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W związku z ukazaniem się artykułu 
w gazecie WPR nr 47 zawierającego nie-
prawdziwe informacje przesyłam wyja-
śnienie z prośbą o zamieszczenie w naj-
bliższym wydaniu gazety:
   W odniesieniu do nieprawdziwych in-
formacji prasowych dotyczących rela-
cji pomiędzy miastem Pruszkowem, 
a Polskim Związkiem Kolarskim w za-
kresie przekazania przez miasto grun-
tów w użytkowanie wieczyste, wyja-
śniam:
   Nie było i nie ma zawiadomienia NIK 
do prokuratury w sprawie przekazania 
przez miasto Pruszków działek pod in-
westycje PZKol, nigdy nie było wsz-
czynane postępowanie prokuratorskie 
w takiej sprawie.
   Ponadto pragnę dodać, że grunty zo-
stały przekazane PZKol w użytkowanie 
wieczyste uchwałą nr XLIV/494/2002 
Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 
25 kwietnia 2002 roku w sprawie 
„Wyrażenia zgody na oddanie gruntu 
w użytkowanie wieczyste oraz udziele-
nia bonifikaty w opłatach z tytułu użyt-
kowania wieczystego nieruchomości”. 
Jednocześnie informują, że wyjaśnie-
nie zostało skierowane do PAP, na któ-
rą redakcja WPR powoływała się w tym 
artykule.

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

J
aka jest sytuacja na na-
szych drogach każdy wi-
dzi. Każdy, kto na co-
dzień czy od święta 
musi z nich korzystać. 

A musi większość z nas. Zwyczaj-
nie, dojechać do pracy, dowieźć dzie-
ci do przedszkola czy szkoły, wró-
cić do domu. Określenie polska dro-
ga czy polska autostrada staje się po-
woli stałym tematem niewybred-
nych dowcipów. Szczególnie odwie-
dzających nasz kraj obcokrajowców. 
Nie będziemy epatować czytelni-
ków określeniami jakie udało nam 
się usłyszeć, czy przeczytać w inter-
netowych komentarzach.  Nie taki 
jest nasz zamiar. W sejmie, mediach, 
w naszych rodzinnych domach trwa 
ogólnonarodowa dyskusja. Zdąży-

my, czy nie zdążymy przed Mistrzo-
stwami Europy uruchomić planowa-
ne odcinki autostrad? Uda nam się, 
czy nie uda połączyć główne miasta 
siecią dróg umożliwiających spraw-
ne przemieszczanie się tak wielkiej 
liczby uczestników i gości impre-
zy? Czy w ogóle jest taka możliwość, 
aby w tak krótkim czasie udało sie 
nam nadrobić kilkudziesięcioletnie 
błędy zaniechań i ogólnonarodo-
wej niemocy? A jeśli nawet jakimś 
cudownym zbiegiem okoliczności 
te autostrady powstaną, to w jaki 
sposób dotrzemy z nich do centrów 
miast, do stadionów, jak z nich wró-
cimy do naszych miejsc zamieszka-
nia? Metrem, którego nie ma? Ko-
leją cierpiącą od lat na chroniczną 
bezsilność? Autobusami, tramwa-
jem, komunikacją powietrzną, ro-
werem czy po prostu tradycyjnie 
z buta, piechotą? Strach pomyśleć, 
a co dopiero pisać. 
 Nasza gazeta na przekór wszel-
kim trudnościom temat jednak po-
dejmuje. 

Komunikacja. Drogi przez mękę

Bolo Skoczylas
Olgierd Lewan

Od wielu lat słyszymy, że 
będzie lepiej. Czy będzie 
i kiedy?

więcej na stronie 3.

Oświadczenie Prezydenta

Więcej o lokalnych problemach 
komunikacyjnych na stronach 
2, 4, 5, 6

Samorządowcy i społecznicy wspól-
nymi siłami uratowali przed znisz-
czeniem miasto-ogród Komorów. 
Pokazali, że działający lokalnie ide-
aliści mają w Polsce siłę przebicia 
i mogą osiągać realne cele.
Spółka deweloperska chciała kupić 
pola i zbudować na nich 750 domów 
mieszkalnych. Miały być one „do-
datkiem” do planowanego pola gol-
fowego.

Od kilku miesięcy zdaje się nabie-
rać rumieńców dyskusja nad zmia-
ną ustawy o samorządzie teryto-
rialnym. Mnożą się pomysły i domy-
sły. Ścierają koncepcje. Jedni chcą 
zwiększenia władzy samorządowej, 
rozbudowania jej uprawnień, inni 
przeciwnie – widząc liczne patolo-
gie, planują redukcję bezpośrednich 
stref wpływów lokalnych społecz-
ności. 

Aktualności
Park zamiast blokowiska?

Polityka
Co dalej samorządzie?

więcej na stronach 2 i 3. więcej na stronie 10.
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Dobrze wiedzieć, gdzie to dokładnie będzie biegło. Ale pla-
ny planami, przydało by się więcej rzeczywistości - czyli 
KIEDY??? ~pinio (komentarz do artykułu „Nasze drogi. Pla-
ny i rzeczywistość”)

Zgadzam się. To będzie horror jak w Jerozolimskie 
wejdzie ruch z autostrady. Przewiduję stały korek 
od ronda Zesłańców do Michałowic. A dla nas, tu-
bylców, do Centrum chyba tylko helikopterem!!! ~ 
rob (komentarz do artykułu „Nasze drogi. Plany i rzeczy-
wistość”) 

To miłe, że jest jakaś szansa rozwiązania tej bzdury. Py-
tanie czy to tylko obietnica dla zepchnięcia problemu, czy 
rzeczywiście ktoś to wpisał w plany? ~ barry (komentarz do arty-

kułu „Najszersza ulica świata”)
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P
olicyjne statystyki odnotowują generalnie „dal-
szą poprawę bezpieczeństwa w większości ka-
tegorii, prowadzonych badań”. Niestety nie we 
wszystkich. W kategorii bezpieczeństwa na dro-

gach tendencja jest odwrotna. Badania prowadzone przez 
Krajową Radę Bezpieczeństwa Drogowego odnotowują 
coroczny, wyraźny wzrost wypadków i kolizji drogowych. 
Najczęstsze przyczyny to: jazda w stanie nietrzeźwym, 
przekraczanie dozwolonej prędkości i oczywiście fatal-
ny stan naszych dróg. Inną przyczyną jest systematyczny 
wzrost liczby pojazdów. Stajemy się krajem coraz bardziej 
zmotoryzowanym. W ubiegłym roku ilość aut zwiększyła 
się o ok. 1,5mln pojazdów, a dróg niestety nie przybywa. 
 Dlatego powinno nam wszystkim zależeć, aby ich 
stan techniczny umożliwiał korzystanie z nich choćby 
w stopniu dostatecznym. A jak jest? Każdy widzi. Wystar-
czy przejechać w godzinach porannych z Osiedla Staszica 
na Żbików, albo pokonać ul. B. Prusa w kierunku Alei Je-
rozolimskich by stwierdzić, że sytuacja przypomina hor-
ror, albo zajęcia praktyczne w szkole przetrwania. Ale co-
raz trudniej jest nie tylko dojechać tam, gdzie się zamie-
rzało.
 Dużym wyzwaniem jest znalezienie miejsca umożli-
wiającego zaparkowanie auta na pruszkowskich ulicach: 
Prusa, Kościuszki, a nawet ostatnio w Alei Wojska Pol-
skiego w okolicy Lidla, czy sklepu Rossmana. Nie wspo-
mnę już o ul. Kraszewskiego, która po zrealizowaniu tzw. 
rewitalizacji przestrzeni miejskiej stała się czymś po-
średnim, ni to deptakiem ni to ulicą. Zaparkowanie auta 
na tej ulicy nie tylko w okolicy Urzędu Miejskiego i Sądu 
graniczy z cudem. Za to na odcinku pomiędzy Komen-
dą Policji a bramą wjazdową do Urzędu jest chodnik, na 
którym zmieściłoby się, co najmniej kilkanaście samo-
chodów. Ale się nie zmieści, bo parkowanie skutecznie 
utrudniają szpalery słupków, które w zamierzeniach au-
tora (autorów) projektu miały przydawać szyku i elegan-
cji, a które w rezultacie zdecydowanie paraliżują i parko-
wanie, i ruch aut na tej ulicy. Dotyczy to szczególnie od-
cinka od kościoła do ul. B. Prusa. Miejsca, bowiem pozo-
stawiono tyle, że auto da się postawić równolegle do osi 
jezdni, ale na skos już nie. Za to ciągi piesze zaprojekto-
wano szeroko i z rozmachem jak śródziemnomorski bul-
war. Rozumiem, że na etapie wizualizacji projekt mu-
siał urzekać pięknem, a na papierze wyglądać imponują-
co. Równiutko, czyściutko, kolorowo. Tu jakaś wystylizo-
wana lampa w stylu Art deco, tam kwiatonik, ówdzie ła-

›› komentuj na www.gazetawpr.pl

Kierowco. Więcej wyobraźni...

Listy do redakcji

Bolo Skoczylas Redaktor Naczelny WPR

P
rzeczytałem Państwa ar-
tykuł w gazecie z dnia 16 
stycznia br., w którym Pani 
Starosta Powiatu nadmie-

niła, że kierowcy poruszający się po 
Mazowszu bardzo dobrze oceniają 
stan dróg w Pruszkowie. Otóż ja bar-
dzo często jestem w tym mieście, po-
nieważ mam tu rodziców i wcale tego 
zdania nie podzielam. 

Jadąc od strony trasy poznańskiej – 
to droga chyba wojewódzka – od wie-
lu lat, ani starostwo, ani władze mia-
sta nie mogą skutecznie wpłynąć na 
władze województwa, aby stan tej 
drogi poprawić! Wszak to wizytówka 
dojazdu do miasta. Następnie, skrzy-
żowanie ulicy Żbikowskiej z Poznań-
ską oraz sama Żbikowska to trage-
dia. Ulica Reja dochodząca do Cho-
pina, nawierzchnia pamiętająca lata 
70-te. Nieskończona ulica B. Pru-
sa, która za aleją Niepodległości jest 
cała w łatach. Zaś Kubusia Puchatka, 
gdzie mieszkają moi rodzice, ma na-
wierzchnię całą połataną. Odcinek 
od Chopina do Trąbalskiego, gdzie 
mieści się ciąg sklepów – brak zato-
czek parkingowych, chodnik w stanie 
rozkładu. Ulica jest jednokierunko-
wa i jeszcze na dodatek ktoś, kto po-

siada małą wyobraźnię daje zezwo-
lenie na Przychodnię NFZ. Rodzi sie 
więc pytanie, gdzie mają parkować 
auta, ludzie mieszkający w tym blo-
ku, a gdzie pacjenci i klienci sklepów. 
Jeśli jest przychodnia to  powinien 
być parking, tak jest w całej Unii Eu-
ropejskiej.

I jeszcze jedna sprawa na koniec. Nie-
daleko bloku moich rodziców przy 
Kubusia Puchatka jest skwer, gdzie 
znajduje się górka i plac zabaw dla 
dzieci. Wieczorem to miejsce staje się 
ogródkiem piwnym i punktem zbor-
nym ludzi, którzy siły wyładowują na 
tym placu. Efekty można zobaczyć 
rano. Jakiejkolwiek interwencji stra-
ży miejskiej wieczorem nie ma. Dla-
czego? Przy okazji dodam, że space-
rując wśród alejek tego skweru można 
się potknąć na bardzo złej nawierzch-
ni asfaltowej nie remontowanej od lat 
70-tych. Myślę, że ludzie odpowie-
dzialni za wygląd miasta, w końcu 
coś z tymi problemami poczną, bo to 
wstyd dla miasta.

Z pozdrowieniami dla redakcji – były 
mieszkaniec Pruszkowa.
(nazwisko i adres w posiadaniu re-
dakcji)

weczka, trawniczek i bawiące się wokół dziatki. Wszyst-
ko od komputerowego cyrkla i linijki. Ale życie brutalnie 
weryfikuje te wodotryski wirtualnej twórczości. Projek-
ty i rewitalizacje naszych dróg i ulic powinny być reali-
zowane z zastosowaniem nie tylko właściwych technolo-
gii, sprzętu i materiałów, ale i elementarnej wyobraźni. 
A miało być tak pięknie…
 Sporo jest też naszej osobistej winy. Naszej, czyli nas 
wszystkich - kierowców. Gdybyśmy parkowali nasze po-
jazdy w taki sposób, aby umożliwić naszym towarzyszom 
niedoli dokonanie tego samego byłoby i więcej miejsca, 
i nieco mniej nerwów. Ileż razy widzimy auta zaparkowa-
ne w taki sposób, że zamiast trzech mieści się wyłącznie 
jedno? Na wjeździe do bramy, na trawniku, na przejściu 
dla pieszych, na chodniku, na środku jezdni? Wszyscy 
w prawo, to ja odwrotnie! Ponieważ sytuacje takie dezor-
ganizują ruch, stwarzają zagrożenie i co więcej prowokują 
do zachowywania się w sposób podobny proponuję, aby-
śmy wspólnie spróbowali zmienić nasze przyzwyczajenia 
i nie utrudniali dodatkowo i tak ekstremalnie trudnej sy-
tuacji. Zwracajmy uwagę kierowcom przekraczającym za-
sady w sposób ewidentny. Nie namawiam Broń Boże, aby 
zaraz donosić na policję czy straż miejską, ale do kontak-
tu z nami owszem. Piszcie Państwo do naszej redakcji, 
mailujcie na nasze adresy, róbcie zdjęcia (dziś, co drugi te-
lefon posiada wbudowany aparat fotograficzny) przysy-
łajcie je do nas. Może publikowanie wziętych z życia ob-
razków przyczyni się do wyeliminowania braku wyobraź-
ni, niefrasobliwości i nieodpowiedzialnych zachowań na 
naszych ulicach i parkingach. Oby. 

Park zamiast  blokowiska? 
To możliwe!

Dużym wyzwaniem jest znalezienie miej-
sca umożliwiającego zaparkowanie auta na 
pruszkowskich ulicach. Fotografia:  Piotr

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

W styczniu Minister Skarbu Pań-
stwa Aleksander Grad zabronił Szko-
le Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
sprzedaży deweloperowi pól komo-
rowskich – 129 hektarów ziemi przy-
legającej do historycznego, stworzo-
nego w latach trzydziestych XX wie-
ku miasta-ogrodu Komorów. Mini-
ster uzasadnił swoją decyzję prote-
stami społecznymi, które zaczęły się, 
gdy ujawniono plany sprzedaży pól. 
Pisma z protestem przeciwko zabu-
dowaniu pól komorowskich wysłały 
do ministra między innymi samorząd 
osiedla Komorów i stowarzyszenie 
„Ład na Mazowszu”. Głos samorządu 
i głos organizacji pozarządowej zosta-
ły uznane za słuszne. Warto było wal-
czyć. Słuszna sprawa zwyciężyła.
 Spółka deweloperska chciała ku-
pić pola i zbudować na nich, według 
najbardziej znanej wersji swoich pla-
nów, 750 domów mieszkalnych – 
w tym domy szeregowe i wielorodzin-
ne o wysokości wielu kondygnacji. 
Miały być one „dodatkiem” do plano-
wanego pola golfowego. Budowa osie-
dla oznaczałaby prawdopodobnie po-
dwojenie liczby mieszkańców Komo-
rowa. Zabytkowe pruszkowskie osie-
dle Ostoja, dziś przylegające do zielo-
nych pól, po zbudowaniu osiedla zo-
stałoby przytłoczone przez beton i as-
falt. Łatwo sobie wyobrazić inne ne-
gatywne skutki budowy. Całkowite 
przeciążenie i paraliż infrastruktury 
społecznej i technicznej: szkół, dróg, 
kanalizacji, wodociągów, sieci energe-
tycznej. Deweloper wprawdzie prze-

widział w swoim planie miejsca na 
szkoły, a nawet kościół i ratusz, tyle że 
to kto inny miałby te wszystkie gma-
chy wybudować i łożyć na ich utrzy-
manie. W rzeczywistości na miejscu 
planowanych budynków publicznych 
oglądalibyśmy łyse place, chyba że 
gmina czy parafia dokonałyby cudu. 
Jednak nawet cud by nie pomógł in-
frastrukturze drogowej. Według pla-

nów dewelopera nie miała powstać 
ani jedna nowa droga łącząca Komo-
rów z resztą świata. Poranek miesz-
kańców Komorowa starego i tego pla-
nowanego zaczynałby się od kilku-
dziesięciu minut czekania w pierw-
szym lokalnym korku, jeszcze przed 
wjazdem na szosę do Pruszkowa czy 
Warszawy.
 Realizacja tych planów spowodo-
wałaby przeludnienie i katastrofę cy-
wilizacyjną jaka spotkała wiele wo-
kółwarszawskich miejscowości, któ-
re rozwijały się bez planu i wizji, cha-
otycznie pod dyktando dewelope-
rów. Wiele miejsc, które kiedyś po-
siadały unikalny krajobraz i atmos-
ferę zostało przytłoczonych i zagrze-
banych przez blokowiska, albo bla-
szane zagłębia przemysłowe i handlo-

Samorządowcy i społecznicy wspólnymi siłami 
uratowali przed zniszczeniem miasto-ogród Komorów. 
Pokazali, że działający lokalnie idealiści mają w Polsce 
siłę przebicia i mogą osiągać realne cele.

Dzięki protestom 

społecznym udało się 

zablokować budowę 

osiedla na korzyść 

parku kulturowego
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W 
połowie 2006 roku 
moja Toyota, rocz-
nik 1992 uległa po-
ważnemu uszkodze-

niu – awaria skrzyni biegów. Na-
prawa auta okazała się zbyt kosz-
towna, wobec czego usiłowa-
łem pozbyć się samochodu. Przez 
dłuższy czas nie mogłem znaleźć 
amatora na zakup uszkodzonego 
pojazdu. Kiedy pewnego dnia zna-
lazłem za wycieraczką ulotkę „ku-
pię ten samochód” ucieszyłem się, 
że pozbędę się kłopotu. Zadzwoni-
łem na podany w ulotce numer 
i sprzedałem mój wysłużony po-
jazd za 200 zł. Na dowód trans-
akcji sporządziliśmy z nabywcą 
umowę kupna sprzedaży.
 
Po upływie kilku miesięcy otrzyma-
łem z PZU wezwanie do opłacenia 
zaległej składki OC. Udałem się do 
PZU, myśląc naiwnie, że posiadana 
przeze mnie umowa kupna-sprze-
daży zakończy sprawę. Okazało sie, 
że lawina problemów dopiero się za-
częła. Nabywca pojazdu z oczywi-
stych powodów nie przerejestrował 
go, ani nie opłacił składki OC, 
a pojazd zwyczajnie rozebrał na czę-
ści. Niektóre z nich sprzedał, resz-

ta poszła na złom. Samochód zwy-
czajnie zniknął. Teraz nie mogę 
auta wyrejestrować, bo nie posia-
dam zaświadczenia ze stacji demon-
tażu, uprawnionej do kasacji pojaz-
du. Nie mogę też go skasować w ta-
kiej stacji, bo zwyczajnie już go nie 
ma. Grozi mi, więc opłacanie w nie-
skończoność składki OC za pojazd, 
który nie istnieje! I to z mocy obo-
wiązującego prawa. Jestem emery-
tem i szukam taniej pomocy praw-
nej, która pozwoliłaby mi rozwiązać 
mój problem. 
 
Korzystając z okazji chciałbym 
uczulić czytelników Państwa gazety, 
aby przed podjęciem działań, mają-
cych na celu pozbycie się uszkodzo-
nego lub wyeksploatowanego samo-
chodu zapoznali się z przepisami 
ustawy o ruchu drogowym i ochro-
nie środowiska. Informację taką 
uzyskać można bezpośrednio w sta-
cjach demontażu lub kasacji pojaz-
dów, ale stacji posiadających takie 
uprawnienia jest niewiele. Ich adre-
sy i telefony posiadają wydziały ko-
munikacji.

Stanisław M. 
z Piastowa

Jesteśmy czytani...
Wypowiedź Wiceprezydenta Miasta Andrzeja Kurzeli 
na XXX Sesji Rady Miasta Pruszkowa w dniu: 29 stycznia 
2009 r. - nagranie radia Bogoria. (cytat):
„Jak już powiedziałem, dzisiaj w szatni dosta-
łem najnowszy numer gazety WPR o numerze 0047 
i ze zdumieniem przeczytałem artykuł, który jest na pierw-
szej stronie z dużym tytułem: Zawiadomienia do pro-
kuratury w sprawie toru kolarskiego w Pruszkowie. 
I podtytuł jest: 
NIK skontrolowała budowę toru kolarskiego Arena, 
a drugi podtytuł: (ze znakiem zapytania oczywiście. To jest 
dziennikarska solidność!) Czy miasto przekazało działkę 
zgodnie z prawem? 
Oczywiście pan redaktor Bolo Skoczylas powołuje się na ar-
tykuł PAP.
 I tu chcę powiedzieć, że nic nie tłumaczy redaktora. 
Bo pan redaktor Skoczylas nie jest redaktorem w Pcimiu 
Dolnym, czy (nie obrażając oczywiście Pcimia Dolnego) tyl-
ko rodowitym mieszkańcem (może nie rodowitym, prze-
praszam, jeśli się tu pomyliłem) natomiast jest wielolet-
nim mieszkańcem, który był radnym i zna sprawę cho-
ciażby z tego powodu, że od dawna interesuje się sprawa-
mi samorządowymi i mógł sprawę wyjaśnić. To, że Polska 
Agencja Prasowa pisze wierutne bzdury, że jakiekolwiek 
jest prowadzone dochodzenie w sprawie przekazania dział-
ki przez miasto. Oczywiście to kompletnie nie tego dotyczy. 
Przekazania działki, ale przez kogo innego i komu innemu. 
I przypomina to dowcip, który kiedyś radio Erewań po-
dawało, że rozdawano samochody na placu Czerwonym, 
okazuje się, że nie rozdawano samochodów tylko ro-
wery i nie na placu Czerwonym w Moskwie, tylko 
w Leningradzie, i nie rozdawano tylko kradziono, i to tak 
samo się ma do prawdy ten artykuł, który tu jest, dotyczący 
oczywiście tego wycinka, dotyczącego tego miasta. 
 Nie ma prowadzonego żadnego postępowania 
w sprawie nieprawidłowości, czy jak to nazwać ina-
czej nie wiem. Bo rada całkiem jednogłośnie o ile do-
brze pamiętam przekazała działkę z bonifikatą 
w użytkowanie wieczyste - nie na własność - tylko w użyt-
kowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Kolarstwa z bo-
nifikatą 80 procentową. I to się zgadza. Natomiast nie ma 
ulgi w podatku, natomiast jest... no jest problem, który ma 
oczywiście Polski Związek Kolarstwa, ale proszę z tym abso-
lutnie nie mieszać miasta. I to by było tylko tyle.”

Też czasem czytamy...
Za odpowiedź redakcji, niech posłużą dwa cytaty z protokołu 
z 43. posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej 
i Turystyki z dnia: 01.10.2008r., Biuletyn 1210/VI. 
Oczywiście, o zgrozo, wyrwane z kontekstu:

Komitet Społeczny Wzrok dla Szym-
ka (posiadając zgodę Prezydenta Mia-
sta Pruszkowa), przeprowadził na terenie 
miasta Pruszkowa zbiórkę publiczną.

Zbiórka trwała od 14.09.2008 do 
31.12.2008, a została przeprowadzona 
w formie:
• zbierania ofiar do puszek kwestarskich,
• sprzedaży cegiełek wartościowych,
• sprzedaży przedmiotów i usług,

OGŁOSZENIE KOMITETU WZROK DLA SZYMKA

1. Poseł Tadeusz Tomaszewski (Lewica):
/.../ „Na stronie 38. protokołu są „inne ustalenia”. 
Chciałem zapytać, w jakiej formule prawnej dzisiaj funk-
cjonuje tor kolarski „Arena” w Pruszkowie. W tym roz-
dziale jest mowa o tym, że związek otrzymał od miasta 
Pruszkowa w trybie bezprzetargowym grunt. Nie wiem, 
w jakiej formule prawnej to się odbyło. Chciałbym się do-
wiedzieć, w jakiej formule prawnej, PZKol otrzymał grunt 
od miasta? Jest wzmianka o tym, że ten grunt aportem zo-
stał przekazany do spółki, która ma budować hotel. Jak wy-
gląda rozliczenie finansowe pomiędzy miastem i PZKol 
w zakresie podatku gruntowego? Dziękuję.”
 
2.  Prezes PZKol Wojciech Walkiewicz:
„Jak powiedziałem, otrzymaliśmy ziemię w formie wieczy-
stej dzierżawy na rzecz PZKol. Został spisany akt notarial-
ny. W pierwszej wersji 2,9 ha, w następnej 4,8 ha. W trak-
cie budowy toru wystąpiliśmy do Rady Miasta i Powiatu 
o wyrażenie zgody na przystąpienie do spółki w celu budo-
wy hotelu. Zawarliśmy umowę notarialną w ten sposób, że 
do spółki Eko-Kampinos PZKol wniósł ponad 5000 m2 za 
15% wartości budowy hotelu, bez wydania choćby jednej 
złotówki na tę budowę. Moim zdaniem nie jest istotne, 
ile ta ziemia była warta – 370.000 zł czy prawie 700.000 
zł. Jej wartość jest niewspółmierna do 15% wartości budo-
wanego hotelu. Obecnie wartość hotelu wynosi, bowiem 22 
mln zł. Jest już oddany do użytku. Błąd polegał na tym, że w 
chwili jak PZKol otrzymał grunt, to wystąpiliśmy o ulgę 
w podatku od nieruchomości. Rada Miasta Pruszkowa 
ulgę taką nam przyznała.” /.../ 

I inny cytat z protokołu z 62 posiedzenia Sejmowej Komisji 
Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia: 22.01.2009r., Biuletyn 
1791/VI. 

Dyrektor Delegatury NIK w Warszawie Mieczysław 
Kosmalski:
/.../ „Po zakończeniu kontroli skierowaliśmy dwa za-
wiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa do prokuratury. Jedno z zawiadomień doty-
czyło wniesienia, w dniu 10 listopada 2005 roku 
w Warszawie, w formie aktu notarialnego, w celu 
pokrycia udziału Polskiego Związku Kolarskiego 
w Eko Kampinos Spółka z o.o., aportów w postaci prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej po-
łożonej w Pruszkowie przy ulicy Andrzeja, którego war-
tość określono na kwotę 307 tys. zł, podczas gdy, szacun-
kowa wartość tego prawa wynosiła 993 tys. zł.” /.../ 

To rozdają te rowery czy kradną? 
Bolo Skoczylas  (wyróżnienia i podkreślenia redakcji)

W sprawie Toru Kolarskiego w Pruszkowie

we. Przez długi czas podobne niebez-
pieczeństwo groziło miastu-ogrodo-
wi Komorów i całej gminie Michało-
wice, do której Komorów należy. De-
weloper nie tylko złożył ofertę kupna 
pól komorowskich. Spowodował tak-
że, że jego plan gigantycznej zabudo-
wy stał się jednym z wariantów pro-
jektu nowego studium zagospodaro-
wania gminy i był dyskutowany przez 
radę. Dyskusje były burzliwe. W dra-
matycznym momencie obrad prze-
wodniczący zarządu osiedla Komorów 
ujawnił pochodzenie tego kontrower-
syjnego wariantu i dziś rada gminy już 
nad nim nie pracuje. Wójt przedstawił 
wariant nowy, zgodnie z którym pola 
komorowskie byłyby przeznaczone na 
zieleń, kulturę i rekreację. Powstałby 
„Park Centralny” gminy Michałowi-
ce. Jest nadzieja, że wariant zielony, 

wariant przyjazdny przyrodzie, kra-
jobrazowi, kulturze i przede wszyst-
kim mieszkańcom Komorowa, osiedla 
Ostoja i innych osiedli i sołectw wokół 
zostanie uchwalony.
 Zmiana kierunku prac samorzą-
du gminy Michałowice, świetnie zbie-
gła się w czasie z przemyślaną decy-
zją Ministra Skarbu Państwa. SGGW 
może się jeszcze odwołać do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego. Ale ten 
sprawdza tylko procedury i nie bada 
treści decyzji. W razie potrzeby praw-
nicy ministerstwa mogliby poprawić 
szczegóły formalne, ale treści nic już 
nie zmieni. Lokalnym samorządow-
com i organizacjom pozarządowym 
udało się przekonać ministra, aby 
chronił ideę miasta-ogrodu. To moc-
na zachęta, żeby walczyć o następne 
słuszne sprawy.

Łączne środki jakie zebraliśmy w trakcie 
trwania całej zbiórki to 9.018 pln 45 gr.

Z czego:
• 5.968 pln 45 gr pochodziło z datków 

do puszek kwestarskich
• 2.315 pln pochodziło ze sprzedaży/

aukcji pamiątkowych przedmiotów
• 735 pln pochodziło ze sprzedaży ce-

giełek wartościowych (28szt. za 20pln, 
9 szt. za 10pln oraz 17 szt. za 5 pln).

Koszty działalności Komitetu Społeczne-
go szacujemy na poziomie ok. 200
pln (opłata skarbowa, druk ulotek i plaka-
tów). Wymienione koszty zostały pokry-
te ze środków własnych członków Komi-
tetu Społecznego...”

Każdemu, kto w jakikolwiek sposób 
starał się pomóc:

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Prezes PZKol 
Wojciech 
Walkiewicz 
odbiera z rąk 
Prezydenta 
Pruszkowa  
Jana 
Starzyńskiego 
statuetkę URBS 
NOVA 2008 
za promocję 
Pruszkowa 
poprzez sport 
i wybudowanie 
w Pruszkowie 
jedynego 
w Polsce 
krytego toru 
kolarskiego. 
12.12.2008 r.
Fot. BS
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Marzysz o Warszawskiej Karcie Miej-
skiej ze zdjęciem swojego kochanego 
samochodu? Chcesz sprawić ukocha-
nej osobie prezent z okazji zbliżają-
cych się Walentynek i podarować jej 
kartę z wielkim czerwonym sercem? 
Nic prostszego! Już od 10 lutego uru-
chomiony zostanie na stronie inter-
netowej ZTM kreator WKM. Dzięki 
niemu każdy  będzie mógł zaprojek-
tować kartę według swojego uzna-
nia. Spersonalizowana WKM jeszcze 
nigdy nie była tak osobista.

Obecnie pasażer, który składa wniosek 
o wyrobienie karty spersonalizowanej 
(ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem 
właściciela) może wybierać spośród 
pięciu różnych, zdefi niowanych wcze-
śniej wzorów grafi cznych. Od 10 lutego 
każdy będzie mógł sam stworzyć pro-
jekt swojego nośnika biletów okreso-

wych. Na karcie będzie można umie-
ścić własne zdjęcia, rysunki czy różne-
go rodzaju logotypy. 
 Sposób działania kreatora jest bar-
dzo prosty. Najpierw wchodzimy na 
stronę internetową: http://persona-
lizacja.ztm.waw.pl. Następnie klika-
my opcję: „wypełnij wniosek”. Potem 
wypełniamy wniosek podając wyma-
gane dane: imię, 
nazwisko, PE-
SEL, adres, kod 
pocztowy, miej-
scowość i adres 
e-mail. Potem 
dołączamy aktu-
alne zdjęcie legi-
tymacyjne, za-
znaczamy opcję 
„stwórz swój wzór osobistej karty”, wy-
rażamy zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych i możemy zaczynać 
„zabawę” z kreatorem. 
 Po odpowiednim ustawieniu i wy-
kadrowaniu zdjęcia głównego, może-
my przejść do części właściwej. Może-
my albo załadować zdjęcie z puli obraz-
ków komunikacyjnych (w różnych ka-

Zaprojektuj 
sobie kartę

tegoriach), albo załadować swoją foto-
grafi ę z dysku komputera. Załadowa-
ne zdjęcie możemy dowolnie rozcią-
gać, przesuwać, obracać, zwiększać, 
zmniejszać. To naprawdę świetna za-
bawa! Gdy skończymy projektować, 
wzór karty razem z wnioskiem jest 
przesyłany do produkcji. Na podany 
przy wypełnianiu wniosku adres ma-

ilowy, otrzymamy wia-
domość z informacją o 
terminie odbioru kar-
ty. 
 Obecnie w obie-
gu jest już ok. 13 tys. 
kart spersonalizowa-
nych. Przypominamy, 
że zgodnie z uchwa-
łą Rady Miasta, od po-

czątku przyszłego roku, będzie to je-
dyny obowiązujący nośnik dla biletów 
30 i 90 dniowych imiennych. Bilety na 
kartach „anonimowych” będą mogły 
być używane tylko i wyłącznie do koń-
ca czerwca 2010 r. Niewykorzystane 
bilety okresowe można obecnie prze-
kodować na kartę spersonalizowaną 
bezpłatnie.  (kk)

Aleja Wojska Polskiego – droga 
719   (na mapce: AWP)
Przechodzącą przez sam środek mia-
sta Aleją Wojska Polskiego wg szacun-
kowych obliczeń przejeżdża obecnie 
średnio ok. 40 tys. pojazdów dzien-
nie (!!!). Trudno się dziwić – to przecież 
przedłużenie warszawskich Alei Jero-
zolimskich, a więc wojewódzkiej drogi 
719 z Warszawy do Grodziska Mazo-
wieckiego i Żyrardowa. Naturalnej al-
ternatywy pozwalającej „uciec bokiem” 
od zatłoczonego przejazdu przez śród-
mieście Pruszkowa obecnie po prostu 
nie ma!  Przy szacunkowym wzroście 
ilości przejeżdżających pojazdów (ok. 
8% rocznie) nie trudno dojść do wnio-
sku, że jeśli się nic nie zmieni, już za kil-
ka lat przez centrum miasta praktycz-
nie przejechać się nie uda. Co się może 
zmienić?  Planowane jest co prawda 
(lata 2010-11) poszerzenie do pełnych 
2 pasów ruchu, odcinka wjazdowego 
do miasta, czyli dotychczasowego „wą-
skiego gardła” pomiędzy ulicami Par-
tyzantów i Bohaterów Warszawy. Prze-
niesie to jedynie dotychczasowy korek 
z rejonu Tworki-Piastów do centrum 
Pruszkowa.  Teoretycznie obecny dwu-
pasmowy przejazd przez miasto Ale-
ją WP, poprzecinany licznymi skrzy-
żowaniami ze światłami i możliwo-
ścią skrętów w obu kierunkach, powo-
duje blokowanie płynności przejazdu. 
Mimo teoretycznej możliwości posze-
rzenia ulicy o wydzielone pasy do skrę-
tów (miejsce na to dało by się wygospo-
darować), władze miasta nie planują 
takiej inwestycji. I słusznie. Oznacza-
łoby to bowiem inwestowanie w roz-
wój trasy szybkiego ruchu tranzytowe-
go przechodzącej przez samo centrum. 
A nie tędy droga…

Trasa Książąt Mazowieckich  
(TKM)
To najstarszy i jedyny projekt obwodni-
cy centrum Pruszkowa, wyprowadza-
jący ruch tranzytowy ze śródmieścia 
i prowadzący go… inną częścią cen-
trum miasta. To co dla planistów 40 
lat temu wydawało się być miejską ob-
wodnicą, teraz już na tą nazwę nie bar-
dzo zasługuje, bo miasto się rozbudo-
wało. Trasa ma odejść od obecnej 719 
w Tworkach (przed stadionem Zni-
cza), nowym mostem i estakadami nad 
Utratą oraz łąkami Parku Potulickich 
i zbliżyć się do torów kolejki WKD. Na-
stępnie tunelami, uciekając przed koli-
zją z miejską zabudową w pobliżu stacji 
WKD Pruszków i wiaduktu Armii Kra-
jowej, przeciśnie się wzdłuż torów ko-
lejki, aż do ul. Żwirowej, którą wzdłuż 
starego torowiska odbije w prawo. Na-
stępnie przetnie ul. Brzozową, by już 
po terenach Nowej wsi (zarezerwowa-
nym pasem drogowym) połączyć się 
ponownie z obecną drogą 719, obok 
obecnego skrzyżowania z ul. Głów-
ną. Koncepcja tej trasy od dawna bu-
dzi protesty mieszkańców pobliskich 
osiedli oraz ekologów (kolizja z doliną 
Utraty i przyrodą w Parku Potulickich). 
Stąd współczesny pomysł ratowania 
koncepcji trasy napowietrznymi esta-
kadami nad rzeką i parkiem oraz tu-
nelami i ekranami w pobliżu istnieją-
cej zabudowy. Takie rozwiązania mają 
jednak swoją cenę i być może ona po-
woduje, że obecnie mamy niewiele re-
alnych działań dążących do jej reali-
zacji. Nie pomaga również sprawie od-
mienna koncepcja gminy Michałowi-
ce, do której należy Nowa Wieś. We-
dług niej końcowe połączenie trasy 
z 719-tką powinno być poprowadzone 

wzdłuż granicy Pruszkowa ulicą Brzo-
zową. Budowa Trasy Książąt Mazo-
wieckich wpisana jest w Strategię Roz-
woju Pruszkowa do r. 2020 i trzeźwo 
patrząc na rozwój sytuacji, nie ma się 
co spodziewać realizacji tego zamierze-
nia przed tą datą.

Trasa wzdłuż linii PKP  (PT)
To stosunkowo nowy pomysł szuka-
jący alternatywnej możliwości odcią-
żenia centrum miasta. Wydaje się, że 
dużo bardziej efektywny (łatwiejszy 
i szybszy w realizacji) niż TKM. 
 Zakłada on umożliwienie objaz-
du śródmieścia od strony północnej, 
wzdłuż torów PKP. Naturalny wjazd 
w tą trasę zlokalizować można w oko-
licach obecnego wiaduktu nad tora-
mi (ul. Poznańska) lub wręcz pod nim, 

w miejscu gdzie Aleje Jerozolimskie 
zmieniają się w Aleję Wojska Polskie-
go. Nie wydaje się rzeczą zbyt trudną 
przebicie trasy obok linii kolejowej na 
odcinku ul. Czarna Droga lub popro-
wadzenie jej ul. Ziemińskiej-Sygietyń-
skiej i dalej obok dworca PKP Prusz-
ków, ulicami Sienkiewicza i Przytoro-
wą do skrzyżowania z ul. Działkową 
(przy obecnym przejeździe strzeżo-
nym przez torowisko). Pewnym zna-
kiem zapytania jest dalsze poprowa-
dzenie tej trasy dla tranzytu, a więc jej 
ponowny powrót na drogę 719. Najbar-
dziej naturalnym rozwiązaniem by-
łoby pociągnięcie jej dalej wzdłuż to-
rów do Parzniewa (istniejącą ul. Le-
gii Akademickiej) i włączenie w pla-
nowaną „Paszkowiankę” (wersja opty-
mistyczna w r. 2015-16). Można rów-

K
ontynuujemy nasz 
komunikacyjny 
„spis z natury” – Co 

mamy? Co mamy mieć? 
Czego mieć nie będziemy, 
mimo, że bardzo chcemy? 
Zgodnie z obietnicą tym 
razem spróbujemy rozsu-
płać węzeł gordyjski regio-
nalnej komunikacji dro-
gowej jakim jest miasto 
Pruszków.  

W 
nastepnym nu-
merze WPR, w 
3 już odcinku 

„Drogich naszych dróg” 
omówimy plany lokalnych 
rozwiązań komunikacyj-
nych w mieście Pruszko-
wie… i nie tylko.

Komunikacja 
jak krwioobieg

(2)

Olgierd Lewan
Z-ca red. naczelnego WPR

Drogie nasze drogi. Plany  
Pruszków to największe miasto regionu i siłą rzeczy 
komunikacyjny węzeł drogowy. Ważny nie tylko dla 
50 tysięcy jego mieszkańców, ale i dla „tranzytowiczów”  
przejeżdżających tędy z całego pasma WKD, Grodziska 
i Żyrardówa.  Mimo swego kluczowego i tranzytowego 
położenia, Pruszków nie doczekał się do tej pory realnego 
i realistycznego pomysłu na drogę obwodzącą centrum.

Bolo Skoczylas

Gazeta WPR

30.00030.000
Nie. To liczba nowych klientów, do których 

możesz dotrzeć z ofertą dzięki reklamie 
w Gazecie WPR. Już od 50 zł netto!

Tani i skuteczny marketing 
na okres kryzysu

Wygrana na loterii?

Biuro reklamy WPR: 
Tel: (22) 728 18 64
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Trwają prace nad uruchomieniem 
przez Mennicę Polską kolejnych 
automatów biletowych. Do końca 
lutego lub najpóźniej w pierwszym 
tygodniu marca w Warszawie za-
cznie działać 31 nowych urządzeń.

Kolejne automaty zostaną postawio-
ne na stacjach metra. Przygotowywane 
są także lokalizacje poza metrem. Bi-
letomaty pojawią się przy Domu Han-
dlowym Smyk, na dworcu PKP War-
szawa Wileńska, przy placu Zawiszy 
w pobliżu dworca PKP Ochota oraz na 
dwóch przystankach w Alejach Jerozo-
limskich - na wysokości Pałacu Kultu-
ry i przy Dworcu Centralnym. Ponad-
to trwają rozmowy z dyrekcją Przedsię-
biorstwa Państwowego Porty Lotnicze 
(PPL) w sprawie zainstalowania dwóch 
automatów na terenie lotniska.
 Obecnie w Warszawie działa 40 bi-
letomatów Mennicy Polskiej (w tym 
37 w metrze). Kolejne będą urucha-
miane sukcesywnie. W styczniu Za-

rząd Dróg Miejskich wydał decyzje lo-
kalizacyjne, dotyczące większości zgło-
szonych przez Mennicę Polską wnio-
sków. Utrudnieniem jest jednak czaso-
chłonna procedura, związana z kolej-
nymi etapami poprzedzającymi mon-
taż urządzeń. Chodzi o przygotowa-
nie dokumentacji geodezyjnej i projek-
tu budowlanego, a przede wszystkim 
o uzyskanie zgody na podłączenie au-
tomatów do sieci energetycznej. 
 ZTM dba o rozwój sieci sprzeda-
ży biletów z automatów. Docelowo do 
końca roku w Warszawie działać ma 
160 biletomatów Mennicy Polskiej. 
W ubiegłym roku podpisana zosta-
ła również umowa z fi rmą Asec, która 
dostarczy 100 tego typu urządzeń. No-
woczesne i łatwe w obsłudze automaty 
montowane na zlecenie ZTM zapew-
niają pasażerom wygodny dostęp do 
pełnej oferty taryfowej, łącznie z kodo-
waniem biletów na kartach zbliżenio-
wych.        
                Konrad Klimczak ZTM

Nowe biletomaty najpóźniej w marcu

nież poszukać w porozumieniu z gmi-
ną Brwinów możliwości poprowadze-
nia lokalnego połączenia drogowego 
pomiędzy Parzniewem i Otrębusami. 
Gdyby to się okazało jednak niemoż-
liwe (?) tranzytowi pozostaje możli-
wość powrotu na 719-tkę, zmoderni-
zowaną i poszerzoną ul. Działkową. 
Ponieważ koncepcja jest nowa, reali-
zacja jej nie ma jeszcze określonych 
ram czasowych. W założeniu miałaby 
to być droga powiatowa, a więc o zna-
czeniu bardziej lokalnym, mniej prze-
lotowym niż wojewódzka TKM. Rze-
czywiste szanse jej szybkiej realizacji, 
wobec dość mglistej przyszłości TKM 
skłaniają do wniosku, że to ona wła-
śnie może spełnić rolę oczekiwanej 
przez wszystkich pruszkowskiej ob-
wodnicy.

 „Paszkowianka” czyli piętno 
autostrady A-2  (PA)
O tzw. Paszkowiance, czyli planowa-
nej drodze łączącej Nadarzyn z węzłem 
Pruszków na autostradzie A-2  oraz jej 
„spadku z planów” priorytetów drogo-
wych do roku 2013, pisaliśmy już w po-
przednim numerze (WPR47). Okazu-
je się jednak, że być może jest jeszcze 
szansa na uratowanie w tych planach 
samego północnego odcinka tej tra-
sy, od  drogi 719 (na wysokości miej-
scowości Otrębusy) do węzła Prusz-
ków na autostradzie A-2. Sprawa ta 
ma kapitalne znaczenie dla Pruszko-
wa, bowiem uruchomienie autostrady 
bez wybudowania tego odcinka Pasz-
kowianki spowodowałoby prawdopo-
dobnie gigantyczne zatory drogowe w 
centrum miasta. Trzeba pamiętać, że 

od węzła Pruszków A-2 w stronę War-
szawy będzie ona bezpłatna. Zatem 
samochody z drogi 719 jadące przez 
Pruszków tranzytem do północnych 
i wschodnich dzielnic stolicy, będą sta-
rały się wjechać na autostradę wła-
śnie w Pruszkowie. Północny odcinek 
Paszkowianki wyprowadziłby je na 
A-2 omijając miasto. Jego brak wpro-
wadzi cały ruch wprost do centrum 
Pruszkowa - na wiadukt i ul. Poznań-
ską, bo tędy wiedzie połączenie dro-
gowe miasta z autostradą. Jak wynika 
z informacji Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich uratowanie ostat-
niej szansy Paszkowianki leży obecnie 
w rękach burmistrza Brwinowa (!). 
To on zwleka z podpisaniem decyzji 
środowiskowej dla tego odcinka tra-
sy, spierając się wbrew faktom praw-
nym, że to nie jego kompetencje. Czyż-
by przez te obawy burmistrza prze-
jazd przez Pruszków miał na kilka lat 
utknąć w korkach? Będą w nich prze-
cież stali także mieszkańcy Brwinowa, 
a więc wyborcy pana burmistrza.

„Poznańska” czyli droga 718 
do węzła Pruszków  (PO)
Ciąg ulic Poznańskiej i 3 Maja prowa-
dzący od wiaduktu nad torami PKP 
do przyszłego węzła Pruszków, połą-
czy centrum miasta z autostradą. Ak-
tualnie ul. Poznańska jest odnowiona 
i przejezdna. Drogowy horror zaczy-
na się natomiast na 3 Maja (od kościo-
ła na Żbikowie) – dziury, bruk wyłażą-
cy spod asfaltu itp. Ten odcinek (dro-
ga wojewódzka) nie był remontowany 
przez MZDW, ponieważ będzie w naj-
bliższych latach modernizowany przez 
Generalną Dyrekcję Budowy Dróg i Au-
tostrad w ramach budowy pruszkow-
skiego węzła autostrady. Ma być goto-
wy wraz z oddaniem do użytku A-2, 
a więc w r. 2012 (?).  Obecne natężenie 
szczytowego ruchu na tej trasie to 500 
pojazdów na godzinę. Po uruchomie-
niu autostrady i węzła wg prognoz ruch 
ten zwiększy się prawie 4-krotnie (!!!). 
Trudno sobie to wyobrazić w przypad-
ku braku obwodnicowego dojazdu do 
węzła, czyli północnego odcinka Pasz-
kowianki. Jak miałaby się taka ilość 
pojazdów zmieścić na wiadukcie kole-
jowym i ul. Prusa w centrum miasta? 
Strach pomyśleć!                                                               

Przerażenie – tak 
jednym słowem można 
określić odczucia naszych 
czytelników po zapoznaniu 
się w WPR47 z wizją 
Alei Jerozolimskich, 
zbierających cały ruch 
wjazdowy do Warszawy 
z zachodu i południa kraju. 
Ponieważ strach ma wielkie 
oczy, sprawdziliśmy jak 
duże są one tym razem…

 Oglądając plany przebiegu no-
wych dróg dojazdowych, trudno 
oprzeć się wrażeniu, że czeka nas 
wkrótce totalny korek na głównej 
trasie do stolicy. Plany, których zarys 
przedstawiliśmy w poprzednim nu-
merze WPR(47) nas samych też prze-
raziły. Postanowiliśmy się im do-
kładniej przyjrzeć oraz skonsultować 
je z ekspertami. I wychodzi na to, że 
być może nie będzie aż tak źle…
 Okazuje się, że Południowa Ob-
wodnica Warszawy (POW) sprowa-
dzająca w węźle Konotopa (Piastów) 
część ruchu z autostrady na wschód, 
w kolejnym węźle zaplanowanym 
właśnie nad Alejami Jerozolimskimi 
(Michałowice) nie będzie miała zjaz-
du w Aleje w stronę centrum (!). Jak 
twierdzi Łukasz Oleszczuk, specjali-
sta ze Stowarzyszenia Integracji Sto-
łecznej Komunikacji - ruch wjazdo-
wy z autostrady do Warszawy będzie 
kierowany jej odnogą północną przez 
Trasę Toruńską.  Na trasę POW bę-
dzie kierowany jedynie ruch do połu-
dniowych dzielnic stolicy. Pierwsza 
możliwość zjazdu z trasy w kierunku 
Warszawy będzie dopiero na następ-
nym węźle usytuowanym nad Ale-
ją Krakowską. To bardzo pomyślna 
wiadomość dla mieszkańców miast 
i gmin położonych w pasie dojazdo-
wym Alej Jerozolimskich – możemy 
się nie obawiać na naszej wjazdówce 
„konkurencji” z autostrady!
 Także groźnie wyglądająca tra-
sa Salomea-Wolica prowadząca ruch 
z tras katowickiej i krakowskiej 
z ominięciem Raszyna i Alei Krakow-

skiej, a kończąca się węzłem Salomea 
na „naszych” Alejach – też podobno 
tylko straszy groźnym wyglądem. 
W rzeczywistości ruch tranzytowy, 
w tym TIRy blokujące obecnie prze-
jazd na odcinku do Ronda Zesłań-
ców, kierowany będzie w poprzed-
nim węźle Opacz-Kolonia (będącym 
skrzyżowaniem z POW) właśnie na 
Południową Obwodnicę Warszawy. 
Tam przez Konotopę i Trasę Toruń-
ską objadą one centrum stolicy od 
północy. To odciążenie Al. Jerozo-
limskich powinno udrożnić przejazd 
przez komunikacyjne rogatki stolicy 
na tym kierunku, czyli przez Rondo 
Zesłańców Syberyjskich. Trzeba się 
oczywiście liczyć z tym, że większość 
samochodów osobowych jadących 
z trasy katowickiej i krakowskiej wy-
bierze szybki wjazd do miasta tra-
są Salomea-Wolica, zamiast przejaz-
du Aleją Krakowską przez Raszyn, 
ale oczywiście nie wszystkie zosta-
ną automatycznie „klientami” wjaz-
du przez Aleje Jerozolimskie. Z pew-
nością przy sprawnie funkcjonującej 
trasie POW, ruch ten się podzieli na 
poszczególne wjazdy do miasta w za-
leżności od dzielnic docelowych. Na-
wet jeśli docelowo ruch samochodów 
osobowych w Alejach wzrośnie, bo 
z tym należy się liczyć, nie powinno 
to znacząco wpłynąć na przepełnie-
nie trasy. Szczególnie, że samochody 
osobowe bez problemu „mieszczą się” 
w tunelu skrętowym pod Rondem 
Zesłańców. Skrzyżowanie na rondzie 
pozbawione czekających na skręt ko-
lejek TIRów powinno być znacznie 
bardziej drożne niż obecnie.
 Dodać do tego należy także za-
powiedzi poszerzenia Alei Jerozlim-
skich na całej ich długości do 3 pasów 
ruchu w każdym kierunku. Powinno 
to poprawić ich przelotowość.
 To naprawdę bardzo pocieszają-
ce prognozy. Pożyjemy – zobaczy-
my! Jeśli się rzeczywiście sprawdzą 
będzie wypadało, przynajmniej czę-
ściowo, zwrócić honor planistom 
drogowym, na których tak narzeka-
liśmy. Zwrócić jednak nie całkowicie, 
bo mamy z nimi nadal „na pieńku”
 w przypadku wielu innych dalekich 
od doskonałości rozwiązań drogo-
wych.           BM

 i rzeczywistość (2) Jerozolimskie może nie takie 
straszne…
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Sieć ścieżek rowerowych o łącznej dłu-
gości 132 kilometrów, na terenie kilku 
zachodnich podwarszawskich powia-
tów połączy już wkrótce 9 gmin. Za-
mysł jest taki, aby połączyć bezpiecz-
nymi od ruchu samochodowego ścież-
kami rowerowymi ciekawe turystycz-
nie i rekreacyjnie miejsca na zachod-
nim Mazowszu. Umożliwi to miesz-
kańcom tych gmin, i rowerzystom 
z Warszawy turystyczną rekreację ro-
werową, aktywny wypoczynek i po-
znawanie swojego regionu.
 - To pierwsza tego typu i na tak 
dużą skalę inicjatywa naszego Stowa-
rzyszenia Gmin Zachodniego Mazow-
sza „Mazovia” – mówi prezes stowa-
rzyszenia, Jerzy Wysocki, burmistrz 
Milanówka – Powołaliśmy to stowa-
rzyszenie, aby wzajemnie się wspie-
rając promować nasze miasta i gmi-
ny. Tego rodzaju inicjatywa, z jaką wy-
stąpiliśmy w przypadku ścieżek rowe-
rowych jest doskonałym pomysłem 
i przykładem na to, jak działając wspól-
nie, ponad granicami administracyj-
nymi można osiągnąć bardzo poży-
teczny cel, którego nie byłaby w stanie 
osiągnąć żadna z naszych gmin działa-
jąc indywidualnie. I to zarówno w za-
kresie wielkości podjętej inicjatywy, 
skuteczności w jej zrealizowaniu, jak 
i w zakresie osiągniętych efektów pro-
mocyjnych.
 Stowarzyszenie działa już od pię-
ciu lat. Powstało w lipcu 2004 roku za-
łożone przez siedem podwarszawskich 
gmin położonych po zachodniej stro-
nie stolicy: Błonie, Brwinów, Leszno, 
Michałowice, Milanówek, Nadarzyn 
i Podkowa Leśna. 
- Zaczęło się od wymiany wspólnych 
doświadczeń ze współpracy zagra-
nicznej – wspomina burmistrz Wysoc-
ki – Tak się złożyło, że wszystkie na-
sze gminy współpracowały w ramach 
międzynarodowych kontaktów part-
nerskich z podobnymi gminami i mia-
steczkami we Włoszech. Tamte wspól-
ne doświadczenia i kontakty zbliżyły 
nas, a także przekonały, że wspólnie 
można zrobić i zyskać więcej, niż samo-
dzielnie. Od tego wniosku był już tylko 
krok do zawiązania wspólnego związ-

ku gminnego, jakim jest nasze Stowa-
rzyszenie „Mazovia”.
 Stowarzyszonym w „Mazovii” gmi-
nom przyświęca stara jak świat maksy-
ma, że w jedności siła. Jednocząc się w 
działaniach mieli świadomość, że sta-
ną się poważnym, liczącym się part-
nerem dla władz wojewódzkich i pań-
stwowych, a także dla instytucji Unii 
Europejskiej. Samodzielnie taka po-
zycja dla żadnej z gmin byłaby nie do 
osiągnięcia. Choćby i w sprawie ście-
żek rowerowych, – gdy przedstawi-
li swój projekt Marszałkowi Woje-
wództwa nie było rozmowy „czy to ro-
bić”, ale od razu „jak to zrobić”. Żad-
na z gmin występując z tego rodza-
ju inicjatywą samodzielnie nie miała-
by szans na dofi nansowanie ze środ-

ków unijnych. Występując ze wspólną 
inicjatywą takie dofi nansowanie do-
staną. Co prawda musieli nieco „okro-
ić” swój projekt na miarę dostępnych, 
możliwych do uzyskania środków. Po-
czątkowy plan dotyczył 207 km ście-
żek z kosztorysem na 69 mln zł, ale 
musieli go zredukować na miarę wiel-
kości możliwego do uzyskania dofi -
nansowania. Po dokładnej analizie 
i rezygnacji z mniej ważnych tras zo-
stało „tylko” 132 km z budżetem na 
kwotę 45 mln zł. 
 Do „rowerowego paktu” dołączy-
ły obecnie w sposób naturalny Prusz-
ków i Grodzisk Mazowiecki, a na nie-
dawnym wspólnym spotkaniu burmi-
strzów i wójtów „Mazovii” 3 lutego br. 
w Pruszkowie ustalono, że to właśnie 

Pruszków z racji swojego centralnego 
położenia w projekcie oraz możliwo-
ści zaplecza organizacyjnego, weźmie 
na siebie rolę koordynowania prac nad 
realizacją projektu systemu ścieżek ro-
werowych.
 Będzie to jedyna tego typu kom-
pleksowa sieć ścieżek rowerowych na 
Mazowszu. Pomyślana jest tak, by 
ścieżki łącząc się i przecinając dawa-
ły możliwość swobodnego wyboru 
i kształtowania tras wycieczek rowe-
rowych, a jednocześnie dawały możli-
wość dotarcia do najciekawszych, war-
tych odwiedzenia i poznania miejsc 
w regionie. „Magistralą” wschód-za-
chód będzie w całym systemie ścież-
ka wzdłuż linii kolejki WKD, ciągną-
ca się od granic gminy Michałowice 
z granicami Warszawy, aż do Grodzi-
ska Mazowieckiego. Od tego kręgosłu-
pa systemu odchodziły będą trasy po-
przeczne dające m.in. możliwość doje-
chania na północy do Puszczy Kampi-
noskiej, a na południu do Lasów Nada-
rzyńskich. Trasy są na tyle ciekawe 
i różnorodne, a jednocześnie z tak du-
żym walorem turystyczno-krajoznaw-
czym, że bez wątpienia wkrótce cały 
nowy system ścieżek rowerowych 
„Mazovii” doczeka się osobnego prze-
wodnika dla rowerowych turystów. 
A z pewnością ich nie zabraknie sko-
ro główna ścieżka systemu zachęcają-
co „oparta” będzie o granice Warszawy.
- Ścieżki rowerowe wyrosły może na 
nasze sztandarowe przedsięwzięcie, 
ale to przecież nie jedyna inicjatywa 
naszego Stowarzyszenia – mówi Woj-
ciech Wlazło, kierownik organizacyj-
ny i koordynator prac „Mazovii” – Od 
początku stawialiśmy na sport i re-
kreację, szczególnie wśród młodzieży. 
Organizujemy międzygminne zawo-
dy i rozgrywki w wielu dyscyplinach, 
a honory gospodarza i organizatora za-
wodów przyjmują na siebie poszczegól-
ne gminy. Odbywają się np. halowe tur-
nieje piłki nożnej i turnieje koszyków-
ki dla gimnazjalistów. Organizujemy 
też turnieje piłki siatkowej i zawody 
w czwórboju lekkoatletycznym. W naj-
bliższych dniach, 15 lutego odbędzie 
się kolejna edycja turnieju koszykówki 
dla gimnazjalistów, tym razem w No-
wej Wsi, a gospodarzem jest gmina Mi-
chałowice. 
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Któż nie chciałby w wolnej chwili wsiąść na rower i bezpiecznie, bez zagrożenia ruchem samochodowym 
pojechać na daleką wycieczkę? – Las, woda, ciekawe zabytki… Czyżby mrzonki?... Nie, to realia najbliższych 
kilku lat! Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Mazovia” założonego przez gminy zachodniego Mazowsza.

Przygotowania do media-
cyjnych warsztatów komu-
nikacyjnych Milanówka 
i Grodziska Mazowieckie-
go weszły w kolejną fazę. 
29 stycznia na spotkaniu 
wspólnego zespołu robo-
czego obu rad miejskich 
omówiono zakres interak-
tywnej strony interneto-
wej projektu oraz ustalono 
termin i miejsce otwartego 
dla społeczności obu miast 
spotkania dyskusyjnego.

 
 Strona internetowa warsztatów 
mediacyjnych ma spełniać ważną 
rolę w komunikacji zwrotnej z lo-
kalnymi społecznościami Grodziska 
i Milanówka. Z uwagi na charakter 
organizacyjny planowanych warsz-
tatów, bezpośrednio będą mogły 
w nich wziąć udział jedynie 10-oso-
bowe reprezentacje obu miast (po 
5 radnych i po 5 przedstawicie-
li społeczności lokalnych, pozosta-
łe 32 miejsca w 52-osobowej ekipie 
dyskutantów zajęte będą przez spe-
cjalistów, ekspertów i konsultan-

tów z różnych dziedzin komunika-
cyjnych). Zarówno strona interne-
towa, jak i planowane otwarte spo-
tkanie dyskusyjne poprzedzają-
ce warsztaty, mają, więc umożliwić 
wypowiedzenie się wszystkim, któ-
rzy chcą przedstawić swoje stano-
wisko. Strona internetowa będzie 
przynosiła pełną informację o pro-
jekcie mediacyjnym, zasadach orga-
nizacji i planowanym przebiegu. Da-
wała będzie również możliwość pu-
blicznego zgłaszania własnych kan-
dydatów na ekspertów. Strona pro-
wadzona będzie na portalu Insty-
tutu Badań Systemowych PAN, a jej 
adres to: www.ibspan.waw.pl (czyn-
na od 26.02.br.)
 Właściwego sobie kolorytu do-
starczył spotkaniu jak zwykle bur-
mistrz Grodziska, który jak królika 
z kapelusza wyciągnął tym razem 
„haka” w postaci podejrzeń o stron-
niczość.          (ol)

Warsztaty 

komunikacyjne 

o krok dalej

Rady miejskie Grodziska 
Maz.  i  Milanówka 
zapraszają wszystkich 
chętnych na otwarte 
spotkanie dyskusyjne 
nt. komunikacji w obu 
gminach.  Spotkanie 
odbędzie się 26 lutego 
br. o godz. 18.15  w sali 
konferencyjnej Centrum 
Kultury w Grodzisku 
Maz., ul.Spółdzielcza 9

Nie. To dodatkowy rabat na całą powierzchnię reklamową w Gazecie WPR. Tylko do końca lutego!

Oprocentowanie 
nowej lokaty bankowej?

Biuro reklamy WPR: Al. Wojska Polskiego 60. Tel: (22) 728 18 64 E-mail: reklama@gazetawpr.pl

Tani i skuteczny marketing na okres kryzysu
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ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
CENTRUM EDUKACYJNE PERFEKT

Pruszków ul. Helenowska 3, ww.szkolydladoroslych.pl
tel. (0 22) 758 66 33, (0) 509 488 669, (0) 502 265 995

Niskie 
czesne!

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
PRUSZKÓW

P
ierwsza wiadomość 
z początku stycznia 
pochodziła z Minister-
stwa Skarbu, które bio-
rąc pod uwagę prote-

sty mieszkańców, komorowskich 
radnych, stowarzyszeń kultural-
nych i obywatelskich: K-40 , Kul-
turalny Komorów i Ład Na Ma-
zowszu, a także po zasięgnięciu 
opinii min. wojewódzkiego wy-
działu ochrony środowiska,  wy-
dało negatywną decyzję w spra-
wie sprzedaży pól deweloperowi. 
 Drugi sygnał pochodził od 
władz Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, 
której rektor prof. dr hab. Aloj-
zy Szymański zaprosił wójta gmi-
ny Michałowice Romana Lawren-
ce na spotkanie, po to by poin-
formować go, że SGGW „po okre-
sie odłogowania przywróci obec-
nie produkcję rolną na terenie pól 
stanowiących  jego własność”. 
 A zatem wypadało by zakrzyk-
nąć: „hosanna”!  i cieszyć się suk-
cesem…
 - Radość oczywiście jest i satys-
fakcja ogromna, przede wszystkim 
z obywatelskiej troski i solidarno-
ści, jaką wykazali mieszkańcy Ko-
morowa – mówi przewodniczący 
Zarządu Osiedla Komorów, Mi-
chał Jeżewski – Ale też nauczeni 
doświadczeniem nie popadamy 
w hurra-optymizm. To była prze-
cież nie pierwsza próba sprzeda-
nia tych gruntów przez SGGW 
byle jak i byle komu, a nie mamy 
przecież gwarancji, że była już 
ostatnia. Pewną rękojmię przy-
szłego wykorzystania tych grun-
tów w sposób przyjazny dla oko-
licy moglibyśmy  uzyskać dopie-
ro po ustanowieniu na tych te-
renach postulowanego przez nas 
Parku Kulturowego. Deklaracja 

rektora o przywróceniu produk-
cji rolniczej w zasadzie cieszy, ale 
jeśli jest to przymus chwili po-
twierdzający celowość wcześniej-
szej wycinki drzew, to lepiej było 
ich jednak nie ruszać. 
 Ostrożność mieszkańców Ko-
morowa ma swoje uzasadnienie. 
SGGW w sensie wykorzystania 
rolniczego nie interesowało się 
swoimi komorowskimi polami od 
lat kilkunastu. Jedynym przeja-
wem zainteresowania były ogła-
szane w ostatnich latach kolejne 
przetargi na sprzedaż tych grun-
tów. Ostatni, właśnie unieważ-
niony cytowaną na wstępie de-
cyzją Ministerstwa Skarbu, wy-
grała nikomu nieznana, tajemni-
cza „spółka deweloperska”, któ-
ra chciała zbudować tam osiedle 
większe niż sam Komorów. Mia-
ła kupić te ziemie po 47 zł/m2 
w sytuacji, kiedy najtańsze nie-
pełnowartościowe działki w oko-
licy sprzedawane są po cenie ok. 
300 zł/m2 (!).
 Nieużywane od kilkunastu lat 
pola porosły całkiem sporym sa-
mosiejnym laskiem, który wrósł 
już przez te lata w krajobraz oko-
licy i był miejscem licznych re-
kreacyjnych spacerów oraz prze-
jażdżek rowerowych. To właśnie 
ten lasek stał się jesienią ubiegłe-
go roku terenem niemalże party-
zanckiej wojny podjazdowej po-
między SGGW, a mieszkańcami 
Komorowa (!). Ekipy technicz-
ne SGGW zaczęły systematyczną 
wycinkę drzew. Było to  szokują-
ce, bowiem obowiązujące w tym 
zakresie przepisy wyraźnie sta-
nowią, że wszystkie drzewa star-
sze niż pięć lat wymagają zezwo-
lenia władz gminy na wycinkę. 
Jeśli zezwolenia się nie uzyska, 
za samowolne wycinanie takich 
drzew grożą wysokie kary. SGGW 
o takie zezwolenie do gminy się 
nie zwróciło. Wręcz odwrotnie – 

łapane przez Komorowian „na go-
rącym uczynku” starało się „mylić 
ślady”, przenosić w inne miejsce 
rozległego terenu… i dalej robić 
swoje!  Proceder nie ustał nawet 
wtedy, gdy na miejscu pojawili 
się z nakładanymi karami urzęd-
nicy z gminnego Wydziału Śro-
dowiska. Ekipy SGGW zmieniły 
taktykę na „partyzancką” – poja-
wiały się w nieoczekiwanym cza-
sie i miejscach, ale za to z pełnym 
oprzyrządowaniem do wycin-
ki. Po przejściu takiego „zespołu” 
w miejscu, gdzie poprzednio był 
las, pozostawało zaorane pole.
 - Szczególnie przykre jest, 
że robi to uczelnia i to akurat 
ta uczelnia, która swoich stu-
dentów prawdopodobnie uczy, 
że takich rzeczy robić nie wol-
no - mówi wójt Michałowic, Ro-
man Lawrence – Udało nam się 
udokumentować niedozwolo-
ną wycinkę 247 drzew, choć wy-
cięto ich znacznie więcej. SGGW 
natychmiast zaczęło się odwo-
ływać od nałożonych kar. Poja-
wiły się argumenty o przywra-
caniu ziemi rolnej do produk-
cji po okresie odłogowania, ko-
nieczności wycinki drzew cho-
rych, itp. Po rozpatrzeniu odwo-
łań przez ekspertów nadal utrzy-
mujemy w mocy kary na kwo-
tę 450 tys. zł.  Smutne jest, że 
ten spór o wyegzekwowanie kar 
musimy toczyć z uczelnią, któ-
ra sama powinna uczyć młodzież 
o konieczności egzekwowania 
takich sankcji za bezprawną wy-
cinkę drzew.

Jak objawienie rozkoszy spłynęły ostatnio na gminę Michałowice, a szczególnie na mieszkańców Komorowa 
dwie, prawie jednoczesne wiadomości. Co prawda z różnych  źródeł i w pozornie w różnych sprawach, ale 
oznajmiające to, na co Komorowianie czekali – nie będzie sprzedaży pól deweloperowi i budowania na nich 
ogromnego osiedla z polem golfowym!

Czarna karta zielonej uczelni

Po przejściu „zespołu” z SGGW w miejscu, gdzie poprzednio 

był las zostało tylko zaorane pole. Fotografi a: Olgierd Lewan

Olgierd Lewan
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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

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

Od kilku miesięcy zdaje się na-
bierać rumieńców dyskusja nad 
zmianą ustawy o samorządzie 
terytorialnym. Mnożą się po-
mysły i domysły. Ścierają kon-
cepcje. Jedni chcą zwiększe-
nia władzy samorządowej, roz-
budowania jej uprawnień, inni 
przeciwnie – widząc liczne pa-
tologie, planują redukcję bezpo-
średnich stref wpływów lokal-
nych społeczności. Ma być roz-
szerzona rola nadzoru przez 
wojewodę. Oczywiście wszyst-
ko to bez względu na opcje poli-
tyczne, w imię udoskonalenia. 

Lepsze wrogiem dobrego
W opinii wielu znawców zagadnienia, 
w tym autorytetów naukowych, siła 
naszego kraju leży właśnie w samo-
rządzie. Zwłaszcza tego najniższego 
szczebla. Samorządy w swej znakomi-
tej większości są wiarygodnymi płatni-
kami, przedsiębiorcy zarówno ci wiel-
cy jak i mali, chętnie zawierają z gmi-
nami i miastami kontrakty, wiedząc, 
że nie zostaną wystawieni do wiatru. 
Prawny sposób gwarantowany zapisa-
mi ustaw, od samorządowej po fi nanse 

publiczne sprawia, że samorząd jest so-
lidnym partnerem. Ten fakt dostrzega-
ją zarówno politycy rządzącej koalicji 
jak i pisowska opozycja. Niestety, cień 
na ten niemal perfekcyjnie działający 
mechanizm rzucają coraz częściej poja-
wiające się głosy o patologiach, czy nie-
sprawdzonych modelach organizacyj-
nych. I to właśnie na te niedoskona-
łości wszyscy chcą znaleźć lekarstwo. 
Niestety, może jednak okazać się, że 
zostanie wylane dziecko z kąpielą. 
 Od kilku lat trwa dyskusja nad ce-
lowością istnienia powiatów. Zwolen-
ników tego szczebla samorządu tery-
torialnego jest tak samo wielu ilu prze-
ciwników. Podstawowy zarzut, to jego 
upolitycznienie, de facto uczynienie 
zeń zaplecza partii rządzących, kolej-
nego sita pochłaniającego gigantycz-
ne pieniądze na rozbudowaną admi-
nistrację. Wrogowie wytykają np. fakt 
rozbudowanych w starostwach refera-
tów oświaty, którym podlegają szkoły 
ponad gimnazjalne. Pytają, co stoi na 
przeszkodzie, aby organem prowadzą-
cym dla nich były gminy, skoro i tak 
prowadzą po kilka, a nawet kilkana-
ście, bądź i często więcej szkół i przed-
szkoli? Rozliczanie kosztów uczniów 
z innych gmin mogłoby odbywać się 
tak, jak ma to miejsce w wypadku 
przedszkoli w drodze międzygmin-
nych porozumień. Zastrzeżenia bu-
dzi też oddanie w gestie starostw pro-
cedur wydawania pozwoleń na budo-
wę. Efekt jest taki, że powstają inwe-
stycje oddalone po kilkadziesiąt kilo-
metrów od miejsc, w których zapada-
ły decyzje o ich dopuszczalności, a to 

– jak słychać z wielu miejsc – niezdro-
wy mechanizm. Inna propozycja do-
tycząca powiatów, to ich redukcja. Ot, 
jest ich zbyt wiele. Mówi się wręcz o li-
kwidacji około 20 procent. W naszym 
rejonie taki los miałby spotkać powiat 
zachodnio-warszawski, którego część 
zostałaby wchłonięta m.in. przez po-
wiat pruszkowski i nowodworski. Mo-
delem ma być powiat liczący minimum 
150 tysięcy mieszkańców, inna propo-
zycja mówi o 180, a nawet 200 tysią-
cach. Inna sprawa, że podwarszawskie 
powiaty mają wejść w skład metropolii, 
mowa też o włączeniu na przestrzeni 
około dekady gmin stykających się ze 
Stolicą do jej struktury. Jak będzie, co 
się stanie, pokażą najbliższe miesiące, 
może rok lub dwa lata.

Kadencyjność
To temat budzący najwięcej emocji. 
Najlepszym tego przykładem jest pro-
jekt Prawa i Sprawiedliwości dyskuto-
wany na ostatnim zjeździe Kongresu w 
Krakowie, gdzie doszło do wyraźnego 
podziału w tej kwestii. Ale warto wie-
dzieć, że problem kadencyjności (do-
puszczenie do pełnienia funkcji wój-
ta, burmistrza, czy prezydenta jedynie 
przez dwie kadencje) to również przed-
miot dyskusji w Platformie Obywatel-
skiej i innych ugrupowaniach politycz-
nych. Ogólnie ma się tą kwestia zająć 
Parlament. Przeciwnicy tego pomysłu 
mówią wprost o zamachu na swobo-
dę działania samorządu, ograniczenie 
niezależności w podejmowaniu decyzji 
przez mieszkańców. Ot, oni najlepiej 
wiedzą, kto jest dobry, a kto nie, więc 

sami mogą podziękować komuś za złe 
rządy i na odwrót, przedłużyć mu czas 
zasiadania na fotelu władzy wykonaw-
czej za dobre wyniki. Tu weryfi kacją 
ma być skuteczność i zaufanie ze stro-
ny wyborców. Jednak to, co wydaje się 
oczywiste jest głównym atutem zwo-
lenników dwukadencyjności. Argu-
mentami za są rozkwitające wokół nie-
których wójtów, burmistrzów oraz pre-
zydentów układy i sitwy na styku lo-
kalnego biznesu i władzy. Lokalni wło-
darze mając szeroki wachlarz nagród 
(od stanowisk pracy w podległych jed-
nostkach organizacyjnych, lukratyw-
nych zamówień, uznaniowych proce-
dur zwolnień podatkowych, czy proce-
dury planistycznej, które jak marchew-
ka mogą nagradzać pokornych kar-
cąc krnąbrnych, jednym przekształca-
jąc grunty rolne w budowlane, drugim 
blokując nadal na rolnicze). Tak tworzą 
się lokalne strefy wpływów a …

Ręka rękę myje
Samorządy dofi nansowują policję, 
wspierając lokalne parafi e drobnymi 
przysługami z samorządowej kasy, a 
lokalni notable zyskują poparcie kleru. 
W szkołach pracują nauczycielki – żony 
lokalnych urzędników, rodziny samo-
rządowców prowadzą działalność na 
gminnych gruntach. Batem są wszel-
kie koncesje (jak choćby zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu), czy udzielanie de-
cyzji o lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego. Jeden podpis wójta, burmi-
strza, czy prezydenta potrafi  „ustawić” 
rodzinę tego, czy innego mieszkańca 
na całe życie, ot choćby przez zgodę na 

Co dalej samorządzie?
Piotr Iwicki
Gazeta WPR

Sensacyjne rozbieżności
Taką informacje opublikował lokal-
ny „Puls Raszyna”, komentarz do tego 
tekstu widnieje na stronie www.ra-
szyn.net.pl. O co chodzi? Otóż ujaw-
niono zastraszające rozbieżności mię-
dzy fi nansowymi dokumentami gmi-
ny Raszyn. Padają wręcz zatrważające 
pytanie w kontekście pozyskania środ-
ków unijnych, jak choćby to: „Czy /wójt 
– przyp. red/ ma świadomość tego, że 
oparcie wniosku na nieprawdziwych 
lub naciąganych danych może skutko-
wać zwrotem środków unijnych z od-
setkami w przyszłości?”. Jak dowie-
dzieliśmy się, kwestia będzie miała 
swój ciąg dalszy przed właściwymi dla 
przedmiotu sprawy organami. „Decy-

maszt telefonii komórkowej, stację pa-
liw na gruntach zaprzyjaźnionego rad-
nego, sołtysa czy kolegi. Tak tworzą się 
państwa w państwie, a sprzyja temu 
wspomniane zasiedzenie na fotelach 
władzy wykonawczej. Są gminy, w któ-
rych wójtowie rządzą od ponad 30 lat, 
byli niegdyś naczelnikami z nadania 
partyjnego, potem stali się bezkonku-
rencyjni w wyborach bezpośrednich. 
Jedni zasłużenie jako dobrzy gospo-
darze, inni za sprawą lokalnych koterii 
i grup wzajemnej adoracji. To - jak mó-
wią znawcy - mechanizm sprzyjający 
korupcji, skanalizowanie środków pu-
blicznych do wąskiego grona wciągnię-
tych „w temat” przedsiębiorców. Czy 
ograniczenie rządów do dwóch kaden-
cji (czyli 8 lat) jest receptą na tę patolo-
gię? Trudno jednoznacznie stwierdzić. 
Zaradny wójt czy prezydent wykreuje 
na swoje miejsce fi guranta bądź mario-
netkę, a sam będzie rządzić „z tylnego 
fotela”. Ale może też wraz z jego odej-
ściem przerwany zostanie łańcuch po-
wiązań. Jak widać, trudna to kwestia, 
tym bardziej, że pojawiła się też opcja 
emerytur pomostowych dla nich, bo-
wiem - jak pokazano na przykładach 
– wielu z wójtów czy burmistrzów nie 
ma, dokąd wracać, bowiem ich zakłady 
pracy, te, które opuszczali kilka czy kil-
kanaście lat temu, zwyczajnie już nie 
istnieją. To zaś sprawia, że kurczowo 
trzymają się władzy, a koło się zamyka. 
 Cóż, jeśli nastąpi reforma usta-
wy samorządowej, przed parlamen-
tarzystami trudny orzech do zgryzie-
nia. Trudny również ze względu na swą 
„polityczność”.

zja o złożeniu wniosku musi wynikać 
z racjonalnych i rzeczywistych przesła-
nek, a nie z chęci politycznego, chwilo-
wego wykazania się ze znacznym ry-
zykiem narażenia Gminy Raszyn na 
negatywne skutki w przyszłości” - ko-
mentuje w Internecie Jacek Wiśniew-
ski.   (red)

Wielki słynny korek
O korku w Al. Krakowskiej na terenie 
gminy Raszyn spowodowanym zwęże-
niem trzypasmówki do dwóch pasów 
za sprawą lewoskrętów na wysokości 
Al. Hrabskiej (droga do Falent), napisa-
no już chyba wszystko (również u nas). 
Skrzyżowanie ochrzczone już przez lo-
kalną społeczność „skrzyżowaniem 
Ostrzyżka” (od nazwiska radnego za-
angażowanego w całą sprawę) słyn-
ne jest już nie tylko w Polsce. To dzięki 

niemu korek sięga nierzadko, zwłasz-
cza w piątkowe popołudnie warszaw-
skiej Hali Banacha, a zirytowani kie-
rowcy z całej Polski wydzwaniają do 
rozgłośni radiowych klnąc bez ogró-
dek. Taka to wizytówka gminy. (stan)

Zaciemnianie historii?
Z okazji 200 rocznicy Bitwy pod Ra-
szynem ma podobno zostać wznowio-
na kontrowersyjna książka Honora-
ty Kaszuby o historii Raszyna i Falent. 
Mieszkańców gminy świetnie pamię-
tających dzieje swojej małej ojczyzny 
najbardziej bawił w tej skądinąd waż-
nej i cennej pozycji fragment dotyczą-
cy działania na terenie gminy Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Au-
torka kwestię tę przemilcza, ogranicza-
jąc się do stwierdzenia, że dokumenta-
cja podstawowej organizacji partyjnej 

zaginęła. Czy i we wznowieniu docze-
kamy się takiej historycznej amnezji? 
Świadkowie tamtych czasów wszak 
żyją… Tę lukę warto uzupełnić, choćby 
po to, aby zobaczyć, kto uwłaszczył się 
w okresie transformacji na państwo-
wym majątku, kto wypłynął i wzbo-
gacił w okresie przemian ustrojowych. 
Autorkę zachęcamy do pochylenia się 
nad tematem w imię zwykłej histo-
rycznej wartości publikacji. 

Za wszelką cenę
Gdy władzom Raszyna nie udało się 
sprzedać za pierwszym podejściem 
nieruchomości od lat planowanej na 
Dom Kultury, mieszkańcy odetchnęli 
z ulgą, sądząc, że wójt Rajkowski i jego 
poplecznicy poszli po rozum do głowy 
i opamiętają się. Nic z tego. Radni koali-
cji wójta na jego wniosek podjęli decy-

zję, że będzie kolejny przetarg z obni-
żoną kwotą wywoławczą. A diety sobie 
też obniżą? (PIW)

Leniwy BIP
Raszyński Biuletyn Informacji Pu-
blicznej zamarł na pewien czas w czę-
ści – nazwijmy ją – drażliwej. Kto chciał 
zobaczyć uchwałę, która przyznała 
wójtowi Rajkowskiemu gigantyczną 
podwyżkę czyniąc go samorządowym 
krezusem z iście ministerialna pensją 
ponad 12 tysięcy złotych, musiał cze-
kać wiele tygodni. Nic dziwnego, gdy 
cały świat zaciska pasa, gdy rząd szu-
ka oszczędności, raszyńskie rozpasa-
nie musi budzić niesmak. A dzieje się 
to w chwili, gdy gmina planuje zacią-
gnąć długi w 2009 roku na kwotę 36 
000 000 (trzydzieści sześć milionów!) 
(And)

Wieści znad Raszynki
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Aktualności

Na wniosek podatnika urzędy skarbowe przekazują kwotę stanowiącą 1% po-
datku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, na rzecz organizacji 
pożytku publicznego. Powyższą kwotę mogą przekazać:

• podatnicy podatku dochodowego od osób fi zycznych,
• podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ry-

czałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną 19% 

podatkiem liniowym.

Do otrzymania 1% podatku uprawnione są organizacje pożytku publicznego, któ-
re nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów 
przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiar-
skiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawarto-
ści alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem 
tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Wykaz tych organizacji określony został   
w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. 
w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego 
na dzień 30 listopada 2008 r. (Monitor Polski Nr 96, poz.827). Aby przekazać 1% 
podatku należy wypełnić na odpowiednim formularzu PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-
37, PIT-38 lub PIT-28) część „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”, tj. wpisać nazwę organizacji i nu-
mer, pod jakim widnieje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz kwotę, którą 
chcemy przekazać. Przekazywana kwota nie może przekraczać 1% podatku na-
leżnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dzie-
siątek groszy w dół (art.45 ust. 5c ustawy o pdof). Podatnik w zeznaniu podatko-
wym może wskazać tylko jedną organizację, której chce przekazać 1% swojego po-
datku. Może natomiast podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą 
mieć wpływ na rozdysponowanie, przez organizację pożytku publicznego pienię-
dzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubry-
ce „Informacje uzupełniające”, (poz. 133 - PIT-28, poz. 309 - PIT-36, poz. 109 - PI-
T-36L, poz. 128 - PIT-37, poz. 62 - PIT-38). Informacje te zostaną przesłane or-
ganizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Urząd 
Skarbowy przekazuje kwotę 1% na konto wybranej przez podatnika organizacji 
w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin na złożenie zeznania 
rocznego. W rozliczeniu za 2008 rok wprowadzona została możliwość przekaza-
nia przez organ podatkowy 1% podatku na rzecz wskazanej organizacji pożytku 
publicznego, jeżeli wniosek taki zostanie zawarty w korekcie zeznania o docho-
dzie. Warunkiem jest jednak złożenie korekty nie później niż w ciągu dwóch mie-
sięcy od upływu terminu przewidzianego na złożenie zeznania. Warunkiem prze-
kazania kwoty 1% podatku należnego jest zapłata w pełnej wysokości podatku 
należnego stanowiącego podstawę obliczenia tej kwoty. Po wyrażeniu przez po-
datnika zgody w zeznaniu lub jego korekcie, naczelnik urzędu skarbowego prze-
kazuje organizacji pożytku publicznego imię, nazwisko i adres podatnika oraz 
wysokość przekazanej kwoty. Nadpłata wynikająca z korekty zeznania jest po-
mniejszana o kwotę odpowiadającą nadwyżce kwoty przekazanej na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego zgodnie z wnioskiem podatnika ponad zaokrągloną 
do pełnych dziesiątek groszy w dół, kwotę 1% podatku należnego wynikającego 
z tej korekty.             Małgorzata Węgrzyn Naczelnik US w Pruszkowie

Zasady przekazywania 1% podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicznego

ZAGINĄŁ!!! 
ADAM ANDRZEJ 

SZOPA

Aktualny wiek: lat 24

Data zaginięcia: 2009/02/02 

Wiek: lat 24 

Wzrost: 190 cm 

Kolor oczu: piwne 

Znaki szczególne: tatuaż 
w kształcie smoka 
(niewypełniony) na prawej 
nodze, blizna na czole 

Ostatnie miejsce pobytu: 
Pruszków 

Jeśli wiesz coś 
o jego losie

ZADZWOŃ: 
24h linia wsparcia
0-801-24-70-70, 
(022) 654-70-70

UWAGA!

W 
poniedziałek 9 lutego kil-
ka minut po godzinie 10, 
tuż za zjazdem do Lidla przy 

ul. Wojska Polskiego w Pruszkowie sa-
mochód strażacki, należący do jed-
nostki w Nadarzynie, z niewiadomych 
powodów uderzył w bok nadjeżdzającej 
z przeciwka Toyoty Yaris. W wyniku 
kolizji niewielka Toyota została odrzu-
cona na krawężnik i z dużą prędkością 
uderzyła w pobliskie drzewo. Auto zo-
stało kompletnie zniszczone, a kieru-
jaca nim kobieta odwieziona do prusz-
kowskiego szpitala. 
 Pragniemy zwrócić uwagę służ-
bom drogowym i osobom odpowie-

Kolejny wypadek przy pruszkowskim Lidlu

dzialnym za nasze bezpieczeństwo, że 
miejsce to jest szczególnie niebezpiecz-
ne. Do drobnych i poważniejszych koli-
zji i wypadków dochodzi tu kilka razy 
w tygodniu, a nie rzadko kilka razy 
w ciągu dnia. Czy przyczyną jest fatal-
na nawierzchnia jezdni, czy niezbyt 
szczęśliwe rozwiązanie techniczne do-
jazdu i wyjazdu spod marketu, czy po-
winno się zmienić organizację ruchu 
na tym skrzyżowaniu? Nie przesądza-
my i niczego nie mamy zamiaru suge-
rować. Od tego są specjaliści, którym 
o powyższym fakcie uprzejmie donosi-
my. Zróbcie coś. Zanim będzie za póź-
no.         (kw)

S
kargi mieszkańców na rozbu-
dowę skrzyżowania Al. Jero-
zolimskich z Łopuszańską zo-

stały odrzucone przez Minister-
stwo Infrastruktury. Szanse na do-
godniejsze warunki jazdy z Prusz-
kowa do Warszawy rosną. Gigan-
tyczny korek od strony Pruszko-
wa na Alejach Jerozolimskich oraz 
trudności z przejazdem Łopuszań-
ską w stronę Bemowa już wkrót-
ce mogą się skończyć. Budowa trój-
poziomowego węzła na skrzyżowa-
niu tych ulic, która miała się rozpo-
cząć już w zeszłym roku, była jed-

ną z wielu zablokowanych przez 
protesty okolicznych mieszkańców. 
Ostatecznie sprawa została rozwią-
zana, ponieważ Ministerstwo In-
frastruktury odrzuciło wszelkie 
protesty. Teraz możemy kontynu-
ować rozpoczęty w zeszłym roku 
przetarg na wykonawcę - mówi dla 
Gazety Wyborczej Agata Choińska, 
rzeczniczka Zarządu Miejskich In-
westycji Drogowych. 
Szacowany koszt budowy to 150 
mln zł. Prace ruszą prawdopodob-
nie jesienią bieżącego roku.                 
         (ms)

Węzeł w Alejach Jerozolimskich odblokowany

Z tym kuponem 
15% 

zni˝ki na cały 
asortyment 

bi˝uterii srebrnej!
Galeria Style 
ul. Kraszewskiego 41
(róg ul. B.Prusa) 
Pruszków

Walentynkowa 
promocja

promocja obowiązuje 
do 28.02.2009

SREBRO · BIŻUTERIA ARTYSYCZNA · ZEGARKI

GALERIA STYLE
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Ogłoszenia

Fryzjerstwo w 
domu klienta

Promocja! 
Baleyage od 60 zł!

Pruszków
Piastów

Komorów

502 099 933

Reklama Wizualna
Wyświetlacze LED - Telebimy

tel.0-501-204-660
ReklamaRGB.pl

Dam pracę

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 

Centrum Ogrodnicze w 
Pęcicach zatrudni na różnych 
stanowiskach tel 0 601 091 980 

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

Firma ogrodnicza przyjmie 
na stałe ogrodnika z 
doświadczeniem z okolic 
Żabiej Woli, Grodziska 
Mazowieckiego. tel. 022 
478-21-54 w godz. od 8.00 do 
13.00

Hotel Ideal w Pruszkowie 
zatrudni: - KELNERA  
tel. 500-108-934 

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

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

Potrzebna niepaląca pani 
do prowadzenia domu w 
Michałowicach 5x tygodniu 
0 601 079 999

Wydział Transportu 
Komendy Stołecznej Policji 
zatrudni pracowników 
cywilnych na stanowiska: 
mechanik samochodowy, 
elektromechanik 
samochodowy, 
diagnosta samochodowy
Osoby chętne do podjęcia 
pracy proszone są o kontakt 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00 – 16.00 pod 
numer telefonu 
022-603-60-69.

Zatrudnię do pomocy w nauce 
12-latkowi, 2-3godziny dziennie, 
najchętniej z doświadczeniem 
pedagogicznym. Pruszków 
518 604 912

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE 
PILNIE. PRUSZKÓW I 
OKOLICE 511-262-175 

Nieruchomości – 
wynajmę 

Pilnie! Kupię za GOTÓWKĘ 
dom wolno stojący lub 
działkę budowlaną  w 
centrum Piastowa, blisko 
komunikacji miejskiej 
PKP ,WKD .Preferowany 
rejon:  od  torów do Alei  
Jerozolimskich. Proszę o 
kontakt tylko właścicieli 
nieruchomości. Kontakt  501-
005-329.      

Powierzchnia biurowo-
usługowa 61,1 m2 
parter, wszystkie media, 
Warszawa ul. Płocka, 
ostatnie 10 lat biuro usług 
ubezpieczeniowych, wolne od 
maja 0 509 11-58-58    

Nieruchomości – 
sprzedam

2 pok. Grodzisk Maz 0/3 ładne 
+garaż centrum 0 600 988 283

0,36ha rolna, Kozery Nowe, 
Grodzisk Maz.  695 894 337 

1500m2 działki budowlane 
100tys Jaktorów 502 464 785 

Działka budowlana 1500m 
Adamowizna 0605 063 422

Działka 1034m2 z domem 45m2, 
media, centrum Grodziska 
788 947 663 

Działka budowlana 1935m2 k/
Grodziska cena wywoławcza 220 
zł/m2 0 505 406 496 

Działka przy lesie 840m2, 
Żyrardów-Chroboty 602 719 024 

Nauka

English Native Speaker 
from Cambridge, England 
Reasonable price In and 
around Warsaw/Pruszków 
phone: 785 087 770 

Automoto - kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis 502 534 080 

Kupię każde auto 504 940 490 

Kupię każde od 1995r  
609 815 800

Kupię każde auto 
606 164 444 

Kupię wszystkie po cenie złomu 
783 964 106

Skup aut atrakcyjne ceny 
605 587 346

Skup aut atrakcyjne ceny 
785 332 224

Automoto – sprzedam

Części używane, 
sklep internetowy, 
www.szrotkasacja.pl  

Kupię

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

Skupuje książki – nowe, używane 
607-760-316 

Sprzedam

Ekogroszek niska cena 
minimum 5 ton, 0515 
713 421, 0609 389 514

Sprzedam drewno kominkowe 
0-605-450-471 

Terma gazowa Richmond 200l, 
022 728 96 20

Usługi

ARCHITEKTURA WNĘTRZ, 
Meble na wymiar, Kuchnie tel.: 
696 111 888 www.696111888.
com RABAT10% HASŁO 
WPR012009 

BHP PPOŻ Szkolenia 
Doradztwo obsługa 
profesjonalnie 600 321 347 

Brukarstwo 798 138 188 

Brukarstwo, układanie 
kostki, solidnie 0 693 816 586 

Budowa domów, 
kompleksowo 605 377 805

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

Cement i kostka brukowa 
22 499 56 98 

FIRMA REMONTOWO-
BUDOWLANA. TANIO, 
SZYBKO. WOLNE TERMINY 
504 254 478 

Glazura, terakota 609 316 765 

Krawiectwo damskie szycie 
na miarę z powierzonych 
materiałów, drobne poprawki 
krawieckie, tel. 758 61 77, 
0 609 805 200

Kostka brukowa, bogaty wybór – 
niskie ceny 607 302 639 

Malowanie natryskiem, 
mieszkania, domy, inne. Szybko, 
tanio, oszczędnie 602 719 024 

Naprawa zamków i stacyjek 
samochodowych 0 607 322 761 

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

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

Remonty, wykończenia, 
rozbiórki, hydraulika, 
ślusarka 606 882 460 

Studnie tel. 602-536-376 

Tynki gipsowe agregatem, 
solidnie 604 727 054

Tynki gipsowe ręczne, gładzie, 
malowanie 0517 698 290 www.
remonty.pev.pl  

Tynki gipsowe z agregatu, 
malowanie i gipsy 602 117 326 

Układanie kostki brukowej, 
solidnie 605 548 241 

Usługi remontowo budowlane od 
a do z 516 269 515, 609 806 707, 
faktury VAT 

Usługi stolarskie i budowlane 
od A do Z 607 658 877, 
501 494 012

Wszystkie rozmiary opony 
– felgi, koła, wulkanizacja 
022 758 01 45 

Zwierzęta

ZNALEZIONO PSA w 
Pruszkowie, ma ok. roku, 
podobny do rasy bokser, 
szuka przyjaznego domu i 
miłości osoby, która zna się 
na psach. Albinio jest biały 
z brązową łatą na uchu, 
jest już po szczepieniach i 
przeszedł także jednorazową 
lekcję terapeutyczną . Pies 
jest w domu tymczasowym w 
Warszawie. 793 778 877

Różne

Wynajmę stanowiska fryzjerskie 
zakład w Grodzisku Maz. 0504 
216 723

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

Zawsze tanio! Profesjonalne 
strony internetowe, aplikacje 
do zarządzania firmą CRM, 
aplikacje dedykowane. 
www.techarts.pl
0 604 11 22 82

Z dojazdem fryzjerka 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

(22) 728 18 64(22) 728 18 64
Pod tym numerem telefonu zamówisz ogłoszenie 
drobne w Gazecie WPR. Już od 1zł za słowo

Tani i skuteczny marketing 
na okres kryzysu

Biuro reklamy WPR: 
Tel: (22) 728 18 64
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Komunikaty

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW  

• 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

 W. WADECKI

Przedmiot zadania – prowadzenie na 
terenie Powiatu Pruszkowskiego Śro-
dowiskowych Domów Samopomocy 
jako kontynuacja dotychczasowej dzia-
łalności.
 
Przedmiotem konkursu jest wyłonie-
nie podmiotów, którym zostanie zleco-
ne dalsze wykonywanie zadania z ad-
ministracji rządowej wraz z udziele-
niem dotacji na fi nansowanie jego re-
alizacji. Zadanie dotyczy prowadzenia 
Środowiskowych Domów Samopomo-
cy:

1) Przeznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych intelektualnie (20 miejsc)

2) Przeznaczonych dla osób psychicz-
nie chorych (30 miejsc)

II. Wysokość dotacji na realizację za-
dania

 Wysokość dotacji na realizację za-
dania w roku 2009 dla uczestników w 
środowiskowych domach samopomo-
cy będzie w wysokości dotacji przeka-
zanej na ten cel przez Wojewodę Ma-
zowieckiego. Zarówno wysokość dota-
cji jak też liczba uczestników dotowa-
nych może ulec zmianie w wyniku de-
cyzji Wojewody Mazowieckiego.
 W dniu ogłoszenia konkursu Po-
wiat Pruszkowski przekazuje środki 
fi nansowe z dotacji Wojewody Mazo-
wieckiego na 50 miejsc w środowisko-
wych domach samopomocy.
 Średni koszt utrzymania uczestni-
ka w środowiskowym domu samopo-
mocy w województwie mazowieckim 
za rok 2008 wyniósł 900 zł na osobę.
Zlecający nie przewiduje dotacji na 
utworzenie lub rozszerzenie zakresu 
działalności środowiskowych domów 
samopomocy.

III. Termin i warunki realizacji za-
dania

Termin realizacji zadania: od dnia roz-
strzygnięcia konkursu tj. od 1 marca 
2009 roku do 31 grudnia 2009.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2008 r. 
Nr 115, poz. 728 ).

Konkurs adresowany jest do podmio-
tów wymienionych w art. 25 ustawy o 
pomocy społecznej, realizujących za-
danie z zakresu pomocy społecznej w 
latach ubiegłych, jeśli cele statutowe 
tych podmiotów obejmują prowadze-
nie działalności w sferze objętej kon-
kursem.

Wzór oferty na realizację zadania znaj-
duje się na stronie www.powiat.prusz-
kow.pl lub www.bip.powiat.pruszkow.
pl. Oferta musi spełniać wymagania 
wyszczególnione w art. 29 ustawy o 
pomocy społecznej oraz w rozporzą-
dzeniu Ministra Polityki Społecznej z 
dnia 8 marca 2005 r. w sprawie okre-
ślenia wzoru oferty podmiotu upraw-
nionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpo-
wiednio wyciąg z ewidencji lub inne 
właściwe dokumenty potwierdzające 
status prawny oferenta i umocowanie 
osób go reprezentujących, wystawio-
ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,

2) sprawozdanie merytoryczne i fi nan-
sowe za 2007 r. oraz sprawozdanie za 
trzy kwartały 2008 r.; w przypadku 
podmiotu działającego krócej sprawoz-
danie za okres prowadzenia działalno-
ści,

3) informacje dotyczące wykształcenia 
pracowników realizujących zadania z 
zakresu pomocy społecznej,

4) statut,

5) oświadczenie o spełnieniu wszel-
kich norm technicznych i bezpieczeń-
stwa przez obiekty środowiskowego 
domu samopomocy,

6) kopię zezwolenia wojewody na pro-
wadzenie środowiskowego domu sa-
mopomocy lub umowa na utworzenie 
i prowadzenie Domu.

7) referencje.

Oferta winna być podpisana przez oso-
by uprawnione do reprezentowania 
oferenta. Załączniki winny być złożo-
ne w oryginale lub poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez oferenta.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane 
przy wyborze oferty

Decyzję o wyborze oferty i o udziele-
niu dotacji podejmie Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego w formie uchwały, po 
przedstawieniu propozycji przez Ze-
spół Opiniujący powołany zarządze-
niem Starosty Pruszkowskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkow-
skiego będzie podstawą do zawarcia pi-
semnej umowy szczegółowo określają-
cej warunki i termin realizacji zadania, 
zgodnie z wzorem umowy stanowią-
cej załącznik do rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
4 kwietnia 2005 r. w sprawie określe-
nia ramowego wzoru umowy o realiza-
cję zadania z zakresu pomocy społecz-
nej (Dz. U. Nr 61, poz. 545).

Umowa będzie obowiązywała od 
dnia rozstrzygnięcia konkursu, tj. 
01.03.2009 r. do 31 grudnia 2009 r. i 
będzie aneksowana w części dotyczącej 
wysokości dotacji z budżetu państwa.
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą 

pod uwagę następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania przez 
wnioskodawcę
2) ocena kosztów realizacji zadania 
pod względem celowości, oszczędno-
ści w relacji do zakresu rzeczowego za-
dania,
3) posiadane warunki lokalowe i rze-
czowe do wykonania zadania,
4) oświadczenie oferenta i kwalifi kacje 
osób, przy udziale których oferent ma 
realizować zadanie.

Każdą z ofert należy składać w za-
mkniętej kopercie w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 26.02.2009 r. z 
adnotacją „Prowadzenie Środowisko-
wego Domu Samopomocy” w Staro-
stwie Powiatu Pruszkowskiego ul. Sta-
szica 1, 05-800 Pruszków lub przesłać 
pocztą na w/w adres.

W przypadku ofert wysłanych pocz-
tą decyduje data wpływu do Starostwa 
Powiatu Pruszkowskiego. Na kopercie 
należy umieścić nazwę oferenta.

Oferta złożona po terminie nie będzie 
rozpatrywana.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 
terminie 27.02.2009 r.

Informacji udziela: Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie Pruszkowie, 05-800 Prusz-
ków , ul. Drzymały 19/21 tel. (022) 
738-15-01.

 Zgodnie z przepisami ustawy o po-
mocy społecznej w sprawach otwartego 
konkursu ofert nie przewiduje się skła-
dania protestów i odwołań.
 Informacja o wyborze oferty zosta-
nie zamieszczona na stronie interneto-
wej Starostwa Powiatowego w Prusz-
kowie i Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pruszkowie oraz wywieszo-
na na tablicy ogłoszeń tych instytucji.

Specjalna oferta 
dla gmin, miast i 
powiatów. 

Publikacja 
komunikatów 
w specjalnych 
cenach!

Kontakt 
bezposredni:

(0)604 481 482
reklama@gazetawpr.pl

Konkurs ofert na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy na terenie 
Powiatu Pruszkowskiego w roku 2009

TYDZIEŃ POMOCY 

OFIAROM PRZESTĘPSTW

W dniach 23-27 lutego 2009 r. 
prokuratorzy Prokuratury 
Rejonowej w Pruszkowie przy 
ul. Stalowej 33 będą udzielali 
bezpłatnych porad prawnych 
ofi arom przestępstw w 
godzinach 9:00 – 16:00

Akcja organizowana przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości

!!!UWAGA!!!

kom
unikaty
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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

BRWINÓW

Uniwersytet Każdego Wieku
Uniwersytet Każdego Wieku zapra-
sza na wykłady 
• 20 luty (piątek) – „Choroby za-

kaźne a środowisko” – prof. Alicja 
Godlewska

• 27 luty (piątek) – „Problemy źródeł 
energii na świecie” – prof. Janusz 
Ostrowski

Start godz. 17:00, Miejsce: Urząd 
Gminy Brwinów (sala konferencyjna)

GRODZISK 
MAZOWIECKI

Impreza Walentynkowa
14 lutego (sobota) w Grodziskim 
Centrum Kultury odbędzie się 
Impreza Walentynkowa. Smaczne je-
dzenie zapewni Soft Cafe, a świetną 
zabawę DJ Petro. 
Start godz. 19:00 Rezerwacja zapro-
szeń: 22 734 79 00, a.krawczykow-
ska@centrumkultury.eu

Marcin Daniec w Grodzisku

22 lutego (niedziela) w sali wido-
wiskowej Grodziskiego Centrum 
Kultury odbędzie się występ Marcina 
Dańca - artysty, który fenomenalnie 
potrafi wcielać się w przeróżne posta-
cie, naśladując i przejaskrawiając ich 
cechy. 
Start godz. 16:00, Bilety: 35 PLN

Koncert GM Horn Sextet & 
Melvin Taylor
Z cyklu Jazzowe Środy w Centrum 
Kultury 25 lutego (środa) odbędzie 
się koncert GM Horn Sextet & Melvin 
Taylor. 
Zagrają: Melvin Taylor - guitar, vo-
cal (USA), Felton Crews - bass guitar 
(USA), Krzysztof Zawadzki - drums, 
Robert Majewski - trumpet, Andrzej 
Antolak - alt sax, Piotr Cieślikowski - 
tenor sax
Start godz. 20:00, Bilety: przed-
sprzedaż – 20PLN, w dniu koncertu 
– 25PLN

Spotkanie autorskie z 
Cezarym Chlebowskim
Centrum Kultury w Grodzisku Maz. 
zaprasza 28 lutego (sobota) na spo-
tkanie autorskie z pisarzem Cezarym 
Chlebowskim.
Start godz. 16:00, Miejsce: sala konfe-
rencyjna na II piętrze

Koncert CREE

28 lutego (sobota) w Grodziskim 
Centrum Kultury odbędzie się kon-
cert zespołu CREE - grającego rocka 
o silnym zabarwieniu bluesowym, 

stylem przypominającym muzykę 
lat 60. i 70. Skład zespołu: Sebastian 
Riedel - gitara, śpiew, harmonijka, 
Sylwester Kramek - gitara, Lucjan 
Gryszka - gitara basowa, Tomasz 
Kwiatkowski – perkusja.
Start godz. 19:00, Bilety: przed-
sprzedaż – 20PLN, w dniu koncertu 
– 25PLN

KOMORÓW

Krakowski Salon Poezji

22 lutego (niedziela) w Dworze 
Polskim w Pęcicach odbędzie się ko-
lejne spotkanie z cyklu Krakowski 
Salon Poezji. W programie „Galernicy 
wrażliwości” zobaczymy Mirosława 
Konarowskiego, niezapomnianego 
z roli Andrzeja w filmie „Con Amore”, 
wraz z córkami, również aktorkami 
– Hanną (Oficerowie, Kryminalni, 
Lejdis,...) i Marią (PitBull, Bulionerzy, 
Plebania, …). Bezpłatne zaproszenia, 
zapewniające miejsca siedzące, do-
stępne od 06 lutego w Komorowie 
w kwiaciarni „Elżbieta” i kawiarni 
Art Cafe”. 
Start godz. 12:00, Wstęp wolny.

MILANÓWEK

Salonik z Kulturą
Z cyklu „Salonik z Kulturą” Centrum 
Kultury i Promocji w Milanówku za-
prasza 27 lutego (piątek) na spotka-
nie z dr Michałem Jagiełło.
Start godz. 17:00

Spotkanie w Muzeum 
Niepodległości
28 lutego (sobota) w Muzeum 
Niepodległości w Warszawie (al. 
Solidarności 62) rozpocznie się spo-
tkanie promocyjne poświęcone ko-
lejnemu albumowi „Milanówek 
w dokumencie i fotografii”. Album 
ten jest próbą spojrzenia na hi-
storię miasta przez pryzmat jego 
obiektów, często bardzo wartościo-
wych ze względu na piękno ich ar-
chitektury lub ważnych z uwagi na 
ludzi i wydarzenia z nimi związane. 
W czasie spotkania czynne będzie 
stoisko z wydawnictwami i pocz-
tówkami na temat Milanówka, 
w którym znajdzie się również naj-
nowszy album.
Start godz. 12:00, Wstęp wolny

NADARZYN

Koncert i Wernisaż
Nadarzyński Ośrodek Kultury za-
prasza 20 lutego (piątek) na wer-
nisaż malarstwa - Kolory, Kwiaty, 
Kształty - Kobiece inspiracje twór-
czością Profesora Aleksandra 
Turka. Swoje prace zaprezentu-
ją: Hanna Babilońska, Wanda 
Barwińska, Ula Duda-Szelińska, 
Ewa Dudzińska, Bożena Golka, 
Barbara Matuszewska Berg, Hanna 
Mysłowska, Barbara Rowdal, Anna 
Sobierajska, Milada Magdalena 
Tokarska. Wernisażowi towarzy-
szyć będzie koncert  wybitnego 
wokalisty pochodzenia greckiego 
Jorgosa Skoliasa. Artysta zaśpiewa 
z Arturem Dutkiewiczem (piano) 
i Bronkiem Dużym (puzon).
Start godz. 19:00, Wstęp wolny

Spotkanie z Jerzym Kaliną 
i jego twórczością 
27 lutego (piątek) w Nadarzyńskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się spo-
tkanie z Jerzym Kaliną i jego twór-
czością. W „Kinie Nokowym” zoba-
czymy, wielokrotnie nagradzane, 
filmy animowane tego niezwykłe-
go artysty, który o swojej twórczości 
mówi: „Odczuwam konieczność wej-
ścia w relacje z drugim człowiekiem” 
(Więź 1999, nr 8).
Sart godz. 19:00, Wstęp wolny

PODKOWA LEŚNA

Zespół klezmerski 
KLEZMAFOUR w Stawisku
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów 
w Stawisku Podkowa Leśna, zapra-
sza 15 lutego (niedziela), na spo-
tkanie cyklu AKADEMIA SŁOWA 
I DŹWIĘKU realizowanego we 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
Ogród Sztuk i Nauk. W progra-
mie występ zespołu klezmerskie-
go Klezmafour pierwsze nagro-
dy na festiwalach muzyki folko-
wej: Zakopane 2008 oraz „Nowa 
Tradycja” - PR Warszawa 2006
Start godz. 17:00

Filharmonia dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pałacyku” 
to cykl edukacyjny przeznaczony 
dla młodych słuchaczy. 15 lutego 
(niedziela) odbędzie się  spotkanie 
pt.: „Zaczarowany fortepian” - hi-
storia instrumentu, kompozytorzy. 
Wystąpią: uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza 
Bairda w Grodzisku Mazowieckim, 
Krzysztof Stanienda – fortepian, 
Joanna Jędryka – recytacje
 Start godz. 12:30 Miejsce:  Pałacyk 
Kasyno

Muzyczny Salon Podkowy
21 lutego (sobota) w Pałacyku 
Kasyno w Podkowie Leśnej odbę-
dzie się koncert pt.: „My z XX wie-
ku”. Koncert zaprezentuje różno-
rodność nurtów w twórczości kom-
pozytorów mających swoje korzenie 
w XX wieku. Wystąpią: Kwartet 
Śląski, Wojciech Świtała forte-
pian, Grażyna Bacewicz i Wanda 
Bacewicz/Poezja. Start godz. 20:00

Chopin w Kasynie – spotkanie 
czternaste
22 lutego (niedziela) w Pałacyku 
Kasynie w Podkowie Leśnej odbę-
dzie się koncert z cyklu „Chopin 
w Kasynie”. Z okazji rocznicy uro-
dzin Fryderyka Chopina w ramach 
cyklu odbędzie się spektakl słowno - 
muzyczny pt. „Maria Szymanowska 
i Karol Kurpiński w życiu Fryderyka 
Chopina”. Obsada: Maria Gabryś 
– fortepian, Andrzej Wiza – te-
nor, Kuba Pietrzak – fortepian, 
Bogumiła Wawrowska – sopran, sce-
nariusz - Izabela Bojowska
Start godz. 16.00, Wstęp wolny. 

PRUSZKÓW

„Calineczka” – spektakl na 
marionetki i fortepian
Miejski Ośrodek Kultury 
w Pruszkowie zaprasza 15 lutego 
(niedziela) na spektakl „Calineczka”. 
Wystąpią: Anna Polarusz – marionet-
ki, Lena Ledoff – fortepian.
Start godz. 11:00, Wstęp wolny

Jadwiga Kotnowska, Andrzej 
Jungiewicz
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 

w Pruszkowie zaprasza 20 lutego (pią-
tek) na koncert Jadwiga Kotnowska – 
flet, Andrzej Jungiewicz - fortepian. 
W programie: W. A. Mozart - Sonata 
C - dur KV 9, F. Poulenc – Sonata, O. 
Taktakishvili  -  Sonata, R. Muczyński  
-  Sonata, G.Bizet/F.Borne -  Carmen 
Fantasy.
Start godz.19:00, Bilety: 12PLN

Spieszmy się kochać ludzi 2009

Kapituła Nagrody Literackiej im. ks. 
Jana Twardowskiego za najciekaw-
szy tom poezji w 2008 roku wspólnie 
z Ludową Spółdzielnią Wydawniczą, 
Powiatową i Miejską Biblioteką 
Publiczną im. H. Sienkiewicza oraz 
Klubem Pruszkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zapraszają 18 lutego 
(środa) na uroczystość wręczenia na-
grody. Laureatem Nagrody Literackiej 
został Andrzej Bartyński, autor tomu 
„Piętnaście dni w Dusznikach a nasz 
dom w Polanicy”, wybitny poeta 
z Wrocławia, ciągle zaskakujący czy-
telników skalą talentu i twórczymi 
możliwościami.
Start godz. 18:00, Miejsce: 
Klub Pruszkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

Z cyklu „Europejczycy” - 
Ottonowie 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie za-
prasza 24 lutego (wtorek) na pre-
lekcję Prof. Jacka Banaszkiewicza 
- Ottonowie
Start godz.18.00. Wstęp wolny. 

Koncert Ewy Pobłockiej
27 lutego (piątek) w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa 
w Pruszkowie odbędzie się koncert 
Ewy Pobłockiej – fortepian. W pro-
gramie: J. S. Bach – Ricercar, J. S. 
Bach – Partita, P. Szymański – Suita, 
J. Haydn -Sonata Es – dur
Start godz.19:00, Bilety: 12PLN

Milena Sołtysiak

Kontakt
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Kultura

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

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

www.dagrasso.pl
Z tym kuponem otrzymasz DUŻĄ w cenie MAŁEJ

*oferta ważna tylko w lokalu

Valentine Day, Walentyn-
ki, Święto Zakochanych ob-
chodzone 14 lutego zagości-
ło w naszym kraju zupełnie 
niedawno, jakieś  dziesięć lat 
temu. Ma swoich zwolenni-
ków, ma również zagorza-
łych przeciwników, którzy 
upatrują w nim schyłek ro-
dzimej tradycji, a nawet upa-
dek obyczajów... 

Walenty, ale który?
Na świecie obchodzone jest od wielu 
lat, a nawet wieków. O popularności 
święta niech świadczy fakt, że z oka-
zji Valentine Day wysyła się na świecie 
około miliarda kartek z kolorowym 
serduszkiem lub parą gołąbków za-
wierających życzenia, wyznania miło-
ści, czy sympatii. Więcej kartek świą-
tecznych wysyłamy tylko w Boże Na-
rodzenie.
Dzień 14 lutego ma za patrona św. Wa-
lentego. Ale Walentych w historii było 
kilku. Który z nich jest właściwym pa-
tronem święta zakochanych dokład-
nie nie wiadomo. 

Ścięty Walenty
Pierwszy z nich pochodził z umbryj-
skiego miasta Terni nieopodal Rzy-
mu. Żył w III wieku n.e. za panowa-
nia cesarza Klaudiusza II Gota. Był le-
karzem i duchownym. Podobno w cu-
downy sposób potrafi ł przywracać 
wzrok niewidomym oraz uleczać cho-
rych na padaczkę (którą przez wie-
le lat zwano chorobą św. Walentego). 
W uznaniu jego uczynków Papież Fe-
licino mianował go pierwszym bisku-
pem Terni. Cesarz Klaudiusz zabro-

nił swoim legionistom wstępować 
w związki małżeńskie, uważając, że 
najlepsi są żołnierze, którzy nie po-
siadają rodzin. Legenda głosi, że Bi-
skup Walenty notorycznie cesarski 
zakaz łamał i potajemnie udzielał żoł-
nierzom ślubów, za co został wtrą-
cony do więzienia. Tam zakochał się 
w niewidomej córce strażnika i mocą 
swych cudów spowodował odzyska-
nie przez nią wzroku. Za czyn ów ska-
zany został na śmierć. W przeddzień 
egzekucji 14 lutego 269 r. napisał list 
do swojej ukochanej podpisując: „Ko-
cham Twój Walenty”. I właśnie dzień, 
w którym ścięto biskupa, obchodzony 
jest jako dzień zakochanych. 

Dwaj cywile i biskup
Według innej wersji Walenty nie był 
biskupem, a młodym chrześcijani-
nem, który pomagał prześladowa-
nym współwyznawcom. Został na 
tym przyłapany i skazany na śmierć. 
Z więzienia wysłał list do ukochanej 
dziewczyny, wyznając jej miłość i pod-
pisując się „Twój Walenty”.
 Jeszcze inna legenda opowiada jak 
znany retor z Aten, imieniem Craton 
zaprosił Walentego z Terni do Rzy-
mu. Syn Cratona cierpiał na skrzy-
wienie kręgosłupa. Kiedy Walenty go 
uzdrowił, cała rodzina miała przejść 
na chrześcijaństwo. Nie wiadomo jaka 
jest prawda historyczna, gdyż każde-
go z Walentych, czci się tego samego 
dnia 14 lutego. 
 Kolejny przekaz głosi, że św. Wa-
lenty miał zwyczaj ofi arowywać kwiat 
ze swego ogrodu w Terni, odwiedzają-
cym go młodym ludziom. Przynosi-
ło to ponoć szczęście w małżeństwie. 
Kiedy rzecz się rozniosła, liczba chęt-
nych powiększyła się do tego stopnia, 
że biskup zmuszony był wyznaczyć je-
den dzień w roku, w którym zbiorowo 
udzielał ślubów i obdarowywał  mło-
de małżeństwa kwiatami.  Oczywiście 
dzień ten obchodzony jest teraz jako 
walentynki.

Faun, Kaziuki i Kupała
Na którego partona święta zdecydu-
jecie się Państwo, nie ma praktycz-
nie większego znaczenia. Najważniej-
sze, że praktycznie na całym świecie 
Walenty czczony jest jako opiekun za-
kochanych, a dzień 14 lutego święto-
wany wszędzie podobnie. Obchodzo-
ny jest we Francji, Belgii, Wielkiej Bry-
tanii, Szkocji od wczesnego średnio-
wiecza. Nieco później w Bawarii, Tyro-
lu, czy Ameryce. Dociekliwi historycz-
nie znawcy przedmiotu wywodzą wa-
lentynki jeszcze z pogańskiej tradycji 
rzymskich Luperkaliów – radosnego 
i dość frywolnego święta wiosny, w cza-

Święty Walenty

sie których oddawano cześć Faunowi 
i budzącej się do życia przyrodzie. 
W naszej szerokości geografi cznej po-
dobne uroczystości odbywały się nie-
co później, bo w lutowe mrozy i za-
wieje dość trudno było o romantyczne 
uniesienia. Ale już 4 marca na kresach 
wschodnich obchodziło się Kaziuki, 
gdzie rolę walentynkowych kartek peł-
niły piernikowe serca, a w nocy z 21 na 
22 czerwca świętowano Noc Kupały. 
 Dziś, prawdopodobnie na skutek 
globalnego ocieplenia tradycyjne sta-
ropolskie Kaziuki i Kupały odeszły 
w niepamięć a ich miejsce przejęły ko-
smopolityczne Walentynki. 

Bogdan Marecki

Na terenie dzisiejszych Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowe-
go w Pruszkowie ma powstać mu-
zeum upamiętniające istnienie 
obozu przejściowego „Dulag 121”, 
który funkcjonował od 6 sierpnia 
1944 do 16 stycznia 1945.
 Kierowano tam ludność ze stolicy 
po klęsce Powstania Warszawskiego. 
Osoby podejrzane o udział w powsta-
niu rozstrzeliwano. Starców, kobiety 
i dzieci wysyłano na zachód do miast 
Generalnego Gubernatorstwa, a osoby 
zdolne do pracy były wywożone na ro-
boty do III Rzeszy. Łącznie przez obóz 
przeszło 650 tys. mieszkańców War-
szawy.
 O powstanie muzeum zabiegał 
Światowy Związek Żołnierzy AK. Pier-
wotnie miało być ono fi lią Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Jednak, 
jak tłumaczy pan Jan Ołdakowski, dy-
rektor placówki, istnieją pewne barie-
ry, które uniemożliwiają fi nansowanie 
przedsięwzięcia powstającego w innej 
gminie.
 Tak, więc ciężar pokrycia kosztów 
budowy przejęło starostwo powiatowe 
wraz z miastem Pruszkowem. Władze 
miasta przeznaczyły już 270 tys zł. na 
budowę.
 Teren wraz ze znajdującymi się tam 
magazynami wpisanymi na listę za-
bytków został przekazany starostwu 
w wieczystą dzierżawę przez obecnych 
właścicieli - MLP Group SA. 
 W planach budynek muzeum ma 
przypominać niemiecki obóz przej-
ściowy. Kamień węgielny zostanie 
prawdopodobnie wmurowany już je-
sienią tego roku                     (AS)

Muzeum upamiętniające 

wygnanych

6 
lutego w kawiarni na pły-
walni „Kapry” w ramach 
6 rocznicy istnienia pływal-
ni odbył się wernisaż wy-

stawy malarstwa Wita Bogusław-
skiego i Włodzimierza Starościa-
ka. Atrakcją wieczoru był niezwy-
kle udany koncert nowego prusz-
kowskiego zespołu Th e Night City 
of Jazz. Spokojne, południowe ryt-
my bossa novy, ciepłe akustyczne 
brzmienie kapeli sprawiły, że wie-
czór należał do szczególnie uda-
nych. Brawa dla Jacka Elżanow-
skiego, dyrektora pływalni i Jurka 
Dybowskiego, bębniarza zespołu za 
oryginalny pomysł i jego realizację.

Wystawa na... basenie
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