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W
poprzednim nume-
rze napisałem kilka 
słówo przebudowa-
nej w zeszłym roku 

pruszkowskiej ulicy Kraszewskie-
go, która po rewitalizacji miała stać 
się wizytówką i dumą naszego mia-
sta. Jak ów pomysł został zrealizo-
wany i co z niego w rezultacie dzia-
łań specjalistów od kreowania prze-
strzeni publicznej wyszło, ocenia-
ne jest różnie. Jedni pomysł chwa-
lą, innym podoba się nieco mniej. Je-
stem zdecydowanie w tej drugiej gru-
pie. Ulica nie stała się deptakiem, 
bo ruch samochodów (nie tylko oso-
bowych, ale również dostawczych 
i komunikacji miejskiej) funkcję 
tę skutecznie wyklucza, a niezbyt 
szczęśliwie zaprojektowane miejsca 
do parkowania powodują, że stawia-
ne byle jak pojazdy utrudniają ruch 
i pieszym i zmotoryzowanym. 
 Artykuł wywołał lawinę niepo-
chlebnych komentarzy głównie tych 
czytelników, którym Kraszewskiego 
bardzo się podoba. Zarzucano mi, że 
ubolewam nad losem kierowców, a zu-

pełnie nie liczę się ze zdaniem miesz-
kańców, którzy wolą chodzić piecho-
tą. Jeden z komentatorów proponował 
mi, abym przesiadł się na rower, albo 
wyniósł się na Białoruś, bo tam moż-
na parkować gdzie i jak się chce. Mu-
szę go zmartwić. Po pierwsze to już 
nie te czasy. Na Białorusi miejscowa 
milicja egzekwuje przepisy dotyczą-
ce parkowania o wiele bardziej rygo-
rystycznie jak u nas. Źle zaparkowane 
auta odholowuje na milicyjne parkingi 
a mandaty są dużo droższe niż 
w Polsce. W Mińsku godzina po-
stoju auta na niestrzeżonym par-
kingu kosztuje ponad 3 złote, a na 
podziemnym lub wielopoziomo-
wym dużo więcej. Po drugie za gra-
nicę na razie się nie wybieram, bo 
jak dla mnie na wycieczki za zimno. 
A co więcej, temat zamierzam konty-
nuować... Na pocieszenie informuję, że 
na razie deptak na ul. Kraszewskiego 
(czy jak ostatnio nazywają ją niektórzy 
mieszkańcy pruszkowski Wall Street)  
zostawiam w spokoju, a przenoszę się - 
pieszo - o jedną przecznicę dalej na uli-
cę Sprawiedliwości. 

Dlaczego w Pruszkowie tak trudno 
zaparkować samochód? Trudno uznać obecną siedzibę przy 

ul. Akacjowej za obiekt reprezen-
tacyjny. Stłoczone w skromnym 
i niewielkim budyneczku po dawnych 
czworakach folwarcznych, w bocznej 
uliczce, egzystują razem aż trzy miej-
skie urzędy: Urząd Miejski, Rada Mia-
sta i Urząd Stanu Cywilnego.
więcej na stronie 8.

W Brwinowie już nie mówi się okey, na 
potwierdzenie, że wszystko jest w po-
rządku. „Okejem” nazywają Brwino-
wianie swój Ośrodek Kultury. A wnio-
sek Pani Dyrektor „OKEJA” stał się 
ostatnio hitem sezonu. Tematem lo-
kalnych dowcipów. 
więcej na stronie 7.

Podkowa Leśna
Apel o magistrat godny 
Miasta-Ogrodu!

Brwinów
A po mnie... popiół i zgliszcza

Na ulicy Sprawiedliwości trzy czwarte miejsc zajmują gara-
żujące na okrągło auta mieszkańców.. Foto. Bolo Skoczylas

więcej na stronie 5.

Bolo Skoczylas

• Wywiad z Witoldem Koniecznym, 
naczelnikiem Biura Promocji i Kultury 
Miasta Pruszkowa

• Informacje o Pruszkowskiej Giełdzie 
Oświatowej 

• Oferty szkół i placówek edukacyjnych

czytaj na stronach 10. i 11.

EDUKACJA

Po planowanych wizjach przecinają-
cych miasto przelotówek teraz kolej, 
abyśmy zajęli się ważniejszymi droga-
mi lokalnymi, których „być, albo nie 
być” może bezpośrednio odbijać się na 
naszym codziennym humorze.
więcej na stronie 4.

Pruszków
Drogie nasze drogi - cz.3
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(0) 600 924 925
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05-804 Pruszków

Biuro reklamy:

(22) 728 18 64
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Al. Wojska Polskiego 60

05-804 Pruszków

Kontakt

Zgadzam się - bardziej idiotycznego pomysłu niż ta trasa 
TKM wymyślić się już chyba nie da. Ta wzdłuż torów to roz-
wiązanie znacznie lepsze!!! ~jacunio (komentarz do artykułu  

"Drogie nasze drogi. Plany i rzeczywistość (2)”)

Zanosi sie ciekawie, pytanie tylko czy doczeka-
ją tego nasze dzieci, czy dopiero wnuki?! ~ dick (ko-
mentarz do artykułu „Jerozolimskie może nie takie 
straszne…”) 

W ramach systemu ścieżek powinny powstać także takie, 
umożliwiające dojazd do PKP Pruszków (oraz WKD) i zosta-
wienie tam roweru. Ciekawe, czy nasze władze na to wpad-
ną - bo na razie na schemacie ścieżek w Pruszkowie jest jak na 
lekarstwo - a przecież jest tu co zobaczyć (parki!)? ~ myślenienie-

boli,(komentarz do artykułu „Zamieńmy samochody na rowery”)
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Szanowna redakcjo!
Nosiłem się z zamiarem napisania 
paru słów do Was już od dawna. 
 Odkąd mój dziadek niemal 100 
lat temu podjął decyzję o przenie-
sieniu się z „okołopuławskiej” wio-
ski do miasta, jakim już wtedy był 
Pruszków, moja rodzina jest cały 
czas z nim związana. Pod koniec 
lat 70 - tych mój ojciec kupił dom, 
w którym przed wojną wynajmowa-
li pokój, a potem urodziłem się ja - 
2 pokolenie rodowitych S. w Prusz-
kowie. W naszym domu zawsze był 
kultywowany patriotyzm, mimo że 
rodzice jakoś nie wpajali mi na siłę 
miłości do Polski. Możliwe, że duży 
wpływ na to, że kocham swój kraj 
miało to, że dziadek zginął w jego 
obronie, a wszystko to przerodziło 
się w patriotyzm lokalny - najzwy-
czajniej w świecie nie widzę dla sie-
bie innego miejsca niż nasze miasto 
(wiem, co mówię, rok mieszkałem 
w Płocku). Dlatego z wielkim zain-
teresowaniem śledzę lokalne wia-
domości oraz staram się dowiady-
wać, co dzieje się w naszej małej oj-
czyźnie. Również z wielką chęcią 
pochłaniam każde informacje na te-
mat historii Pruszkowa, jak chyba 
wszyscy wiedzą, nie zawsze do koń-
ca jasnej i klarownej. 
 Wiele lat czytałem „Głos Prusz-

kowa”. Jednak z przykrością zauwa-
żyłem, że coraz mniej w nim infor-
macji, które mnie interesują, czy-
li naszych, lokalnych. Jeśli chcę coś 
wiedzieć o nowych filmach, książ-
kach czy historii, to kupię sobie 
„Film”, „Kulturę”, „Zeszyty Literac-
kie” czy „Focus”. Ale w gazecie, któ-
ra w tytule ma „Pruszków”, to u li-
cha oczekuję informacji związanych 
z tymże podmiotem! 
 Jakiś czas temu wpadł mi 
w rękę jeden z pierwszych nume-
rów „WPR”. Z radością odkryłem, 
że to jest to, czego potrzebuję, czy-
li stricte lokalne informacje, bez 
tego, czego bym się nie spodzie-
wał ani nastawiał biorąc taki tytuł 
do ręki. Jako że mam problem z do-
tarciem do każdego numeru Wa-
szego pisma, miałem marne bacze-
nie na Wasz rozwój. Niedawno zna-
lazłem stronę internetową „WPR” 
i bardzo się ucieszyłem widząc jej za-
wartość: krótkie zwięzłe informa-
cje na nasze lokalne tematy, dzien-
nikarskie śledztwa i tzw „informacje 
zza płota”. To jest to, czego potrzebo-
wałem i za to należą się Wam wielkie 
brawa i moja wdzięczność. (p)

Droga Redakcjo,
Jestem Waszym stałym czytelni-
kiem i zauważyłem, że zajmujecie się 

W 
odpowiedzi na apel redakcji i zarazem bardzo dobry, potrzebny po-
mysł załączam zdjęcia. Są one o tyle ciekawe, że po pierwsze samocho-
dy bardzo utrudniają ruch pieszym, a poza tym jest to błąd zarządcy 

tej drogi, że nie ma tam umieszczonych zakazów parkowania.
 Szczególnie warto wyróżnić delikwenta ze zdjęcia nr 2. Gość staje szczególnie 
notorycznie pod sklepem mięsnym tym dostawczym samochodem. Zrobił tam 
sobie swój prywatny parking i całymi dniami blokuje ruch, tylko czekać na nasla-
dowców.
 Zdjęcie numer 1 to z kolei szczyt bezczelności lub bezmyślności. Gość zablo-
kował praktycznie cały chodnik swoją limuzyną. Może opublikowanie tych zdjęć 
nauczy tych ludzi myślenia? Pozdrawiam i tak trzymać,                            Ryszard M.

Parkowanie - reakcje czytelników Europoseł czy UFO?
Drogi mieszkańcu Powiatu 
Pruszkowskiego, Grodziskie-
go, Warszawskiego Zachod-
niego – czy widziałeś kiedyś 
na żywo europosła? Nie jakie-
goś nie wiadomo skąd, ale tego 
z twojego okręgu wyborczego? 
Niestety łatwiej zobaczyć UFO 
niż posła do Parlamentu Euro-
pejskiego na spotkaniu lub dy-
żurze w polskim mieście po-
wiatowym.

Zwłaszcza dziś widać, jak żywotnie 
ważna dla Polski jest Unia Europej-
ska. Tylko Unia oddziela złotówkę od 
przepaści. 67 miliardów euro z fundu-
szy rozwojowych oraz dodatkowe mi-
liardy napływające z Brukseli na inne 
cele tworzą ratunkowy popyt na pol-
ską walutę, ciągnąc jej cenę w górę. Gdy 
euro zostają już zamienione na złotów-
ki, podnoszą popyt krajowy bez zwięk-
szania długu publicznego, dodają opty-
mizmu i ratują naszą gospodarkę przed 
recesją i depresją. A to tylko jeden z do-
wodów, że Polska bez Unii Europejskiej 
byłaby bezsilna na wzburzonym oce-
anie światowej gospodarki i polityki.
 Niestety dla prawie wszystkich 
Polaków Unia to daleka i niedosięż-
na Bruksela, Strasburg, Luksemburg 
czy Frankfurt nad Menem. Konstruk-
cja Unii Europejskiej jest złożona i za-
wiła. Trudno, żeby było inaczej. W 27 
państwach Unii żyje pół miliarda ludzi 
o różnych kulturach, językach, zwycza-
jach, systemach prawnych. Konstruk-
cja jest skomplikowana między inny-
mi po to, żeby zabezpieczyć i równo-
ważyć różne racje i interesy. Wśród 
nich jest i twoja racja, mieszkańcu Po-
wiatu Pruszkowskiego, Grodziskie-
go, Warszawskiego Zachodniego! To 
właśnie zadaniem europosłów jest po-

średniczenie między obywatelami 
Unii – konkretnymi ludźmi, społecz-
nościami, samorządami, stowarzysze-
niami – a centrum władzy w Brukseli 
i Strasburgu. To właśnie w pracach Par-
lamentu wyrażają się interesy pół mi-
liarda obywateli Unii Europejskiej.
 Parlament to nie wszystko. Dopeł-
nieniem systemu są dwa inne wielkie 
elementy: Rada Europejska wyraża-
jąca interesy państw członkowskich, 
oraz Komisja Europejska dbająca o in-
teres nadrzędny całej Unii. W Radzie 
czasem rywalizują, a czasem współ-
pracują prezydenci, premierzy, mini-
strowie – każdy pod swoja flagą naro-
dową. Dla odmiany, członkom Komisji 
nie wolno odbierać instrukcji od rzą-
dów i służyć interesom państw, z któ-
rych pochodzą. Komisja musi wsłuchi-
wać się w głos Rady i Parlamentu Euro-
pejskiego, przed którym jest odpowie-
dzialna, ale jej zadanie to bronić racji 
wspólnej przed wszelkimi egoizmami 
i siłami odśrodkowymi.
 Jednak jeśli jeden z tych elemen-
tów – na przykład Parlament – nie jest 
mocny, to całość się zawala. Jeżeli eu-
roposłowie nie spełniają swojej roli, 
wola państw członkowskich w Radzie 
i wola Komisji idą swoją drogą, nie 
zważając na głos obywateli. Unia sta-

je się niezrozumiała i obca. Wymyślo-
no specjalną nazwę na to zjawisko: de-
ficyt demokracji. Dla pięciuset milio-
nów Europejczyków nie ma ucieczki 
w proste i łatwe rozwiązania, ale moż-
na zapewniać łączność między każ-
dym obywatelem a pałacami unijnej 
władzy. Europoseł powinien być stale 
w ruchu między okręgiem wyborczym 
a stolicami Unii. W Brukseli i Stras-
burgu powinien brać udział nie tylko 
w głosowaniach, także w codziennych 
obradach, rozmowach, konferencjach. 
To właśnie tam trzeba przedstawiać 
członkom Komisji, rzeszom urzędni-
ków i całemu aparatowi unijnemu inte-
resy oraz poglądy wyborców. Skąd jed-
nak europoseł ma wiedzieć, jakie są to 
poglądy jego wyborców, jeśli się z nimi 
nie spotyka i nie podejmuje dialogu? 
Tu nie można liczyć na cuda. Czas, któ-
rego nie spędza się w Brukseli i Stras-
burgu, nie jest czasem wolnym. To czas 
na ciężką pracę w okręgu, na żmudne 
zbieranie postulatów i opinii tych, któ-
rych się reprezentuje.
 Jeśli chcemy, żeby Unia Europej-
ska nie była słabsza od Stanów Zjedno-
czonych, musimy przyjąć amerykań-
ski model parlamentu. Senatorowie 
i kongresmeni nie zamykają się na wa-
szyngtońskim Kapitolu. Ciągle krą-
żą między stolicą a swoimi wyborcami 
w okręgach. Kto tego nie robi, skazu-
je się na klęskę w kolejnych wyborach 
i polityczny niebyt. Każdy obywatel 
USA wie, że jest tylko jeden pośrednik 
między nim, a Białym Domem i całym 
centralnym aparatem władzy super-
mocarstwa. Bez tego demokracja ame-
rykańska nie przetrwałaby 250 lat i nie 
osiągnęłaby zdolności do przezwycię-
żania najgorszych kryzysów.
 Między Tobą – mieszkańcu Powiatu 
Pruszkowskiego, Grodziskiego, War-
szawskiego Zachodniego – a Komisją, 
Radą i innymi instytucjami Unii Eu-
ropejskiej pośrednikiem powinien być 
twój europoseł. A czy jest?

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

Najbliższy dyżur radnego: 

Biuro Gazety Wpr: Pruszków 

Al. Wojska Polskiego 60

Wtorek: 10 marca 2009 

godz. 15:30 - 18:00
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W jakim kraju leży Bogo-
ta? Oczywiście w Kolumbii. 
Tyle na ogół wiemy. Ale już 
tego, że położona jest o ok. 
150 metrów wyżej niż na-
sze Rysy już nie koniecznie. 
Bogota liczy ponad 7 mln 
mieszkańców, a cała 
aglomeracja miejska 
9 z okładem, czyli mniej 
więcej cztery Warszawy 
i jeszcze troszkę. Dlaczego 
o tym piszę? Ano, dlate-
go, że w tym mieście dzia-
ła system komunikacji miej-
skiej, którego pozazdrościć 
mogą nie tylko Pruszków 
czy  Warszawa, ale Londyn, 
Paryż czy Nowy Jork. Nie-
możliwe?

Czego możemy zazdrościć Bo-
gocie?
Sztandarowym osiągnięciem in-
frastruktury transportu miejskie-
go jest system szybkiej komunikacji 
autobusowej, TransMilenio, a tak-
że współpracująca z nim sieć dróg 
dla rowerów. TransMilenio to duma 
Bogoty. Choć pomysł nie jest nowy, 
bo podobne modele miały już wcze-
śniej brazylijska Kurytyba, czy sto-
lica Ekwadoru - Quito, to realizacja 
wzorcowa. Powołana przez miasto 
spółka zarządza infrastrukturą dro-
gową, ustala rozkład jazdy i nadzo-
ruje jakość świadczonych usług. Au-
tobusy są własnością prywatnych 
firm, wyłanianych w ramach prze-

Komunikacja miejska. Jak to się robi w „Trzecim Świecie”?

targu. Sieć obsługiwana jest przez 
siedem różnych przedsiębiorstw. 
Przewoźnicy opłacani są według 
ustalonej stawki od kilometra. Wy-
gląd autobusów regulują ustalone 
standardy. Pojazdy mają jednolity, 
czerwony kolor, a to, co może dziwić 
Europejczyków brak jest na nich re-
klam, bannerów czy plakatów. Choć 
nam Polakom trudno w to uwie-
rzyć, cały tabor jest bardzo dokład-
nie myty i sprzątany każdego dnia 
(!) W ten sposób dorabiają sobie bez-
robotni. TransMilenio to zamknię-
ty system ściśle połączonych ze 
sobą linii przypominający naziem-
ne metro. Pasażerowie wsiadają do 
autobusów (w liczbie ok.1100) z za-
daszonych i odgrodzonych od ulic 
przystanków - peronów, które znaj-

Oficjalna strona:
» www.transmilenio.gov.co/

Filmy i zdjecia:
» http://www.streetfilms.org/
archives/bus-rapid-transit-
bogota/

» http://www.youtube.com/
watch?v=SRGoketbIZE  

Sprawdź w internecie:

problemami mieszkańców powia-
tu pruszkowskiego, a sprawy Wam 
przekazane nie pozostają bez odpo-
wiedzi.
 Piszę do Was w imieniu olbrzy-
miego grona kierowców, którzy co-
dziennie borykają się z fatalnym 
stanem nawierzchni drogi wyloto-
wej z Pruszkowa w kierunku Ołta-
rzewa tzn. ulicy 3-go Maja. Konkret-
nie chodzi o skrzyżowanie tej ulicy 
z ulicą Żbikowską i odcinków kilku-
setmetrowych w każdym kierunku 
od niego. 
 Wiem, że za stan nawierzchni 
tych ulic odpowiedzialny jest Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich, który co jakiś czas wysyła tam 
ekipę pracowników drogowych, 
którzy przy pomocy łopaty i (chy-
ba) asfaltu zalepiają większe dziu-
ry. Proszę mi wierzyć, że nie zdaje 
to egzaminu i ta „pseudo naprawa” 
nie przynosi żadnego efektu. Gdy 
kontaktowałem się z M.Z.D.W. po-
wiedziano mi, że zajmą się napra-
wą tej nawierzchni jak powstanie 
obok autostrada. Droga jest w fatal-
nym stanie od kilkunastu lat (może 
i dłużej), a kiedy będzie autostrada 
i za ile lat???
 Wierzę, że za pośrednictwem 
Waszej gazety coś się ruszy w tej 
sprawie.                                      (Piotrek )

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

dują się na trasie przejazdu w odle-
głości mniej więcej 500 metrów. Tra-
sa liczy 84 km i posiada 7 dworców 
węzłowych, 114 stacji i obsługuje 
75 ulic. Przystanki wyposażone są 
w automatycznie otwierane szkla-
ne drzwi, umiejscowione na  pozio-
mie podłogi pojazdu, umożliwiające 
swobodny dostęp do niego osobom 
niepełnosprawnym, czy matkom 
z dziećmi w wózkach. Bilet (koszt 
biletu ok. 0,5 euro) ma formę kar-
ty magnetycznej z kredytem upraw-
niającym do określonej liczby wejść 
do systemu tj. na peron – dopóki się 
go nie opuści. W ramach systemu 
możliwa jest dowolna liczba prze-
siadek. Autobusy na głównych li-
niach poruszają się po wydzielonych 
z jezdni osobnych pasach ruchu, od-

dzielonych od prywatnych aut wy-
sokim krawężnikiem. Wszystkie te 
zabiegi mają na celu maksymalne 
skrócenie czasu podróży i zwiększe-
nie jej komfortu.
 W godzinach szczytu TransMile-
nio przewozi przynajmniej 35 tys. 
pasażerów w ciągu godziny w każ-
dym kierunku. Dziennie prawie. 1,5 
mln pasażerów. (!!!) Autobus zabie-
ra jednorazowo ok. 100 pasażerów, 
których przewozi z prędkością ok. 
25 mil/h nieco ponad 40 km/h. Dla 
porównania prędkość autobusów 
w Nowym Yorku to tylko 6,2 mil/h. 
czyli ok. 10 km/h.

Ile to kosztuje? 
Koszt budowy systemu, w przelicze-
niu na kilometr wyniósł w pierw-

szym etapie inwestycji około 5,9 
mln dolarów za jeden kilometr. Czy 
to dużo, czy mało? Dla porównania, 
w sąsiedniej Wenezueli koszt bu-
dowy metra w stołecznym Caracas 
w przeliczeniu na kilometr kosz-
tował ok. 90 mln. dolarów. Me-
tro w Caracas zdolne jest przewieźć 
w ciągu godziny 21,5 tys pasażerów 
w każdym kierunku, czyli znacznie 
mniej niż TransMilenio. 
 Uzupełnieniem systemu autobu-
sów miejskich jest rozbudowana sieć 
ścieżek rowerowych, o łącznej dłu-
gości ponad 300 km (to najlepszy 
wynik w całym Trzecim Świecie!) 
o standardzie przerastającym wszel-
kie oczekiwania. Elementem sieci są 
również parkingi i strzeżone prze-
chowalnie rowerów, zlokalizowa-
ne przy węzłowych stacjach Trans-
Milenio (bezpłatne, za okazaniem 
ważnego biletu na autobus). Trosz-
kę smutno się robi, gdy próbujemy 
porównać tę infrastrukturę do pol-
skich realiów. Podobnie zresztą, jak 
w przypadku autobusów - to raczej 
my jesteśmy Trzecim Światem...

Bolo Skoczylas
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1. Wiadukt(y) na ul. Poznańskiej
Pisaliśmy już o nich poprzednio, nie 
ma co ukrywać, że w kontekście lek-
kiego przerażenia - co tam będzie się 
działo, jeśli węzeł „Pruszków” na au-
tostradzie już ruszy, a nie zdąży do 
niego dotrzeć „Paszkowianka”. Nasze 
przeczucia podzielają chyba również 
włodarze Pruszkowa, bo okazuje się, 
że planowana jest rozbudowa obecne-
go wiaduktu drogowego nad torami 
w ul. Poznańskiej oraz budowa no-
wych, szerszych rozjazdów z Alei Je-
rozolimskich i ul. Wojska Polskiego. 
 Rozwiązanie to ma zwięk-
szyć przepustowość przez wia-
dukt w komunikacji z węzłem na 
autostradzie, a jednocześnie po-
winno usprawnić przejazd kor-
kujący się już obecnie wylot na 
ul. Prusa przy stadionie „Znicza” 
i parku. Co do terminów realiza-
cji – jest jeszcze za wcześnie na ich 
konkretyzowanie.  Projekt jest w fa-
zie wstępnej i jak na razie nie wiado-
mo nawet czy będzie poszerzany sta-
ry wiadukt, czy też obok niego stanie 
drugi, by oba mogły obsługiwać prze-
ciwne kierunki ruchu.

2. Tunel  Kościuszki
Doczekał się również gospodarskiej 
troski (jak na razie w planach) rosną-
cy z rozwojem Gąsina i Żbikowa pro-
blem przecięcia miasta linią kolejową 
na dwie trudne do skomunikowania 
ze sobą części. Kolej planuje zlikwi-
dowanie obecnej kładki pieszej łączą-

cej perony z oboma częściami miasta 
w pobliżu stacji. Zamiast niej wybu-
duje (2009/10) pod torowiskiem tu-
nel dla pieszych. Tuż obok tego tu-
nelu władze miasta chcą przepro-
wadzić również tunel drogowy, któ-
ry przedłużając ul. Kościuszki, po-
łączy ją po drugiej stronie torowiska 
z ul. Promyka i Waryńskiego. To nowe 
połączenie powinno ułatwić ruch po-
między centrum miasta, a Gąsinem 
i Żbikowem. Będzie ono dobrym roz-
wiązaniem dla komunikacji lokalnej, 
pozwalającym uniknąć konieczności 
włączania się w korek spowodowa-
ny ruchem tranzytowym na wiaduk-
cie ul. Poznańskiej, który dotychczas 
jest w tym rejonie jedyną możliwo-
ścią przedostania się na drugą stro-
nę torów.

3. Przejazd ul. Działkowej
Uciążliwy „szlabanowy” przejazd dro-
gowy na połączeniu ulic Działkowej 
i Błońskiej przez nadzwyczaj w tym 
miejscu rozlegle torowisko (9 torów!), 
zostanie przeniesiony dalej w kierun-
ku Parzniewa. Zastąpi go w tym miej-
scu jedynie przejście dla pieszych, 
a samochody zostaną skierowane (do 
czasu wybudowania wiaduktu „Pasz-
kowianki”) na nowy przejazd dro-
gowy w miejscu, gdzie torowisko li-
czy jedynie 4 tory. Chodzi o ominię-
cie ruchem drogowym strefy przeta-
czania wagonów towarowych PKP, co 
jest obecnie główną przyczyną noto-
rycznie opuszczanych szlabanów na 
ul. Działkowej, a co za tym idzie rów-
nież tworzących się tam notorycznie 
wielominutowych korków.

4. Rozbudowa ul. Przyszłości
W ramach usprawniania ruchu w tym 
samym rejonie zostanie rozbudowa-
na biegnąca już po terenie gminy Brwi-
nów ul. Przyszłości (odchodząca od 
Al. Wojska Polskiego w kierunku Parz-
niewa, wzdłuż wojskowych terenów Pa-
łacu Potockich w Helenowie). Przejmie 
ona ruch z Alei Wojska Polskiego w kie-
runku Gąsina przemysłowego i pokie-
ruje go do nowego przejazdu przez to-
rowisko, a w perspektywie do wiaduktu 
„Paszkowianki” (kiedy takowy powsta-
nie) prowadzącego bezkolizyjnie ruch 
nad torami PKP.  Zablokowana dziś ul. 
Działkowa zyska wtedy rangę połącze-
nia czysto lokalnego.

5. Przedłużenie ul. Powstańców do 
ul. Lipowej 
Już w latach 2009/10 budowane bę-
dzie przedłużenie ul. Powstańców do 
ul. Lipowej, które ma się stać komu-
nikacyjnym „oknem na świat” dla no-
wych, dużych osiedli budowanych 
obecnie w rejonie ul. Lipowej w dziel-
nicy Ostoja. Obecnie jest tam jedy-
nie sieć małych wąskich uliczek po-
wiązanych naturalnie z centrum mia-
sta. Przedłużona ul. Powstańców ma 
dać szansę na przynajmniej częściowe 
„odetkanie” tego rejonu, poprzez wy-
prowadzanie ruchu mieszkańców no-
wych osiedli z ominięciem śródmie-
ścia Pruszkowa.

6. Wyjazdy z Centrum Logistycz-
nego (d. ZNTK)
Pilnych rozwiązań komunikacyjnych 
wymaga również budowa połączeń 
drogowych dla ruchu (głównie cięża-

rowego) z Centrum Logistycznego zlo-
kalizowanego na terenie dawnych Za-
kładów Naprawczych Taboru Kolejo-
wego.  Sieć drogowa wokół tych tere-
nów kolejowych nie była do tej pory 
rozwijana, więc teraz po zmianie ich 
przeznaczenia sprawa stała się tym 
bardziej paląca. Planowane jest połą-
czenie tego terenu zupełnie nową dro-
gą odchodzącą od ul. Broniewskiego 
na północ, wzdłuż granicy pomiędzy 
Pruszkowem i Piastowem, w kierun-
ku autostrady A-2 i węzła „Konotopa”. 
W dalszej kolejności realizowane ma 
być również połączenie tego terenu 
z Alejami Jerozolimskimi wzdłuż ul. 
Grunwaldzkiej i nowym wiaduktem 
nad linią kolejową PKP (w miejscu sta-
rego przejazdu kolejowego).

7. Przejazd Malichy/Piastów
Pisaliśmy o nim szeroko w odręb-
nym artykule („Najszersza ulica świa-
ta” WPR47), ale wracamy do spra-
wy ze względu na tzw. „nowe okolicz-
ności”. Otóż, jak się okazuje, obietni-
ce MZDW udrożnienia tego skrzyżo-
wania w ramach przebudowy Alei Je-
rozolimskich do 3 pasów mają wy-
miar „gruszkowo-wierzbowy”. Co 
prawda wkrótce projektant przebudo-
wy rozpocznie konsultacje społeczne 
i mieszkańcy mogą zgłosić mu ten pro-
blem, ale zważmy, że po przebudo-
wie Aleje uzyskają klasę drogi ruchu 
przyspieszonego, na której skrzyżo-
wania muszą być co najmniej 800 m 
od siebie (!). Trudno w tej sytuacji li-
czyć na pełne skrzyżowanie z ul. Dol-
ną/Harcerską, skoro o 200 m da-
lej wychodzi na Jerozolimskie głów-

na arteria z Piastowa – Aleja Tysiąc-
lecia. Przekonywanie projektanta 
i mieszkańców Piastowa żeby tam 
nie było skrzyżowania zakrawałoby 
na żart. Pozostaje chyba zatem sku-
teczne dopingowanie władz miejskich 
Pruszkowa do konsekwencji w realiza-
cji pomysłu połączenia nowym łącz-
nikiem ul. Dolnej ze skrzyżowaniem 
wylotowym Al. Tysiąclecia.  Nawet 
wbrew występującemu oporowi mate-
rii (oczywiście finansowej). Nowa spe-
c-ustawa powinna to ułatwić…

8. Połączenie Tworek ze śródmie-
ściem 
Doraźnie zaś na osłodę życia miesz-
kańcom Malich i Tworek musi wystar-
czyć informacja, że w dalekosiężnych 
planach miejskich istnieje wizja po-
łączenia tych dzielnic drogą bezpo-
średnią z centrum Pruszkowa (bez ko-
nieczności wyjeżdżania na „szybko-
bieżne” już za kilka lat Aleje Jerozo-
limskie). Nowe połączenie ma szansę 
realizacji dopiero po ew. negatywnym 
rozstrzygnięciu losów Trasy Książąt 
Mazowieckich  (które szybko jak wie-
my nie nastąpi - patrz WPR48). Nowy 
łącznik drogowy połączył by Twor-
ki z centrum Pruszkowa drogą lokal-
ną idącą obrzeżem Parku Potulickich, 
przy kolejce WKD. Idea ze wszech 
miar cenna, zważywszy, że obecnie 
mieszkańcy Tworek, by dojechać np. 
do Urzędu Miasta, który stoi po dru-
giej stronie parku, muszą objechać 
cały Pruszków dookoła. Klasyczny to 
przykład drogowej Teorii Względności 
Bliskości  (znanej już ze skrzyżowania 
Malichy/Piastów)…

Drogie nasze drogi. Plany i rzeczywistość (3)

Zgodnie z obietnicą, tym razem druga, lokalna część naszego rozsupływania gordyjskiego węzła pruszkowskiej komu-
nikacji. Po planowanych wizjach przecinających miasto przelotówek teraz kolej, byśmy zajęli się ważniejszymi droga-
mi lokalnymi, których „być, albo nie być” może bezpośrednio odbijać się na naszym codziennym humorze. 

Olgierd Lewan
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Dlaczego w Pruszkowie tak trudno zaparkować?

 Ulica, a właściwie uliczka jest no-
torycznie zatkana i praktycznie nie-
przejezdna. Parkujące po obu jej stro-
nach samochody tworzą zatory i total-
ny bałagan. Zaparkowanie auta w oko-
licy  sklepu Almy graniczy z cudem. 
Można oczywiście pozostawić auto 
na bezpłatnym, należącym do marke-
tu parkingu podziemnym. Można. Je-
śli robię większe, tygodniowe zakupy 
i muszę dowieźć je wózkiem, postępuję 
właśnie w ten sposób. Ale ilość miejsc 
na nim jest niewielka, (część z nich za-
rezerwowała firma Rekord - domy-
ślam się, że dla właścicieli wybudowa-
nych przez nią mieszkań - choć tego nie 
sprawdzałem), a poza tym nie wszyscy 
klienci sklepu chcą z niego korzystać, 
szczególnie jeśli kupują niewiele. Efekt 
jak wyżej. Na dodatek z miejsc na po-
boczu jezdni korzystają zmotoryzowa-
ni mieszkańcy pobliskich bloków. Ich 
samochody stale blokują ponad poło-
wę miejsc, które w zamyśle miały być 
przeznaczone dla klientów zlokalizo-
wanych tu sklepów, kilku banków czy 
wypożyczalni kaset. Skąd to wiem? 
Z obserwacji. W wyjaśnieniu zagad-
ki pomogły mi... ostatnie obfite opady 
śniegu.
 Na 18 wyznaczonych tu miejsc par-
kingowych, 10 zajętych było przez 

okrągłą dobę, przez trzy dni (przywa-
lone grubą warstwą śniegu, świadczącą 
o braku użytkowania), na kilku stały 
auta pracowników banków i sklepów, 
a tylko na trzech zauważyłem ruch. Po 
drugiej stronie uliczki było podobnie. 
Widać to dokładnie na zamieszczonym 
zdjęciu.
 Stali mieszkańcy bloków przy uli-
cy Sprawiedliwości narzekają na nie-
ustanny hałas, spaliny, rozjeżdżanie 
trawników, parkowanie pod oknami. 

I wcale im sie nie dziwię. Ale czy za-
miast narzekać, nie można było urzą-
dzić kilku czy kilkunastu stałych 
miejsc od strony podwórka? Wiele ta-
kich miejsc jest np. na Osiedlu Staszi-
ca. Tam jakoś się dało. Tutaj nie. Na-
wiasem mówiąc, jednym z warun-
ków niezbędnych dla zrealizowania 
projektów budowlanych jest koniecz-
ność uwzględnienia przez projektan-
tów miejsc parkingowych nie tylko dla 
klientów nowopowstających placówek 

dokończenie ze str. 1

Ulica Kraszewskiego. Zaparkowane byle jak samochody uniemoż-
liwiają racjonalne wykorzystanie miejsc. Fot. BS

usługowych czy handlowych, ale i dla 
stałych mieszkańców. Przypominam 
sobie, że kilka lat temu dyskutowany 
i przyjęty był projekt wybudowania 
w tym miejscu parkingu wielopozio-
mowego. Zamiast niego powstał budy-
nek mieszkalny z parterem pełniącym 
funkcje usługowe i handlowe. A miej-
sca parkingowe ograniczone zostały do 
minimum na zasadzie, że jakoś to bę-
dzie. I póki co, tak właśnie jest.
 Namawiam te osoby, które odpo-
wiedzialne są za kreowanie tzw. prze-
strzeni publicznej na wybranie się 
w ten rejon. Najlepiej nie pieszo, tylko 
autem. 
 A może sprawę wolnych miejsc 
parkingowych na centralnych ulicach 
miasta załatwiłyby płatne parkome-
try zmuszające kierowców do krót-
kiego postoju, a nie parkowania przez 
wiele godzin, a często nawet całego 
dnia? Dotyczy to również kilku innych 
miejsc np. wspomnianej powyżej ulicy 
Kraszewskiego, zatok przy chodnikach 
na ul. Prusa, czy Al. Niepodległosci od 
Wojska Polskiego po Prusa, gdzie na 
stałe „garażują” swoje auta mieszkań-
cy okolicznych budynków i pracownicy 
zlokalizowanych tu czterech czy pięciu 
banków. 
 A póki co namawiam do pozosta-
wiania samochodów poza strefą ścisłe-
go śródmieścia Pruszkowa. Gdzie moż-
na zaparkować? No właśnie.

Dodatkowy 
rabat na całą 
powierzchnię 
reklamową w 
Gazecie WPR. 

Do końca marca!

Tani 
i skuteczny 

marketing na 
okres kryzysu

Tel: (22) 728 18 64
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Haracz – Nie!
Wójt gminy Raszyn, Janusz 
Rajkowski dał radnym do 
uchwalenia projekt uchwały, 
która miała nakładać na miesz-
kańców obowiązek płacenia 
stałego ryczałtu za użytkowa-
nie wodomierzy będących wła-
snością… mieszkańców. Biorąc 
pod uwagę fakt, że w kontek-
ście stanowiska nadzoru nad 
działalnością gmin, (czyli woje-
wody) jakiekolwiek pobieranie 
opłat za wodomierze (nawet 
te założone przez gminy) jest 
nielegalne (nie ma podstawy 
prawnej!) skandaliczny projekt 
uchwały musiał podzielić los 
śmieci. Trafi ł do przysłowiowe-
go kosza, spadając z porządku 
obrad. - To zwyczajny haracz 
płacony spółce komunalnej – 
komentowano ewentualność 
podjęcia takiej uchwały przed 
sesją 19 lutego. Teraz czas na 
uchylenie niezgodnej z prawem 
obowiązującej uchwały nakła-
dającej na mieszkańców opłaty 
za wodomierze założone przez 
gminę. - Na pewno złożymy do 
rady stosowny projekt – mówi 
Andrzej Zaręba radny PiS. 
Mam nadzieję, że przewodni-
czący nie będzie jej trzymać 
w nieskończoność w szu-
fl adzie jak tej, która mia-
ła możliwość wywiąza-
nia się wójtom i ich koalicji 
z obietnic zwrotu wpłat na bu-
dowę kanalizacji. 
PIW

Drogowy węzeł gordyjski
Skrzyżowanie „im. Radnego 
Ostrzyżka”, czyli zbieg Al. Kra-
kowskiej i Al. Hrabskiej, o któ-
rym powszechnie mówi się od-
wołując do nazwiska radne-
go zaangażowanego osobiście 
w budowę świateł w wymienio-
nych drogach, może mieć dal-
szy ciąg w kontekście admi-
nistracyjnym. Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad chce ratować przysło-
wiowe dziecko wylane z kąpie-
lą. Ma powstać wydzielony pas 
do ruchu „na wprost” wraz ze 
specjalnymi pasami (czwarty-
mi) do skręcania, co przywró-
ci trzy pasy dla jadących do 
i z Warszawy. Kiedy? Niewia-
domo. Jedno jest pewne, to ak-
tualnie najsłynniejszy korek 
w kraju. Na razie na interne-

Piotr Iwicki

Strażakom wiatr w oczy

towych forach pojawiają się 
wpisy lokalnych mieszkań-
ców oznajmiające: „Panie rad-
ny, zapamiętam to panu nad 
urną wyborczą”. Cieszy fakt, 
że podniesiono w tym miej-
scu bezpieczeństwo. Mar-
twi to, że wiele osób jedzie 
rano do pracy i wraca czasami 
o godzinę dłużej niż kiedyś. 
 - Przez ten idiotyzm spę-
dzę w tym roku łącznie po-
nad 12 dni w samochodzie za 
sprawą korka. Przez cały ty-
dzień, a pracuję od poniedział-
ku do soboty, przestoję sobie, 
co najmniej godzinę dziennie 
więcej na rogu Krakowskiej 
i Hrabskiej – mówi pan Darek, 
lokalny przedsiębiorca. Jak wi-
dać, jeszcze się taki nie uro-
dził…
KK

Szok, czyli cud
Mieszkańcy gminy Raszyn 
przecierali oczy ze zdumienia, 
gdy po dłuższej nieobecności 
zapukali do ich drzwi pracow-
nicy spółki komunalnej nali-
czający opłaty za wodę i ka-
nalizację. Skumulowane: za-
trważająca podwyżka opłat za 
wodę i kanalizację, przemno-
żone przez miesiące nalicze-
nia zaprocentowały szokiem. 
Do wielu dopiero teraz dotar-
ła bolesna prawda, jaki los zgo-
towali im wójt Rajkowski i rad-
ni koalicji: 
 - Nie wiem jak zapła-
cę te 800 złotych mówi ze 
łzami w oczach emeryt-
ka, wdowa, Pani Teresa. To 
cała moja emerytura – łka 
w hallu Urzędu Gminy szuka-
jąc pomocy. Podobnych zszo-
kowanych są w gminie setki. 
 - Tak urzeczywistnił się ra-
szyński cud gospodarczy. Cud 
jak ludzie będą mieli, z czego 
przeżyć dzięki naszemu wój-
towi – skwitował całą sytuację 

młody człowiek podając star-
szej pani chusteczkę higienicz-
ną. Ale to nie koniec. Jak wy-
nika z opublikowanych przez 
„Puls Raszyna” danych, gmi-
na szacuje koszt dostaw wody 
i odbioru ścieków o prawie 100 
procent wyższy na przestrzeni 
najbliższych kilku lat! To może 
oznaczać podwyżki. Kto to wy-
trzyma?
PIW

Co z tymi Euro?
Na sesji 19 lutego wójt Raszy-
na próbował histerycznie de-
mentować rzekome niepraw-
dziwe informacje, jakoby gmi-
na nie miała dostać pieniędzy 
z Unii Europejskiej. Przypo-
mnijmy, pozyskanie 22,22 mi-
lionów Euro, to efekt pracy po-
przedniej władzy: wójta i rady. 
Jak wynika z planów, tylko 
część tych pieniędzy (niespeł-
na 60 milionów złotych, czyli 
około 16 tysięcy Euro) zostanie 
zaabsorbowanych przez Ra-
szyn. Oczywiście o ile nikt nie 
zakwestionuje wykluczających 
się wzajemnie danych, o któ-
rych pisał lokalny „Puls Raszy-
na”. Jednak coś jest „na rzeczy”. 
 - Skąd ta panika? – pytali 
obecni na sesji. Czyżby coś się 
stało? 
 - Gdy Rajkowski tak mówi, 
to znaczy, że coś wymknęło 
mu się spod kontroli. Boje się, 
że on to schrzani, ale modlę się 
o to, abym się mylił, bo to bę-
dzie średniowiecze dla gminy 
– skwitował reakcję wójta nie-
gdysiejszy bliski mu samorzą-
dowiec. 
 Wójt poinformował, że 
wniosek gminy został kolejny 
raz pozytywnie zaopiniowa-
ny. Rzecz w tym, że pozytyw-
nie zaopiniowany był już w mi-
nionej kadencji trafi ając na li-
stę projektów przewidzianych 
do realizacji przy wsparciu fun-
duszy unijnych. To było kilka 
lat temu!
 - Panie wójcie Rajkow-
ski, te kwestie trzeba wyłą-
czyć ze sfery sporu politycz-
nego i robić wszystko, aby 
pieniądze pozyskać, w prze-
ciwnym razie gmina utonie 
w długach – apelował na sesji 
były wójt Piotr Iwicki, dzisiaj 
radny.              
andz

Ochotnicza straż pożar-
na, to duma powiatu prusz-
kowskiego. Znakomicie wy-
szkolone jednostki, doboro-
wo wyposażone pod wzglę-
dem sprzętowym są regu-
larnie zadaniowane i włą-
czane do akcji zarówno ga-
śniczych, ratownictwa dro-
gowego, dezaktywacji che-
micznej jak i prostych (tyl-
ko z pozoru): wycinki drzew, 
usuwania zniszczeń po bu-
rzach, ratownictwa wodne-
go i lodowego, pompowa-
nia wody i wielu innych. To, 
co robią ochotnicy, trudno 
przecenić, a jeszcze trudniej 
wymienić po kolei. Jednak 
teraz nadeszły dla nich jesz-
cze gorsze czasy. 

Kto to wymyślił?
Sprawa dotyczy likwidacji ry-
czałtów, które otrzymywali za 
każdorazowy wyjazd do akcji na 
koszt diet, wyliczanych za go-
dziny spędzone na działaniach 
ratowniczy, prewencyjnych i na 
szkoleniach. O co chodzi? Ot, 
samorządy, które dbają o stra-
żaków ochotników, przezna-
czały niewielkie kwoty, które 
wypłacano strażakom jako ry-
czałt na środki piorące i środki 
czystości, dojazd do jednostek, 
ot miały one pokryć (w zasadzie 
w sposób symboliczny, bo cho-
dziło o kilkanaście złotych za 
każdy wyjazd do akcji) wydat-
ki strażaka poniesione tytu-
łem ochotniczej służby. Te-
raz będzie inaczej. Miejsce ry-
czałtu zajęły kwoty, które są 
niczym innym jak dietami za 
udział w akcji, liczonymi za każ-
da godzinę udziału. Maksy-
malnie może to być niespełna 
20 zł za godzinę. Rzecz w tym, 
że pieniądze takie może otrzy-
mać tylko ktoś na stałe zatrud-
niony i to tytułem utraty za-
robków za czas pobytu w akcji 
czy szkoleniu. Ot, jeśli był od 
9 do 11 przed południem w ak-
cji, a pracodawca potrącił mu 
stawkę godzinową za absencję 
w miejscu zatrudnienia, to 
wówczas, po wypełnieniu ster-

ty dokumentów, oświadczając 
pod rygorem odpowiedzialno-
ści karnej (kodeks karny!), że 
utracił dochody, po zdobyciu 
kolejnych kilku poświadczeń, 
otrzyma należne mu pienią-
dze. Rzecz w tym, że stawia to 
ideę ochotniczego pożarnictwa 
w karykaturalnym odbiciu. 
Strażacy, obdarzeni najwięk-
szym z możliwego zaufaniem 
społecznym z góry traktowani 
są jak oszuści (vide: wspomnia-
ne oświadczenie), w dodatku 
nikt nie zwróci im np. za pranie 
cywilnych ubrań przemoczo-
nych, zabrudzonych czy – co ma 
często miejsce – zniszczonych 
w akcji, jak i paliwa zużytego na 
dojazdy do jednostki (nie tylko 
do akcji, ale każdego dnia w celu 
konserwacji sprzętu). 

Strażak dołoży 
do swojej godnej uznania dzia-
łalności zwłaszcza, gdy syrena 
zawyje w dzień wolny od pracy 
czy „po fajrancie”. Wówczas nie 
dostanie diety. Gdy jest bezro-
botny – też. Ciekawe, co ze szko-
leniami, które bardzo często od-
bywają się w weekendy, aby nie 
kolidowały z dniami pracy? To 
nowe uregulowanie sprawia, że 
strażacy nie otrzymają zwrotu 
za dojazd, posiłek, za nic. Wła-
dze samorządowe będą mu-
siały szukać rozwiązań, często 
omijając prawo, aby jakoś ra-
tować sytuację. Szkoda tylko, 
że kolejny raz złe prawo spra-
wiło, że lepsze stało się wro-
giem dobrego. Bo co tu ukry-
wać, ten dotychczasowy sys-
tem działał. Samorządy dzieli-
ły niewielkie pieniądze rozsąd-

nie i oszczędnie. Teraz, gdy za-
wyje syrena może przed jed-
nostką nie stawić się nikt., To 
oczywiście mało prawdopodob-
ne, bo strażacy to ludzie, którzy 
w ogień idą nie dla pieniędzy.
Szkoda tylko, że prawodawca 
zapewne chcąc ukrócić jakieś 
patologie (rzeczywiste czy wy-
dumane) wylał dziecko z kąpie-
lą. 
 Pierwszy kwartał roku to 
czas zebrań sprawozdawczych 
w jednostkach OSP.
 - Jak wytłumaczyć ten baj-
zel chłopakom, to /…/ jakaś pa-
ranoja – zastanawia się nazywa-
jąc całą tę sytuację w kilku mę-
skich słowach jeden z ochotni-
ków.
 Rodzą się też liczne pyta-
nia. Gminy zatrudniają na tzw. 
etatach konserwatorów po kil-
ku ochotników (zwykle jest to 
najniżej zaszeregowane pół eta-
tu), aby ktoś ponosił odpowie-
dzialność za sprawność sprzę-
tu i jego stan. Czy tacy straża-
cy otrzymają wspomniane die-
ty dopiero po 20 godz. przepra-
cowanych w akcji, co potwier-
dzi ich faktyczne zaangażowa-
nie w czynności OSP podlega-
jące dietom? Czy wójtowie po-
trącą im z płacy za tyle godzin, 
ile spędzą w akcji czy na szkole-
niu by wypłacić godzinowe die-
ty? A kto będzie wypełniać ster-
ty dokumentów? Sekretarka? 
Wszak nie na to mają iść pienią-
dze przeznaczone na ochronę 
przeciwpożarową. Przyznacie 
szanowni Czytelnicy, że to ja-
kaś paranoja.

Autor jest członkiem wspierają-
cym OSP Falenty

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
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Aktualności

O konfl ikcie, pomiędzy Radą Mia-
sta, a Panią Dyrektor Ośrodka - 
Stefanią Carofano-Bugajską pisali-
śmy miesiąc temu (WPR46 – „Brwi-
nowski Dom Kultury. Ośrodek spe-
cjalnej troski”). 

 Przypomnijmy. W specjalnej 
uchwale z 10 września 2008 r. rad-
ni jednoznacznie negatywnie oce-
nili pracę Ośrodka Kultury i zale-
cili jego dyrektorowi przedłożenie 
planu zmian w funkcjonowaniu pla-
cówki, próbując w ten sposób zobli-
gować jego Dyrekcję do bardziej ak-
tywnego działania.
 Zamiast planu, dyrektor i pra-
cownicy Ośrodka Kultury opubliko-
wali list otwarty, w którym zanego-
wali ocenę radnych, a swoje działa-
nia oceniają zupełnie inaczej. 
 W konsekwencji radni ograniczy-
li budżet placówki i zaproponowa-
li ogłoszenie konkursu na dyrektora 
Ośrodka Kultury.
 To w zasadzie mogłoby całą spra-
wę zakończyć, bo konkurs otwiera 
swobodną drogę do bezkonfl iktowe-
go wyłonienia nowego szefa placów-
ki, który spełniałby określone kry-
teria i oczekiwania, co do reorgani-
zacji i nowego stylu pracy placówki. 
Rada Miasta jednoznacznie daje bo-
wiem do zrozumienia, że dotacja bu-
dżetowa na działalność Ośrodka bę-
dzie zwiększona, jeśli pojawi się re-
alny plan jego działania. Choćby 
roczny plan działalności do którego 
stworzenia, zobligowany jest statu-
towo corocznie dyrektor Ośrodka.
 - Od dyrektor Bugajskiej nie 
otrzymaliśmy rocznego planu dzia-
łalności ani razu! – mówi przewodni-
czący komisji p. Falkowski – Przyjęty 
w 2003 roku Statut placówki wyraź-
nie stanowi, że „wysokość rocznej 
dotacji dla Ośrodka Kultury z bu-
dżetu gminy ustala Rada Miejska, 
biorąc pod uwagę potrzeby wynika-
jące z planu”. 
 Tego właśnie planu, którego Pani 
Dyrektor, w ogóle, jak przypuszcza-
my, nie ma. 
 Jeśli tak konsekwentnie unika 
jego okazania. W tym samym Statu-
cie jest też zapis mówiący, że dyrek-

tor Ośrodka składa Radzie Miejskiej, 
(co kwartał) sprawozdanie fi nanso-
wo-merytoryczne. Takich sprawoz-
dań w ogóle nie było, a kończyło się 
na rocznym ogólnikowym podsumo-
waniu wydatków. Jak więc możemy 
przeznaczyć prawie milion złotych 
z naszych społecznych pieniędzy 
na działalność, o której z doświad-
czenia wiemy, że jej prawie nie ma, 
a trzy czwarte postulowanej dotacji 
mają pochłonąć wynagrodzenia pra-
cowników, którzy w tej sytuacji nie 
bardzo wiadomo, czym się zajmują?
 Gdy wydawało się, że droga do re-
formy brwinowskiego Ośrodka Kul-
tury się już krystalizuje dyrektor Bu-
gajska podjęła decyzję o przejściu na 
emeryturę z końcem kwietnia 2009. 
Co więcej, uznała, że jeśli już ma iść na 
emeryturę, to nie sama, a najchętniej 
z całym Ośrodkiem. (!) 
 Pismo, wystosowane przez nią 
z początkiem lutego, do Burmistrza 
Brwinowa zawiera bowiem wniosek 
o... likwidację Ośrodka Kultury. 
 Dla dodania sprawie odpowied-
niej dramaturgii list rozesłała w licz-
nych kopiach - do Ministerstwa Kul-
tury, do Sejmowej Komisji Kultu-
ry, do Marszałka i Wojewody Ma-
zowieckiego, do Starosty Powiatu 
Pruszkowskiego i jego odnośnej ko-
misji zajmującej się sprawami kultu-
ry. Zabrakło jedynie listu do odpo-
wiednich organów Unii Europejskiej 
(być może z powodu trudności języ-
kowych) i co najbardziej zaskaku-
jące, do swojego organu założyciel-
skiego - czyli do Rady Miasta i Gmi-
ny Brwinów.
 Radni z Komisji Kultury przygo-
towali tekst uchwały, w której Rada 
kategorycznie sprzeciwia się wnio-
skowanej przez dyrektor placówki li-
kwidacji Ośrodka Kultury, podkre-
ślając jednocześnie szereg uchybień 
statutowych kierownictwa placówki 
uniemożliwiających planowe przy-
znanie dotacji budżetowej. Uchwa-
ła ma być podjęta na najbliższej se-
sji Rady. Tak, więc zanosi się na to, 
że tonąca dyrektor nie pociągnie za 
sobą całego Ośrodka. I bardzo do-
brze! Dlaczegóż to właśnie kultu-
ra, która jest naszym dobrem wspól-
nym, miałaby cierpieć za konkret-
ne zaniechania czy też nieudolności 
swoich „animatorów”?

W Brwinowie już nie mówi się okey, na potwierdze-
nie, że wszystko jest w porządku. „Okejem” nazy-
wają Brwinowianie swój Ośrodek Kultury. A wnio-
sek Pani Dyrektor „OKEJA” stał się ostatnio hitem 
sezonu. Tematem lokalnych dowcipów. 

A po mnie... popiół i zgliszcza

Olgierd Lewan

Ceny biletów w Kolejach 
Mazowieckich idą w górę

 Kolej Mazowiecka zapowia-
da podwyżkę cen swoich bile-
tów, zarówno okresowych jak 
i jednorazowych. Wbrew po-
zorom zmiana cennika nie jest 
spowodowana wprowadze-
niem „wspólnego biletu” (spadek 
wpływów do kas KM został zre-
kompensowany przez dotacje 
gmin i stolicy), a podwyżką cen 
energii.
 Bilet jednorazowy np. z Gro-
dziska Mazowieckiego do Dwor-
ca Wschodniego zdrożeje o 80 
groszy, a cena biletu okresowego 
na tym samym odcinku wzro-
śnie z 168zł do 184,80 zł. Prezes 
spółki KM Halina Sekita tłuma-
czy, że podwyżka jest konieczna.
Wzrost liczby pasażerów podró-
żujących z biletami ZTM spo-
wodował nasilenie tłoku w skła-
dach Kolei Mazowieckich. Aby 
go rozładować spółka wypo-
życzyła 10 pociągów. Obecnie 
trwają rozmowy w sprawie ko-
lejnych.
  KM zapowiada, że w najbliż-
szych tygodniach ogłosi przetar-
gi na 36 składów, które wjadą na 
tory już w 2011r.
  Spółka w marcu otworzy 
parkingi przesiadkowe w Brwi-
nowie, Ciechanowie i Siedlcach. 
Parkingi „Parkuj i jedź” powsta-
ną w tym roku jeszcze w siedmiu 
innych miejscowościach m.in. 
w Grodzisku Mazowieckim
 i Błoniu.                                       AS

Pobito i zgwałcono 
studentkę z Grodziska 
Mazowieckiego

 Przypadkowy przechodzień 
znalazł w zaparkowanym samo-
chodzie w Grodzisku Mazowiec-
kim zakrwawioną dziewczynę. 
Jak się okazało była to 19-letnia 
studentka, która została pobita 
i zgwałcona przez trzech męż-
czyzn. Oskarżeni tłumaczyli, 
że była to kara za wybicie szyb 
w domu jednego z nich.
 Policjanci powiadomie-
ni przez przechodnia, znaleźli 
w samochodzie pobitą i zgwałco-
ną kobietę, która przykryta była 
wyłącznie kołdrą.
 Funkcjonariusze zatrzyma-
li trzech sprawców: 30-letniego 
Bogdana B., 40-letniego Grze-
gorza B. oraz 20-letniego Pawła 
S. Z relacji pokrzywdzonej wyni-
kało, że została zgwałcona przez 
Bogdan B., a pobita przez Grze-
gorza B. i Paweł S.
 Po przesłuchaniu pierwszy 
sprawca usłyszał 16 lutego za-
rzut doprowadzenia kobiety do 
obcowania płciowego oraz za-
rzut kierowania pod wpływem 
alkoholu. Pozostali mężczyź-
ni w chwili zatrzymania mieli 
od 1,5 do 2,2 promila alkoholu 
w organizmie i postawiono 
im zarzut pobicia dziewczyny. 
Wszyscy znajdują się pod dozo-
rem policyjnym.
 Zatrzymani tłumaczyli, że 
ich czyn był karą za to, że dziew-
czyna powybijała szyby w domu 
jednego z nich.                             MS

W SKRÓCIE

 Już koniec lutego i zima niby nadal 
trzyma.  Ale lód na stawach i zbiorni-
kach wodnych coraz cieńszy, a więc jak 
co roku o tej porze rośnie ryzyko zała-
mania się skorupy lodowej pod nieroz-
sądnymi amatorami lodowych prze-
chadzek.
 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej 
Wsi, jako jedyna w Powiecie Pruszkow-
skim posiada sprzęt ratunkowy do zi-
mowych akcji ratowniczych na lodzie. 

To dwa poduszkowce, które w akcjach 
ratunkowych w zimie, szczególnie na 
kruchym lodzie są niezastąpione. Po-
zwalają bez zagrożenia dla ratowni-
ków podjechać bezpośrednio do toną-
cej osoby, wyciągnąć ją na pokład po-
duszkowca i szybko odtransportować 
na brzeg. 
 Z aparatem fotografi cznym towa-
rzyszyliśmy ćwiczeniom strażaków na 
Zalewie Komorowskim.                    (BM)

Poduszkowcem na ratunek

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

DOÂWIADCZENI SPECJALIÂCI
NOWOCZESNE APARATY
CERTYFIKAT PTU
KRÓTKIE TERMINY

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25
PRUSZKÓW, UL. DRZYMAŁY 19/20 IV PI¢TRO (WINDA)

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

Fryzjerstwo
w domu klienta

Baleyage od 65 zł!
Pruszków Piastów Komorów

tel. (0) 502 099 933

W dniu 20 lutego w salach Urzędu Sta-
nu Cywilnego odbył się wernizsaż wy-
stawy malarstwa atrystów skupio-
nych w Twórczym Klubie Artystów 
Plastyków „Sztuka” działającym przy 
Młodzieżowym Domu Kultury „Pała-
cyk” w Pruszkowie. 
 Uroczyste otwarcie wystawy zgro-
madziło tak liczną grupę entuzjastów 
sztuk pięknych, że pałacyk USC dosłow-
nie pękał w szwach. Nie pamiętam ślu-
bu, na którym byłaby taka frekwencja. 
Wielkie brawa dla pomysłodawczyni 
i jednocześnie komisarza wystawy p. 
Aliny Dorady-Krawczyk, znanej artyst-
ki malarki, absolwentki warszawskiej 
ASP, której entuzjazm i zaangażowa-
nie sprawiło, że tą wystawę możemy za-
kwalifi kować do wydarzeń nie tylko to-

Zapach sztuki

warzyskich ale i artystycznych. A po-
ziom zaprezentowanych prac profesjo-
nanym.
 Jeśli jest ktoś, kto  wytawy jeszcze 
nie widział szczerze namawiamy. Jeśli 
któryś z obrazów spodoba się Państwu 
na tyle, że nie zechcecie się z nim roz-
stać jest możliwość dokonania zakupu. 
Częściowy dochód ze sprzedaży obra-
zów autorzy przeznaczają na cele chary-
tatywne dla dzieci losowo pokrzywdzo-
nych.                       bos
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Podkowa Leśna

Na zimowym pikniku połączonym 
z recitalem fortepianowym oraz 
zwiedzaniem Miasta-Ogrodu gościli 
w Podkowie ambasadorowie i przed-
stawiciele korpusu dyplomatyczne-
go w Polsce. Impreza, współorganizo-
wana przez Stowarzyszenie Małżo-
nek Szefów Misji Dyplomatycznych 
w Polsce,  miała charakter nieofi cjalny, 
a więc pozbawiony sztywnej, dyplo-
matycznej etykiety. Ten właśnie fakt 
sprawił, że atmosfera spotkania była 
luźna, bezpośrednia i sprzyjała sym-
patycznym kontaktom.
 Zagraniczni goście spotkali się 
w Pałacyku Kasynie, gdzie wysłucha-
li recitalu fortepianowego w wykona-
niu ambasadora Zakonu Kawalerów 
Maltańskich w Polsce, pana Vincenzo 
Manno. Wykonawca – dyplomata z za-
wodu, muzyk z wykształcenia i zami-
łowania, a przy tym wielki miłośnik 
Polski, zaprezentował utwory Chopi-
na i Schumanna. W swej karierze dy-
plomatycznej był w przeszłości m.in. 
ambasadorem Włoch w Polsce (1988-
93) skąd wywiózł nie tylko sympatię 
do naszego kraju ale i… polską żonę.  
Ten właśnie fakt zbliżył go także do 
Podkowy Leśnej, bowiem jego mał-
żonka Elżbieta Manno jest córką zna-
nych podkowiańskich artystów pla-
styków Hanny i Leszka Nowosielskich. 
Nic więc dziwnego, że po wysłuchaniu 
koncertu goście zwiedzili otwartą wła-
śnie w Pałacyku wystawę prac tego ar-
tystycznego małżeństwa. 
 Po wernisażu międzynarodowi go-
ście zwiedzili konnym kuligiem naj-
ciekawsze zakątki Podkowy, po czym 
przy leśnym ognisku raczyli się trady-

cyjnym polskim bigosem (wychwala-
nym w wielu językach) oraz nie mniej 
tradycyjną grochówką. Ostatnim 
punktem programu było zwiedzanie 
dawnego pałacyku myśliwskiego Sta-
nisława Lilpopa, jednego z założycie-
li miasta-ogrodu. Pałacyk zlokalizo-
wany w samym centrum Podkowy Le-
śnej jest jednym z jej najbardziej cha-
rakterystycznych zabytków architek-
tonicznych. Obecnie mieści się w nim 
siedziba Fundacji Sztuki Współczesnej 
„In Situ” prowadzonej przez inną parę 
znanych podkowiańskich artystów 
Zygmunta Rytkę i Bożenę Biskupską. 
Gospodarze zaprezentowali zagra-
nicznym gościom swoją galerię sztuki 
współczesnej, a potem wtajemniczyli 
w realizowany przez Fundację ogrom-
ny projekt inwestycyjny. Prowadzą bo-
wiem obecnie adaptację dawnego pała-
cu, znanego później jako sanatorium 
dr Brehmera w Sokołowsku na Dolnym 
Śląsku. Po odbudowie i restauracji pla-
nują  tam zlokalizować Międzynarodo-
we Laboratorium Kultury „In Situ”.
  - To nie pierwsza w ogóle, ale pierw-
sza na tak dużą skalę, wizyta dyploma-
tów w Podkowie – tłumaczył nam bur-
mistrz Andrzej Kościelny – Te specjal-
ne względy dla naszego miasta wyni-
kają z zauroczenia podkowiańskim kli-
matem. Duża jednak w tym zasługa 
pana Marka Krawczyńskiego, znanego 
australijskiego architekta o polskich, 
i to właśnie podkowiańskich korze-
niach. To on potrafi ł zaszczepić wśród 
swoich licznych znajomych z kręgów 
dyplomatycznych przekonanie o wy-
jątkowym charakterze naszego mia-
sta. A dla nas, dla Podkowy i jej miesz-
kańców, jest to oczywiście znakomity 
sposób na promocję miasta, nie tylko 
w kraju, ale i za granicą.

Podkowiański piknik ambasadorów
Jest Podkowa naszą regionalną 
dumą i sławą. Ale przy okazji ro-
dzimych i zagranicznych nad nią 
zachwytów warto nadmienić, że 
ma również pewien  mały manka-
ment. Co ważne jednak – aktual-
nie do naprawienia!

Jest bez wątpienia najbardziej zna-
nym i cenionym, bo zachowanym 
w naturalnej formie, polskim mia-
stem-ogrodem.  Więcej! Jest między-
narodową wizytówką polskiej myśli 
urbanizacyjnej osadnictwa podmiej-
skiego wzdłuż linii komunikacyjnej. 
Jest też w końcu znakomicie zloka-
lizowanym i rozplanowanym mia-
stem – przyjaznym dla mieszkań-
ców, pełnym wspaniałych zabytków 
willowej i ogrodowej architektury, 
z pięknym parkiem, kościołem i sta-
cją kolejową. Brak Podkowie jedne-
go, ale za to istotnego obiektu –przy-
zwoitego magistratu!
 Reprezentacyjny magistrat, jako 
siedziba miejskich władz i urzędów, 
jako miejsce podejmowania ważnych 
gości i organizowania istotnych dla 
miasta uroczystości – jest niezbęd-
nym elementem na planie każde-
go szanującego się miasta. Powi-
nien być także w Podkowie Leśnej, 
tym bardziej, że jego brak rzuca się 
w oczy. Trudno bowiem za obiekt 
reprezentacyjny uznać obecną sie-
dzibę przy ul. Akacjowej. Stłoczo-
ne w skromnym i niewielkim budy-
neczku po dawnych czworakach fol-
warcznych, w bocznej uliczce, egzy-
stują razem aż trzy miejskie urzędy: 
Urząd Miejski, Rada Miasta i Urząd 
Stanu Cywilnego (!).
 Brak podkowiańskiego magistra-
tu adekwatnego do rangi i charakte-
ru miasta zaskakuje tym bardziej, je-
śli porównamy je choćby z najbliż-
szymi sąsiadami, Milanówkiem czy 
choćby Brwinowem. Choć oba te 
miasta są jedynie nie do końca zre-

alizowanym i mniej znanym powie-
leniem podkowiańskiej myśli urba-
nizacyjnej miasta-ogrodu, to ich ma-
gistraty mieszczące miejskie władze 
i urzędy są znacznie bardziej okaza-
łe.
 Jest dobry moment, żeby o tym 
głośno powiedzieć. Właśnie „zwal-
nia się” jeden z najbardziej znanych 
zabytków architektonicznych sta-
rej Podkowy.  Nowego właściciela 
szuka piękny tzw. Pałacyk Myśliw-
ski Stanisława Lilpopa, założycie-
la Podkowy Leśnej. Położony w sa-
mym centrum miasta, przy głównej 
ulicy Jana Pawła II (róg ul. Modrze-
wiowej), tuż obok słynnego podko-
wiańskiego kościoła.  Trudno sobie 
wyobrazić w Podkowie lepszą loka-
lizację i bardziej dogodny architek-
tonicznie oraz znaczeniowo obiekt 
na zlokalizowanie siedziby miejskie-
go magistratu. Także wielkość obiek-
tu wydaje się wprost wymarzona dla 
swobodnego pomieszczenia wszyst-
kich miejskich urzędów.
 Obecni właściciele, znani podko-
wiańscy artyści Bożena Biskupska 

Magistrat godny Miasta-Ogrodu! 

i Zygmunt Rytka, prowadzący tu 
do tej pory swoją Fundację Sztuki 
Współczesnej „In Situ” zamierzają 
sprzedać pałacyk.  Podejmują nowe, 
imponujące przedsięwzięcie arty-
styczne tworząc Międzynarodowe 
Centrum Kultury w oparciu o daw-
ny pałac – sanatorium w Sokołow-
sku niedaleko Wałbrzycha i realiza-
cja tego projektu wymaga ich prze-
niesienia się.  
 Żal było by, gdyby Pałacyk My-
śliwski, obiekt tak malowniczy i tak 
związany z historią Podkowy trafi ł 
w prywatne ręce i by Podkowianie 
oraz turyści mogli go podziwiać jedy-
nie zza płotu. Być może jest to jedy-
na okazja !  Apelujemy więc do władz 
samorządowych – radnych i burmi-
strza, także do podkowiańskich or-
ganizacji społecznych, słynnych 
w całym regionie z obywatelskich 
i społecznikowskich inicjatyw.  Ape-
lujemy do wszystkich mieszkańców 
Podkowy Leśnej.  ZRÓBCIE TO !!! 
 Podkowo! Zrób to dla siebie i dla 
nas. Przejmij Pałacyk Myśliwski na 
magistrat!!!                                                                        

Olgierd Lewan

Podkowa Leśna

Wszystkie magistrackie urzędy tłoczą się 

w zaadaptowanym "czworaku" folwarcznym 
schowanym na szczęście w bocznej uliczce

Brwinów

Okazały budynek miejsko-gminnego magistratu 

przy ul. Grodziskiej

Milanówek
Rada Masta i Urząd Stanu Cywilnego obok, 

w zmodernizowanej pałacykowej ofi cynie

Milanówek 

Urząd Miasta mieści sie w zabytkowej 
Willi "Wandzin"

A jak wygląda sytuacja w sąsiednich gminach?

Pałacyk Myśliwski - okazała zabytkowa willa przy głównej podkowiań-
skiej ulicy Jana Pawła II, idealna do przejęcia dla całej społeczności. 

Które miasto może poszczycić się tym, że gościło członków 
korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce? Miasto - 
Ogród Podkowa Leśna tak!

Bogdan Marecki

Szanowni Państwo, 
Wydany przed czterema laty album „Grodzisk Mazowiecki na dawnej fotografi i” 
spotkał się z dużym zainteresowaniem i aprobatą czytelników. Publikacja stano-
wiąca pierwszy tak obszerny zbiór materiałów archiwalnych poświęconych na-
szemu miastu okazała się oczekiwanym przez liczne grono odbiorców impulsem 
do poznawania dziejów miejsca, w którym żyjemy. Naturalnej potrzebie pogłębia-
nia wiedzy na temat lokalnej historii wychodzi naprzeciw przygotowywane obec-
nie wznowienie wspomnianego wydawnictwa – rozszerzone i uzupełnione mery-
torycznie. W związku z tym zwracamy się do mieszkańców Grodziska i wszyst-
kich osób będących w posiadaniu archiwaliów dokumentujących historię miasta 
z prośbą o pomoc w opracowaniu publikacji.
 W wielu rodzinach przechowywane są cenne pamiątki dotyczące przeszło-
ści, fotografi e, dokumenty, przedmioty, zapiski. Prosimy, by zechcieli Państwo 
podzielić się tymi wyjątkowymi świadectwami historii, udostępniając je na za-
sadach wypożyczenia. Szczególną wartość przedstawiają dla nas archiwalia po-
chodzące z okresu międzywojennego, z czasu okupacji i pierwszych dekad PRL-u. 
Oczekujemy przede wszystkim na fotografi e przedstawiające życie rodzinne, 
stroje, wyposażenie mieszkań i warsztatów pracy, wydarzenia, osoby i budynki, 
czynności codzienne i świąteczne, jak również zdjęcia pamiątkowe. 
 Materiały archiwalne można składać codziennie w Centrum Kultury przy ul. 
Spółdzielczej 9, tel. (0 22) 734 79 00 lub w Archiwum Państwowym m. st. Warsza-
wy oddział w Grodzisku Maz. przy ul. Poniatowskiego 14, tel. (0 22) 724 38 61/62.

Komitet Redakcyjny

Apel do mieszkańców Grodziska
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WPR - Pruszkowska Giełda Oświa-
towa organizowana jest już po raz 
dzięsiąty, czyli swego rodzaju ju-
bileusz. Dlaczego właśnie giełda 
oświatowa?  

Witold Konieczny - Biuro Promo-
cji i Kultury Pruszkowa zaproponowa-
ło tą formę prezentacji placówek oświa-
towych w czasie, gdy rzeczą bezdysku-
syjną stało się, że placówki oświatowe 
zmuszone są ze sobą konkurować. Re-
forma oświatowa wymusiła sytuację, że 
to właśnie szkoły muszą zabiegać o po-
zyskanie uczniów. Najprościej rzecz uj-
mując w dzisiejszych czasach pieniądze 
idą za uczniem. Szkoła, która ma więk-
szą ilość uczniów dysponuje większymi 
funduszami, nowoczesnymi pomocami 
naukowymi, ten fakt umożliwia jej za-
pewnienie odpowiednio wysokiego po-
ziomu nauczania. I koło się zamyka. 
 Szkoły muszą zadbać nie tylko o po-
ziom, ale i o swój wizerunek. A drugim 
powodem organizowanej Giełdy jest 
umożliwienie młodzieży i jej rodzicom 
zaprezentowania oferty poszczególnych 
placówek oświatowych z naszego terenu 
w jednym czasie i miejscu.
 Giełdę organizujemy tradycyjnie 
w Hali Sportowej przy ul. Bohaterów 
Warszawy 4. W piątek 13-go marca od 
godz. 10 do 15.

WPR - Z niewielkiej lokalnej im-
prezy, w której początkowo brało 
udział kilka czy kilkanaście prusz-
kowskich szkół, Giełda stała się 
dużym wydarzeniem o charakte-
rze ponadlokalnym, ponadpowia-
towym.

WK - Dysponujemy dobrą lokalizacją. 
Hala może jednocześnie pomieścić kil-

ka tysięcy osób. Na tej powierzchni pre-
zentuje się co roku od 40. do 80. placó-
wek oświatowych. Są to gimnazja i szko-
ły średnie, które prezentują swoją ofer-
tę dla uczniów szkół szczebla niższego.
Giełdę odwiedza corocznie od 3-5-ciu 
tys. młodzieży i rodziców. W progra-
mie oprócz stoisk, które mają zaintere-
sować uczniów, organizowane są róż-
ne niejednokrotnie bardzo oryginalne 
formy prezentacji: pokazy mody, poka-
zy sportowe, czy osiągnięcia poszcze-
gólnych szkół w dziedzinie przedmio-
tów specjalistycznych. Szkoły technicz-
ne zaprezentowały np. modele samo-
chodów czy gokartów, ciekawe pomoce 
naukowe, szkoły gastronomiczne zor-
ganizowały degustację wyrobów swoich 
uczniów. Jako ciekawostkę mogę prze-
kazać informację, że zjawiają się szko-
ły niszowe jak np. liceum lotnicze z Dę-
blina - jedyna tego typu szkoła w kraju. 
Dodatkową ciekawostką był fakt, że na 

stoisku tej szkoły był obecny jej uczeń, 
mieszkaniec Pruszkowa. To ma tak-
że spore znaczenie, bo łatwiej rozma-
wia się w gronie kolegów czy koleżanek. 
Z bardziej oryginalnych ofert placówek 
oświatowych była oferta Szkoły Tech-
nik Teatralnych, Szkoły Poligrafi cznej, 
czy Technikum Księgarskiego z Warsza-
wy. W giełdzie biorą udział szkoły nie 
tylko z obszaru powiatu pruszkowskie-
go, ale z miejscowości całego pasma za-
chodniego od Skierniewic i ok. 20 szkół  
warszawskich. Udział zapowiadają rów-
nież szkoły ponadlicealne i wyższe. 
 
Na giełdzie pojawiają się również or-
ganizacje, które w swojej działalno-
ści mają współpracę  z młodzieżą np. 
Amnesty International, wydawnictwa 
o tematyce młodzieżowej czy kompute-
rowej. Co roku ma również swoje stoisko 
pruszkowska Straż Miejska, która poszu-
kuje różnych form kontaktu z młodzieżą.

WPR - Z programu Giełdy wynika, że 
organizowane będą nie tylko stoiska 
czy prezentacje, ale i szkolenia.

WK. W czasie Giełdy po raz kolejny bę-
dziemy organizować panel szkolenio-
wy (pierwszy raz takie szkolenie organi-
zowaliśmy kilka lat temu) przeznaczony 
dla kierownictw szkół. W tym roku nosi 
tytuł: „Kształtowanie wizerunku pla-
cówki oświatowej”. Będą je prowadzić 
specjaliści i fachowcy od marketingu, 
PR.-u i wizerunku. Zdecydowaliśmy się 
na zaprezentowanie tego tematu, ponie-
waż w obecnym czasie istnieje na nie spo-
re zapotrzebowanie.  
 Jak wiadomo szkoły konkurują mię-
dzy sobą. Muszą więc dbać o swój wize-
runek.  O sukcesie nie decyduje już tylko 
wywieszenie plakatu, czy to jak wygląda 
ich strona internetowa. Dyrekcje otrzy-
mają fachowe materiały, które będą mo-
gły wykorzystać w planowanych kampa-
niach promocyjnych. 
 Jeszcze jedna informacja. W samo po-
łudnie, o 12 będzie odbędzie się wręcze-
nie nagród dla szkół, które w sposób naj-
ciekawszy potrafi ą zaprezentować swój 
wizerunek. Pod uwagę brane będzie nie 
tylko stoisko, ale i inne formy prezenta-
cji w trakcie trwania Giełdy. Nagradza-
ne będą szkoły w poszczególnych katego-
riach: szkoła podstawowa, gimnazjum, 
szkoła średnia.

WPR -  Zawsze gdy mówi się o tego 
typu wydarzeniach podkreśla się ich 
atuty. A ja przekornie zapytam o sła-
be strony przedsięwzięcia. Czy jest 
coś, co Wam nie wyszło, co można 
poprawić? 

WK - Słabą stroną giełdy jest czas jej 
trwania. Zaczyna się o 10. kończy 

o 15. Zdajemy sobie sprawę, że powinna 
być przedłużona do 18, a może nawet do 
godz. 19. Byłaby wówczas szansa na to, 
że odwiedziłoby ją o wiele więcej osób. 
Rodzice na ogół w godzinach trwania im-
prezy pracują. Gdyby trwała dłużej mo-
gliby przyjść do nas po pracy, a ucznio-
wie po zajęciach szkolnych. Ale to nie za-
leży wyłącznie od nas. Na dłuższe godzi-
ny pracy musiałyby wyrazić zgodę szkoły 
i nauczyciele. A to się wiąże z dodatkowy-
mi kosztami. Raz nawet taką próbę pod-
jęliśmy, ale pomysł nie do końca wypalił, 
bo szkoły po 15-tej na ogół nie pracują.
 Rolą gazety byłoby podjęcie pró-
by przekonania środowiska nauczyciel-
skiego, że jednak warto wrócić do tego 
pomysłu. Warto, bo jest to inwesty-
cja w przyszłość, a przy okazji zadbanie 
o kondycję szkół.  Bo szkoła, która ma 
uczniów, będzie potrzebować i nauczy-
cieli.
 To są mechanizmy czy działania, któ-
re warto kontynuować. Chcemy pomagać 
młodzieży i rodzicom, mamy doświad-
czenie, mamy warunki, aby te działania 
przeprowadzić. Mamy również pewne 
osiągnięcia i tradycję. Bo to już przecież 
dziesiąta edycja Giełdy. Zapraszamy rów-
nież tych mieszkańców, którzy nie ko-
niecznie muszą być zainteresowani wy-
borem szkoły dla swoich pociech. Choć-
by po to, aby mieli możliwość poczuć tę  
targową, świąteczną atmosferę – tłumy 
młodzieży, muzykę, tysiące ulotek. 

WPR - My również serdecznie zapra-
szamy naszych czytelników. Na gieł-
dzie oczywiście będziemy obecni, 
zgodnie z zasadą, że na naukę nigdy 
nie jest za późno. Ale i na dowód za-
interesowania tego typu działania-
mi przez lokalne media. Dziękujemy 
za rozmowę.

Pruszkowska Giełda Oświatowa

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

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!

Z Witoldem Koniecznym, naczelnikiem Biura Promocji i Kultury Miasta Pruszkowa, rozmawia Bolo Skoczylas

Giełda Oświaty, 13 marca 2009, g. 10.00-15.00
Hala Sportowa Znicz, Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy
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DODATEK „EDUKACJA” - 13 marca 2009
specjalna oferta reklamowa dla szkół i placówek edukacyjnych

informacje pod tel.: (0) 604 481 482, (22) 728 18 64

tony halik

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, w latach 2009 – 
2012 w naszej szkole realizowany będzie projekt współfi nansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie

• Kształci wyłącznie specjalistów.
• Jego absolwenci są wysoko cenieni na rynku pracy.
• Oferuje bogaty wachlarz świadczeń dodatkowych
• (indywidualne zajęcia doskonalące, zajęcia wyrównawcze, 
• pomoc psychologa i pedagoga, warsztaty, kółka zainteresowań, 

wykłady z fachowcami, szkolenia i praktyki)

Techników:  Buddowlanego *, Drogownictwa. *, Ochrony Środowiska, Informatycznego, 
Ekonomicznego.

* Partnerska współpraca z fi rmą 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej**: Kandydat może wybrać odpowiedni dla siebie 
zawód. Więcej informacji można odnaleźć na www.zsnr1-pruszkow.com  w „Krótkim przewodniku 
po zawodach dla kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej”. 

** Partnerska współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy w 
kształceniu dekarzy, cieśli i blacharzy budowlanych.  Przygotowanie 
do Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata Młodych Dekarzy

Liceum Profi lowanego: Profi l usługowo – gospodarczy, Profi l ekonomiczno – 
administracyjny

Szkoły dla dorosłych: liceum uzupełniające, szkoła policealna

Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26, tel. (22) 728 86 54

DNI OTWARTE 19.03 i 21.04 (w godz. 17.00-19.00)

serdecznie zaprasza do:

dawny “CHEMIK”

ul. Namysłowskiego 11
05-820 Piastów
tel/fax (0-22) 723-65-85
lonansen@poczta.onet.pl
www.lonansen.republika.pl

9 marca
6 kwietnia

4 maja

godz. 17:00

DNI 
OTWARTE

www.lonansen.republika.pl

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

klasy z rozszerzeniem przedmiotów zgodnie z 
zainteresowaniami ucznia

Nowość. Klasa o kierunku wojskowym

2. LICEUM PROFILOWANE

profil usługowo – gospodarczy

profil zarządzanie informacją 

profil ekonomiczno–administracyjny,

kierunek policyjny

profil socjalny

3. SZKOŁA POLICEALNA

Dwuletnia, dzienna, bezpłatna, 
zaświadczenia do ZUS i WKU

technik analityk

technik farmaceutyczny

technik masażysta

4. TECHNIKUM (4-letnie)
technik analityk o specjalności kryminalistyka 
policyjna i kosmetologia,

technik żywienia i gospodarstwa domowego    
o specjalności dietetyka i żywienie zbiorowe

Zespół Szkół im. F. Nansena

Oferujemy: 

profesjonalną kadrę  pedagogiczną, dobrze  wyposażone  pracownie  przedmiotowe, 
przejrzyste  zasady  oceniania (średnia  ważona), udział w  sesji  ekologicznej, imprezy  kulturalne 
i  naukowe, konkursy  recytatorskie, działające  KOŁO  TEATRALNE  „METAMORFOZY”

Brwinów, ul. Żwirowa 16
tel.022-729-63-47, fax. 022-729-74-66
e-mail: iwaszkiewiczlo.wp.pl

Klasa  medialna - rozszerzenia: język polski, język obcy,  historia, dodatkowo  zajęcia: 
wizyty redaktorów z TV i  radia, wycieczki do TV. Przygotowanie do pracy w mediach

Klasa matematyczno-informatyczna - rozszerzenia: matematyka, technologia 
informacyjna, język obcy

Klasa ogólno-pedagogiczna  z  elementami psychologii, pedagogiki - rozszerzenia: 
biologia, WOS, język obcy

Klasa  sportowa - rozszerzenia: geografia, język obcy , dodatkowe godz w-f. 
Wymagane: zaświadczenie od  lekarza o  stanie zdrowia kandydata

Klasa  biologiczna - rozszerzenia: biologia, wok , język obcy, dodatkowe  zajęcia: z  
dietetyki, poznanie i propagowanie  zdrowego stylu życia.

W roku szkolnym  2009/2010  proponujemy  następujące klasy I

Terminy dni otwartych:
20 marca 2009 (piątek) g. 15–18

18 kwietnia 2009 (sobota) g. 10–14

www.loiwaszkiewicz.pl



Powiat Pruszkowski
Starostwo Powiatu Pruszkowskiego
ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków
tel. (sekretariat) (0-22) 738-14-00
starostwo@powiat.pruszkow.pl

Godziny otwarcia:  
pon. 8.00 - 18.00
wt. - pt. 8.00 - 16.00
www.powiat.pruszkow.pl

12 • STRONA REDAGOWANA PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE 27 LUTEGO 2009 • WPR49 • WWW.GAZETAWPR.PL

Jest najwyższym ciałem decyzyjnym 
i uchwałodawczym w Powiecie Prusz-
kowskim.
 Liczy nominalnie 27. radnych wy-
branych w wyborach powszechnych 
z terenu całego powiatu w pięciu 
gminnych i miejsko-gminnych okrę-
gach wyborczych (70 obwodowych 
komisji wyborczych). Radni pełnią 
swoje funkcje społecznie. 
 Kadencja Rady Powiatu trwa czte-
ry lata. W dziesięcioletniej historii Po-
wiatu Pruszkowskiego jesteśmy więc 
obecnie w połowie trzeciej kadencji. 
W ostatnich wyborach samorządo-
wych w roku 2006 wyborcy z terenu 
całego powiatu wybrali wszystkich 27 
radnych, przy czym z listy wyborczej 

24 lutego 2009 odbyła się XXII sesja 
Rady Powiatu Pruszkowskiego. Sesja 
o tyle szczególna, że mająca m.in. za-
danie dokonanie wyboru nowego 
Przewodniczącego Rady oraz uzupeł-
nienie składu Zarządu Powiatu.  Rada 
po ukonstytuowaniu  sesji i uchwale-
niu wygaśnięcia mandatu z powodu 
śmierci byłej przewodniczącej Rady, 
Marii Kwasiborskiej-Sybilskiej, przy-
stąpiła do procedury wyboru nowego 
przewodniczącego. Zgłoszono dwóch 
kandydatów: Komitet Wspólnota Sa-
morządowa przedstawił kandydaturę 
radnego Tomasza Osińskiego, a radni 
Prawa i Sprawiedliwości zgłosili kan-
dydaturę radnego ze swoich szeregów 
Zdzisława Sipiery. Radni Platformy 
Obywatelskiej powstrzymując się od 
wykorzystania swojej przewagi i zgło-
szenia własnego kandydata popar-
li kandydaturę Tomasza Osińskiego, 

podkreślając jego kompetencje, a zara-
zem dając wyraz swojej konsyliacyjnej 
postawy współpracy ponad podziała-
mi. W wyniku tajnego głosowania rad-
ni 15 głosami „za” wybrali na swoje-
go nowego przewodniczącego Toma-
sza Osińskiego. Jego kontrkandydat 
otrzymał głosów 8.
 Przejmując przewodniczenie obra-
dom nowy Przewodniczący Rady po-
dziękował za okazane mu zaufanie 
oraz podkreślił, że będzie starał się 
współpracować ze wszystkimi radny-
mi i wyraził nadzieję, że również od 
nich wszystkich uzyska pomoc i wspar-
cie w tej współpracy. Po wyborze prze-
wodniczącego Rada przystąpiła do wy-
boru nowego członka Zarządu Powia-
tu, na miejsce zwolnione w Zarządzie 
przez Tomasza Osińskiego. 18 głosami 
„za” przy 7 wstrzymujących się wybra-
no na nowego członka Zarządu Powia-

Tomasz Osiński - nowy Przewod-
niczący Rady Powiatu jest z wy-
kształcenia magistrem pedagogi-
ki. W szkolnictwie pracuje od 32 
lat, a od 1996 roku pełni funkcje 
dyrektora, najpierw Szkoły Pod-
stawowej nr 3, a później – do dnia 
dzisiejszego, dyrektora Gimna-
zjum nr 2 w Piastowie.
 Jest mieszkańcem Piastowa i człon-
kiem Komitetu Wyborczego Wspólno-
ta Samorządowa.  Radnym powiato-
wym jest już drugą kadencję, także już 
od poprzedniej kadencji jest członkiem 
Zarządu Powiatu.  Jest również człon-
kiem Rady Społecznej ZOZ w Pruszko-
wie
 - To kandydat godny zaufania, kom-
promisowy, nie wywołujący żadnych 
negatywnych  emocji po żadnej ze 
stron – zapewniał radny zgłaszający 
jego kandydaturę podczas sesji – Jest 
bardzo dobrze zorientowany w spra-
wach samorządowych, a ponadto jest 
lubiany i ma opinię człowieka łagodzą-
cego konfl ikty.

Ponad podziałami
   Bezpośrednio po wyborze poprosili-
śmy nowego przewodniczącego Rady 
Powiatu o pierwsze wrażenia i pierw-
sze zamierzenia na nowej funkcji:
   - Pierwsze wrażenia? Oczywiście na-
turalna ludzka obawa, czy podołam 
tym obowiązkom, ale też i satysfak-
cja, że doceniono moje umiejętności. To 
jest dość specyfi czna sytuacja, bo usta-
wa o samorządzie powiatowym i statut 
powiatu mówią wyraźnie, że rolą prze-

wodniczącego jest jedynie zwoływanie 
sesji Rady Powiatu i ich prowadzenie. 
Oczywiście można te obowiązki wyko-
nywać lepiej lub gorzej, z większym lub 
mniejszym zaangażowaniem. Ja posta-
ram się dołożyć wszelkich sił, by nie za-
wieść pokładanego we mnie zaufania 
i te obowiązki wykonywać jak najlepiej.
 Jesteśmy w tym momencie po po-
łowie kadencji i kierunek prac Rady 
na najbliższe lata został już wytyczo-
ny. Najważniejszym dla mnie zada-
niem będzie doprowadzenie do końca 
wcześniej podjętych przez Radę zamie-
rzeń oraz realizacja postanowień za-
wartych w Strategii Rozwoju Powiatu 
i w powiatowym wieloletnim planie in-
westycyjnym. Oczywiście, ze względu 
na własne zainteresowania, wykształ-
cenie i wieloletnie doświadczenia  ser-
cem będę najbliżej przy problemach 
oświaty i sprawach społecznych, ale to 
nie będzie ważyło na moich ogólnych 
działaniach.

 19 lutego 2009 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszkowie odbył się wer-
nisaż wystawy malarstwa, rysunku i wyrobów plastycznych wykonanych przez 
wychowanków i  uczniów szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego 
z ul. Wapiennej w Pruszkowie. Organizatorem imprezy był Ośrodek oraz nieza-
wodne jak zwykle w takich razach członkinie Stowarzyszenia K40 z Komorowa. 
Punktem kulminacyjnym wieczoru była prezentacja spektaklu „Złote Jajo” 
przygotowanego przez Panie: Magdę Edelman i Annę Małyszek. Swoje talenty 
aktorskie i pantomimoiczne zaprezentowali młodzi wychowankowie Ośrodka. 
Ich starania zsotały nagrodzone owacyjnymi oklaskami zgromadzonej widow-
ni. Rolę konferansjera i gospodarza wieczoru pełniła znana i lubiana aktorka te-
atru, fi lmu i telewizji Ewa Telega.  
 Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym Umysłowo ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z ul. Wapiennej 2 w Pruszkowie 
zwraca się z prośbą o przekazywanie 1% podatku dochodowego za rok 
2008 na rzecz ośrodka.  NR KRS  0000157429  

W ostatki, 24 lutego w Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie odbył się 
VII Konkurs Piosenki Światowej „Śpiewać każdy może...”, pod honorowym 
patronatem Starosty Powiatu Pruszkowskiego pani Elżbiety Smolińskiej.
 Konkurs Piosenki w Nansenie to już stały punkt programu uroczystości 
w ciągu roku szkolnego. Tegoroczny konkurs swoją obecnością uświetnili zapro-
szeni goście: pani Hanna Kuran – reprezentant powiatu, pomysłodawca i współ-
twórca konkursu – pani Barbara Kurowska, nasza była nauczycielka j. angiel-
skiego oraz delegacje z piastowskich szkół.
 Nanseniacy chętnie biorą udział i walczą o głosy jury i publiczności. Jedni 
pragną zaprezentować swój talent wokalny i muzyczny – bardzo profesjonalnie 
przygotowują się do występu. Inni, traktują swój udział jako formę zabawy, przy-
gotowują show, podczas którego porywają publikę do gorącej zabawy.
 W tegorocznym konkursie młodzież śpiewała w języku angielskim, rosyj-
skim, niemieckim, hiszpańskim i polskim. Wykonawcy oczarowali publiczność 
zarówno dyskotekowymi przebojami lat 60 i 70, jak i nostalgicznymi, współcze-
snymi balladami. W konkursowym jury zasiedli: przewodnicząca pani Barba-
ra Kurowska, nauczyciele języków: Anna Wilim i Zygmunt Sołtysiak oraz moja 
przyjaciółka, Kamila Sadowska – przewodnicząca Rady Uczniów.
 Po długich obradach jury postanowiło Grand Prix – puchar Starosty przyznać 
Paulinie Laudy (klasa 1a) za udany debiut w piosence „Obożżonnaja dusza”. Jej 
głęboki i melodyjny głos olśnił i zaskoczył zarówno jury, jak i publiczność, która 
przyznała jej swoją nagrodę. 
 II miejsce zajęła Justyna Patryka z 1a, która wykonała dwie piosenki w języ-
ku angielskim Every Time WeTouch” i po polsku „Imię Deszczu”. III miejsce przy-
znano Katarzynie Góreckiej z klasy 3b za „Mury” i „Wonderwall”. Katarzynie 
akompaniował na gitarze Piotr Kikta, kolega z klasy.
 Drobne upominki otrzymali wszyscy wykonawcy oraz organizatorzy im-
prezy, którzy pod kierunkiem nauczycielki języka rosyjskiego, pani Aleksandry 
Drozd przygotowali dekoracje i prowadzili konkurs. Nagrody w konkursie ufun-
dowało Starostwo Powiatu Pruszkowskiego.
 Mnie najbardziej spodobała się „Katiusza” w wykonaniu Nataszy Urbańskiej 
z klasy 3b. Natasza w rewelacyjnie dobranym pomysłowym stroju odegrała rolę 
radzieckiej dziewczyny. Zabrakło tylko czołgu w scenografi i ;)
Koncert zakończyła pani dyrektor Regina Radziszewska, gratulując wszystkim 
wykonawcom nagród i odwagi. Poprosiła również Paulinę o bis jej rosyjskiej bal-
lady.
 Za rok następny konkurs. Już dziś rezerwuję sobie czas na tę imprezę, mimo, 
że będę już absolwentką Nansena.

Iza Glizia, klasa 3c

PO – 12 radnych, z listy PiS – 9, z listy 
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządo-
wej – 4  oraz z listy SLD – 1.  
 Obecnie Rada Powiatu po wygaśnię-
ciu jednego mandatu z powodu śmier-
ci radnej i byłej przewodniczącej Rady, 
Marii Kwasiborskiej-Sybilskiej (z listy 
MWS) pracuje w składzie 26-cio osobo-
wym. 
 Rada pracuje poprzez sesje plenar-
ne zwoływane z częstotliwością ok. 
1-2 miesięczną oraz w komisjach proble-
mowych i zespołach roboczych, których 
częstotliwość wynika z aktualnych po-
trzeb. Do chwili obecnej w bieżącej ka-
dencji obyły się 22 sesje planarne Rady 
Powiatu, na których radni podjęli ponad 
280 uchwał.

 Komisje problemowe, w pracę któ-
rych zaangażowani są radni to: Ko-
misja Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa, Komisja Budżetu 
i Administracji oraz Komisja Rewi-
zyjna.
 Aktualnie, od ostatniej XXII sesji 
Rady, przewodniczącym Rady Powia-
tu jest Tomasz Osiński. Funkcje wice-
przewodniczących sprawują  Maria 
Cybulska i Barbara Czaplicka.
 
Biuro Rady Powiatu mieści się 
w Pruszkowie przy ul Staszica 1.  
Tel.: 22 738 1481, Fax.: 22 738 1483,  
e-mail: biuror@powiat.pruszkow.pl

tu Pruszkowskiego radną Urszulę Woj-
ciechowską, dyrektor Zespołu Szkół 
w Otrębusach.
 Po wyborach Rada przystąpiła 
do pracy merytorycznej. Uchwalono 
m.in. powołanie nowej szkoły ponad-
gimnazjalnej – Liceum Ogólnokształ-
cącego o profi lu sportowym w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych przy ul. Gomulińskiego w Prusz-
kowie.
Podjęto również uchwały dotyczące 
zmian w Statucie Powiatu i Regula-
minie Organizacyjnym Starostwa Po-
wiatowego wynikających z korekty 
w Ustawie Samorządowej. Rada 
uchwaliła również m.in. plan pracy 
Rady Powiatu na rok 2009 oraz plan 
pracy stałych komisji Rady. Komisja 
Rewizyjna Rady przedstawiła spra-
wozdanie z kontroli w Wydziale Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomościami.
 Następna sesja Rady Powia-
tu Pruszkowskiego odbędzie się 21. 
kwietnia 2009r.

 Jestem radnym z listy Wspólnoty 
Samorządowej i chciałbym to celowo 
podkreślić. Nigdy nie byłem związany 
z żadną partią polityczną i muszę po-
wiedzieć, że jak obserwowałem to co się 
dzieje w wielu samorządach najbardziej 
martwiło mnie widoczne wielokrot-
nie partyjniactwo, przedkładanie inte-
resów partyjnych ponad dobro i inte-
res lokalnej społeczności. I zawsze tam, 
gdzie to było widać samorząd działał 
gorzej i mniej konstruktywnie, niż tam 
gdzie potrafi ł pracować ponad podzia-
łami politycznymi, kierując się jedynie 
dobrem ogólnym. Jestem przekona-
ny, że na poziomie samorządów należy 
myśleć o samorządności i potrzebach 
lokalnych, a nie kierować się interesem 
partii i jej wytycznymi. Będę się starał 
by nasza Rada Powiatu pracowała po-
nad podziałami politycznymi i by do-
prowadzić do współpracy między koali-
cją a opozycją, co zresztą wielokrotnie 
się dzieje. No bo przecież czy przy budo-
wie lokalnych dróg, rozwiązywaniu na-
szych problemów oświaty czy zdrowia 
potrzebna nam jest polityka partyjna?
 I jeszcze jedna ważna sprawa. Li-
czę też na dobrą współpracę z Rada-
mi Gmin z terenu całego powiatu. To, 
że jestem mieszkańcem Piastowa nie 
oznacza, że sprawy innych gmin przy 
sprawowaniu tej funkcji będą dla mnie 
mniej ważne. Jestem radnym powiato-
wym, a w tej chwili przewodniczącym 
Rady Powiatu, i dlatego będę się starał 
myśleć kategoriami dobra ogólnego dla 
całej społeczności powiatowej.

Rozmawiał: O.L.

Nowy Przewodniczący Rady Powiatu

Rada Powiatu Pruszkowskiego

XXII sesja Rady Powiatu

VII Konkurs Piosenki Światowej 

Kolorowe obrazy i „Złote Jajo”
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Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

UTRZYMANIU W MOCY  DECYZJI 
W SPRAWIE LOKALIZACJI 

ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. UJEJSKIEGO 
W OBRĘBIE 07 W PIASTOWIE

 Na podstawie art. 7 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003r., nr 80, poz. 721 
z późn. zm.) 
                                                        

zawiadamiam 

o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu10.02.2009r. decyzji znak: 
WI.I.MS/7144-Pr/70/08 utrzymującą w mocy decyzję Starosty Pruszkowskiego nr 87/08 
z dnia 15.10.2008r. ustalającą lokalizację drogi dla inwestycji polegającej na budo-
wie odcinka drogi gminnej  ul. Ujejskiego w obrębie 07 w Piastowie o długości około 590m, 
o nawierzchni asfaltowej, wraz z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej i wjazdami do posesji oraz 
zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby powyższej inwestycji.

oraz informuję

o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią tej decyzji w Wydziale Infrastruktury Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5, II piętro, wejście F 
od Al. Solidarności, pokój nr 610, w godzinach:  poniedziałki 13-15; środy 8-12, piątki 8-12; tel. 0-22  695-
62-43.  
POUCZENIE: Stronami postępowania w sprawie są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nie-
ruchomości położonych na działkach usytuowania obiektu oraz nieruchomości znajdujących się w obsza-
rze oddziaływania obiektu.   
 Ww. decyzja  organu  odwoławczego jest  ostateczna. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust.2  ustawy o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzją o usta-
leniu lokalizacji drogi zatwierdza się projekt podziału nieruchomości, natomiast linie rozgraniczają-
ce teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi stanowią linie podziału nieruchomości. Jak sta-
nowi art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy nieruchomości wyznaczone liniami rozgraniczającymi teren, o których 
mowa w ust. 2, stają sie z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego 
w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lo-
kalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji, o której mowa w art. 
18 i 18a, odpowiednio przez wojewodę albo starostę. Stosownie do art. 12 ust. 6 do czasu uzyskania pozwo-
lenia na budowę, nieruchomości mogą być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli.
 Skargę na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego można składać, za pośrednictwem Wo-
jewody Mazowieckiego, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia
WI.I.MS/7144-Pr/70/08

Agencja Pracy Tymczasowej poszukuje pracowników 

- pracownicy produkcyjni (Pruszków, Grodzisk 

Mazowiecki, Dawidy, Kanie Helenowskie)

- pracownicy magazynowi (Sokołów, Ożarów Maz., 

Pruszków)

- pracownicy na stanowiska specjalistyczne 

(tokarz, ślusarz)

- pracownicy biurowi

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

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

Mężczyzn do prac ogrodniczych, Brwinów 
502 261 258 

Kelner, kucharz do cateringu, z 
doświadczeniem, prawo jazdy 
kat. B restauracja w Otrębusach 

 
Szukam pracy

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

Nieruchomości – wynajmę 

Poszukuję pomieszczenia magazynowego 
do 20m2 w Pruszkowie lub okolicy 
0602 232 229

Nieruchomości – sprzedam

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

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

1500m2 działki budowlane 100tys 
Jaktorów 502464785 

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

Nauka

Matematyka: 603713495 (nauczyciel 
dojeżdża)

Automoto - kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis 502 534 080 

Kupię każde auto 504 940 490 

Kupię każde auto 606 164 444 

Kupię każde auto 503 419 320 

Automoto – sprzedam

Części używane, sklep 
internetowy, 
www.szrotkasacja.pl  

Kupię

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

Skupuje książki – nowe, używane 607-
760-316 

Sprzedam

Cegła pojedyncza – pełna, przedwojenna, 
oczyszczona ok. 100tys. sztuk Tel. 
0 502 207 206, (0 22) 724 54 87 

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

Sprzedam nową odzież dziecięcą i inną, 
Leszno 725 93 16

SPRZEDAM NOWY ROWER ELIPTYCZNY 
DO FITNESU BOGATE WYPOSAŻENIE  
TELEFON 604236661

Usługi

ABC kompleksowe remonty, wykończenia, 
VAT, solidnie, referencje 0602-399-349

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

Budowa domów, stan surowy 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 

Kompleksowe układanie kostki 
brukowej tel. 515 930 719 
www.lewbruk.pl 

Kompleksowe usługi dekarsko-
blacharskie, krycie dachów, malowanie 
i konserwacja, podbitki dachowe, 
elewacje blaszane, naprawa demontaż 
0 506 565 875 

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie 
ceny 607 302 639 

Korepetycje j.francuski 602121519

Krawiectwo damskie szycie 
na miarę z powierzonych 
materiałów, drobne poprawki 
krawieckie Tel. (0 22) 728 61 77, 
0 609 805 200

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

Nadzory i kierownictwo budowy 
608 497 392 

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

Przeprowadzki, transport 511 800 060 

Remonty, wykończenia, F-VAT 
0501 421 812 

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

Studnie tel. 602-536-376 

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE 
691 804 328 

Tynki gipsowe z agregatu, 
malowanie i gipsy 
602 177 326 

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

Tynki z agregatu, tradycyjne i gipsowe 
tel. 515 930 719 

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

Usługi transportowe. 
Przeprowadzki 796 289 695 

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

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

ZAMÓW USŁUGI FRYZJERSKIE 
Z DOJAZDEM DO DOMU. 
BALEYAGE OD 60 ZŁ. 
PRUSZKÓW, PIASTÓW, 
KOMORÓW. 
TEL. 502099933
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Kontakt dla organizatorów imprez: kontakt@gazetawpr.pl

BRWINÓW
Uniwersytet Każdego Wieku
Uniwersytet Każdego Wieku zaprasza na wykłady 
- 27 luty (piątek) – „Problemy źródeł energii na świecie” – 
prof. Janusz Ostrowski
- 3 marca (wtorek) – „Podróż do Włoch: Adrea Palladio – ge-
niusz architektury renesansowej” – Grzegorz Grątkowski – 
historyk architektury 
- 13 marca (piątek) – „Moda i trendy w literaturze” – prof. 
Ewa Gaworska-Paczowska
Start godz. 17:00, Miejsce:  Urząd Gminy Brwinów (sala kon-
ferencyjna)

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

Wieczór Muzyczny w Zagrodzie
1 marca (niedziela) w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół 
Brwinowa odbędzie się koncert w wykonaniu młodych 
Brwinowian: Kamili Świątkowskiej i Tomka Kuczołowa oraz 
młodych uczniów szkoły muzycznej.
Start godz. 16:00, Wstęp wolny, Miejsce: Grodziska 57

GRODZISK MAZOWIECKI
Spotkanie autorskie z Cezarym Chlebowskim

Centrum Kultury w Grodzisku Maz. zaprasza 28 lute-
go (sobota) na spotkanie autorskie z pisarzem Cezarym 
Chlebowskim .
Start godz. 16:00, Miejsce: sala konferencyjna na II piętrze

Koncert Ryszarda Rynkowskiego 
7 marca (sobota) w Centrum Kultury w Grodzisku mazo-
wieckim odbędzie się koncert Ryszarda Rynkowskiego - pio-
senkarza, kompozytora i pianisty.
Start godz. 16:30, Bilety: 40PLN

KOMORÓW
Spotkanie z Maciejem Orłosiem
W ramach cyklu „Apetyt na książki” 13 marca (piątek) odbę-
dzie się spotkanie z dziennikarzem Teleexpressu, pisarzem, 
twórcą książek dla dzieci – Maciejem Orłosiem. Autor napi-
sał książeczkę dla swojej córki Melanii „Tajemnicze przygody 
Meli” oraz dla syna Jakuba „Tajemnicze przygody Kubusia”. 
Start godz. 11:00, Miejsce: szkoła podstawowa w Komorowie, 
Wstęp wolny
Start godz. 13:00, 
Miejsce: szkoła w Michałowicach, 
Wstęp wolny

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

MILANÓWEK
Dzień Kobiet w MCK
Centrum Kultury i Promocji w Milanówku zaprasza 7 mar-
ca  (sobota) na Dzień Kobiet w Teatrze Letnim. W programie 
koncert „Białe noce” Najpiękniejsze pieśni i romanse rosyj-
skie.
Start godz. 17:00 oraz 19:00, Wstęp wolny

Scena Teatralna – Monodram Doroty Stalińskiej
14 marca (sobota) w Centrum Kultury i Promocji 
w Milanówku odbędzie się spotkanie z cyklu Scena Teatralna 
– Monodram Doroty Stalińskiej pt.: „Żmija”.
Start godz. 19:00, Bilety: 30PLN i 40 PLN

NADARZYN
Spotkanie z Jerzym Kaliną i jego twórczością 
27 lutego (piątek) w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury od-
będzie się spotkanie z Jerzym Kaliną i jego twórczością. 
W „Kinie Nokowym” zobaczymy, wielokrotnie nagradzane, 
filmy animowane tego niezwykłego artysty, który o swojej 
twórczości mówi: „Odczuwam konieczność wejścia w relacje 
z drugim człowiekiem” (Więź 1999, nr 8).
Sart godz. 19:00, Wstęp wolny
PIASTÓW

„Pisanki, Kraszanki, Wiosenne Malowanki”
Miejski Ośrodek Kultury Piastów zaprasza 15 marca 
(niedziela) na przedstawienie teatralne z cyklu „Mamo, 
tato chodź ze mną”, pt. „Pisanki, Kraszanki, Wiosenne 
Malowanki”. Tekst - Wojciech Banaś,
muzyka - Aleksander Musiałowski, produkcja - Agnieszka 
Banaś. 
Start godz. 12.30, Bilety:5 PLN

PODKOWA LEŚNA
Filharmonia dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pałacyku” to cykl edukacyjny 
przeznaczony dla młodych słuchaczy. 1 marca (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 – forte-
pian, Joanna Jędryka – recytacje
Start godz. 12:30 Miejsce:  Pałacyk Kasyno

Z. Kucówna i A. Przemyk w Stawisku
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku zapra-
sza 1 marca (niedziela), w przeddzień 29. rocznicy śmier-
ci Jarosława Iwaszkiewicza na spotkanie z cyklu „Dźwięk-
Słowo-Obraz-Myśl”. W programie: recital chopinowski w 
wykonaniu Agnieszki Przemyk-Bryły, wiersze dedykowane 
J. Iwaszkiewiczowi w interpretacji Zofii Kucówny, prezenta-
cja książki „Zostanie po mnie…” oraz otwarcie wystawy gra-
fiki Andrzeja Bartczaka. Start godz. 17:30

PRUSZKÓW
Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie zaprasza 1 marca (niedziela) na kon-
cert „Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina”. Zagra Kayo 
Nishimizu.
Start godz. 19:00, Bilety:12 PLN

Spotkanie ze Zbigniewem Jerzyną
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Klub 
Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapraszają 4 mar-
ca (środa) na spotkanie  ze Zbigniewem Jerzyną. Poznamy 
między innymi wiersze z dwóch ostatnich wyborów – 
Zatacza się krąg oraz Mówią, a także wysłuchamy refleksji 
Autora na temat współczesnej poezji polskiej. 
Start godz. 18:00, Miejsce: Klub PSM, Al. Niepodległości 12

Koncert Pawła Kamasa i Michaela Reida 
6 marca (piątek) w Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
w Pruszkowie odbędzie się koncert Koncert Pawła Kamasa 
- fortepian i Michaela Reida – klarnet. W programie: 
C. Debussy - Première Rhapsodie, A. Berg - 4 Stücke op. 5, 
W. Lutosławski - Preludia taneczne, J. Brahms - Sonata Es-
dur op. 120 nr. 2 Start godz.19:00, Bilety: 12PLN

Z cyklu „Europejczycy” - Żelglarz
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie zaprasza 10 marca (wtorek)  na prelekcję Prof. 
Michała Tymowskiego  – Henryk Żelglarz.
Start godz.18.00. Wstęp wolny

WARSZAWA
Nadzwyczajny koncert dla Gabrysi
Fundacja im. Darii Trafankowskiej oraz Stowarzyszenie 
K40 zapraszają 9 marca (poniedziałek)do Teatru narodo-
wego w Warszawie  na charytatywny „Koncert dla Gabrysi”. 

Całkowity dochód z kon-
certu przeznaczony zosta-
nie na leczenie i rehabilita-
cję Gabrieli Kownackiej, ak-
torki Teatru Narodowego 
i serialu „Rodzina za-

stępcza”. Wystąpią: Michał Bajor, Anna Maria Jopek 
oraz Maryla Rodowicz. Na scenie zobaczymy rów-
nież: Piotra Fronczewskiego, Joannę Trzepiecińską, 
Zbigniewa Zamachowskiego, Wojciecha Malajkata, 
Ewę Telega, Dorotę Landowską, Jana Englerta 
i inni.
Start godz. 19:00, Bilety: 80 PLN, 60 PLN, 30PLN, Miejsce: 
Teatr Narodowy, scena im. Bogusławskiego                         (MS)

K
obieco-artystyczne wydarzenie 
odbędzie się w zyskującej coraz 
większą popularność Jazzowni 

Liberalnej na warszawskiej Starówce 
(Rynek Starego Miasta) w ramach  cy-

klu „Niedzielne wieczory ze sztuką”. 
A jak wygląda rozkład jazdy tego niety-
powego wieczoru?
 O godz. 18 odbędzie się pokaz filmu 
Marzeny Turek-Gaś „Feeling Colour” 
- jest on zapisem artystycznej akcji, 
podczas której artystka i modelka sta-
piają się w jedno, a sproszkowana far-
ba (p)okrywa ją, malując barwny ob-
raz. Obserwujemy grę toczącą się po-
między trwałością i nietrwałością śla-

du, a równocześnie piękna oraz zmy-
słowości kobiecego ciała. Po projekcji, 
na około godz. 18.20 zaplanowano sli-
de-show fotografii Ewy Aksienionek 
„Dziewczyńskie bajki na dobranoc”. 
Artystka stworzyła kilka serii foto-
graficznych inspirowanych baśniami, 
m.in. „Królową Śniegu”, „Roztańczone 
pantofelki”, „Bezręka dziewczynka”. 
O swoich inspiracjach opowia-
da: „Kobieta pojawia się w moich fo-
tografiach w różnych rolach, za-
leżnie od bajki poprzez którą ją ob-

Artystki 
o kobietach

Jazzownia Liberalna
Warszawa - Rynek 

Starego Miasta
8 marca godz. 18.00 

Wstęp wolny.

W zasadzie tytuł tego 
przedsięwzięcia mógłby 
brzmieć vice versa, czy-
li „Kobiety o artystkach”, 
bowiem w rzeczy samej 
dotyczy on w istocie… 
tego samego. Całe arty-
styczne zamieszanie bę-
dzie miało miejsce nomen 
omen 8 marca. Czy ktoś 
pamięta co ta data ozna-
cza? Nam tym bardziej 
miło, że możemy polecić 
nowe miejsce na kultural-
nej mapie. 

serwuję - niewinna dziewczynka, 
wystraszona żona albo prawdzi-
wa królowa. Fabuła, często zawiła 
i wieloznaczna analizuje status kobie-
ty w świecie kiedyś i dziś. Niemożliwość 
wskazania czasu, w którym dzieje się 
bajka kieruje uwagę na zawsze aktualne 
przesłanie. Prezentowane cykle, to opo-
wieści, które można traktować jako dro-
gowskazy życiowe kobiety. Towarzyszy 
im przekonanie o wewnętrznej sile ko-
biety, którą łatwiej odkryć i zrozumieć, 
gdy się słucha baśni.”
Gdy na zegarach wybije godz. 18.40 
spotkanie z książką „Dziewczyńskie 
bajki na dobranoc”. To zbiór opowie-
ści, w których osiemnaście autorek 
m.in. Grażynka Plebanek, Agnieszka 
Drotkiewicz, Joanna M. Chmielewska, 
Edyta Szałek, Joanna Tomaszewska, 
zmierzyło się z symboliką starych opo-
wieści, błyskotliwie je interpretując. 
Pisarki w literacki sposób przetworzy-
ły baśniowe treści, pokazując iż warto, 
każdą znaną nam z dzieciństwa opo-
wiastkę odczytywać po swojemu, szu-
kając w niej podpowiedzi na ważne eg-
zystencjalne pytania.
 O godz. 19 odbędzie się rozmowa 
z artystkami Ewą Aksienionek, 
Marzeną Turek-Gaś i Moniką 
Worszynowicz o „Obrazie kobiety 
w sztuce współczesnej”. 
 Co tu ukrywać, podobnych imprez na 
kulturalnej mapie mało. Stąd z przyjem-
nością polecamy.                                       PIW



REKLAMA • 15WWW.GAZETAWPR.PL • WPR49 •27 LUTEGO 2009



16 • REKLAMA 27 LUTEGO 2009 • WPR49 • WWW.GAZETAWPR.PL


