60% kosztów kwali-
fikowanych
 Dodatkowo dla przedsiębiorców 
przeznaczone jest działanie 2.3 PRO 
WM “Technologie informacyjne i 
komunikacyjne dla MSP”. Dofinan-
sowane mogą być 
przedsięwzięcia z 
zakresu wdrażania 
ICT  w przedsiębior-
stwach oraz zapew-
nienie szerokiego 
dostępu i wykorzy-
stania technik ICT 
dla MSP; zastosowa-
nia i wykorzystania 
technologii gospo-
darki elektronicz-
nej, zastosowania i 
wykorzystania tech-
nologii informatycznych w przed-
siębiorstwach, w tym w procesach 
zarządzania przedsiębiorstwem, bu-
dowy i przebudowy infrastruktury 

R E K L A M A

W ramach działana 1.5 
mikroprzedsi´biorcy mogà 
liczyç na dofinansowanie do 

60% 
kosztów kwalifikowanych



Nowoczesne instalacje sanitarne, 
ogrzewania podłogowe, remonty kotłowni, 
faktury VAT, uprawnienia. 605-264-739 

Ogrodzenia, bramy, automatyka, 
balustrady, balkony, kraty 606-882-460 

Remonty mieszkań – solidnie 0-792-181-
954, 0-501-644-467

Rura, słup, stacja trafo na działce?
Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie, 
ustanowić służebność lub w inny sposób 
uregulować stan prawny nieruchomości. 
Kancelaria Prawna Tel. (022)4784451, 
608299985

Studnie tel. 602-536-376 

Usługi elektryczne 605 456 684 

Usługi remontowe F-VAT 501-421-
812 

Usługi transportowe, kierunek 
Warmi i Mazur, najlepsze ceny 691 
111 381

Wykańczanie mieszkań, domów, poddasza 
itp. od A-Z faktury VAT  0 516 269 515

Dam pracę

Agenta ubezpieczeniowego praca w biurze 
697-658-036, 669-222-720 

Do przetwórni warzyw, Dawidy k/
Warszawy do obierania, produkcji i 
pakowania. Książeczka zdrowia. Tel. 
022 720 57 42 wew. 125 

Firma kosmetyczna w Ożarowie 
Mazowieckim poszukuje osoby do 
działu kontroli jakości - kontrolera, 
doświadczenie i wykształcenie 
minimum średnie, kontakt ewa.
majewska@soleo.pl; 022 7211931, 
kom.500249208 

Hurtownia w Błoniu zatrudni osoby z 
Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa, 
dowóz gratis, umowa o pracę, 13,00zł, 
Książ. Sanepid., 515 182 242

Jako Doradca Ubezpieczeniowo-
Finansowy możesz: zarabiać kasę, 
awansować i podróżować. CV na e-mail: 
rekrutacja.cudl@poczta.onet.pl 

Kelnera/kę, kucharz, kucharza 
do cateringu – z doświadczeniem, 
restauracja w Otrębusach, 
0 605 554 891 

Kobiety i mężczyzn do sprzątania 
powierzchni biurowych i terenu 
zewnętrznego Pruszków od zaraz. Tel. 
022/ 425-57-78

Magazyniera i pracownika 
magazynu do firmy spożywczej 
Dawidy k/Warszawy. 
Tel. 022 720 57 42 wew. 125 

Mechanika samochodowego przyjmę 
602-290-642 

Na kasę lub wkładanie towarów 
502 430 085

Oferta pracy dla 30 osób w zawodzie 
kierowca z kategorią C+E, jazda po terenie 
centralnej Polski, centrum załadowcze 
Mszczonów tel. 0-602-499-838 lub 
041 357-40-40 

Pracownik na LPG (0-22) 758 65 74
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Ogłoszenia Ogłoszenia drobne od 1 zł za słowo • Reklama od 50 zł • Ogłoszenia w dziale praca od 75 zł     

Firma Egzopark z siedzibą  
w Ruścu koło Nadarzyna 
poszukuje pracownika na 

stanowisko :

MAGAZYNIER
Oferujemy atrakcyjne 

wynagrodzenie. 
Osoby zainteresowane  

prosimy o kontakt telefoniczny:

+48 695 722 900
+48 603 039 393

Firma z branży podłóg egzotycznych 
poszukuje pracowników na stanowisko 

Handlowiec Stacjonarny
Oferujemy pracę w młodym, 

dynamicznym zespole, atrakcyjne 
wynagrodzenie, możliwość rozwoju.

Oczekujemy zaangażowania  
w wykonywaną pracę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o składanie CV na adres: 

bszymkiewicz@egzopark.pl
Egzopark J.Łuczaj Spółka Jawna

ul. Główna 4, 05-830 Rusiec K/Nadarzyna
022 651 03 34

OLEJ OPAŁOWYOLEJ OPAŁOWY
Ekoterm PlusEkoterm Plus

(022) 634-47-66(022) 634-47-66
RABAT przed Zimą!RABAT przed Zimą!
PH Pader sp. z o.o.PH Pader sp. z o.o.

USG Doppler
DOROTA CHOMICKA 

specjalista radiolog

rejestracja: 022 723 26 70, 0602 307 887

Ginekolog USG KTG
JACEK CHOMICKI 

specjalista ginekolog-położnik

rejestracja: 022 723 26 70,  0501 358 888

Gabinety Lekarskie
Piastów, ul. Wyspiańskiego 34

Wizyty i badania po uzgodnieniu 

telefonicznym 7 dni w tygodniu 

w godzinach 9-21

www.ginekologpiastow.waw.pl

www.usgpiastow.waw.pl

022 723 26 70

Sprzedam lokal użytkowy 

o powierzchni 93m2 
w Brwinowie 

przy ul. Sochaczewskiej

tel: (0) 502 902 699 
(022) 301 00 23

DOMUS 
USŁUGI BUDOWLANE

 

- ocieplanie budynków 

- elewacje zewnętrzne 

- wykańczanie wnętrz 

- wylewki
 

kontakt: 

500 247 655

518 274 860 

domus2008@wp.pl

BUDOWA DOMÓW
Z MATERIAŁEM WYKONAWCY

Osiedle Leśna Polana
Żelechów k/ Nadarzyna

Bliźniaki 140m2/800m2 działki
Domy 174m2/1500m2 działki

www.cdevelopment.pl
TEL. (0) 604 450 816

www.cdevelopment.pl
TEL. (0) 604 450 816

RGIS Usługi inwentaryzacyjne Sp. 
z o.o. poszukuje pracowników do 
przeprowadzenia do przeprowadzenia 
inwentaryzacji na terenie Warszawy 
oraz całej Polski. 
Praca głównie w godzinach wieczornych 
i nocnych.
Gwarantujemy:
-bezpłatne szkolenie stanowiskowe,
-możliwość pogodzenia pracy z innymi 
zajęciami,
-umowę o pracę na czas wykonania 
pracy,
-przy dłuższych wyjazdach zapewniamy 
transport oraz nocleg.
Wymagania:
-ukończone 18 lat,
-dyspozycyjność.
RGIS Usługi inwentaryzacyjne Sp. z 
o.o.
Tel: (022) 549-42-92, 
(022) 549-42-93, 
e-mail: dist761@rgis.com 

Zatrudnię pomocnika. Piekarnia Rogalik, 
Pruszków, Helenowska 1, 022 758 15 48

Szukam pracy

Biuro, logistyka, imp./exp., dośw. ang.,ros, 
WF-Mag, Symfonia, MS Office,
internet, Pruszków, okolice,
605918437

Nieruchomości – sprzedam

140m2 na działce 8500m2 na wsi koło 
Sandomierza tel. 609-691-711 

2-pokojowe, ładne + garaż, Grodzisk 
Maz. 0600-988-283

Działka budowlana, Chrzanów Mały, 
0-608-191-385

Luksusowy dom do zamieszkania od zaraz 
260/560m2 Wawer c. 1 742 000, 602-573-
561

Malichy działkę ok. 800m2 tel. 601-939-
460 

Sprzedam działkę budowlaną 
3760m2 koło Skierniewic, cena 88zł/
m2 506 000 200

Sprzedam M6, 140m2, 2 poziom, 
luksusowe, 880 tyś. Pruszków 501  
707 100

Żółwin 100m2 tel. 601-939-460 działka 
bezpośrednio 

Automoto - kupię

Darmowe złomowanie pojazdów transport 
gratis 0-502-534-080 

Kupie każde do 97 tel. 609 815 800

Automoto – sprzedam

Części używane, sklep internetowy, 
www.szrotkasacja.pl 

Kupię

Antyki wszelkie za gotówkę kupie, 
601 336 063, 500 034 552

Sprzedam

Ekogroszek niska cena minimum 5 
ton 0-515-713-421, 0-609-389-514

Sprzedam drewno kominkowe 0-605-450-471 

Sprzedam kiosk wolnostojący, tanio 507-311-107

Opony używane zimowe r15 t. 604 200 048

Usługi

Anteny satelitarne: montaż, sprzedaż 
akcesoriów. 
Tel. 607 687 727

Brukarstwo, układanie kostki brukowej 
798-138-188 

Budowlane-pełen zakres, remonty, 
doświadczenie, referencje, tel. 
0 518 493 643

Duże tynki wewnętrzne maszynowo, 
profesjonalnie 602-718-986 

Kompleksowe wykończenie domów i 
mieszkań od A do Z tel. 0781-534-410

Sylwia Wasil, lat 36, wyszła w sobotę 22 listopada od 
znajomych o godzinie 12.30. Poszła na ul. Długą w Warszawie 
z zamiarem udania się  do metra Ratusz Arsenał. Wzrost 161 
cm, szczupła, ubrana była w spodnie w kratkę, i płaszcz w 
drobną szarą kratkę.Na stałe mieszka w Darłowie.Każdy kto wie 
cokolwiek o jej losie proszony jest o pilny kontakt z rodziną pod 
nr. tel. 784 962 175 lub z najbliższą jednostką policji (997).

ZAGINĘŁA



taniec nowoczesny, towarzyski, modern, jazz, odchudzanie tańcem, 

pierwszy taniec weselny, cheerleaders

zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i dorosłych

zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych 

tancerzy i choreografów

JOANNA KONOPIŃSKA, DŁUGOLETNIA TANCERKA ZESPOŁU MAZOWSZE ZAPRASZA DO:

STUDIA TAŃCA I RUCHU „AS”

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 

Pruszków, ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 

Tel. (0) 519 548 001     e-mail: as-artmedia@wp.pl
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I. Przedmiot zadania 
Prowadzenie na terenie Powiatu 
Pruszkowskiego Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci i  Młodzieży 
Niepełnosprawnych Intelektualnie 

Przedmiotem konkursu jest wyło-
nienie podmiotu, któremu zostanie 
zlecone wykonanie zadania publicz-
nego wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie jego realizacji. Zadanie 
dotyczy prowadzenia Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych Intelektualnie:
1) umieszczonych w domu pomocy 
społecznej na zasadach obowiązują-
cych do dnia  31 grudnia 2003 roku 
( w liczbie nie większej niż dla 91 
osób)
2) umieszczanych na zasadach obo-
wiązujących od 1 stycznia 2004 r (w 
ramach posiadanych wolnych miejsc, 
nie więcej jednak niż 93 mieszkań-
ców, łącznie z osobami wymieniony-
mi w punkcie 1). 

II. Wysokość dotacji na realizację 
zadania
Wysokość dotacji na realizację za-
dania w 2009 r dla mieszkańców 
skierowanych do domu pomocy 
społecznej przed dniem 1 stycznia 
2004 r. odpowiadać będzie wyso-
kości dotacji przekazanej na ten cel 
przez Wojewodę Mazowieckiego. 
Zarówno wysokość dotacji jak też 
liczba miejsc dotowanych może ulec 
zmianie w wyniku decyzji Wojewody 
Mazowieckiego. 
Dla jednostki wybranej w ramach 
konkursu Powiat Pruszkowski 
przekaże środki finansowe z dotacji 
Wojewody Mazowieckiego na 91 
miejsc dla Domu Pomocy Społecznej.
W roku 2009 średnia miesięczna 
wojewódzka kwota dotacji na jedno 
miejsce dla osoby skierowanej do 
domu pomocy społecznej przed 
dniem 1 stycznia 2004 r. wynosi 
1585 zł miesięcznie. 
Zlecający nie przewiduje zwiększe-
nia dotacji na utworzenie lub roz-
szerzenie zakresu działalności domu 
pomocy społecznej. 

III. Termin i warunki realizacji 
zadania
Termin realizacji zadania: od dnia 
1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 
2009 roku
Konkurs odbywa się zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 
2008 r Nr 115, poz. 728 ).
Konkurs adresowany jest do pod-
miotów wymienionych w art. 25 

ustawy o pomocy społecznej, jeśli 
cele statutowe tych podmiotów 
obejmują prowadzenie działalności 
w sferze objętej konkursem.
Wzór oferty na realizację zadania 
znajduje się na stronie www.powiat.
pruszkow.pl  lub www.bip.powiat.
pruszkow.pl. Oferta musi speł-
niać wymagania wyszczególnione                         
w art. 29  ustawy o pomocy społecz-
nej oraz w rozporządzeniu Ministra 
Polityki Społecznej    z dnia 8 marca 
2005 r. w sprawie określenia wzoru 
oferty podmiotu uprawnionego (Dz. 
U. Nr 44, poz. 427).  Do oferty nale-
ży dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru lub 
odpowiednio wyciąg z ewidencji 
lub inne właściwe dokumenty 
potwierdzające status praw-
ny oferenta i umocowanie osób                                 
go reprezentujących, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,
2) sprawozdanie merytoryczne i 
finansowe za 2007 r. oraz sprawoz-
danie za trzy kwartały 2008 r.; w 
przypadku podmiotu działającego 
krócej sprawozdanie za okres prowa-
dzenia działalności, 
3) aktualne odpisy dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwa-
lifikacji zawodowych niezbędnych 
do wykonywania zadań z zakresu 
pomocy społecznej,
4) statut,
5) oświadczenie o spełnieniu wszel-
kich norm technicznych i bezpie-
czeństwa przez obiekty domu pomo-
cy społecznej,
6) kopię zezwolenia wojewody na 
prowadzenie domu pomocy społecz-
nej,
7) referencje.
Zapewnienie całodobowej opieki 
dla osób przebywających w Domu 
Pomocy Społecznej przyjętych do 
placówki przed rokiem 2004.  
Oferta winna być podpisana przez 
osoby uprawnione do reprezentowa-
nia oferenta. Załączniki winny być 
złożone w oryginale lub poświadczo-
ne za zgodność z oryginałem przez 
oferenta.

IV. Termin, tryb i kryteria stoso-
wane przy wyborze oferty
Decyzję o wyborze oferty i o udziele-
niu dotacji podejmie Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego w formie uchwały, 
po przedstawieniu propozycji przez 
Zespół Opiniujący powołany zarzą-
dzeniem Starosty Pruszkowskiego.
Uchwała Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego będzie podsta-
wą do zawarcia pisemnej umowy 

szczegółowo określającej warunki i 
termin realizacji zadania, zgodnie 
z wzorem umowy stanowiącej za-
łącznik do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia                       
4 kwietnia 2005 r. w sprawie okre-
ślenia ramowego wzoru umowy o 
realizację zadania z zakresu pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr  61, poz. 545).
Umowa będzie obowiązywała od 
dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grud-
nia 2009 r. i będzie aneksowana  w 
części dotyczącej wysokości dotacji z 
budżetu państwa. 
Przy rozpatrywaniu ofert brane 
będą pod uwagę następujące kry-
teria:
1) możliwość realizacji zadania przez 
wnioskodawcę
2) ocena kosztów realizacji zadania 
pod względem celowości, oszczędno-
ści  w relacji           do zakresu rzeczo-
wego zadania,
3) posiadane warunki lokalowe  i 
rzeczowe do wykonania zadania,
4) oświadczenie oferenta i kwali-
fikacje osób, przy udziale których 
oferent ma realizować zadanie.
Każdą z ofert należy składać w za-
mkniętej kopercie w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 19 grudnia 
2008r. z adnotacją  „Prowadzenie 
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci                     
i Młodzieży Niepełnosprawnych 
Intelektualnie” w sekretaria-
cie Starostwa Powiatowego w 
Pruszkowie  VI piętro   pokój nr 6  
ul. Staszica 1, 05-800  Pruszków lub 
przesłać pocztą na  w/w adres. 
W przypadku ofert wysłanych 
pocztą decyduje data wpływu do 
Starostwa Powiatu Pruszkowskiego.  
Na kopercie należy umieścić nazwę 
oferenta.
Oferta złożona po terminie nie bę-
dzie rozpatrywana.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 
terminie do 29 grudnia 2008r.

Informacji udziela:  Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Pruszkowie,  05-800 
Pruszków , ul. Drzymały 19/21  
tel. (022) 738-15-01.
Zgodnie z przepisami ustawy o po-
mocy społecznej w sprawach otwar-
tego konkursu ofert nie przewiduje 
się składania protestów i odwołań.
Informacja o wyborze oferty zosta-
nie zamieszczona na stronie inter-
netowej Starostwa Powiatowego w 
Pruszkowie i Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pruszkowie oraz 
wywieszona na tablicy ogłoszeń 
tych instytucji.

ZARZĄD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej w roku budżetowym 2009.
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W        
ostatnim meczu run-
dy jesiennej Znicz 
na swoim stadionie 
podejmował przy-

jezdnych z Turka. Cel był je-
den. Pokonać gości i tym samym 
udanie zakończyć rundę jesien-
ną. Plan ten został wykonany 
w 200%. Czemu w aż tylu? Po 
pierwsze wygraliśmy z zawodni-
kami Tura 2-0. Po drugie, ostatnio 
coraz głośniej mówi się o przy-
znaniu trzech punktów Zniczowi 
za przegrany mecz z Odrą Opole. 
W drużynie ze stolicy wojewódz-
twa opolskiego grał niezareje-
strowany zawodnik. Gdyby cała 
sprawa zakończyła się przy-
znaniem naszemu zespołowi 
kompletu oczek, Znicz miał-
by na półmetku sezonu tylko 
2 punkty straty do lidera z Łodzi!
 
Po słabym meczu z Jastrzębiem szko-
leniowiec pruszkowskiej jedenastki 
nie zdecydował się na drastyczne 
zmiany w ustawieniu drużyny Zni-
cza. Od pierwszego gwizdka trener 
Kubicki oraz zamarzający kibice 
zgromadzeni na stadionie przy ul. 
Bohaterów Warszawy mogli przeko-
nać się o trafności tej decyzji. Zespół 

Zwyci´stwo na zakoƒczenie

Mazovia Karate Cup
O

sk
ar

 K
u

lik

tabela po 19. kolejce   m pkt   
1. Widzew 19  38
2.Zagłębie 19  37
3. Korona 19  37
4. Podbeskidzie 19  36
5. Znicz 19  33
6. Flota 19  32
7. Łęczna 19  31
8. Wisła 19  26
9. Tur 19  23
10.Jastrzębie  19  23
111.Odra 19  21
12.Kmita 19  21
13.Dolcan 19  20
114.Warta 19  20
15.Gorzów 19  19
16.Stal 19  19
17.Motor 19  18 
18.Katowice 19  15

Redakcja: Pruszków, Al. Wojska Polskiego 56/85; 
tel/fax: (022) 758 86 91 (w godz. 10-18);
e-mail: redakcja@gazetawpr.pl,  

Redaktor naczelny: Bogdan Bolo Skoczylas 
tel. (0) 604 931 453, naczelny@gazetawpr.pl

Dyrektor artystyczny: Maciej Skoczylas
tel. (0) 604 481 482, maciej.skoczylas@wprmedia.pl

Biuro reklamy: 
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60 
(czynne w godz. 9-16); 
tel/fax: (022) 728 18 64, 
e-mail: reklama@gazetawpr.pl, 

Ogłoszenia drobne, praca: Milena Sołtysiak, 
tel. (0) 666 505 705, ogloszenia@gazetawpr.pl; 

Biura ogłoszeń (In Form): Grodzisk Maz., 
ul. Kosciuszki 13/1, e-mail: in_form@onet.pl, 
tel: (22) 755 69 28; Pruszków, ul. Berenta 8 
(Dom Rzemiosła IIp), e-mail: in_form1@onet.pl, 
tel: (22) 758 49 99

Wpr: ISSN: 1835-6491, PR: 1183/05, 
naklad 30.000 egz. 

gospodarzy od samego początku do-
minował na boisku. Na efekty bardzo 
dobrej gry całego zespołu nie trzeba 
było długo czekać. Już w 25. minucie 
błąd w szeregach gości wykorzystał 
Tomasz Feliksiak, który po zabraniu 
piłki rywalowi znalazł się w sytuacji 
sam na sam. Król asyst z poprzednie-
go sezonu również w tym roku woli 
podawać kolegom niż sam strzelać 
na bramkę. Znalazł on wbiegającego 
kolegę z ataku i posłał mu piłkę na 
piąty metr. Paluchowski, który już 
nie raz marnował lepsze sytuacje 
tym razem zachował zimną krew 
i pewnie umieścił piłkę w siatce. Była 
to już jego 10. bramka w obecnym se-
zonie. Kilka minut później Znicz za-
dał gościom kolejny cios. Po dośrod-
kowaniu Emmanuela Ekwueme piłka 
przeszyła wszystkich zawodników 
w polu karnym, by ostatecznie trafić 
pod nogi niepilnowanego Mikołaja 
Rybaczuka. Pruszkowski pomocnik 
bez zastanowienia oddał strzał na 
bramkę ustalając tym samym wy-
nik końcowy. Gra naszego zespołu 
w tym meczu była niemalże wzorowa. 
Smucić może jedynie fakt, że w prze-
rwie zimowej do swojego klubu może 
wrócić dwóch podstawowych graczy 
pruszkowskiego zespołu. Mowa tu 

o Adrianie Paluchowskim (Legia 
Warszawa) oraz Dawidzie Florianie 
(Lech Poznań). Mimo, że wszystko 
ma się rozstrzygnąć w najbliższej 
przyszłości, los naszego najlepszego 
napastnika jest już mimo wszystko 
przesądzony. Jak podaje oficjalny 

Pierwsze tego typu zawody odbyły się 
już w 1993 roku. Pomysłodawca tej 
imprezy, a zarazem założyciel Karate 
Klub Pruszków, Jerzy Szcząchor od 
samego początku starał się, by wpisać 
Mazovia Karate Cup do kalendarza 
Polskiego Związ-
ku Karate Tra-
dycyjnego jako 
Puchar Polski. Na 
pozytywne rozpa-
trzenie tej sprawy 
trzeba było cze-
kać jednak dość 
długo, bo aż do 
2004 roku, kiedy 
to zawody odby-
wające się co roku 
w Pruszkowie ofi-
cjalnie nazwano 
Pucharem Polski w Kumite Drużyno-
wym. 
 Z roku na rok widoczne jest rosnące 
zainteresowanie tą dyscypliną sportu 
wśród mieszkańców naszego powiatu. 
Mieszkańców młodych i starszych, bo 
tu granica wie ku nie istnieje. Dla ni-
kogo na sali nie jest już zaskoczeniem, 
kiedy na treningu pojawiają się rodzi-
ce z dziećmi. Z roku na rok rośnie 
również liczba kibiców, którzy zasia-
dają na trybunach pruszkowskiej hali 
Znicza, by podziwiać najlepszych ka-
rateków w Polsce. 

To już jest koniec. Przerwa z futbolem 

w wykonaniu pruszkowskich piłkarzy potrwa 

dość długo, bo aż do marca. Nasi zawodnicy po 

niemrawym początku zakończyli rundę jesienną 

na 5. miejscu ze stratą pięciu oczek do lidera 

z Łodzi. Ponownie zadziałała magia nowego 

szkoleniowca. Po przyjściu do klubu Dariusza 

Kubickiego problemy z wynikami i grą naszej 

drużyny zniknęły bardzo szybko, jak za odjęciem 

czarodziejskiej różdżki. Niewiadomo jednak czy 

jeszcze szybciej nie znikną kolejni wartościowi 

zawodnicy naszego klubu. Niby jest sporo czasu 

na ich zastąpienie, aczkolwiek nie wiemy,  czy 

nie zostanie popełniony ten sam błąd co na po-

czątku sezonu, gdy kupiono wielu przeciętnych 

zawodników zamiast kilku dobrych. Dłuższe 

podsumowanie zakończonej rudny 

i przewidywania na tą, która ma rozpocząć się 

już w nowym 2009 roku w następnym numerze. 

serwis warszawskiego zespołu, Ad-
rian już zaczął trenować z pierwszą 
drużyną. Teraz nasz klub stoi przed 
nowym (starym) zadaniem, po raz 
kolejny załatać dziurę po napastni-
ku. Mamy na to jednak dużo czasu, 
bo aż do marca.                  FS

 W tym roku turniej podzielony był 
na dwie części. W sobotę odbyły się 
eliminacje, które miały na celu wy-
brać najlepszych do niedzielnego tur-
nieju finałowego. W obu częściach nie 
brakowało interesujących walk, a cały 

turniej przebiegł 
bez większych 
problemów. Re-
gulamin zawo-
dów opracowano 
w taki sposób 
by był przejrzy-
sty i prosty dla 
„karatekowc yh 
laików”. Nato-
miast startujący, 
musieli zmobi-
lizować się do 

jak największej 
aktywności i zdobywania punktów, 
które decydowały o ostatecznym wy-
niku.
 Jak wspominają organizatorzy 
turnieju, cały czas trwają prace nad 
marką i promocją Mazovia Karate 
Cup, dzięki czemu z edycji na edycję 
karateckie święto ma coraz to więcej 
organizatorów. Możemy być pewni, 
że Karate Klub Pruszków nie osiądzie 
na laurach i już za rok ponownie bę-
dziemy gościć kolejną edycję Karate 
Mazovia Cup na terenie Pruszkowa.

Filip Szklarzewski

W niedzielę mistrzowie Polski 
w tenisie stołowym wygrali u sie-
bie z hiszpańskim CTM Cajagranda 
3:1.  I awansowali do ćwierćfinału 
europejskiej Ligi Mistrzów
 Kilka tygodni wcześniej podwar-
szawska drużyna wygrała w Hisz-
panii 3:0. Bogoria w grupie D Ligi 
Mistrzów zwyciężyła też z TTC Ful-
da-Maberzell (Niemcy) 3:1 i Levallo-
is SC (Francja) 3:2.
 Niedzielny mecz rozpoczął się od 
triumfu Samsonowa nad Yukiem 3:1. 
W następnych grach Wang Zeng Yi 
pokonał Austriaka Roberta Gardosa 
bez straty seta, a Olejnik ograł He 

Zhi Wena 3:2 (w piątej partii 11:1). 
W decydującym pojedynku Yuk oka-
zał się lepszy od Gardosa (3:1).
W drugim spotkaniu 4. kolejki nie-
miecki TTC Fulda-Maberzell wygrał 
z Levallois SC 3:1.

Wyniki: 
Cheung Yuk - Władimir Samsonow 1:3 
(8:11, 12:10, 6:11, 5:11)
Wang Zeng Yi - Robert Gardos 3:0 (11:7, 
11:7, 11:8)
Martin Olejnik - He Zhi Wen 3:2 (12:10, 
7:11, 10:12, 11:6, 11:1)
Cheung Yuk - Robert Gardos 3:1 (11:6, 
11:7, 14:16, 11:9)

Martin Olejnik 
(Bogoria Grodzisk Maz.): 
„Po pierwszym zwycięskim dla mnie 
secie uwierzyłem, że mogę wygrać 
całe spotkanie. Kibice byli ze mną 
i grało mi się bardzo dobrze, a ostat-
ni set to był już mój koncert. Cieszę 
się, że dołożyłem jeden punkt, ale 
myślę, że nasze sukcesy to praca ca-
łej Bogorii – nie tylko zawodników i 
trenera, ale także wszystkich wokół”. 

za www.bogoriagrodzisk.pl

Wang Zeng Yi 
(Bogoria Grodzisk Maz.): 
„Nie powiem, że mój mecz był ła-
twy, ale wygrałem 3-0. Grałem 
z Gardosem wiele razy na treningach 
i nigdy z nim nie wygrałem, a dzisiaj 
pokazałem, że potrafię zagrać dobrze 
w takim ciężkim spotkaniu. Zawsze 
z Robertem graliśmy o Colę i nie 
inaczej było tym razem. Wygrałem 
ją, ale jeszcze mi jej nie dał (śmiech)... 
Chłopaki dorzucili dzisiaj po jednym 
punkcie, uważam, że „Olej” wykonał 
najpiękniejszą robotę. Myśleliśmy, że 
styl He Zhi Wen’a mu nie pasuje, a on 
pokazał, że jest twardy i może ograć 
każdego”. 

Robert Gardos (CTM Cajagranada):
„Grałem dzisiaj pierwszy raz od dłuższe-
go czasu bardzo, bardzo źle. Nie miałem 
odpowiedniej koncentracji, nie byłem 
pewny swoich zagrań. Po analizie mo-
jego meczu, mam nadzieję, że dowiem 
się, gdzie jest problem. Jednak trzeba 
oczywiście dodać, że nasi rywale grali 
bardzo dobrze i powiesili nam wysoko 
poprzeczkę. W swoich meczach walczy-
łem, ale Cheung Yuk i Wang Zeng Yi byli 
za mocni dzisiaj dla mnie. Przy grodzi-
skiej publiczności grało się nieźle, to nie 
jest piłka nożna, ani koszykówka, żeby w 
hali zbierały się jakieś ogromne tłumy. 
Myślę, że ludzie mieli wiele powodów 
do radości podczas tego spotkania”. 

TTC Fulda-Maberzell - Levallois SC 3:1
Tabela:
1. Bogoria Grodzisk        4 4 0 12:4 8 pkt.
2. CTM Cajagranada       4 2 2  7:6  6 pkt.
3. Levallois SC                4 1 3 6:10 5 pkt.
4. TTC Fulda-Maberzell 4 1 3 5:10  5 pkt.
Cheung Yuk - Vladimir Samsonov 1-3 
( 8-11, 12-10, 6-11, 5-11) 
Wang Zeng Yi - Robert Gardos 3-0 (11-7, 
11-7, 11-8)
Martin Olejnik - He Zhi Wen 3-2 (12-10, 
7-11, 10-12, 11-6, 11-1)
Cheung Yuk - Robert Gardos 3-1 (11-6, 
11-7, 14-16,11-9)
              

 Krystyn Fok

Bogoria w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Opinie po meczu Bogoria Grodzisk Mazowiecki - CTM Cajagranda 

W ostatni weekend na hali pruszkowskiego Znicza znowu do-
szło do sportowego święta. Tym razem nie była to ani koszy-
kówka, ani piłka nożna. W sobotę oraz niedzielę publiczność 
zgromadzona na trybunach mogła podziwiać zmagania mi-
łośników karate. Powoli tradycją staje się, że pod koniec li-
stopada jedna z najbardziej prestiżowych imprez karateckich 
w Polsce odbywa się właśnie na terenie Pruszkowa. 
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Podopieczni Bartłomieja Przelazły 
po dwunastu kolejkach ligowych są 
na czternastej pozycji w szesnasto-
zespołowej pierw-
szej lidze i do 
ósmego miej-
sca, gwa-
rantującego 
awans do 
play-off, tracą 
trzy punkty. 
Niespodzie-
wanym li-
derem roz-
grywek jest 
beniaminek 
z Krosna. 
– Gdyby nie głupie prze-
stoje w końcówkach kil-
ku spotkaniach nasze 
miejsce w tabeli byłoby 
znacznie lepsze – tłu-
maczy trener Przelazły 
– Niestety ta niefra-
sobliwość kosztowała 
mój zespół stratę cen-
nych punktów. Cały 
czas ciężko trenuje-
my, dlatego jestem 
przekonany, że zła 
passa wkrótce mi-
nie. 
W odbudowie nad-
szarpniętego mo-
rale zespołu ma 

pomóc, znany z pracy w Arcus SMS 
Łomianki oraz Lotosie PKO BP Gdy-
nia, Roman Skrzecz, który kilka dni 

temu dołączył do sztabu szkole-
niowego Znicza Basket. Jedną 

z wychowanek nowego trene-
ra jest pochodząca z Prusz-

kowa Oliwia Tomiałowicz, 
która za namową Skrze-

cza trafiła do grającego 
w PLKK Lotosu. Co cieka-
we Skrzecz z mężczyzna-
mi nie pracował jeszcze 
nigdy, jego zdaniem nie 
stanowi to jednak prze-
szkody. 
– Oczywiście męska 
koszykówka różni się 
trochę od kobiecej, ale 
pewne zasady pozo-
stają niezmienne. Jeśli 
chodzi o motywację, 
to nie ma znaczenia 
czy jest to kobieta, 
czy mężczyzna. Nie-
zależnie od tego co się 
robi, bez chęci i pełne-
go przekonania w sens 
swojej pracy nic się nie 
osiągnie – twierdzi 
Skrzecz. 
W osiąganiu lepszych 
wyników sportowych 
koszykarzom nie 
sprzyja także termi-

Przetrwać pierwszą rundę

narz. Aż 10 z 15 spotkań w pierwszej 
rundzie drużyna z Pruszkowa zagra 
na wyjeździe. Działacze i trenerzy 
liczą, że w rundzie rewanżowej wła-
sna hala będzie dodatkowym atu-
tem zespołu. 

Ostatnie mecze Znicza Basket 
Pruszków:

16-11-2008 ŁKS Sphinx Petrolinvest 
Łódź - Znicz Basket Pruszków 92:83 
(22:21, 18:20, 26:26, 26:16)
Najwięcej punktów dla Znicza Ba-
sket: Dłoniak 24, Pacocha i Brieg-
mann po 17.

22-11-2008 Polonia 2011 Warsza-
wa - Znicz Basket Pruszków 89:70 
(30:17, 26:13, 11:24, 22:16)
Najwięcej punktów dla Znicza Ba-
sket: Dłoniak 20, Pacocha 13.

26-11-2008 Sudety Jelenia Góra - 
Znicz Basket Pruszków (9:15, 24:25, 
26:23, 15:22)
Najwięcej punktów dla Znicza Ba-
sket: Dłoniak 23, Czubek 20.

Adam Wall

Na zdjęciu: 
Dominik Czubek 
kapitan Znicza Basket 
(fot. P.Pietranik)

D
zięki wygraniu ostat-
nich trzech spotkań 
ligowych koszykarki 
Pruszkowskiego To-

warzystwa Sportowego Lider 
awansowały na trzecią pozycję 
w tabeli. Przebudowany przed 
sezonem zespół, z meczu na 
mecz gra coraz lepiej.

PTS Lider to jeden z głównych fa-
worytów do awansu. Choć w roz-
grywkach gra dopiero od dwóch lat, 
dwukrotnie ocierała się o promocję 
do PLKK. W poprzednich sezonach 
liderem drużyny była doświad-
czona Katarzyna Dulnik - jedna 
z największych gwiazd kobiecej 
koszykówki. Obecnie, siłę zespo-
łu stanowią młode, zdolne zawod-
niczki, będące w dalszym ciągu na 
dorobku. Jedną z nich jest siostra 
najlepszej zawodniczki Europy we-
dług „La Gazzetta dello Sport”, 20 – 
letnia Magdalena Bibrzycka. Mimo 
młodego wieku, pochodząca ze 
Śląska Bibrzycka ma za sobą uda-
ne występy w ekstraklasie, które 
w sezonie 06/07 zaowocowały po-
wołaniem na Mecz Gwiazd. Trene-
rem Lidera jest wychowanek MKS 
MOS Pruszków Jacek Rybczyński, 
w przeszłości dwukrotny mistrz 
Polski. Asystentem Rybczyńskiego 
jest również były koszykarz eks-
traklasy Paweł Czosnowski. Z sze-
ściu spotkań ligowych Lider wygrał 
cztery, obie porażki notując w me-

czach wyjazdowych. 
- Od samego początku powtarzam 
swoim zawodniczkom, że wszyscy 
dodatkowo mobilizują się na mecze 
z nami. Dlatego moje dziewczyny, 
aby wygrywać w każdym spotkaniu 
muszą grać na sto procent. – wyja-
śnia Rybczyński. 
W najbliższej kolejce koszykarki 
z Pruszkowa zagrają na wyjeździe 
z prowadzącym w tabeli Kadusem 
Bydgoszcz. – Zespół gra coraz le-
piej, dlatego przed tym spotkaniem 
jestem optymistą – dodaje Ryb-
czyński.

Ostatnie mecze PTS Lider Prusz-
ków

15-11-2008 PTS Lider Pruszków - 
KS Piaseczno 65:55 (19:13, 14:19, 
22:2, 10:21) 
Najwięcej punktów dla Lidera: Puł-
torak 17, Bibrzycka 14.

19-11-2008 Arcus SMS PZKosz - 
PTS Lider Pruszków 56:72 (13:19, 
12:18, 16:14, 15:21)
Najwięcej punktów dla Lidera: Bi-
brzycka 20, Kuncewicz 14.

23-11-2008 VBW Gdynia - PTS Li-
der Pruszków 61:89 (17:27, 15:20, 
12:24, 17:18)
Najwięcej punktów dla Lidera: Puł-
torak 20, Kuncewicz 18.

Adam Wall

Ze zmiennym szczęściem radzą sobie w rozgrywkach koszykarze Znicza Basket 

Pruszków, którzy z ostatnich trzech spotkań ligowych wygrali tylko jedno.

nowa strona - nowe mo˝liwoÊci

www.gazetawpr.pl

Lider pnie się w górę

R E K L A M A
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