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Bolo Skoczylas Komorów

Opinie

Czy grozi 
nam kryzys 
energetyczny?
Na Mazowszu nie zabrakło gazu w ku-
chenkach, domowych piecach, ko-
tłowniach – cudem. Kto nigdy wcze-
śniej nie widział cudu, niech patrzy i 
podziwia  s. 3

Podkowa Leśna

Ekoterror 
w miejskim parku
O ekologicznych walorach 
mieszkania w Podkowie Leśnej 
nie trzeba nikogo przekonywać. 
Docenia je najlepiej choćby cena 
ziemi, która w tym najbardziej 
znanym mieście-ogrodzie osiąga 
wskaźniki najwyższe na Mazowszu. 
Raj na ziemi ?... Prawie. Okazuje się 
jednak, że róże w rajskim ogrodzie 
kłują podobnie….   s. 2i3

Grodzisk Mazowiecki

Udana dekada 
powiatu 
Okrągłe rocznice sprzyjają podsumo-
waniom – co się udało już osiągnąć, a 
co jest jeszcze przed nami.  O podsu-
mowanie minionego dziesięciolecia po-
wiatu poprosiliśmy grodziskiego staro-
stę Marka Wieżbickiego.  s. 8

Sport

Lider na pierwszym 
miejscu tabeli
Koszykarki od połowy listopada nie 
przegrały żadnego spotkania s. 15

W 
ubiegły czwartek 
8. stycznia, pe-
wien mieszkaniec 
Komorowa zna-
lazł przed jednym 

ze sklepów, leżące w zamarzniętym 
na chodniku błocie, niewielkie urzą-
dzenie elektroniczne tzw. pendri-
ve. (Dla osób mniej zorientowanych: 
pendrive to urządzenie przenośne, 
wielkości małej zapalniczki służące 
do magazynowania i przenoszenia 
danych między komputerami).
 Przyniósł je do domu, wysuszył, 
podłączył do komputera i uruchomił. 
Okazało się, że na urządzeniu nagra-
nych było... ponad cztery tysiące pli-
ków – dokumentów, pochodzących 
z akt trzech prokuratur: pruszkow-
skiej, warszawskiej i rzeszowskiej. 
Zarchiwizowane na pendrivie pli-
ki zawierały tysiące danych z setek 
spraw prowadzonych przez wymie-
nione wyżej prokuratury: dane o ak-
tualnym stanie postępowań, zarzu-
tów i oskarżeń, dane osobowe osób 
podejrzanych, a także informacje 
o stanie ich zdrowia (w tym psy-
chicznego), statusie majątkowym, 
o prowadzonych postępowaniach są-
dowych, o powołaniu biegłych, itp. 
 Spora część tych dokumentów 

dotyczyła głośnych spraw prowa-
dzonych w latach ubiegłych, a do-
tychczas jeszcze przez sądy nieroz-
strzygniętych. Uczciwy znalazca, 
który w pierwszym odruchu miał 
zamiar odwieźć gadżet do prusz-
kowskiej prokuratury, (w której, jak 
wynikało z treści dokumentów naj-
prawdopodobniej pracował ktoś, kto 
był właścicielem zagubionego urzą-
dzenia) doszedł jednak do wniosku, 
że jego altruizm może spotkać się 
z brakiem zrozumienia i nadmierną 

Akta pruszkowskiej prokuratury na ulicy

dociekliwością firmy zatrudniającej 
właściciela zguby. Wybrał, więc wyj-
ście bezpieczniejsze i mniej kłopotli-
we. Przekazał znalezisko dziennika-
rzowi Gazety Wyborczej. Informa-
cja poszła na łamy następnego dnia, 
w piątkowym wydaniu GW. Począt-
kowo nie wywołała większego zain-
teresowania. Ani konkurencyjnych 
tytułów, ani lokalnych stacji TVP, 
ani portali internetowych. Więk-
szość mediów zajęta była sprawa-
mi niesłychanie bardziej interesu-

jącymi: niespodziewanymi o tej po-
rze roku opadami śniegu i niską tem-
peraturą, awanturą o rosyjski gaz 
w ukraińskiej rurze i wyjazdem 
w Dolomity naszego premiera. Do-
piero późnym wieczorem na jednym 
z popularnych portali ukazała się 
wiadomość, że pan prokurator urzą-
dzenia nie zgubił, a... zostało mu 
bezczelnie skradzione. 
 

czytaj więcej na stronie 2.

Pendrive zawierający  
niejawne informacje 
znaleziono w Komorowie
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„PO co to dalej utrzymywać?! Lepiej za ta kasę zrobić place za-

baw i porządne oświetlenie w mieście! PRZECIEŻ NIKT TEGO NIE 

OGLĄDA!” ~ ja (komentarz dotyczący pruszkowskiej koszykówki)

„Miał być wspólny bilet z ZTM i WKD na całą aglo-

merację - nie udało się! A teraz przedstawia się - 

jako sukces - coś, co (prawie) nikomu w Pruszko-

wie nie jest do niczego potrzebne!” ~ porażka (ko-

mentarz dotyczący wspólnego bieltu WKD i Kolei Miej-

skich)

„Niestety padałam ofi arą tych oszustów. Boje się, że nie odzyskam pie-

niędzy. Czy Policja nie powinna zainterweniować nieco wcześniej, sko-

ro oszukali 2 tysiące osób?!” ~ Elżbieta (komentarz dotyczący oszustów 

internetowych)

Kto śmiał okraść prokuratora, gdzie 
i w jakich okolicznościach portal 
nie informuje, bo takich informa-
cji nie posiadł. Dlaczego pendrive le-
żał w śniegu akurat w Komorowie, 
też nie wiadomo. Może złodziej wy-
rzucił go, bo nie znał się na kompu-
terach? A może doszedł do wniosku, 
że rzecz jest zbyt mało wartościowa 
i flaszki za nią nie zakupi?
 Portal donosi, że pan prokurator 
w sprawie kradzieży zgłosił „obszerne 
doniesienie na policji”. Z dziennikar-
skiego obowiązku i zwykłej ludzkiej 
ciekawości sprawdziliśmy. Do prusz-
kowskiej policji do dziś takie zgłosze-
nie nie wpłynęło. (poniedziałek, 12 
stycznia). Szef pruszkowskiej proku-
ratury p. Piotr Romaniuk zapowia-
da, że właściciel zgubionego fanta zo-
stanie ukarany z całą surowością, bo 
rzecz taka nie powinna się zdarzyć. 
Że nie powinna to wiemy, ale dlacze-
go niejawne dane prokuratury są ko-
piowane i wynoszone z instytucji? Do 
chwili zagubienia mogliśmy się wy-
łącznie domyślać. Teraz nam wyja-
śniono. Rzecznik Prokuratury Okrę-
gowej w Warszawie p. Mateusz Mar-
tyniuk stwierdził, że wynoszenie da-

nych związane jest z natłokiem pra-
cy, którą w ramach obowiązków służ-
bowych muszą wykonywać proku-
ratorzy. Natłok jest tak ogromny, że 
część pracy muszą wykonywać po go-
dzinach w domu. Zabieranie do domu 
dokumentów w formie papierowej jest 
dość kłopotliwe, nagranie na nośnik 
dużo prostsze i łatwiejsze. Oczywiście 
danych takich mają obowiązek „pilno-
wać jak własnej cnoty”, ale wiadomo 
jak z tą cnotą bywa. Chroni się pilnie 
i dzielnie, ale najczęściej przychodzi 
taki czas, ze się ją traci.
 Naszym zdaniem facet miał po 
prostu zwyczajny niefart. A że nie-
szczęścia zwykły chodzić parami, nie-
fart seryjny. Nie dość, że pendriva zgu-
bił, to jeszcze na nieszczęście uczci-
wym znalazcą okazał się być dorosły. 
Gdyby znalazł go jakiś młodziak ska-
sowałby dane, aby zrobić miejsce na 
nagranie ulubionych kawałków MP3. 
Dorosły zawiadomił gazetę. Resztę 
znamy. 
 Jeśli urzędnicy Temidy uważają, że 
reszta świata jest aż tak naiwna i ła-
twowierna to gratulujemy im dobrego 
samopoczucia. A od siebie życzę odro-
biny szczęścia w nowym 2009 roku. 
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 Nowy Rok zaczął się tradycyj-
nie. Życzeniami, toastem szampa-
na i gremialnym odpalaniem petard 
i fajerwerków. W tym roku kanonada 
była jakby nieco skromniejsza. Przy-
najmniej na moim Osiedlu Staszica. 
Czyżby pierwsza oznaka nadchodzą-
cego kryzysu? Chyba nie, bo jak do-
noszą nam czytelnicy w innych czę-
ściach miasta, nie było aż tak ubogo. 
Jednych z nas to cieszy, innych wręcz 
przeciwnie. Wszystkim się nie dogo-
dzi.
 Początek roku to znakomita oka-
zja by stawiać sobie nowe cele i wy-
zwania. Jedni z nas obiecują sobie 
rzucić palenie lub inne niezdrowe na-
łogi, inni zdać maturę, dostać się na 
studia, wygrać milion w totka, jeszcze 
inni znaleźć lepszą pracę lub wyjechać 
gdzieś na koniec świata. Życzymy im 
szczęścia, wytrwałości w dążeniu do 
celów i spełnienia zamierzeń. 
Nowy rok. Czy będzie lepszy, jak ży-
czyliśmy sobie i swoim najbliższym, 
czy gorszy, jak nam wieszczą noto-

Szczęścia, zdrowia, luzu Ekoterror w parku   

Przedwojenni założyciele podkowiań-
skiego miasta-ogrodu w swej do dziś 
wychwalanej koncepcji urbanistycz-
nej założyli, że mieszkańcy oprócz wła-
snych ogrodów powinni mieć wspólną 
społeczną przestrzeń rekreacyjno-wy-
poczynkową. Wokół Pałacyku-Kasyna 
spełniającego dla miasta funkcję cen-
trum towarzyskiego i kulturalno-ro-
zrywkowego, założyli więc park miejski 
z funkcjami sportowo-rekreacyjnymi. 
Wypełniał on znakomicie, aż do II woj-
ny światowej rolę integracyjnej, wspól-
nej przestrzeni miejskiej.  Po wojnie, 
w dobie komunistycznej rzeczywisto-
ści, razem z Pałacykiem także park, bez 
bieżącej opieki coraz bardziej dziczał 
i ulegał dewastacji. By ten proces po-
wstrzymać i zapewnić parkowi przynaj-
mniej formalną ochronę, podkowiań-
scy społecznicy wystąpili o nadanie mu 
statusu zespołu przyrodniczo-krajo-
brazowego. Ku zadowoleniu całej lokal-
nej społeczności udało się to załatwić 
i od tego czasu park zaczęły chronić, 
mniej lub bardziej iluzorycznie,  czer-
wone urzędowe tablice z dumnymi na-
pisami „Zespół Przyrodniczo-Krajo-
brazowy” i „Leśny Park Miejski w Mie-
ście-Ogrodzie Podkowie Leśnej”. Swo-
ją rolę ochronną spełniały przede 
wszystkim „mantalnie”, wobec ewen-
tualnych zakusów przeznaczenia zdzi-
czałych parkowych terenów pod „inne 
wykorzystanie”.  W tych kreatywnych 

pod tym względem czasach wykluczyć 
tego nie było można.  W bezpośredniej 
ochronie parkowej przyrody, rola „ta-
blicowych strażników” okazała się czy-
sto teoretyczna, czemu w zasadzie trud-
no się dziwić zważywszy, że jest to jedy-
na wspólna zielona przestrzeń dostęp-
na mieszkańcom w centrum Podkowy.

Przywrócić park mieszkańcom
Przyszły nowe czasy, otworzyły się 
nowe możliwości, które Podkowa na-
tychmiast wykorzystała. Nakładem 
ogromnych sił, społecznikowskiego za-
angażowania i zdobywania środków 
udało się przywrócić do dawnej funk-
cji pięknie odrestaurowany Pałacyk-Ka-
syno. Zlokalizowanie tam siedziby pod-
kowiańskiego Centrum Kultury i Ini-
cjatyw Obywatelskich, de facto natych-
miast przywróciło mu przedwojenną 
funkcję kulturalnego i społecznego cen-
trum miasta.  W tej sytuacji uporządko-
wanie i rewitalizacja parku stała się dla 
Podkowy zadaniem priorytetowym,  
popieranym przez władze samorządo-
we, organizacje i stowarzyszenia spo-
łeczne oraz mieszkańców.
- Rewitalizacja parku jest jednym z za-
dań wpisanych w strategię rozwoju 
miasta na lata 2005-2013 – mówi bur-
mistrz Podkowy Leśnej, Andrzej Ko-
ścielny.
 – Do programu tej rewitalizacji pode-
szliśmy z nadzwyczajną starannością 
i profesjonalizmem. Jego opracowanie 
powierzyliśmy Zakładowi Sztuki Kra-
jobrazu na Wydziale Architektury Kra-
jobrazu warszawskiej SGGW. Założenia 

opracowania tworzone były w oparciu 
o szerokie konsultacje z całym społe-
czeństwem Podkowy oraz podkowiań-
skimi organizacjami społecznymi. 
W ramach opracowania wykonaliśmy 
m.in. pełną inwentaryzację wszystkich 
drzew w całym parku!  Efektem tych 
wszystkich działań jest w pełni profe-
sjonalny projekt przywrócenia parkowi 
jego społecznych i inegracyjno-rekre-
acyjnych funkcji dla mieszkańców Pod-
kowy. Oczywiście z pełnym uwzględ-
nieniem i zachowaniem jego przyrod-
niczych i zabytkowych walorów.  Ja-
kież było więc nasze zdziwienie, gdy 
Wojewódzki Konserwator Przyrody na 
wniosek kilkuosobowego podkowiań-
skiego koła Ligi Ochrony Przyrody ten 
program odrzucił (!). Sprawa ciągnie się 
już od dwóch lat i oparła się nawet o na-
sze odwołanie do Ministra Środowi-
ska. Mamy w końcu pozytywną akcep-
tację programu, jedynie przy odrzuce-
niu pomysłu stojaka na rowery przy Pa-
łacyku i oświetlenia solarnego obok sta-
wu. Widocznie bardziej ekologiczne jest 
dla przyrodników opieranie rowerów 
o drzewa i prowadzenie oświetlenia ka-
blowego! Trudno to zrozumieć, ale tak-
że ta decyzja została przez LOP oprote-
stowana !...

Park miejski czy rezerwat
Rzeczywiście. Stanowisko działaczy 
LOP byłoby może zrozumiałe, gdyby 
Podkowa leżała na bezleśnym pustko-
wiu. Ale przecież słynne miasto-ogród 
jest w zasadzie „wtopione” w kompleks 
lasów Młochowsko-Nadarzyńskich. 
W bezpośrednim sąsiedztwie miasta 
znajdują się w tych lasach naturalne re-
zerwaty, chroniące rzeczywiste zasoby 
ekologiczne tych okolic. Podkowianie 
podchodzą do nich z najwyższą atencją 
i pragną je chronić jak największe skar-
by. Czy w tej sytuacji rzeczywiście jest 
potrzeba, żeby z miejskiego parku robić 
niemalże rezerwat?
- Takie podejście działaczek Ligi Ochro-

ryczni pesymiści? Pożyjemy zobaczy-
my. Najlepiej cały ten bajzel zostaw-
my politykom i astrologom, a my rób-
my swoje. Per saldo wyjdzie nam i na 
zdrowie, i na plus. Spróbujmy spojrzeć 
na to z innej strony. Czy jeśli zacznie-
my przejmować się konfl iktem na bli-
skim wschodzie lub brakiem stabilnej 
sytuacji w dostawach ruskiego gazu, 
to od tego ciśnienie nagle podskoczy? 
Chyba tylko nasze osobiste. A biorąc 
pod uwagę kondycję naszej służby 
zdrowia, stan taki może być dość ry-
zykowny, żeby nie powiedzieć niebez-
pieczny. Dajmy więc na luz. 
 Denerwuje Państwa, że jak już 
w końcu ten śnieg spadł to strach 
wychodzić z domu, bo ślisko na dro-
gach, bo jezdnie nieposypane, a chod-
niki nieodgarnięte? Że po raz kolej-
ny zima zaskoczyła drogowców? A po-
patrzcie Państwo na sytuację inaczej. 
A co by było gdyby drogowcy zasko-
czyli zimę? No, co? Odpowiadamy. 
Koniec świata. A czy tak śpieszno 
nam do końca świata? Wszystko za-
raz trzeba zmieniać? Stawiać na gło-
wie? A historia, a nasza narodowa tra-
dycja? 
 Jest jak jest. I niech tak zostanie, 
bo gdyby miało być inaczej, to by było. 
Róbmy swoje, a zmienianie świata zo-
stawmy na lepszą okazję. Choćby na 
początek następnego roku.

›› komentuj na www.gazetawpr.pl

dokończenie ze strony 1.
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O ekologicznych walorach mieszkania w Podkowie Leśnej nie 

trzeba nikogo przekonywać. Docenia je najlepiej choćby cena 

ziemi, która w tym najbardziej znanym mieście-ogrodzie osiąga 

wskaźniki najwyższe na Mazowszu. Raj na ziemi ?... Prawie. 

Okazuje się jednak, że róże w rajskim ogrodzie kłują podobnie…

Olgierd Lewan Podkowa Leśna



3WWW.GAZETAWPR.PL • WPR46 • 16 STYCZNIA 2009

Opinie

  miejskim!

ny Przyrody i ślepo akceptującego ich 
zdanie Konserwatora Przyrody powo-
duje, że park od lat niszczeje – mówi 
Ewa Domaradzka, przewodnicząca 
społecznego stowarzyszenia Związek 
Podkowian – Mimo najlepszych chę-
ci otoczenia go opieką i ochroną mamy 
związane ręce ciągłym oprotestowywa-
niem koncepcji rewitalizacji parku, co 
uniemożliwia nam wystąpienie o fun-
dusze na jego uporządkowanie, odnowę 
i bieżącą opiekę. Biegną lata, a my tra-
cimy kolejne szanse na unijne dotacje, 
które Unia właśnie na takie cele chce 
przeznaczać.
 Bez wątpienia przewodnicząca Do-
maradzka ma rację – w obecnym statusie 
park niszczeje. Przykład dla ekologicz-
nych niedowiarków?  Proszę bardzo. Gdy 

robiłem zdjęcia do tego artykułu w pod-
kowiańskim parku na moich oczach jakiś 
młody kierowca z animuszem testował 
tam swój terenowy samochód traktu-
jąc widocznie parkowe leśne wydmy jako 
doskonały tor przeszkód sprawdzają-
cy możliwości maszyny. Podobno latem 
w podobny sposób grasują tam terenowi 
motocykliści. Jak wpływa to na natural-
ną przyrodę tych wydm? Nie trzeba być 
przyrodnikiem, żeby to sobie wyobrazić.  
Czy byłoby to możliwe, gdyby park był 
ogrodzony i strzeżony? Zatem która z 
koncepcji ochrony parkowej przyrody le-
piej ją ochroni?  Odpowiedź jest oczywi-
sta dla każdego.  No, może wyłączywszy 
działaczki podkowiańskiej Ligi Ochrony 
Przyrody.   Liczymy, że zechcą przedsta-
wić swoje racje czytelnikom WPR (?).

W 
tym roku minie 20 lat 
od obalenia komuni-
zmu w 1989 roku. Bę-
dzie można więc spo-

tkać dużo porównań z dwudziesto-
leciem międzywojennym. Co zrobi-
li politycy i ludzie gospodarki II Rze-
czypospolitej zaraz po wybiciu się 
na niepodległość? Natychmiast zbu-
dowali wielkie okno na świat – port 
i miasto Gdynię. Port był przysto-
sowany do przeładunku wszystkich 
strategicznych towarów, jakich Pol-
ska mogła potrzebować – włącz-
nie z ropą. W ten sposób II Rzeczpo-
spolita związała się z rynkiem świa-
towym, uniezależniając się od Nie-
miec i Związku Sowieckiego. Rzą-
dy zmieniały się kilka razy częściej 
niż teraz, ale wielkie strategiczne 
inwestycje publiczne były realizo-
wane kilka razy szybciej. To nie był 
cud. To była mądrość i energia daw-
niejszych pokoleń Polaków. Powin-
niśmy się od nich uczyć. Dlaczego 
przez 20 lat, w okresie 1989-2009 
nie powstał w Polsce nawet gazo-
port służący do odbioru przewożo-
nego na statkach skroplonego gazu? 
Gazoport to inwestycja wielokrot-
nie mniejsza od budowy całego por-
tu w Gdyni. Przy nowoczesnej tech-
nologii i światowym rynku usług bu-
dowlanych firma polska, zachodnio-
europejska, albo chińska zbudowała-
by go na zamówienie polskiego rządu 
w rok, góra dwa.
Dopóki nie ma gazoportu – ani gazo-
ciągu niezależnego od Rosji, na przy-
kład z Norwegii lub znad Morza Ka-
spijskiego – nie ma bezpieczeństwa 
energetycznego. Polska i cała Unia 
Europejska powinny zapewnić so-

bie dostawy gazu z różnych kierun-
ków, z różnych regionów świata, aby 
zakręcenie kurka, awaria technicz-
na lub wojna nie spowodowały za-
niku dostaw. Ale to nie wystarczy. 
Zróżnicować trzeba też rodzaje ener-
gii. Gaz i ropa są jednym z popular-
nych przedmiotów spekulacji na glo-
balnym rynku i mają bardzo niesta-
bilne ceny, jak mogliśmy przeko-
nać się w ciągu ostatniego roku. Zło-
ża gazu i ropy stopniowo się wyczer-
pują. Trzeba mieć inne źródła. Nie 
w dalekiej przyszłość, lecz jak naj-
szybciej. Kryzys gazowy spowodował 
wysyp pomysłów i planów: elektrow-
nie atomowe, nowe, czystsze techno-
logie używania polskiego węgla, czy 
więcej wiatraków i baterii słonecz-
nych. Wszystkie te pomysły są dobre. 
Trzeba tylko je zacząć realizować. 

Na obecnym kryzysie najwięcej tra-
ci Rosja. Traci pieniądze, bo za nie-
dostarczony gaz nikt nie będzie pła-
cił, traci wiarygodność jako dostaw-
ca, wreszcie traci wizerunkowo jako 
poważne państwo. W rezultacie za-
pewne wkrótce na Kremlu zapad-
nie decyzja o ponownym odkręceniu 
kurka. To nie powinno nas wprawiać 
w stan samozadowolenia i spokoju. 
W przyszłym roku sytuacja kryzyso-
wa może się powtórzyć. Dlatego trze-

ba natychmiast zacząć działać i bu-
dować alternatywę w tempie II Rze-
czypospolitej. 

Do Centralnego Mazowsza – metro-
polii warszawskiej – trzeba dopro-
wadzić duży gozociąg z Pomorza Za-
chodniego, gdzie będzie gazoport lub 
końcówka gazociągu międzynarodo-
wego z Norwegii. Należy zbudować 
lepsze połączenie kolejowe z Płoc-
kiem, bo benzyna i olej opałowy nie 
mogą być dowożone do Warszawy, 
tak jak dzisiaj – okrężną drogą. Trze-
ba zachować istniejące elektrownie 
i elektrociepłownie węglowe takie, 
jak w Pruszkowie, a jednocześnie wy-
magać od nich coraz wyższych stan-
dardów ekologicznych. Energia dla 
metropolii warszawskiej pochodzi 
dziś głównie z węgla, zatem trzeba 
zbudować także elektrownie innego 
rodzaju, na przykład farmy wiatra-
ków. Jeżeli nie zrobi tego niewidzial-
na ręka rynku, powinien to zrobić sa-
morząd lub rząd, tak jak władza pu-
bliczna zbudowała kiedyś cały port 
w Gdynii.

Zasada zróżnicowania dotyczy też 
każdego z nas. Na poziomie gospo-
darstwa domowego najłatwiej to do-
cenić. Nie powinniśmy polegać na 
jednym rodzaju energii. Jeśli w środ-
ku zimy jednak zabrakłoby gazu, bo 
cud przestałby działać, błogosła-
wieństwem byłaby elektryczność, 
ale i ona nie jest niezawodna. Dobrze 
jest mieć i prąd i gaz, albo piec olejo-
wy, albo może jeszcze coś innego. Do-
piero gdy mamy różne źródła, jeste-
śmy niezależni, czyli bezpieczni tak 
w Polsce jak i we własnym domu.

Listy i e-maile

Bardzo proszę o zajęcie się problemem na-
rastającego zdziczenia obyczajów związa-
nych z witaniem Nowego Roku w Prusz-
kowie. W naszym mieście powitanie za-
czyna się ok. 20-tego grudnia i trwa do 
ok. 5-tego stycznia. Od godz. 8:00 do 
23:00 po ulicy Kopernika szwendają się w 
grupkach po 2-4 dzieciaki, w wieku 10-15 
lat i odpalają petardy. Ok. 20 grudnia jest 
to kilka wybuchów w ciągu godziny, ale 
im bliżej Nowego Roku częstotliwość na-
rasta do kilku w ciągu każdej minuty. Od 
kilku lat telefonicznie proszę o interwen-
cję policję i straż miejską. Dyżurni KPP w 
Pruszkowie nie reagują, dyżurni straży 
miejskiej też nic nie robią bo nie chcą się 
narażać. Może w regulaminie mają zapi-

sane tylko obowiązki w zakresie ścigania 
staruszek handlujących kwiatami i dziel-
ne dźwiganie sztandarów w czasie mszy i 
uroczystości ku czci. Chodzi też po głowie 
myśl, że ktoś z władz Pruszkowa jest wła-
ścicielem hurtowni, gdzie dzieci nielegal-
nie nabywają art. pirotechniczne i przed-
stawicielom obu służb zabroniono inter-
wencji. Czy to możliwe w naszym mie-
ście? Nauczony doświadczeniem z ubie-
głych lat stosowałem taktykę strusia aż 
do godz. 16:00 w dniu 31.12.2008 roku. 
Po kilkudziesięciu wybuchach w ciągu 
godziny poprosiłem Panią dyżurną stra-
ży miejskiej o interwencję. Ponieważ do 
godz. 19:00 ilość wybuchów tylko wzra-
stała znowu zadzwoniłem na „986”.  

Dyżurny strażnik nie wiedział o poprzed-
nim zgłoszeniu i nie widział nic niewła-
ściwego w odpalaniu petard przez dzieci. 
Sprawiał wrażenie zdziwionego, że ktoś 
zawraca mu głowę. Rozzłoszczony taką 
postawą powiedziałem, że postaram się 
aby zostało sprawdzone ilu nieletnich od-
palających petardy zatrzymano i przeka-
zano rodzicom oraz ile razy kontrolowa-
li czy dzieciom sprzedaje się art. pirotech-
niczne.            Mieszkaniec ul. Kopernika 

„ W nawiązaniu do sprawy przekazanej 
nam przez redakcję gazety WPR pragnę 
wyjaśnić, że zawarte w liście do redakcji 
zarzuty nie mają żadnego potwierdzenia. 
Straż Miejska w Pruszkowie w dniach po-

przedzajacych powitanie Nowego Roku 
przeprowadziła na swej stronie interne-
towej http://strazmiejsa.pruszkow.pl a 
także w radiu „Bogoria” akcję informa-
cyjną dotyczącą sprzedaży i zachowania 
środków bezpieczeństwa przy obchodze-
niu się z materiałami pirotechnicznymi. 
W ramach tych działań w dniach 30-31 
grudnia 2008 r. przeprowadzono na te-
renie miasta Pruszkowa kontrolę targo-
wisk pod kątem sprzedaży materiałów pi-
rotechnicznych i posiadania na nich od-
powiednich certyfikatów a także pouczo-
no sprzedawców o konsekwencjach wy-
nikających ze sprzedaży tych materiałów 
osobom nieletnim. Ponadto pragną poin-
formować, ze w podanych wyżej dniach 

Listy prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na  kontakt@gazetawpr.pl lub tradycyjną na adres redakcji

Straż Miejska w Pruszkowie każdora-
zowo reagowała na zgłoszenia o odpala-
niu fajerwerków przez nieletnich lecz nie 
ujawniono takich przypadków. Pragnę 
także ustosunkować się w kwestii udziału 
strażników miejskich w pocztach sztan-
darowych na terenie miasta. Straż Miej-
ska działa w oparciu o przepisy Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gmin-
nych (Dz.U.Nr 123 poz.779 z późn. Zm.) 
oraz innych aktów wykonawczych do tej 
ustawy a udział w tego typu uroczysto-
ściach jest funkcją reprezentacyjną i speł-
nia rolę reprezentujacą społeczność Gmi-
ny Pruszków.
Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie  

mgr Włodzimierz Majchrzak

Czy grozi nam kryzys energetyczny?

Na Mazowszu nie zabrakło gazu w kuchenkach, domowych piecach, kotłowniach – cudem. 

Kto nigdy wcześniej nie widział cudu, niech patrzy i podziwia. Dlaczego cud? To, że nie bra-

kuje nam dzisiaj gazu nie jest dziełem ludzi, ale opatrzności i losu. Poza układaniem pla-

nów Polska niepodległa nie zrobiła jeszcze nic konkretnego, aby zapewnić nam bezpie-

czeństwo energetyczne.

Grzegorz 

Kostrzewa-Zorbas 

Komentator 

Gazety WPR
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Aktualności

Informacje o stanie dróg 
w internecie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Warszawie utwo-
rzyła serwis internetowy www.drogi.
waw.pl. Ma on  umożliwić mieszkańcom, 
przedsiębiorcom, władzom samorządo-
wym i wszystkim zainteresowanym do-
stęp do wiadomości o planowanych i  re-
alizowanych pracach przy budowie lub 
remoncie dróg ekspresowych w woje-
wództwie mazowieckim.
 Na stronie możemy znaleźć mapy 
z przebiegiem określonych odcinków, 
opisy inwestycji, planowane węzły dro-
gowe oraz etapy budowy będące w trak-
cie realizacji.
 Dzięki serwisowi możemy śledzić 
plany m.in. autostrady A2, czy drogi eks-
presowej S8, która ma odciążyć al. Kra-
kowską.             (as)

Rozmawiał Olgierd Lewan

Plany budżetowe na 2009. „Zrównoważony rozwój”

WPR: Mamy nowy budżet. Czym 
się różni od poprzednich?
Elżbieta Smolińska: Określiłabym go 
jako zrównoważony budżet rozwo-
ju. Musimy pamiętać, że kryzys go-
spodarczy, który dotknął w ubiegłym 
roku świat zachodni według zapowie-
dzi może w tym roku w jakimś stopniu 
wpłynąć i na naszą gospodarkę. Poza 
tym 40 procent naszych powiatowych 
dochodów pochodzi z podatku PIT od 
osób fizycznych i nie wiemy do końca 
jak reforma tego podatku odbije się na 
naszych planowanych dochodach. To 
każe planować budżet w sposób racjo-
nalny i ostrożny, ale nie rezygnujący 
z naszych podstawowych zamierzeń 
wieloletnich.  Tegoroczny budżet jest 
o ok. 30 mln zł wyższy od poprzednie-
go, ale jednocześnie utrzymujący pla-
nowany deficyt na poziomie ubiegło-
rocznym, na co możemy sobie pozwo-
lić dzięki oszczędnemu gospodarowa-
niu, w tym na przykład tańszym niż 
zakładaliśmy przetargom na inwesty-
cje. Dzięki temu możemy wejść w te-
goroczne planowanie z większym po-
czuciem bezpieczeństwa i pełną płyn-
nością kredytową.
WPR: 27 procent planowanych 
wydatków budżetowych to wy-
datki na inwestycje. To świadczy 
o dużym dynamizmie rozwojo-
wym powiatu…
ES: Z roku na rok zwiększamy wydat-
ki inwestycyjne i stanowią one coraz 
większy procent naszych wydatków 
budżetowych. Filozofia naszego wie-
loletniego budżetowania jest taka, 
aby z roku na rok udawało się nam co-
raz więcej pieniędzy przeznaczać wła-
śnie na cele inwestycyjne, bo to jest 
czynnik wpływający na ogólną po-
prawę poziomu życia naszych miesz-
kańców.  Cieszy nas bardzo, że udało 
nam się tę tendencję utrwalić.  Kon-
sekwentnie w kolejnych latach reali-
zujemy podstawowe kierunki , któ-

re określiliśmy sobie jako prioryteto-
we.  Przede wszystkim położyliśmy 
więc duży nacisk na stan dróg, mając 
świadomość, że sytuacja komunika-
cyjna w dużej mierze decyduje o dal-
szych możliwościach rozwoju. Inwe-
stujemy nie tylko w rozwój sieci dro-
gowej, a więc w ilość dróg, ale także 
w ich jakość. Zarówno budując nowe, 
jak i remontując stare drogi staramy 
się kłaść najlepsze nawierzchnie. Naj-
częściej jest to najwyższej jakości tzw. 
masa SMA, tam gdzie ruch jest szcze-
gólnie duży wzmocniona podkładem 
z siatki. Dzięki swojej trwałości mimo 
dość wysokiego kosztu, per saldo 
w perspektywie kilku lat przynosi to 
oszczędności, a użytkownikom, czyli 
nam wszystkim, zapewnia odpowied-
nią jakość drogi bez względu na porę 
roku. Potrafią to docenić kierowcy po-
ruszający się po Mazowszu, bo mamy 
wiele sygnałów, że stan naszych dróg 
oceniają jako najlepszy w okolicz-
nych powiatach. Z pozostałych prio-
rytetów wymienić należy również na-
sze inwestycje w oświatę i  kulturę 
oraz służbę zdrowia i pomoc społecz-
ną.  Oczywiście nie jesteśmy w stanie 
uzdrowić całego systemu, ale staramy 
się zrobić przynajmniej wszystko to, 
co od nas może zależeć. 
WPR: A przekładając te ogólne za-
mierzenia inwestycyjne na tego-
roczne konkrety?...
ES: Jeśli chodzi o inwestycje drogo-
we będzie to m.in. dokończenie prze-
budowy ul. Powstańców Warszawy w 
Brwinowie, kontynuowanie przebu-
dowy ciągu ulic Bohaterów Warszawy 
w Pruszkowie przechodzącej w ul. Tu-
wima w Piastowie, a także ul. Długiej 
w Pruszkowie i ul. Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie. W oparciu o współ-
finansowanie z pozyskanych środ-
ków unijnych przebudowywana bę-
dzie również ul. Pruszkowska w Ra-
szynie, łącząca tę gminę z Michałowi-
cami i dalej Pruszkowem. Poważnym 
zadaniem inwestycyjnym będą rozpo-
czynane prace nad budową sieci no-

wych dróg na terenie naszego powia-
tu. W ubiegłym roku powstała uzgod-
niona z gminami koncepcja popro-
wadzenia tych połączeń drogowych, 
a w roku obecnym planujemy zlece-
nie wykonania projektów. Oprócz sa-
mych inwestycji drogowych poważ-
nym elementem kosztowym jest ich 
utrzymanie na odpowiednim pozio-
mie eksploatacyjnym. W tym roku 
wywoławczo przeznaczamy na to 
3,5 mln zł, ale kwota ta się z pewno-
ścią zwiększy, bo tradycyjnie oszczęd-
ności z planowanych przetargów dro-
gowych przeznaczamy właśnie na do-
finansowanie remontów dróg.

WPR: A jeśli chodzi o inwestycje 
budowlane?...
ES: Ważnym elementem budżetu są 
oczywiście inwestycje kubaturowe. 
Tu przede wszystkim planujemy za-
kończenie w 2009 r. budowy budyn-
ku nowej siedziby starostwa powiato-
wego przy ul. Drzymały 30. Wiemy, że 
mieszkańcy powiatu uważnie śledzą 
postępy tej budowy oczekując na po-
prawę warunków, w których będą mo-
gli załatwiać wszelkie sprawy w sta-
rostwie. To zainteresowanie jest dla 
nas potwierdzeniem celowości tej in-
westycji i w tym miejscu chcę podzię-
kować mieszkańcom za dotychcza-
sową cierpliwość oraz prosić o jesz-
cze ten rok wyrozumiałości. Mam na-
dzieję, że budowa nowej siedziby za-
kończy się w terminie i już w końcu 
bieżącego roku będziemy mogli prze-
nieść się do nowego budynku.  Pomie-
ści on wszystkie, obecnie rozrzuco-
ne w kilku miejscach miasta, agendy 
starostwa, co wydatnie usprawni pra-
ce naszego urzędu i ułatwi załatwia-
nie spraw mieszkańcom powiatu. Ko-
lejną inwestycją, istotną nie tylko dla 
naszego powiatu, będzie uruchomie-
nie punktu paszportowego obsługują-
cego trzy powiaty: pruszkowski, gro-
dziski i żyrardowski. Specjalnie do 
tego celu zaadaptowaliśmy w centrum 
miasta część parteru budynku przy 
ul. Drzymały 19/21, gdzie znajdzie się 
także miejsce na wszystkie niezbędne 
dla nowych paszportów urządzenia 
do danych biometrycznych.
 Od kilku już lat prowadzimy wie-
loetapową inwestycję budowy nowe-
go centrum sportu szkolnego przy ul. 
Gomulińskiego. Tworzymy tam no-
woczesny obiekt szkolno-sportowy. 
W ubiegłym roku została zakończo-
na budowa sali gimnastycznej. Obec-
nie, w trakcie tegorocznych szkolnych 
wakacji przystąpimy do rozbudowy 
szkoły o dodatkowe skrzydło, a także 
do modernizacji sali MOS-u, gdzie na 
miejscu starej części socjalnej powsta-
nie nowa, dwupoziomowa o znacznie 

rozszerzonych funkcjach. W samej 
sali będą to jedynie zmiany kosme-
tyczne polegające głównie na redukcji 
ilości południowych okien, gdyż do tej 
pory zbyt duże nasłonecznienie sali 
powodowało utrudnienia w jej użyt-
kowaniu.  
 Mamy również nadzieję, że 
w tym roku uda się wreszcie zrealizo-

wać budowę Muzeum Dulag 121 przy 
ul. 3 Maja w Pruszkowie. Do tej pory 
mieliśmy kłopoty z pozyskaniem wy-
konawcy dla tej stosunkowo niewiel-
kiej inwestycji. Liczymy, że obecnie 
przy zastoju w budownictwie miesz-
kaniowym będzie to łatwiejsze.
Ważnym, jak co roku, elementem in-
westycyjnym są nasze nakłady na 
służbę zdrowia. Przeznaczyliśmy 
w tym roku 1,5 mln zł na moderniza-
cję starego pawilonu szpitala powia-
towego. Zakończona zostanie tak-
że modernizacja oddziału chirur-
gicznego oraz szpitalnej izby przyjęć. 
W tym roku prowadzona będzie tak-
że modernizacja pomieszczeń Pogo-
towia Ratunkowego przy ul. Andrzeja 
23. Przeznaczamy również środki na 
zakup nowego mammografu oraz na 
komputeryzację służby  zdrowia.
WPR: Nie obawiacie się zawiro-
wań budżetowych wynikających 
z kryzysu, którym nas niektórzy 
straszą?
ES: To jest dość bezpieczny budżet. 
Oczywiście mogli byśmy sobie pozwo-
lić na sporo więcej, gdybyśmy nie mu-
sieli odprowadzać aż 18 procent „ja-
nosikowego” podatku do skarbu pań-
stwa. Ale niestety jesteśmy uznawani 
za powiat bogaty i stąd aż takie wyso-
kie obciążenia z tego tytułu.

Podczas ostatniej sesji w minionym roku Rada Powiatu Pruszkowskiego przyjęła budżet oraz plan inwestycyjny dla 

powiatu na rok 2009. O komentarz oraz przybliżenie czytelnikom „WPR” podstawowych zamierzeń władz powiatu 

w bieżącym roku poprosiliśmy Starostę Pruszkowskiego, panią Elżbietę Smolińską.

Budżet Powiatu Pruszkowskiego 

na rok 2009

• Dochody              113 587 439 zł
• Wydatki               130 677 439 zł
• Defi cyt                 17 090 000 zł
• Kredyt bankowy na 

pokrycie defi cytu          18 390 000 zł
• Spłata rat kredytu 

z lat ubiegłych                6 600 000 zł
• Wolne środki                  5 300 000 zł

Dochody powiatu w 2009 r. to głównie:
• udział w podatku dochodowym 

PIT i CIT           49,5 %
• subwencja oświatowa 

i równoważąca                   26,2 %
• dotacje z budżetu państwa 

na realizację zadań      11,8 %
• wpływy z opłaty 

komunikacyjnej                            3,3 %
• wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych     2,6 %

Wydatki powiatu w 2009 r. to głównie:
• oświata i wychowanie, edukacja, 

kultura i sport    21,2 %
• ochrona zdrowia i pomoc 

społeczna                       12,2 %
• drogi powiatowe (inwestycje 

i remonty)                11,5 %
• bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona p/poż              5,0 %
• obowiązkowa wpłata 

do budżetu państwa              17,9 %
     z tego: ogółem na inwestycje 
     we wszystkich działach          26,9 %

Elżbieta Smolińska 

Starosta Powiatu 

Pruszkowskiego o 

budżecie i  planach 

inwestycyjnych 

Powiatu na 2009r.

Budowa trasy Salomea – Wolica 
ruszy w tym roku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad ogłosiła, że w tym roku zo-
staną rozpoczęte prace nad trasą Sa-
lomea – Wolica. W Dzienniku Urzę-
dowym UE ukazała się informacja 
o przetargu na ten długo wyczekiwany 
przez kierowców łącznik tras Krakow-
skiej i Katowickiej z Al. Jerozolimski-
mi, który ma odciążyć wiecznie zakor-
kowaną Al. Krakowską. Koncerny bu-
dowlane mogą składać wnioski o do-
puszczenie do udziału w postępowa-
niu do 30 stycznia. Jednak nie wiado-
mo, czy GDDKiA będzie w stanie roz-
począć budowę. Wydaną w maju decy-
zję środowiskową zaskarżyły trzy sto-
warzyszenia m.in. mieszkańcy Mag-
dalenki, którzy chcą zmienić lokaliza-
cję węzła tej trasy, by odsunąć ruch od 
swoich domów. Wystosowali nawet pi-
smo w tej sprawie do Komisji Europej-
skiej. Jak podaje GDDKiA trasa ma być 
gotowa przed Euro 2012. W tym cza-
sie ma być gotowy fragment obwodni-

cy Konotopa – Okęcie. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planami korki w Jan-
kach i Raszynie staną się tylko wspo-
mnieniem.             (as)

Kolejny remont Al. 
Jerozolimskich

W zeszłym roku remontowany był 
5km odcinek Al. Jerozolimskich. 
Nie minął rok a jezdnia znów wyma-
ga remontu. Jak tłumaczy rzecznicz-
ka Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich pani Monika Burbon, re-
mont jezdni może ruszyć dopiero wio-
sną. Obecnie temperatura jest zbyt ni-
ska na prace drogowe. Poprzedni re-
mont odbywał się w listopadzie, co mo-
gło wpłynąć na tak szybkie zniszcze-
nie nawierzchni. Drogowcy zdecydo-
wali, że największy uszczerbek ponio-
sły fragmenty asfaltu na skrzyżowa-
niach i to one zostaną wyremontowa-
ne. Jak dotąd naprawy wymagają m. 
in. skrzyżowanie Al. Jerozolimskich 
z ul. Tysiąclecia (Piastów) oraz z ul. Re-
gulską (Michałowice). Wiosną odbę-

dzie się kolejna inspekcja tego odcin-
ka, aby sprawdzić czy przez zimę na-
wierzchnia nie odkształciła się jeszcze 
w innych miejscach. Jeżeli zaistnieje 
taka sytuacja nowe uszkodzenia rów-
nież zostaną naprawione.                   (as)

Parking z przeszkodami

Od kilku miesięcy nieopodal stacji 
PKP w Brwinowie stoi gotowy do użyt-
ku parking dla blisko 60. samocho-
dów. Sporo, zważywszy na występują-
cy praktycznie we wszystkich miejsco-
wościach brak miejsc do parkowania, 
także bardzo wyraźnie odczuwalny 
w Brwinowie. Parking nie działa. Po-

stawiły go Koleje Mazowieckie w ra-
mach akcji „Parkuj i jedź” zachęcającej 
kierowców do korzystania z usług ko-
lei.
Przyczyną, dla której parking nie dzia-
ła jest protest złożony przez jednego 
z mieszkańców gminy do Wojewódz-
kiego Inspektoratu Nadzoru Budowla-
nego. Przyczyna protestu? Zbytnia bli-
skość parkingu od placu zabaw.
 - Rzeczywiście sąsiadują ze sobą, 
jednak moim zdaniem, wpływ samo-
chodów na dzieci byłby głównie wizual-
ny – tak komentuje sytuację burmistrz 
gminy Brwinów, Andrzej Guzik – Prze-
cież główna fala parkowań zupełnie nie 
będzie się pokrywała terminami zabaw 
dzieci. Rzeczywiście, ze względów for-
malnych, protest jest uzasadniony. Ze 
względów życiowych – jest to skrajnie 
niekorzystne dla interesu gminy.
 Najprawdopodobniej problem zo-
stanie rozwiązany w ten sposób, że Ko-
leje Mazowieckie przesuną o kilka me-
trów plac zabaw dla dzieci. Na to jednak 
przyjdzie poczekać mieszkańcom gmi-
ny aż mrozy odpuszczą. (kf) 

Komunikacja
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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; e-mail: automobiles@peugeot.com.pl

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

Od ponad dziesięciu lat brwinowskim 
Ośrodkiem Kultury rządzi Stefania Ca-
rofano–Bugajska. Odbywają się w nim 
codzienne zajęcia artystyczne dla dzie-
ci i młodzieży. Co pewien czas organi-
zowane są imprezy wykraczające poza 
gminę, choćby coroczne konkursy  te-
atralne, Przegląd Gry na Keyboardzie, 
Przegląd Twórczości Osób Niepełno-
sprawnych „Dębowy Liść”, Konkurs 
Plastyczny na Projekt Kartki Świą-
tecznej i Zimowej, Przeglądy Zespołów 
Wokalnych. Tradycyjnie też Ośrodek 
organizuje Akcję Lato i Zima w mieście – 
w 2008 r. z tej formy skorzystało zimą 
siedemdziesięcioro dzieci, latem – 154.
Dodajmy, że w ramach Ośrodka funk-
cjonują dwie biblioteki w gminie, jest 
świetlica w Otrębusach i sala nieomal 
teatralna w Żółwinie przy OSP.
 Z pozoru wszystko jest OK. Jednak 
od ostatnich wyborów samorządowych 
atmosfera wokół tej instytucji kultu-
ry zaczęła gęstnieć. Znalazło to swo-
je bezpośrednie przełożenie w uchwa-
lonym na rok ubiegły budżecie – z pla-
nowanego blisko miliona złotych dota-
cji Rada Miasta przyznała nieco ponad 
500 tys. zł. Z racji tak drastycznych cięć 
zrezygnowano chociażby z organizacji 
corocznych Dni Brwinowa.

 Rada w specjalnej uchwale z 10 
września 2008 r. dokonała oceny pra-
cy Ośrodka Kultury w Brwinowie. Ne-
gatywnej. Wśród zarzutów znaleźć 
można: „niespełnienie celu misyjne-
go”, „oferowania powtarzalnego od 
lat planu działalności, bez piętna ory-
ginalności czy kreatywności”, kon-
kludując „Rada Miejska stwierdza, że 
w działalności Ośrodka Kultury domi-
nuje komercja, „towarowy” obrót kul-
turą przez małe „k”, zamiast rzeczywi-
stego rezonansu kulturalnego, aktyw-
nego uczestnictwa lokalnej społeczno-
ści w kulturze.” Rada zaleciła przedło-
żenie do końca września planu zmian. 
W odpowiedzi dyrekcja i pracowni-
cy Ośrodka Kultury opublikowali list 
otwarty. Czytamy w nim: „Zarzuca się 
Ośrodkowi, że nie pracuje, nie działa, 
co jest nieprawdą. Jako dowód załącza-
my zrealizowany program w roku 2007. 
Ponadto zarzuca się Ośrodkowi, że nie 
współpracuje z organizacjami społecz-
nymi. Jako dowód załączamy (jesz-
cze nie wszystkie) opinie organizacji.” 
I dalej: „Co roku staramy się rozszerzyć 
ofertę zajęć stałych, np: o Klub Malu-
cha, Warsztaty Wikliny Papierowej, 
Kółko Robótek Ręcznych, Klub Olim-
pijczyka.”
 Myliłby się ktoś sądząc, że to ko-
niec wojny. Oto bowiem na łamach pi-
sma „Brwinów.com” zabiera głos Prze-
wodniczący Rady Miasta Gminy Brwi-
nów Krzysztof Falkowski artykułem 

pod wiele mówiącym tytułem: „Z OK 
nie jest OK”. Formułowane są zarzu-
ty: „Ośrodek zajmuje się kulturą tylko 
z nazwy. (…) W roku bieżącym wszyst-
kie czynności w tym zakresie przeję-
ła komórka z Urzędu. Takie wydarze-
nia jak: Festiwal Siedmiu Spotkań, Uni-
wersytet Każdego Wieku, Europejskie 
Dni Dziedzictwa, Dni Brwinowa, czy 
też ważniejsze uroczystości w mieście 
nie są realizowane przez Ośrodek Kul-
tury. A powinny. Jedynym wydarze-
niem, które Ośrodek Kultury może za-
pisać na swoje konto to zorganizowanie 
Dożynek. I to też nie samodzielnie, bo 
przy udziale Sołtysów”.
 Czas płynie. Zbliża się termin za-
twierdzania budżetu. Burmistrz An-
drzej Guzik w planach przewiduje do-
tację dla Ośrodka w wysokości 830 tys. 
zł. Osobną pulę wydzielono dla biblio-
tek. Czy to dużo? Budżet Brwinowa 
wynosi nieco ponad 60 mln. zł. W oko-
licy: Milanówek, budżet – 71 mln. zł, 
na ośrodek kultury – 1,35 mln. zł, Pod-
kowa Leśna: budżet ok. 21 mln. zł, kul-
tura 1,12 mln. zł i zupełnie inna kate-
goria: Grodzisk Mazowiecki: ponad 
122 mln. zł z tego na kulturę 3,68 mln. 
zł.
 To jednak tylko plany. Radni z Ko-
misji Kultury, Oświaty i Sportu, w któ-
rej zasiadają m.in. Waldemar Matu-
szewski (Przewodniczący Komisji), re-
żyser teatralny, Andrzej Precigs – ak-
tor, Konrad Goljanek – tancerz, podej-

mują decyzję o drastycznym obcięciu 
tej dotacji do wysokości 200 tys. zł.
 -Tak, to jest bardzo radykalna decy-
zja – tłumaczy Waldemar Matuszew-
ski, Przewodniczący Komisji Kultu-
ry. – Jako Rada jesteśmy bardzo nieza-
dowoleni z pracy Ośrodka i w ten spo-
sób chcemy wymusić w nim zmiany. 
Nie może być tak, że większość pienię-
dzy jest przeznaczana na płace pracow-
ników, a na działalność merytoryczną 
najwyżej 30 procent. Chcemy wymusić 
redukcję personelu, rozpisanie konkur-
su na dyrektora Ośrodka. Jeśli pani Bu-
gajska ma ochotę, może do niego przy-
stąpić. Chcemy bardziej bezpośrednio 
wpływać na kształt kultury w naszej 
gminie.
 - Moja ocena całokształtu działal-
ności dyrektor Stefanii Bugajskiej jest 
pozytywna – deklaruje burmistrz An-
drzej Guzik. – Oczywiście, nie pozba-
wiona wad, ale pozytywna. Moim zda-
niem to właśnie dyrektor – uwzględ-
niając specyfikę działalności Ośrodka 
Kultury – decyduje czy działa za pomo-
cą wynajętych firm zewnętrznych, czy 
siłami swoich pracowników. Tu liczy 
się rachunek ekonomiczny. A w gruncie 
rzeczy jest to konflikt personalny.
Przyznaje to również Waldemar Matu-
szewski.
 - Konieczne są zmiany, nowe, twór-
cze spojrzenie na kulturę – zauważa. – 
Nie można powielać w nieskończoność 
tych samych schematów.

 Uwaga: rozmowę przeprowadzili-
śmy 12. stycznia w godzinach poran-
nych. W tym samym dniu ma odbyć 
się druga część Sesji Rady Miejskiej, na 
której ma zostać zatwierdzony budżet 
gminy. Przed Sesją ma jeszcze odbyć się 
posiedzenie Komisji Kultury. Tuż przed 
nią Sekretarz Gminy Urszula Kolasiń-
ska, przekazuje nowiny. Dyrektor Ste-
fania Bugajska złożyła oświadczenie, 
że z dniem 30 kwietnia przechodzi na 
emeryturę. Burmistrz postanowił w tej 
sytuacji rozpisać konkurs na nowego 
dyrektora Ośrodka Kultury.
 Komisja, nie kryjąc swego zadowo-
lenia z takiego obrotu rzeczy, postana-
wia zwiększyć dotację do 300 tys. zł. 
Jak to określiła radna Wanda Chrza-
nowska – na czas przetrwania.
 Przy nowej dyrekcji ma zostać 
zwiększona.
 - Uważam, że jeśli Rada oczekuje 
działalności Ośrodka, to powinna za-
bezpieczyć stosowne pieniądze – swego 
sceptycyzmu nie kryje Andrzej Guzik. 
 – Utrudni to także procedurę kon-
kursu – trudno będzie znaleźć chęt-
nych do kierowania placówką o tak mi-
kroskopijnym budżecie. Poszukiwanie 
w trakcie roku nowych środków nie jest 
najłatwiejszym zadaniem.
 Rada Miejska Gminy Brwinów nie 
uchwaliła w dniu 12 stycznia 2009 
roku budżetu. Dyrektor Stefania Caro-
fano–Bugajska odmówiła zabrania gło-
su w tej sprawie.

Brwinowski Dom Kultury. Ośrodek specjalnej troski
Krystyn Fok  Brwniów



6 16 STYCZNIA 2009 • WPR46 • WWW.GAZETAWPR.PL

Aktualności

W głębokim smutku i w nieopisanym żalu spotkaliśmy się dziś, by pożegnać 
śp. Marię Kwasiborską Sybilską, naszą koleżankę, przyjaciółkę, długolet-
nią radną - Przewodniczącą Rady Powiatu Pruszkowskiego i towarzyszyć Jej 
w tej ostatniej drodze. 

Ta śmierć, która dotknęła nas wszystkich: rodzinę, przyjaciół, znajomych  jest 
dla nas ogromnym ciosem i jest nam niezwykle ciężko rozstawać się z śp.Ma-
rią na  zawsze. Mamy bowiem świadomość tej pustki, która pozostała po Jej 
odejściu i której nie da się niczym zapełnić. 

Jako Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego, śp. Maria Kwasiborska 
Sybilska wywarła duży wpływ na kształtowanie się samorządności powiato-
wej, podejmując działania na rzecz integracji i współpracy pomiędzy  powia-
tem,  a  jego  gminami.  Starała się zawsze być obecna na wszystkich uroczy-
stościach, spotkaniach, jubileuszach, które odbywały się w gminach. Z łatwo-
ścią skupiała wokół siebie ludzi i chętnie dzieliła  się z nimi swoim doświad-
czeniem.

Przez 6 lat przewodniczyła sesjom Rady Powiatu Pruszkowskiego pre-
zentując w ważnych sprawach swoje zawsze głęboko przemyślane zda-
nie, którego potrafi ła bronić, będąc jednocześnie otwartą na argumenty in-
nych.                                                                                                                                                                                                 

Zarówno Zarząd Powiatu Pruszkowskiego jak i ja osobiście, będziemy wspo-
minać Cię Mario jako wspaniałego przyjaciela, życzliwego i wyrozumiałego  
człowieka, wielkiego społecznika otwartego na ludzi, zaangażowanego na 
rzecz pomocy drugiemu człowiekowi, zawsze gotowego nieść bezinteresow-
ną pomoc. 

Ja osobiście te lata ścisłej współpracy z Tobą Mario wspominam jako spotka-
nia,  kiedy służyłaś mi radą i pomocą – zawsze mogłam liczyć na Twój uśmiech 
i życzliwość. Wspierałaś mnie w trudnych chwilach i dopingowałaś do podej-
mowania nowych zadań oraz przezwyciężania przeciwności losu.       

Dziś pozostawiasz nas samych. 
Czujemy się w pewnym stopniu pozbawieni  jakiejś  cząstki  życia,  

która wiązała się z  Tobą  Mario.

Nad Tobą pochyla się sztandar  Powiatu  Pruszkowskiego  –  byłaś  wielką orę-
downiczką  jego  ufundowania.                                                                                                                                                                       

Niech ten symboliczny gest będzie naszym pożegnaniem z Tobą i jednocze-
śnie podziękowaniem za Twoją pracę, zaangażowanie w sprawy powiatu 
Pruszkowskiego oraz za Twoją obecność wśród nas.

Każdego z nas czeka ta najważniejsza chwila - chwila śmierci, która odsło-
ni, po jakiej stronie zatrzymaliśmy się na wieczność – po stronie Światła, czy 
ciemności. 

Ty nie obawiałaś się tej chwili i ufam, że właśnie teraz śmiało podążasz ku 
Światłu.

Odeszłaś, ale na zawsze pozostaniesz  wśród  nas,  –  bowiem  sprawi-
my  to mocą   naszej  pamięci  o  Tobie                                            

Synom oraz całej Rodzinie Zmarłej  składam  serdeczne wyrazy współczucia.

Droga Mario – spoczywaj w pokoju.

Elżbieta Anna Smolińska
Starosta Pruszkowski

Pożegnanie śp. Marii 
Kwasiborskiej Sybilskiej

C
zy wiesz szanowny Czytelni-
ku, ile zużywasz statystycz-
nie - rocznie rozmaitych fo-
liowych torebek i siateczek, 

worków i woreczków, które otrzymywa-
łeś jeszcze niedawno za darmo w skle-
pie? Otóż, przeciętnie ponad 300! Teraz 
pod pretekstem ustawy, której jeszcze 
niema oraz rzekomych lub faktycznych 
akcji pro-ekolo-
gicznych, sklepo-
wi sprzedawcy, a 
ściślej właściciele 
sklepów, wyciąga-
ją  z naszych kie-
szenie krocie, ro-
biąc nierzadko 
największy inte-
res życia. Jak to 
możliwe?

Wielka przebitka
Ustawa o opa-
kowaniach, któ-
ra służy jako ar-
gument kupcom 
nie dość, że nie 
istnieje (jest tyl-
ko jej projekt), 
ale wręcz może 
wejdzie w życie 
nie wcześniej niż 
w 2010 roku (!), 
a opłaty za tor-
by i siatki będą 
obowiązywać od 
początku 2015 
roku! Wiele tej 
kwestii poświecił 
miejsca red. Piotr 
M a z u r k i e w i c z 
(„Rzeczpospoli-
ta” 27-28 grudnia 
2008), tytułując 
swój artykuł zna-
miennie „Klient 
w torbę nabity”. 
Jak zauważył, dzisiaj już płacimy za to-
rebki i siatki foliowe nawet po 60  gro-
szy, gdy zapis planowanej ustawy ogra-
nicza górny pułap na … 40 groszy! Co  

więcej, koszt produkcji takiej siatki to 
około 3 grosze, więc jak widać, siatka, 
czy plastikowa torebka to najlepszy biz-
nes dla sklepikarzy, bowiem sprzedając 
ją nam nawet za 30 groszy mają kilku-
krotną przebitkę! Czy jest w sklepie ja-
kiś inny towar na którym handlowcy 
mogą zarobić 200, 300 a nawet 1000 
procent? Nie ma! Jak podała „Rzeczpo-
spolita” jedna z sieci handlowych wyco-
fując jednorazówki zaoszczędzi miedzy 
15 a 17 milionów złotych! Co więcej, za-
robi na tych płatnych i to niemało! 

Tuż za rogiem
Oczywiście osiedlowy czy lokalny skle-
pik o takich kwotach nie może nawet 
śnić, jednak to, że kiedyś dawano nam 

w nim siatkę, a teraz każe się ją kupo-
wać pod pretekstem nieistniejącej usta-
wy i wyssanych z palca przepisów, to 
zwykle nawijanie makaronu na uszy - 
jak mawiają kolokwialnie młodzi. Na-
bijanie klienta w butelkę. Pod pretek-
stem akcji ekologicznych, nabijają sobie 
kiesę, bowiem zakazu rozdawania sia-
tek i torebek – jak dawniej - zwyczajnie 
nie ma. Co więcej inne przepisy mówią 
wprost, że towar powinniśmy otrzy-
mać w sklepie należycie zapakowany. 
W wypadku żywności kwestia to nieba-

gatelna! Co ciekaw-
sze, jak czytamy w 
„Rzeczpospolitej” o 
ile w innych krajach 
kwoty pozyskane 
ze sprzedaży toreb 
biodegradowalnych 
trafi ają do specjal-
nych funduszy na 
ochronę środowi-
ska, w naszym kraju 
pieniądze za sprze-
dane siatki lądują 
zazwyczaj w czyjejś 
kieszeni. Owszem, 
ekologia – tak, po-
stawy proekolo-
giczne – jak naj-
bardziej, ale nabi-
janie kabzy pod ja-
kimkolwiek pretek-
stem… W tym wy-
padku jestem zde-
cydowanie przeciw. 
Oczywiście, war-
to iść do sklepu z 
własną torbą wie-
lokrotnego użytku,  
są proste, składane 
koszyki mieszczą-
ce się gdzieś w zaka-
markach samocho-
dowego bagażni-
ka. Może więc war-
to pomyśleć, że na 
zakupy – jak kiedyś 
– idziemy z torbą, 
a nie jedynie z nią 

wracamy. Ot choćby po to, aby handla-
rzowi pokazać fi gę, gdy powołując się 
na nieistniejące przepisy będzie chciał 
sięgnąć do naszego portfela.

Piotr Iwicki Raszyn

Płacisz za opakowania foliowe? 
Nie daj się oszukać.

SPOŁECZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

NR 23

GIMNAZJUM
SPOŁECZNE

SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ:

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
ROK ZAŁOŻENIA 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ

ROK ZAŁOŻENIA 2004

INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY
w godz. 9.00 - 14.00   tel. 022 758 76 80 

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl        www.slo23.edu.pl

UL. POLSKIEJ  ORGANIZACJI   WOJSKOWEJ 10

• wysoko wykwalifi kowaną  -  wymagającą, ale życzliwą kadrę pedagogiczną
nauczanie w małych zespołach klasowych - do 18 osób,

• dwa języki obce w wymiarze rozszerzonym (angielski i niemiecki)           
• dodatkowo do wyboru 1-3 przedmiotw w wymiarze rozszerzonym (w zależności 

od przewidywanych egzaminów maturalnych) realizowane w małych grupach
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub malarstwa, rzeź-

by i projektowania; klub fi lmowy; koła przedmiot we zależnie od zainteresowań i 
potrzeb młodzieży 

• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie
• własna bibliotekę 
• życzliwą atmosferę, bezpieczeństwo, •  opiekę pedagoga
• stypendium naukowe dla najlepszych uczniów
• wyjazdy krajowe i zagraniczne

30% ZNIŻKI CZESNEGO DLA RODZEŃSTWA

PRUSZKÓW
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Aktualności

Czy gmina Raszyn utonie w długach?

K
ryzys gospodarczy i fi nanso-
wy stał się faktem. Objął on 
swym zasięgiem niemal cały 
cywilizowany świat w tym 

Polskę, ale jakby nie zauważyły tego 
nasze gminne władze.
 Uchwalony na 2009 rok budżet 
Gminy Raszyn zawiera planowane po-
nad 36 milionowe zadłużenie, którego 
obsługa i spłata w latach następnych 
uniemożliwi realizację nawet najbar-
dziej niezbędnych inwestycji. Ponad-
to poziom długu zbliża się niebezpiecz-
nie do dopuszczalnego przez ustawę 
o fi nansach publicznych, co w przy-
szłości może spowodować jeszcze do-
tkliwsze konsekwencje. 

Początek końca
Poważne instytucje fi nansowe i gospo-
darcze czynią oszczędności i wdrażają 
plany antykryzysowe zaś wójt Gminy 
Raszyn Janusz Rajkowski  przy apro-
bacie swoich radnych, rozpoczyna fi -
nansowy rajd pod prąd. Wszyscy pa-
miętamy jak w swoich hasłach wy-
borczych głosił planowane zerowe za-
dłużenie i oparcie fi nansów gminy na 

oszczędnościach i rozważnych wydat-
kach. Cóż, widać posmakował w wy-
dawaniu dużych sum pieniędzy, ale 
taki stan rzeczy to raczej realizacja ha-
sła „po nas - choćby potop”, niż mądre 
zaspakajanie lokalnych potrzeb. My-
liłby się ten, który sądziłby, że wynika 
to z braku asertywności wójta Rajkow-
skiego w stosunku do żądań radnych 
i mieszkańców. Otóż nie zgodził się 
on, powtarzam nie zgodził się! na żad-
ne zmiany, które po trzydniowej pracy 
nad projektem, przedstawiła w formie 
wniosków komisja budżetu. Pokazał  w 
ten sposób kto naprawdę rządzi oraz 
to, że Rada Gminy to tylko 

Maszynka do głosowania
Krąży opinia, że planowanie do wyko-
nania mało realnych inwestycji to tyl-
ko zwykłe efekciarstwo, a spolegli-
wa Rada Gminy w ostateczności i tak 
zdejmie je w ramach zmian budżeto-
wych. Tak było w 2008, podobnie jak 
i w 2007 roku. Rozdęty budżet to jed-
nocześnie dobry argument dla forso-
wania sprzedaży majątku gminnego 
w celu pozyskania środków. Z tym, że 
po sprzedaży nowego budynku „komu-
nalnego” oraz budynku tzw. „cechu” 
jest coraz mniej atrakcyjnych gmin-
nych nieruchomości. Jednocześnie 
czas spadających cen to nie najlepszy 
moment na takie ruchy. Ale skoro wójt 
obiecywał zerowe zadłużenie gminy 
w czasie wyborów a teraz topi ją w kre-
dytach i pożyczkach, to czy kogoś wy-
przedaż majątku dziwi? Jak widać, 

obietnice wyborcze były tylko niesław-
ną kiełbasą! Gorzej! Nie ma też szans 
na znaczący wzrost dochodów gminy z 
wpływów podatkowych, o czym z roz-
brajającą szczerością poinformował na 
sesji budżetowej wójt. Jest to oczywi-
ste, skoro nie stworzono na jej terenie 
odpowiednich warunków dla gospo-
darczego i społecznego rozwoju a gmi-
na już nawet w opinii tych, którzy gło-
sowali na Rajkowskiego i jego poplecz-
ników, cofa się zamiast rozwijać! Ra-
tunek dla Raszyna to uzyskanie odpo-
wiednich środków zewnętrznych, ale 
w obliczu fi nansowego kryzysu, bar-
dzo trudno liczyć tu na powodzenie i 
opieranie na tym przyszłości dwudzie-
stotysięcznego społeczeństwa to czy-
sty hazard. Warto dodać, że w rubryce 
mówiącej o środkach unijnych przewi-
dzianych na rok 2009, widnieje ZERO!      

Raszyński cynizm i rozpasanie
Czasy sarmackiej szlachty, która żyła 
ponad stan i marnotrawiła swoje ma-
jątki popadając w długi, minął bezpow-
rotnie. Ale raszyński samorząd jak-
by nie chciał tego zauważyć, co przy-
chodzi mu tym łatwiej, że nie ryzyku-
je swoich prywatnych funduszy, a jedy-
nie publiczne środki przeznaczone na 
funkcjonowanie i rozwój naszej gminy. 
Co więcej „gospodarska troska” o wła-
sne fi nanse jest w pełni realizowana, 
dzięki uchwale Rady Gminy w 2009 
roku Wójt Gminy Raszyn Janusz Raj-
kowski będzie pobierał pensję w wyso-
kości ponad 12000 zł. To już kpina. 

Sytuacja w Raszynie przypomina wyda-
rzenia w USA, gdzie banki  i liczne instytu-
cje fi nansowe, upadły bądź stanęły w obli-
czu bankructwa. Nie przeszkodziło to jed-
nak w wielu wypadkach w tym, by człon-
kowie ich zarządów wypłacili sobie gigan-
tyczne odprawy i dywidendy. Wójt Raj-
kowski lekką ręka planuje zadłużenie gmi-
ny „po uszy” i ma czelność zacząć pobierać 
jeszcze wyższe wynagrodzenie. A wszyst-
ko to z kieszeni podatników – mieszkań-
ców. Warto zauważyć, że kredyty i pożycz-
ki tak lekka ręką zaciągane przez Rajkow-
skiego i jego popleczników, spłacane będą 
również z dochodów własnych gminy, czy-
li … podatków wpływających do gmin-
nej kasy wprost z kieszeni mieszkańców 
i przedsiębiorców. Wielkie długi oznaczają 
wzrost podatków, choć to już w zasadzie 
specjalnie nam nie grozi, bowiem Raszy-
nianie łupieni są jednymi z najwyższych. 
Jeśli dodać do tego przejadanie pieniędzy 
przez rozrastającą się administrację i ko-
munalną spółkę oraz gigantyczny wzrost 
cen wody, kanalizacji i innych gminnych 
dóbr, jawi się nam obraz gminy Raszyn 
nieprzyjaznej mieszkańcom. Bardzo nie-
przyjaznej! Gdy nasi czytelnicy dowiadują 
się również, że Raszynem rządzi wójt Raj-
kowski  – mieszaniec całkiem innej gminy 
i całkiem innego powiatu, najczęściej kwi-
tują to słowami: chcieli, to mają! Sami so-
bie go i radnych wybrali. 

Komentuje Piotr IwickiWielomilionowy defi cyt 

gminy Raszyn w budżecie 

na rok 2009

Andrzej Zaręba Raszyn

30 grudnia odbyła się skromna uro-
czystość otwarcia Komisariatu Poli-
cji Gminy Michałowice w Regułach. 
Honory gospodarza pełnił podin-
spektor Waldemar Perdion (komen-
dant Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Wśród przybyłych go-
ści znaleźli się m.in. wójt Gminy Mi-
chałowice Roman Lawrence, prezy-
dent Pruszkowa Jan Starzyński, za-
stępca komendanta Straży Pożar-
nej w Pruszkowie Sławomir Przy-
bysz, dyrektor Zakładu Obsługi Go-
spodarstwa Pomocniczego Komen-
dy Stołecznej Policji Dariusz Komor-
nicki, były komendant Komisariatu 
w Michałowicach Przemysław Sobie-
ski oraz proboszcz kościoła pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach 
– ks. Jan Gąsiorowski, który poświę-
cił nowo oddany budynek.
 Od początku budowy do oddania 
obiektu minęły cztery lata. Ale jak 
mówią policjanci opłacało się czekać. 
Wreszcie warunki ich pracy znacz-
nie się poprawią. Wcześniej zajmo-
wali niewielkie pomieszczenie o po-
wierzchni 78m kw., teraz do swojej 
dyspozycji mają budynek o łącznej 
powierzchnie 680m kw. Część sprzę-
tu: meble, nowe komputery, sprzęt 
łączności znajduje się jeszcze w ma-
gazynie Komendy Stołecznej i cze-
ka jedynie na transport. Komisariat 
otrzymał również nowy, oznakowa-
ny radiowóz marki Kia z pełnym wy-
posażeniem.

(as)

Nowy Komisariat 
Policji w Regułach
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Wywiad dla WPR

Bogdan Marecki

Grodzisk Mazowiecki

Bogdan Marecki

Rozmawiał Olgierd Lewan

Udana dekada powiatu grodziskiego

WPR - Co dało Powiatowi Grodzi-
skiemu i jego mieszkańcom pierw-
sze dziesięciolecie?

Marek Wieżbicki - Na pewno rozwój. 
Od roku 2002 mamy ponad 100-pro-
centowy wzrost dochodów, no i tym 
samym wydatków, a więc także moż-
liwych inwestycji. Skala różnicy mię-
dzy ówczesnym budżetem na niecałe 
30 mln zł, a obecnym ponad 70-mi-
lionowym w roku 2009, świadczy do-
bitnie o dynamiźmie rozwojowym po-
wiatu grodziskiego w ostatnich latach. 
Wtedy na inwestycje mogliśmy prze-
znaczyć zaledwie półtora miliona zło-
tych, a w tegorocznym budżecie stać 
nas na inwestycje warte ponad 15 mi-
lionów. Oczywiście realne potrzeby są 
znacznie większe i rzeczywiście zna-
czącą poprawę, szczególnie w inwesty-
cjach drogowych, mogłoby przynieść 
dopiero przeznaczanie na ten cel przez 
kilka lat z rzędu kwoty 20-30 mln zł.

WPR -  W co przede wszystkim 
chcecie inwestować?

M.W. - Trzy podstawowe funkcje dzia-
łalności powiatu, w których można 
ocenić nasze osiągnięcia, to oświa-
ta ponadgimnazjalna, służba zdro-
wia - bo przecież każdy powiat posia-
dający szpital boryka się w naszych 
realiach z mniejszymi lub większy-
mi problemami w tym zakresie,  no 
i oczywiście nerw nie tylko powiatu, 
ale województwa i całego kraju, czyli 
drogi.  Jeśli chodzi o oświatę i kultu-
rę, to szczególnie ostatnie lata podsu-
mowałbym jako bardzo udane. Mamy 
pięć zespołów szkół oraz szkolne cen-
trum kształcenia praktycznego. We 
wszystkich tych zespołach udało nam 
się zmodernizować kotłownie, a czę-
ściowo ociepliliśmy już także elewa-
cje budynków szkolnych. Rozbudowa-

liśmy również szkolne zaplecze spor-
towe - w czterech zespołach szkolnych 
oddaliśmy do użytku wielofunkcyj-
ne boiska sportowe, a w zespole szkół 
specjalnych wybudowaliśmy salę gim-
nastyczną z zapleczem dydaktycznym.  
Od 2007 roku wspólnie z nową dyrek-
cją Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawi-
sku prowadzimy również program re-
witalizacji pałacyku oraz otaczającego 
go parku. Mamy nadzieję uzyskać tam 
wsparcie ze środków unijnych, ale naj-
pilniejsze prace, w tym remont pokry-
cia dachowego, wykonamy już teraz. 
Wybudowana został strażnica Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Grodzisku 
Mazowieckim przy istotnym, bo pra-
wie 1,5 mln udziale Powiatu Grodzi-
skiego.

WPR - A służba zdrowia? Powiat 
jest właścicielem znanego na ca-
łym Mazowszu Szpitala Zachod-
niego, budzącego ostatnio miesza-
ne uczucia…

M.W. - O budowie tak dużego obiek-
tu szpitalnego w Grodzisku zdecydo-
wano jeszcze przed powstaniem po-
wiatów, ale jej zakończenie, oddanie 
do użytku i przeniesienie starego 
szpitala z Turczynka spadło już 
na nasze barki. Myślę, że pora-
dziliśmy sobie z tym nie naj-
gorzej. Szpital jest cenionym 
w całym kraju zespołem me-
dycznym plasującym się 
w rankingu szpitali spe-
cjalistycznych i onkolo-
gicznych na drugim 
miejscu w kraju, 
a pierwszym na 
Mazowszu. Rocz-
nie oddział ra-
tunkowy na-
szego szpita-
la obsługu-
je ponad 
50 tysię-
cy pa-

cjentów. Skala wielkości szpitala, po-
przez znane problemy krajowej służby 
zdrowia, przekłada się niestety na jego 
problemy finansowe. I to jest ta druga 
strona medalu, której jeszcze nie uda-
ło nam się satysfakcjonująco rozwią-
zać. W opracowanie optymalnego roz-
wiązania zaangażowane są obecnie 
i dyrekcja szpitala, i zarząd oraz rada 
powiatu. Trzeba jednak mieć świado-
mość, że nie wszystko niestety zale-
ży od samorządu. Moim zdaniem pro-
cedury medyczne są niedoszacowane 
przez NFZ, co w przypadku tak dużego 
i wielozadaniowego zespołu medycz-
nego generuje problemy finansowe.

WPR -  Wspomniał Pan o „nerwie”, 
jakim są drogi powiatowe…

M.W. -  Nie tylko powiatowe oczywi-
ście, ale te są w naszej gestii, więc do 
nich się mogę odnosić. Środki prze-
znaczone na modernizacje dróg stano-
wią absolutną większość, bo aż ponad 
13 mln zł w naszym budżecie inwe-
stycyjnym. To świadczy o wadze jaką 
przykładamy do tego problemu. Oczy-
wiście potrzeby są znacznie większe. 
Udało nam się zakończyć remont drogi 

Grodzisk-Siestrzeń rozpoczęty 
jeszcze w latach 90-tych przed 
kadencją powiatów, ale na po-

ważnie potraktowany dopie-
ro przez nas. 

Przy współudziale unij-
nych środków finanso-

wych zmodernizo-
waliśmy też 
drogę Ksią-
żenice-Ur-

szulin, 
która uła-

twia do-
jazd do 

trasy ka-
towic-

kiej, 
a tym 

samym 

usprawnia 
komunikację z Warszawą. A przed 
nami w najbliższym czasie kolejne 
duże inwestycje:  budowa drogi Mila-
nówek-Opypy oraz remont drogi Gro-
dzisk-Józefina. Jak wspomniałem po-
trzeby są znacznie większe, ale regla-
mentuje je nam wielkość posiadanych 
środków finansowych.

WPR -   Jak oceniłby Pan osiągnię-
cia powiatu w jego roli samorzą-
dowej i administracyjnej?

M.W. -  Jesteśmy powiatem o bar-
dzo dużym zróżnicowaniu charakte-
ru gmin. Na wschodzie miasta-ogro-
dy Podkowa Leśna i Milanówek, 
w centrum przemysłowo-rolniczy Gro-
dzisk o dużej dynamice inwestycyjnej, 
oraz trzy gminy rolnicze Żabia Wola, 
Jaktorów i Baranów, z których najbar-
dziej rolnicza pozostaje ta ostatnia, bo 
dwie poprzednie leżąc na szlakach ko-
munikacyjnych stają się coraz bardziej 
osadnicze dla uciekających poza mia-
sto mieszkańców Warszawy. Powiat 
się dynamicznie rozwija, a w ciągu tego 
dziesięciolecia  liczba mieszkańców 
wzrosła o 10 procent. Warto podkre-
ślić, że dzięki dynamizmowi inwesty-
cyjnemu jesteśmy powiatem o najniż-
szym na Mazowszu, nie licząc Warsza-
wy, wskaźniku bezrobocia. To co nam 
przeszkadza, to zaszłości z poprzed-
niego podziału administracyjnego, 
w wyniku których w zakresie spraw 
sądowniczych mieszkańcy gmin Jak-
torów i Baranów są obsługiwani 
w Żyrardowie, a w drugiej instancji aż 
w Płocku (!). Wystąpiłem do odpowied-
nich organów państwowych, by tą sy-
tuację zmienić, ale jak do tej pory jest 
ten stan utrzymywany. Mam nadzieję, 
że nie trzeba będzie czekać kolejnego 
dziesięciolecia, żeby tą sytuację znor-
malizować.

WPR -   Czego oczywiście życzymy 
i dziękujemy za rozmowę.

Okrągłe rocznice sprzyjają podsumowaniom – co się udało już osiągnąć, a co jest jeszcze przed 

nami.  O podsumowanie minionego dziesięciolecia powiatu poprosiliśmy grodziskiego starostę 

Marka Wieżbickiego. 

Z
aczęło się 12 grudnia 
od okolicznościowej wy-
stawy i widowiska arty-
stycznego przygotowane-

go przez młodzież. Kulminację uro-
czystości stanowiła jednak  uroczy-
sta sesja Rady Powiatu zorganizo-
wana w sali widowiskowej nowo-
czesnego Centrum Kultury. Wśród 
licznych gości, oprócz władz powia-
towych i przedstawicieli samorzą-
dów z wszystkich grodziskich miast 
i gmin, honorowe miejsca zajęli poseł 
na Sejm RP Alicja Olechowska oraz 
pierwszy starosta grodziski, Krzysz-
tof Markowski.  Obecna była rów-
nież delegacja ukraińska, z tamtej-
szymi samorządowcami współpra-
cującymi z powiatem grodziskim.
 Starosta Marek Wieżbicki doko-
nał prezentacji 10-letniego dorobku 
powiatu oraz podsumował osiągnię-
cia w kluczowych dziedzinach. Po 

dów 14 grudnia w Muzeum Iwaszkie-
wiczów w Stawisku. Liczni uczestni-
cy po brzegi wypełniający sale muze-
alnego pałacyku mieli okazję wysłu-

Grad nagród

Pod koniec ubiegłego roku rozstrzy-
gnięte zostały konkursy organizo-
wane przez Polską Konfederację Pra-
codawców Prywatnych „Lewiatan”, 
Związek Pracodawców Warszawy 
i Mazowsza i firmę „Europa 2000” 
Consulting, pod honorowym pa-
tronatem Urzędu Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego. W katego-
rii na najlepszą gminę miejsko – wiej-
ską pierwsze miejsce przypadło gmi-
nie Grodzisk Mazowiecki. W katego-
rii „Mazowiecki Powiat Roku” zwycię-
żyło Starostwo Powiatu Warszawskie-
go-zachodniego. Na drugim i trzecim 
miejscu w kategorii „Mazowiecka 
Wiejska Gmina Roku” uplasowały się 
odpowiednio Nadarzyn i Michałowi-
ce. Natomiast wśród laureatów w ka-
tegorii „Firma Roku” odnajdujemy na 
trzecim miejscu wśród producentów 
spożywczych firmę „Cukierki rekla-
mowe” Konstancji Dołęga – Dołęgow-
skiej z Milanówka. (kf)

Fot: Olgierd Lewan

części oficjalnej przyszedł 
czas na uhonorowanie osób za-

służonych dla powiatu oraz rozwo-
ju lokalnej samorządności. Osobom 
szczególnie zasłużonym dla grodzi-
skiej kultury przyznano tytuły Me-
cenasa Kultury. 
 Jako pierwsi otrzymali je:  An-
drzej Pettyn – dziennikarz współ-
pracujący z WPR, a zarazem zna-
ny działacz samorządowy, niezmor-
dowany badacz i propagator histo-
rii Milanówka oraz Andrzej Kurow-
ski – znany  działacz kultury i wie-
loletni dyrektor grodziskiego Ośrod-
ka Kultury. Zbiorowo uhonorowano 
także tym wyróżnieniem  Orkiestrę 
Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kaskach.
 Uroczystości w Centrum Kultury 
zakończył recital artystyczny Edyty 
Geppert, a po nim okolicznościowy 
bankiet dla zaproszonych gości.
 Kolejny koncert, tym razem in-
strumentalny w wykonaniu Marka 
Dworakowskiego – fortepian oraz 
kwartetu smyczkowego Prima Vi-
sta odbył się na zakończenie obcho-

Jubileusz 
Powiatu 
Grodziskiego

Uroczystości 
związane z 10-leciem 
Powiatu Grodziskiego 
przybrały formę 
kilkudniowych 
obchodów, a swym 
rozmachem 
zdominowały 
w Grodzisku gorący 
okres przedświąteczny chać utworów Szopena i Scarlattiego. 

Po koncercie odbył się wernisaż wy-
stawy malartwa Hanny Głodkowskiej 
i Elżbiety Kwiatkowskiej.
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Wydarzenia

Mediacje w sprawie obwodnicy nabierają tempa
Warsztatowe mediacje pomiędzy Grodziskiem i Milanówkiem w sprawie obwodnicy drogowej powoli nabierają kształtu. Zbytnią naiwnością 

było jednak sądzenie, że obie strony sporu połączone wspólnym celem, po prostu zakaszą rękawy i od razu wspólnie wezmą się do pracy.

Pierwsze spotkanie wspólnego zespołu 
roboczego mającego przygotować ramy 
organizacyjne warsztatów odbyło się 
5 stycznia. Niewiele brakowało, by było 
ono nie tylko pierwszym, ale i ostatnim 
spotkaniem. Znów bowiem było „go-
rąco”, a dalszy los warsztatów media-
cyjnych ponownie „wisiał na włosku”.  
Przysłowiowy kij w mrowisko wsadził 
już na samym początku niezawodny 
w tych spotkaniach burmistrz Gro-
dziska, Grzegorz Benedykciński.  Po-
gratulował sukcesu „kilkunastu oso-
bom z Milanówka, które swoim prote-
stem przeciwko obwodnicy południo-
wej  spowodowały, że teraz nie będzie-
my mieli nic!”. Odniósł się do informa-
cji od Marszałka Województwa, że bu-
dowa tej drogi prawdopodobnie wy-
padnie z bieżącego Regionalnego Pla-
nu Operacyjnego rozdysponowującego 
unijne środki finansowe do roku 2013. 
W tej sytuacji zgłosił wątpliwość co do 
celowości dalszego przygotowywania 
warsztatów, bo skoro „mleko się rozla-
ło”, to po co tracić czas.
 Powiało na sali grozą, a przede 
wszystkim wywołało konsternację. O 
propozycjach wycofania obwodnicy po-
łudniowej z listy projektów kluczowych 
RPO większość obecnych na spotkaniu 

wiedziała już od trzech miesięcy. Wte-
dy to dyrektor Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w październi-
ku 2008, na wyjazdowym spotkaniu 
Komisji Strategii Rozwoju Regionalne-
go Sejmiku Mazowieckiego, odbywają-
cym się wtedy w Milanówku, oficjalnie 
poinformował o tych planach. Podał 
wówczas również listę 7 nowych pro-
ponowanych do RPO łatwiejszych i tań-
szych priorytetów drogowych, dających 
większe szanse terminowego wykorzy-
stania unijnych środków. Za tym, że 
głównej przyczyny ewentualnego „wy-
padnięcia” obwodnicy z RPO nie należy 
raczej szukać w protestach mieszkań-
ców przemawia też fakt, że ten sam los 
spotkał po sąsiedzku podpruszkowską 
„paszkowiankę”, mimo że jest ona cał-
kowicie bezkonfliktowa, nieoprotesto-
wywana i wydawało by się, że „od zaraz 
do roboty”.
Rozgorzała dyskusja, w której znów 
wzajemne pretensje zdawały się chwila-
mi dominować nad rzeczową oceną sy-
tuacji. 
- Nie traćmy tej okazji. Spotkaliśmy się 
tu wreszcie razem po to, by wypracować 
wspólne rozwiązania na lata. Wznie-
śmy się ponad myślenie lokalne i do-
raźne! – apelował radny Karol Wójcik z 
Milanówka.   – Jeśli teraz wypracujecie 
Państwo wspólny kompromis komuni-
kacyjny, to nawet jeśli nie uda się go zre-

alizować od razu, będziecie mieli goto-
we, wspólne stanowisko do natychmia-
stowego przedstawienia decydentom fi-
nansowym przy następnej nadarzającej 
się okazji – wtórował mu Łukasz Olesz-
czuk, zaproszony na spotkanie specjali-
sta komunikacyjny ze Stowarzyszenia 
Integracji Stołecznej Komunikacji.
Rozsądek wziął w końcu górę. Po krót-
kiej przerwie w obradach burmistrz Be-
nedykciński jako pierwszy zdeklaro-
wał dalszy udział strony grodziskiej w 
warsztatach, a nawet określoną party-
cypację finansową w ich organizacji, je-
śli okazałaby się ona konieczna. W spo-
sób natychmiastowy analogiczną de-
klaracją odpowiedział burmistrz Mila-
nówka Jerzy Wysocki i praktycznie do-
piero te deklaracje wreszcie przesądzi-
ły o rzeczywistych szansach tej unikal-
nej w naszym kraju inicjatywy. Od tego 
momentu bowiem, jak po symbolicz-
nym oczyszczeniu, obie delegacje zaczę-
ły zgodnie współpracować w opracowy-
waniu organizacyjnych założeń warsz-
tatów. Uzgodniono zakres terytorial-
ny opracowania, rozciągając je na cały 
obszar lokalnych powiązań komunika-
cyjnych, zbliżony terytorialnie do rejo-
nu określanego jako „pasmo WKD”, od 
Grodziska Mazowieckiego po Michało-
wice. Określono również status uczest-
ników warsztatów oraz kryteria ich do-
boru, przy czym na uwagę zasługuje 

cenne zastrzeżenie burmistrza Grodzi-
ska, że powinni być oni wybierani przez 
prowadzącą warsztaty dr Tomaszew-
ską, aby uniknąć ewentualnych posą-
dzeń o stronniczość kandydatów.  Ma 
to szczególne znaczenie w przypadku 
zgłaszanych specjalistów.
Przedsmakiem programowych moż-
liwości planowanych warsztatów była 
prezentacja najnowszych rozwiązań 
komunikacyjno-dojazdowych stosowa-
nych w dużych aglomeracjach miejskich 
na całym świecie. Prezentację śledzo-
ną uważnie przez wszystkich obecnych 
przedstawili specjaliści od problemów 
komunikacyjnych ze Stowarzyszenia 
Integracji Stołecznej Komunikacji. Wie-
dza ta jest zbieżna z celem warsztatów, 
które mają nie tylko dookreślić najlep-
szy przebieg obwodnicy, ale stworzyć 
także optymalny model rozwiązań ko-
munikacyjnych w tym regionie. 
Na marginesie – nie przesądzając, kto 
w tym wszystkim ma rację, a kto jej nie 
ma (być może leży ona gdzieś po środ-
ku) – dla dobra sprawy i powagi nego-
cjujących stron lepiej by było nie uży-
wać już więcej we wspólnych dyskusjach 
argumentów w rodzaju mantry o kilku-
nastu wichrzycielach, którzy zabloko-
wali ważną inwestycję drogową. W tak 
poważnym i konstruktywnym gronie 
nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywi-
stością spiskowa teoria, że kilkanaście 

osób jest w stanie sterroryzować ponad 
dwudziestoosobową radę miasta i wy-
móc na niej jednogłośne (ponad podzia-
łami politycznymi) pozytywne decyzje 
w swojej sprawie oraz zastraszyć całe 
miasto, by było powolne tym decyzjom. 
I już zupełnie na koniec – dla uspoko-
jenia nerwów. Sprawdziliśmy! Okazu-
je się, że los obwodnicy nie wygląda tak 
dramatycznie, jak by się wydawało. Jak 
zapewnia doskonale w tej materii zo-
rientowany Przewodniczący Komisji 
Strategii Rozwoju Regionalnego Sejmi-
ku Mazowieckiego, Grzegorz Kostrze-
wa-Zorbas, bez względu na jej dalszy los 
wśród tzw. projektów kluczowych RPO, 
ze względu na istotne znaczenie dla ko-
munikacji w regionie obwodnica ta zna-
lazła się na liście inwestycji przewidzia-
nych wieloletnim planem inwestycyj-
nym do zrealizowania ze środków wła-
snych województwa (!). Zaczyna już 
tam występować jako obwodnica Gro-
dziska i Milanówka, bez  historycznego 
przymiotnika „południowa”, co umożli-
wia jej realizację bez względu na to, jaką 
trasą zostanie poprowadzona. To jest 
znakomity prognostyk dla celowości 
dalszej pracy warsztatów mediacyjnych 
dr Tomaszewskiej  oraz rękojmia moż-
liwości szybkiego wykorzystania ich fi-
nalnego efektu, na który wszyscy liczą.
Co prawda małymi stopkami, ale zbli-
żamy się więc do celu…

Rozmawiał Olgierd Lewan

Przy poszukiwaniu odpowiedzi trze-
ba zwrócić uwagę na kierunki radial-
ne, gdyż zdecydowana większość miesz-
kańców aglomeracji warszawskiej po-
dróżując, dąży ku stolicy. 

Transport publiczny 
Pasmo grodziskie należy do jedne-
go z najlepiej skomunikowanych rejo-
nów Obszaru Metropolitalnego War-
szawy. Ze stolicą połączenie zapewnia-
ją dwie linie kolei aglomeracyjnej oraz 
kilku prywatnych przewoźników auto-
busowych, kursujących po drodze wo-
jewódzkiej nr 719. Patrząc z zewnątrz, 
wszystko wskazuje, iż transport zbio-
rowy ma dobre podstawy funkcjono-
wania. Dwa sprawne ciągi szynowe za-
pewniają dojazd do samego centrum 
Warszawy w ciągu maksymalnie jed-
nej godziny. Pomimo pewnych tech-
nicznych utrudnień pociągi kursują 
w szczycie dość często. Oferta przewo-
zowa wydaje się być bardzo atrakcyjna. 
Jednak mimo to istnieje ogromny man-
kament, który zniechęca do przesiada-
nia się z samochodu do komunikacji pu-
blicznej. Jest nim brak wspólnej taryfy 
biletowej na całym obszarze aglomera-
cji warszawskiej, co dotyka pasmo gro-
dzisko - pruszkowskie. System wspól-
nego biletu funkcjonował już kilka lat 

temu, ale został zerwany. Obecnie do-
jazd może wymagać do trzech różnych 
biletów, chociaż po blisko trzech latach 
negocjacji wprowadzono tzw. wspólny 
bilet ZTM-KM-WKD na dość znacznym 
obszarze aglomeracji. Nie jest to jednak 
system idealny – jego funkcjonowanie 
jest zależne od zgody wszystkich gmin 
na płacenie KM kwot rekompensat.
 Poza wyżej opisaną kwestią istnieją 
inne powody utrudniające korzystanie 
z komunikacji zbiorowej. Jest to cho-
ciażby nieregularna częstotliwość kur-
sowania, tłok, zaniedbania w zakresie 
czystości dworców, przystanków i po-
jazdów.
 Trudno jest spełnić postulaty spo-
łeczeństwa odnośnie zwiększenia ilo-
ści składów, zakupu nowych jednostek, 
czy pojazdów, w sytuacji dysponowa-
nia organicznymi środkami finansowy-
mi. Istnieje jednak pewien zakres pro-
stych działań, które można wprowadzić 
w okresie do roku. Po pierwsze w no-
wym rozkładzie pociągów należy pro-
wadzić regularny takt kursowania – ce-
lem tego jest zapewnienie pasażerom, 
szczególnie w godzinach szczytu, rów-
nych, np. 10-cio minutowych odstępów 
pomiędzy kolejnymi kursami. Po drugie 
należy doprowadzić do skoordynowa-
nia rozkładów jazdy autobusów odjeż-
dżających ze stacji i kursów pociągów. 
Ideą tej propozycji jest wprowadzanie 
możliwości dogodnej przesiadki, nawet 
bez wprowadzania tej samej taryfy bile-
towej. Po trzecie, należy zadbać o estety-
kę stacji – samorządy mogą porozumieć 

się z PKP i przejąć odpowiedzialność za 
samo sprzątanie i usuwanie śniegu. Po 
czwarte, przewoźnicy kolejowi, idąc za 
przykładem Metra Warszawskiego, po-
winni zastępować pomalowane, czy 
zdewastowane pociągi rezerwowymi. 
Dzięki temu, sprawcy zniszczeń zoba-
czą, że ich „dzieła” nie są długotrwałe 
i są szybko usuwane, co zniechęci ich do 
kolejnych aktów wandalizmu.
 Uważam, że powyższe działania nie 
wymagają dużych nakładów środków 
finansowych, a zapewniają poprawę wi-
zerunku i atrakcyjności komunikacji 
zbiorowej we względnie krótkim czasie.

Transport drogowy
Z realizacją inwestycji drogowych wy-
stępują ogromne problemy, od finan-
sowania począwszy, a na decydentach 
kończąc. Jednym z największych pro-
blemów, z jakim spotykają się wszelkie 
przedsięwzięcia liniowe, jest opór spo-
łeczny wyrażany przez małą grupę nie-
zadowolonych. Zazwyczaj osoby bloku-
jące, używając szczytnych haseł ochro-
ny przyrody, nie chcą dopuścić do reali-
zacji inwestycji planowanej od dziesię-
cioleci. Dlaczego tak się dzieje? W wie-
lu przypadkach lokali, włodarze obie-
cywali, że dana droga nie powstanie. 
W związku z takimi zapewnieniami 
mieszkańcy kupowali ziemię i budowa-
li domy. Gdy przychodzi czas podjęcia 
konkretnych decyzji prowadzących do 
rozpoczęcia budowy drogi, nagle poja-
wia się opór i argumenty: „nikt nam nie 
mówił”, „ta droga jest niepotrzebna”, 

„tu jest cenna roślina” itp. Działania ta-
kich grup sprowadzają się do blokowa-
nia procesu inwestycyjnego wszelkimi 
możliwymi sposobami, używania nie-
prawdziwych argumentów i wybiórcze-
go wykorzystania faktów. Sytuacja taka 
wymaga mediacji, co jest procesem dłu-
gotrwałym. 
 Warto przedstawić ogólny stan in-
westycji drogowych w paśmie  grodzi-
sko – pruszkowskim, począwszy od 
autostrady A2. Będzie ona przebie-
gać przez północną części gmin poło-
żonych wzdłuż linii kolejowej Warsza-
wa – Łódź. Wjazd na A2 będzie możliwy 
w węźle „Tłuste” (gm. Grodzisk Maz.) 
i węźle „Pruszków”. Od tego ostatnie-
go miejsca jazda autostradą w kierun-
ku Warszawy będzie bezpłatna, zaś od-
cinek w kierunku Łodzi będzie płatny. 
Zgodnie z planami rządowymi opła-
ty za przejazd będą pobierane przez 25 
lat od czasu otwarcia A2, co ma nastąpić 
w roku 2012. Planowano również węzeł 
na północ od Brwinowa, jednak usunię-
to go z obecnego projektu. Nie zamyka 
to drogi do jego realizacji w okresie póź-
niejszym.
 Na lata 2007 – 2013 jeszcze niedaw-
no władze samorządu województwa za-
powiadały przebudowę całej drogi woje-
wódzkiej nr 719, która stanowi jedynie 
połączenie pasa grodziskiego z Warsza-
wą. Jednak szans na realizację inwesty-
cji od Grodziska Maz. do rogatek stoli-
cy nie ma. Instytucje odpowiedzialne 
za realizację tego zadania nie potrafią 
szybko rozstrzygać procedur przetar-

gowych i rozwiązywać konfliktów spo-
łecznych. A taki pojawił się w Milanów-
ku kilka lat temu i trwa do dziś. Jest on 
po części pretekstem do odłożenia reali-
zacji budowy obejścia Milanówka i Gro-
dziska Maz. na kolejne lata. Skutkiem 
tego będzie brak możliwości eliminacji 
intensywnego ruchu samochodowego 
z centrów  tych miast i przeznaczenia 
ich dla pieszych oraz rowerów. Oddala to 
w czasie restaurację miasta - Ogrodu 
Milanówek i podkreślenie jego specy-
ficznej kompozycji urbanistycznej naj-
lepiej dostrzegalnej w centrum z pozy-
cji pieszego.

Działania długofalowe
Ogromnym problemem, z jakim stykam 
się przy każdej inwestycji komunika-
cyjnej, zwłaszcza na większą skalę, jest 
brak koordynacji pomiędzy podmiota-
mi opowiedzianymi za poszczególne 
podsystemy transportowe. Wynika to 
z braku przepływu informacji, często 
niechęci współpracy i tzw. „nie da się”. 
 Remedium na te problemy może 
być ustawa metropolitalna skupiająca 
w jednej jednostce organizacyjnej za-
rządzanie i inwestowanie w drogi, ko-
leje i komunikację publiczną. Jednost-
ka taka może także przejąć kompeten-
cje w planowaniu przestrzennym. Od-
powiedzialne i długofalowe planowa-
nie przestrzenne jest bowiem podstawą 
do tworzenia zintegrowanego systemu 
transportowego, w pełni odpowiadają-
cego potrzebom mieszkańców aglome-
racji warszawskiej.

O trudnościach w komunikacji  i okolicznych drogach

Z roku na rok jakość podróżowania po paśmie grodziskim ulega pogorszeniu. Głosy niezadowolenia i żądania poprawy wydolności systemu 
transportowego pojawiają się w każdej społeczności lokalnej - od Piastowa po Grodzisk Mazowiecki. Zatem warto postawić sobie dwa pytania: czemu 
te postulaty i prośby nie są realizowane w sposób satysfakcjonujący? Co można zrobić w było lepiej? 

Łukasz Oleszczuk

Stowarzyszenie Integracji 

Stołecznej Komunikacji
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Czesław zaśpiewał w Nadarzynie

W
yjątkowym wydarze-
niem kulturalnym był 
wieczorny, sobotni (10 
stycznia) koncert „De-

biut” zespołu: Czesław Śpiewa. Sala 
nadarzyńskiego NOK-u  z trudem 
pomieściła licznie przybyłych fanów 
zespołu. Czesław Mozil, bo tak brzmi 
prawdziwe nazwisko muzyka to uro-
dzony na Śląsku, a mieszkający od 
piątego roku życia w Danii, wokalista 
i kompozytor, absolwent Royal Da-
nish Music Academy. W Polsce wystę-
puje z grupą swoich duńskich przyja-
ciół muzyków, z którymi w kwietniu 
br. nagrał i wydał debiutancki album 
pt. „Debiut”. W nadarzyńskim kon-
cercie towarzyszyli Czesławowi: Ka-
ren Duelund Mortensen – saksofon, 
flet, vocal oraz akordeonista i klawi-
szowiec Martin Bennebo Pedersen. 
Ciekawe i niesłychanie oryginalne 
muzycznie utwory, niebanalny do-
bór instrumentów (akordeon, klawi-
sze, saksofon, klarnet, flet i całe ze-
stawy najrozmaitszych przeszkadza-
jek), zaskakująca interpretacja i spo-
sób śpiewania może dziwić, a nawet 
wręcz szokować. Najwiecej komen-
tarzy i kontrowersji wywołują teksty 
wykonywanych przez Czesława pio-
senek, a także oryginalny sposób ich 
powstawania. Większość z nich po-
wstaje na czatach portalu poetyckie-
go w Onet.pl. Autorami są internau-
ci, którzy piszą kolejne linijki tekstu 
a nad całością czuwa Michał Zabłocki 
poeta i przyjaciel artysty. Koncert był 
super!!! Brawa dla pomysłodawców 
i organizatorów z NOK-u. 

Czesław to aktualne objawienie naszej rodzimej sceny muzycznej. Błyskawicznie 

osiągnął szczyty większości list bestsellerów, ponad 200 tysięcy odtworzeń 

teledysków w serisie YouTube, tysiace odsłon w MySpace i drugi wynik w ilości 

sprzedanych płyt (po zespole Feel!!!). Wszędzie tam, gdzie się pojawia wzbudza 

olbrzymie zainteresowanie i emocje. Jedni go kochają, inni nienawidzą, jednak 

nikt nie pozostaje obojętny. Fotografi a: Bogdan Skoczylas

Bolo Skoczylas Nadarzyn

BRWINÓW
Symfonia Noworoczna
18 stycznia (niedziela) w Kościele 
św. Floriana w Brwinowie odbę-
dzie się koncert pt.: „Symfonia 
Noworoczna” w wykonaniu 
Orkiestry Filharmonii Kaliskiej 
pod Dyrekcją Adama Klocka oraz 
Chóru Szkół Nazaretańskich.  
Orkiestrze towarzyszyć będzie 
Katarzyna Wieczorek – sopran.
Start godz. 19:15

Skandale literackie w XIX i XX 
wieku
Uniwersytet Każdego Wieku za-
prasza 30 stycznia (piątek) na 
wykład „Skandale literackie w 
XIX i XX wieku”, który poprowa-
dzi prof. dr hab. Ewa Paczoska, 
historyk literatury, wykładow-
ca na Wydziale Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego.
Start godz. 17:00, Miejsce:  Urząd 
Gminy Brwinów (sala konferen-
cyjna)

GRODZISK MAZOWIECKI
Jazzowe Środy w Centrum 
Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim
Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim zaprasza na kon-
certy z cyklu Jazzowe Środy 
21 stycznia (środa) – promocja 
albumu Marka Karewicza „This 
is Jazz” oraz koncert GM Horn 
Sextet “Kind of blue train”
Start godz. 20.00, Miejsce:  
3CLUB. 
Ceny biletów: 10 PLN

Wernisaż wystawy Artura 
Gołębiowskiego
22 stycznia (czwartek) w 
Grodziskim Centrum Kultury 
odbędzie się wernisaż prac 
Artura Gołębiowskiego i Joanny 
Majewskiej
Miejsce: Foyer kina

II Festiwal Nasza Strona (M) 
Rocka

II Festiwal Nasza Strona (M) 
Rocka odbędzie się 24 stycznia 
(sobota) w Grodziskim Centrum 
Kultury.
Impreza ma charakter konkur-
su dla zespołów, grających muzy-
kę alternatywną. W części kon-
kursowej weźmie udział 12 ze-
społów. Oceniać go będzie pro-
fesjonalne jury, w którego skład 
wejdą miedzy innymi: Marek 
Wiernik - dziennikarz muzyczny, 
Anja Orthodox - wokalistka grupy 
Closterkeller. 
Po części festiwalowej zagrają 
Open to the Public i Closterkeller.
Start godz. 11:00

MILANÓWEK
Dołek Jibb Jump
17 stycznia (sobota) w Milanówku 
odbędzie się Dołek Jibb Jump. 
Podczas imprezy będzie można po-
kazać się na 5 snowparkowych 
przeszkodach. Oprawę muzyczną 
zapewni DJ Green Jesus.
Start godz. 11:00, Finały godz. 
17:30, Miejsce: Milanówek, ul. 
Krótka 

XIV Otwarte Mistrzostwa w 
Brydżu
Centrum Kultury i Promocji w 
Milanówku zaprasza 24 stycz-
nia (sobota) na XIV Otwarte 
Mistrzostwa w Brydżu.
Start godz. 15:30

NADARZYN
Bal Karnawałowy
Nadarzyński Ośrodek Kultury za-
prasza dzieci 24 stycznia (sobota) 
na Bal karnawałowy. W progra-
mie: piosenki, konkursy, wspólna 
zabawa oraz program artystycz-
ny  „KOT I MYSZ”.  Mile widziane 
stroje karnawałowe. 
Start godz. 16:00

PODKOWA LEŚNA
Kino PROJEKT
Kino Projekt w Centrum Kultury 
i Inicjatyw Obywatelskich w 
Podkowie Leśnej zaprasza na pro-
jekcje filmowe:
17 -18 stycznia – godz. 18:00 – 
„Świadectwo”
20 -21 stycznia – godz. 12:00 – 
„Zaczarowana”
27 -28 stycznia – godz. 12:00 – 
„Wall.e”
Bilety: 11 PLN, 13 PLN

Filharmonia dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w 
Pałacyku” to cykl edukacyjny 
przeznaczony dla młodych słu-
chaczy. 18 stycznia (niedzie-
la) odbędzie się  spotkanie pt.: 
„Z marimbą w tle” – prezenta-
cja instrumentów perkusyjnych. 

Wystąpią: uczniowie Średniej 
Szkoły Muzycznej im. Fr. Chopina 
w Warszawie. Prowadzenie: prof. 
Andrzej Branicki
Start godz. 12:30 Miejsce:  
Pałacyk Kasyno

Wieczór Operetkowy
Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich zaprasza 18 
stycznia (niedziela) na Wieczór 
Operetkowy. Arie i pieśni w wy-
konaniu: Marii Sarny – so-
pran, Jolanty Janucik – sopran, 
Szymona Kowalczyka – fortepian.
Start godz. 17:00 Wstęp wolny

Spektakl teatrzyku dla dzie-
ci – Kocie Drogi
23 stycznia (piątek) w Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
w Podkowie Leśnej odbędzie się 
spektakl teatrzyku dla dzieci – 
Kocie Drogi w wykonaniu Studia 
Yapa z Krakowa. „Kocie Drogi” to 
widowisko teatralne, które ma za 
zadanie nie tylko bawić młodego 
widza, ale przede wszystkim po-
przez zabawę uczyć.
Start godz. 10:00 Bilety: 5 PLN

Spektakl teatrzyku dla dzie-
ci – Wars i Sawa
29 stycznia (czwartek) w Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
w Podkowie Leśnej odbędzie się 
spektakl teatrzyku dla dzieci – 
Wars i Sawa w wykonaniu teatru 
„Czarodziej” z Warszawy. Historia 
mówiąca o powstaniu naszej stoli-
cy - Warszawy. Dzieje odważnego 

Warsa i pięknej Sawy oraz wstręt-
nej czarownicy, która pragnie po-
krzyżować im plany.
Start godz. 12:00 Bilety: 5 PLN

Muzyczny Salon Podkowy
31 stycznia (sobota) w Pałacyku 
Kasyno w Podkowie Leśnej od-
będzie się koncert pt.: „Wiedeń i 
nie tylko...”. Krzysztof Jakowicz 
skrzypce, Robert Morawski for-
tepian.
Start godz. 20:00

PRUSZKÓW
Koncert Edyty Geppert
18 stycznia (niedziela) w fi-
lii Miejskiego Ośrodka 
Kultury – Ośrodku Kultury 
Chrześcijańskiej na Żbikowie od-
będzie się Koncert Noworoczny 
Edyty Geppert.
Start godz. 16:00 Wstęp wolny.  
Miejsce:  Żbików, 3-maja 124

Recital Tamary Kalinowskiej
23 stycznia (piątek) w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie 
odbędzie się Recital Tamary 
Kalinowskiej, artystki Piwnicy 
pod Baranami, z udziałem 
Tomasza Kmiecika – fortepian 
oraz Agaty Półtorak – skrzypce.
Start godz. 19:00 Wstęp wolny

Z cyklu na tropie przeszłości
Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego w 
Pruszkowie zaprasza 27 stycz-
nia (wtorek) na spotkanie z cyklu 

18 
stycznia o godz. 17:00 
w Grodziskim Centrum 
Kultury odbędzie się kon-

cert charytatywny i aukcja, z których 
dochód będzie przeznaczony na re-
habilitację Kamila Buczkowskiego.
 Kamil Buczkowski jest gitarzystą 
rockowym. Ma 43 lata. Współpra-
cował z wieloma muzykami i zespo-
łami. Warto wymienić Antka Kanię, 
Krzysztofa Ścierańskiego, muzyków 
z Oddziału Zamkniętego, czy Samo-
lot - Perfekt. 

Trzy i pół roku temu w wyniku uda-
ru niedokrwiennego, Kamil doznał 
afazji (zanik mowy) i paraliżu pra-
wej strony ciała. Od tamtej pory, ra-
zem ze swoją mamą, dzielnie walczą 
o odzyskanie sprawności, sił i godno-
ści. To heroiczna walka. Spróbujmy 
im pomóc w jakiejkolwiek formie.

Udział w koncercie zapowiedzieli:• Artur Patanowski• Zespół Via Fieds  • Lidia Stanisławska  • Flint Water -Czyli Piotr Augustyn• Zespół 100%• Ewa I Jurek Włodarkowie  • Zespół Szantry Roads • Tomasz Szwed • Marek Gadomski • Zespół Pgr• Zespół Fatum • Ewa Cybulska  • Krzysztof Ścierański

Wejściówką na koncert będzie zaku-
pienie za dowolną cenę cegiełki tuż 
przed koncertem.

Kamil, nie jesteś 
sam! Dziś gramy 
dla Ciebie!
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Wydarzenia

Kontakt

Organizujesz 

imprezę w 

okolicy? Chcesz 

poinformować o niej 

czytelników WPR?

Zapraszamy 

do kontaktu z 

redakcją.

Prosimy o kontakt 

pod adresem e-mail: 

kontakt@gazetawpr.pl

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz XVII

grodziskich. Oprócz tego licytowa-
ne były ich prace plastyczne. Dużą 
atrakcją był pokaz judo i samoobrony 
w wykonaniu Wojciecha Niedomagały 
i Marcina Nowakowskiego – 17 krot-
nych mistrzów Polski w formach kata. 
Wcześniej z pokazem karate wystąpili 
zawodnicy z UKS Sparta. A gdy zapadł 
mrok na scenie przed Centrum zago-
ścili muzycy rockowi. Zagrały zespoły 
„Black Hats”, „Hipnotic”, „Farel Gott”, 
„Yokashin”. Ogółem w Grodzisku ze-
brano 50 517 złotych i cztery grosze.

Milanówek
Nieco inny przebieg Orkiestry był 
w Milanówku. Tu działał dwa szta-

by – jeden kierowany przez harcerzy 
z Hufca ZHP im. Janusza Kusociń-
skiego usytuowany był w Hali Spor-
towej nr 2, drugi mieścił się w 5 Spo-
łecznym Liceum Ogólnokształcącym. 
W Liceum już od piątku trwała wiel-
ka loteria fantowa, w której nie było 
pustych losów. W hali sportowej od-
był się koncert chóru gospel, były wy-
stępy taneczne i pokazy sztuk wal-
ki. Ogółem w Milanówku zebrano 32 
739,86 złotych.

Brwinów
W Brwinowie tradycyjnie już, sztab 
mieścił się w Ośrodku Kultury. Blisko 
setka dzieciaków z puszkami i iden-

tyfikatorami ruszyła w Gminę. Od 16 
na zaimprowizowanej scenie na rzecz 
Orkiestry zaśpiewała Julia Streżyń-
ska i zagrały zespoły: Carboo, Cho-
rus, Tiger. Aukcje gadżetów Orkiestry, 
a także dary przekazane przez miesz-
kańców, prowadzili Wojciech Siemion 
i Dorota Stalińska. W sumie w Brwi-
nowie zebrano 30 985,44 złote.

Nadarzyn
XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Nadarzyńskim 
Ośrodku Kultury odbywał się pod 
hasłem: „Wczesne wykrywanie no-
wotworów u dzieci”. W Nadarzynie 
wspólne kwestowanie rozpoczęło się 

od występów zespołów tanecznych 
NOK. Dużym zainteresowaniem cie-
szyły sie występy zespołu Seniorów 
„Niezapominajki z Bratkiem”, pokazy 
ratownictwa przeprowadzone przez 
OSP Nadarzyn, koncert dla dzie-
ci z cyklu „Czym skorupka za mło-
du…”, a także mini-recital Justyny 
Tondery oraz koncert Orkiestry Dę-
tej OSP Nadarzyn połączony z licyta-
cją.  Przedmioty przeznaczone na li-
cytację ofiarowały instytucje dzia-
łające na terenie Gminy Nadarzyn 
a także osoby prywatne. Zorganizo-
wana była również loterii fantowa. 
Kwestujących wolontariuszy spotkać 
było można na terenie całej gminy.

Grodzisk Mazowiecki
W Grodzisku z puszkami na miasto 
ruszyło blisko 170 wolontariuszy. 
Sztab Orkiestry mieścił się w Cen-
trum Kultury. Od rana na scenie wy-
stępowały dzieci z przedszkoli i szkół 

Krystyn Fok 

Akcje WOŚP w powiatach 
pruszkowskim i 
grodziskim

„Na tropie przeszłości”. Prelekcję 
popularnonaukową poprowa-
dzi Prof. Zbigniew Kobyliński – 
„Fotografia Lotnicza”.
Start  godz. 19:00 Wstęp wolny

Wieczór Poezji Zofii Mikuły
Pruszkowska Książnica oraz 
Klub Pruszkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zapraszają 28 
stycznia (środa) na wieczór po-
ezji Zofii Mikuły i promocję Jej 
książki Kuriozalnie z szypułka-
mi. Spotkanie poprowadzi Leszek 
Żuliński. 
Start godz. 18:00, Miejsce: Klub 
PSM, Al. Niepodległości 12.

RASZYN
Teatrzyk dla dzieci – Smok 
Wawelski
Filia Raszyńskiego Ośrodka 
Kultury w Falentach zaprasza 
18 stycznia (niedziela) zapra-
sza na Teatrzyk dla dzieci - Smok 
Wawelski.
Start godz. 13:00 Miejsce: Filia 
GOK w Falentach Al. Hrabska 2

Wernisaż wystawy – Z zimą 
w tle
29 stycznia (czwartek) w Filii 
Raszyńskiego Ośrodka Kultury 
w Falentach odbędzie się werni-
saż wystawy z cyklu „Cztery Pory 
Roku” -  Z zimą w tle  z udziałem 
zespołu RYBIANIE
Start godz. 18:30 Miejsce: Filia 
GOK w Falentach Al. Hrabska 2
Bilety: 11 PLN, 13 PLN

Milena Sołtysiak

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU
DLA STOWARZYSZENIA MOŻESZ
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Ogłoszenia 

Ogłoszenia drobne 
w Gazecie WPR

od 1 zł za słowo

(22) 728 18 64

Stolarz-meble z doświadczeniem 
Grodzisk Maz. 604 552 074, 
506 199 240 

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 

Stacja Paliw Orlen w 
Pruszkowie przyjmie 
do pracy na stanowisko 
pracownik obsługi klienta 
(kasjer) tel. 601 376 961 lub 
osobiście ul. Piastowska 4

Szukam pracy

Kobieta w średnim wieku 
zaopiekuje się dzieckiem, 
osobą starszą lub chorą z 
zamieszkaniem lub bez 022 755 
29 79 w godz. 18-19

Nieruchomości – 
wynajmę

Budynek warsztatowy 140m2 
+ działka 550m2, Pruszków 
502-148-968

Nieruchomości – 
sprzedam

1500m2 działki budowlane 
100tys Jaktorów 502464785 

Sprzedam ziemię rolno-
budowlaną na obrzeżach 
Mszczonowa, po 16 0603 
957 735

Dam pracę

Architekt-projektant mebli-
wnętrz do firmy, Milanówek 
604 223 564

Cenisz ludzi i lubisz o nich 
dbać. Uznanie i pieniądze 
to można połączyć. 
Doradca Ubezpieczeniowo-
Inwestycyjny to jest to! 
CV na e-mail: rekrutacja_
Warszawa20@cu.com.pl
Nr. Ref A/16.01-27.02/GP 

Do lekkich prac magazynowych, 
um. zlecenie, stawka 11zł, 
osoby z Pruszkowa, Piastowa, 
Grodziska Maz., Żabiej Woli, 
Nadarzyna i okolic , dowóz gratis, 
od zaraz, 510080402

Kelnera/kę, pani na zmywak 
i do sprzątania, restauracja w 
Otrębusach 0 605 554 891

Niepaląca pani do 
prowadzenia domu w 
Michałowicach, pilnie 
0601-079-999

Poszukuje opiekunki dla 
chłopca 13 miesięcy i 
dziewczynki 2,5 roczku 
w miejscowości Czarny 
Las. (osiedle domków 
jednorodzinnych) Osoby 
zainteresowane podjęciem 
pracy proszę o kontakt pod 
numerem 503 04 10 77 

Poszukujemy pomocy 
domowej do pracy w 
miejscowości Czarny Las. 
Osoby zainteresowane 
podjęciem pracy proszę o 
kontakt pod numerem 503 
04 10 77

Przyjmę kucharkę i barmankę  z 
możliwością zakwaterowania 30 km 
od Warszawy w miejscowości Żabia 
Wola 512-203-249, 501 126 219

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

Obecnie poszukujemy do naszego oddziału kandydata na stanowisko:

KIEROWNIK MAGAZYNU
Miejsce pracy: Pruszków

Główne zadania: 

 

Oczekiwania: 

Oferujemy:

rekrutacja@sklady.vox.pl 

Agencja Pracy Tymczasowej poszukuje pracowników 

- pracownicy produkcyjni (Pruszków, Grodzisk 
Mazowiecki, Dawidy, Kanie Helenowskie)

- pracownicy magazynowi (Sokołów, Ożarów Maz., 
Pruszków)

- pracownicy na stanowiska specjalistyczne 
(tokarz, ślusarz)

- pracownicy biurowi

Malichy budowlana ok. 800m2, 
media 601 939 460
Żółwin. 1000m2 budowlana 
bezpośrednio 601 939 460 

Sprzedam  mieszknie 
50m2  rok budowy 
2008, I piętro, niska 
zabudowa ,Pruszków ul 
Jasna 11b. Mieszkanie  
przeprojektowane podczas 
budowy ( dwie sypialnie 
+ salon z kuchnią ) 
Lokal jest wykończony, 
cześciowo umeblowany, 
posiada duży balkon oraz 
komórkę lokatorską. 
Przed bydynkiem znajdują 
się miejsca parkingowe. 
Mieszkanie dwustronne, 
salon z kuchnią 
usytuowany po stronie 
pd-zach. W sąsiedztwie 
przystanki komunikacji 
miejskiej, przedszkole, 
szkoła, punkty usługowe. 
Cicha spokojna okolica.  
340000zł tel. 502-597-
244  e-mail: mieszkanie_
jasna11@o2.pl

Automoto - kupię

Daewoo, Fiat, inne , dobra cena 
785 332 224

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis 0 502 534 080

Skup aut, atrakcyjne ceny 
605 587 346

Automoto – sprzedam

Części używane, sklep 
internetowy, 
www.szrotkasacja.pl  

Kupię

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

Skupuję książki nowe, używane 
793-145-885 

Sprzedam

Ekogroszek niska cena, 
minimum 5 ton 0515 
713 421, 0 609 

Sprzedam drewno kominkowe 
0-605-450-471 

Usługi

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

Budowa domów, 
kompleksowo 605 377 805

Budowlane, budowa domów 785-
258-630
 
Glazura, terakota-profesjonalne 
usługi 609 316 765

Hydraulika, docieplenia poddaszy 
607 690 851, 669 690 852 

Malowanie natryskowe – 
oszczędzasz czas, materiał, 
pieniądze 0 602 719 024

Naprawa zamków i stacyjek 
samochodowych 0 607 322 761 

Profesjonalne strony 
internetowe, www.techarts.pl

OGRODY - projekt, 
wykonanie, pielęgnacja, 
SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
GRILLE, ALTANY 
www.architekturaogrodu.pl, 
0 698 668 468 

Ogrodzenia, automatyka bramy, 
balustrady, balkony 
606 882 460

Remonty budowlane, gładź, 
malowanie, zabudowa wnęk, 
ścianki działowe www.remonty.
pev.pl tel. 517-698 290

Remonty mieszkań, malowania, 
gipsowania, terakota 609 067 521 

Remonty, wykończenia, rozbiórki 
606 882 460

Studnie tel. 602-536-376 

Usługi remontowe, faktury 
0 501 421 812

WSZYSTKIE ROZMIAWY  
OPONY – FELGI, KOŁA, 
WULKANIZACJA 
022 758-01-45

WWW. Projektowanie 
serwisów internetowych, 
portali, sklepów 
inetretowych, banerów, 
kreacji. Sprawdź nasze ceny. 
Studio Webdesign 
www.pixelbase.pl

Biuro reklamy i ogłoszeń: 

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60

tel: (22) 728 18 64; e-mail: ogloszenia@gazetawpr.pl
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Reklama

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

USŁUGI TRANSPORTOWE
MERCEDES 

SPRINTER MAX
504-206-446

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW    W. WADECKI

• profesjonalna kadra instruktorska, 
• nauka testów na komputerze, 
• indywidualne dokształcanie osób z 

prawem jazdy,
• szkolenia kierowców na: przewóz osób 

i rzeczy
• możliwość opłat w ratach 
• badania lekarskie na miejscu
• od 50 zł miesięcznie !

PRUSZKÓW, UL. HUBALA 5 SDK TEL:   0-22 758 69 43, KOM: 0-601 266 806

Fryzjerstwo w domu klienta

Promocja na fryzury sylwestrowe!

tel. (0) 502 099 933

ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 1
PRUSZKÓW

(od ul. B.Prusa) w budynku Carrefour Express

022 730 25 82
0 509 132 881

a.przepiora@cover.waw.pl

Biuro reklamy i ogłoszeń: 

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60

tel: (22) 728 18 64; e-mail: reklama@gazetawpr.pl

Gabinet Dermo-Kosmetyczny

Beauty Marine

analiza komputerowa skóry  twarzy 
i szyi oraz konsultacja bezpłatnie.

zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze 
(blizny, przebarwienia, pękające 
naczynka, trądzik różowaty, trądzik 
młodzieńczy, nawilżanie, odmładzanie)

mikrodermabrazja diamentowa

poprawa napięcia mięśniowego

lifting twarzy

redukcja cellulitu

modelowanie sylwetki

wyszczuplanie

drenaż limfatyczny

makijaż permanentny

makijaże okazjonalne

manicure, pedicure

henna

przekłuwanie uszu 
i nosa

usuwanie zbędnego 
owłosienia

Beauty Marine
ul. Faraona 7/13, 05-804 Pruszków
tel. (22) 730 07 93; (0) 888 843 443
e-mail: dermogabinet@wp.pl

Naszym klientom oferujemy 20% rabatu oraz 
profesjonalną obsługę. Zapraszamy!

Miejsce na Twoją reklamę

od 98 zł!
Zadzwoń: (22) 728 18 64

Ceny ogłoszeń drobnych (cena netto za jedno słowo): zwykłe 1 zł, pogrubione 2 zł, w ramce 3 zł, w kontrze 4 zł

Ceny reklam: podstawowy moduł C1 (48,8 x 40 mm): 70 zł netto. Rabaty: od 3 emisji
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Komunikat Gminy Brwinów

§ 1
Rodzaj zadań:

1.Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży i osób 
dorosłych 
z zakresu różnych dyscyplin sportowych.
2.Organizacja turniejów i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, 
młodzieży 
i dorosłych z wyłączeniem systemu objętego współzawodnictwem sportowym 
organizowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 17 stycznia 2001r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży (Dz. U. nr 128, poz. 1416).

§ 2
Rodzaj zadań wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich 
realizację w roku 2008:

Lp. Nazwa zadania Wydatkowane 
środki w roku 

2008

Planowane 
wydatki na rok 

2009

1 Wsparcie upowszechniania kultury fi zycznej 
wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z 
terenu sołectw Kanie i Otrębusy - w tym prow-
adzenie zajęć, organizowanie masowych imprez 
sportowo - rekreacyjnych, turniejów, olim-
piad oraz innych imprez o podobnym charak-
terze a również wspieranie udziału sportowych 
reprezentacji w imprezach i zawodach o zasięgu 
ponadgminnym - w dziedzinach: piłka nożna i 
lekkoatletyka.   

18.000,00 18.000,00

2 Wsparcie rozwoju sportu i rekreacji młodzieży 
i dorosłych mieszkańców z terenu gminy 
Brwinów – z wyłączeniem sołectw Kanie i 
Otrębusy - w dziedzinie piłki nożnej

90.000,00 90.000,00

3 Wsparcie rozwoju sportu i rekreacji młodzieży 
i dorosłych mieszkańców z terenu gminy 
Brwinów  - z wyłączeniem sołectw Kanie i 
Otrębusy - w dziedzinach: piłka siatkowa, piłka 
koszykowa, turystyka rowerowa, tenis stołowy. 

24.695,00 25.000,00

4 4.Wsparcie rozwoju sportu i rekreacji młodzieży 
i dorosłych mieszkańców gminy Brwinów w 
dziedzinie kulturystyki.

3.000,00  
5.000,00

5 Wsparcie rozwoju sportu i rekreacji dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy 
Brwinów - w dziedzinach :judo i ju-jitsu 

55.000,00 55.000,00

6 Wsparcie rozwoju sportu i rekreacji dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy 
Brwinów  - w dziedzinie tenisa ziemnego 

5.000,00 5.000,00

 
§ 3

Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fi zycznej i sportu przyznawana 
będzie w formie wsparcia fi nansowego.

§ 4
1.Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych musi mieć charakter zajęć systematycznych pod opieką wykwali-
fi kowanej kadry instruktorów (trenerów) z programem dostosowanym do 
określonej grupy wiekowej i dyscypliny sportu.
2.Turnieje i zawody sportowo-rekreacyjne powinny mieć zasięg co najmniej 
gminny.

§ 5
Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania winna być podzielona 

na część kosztów merytorycznych, w której można uwzględniać koszty:
1) wynagrodzenia instruktorów,
2) wynajmu obiektów sportowych na prowadzenie zajęć,
3) obsługi medycznej, 
4) transportu na turnieje i zawody sportowe, 
5) zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników, 
6) zakupu nagród, pucharów, 
7) zakupu sprzętu sportowego, zakupu odzieży i obuwia sportowego. 

§ 6
Termin i warunki realizacji zadania:

1) zadanie winno być wykonane w 2009 r. 
2) zadanie winno być zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

§ 7
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie 
upowszechniania kultury fi zycznej i sportu w roku 2009, kierowane jest do 
podmiotów nie zaliczanych do sektora fi nansów publicznych i nie działających 

w celu osiągnięcia zysku a w szczególności do: klubów 
i organizacji sportowych oraz fundacji i stowarzyszeń 
działających w sferze kultury fi zycznej, zamierzających 
realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy 
Brwinów.

§ 8
Podstawą ubiegania się o dotację jest: art.11 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. nr 96, poz. 87 ze zm.), oraz uchwała nr XVIII/156/2007 
z dnia 20 grudnia2007r.Rady Miejskiej w Brwinowie w 
sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 
Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2008 rok 

§ 9
1. Termin składania ofert – 20 luty 2009 r. godz. 
16.00.
2. Termin otwarcia ofert – 23 luty 2009 r. godz. 12.00.
3. Komisja konkursowa dokona wyboru ofert w ciągu 
3 dni od dnia otwarcia ofert.

§ 10
1.Podstawą udziału w konkursie jest przesłanie pocztą 
lub złożenie w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 
12 – Biuro Obsługi Interesanta, oferty według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w 
sprawie wzoru oferty na realizacje zadania publicznego 
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 
Nr 264, poz.2207).

2. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od 
daty wystawienia),
2) sprawozdanie merytoryczne i fi nansowe za 2008 r.
3) aktualny statut,  
4) pisemne oświadczenie o nie ubieganiu się o wspar-
cie realizacji przedmiotowego zadania ze środków 
budżetu Gminy Brwinów pod inną nazwą,
5) pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z 
płatnościami na rzecz Gminy, ZUS, urzędu skar-
bowego oraz o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi 
ubiegającemu się o dofi nansowanie egzekucji na 
podstawie przepisów prawa cywilnego (zajęć komor-
niczych),
6) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu 
o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej 
ewidencji księgowej środków otrzymanych oraz 
wyodrębnienia konta bankowego,
7) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu 
o deklaracji, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia 
zysku,
8) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji 
(w przypadku, gdy umowę dotacji podpisują osoby 
inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze stat-
utem organizacji).

3. Wymienione w ustępie 2 załączniki stanowią integralną 
część oferty.
4. Oferty niezgodne ze wzorem i złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem 
dotacji.
6. Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić zapis: 
„ zadanie nr …. – nazwa zadania”. Składający oferty 
mogą być proszeni o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 
Wyboru sprawdzonych pod względem formalnym ofert 
wraz z wnioskami o dofi nansowanie dokona powołana 
komisja konkursowa. Wybór oferty dokonany przez 
komisję konkursową wymaga zatwierdzenia przez Bur-
mistrza Gminy Brwinów. W przypadku braku akceptacji 
Burmistrz może podjąć decyzje o powtórzeniu procedury 
wyboru.

§ 11
Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny 
ofert:
ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta w tym: przy-
gotowanie podmiotu do realizacji zadania (np. posiadane zasoby 
rzeczowe i kadrowe, zapewniające realizację zadania), zakres i 
sposób realizacji zadania, doświadczenie podmiotu w realizacji 
tego typu zadań, wiarygodność merytoryczna i fi nansowa pod-
miotu, oparta na ocenie zrealizowanych zadań zleconych przez 
Gminę w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, 
terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji otrzymanych na 
ich realizację; ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, 
w tym: kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowe-
go zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania, wysokość środków własnych i pochodzących 
innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania, rzeczowy i 
osobowy wkład własny w realizację zadania.

§ 12
Oferty, których dotyczy niniejsze ogłoszenie będą dofi nanso-
wane z działu 926 Kultura Fizyczna i Sport. Środki fi nansowe 
przekazane w ramach dofi nansowania (dotacje) muszą być 
wydatkowane do dnia określonego w umowie i nie mogą być 
przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych przed pod-
pisaniem umowy dotacyjnej. Środki nie wydane lub wydane 
niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi.

§ 13
Wymagane dokumenty oraz kryteria, które również będą 
decydowały o przyjęciu projektu do realizacji określone 
zostały w Programie współpracy Gminy Brwinów z organizac-
jami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2008 stanowiącego 
załącznik do uchwały nr XXXVIII/307/2008z dnia 24 listopada 
2008 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy Gminy Brwinów z organizac-
jami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

§ 14
1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie 
Burmistrz Gminy Brwinów w drodze zarządzenia , po zapozna-
niu się z opinią komisji konkursowej.
2. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 
3. Burmistrz zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
4. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku 
bankowego dla przyjęcia dotacji. 
5. Termin realizacji zadania zgłoszonego do konkursu ofert ust-
ala się najwcześniej od dnia podpisania umowy nie później niż 
do dnia 31 grudnia 2009 r. 
6. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, 
zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawoz-
dania merytorycznego i fi nansowego z wykonanego zadania 
zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 grudnia 2005 r
7. Burmistrz Gminy Brwinów może odmówić podmiotowi 
wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania 
umowy w przypadku, gdy:

1) rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco od-
biega od opisanego w ofercie,
2) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do 
czynności prawnych,
3) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności 
podważające wiarygodności merytoryczną lub fi nansową 
oferenta.

§ 15
1.Informacja o wyborze oferty zostanie podana do wiadomości 
publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 
www.bip.brwinow.pl. 
2.Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać 
pod tel. (0-22) 738 26 12. 

      
Andrzej Guzik

Burmistrz Gminy Brwinów
(-)

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BRWINÓW
OGŁASZAM OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2009 ROKU
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Sport

www.dagrasso.pl

Pruszków
ul. Kraszewskiego 48

022 758 44 87
022 758 61 83

pon-czw 11.00 - 22.00
pt-sob 11.00 - 24.00
nd 12.00 - 22.00

Promocja dla firm, biur i sklepów
Zamawiając dowolną pizzę między godz. 11.00 a 14.00, 

DUŻĄ otrzymasz w cenie MAŁEJ!
oferta ważna tylko w dostawie

2 sosy
   Gratis
2 sosy
   Gratis

XXL
42cm

Pizzeria Da Grasso zatrudni na stałe osoby do roznoszenia ulotek. Szczegółowe 
informacje pod numerem telefonu (0) 600 285 735 lub na miejscu w lokalu.

Da Grasso poleca:

Pełne menu dostępne na stronie www.dagrasso.pl
Dowóz od 3,50 zł. Kierowca ma przy sobie 20 zł.

1. Margherita 15,00 zł 16,40 zł
  ciasto, ser, sos pomidorowy, oregano
2.Capriciosa 19,50 zł 21,80 zł
  ser, szynka, pieczarki
6. Pepe Roso 19,50 zł 21,80 zł
  ser, salami, papryka
13. Mafiosso 21,20 zł 23,60 zł
  ser, salami, czosnek, paprya jalapeno, sos Louisiana tabasco
48. Havai 18,80 zł 21,20 zł
  ser, szynka, ananasy
15. Sparare 23,80 zł 25,70 zł 
  ser, bekon, pieczarki, cebula, pomidory, czosnek
61. Kebab 18,40 zł 21,80 zł 
  ser, kebab drobiowy, cebula
72. Sapporio 23,30 zł 25,60 zł  
  ser, kurczak wędzony, pieczarki, cebula, majonez
9. Pieczywo czosnkowe z serem        6 zł

Mała 32 cm        Duża 42 cm

Oferta pracy!

Lider na pierwszym 
miejscu tabeli 

Od tego sezonu rozgrywki w pierw-
szej lidze kobiet prowadzone są 
w dwóch grupach - w każdej po 9 ze-
społów, podzielonych terytorialnie. 
Rozgrywki składają się z dwóch eta-
pów. W pierwszym, drużyny grają 
w grupach systemem każdy z każ-
dym w dwóch rundach. Zespoły 
z miejsc 1 - 4 grają później ze sobą o 
awans do ekstraklasy mecz i rewanż 
z zaliczeniem wyników uzyskanych 
w pierwszym etapie. Awans do eks-
traklasy uzyskają dwie pierwsze dru-
żyny. Lider na trzy kolejki przed koń-
cem pierwszego etapu rozgrywek 
jest już pewny gry w „czwórkach”, 
a o tym które miejsce w swojej grupie 
zajmą pruszkowianki powinno za-
decydować spotkanie z wiceliderem 
Kadusem Bydgoszcz (31 stycznia, 
godzina 18:00). W pierwszym me-
czu tych drużyn, rozegranym w Byd-
goszczy, koszykarki Lidera pokona-
ły rywalki różnicą dwunastu punk-
tów. Faworytem rewanżu są więc za-
wodniczki z Pruszkowa. Oprócz roz-

grywek ligowych Lider dobrze radzi 
sobie w rozgrywkach Pucharu Pol-
ski Eventim Cup, w których awanso-
wał już do drugiej rundy. Jeśli w ko-
lejnym etapie nasz zespół pokona 
w dwumeczu Hit Kobylnica, kolej-
nym rywalem Lidera będzie zespół 
z kobiecej ekstraklasy. Pomimo nie-
wątpliwych sukcesów trener druży-
ny Jacek Rybczyński tonuje nastroje: 
- Najważniejszy jest dla nas następ-
ny mecz, dlatego nie popadam w hu-
raoptymizm. Dziewczyny i tak czują 
na sobie ogromną presję, wielu uwa-
ża nas bowiem za głównego faworyta 
do ekstraklasy. Doświadczenia z ko-
szykówki męskiej nauczyły mnie, że 
faworyt nie zawsze jest w stanie zre-
alizować swój cel, w sporcie obowią-
zuje przecież hasło bij mistrza. Dla-
tego tak ważne jest, aby zawodnicz-
ki swoimi myślami nie wybiegały 
daleko w przyszłość. Gdy będziemy 
wygrywać każdy kolejny mecz, suk-
ces i tak stanie się naszym udziałem 
- kończy Rybczyński. 

Znicz Basket w słabszej formie

Prawdziwą bolączką naszych koszy-
karzy jest bardzo nierówna gra pod-
czas całego meczu. Bardzo dobre 
momenty Znicz Basket przeplata fa-
talną dyspozycją zarówno w ataku 
jak i obronie. Niestety słabsza dys-
pozycja najczęściej decyduje później 
o końcowym wyniku meczu. W osią-
ganiu lepszych rezultatów nie po-
mogła zmiana trenera, kilka tygo-
dni temu Bartłomieja Przelazłę za-
stąpił na tym stanowisku Janavor 
Weatherspoon - pierwszy czarno-
skóry trener w historii polskiej ko-
szykówki. Zespół pod kierunkiem 
Weatherspoona gra inaczej, da-
lej nie potrafi jednak zagrać równo 
przez cały mecz. Mimo usilnych sta-
rań działaczy pruszkowskiego klu-
bu, mieszkającemu już od kilku lat 

w Polsce Weatherspoonowi nie uda-
ło się uzyskać polskiego paszportu, 
który uprawniałby go do gry na par-
kietach zaplecza ekstraklasy. We-
atherspoon - w przeszłości koszy-
karz solidnej amerykańskiej uczel-
ni Oklahoma State - w tym sezonie  
mecze koszykarzy Znicza Basket ob-
serwował będzie już tylko jako tre-
ner. W osiąganiu lepszych rezulta-
tów pruszkowskim zawodnikom 
przeszkodziła również plaga urazów 
jaka w ostatnich dniach nawiedzi-
ła zespół. Na kontuzję uda narzekał 
najskuteczniejszy strzelec zespołu, 
a zarazem całej ligi Jakub Dłoniak, 
z powodu przeziębień przez kilka 
dni nie trenowali z kolei inni waż-
ni zawodnicy Tomasz Briegmann, 
Marcin Ecka i Rafał Urbaniak. Nie 
w pełni sił byli również Artur Bajer 
i Grzegorz Malewski. W lepszą for-
mę zespołu cały czas wierzy kapitan 
drużyny Dominik Czubek: - Przez 
cały czas bardzo ciężko trenujemy. 
Wierzę, że w końcu kiedyś to zapro-
centuje. Przez najbliższe dwa tygo-
dnie rozegrany aż pięć ligowych spo-
tkań, mam więc szansę na odrobie-
nie strat do czołówki. Największą 
naszą bolączką jest brak równej gry 
przez cały mecz, jeśli wyeliminuje-
my przestoje, powinny poprawić się 
nasze wyniki.

Adam Wall

Koszykarze  na 
półmetku sezonu  
w dolnej części 
tabeli

Adam Wall

Koszykarki od 
połowy listopada nie 
przegrały żadnego 
spotkania

Zespół z Pruszkowa 
przed szansą gry 
w Ekstraklasie

Tenisista Tura-Bogorii Grodzisk Ma-
zowiecki Cheung Yuk w stycznio-
wym rankingu Międzynarodowej Fe-
deracji Tenisa Stołowego (ITTF) znaj-
duje się na bardzo dobrym 15. miej-
scu. To awans Yukiego o jedną pozy-
cję w porównaniu do grudniowego 
rankingu. 48. pozycję w tym rankin-
gu zajmuje inny tenisista Tura-Bogo-
rii Wang Zeng Yi. 

Jakub Dłoniak najskutecz-

niejszy gracz Znicza Basket. 

Fotografi a: Kurian

Trener Jacek Rybczyński  Foto-

grafi a: www.lider.pruszkow.pl

Sport w skrócie

Tenis stołowy
Pruszkowskie Towarzystwo Cyklistów 
złożyło ofertę transferu Kamilowi Ku-
czyńskiemu (obecnie Gryf Szczecin). 
Jest to jeden z bardziej utalentowanych 
sprinterów kolarskich w Polsce. Kamil 
to wielokrotny mistrz kraju, uczest-
nik Pucharu Świata, mistrzostw świata 
i igrzysk olimpijskich.
 Sprinter na igrzyska olimpijskie 
w Pekinie jechał jako najlepszy zawod-

Nowy zawodnik PTC nik. Mimo niepowodzenia na torze jego 
występ można uznać za udany. Kamil 
Kuczyński dotarł do półfinału w keri-
nie. A jak mówi się kuluarach, Kamil ma 
zapewnione miejsce w kadrze na igrzy-
ska olimpijskie Londyn2012.
 Kuczyński już w najbliższych zawo-
dach Pucharu Świata w Pekinie, któ-
re odbędą się w połowie stycznia, wy-
stąpi w barwach pruszkowskiego klu-
bu. Ofertę transferu otrzymał również 
inny zawodnik Gryfa – Rafał Ratajczak.

Lokalny Sport 
w internecie

• aktualne 
informacje

• relacje z 
wydarzeń 
sportowych 

• wywiady ze 
sportowcami

oraz wiele więcej ...

... tylko na 

www.gazetawpr.pl
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Kuchnia

Od 20 stycznia do 5 lutego we Friday’s obowiązywać będzie oferta 
specjalna. Od poniedziałku do czwartku ceny przystawek będą 
niższe o połowę. Wszak każdy powód jest dobry,  by odprężyć się 
we Friday’s.

Zaprzysiężenie nowego amerykańskiego prezydenta to 
z pewnością jedno z ważniejszych wydarzeń rozpoczynającego się 
właśnie roku 2009” –  powiedział Gazecie WPR Łukasz Kozłowski, 
Generalny Menadżer restauracji T.G.I. Friday’s w Jankach (Cinema 
City).

Dodatkowo dwudziestego stycznia br., od godziny 15:00,  aż do 
22:00 barmani T.G.I Friday’s w Jankach (Cinema City), tak jak ich 
słynni koledzy na całym świecie, do każdego zamówionego dania 
głównego podadzą drinka gratis. 

Tylko we Friday’s!
oferta specjalna 

od 20 stycznia do 5 lutego

Zaprzysiężenie amerykańskiego 
prezydenta w Jankach?
T.G.I. Friday’s, lider amerykańskich 
restauracji segmentu casual dining ogłosił, że urządza 
wielkie przyjęcie inauguracyjne z okazji zaprzysiężenia 
Baracka Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych. 

Wszystkie drinki gratis !!!
do każdego dania głównego! 

tylko 20 stycznia

Restauracja T.G.I. Friday’s 
C.H. Janki (Cinema City) tel. (22) 702 36 01

Przystawki za 50% !!!
od poniedziałku 

do czwartku

„U nas zawsze jest piątek”
- dodaje Kozłowski

6 S

artykuł sponsorowany
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