
BRWINÓW • GRODZISK MAZ. •  JANKI • KOMORÓW • MICHAŁOWICE • MILANÓWEK • NADARZYN • OŻARÓW MAZ. • PIASTÓW • PRUSZKÓW • PODKOWA LEŚNA • RASZYN • URSUSA • RASZZZYZYYZYZYZYZYZYZYZYZYZYYYYYZYZYZYZYZYYZYZZZYYZYYZYYYYYZYZYZZZYYYZYYYZYZZYYZZYZYZZYZZZZYZYZYZZZYZYZYZZZYZYZYZYYYZZZYZYZYZYYZYYYYYYYZZYYZYZYYZZZYZYZYYZZZZYYYYZZZYYYYYZZZYYZZYYZZYYZYZZZYZZZZZYZZYZZZZYNN N NNNNNNNNNNNNN N N NNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNN N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN • • URSUSÓWÓW • MMICICICCICCCICICICICCCICCICCCCCCCCCCCICCCCCCIIICCCCIICCCCCHAHAHAHAAHAAHAHAAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAHAHAAAAHAHAHAHAHAHAAAHAAAHAAHAAAAHAAHAHAAAAAHHAHAHAAAHHAAAAAAHHHHHHAHAAAHHHHHHAAAAAHAAHHHHHHHHHAAAHAAAAŁOŁOŁOOŁOOŁOOŁOOŁOOŁOŁOŁOŁOOOOŁOŁOŁOŁOŁOŁOŁOOOŁOŁOOŁOŁOOOOOOŁOŁOŁOOOŁOŁOŁOŁOŁŁOOŁOŁOŁOŁOOŁOŁOŁŁŁŁOOOOŁOŁOŁOŁOŁOŁOŁŁŁŁOŁŁOŁOOŁOŁOŁŁOŁŁOŁOOOŁOŁŁŁOŁOOŁOŁOŁOŁOŁOŁOOŁOŁŁOOŁOOŁŁŁOOOOOŁŁOOOOWIWIWIWIWWIWWWIWWIWIWWWIWWIWWWWWWIWWWWWWWWWWIWWWIWWWWWWWWWIWIWIWIWWIWIWWWWIWIWWWWWIWWWWWIWIWIWWIWWIWWIWWWWIWWIWWWWWWWIWWIWWWWWIWWIWIWWWIWWWIWIIWIWIIIWIWWWWWIWIWIWWWWIWWWWWWW CECECECCCCCCCCCECCCCCCCCCCCCCCCECCCCCCCCCCCCCCCECCCCCCCCCCCCECCCCCCCEEECCCCEEEEE • MILAN

Województwo Powiat Region

13 Marca 2009 (Wpr50)

ISSN: 1835-6491, PR: 1183/05

Następny Wpr: 27 marca

Nakład: 30.000 egz.

Gazetawpr.pl

KREDYTY :
gotówkowe, samochodowe, 
konsolidacyjne, hipoteczne

Pruszków, ul. Kraszewskiego 38 
tel. (022) 728 29 29

R E K L A M A

Więcej w dodatku Edukacja! 

Bezpłatne kursy dla maturzystów
Oferty szkół i placówek edukacyjnych 
Pięć przykazań maturzysty

Pruszków, ul. Kraszewskiego 48
022 758 44 87, 022 758 61 83

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

DUŻĄ otrzymasz w cenie MAŁEJ!
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zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

Nowe przedszkole TUPTUŚ przyjmie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

ul. Pszczelińska 35, 05-840 Brwinów
Tel: 0-601-989-473, www.tuptus.net.pl

Już za niecałe dwa tygodnie rozpocznie się jedna 
z najważniejszych imprez sportowych na świecie! 
Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Torowym 2009 
w Pruszkowie! Czytaj na stronie 15.

W
poprzednich trzech nu-
merach WPR opisy-
waliśmy nasze połą-
czenia drogowe, za-

równo te lokalne, jak i  „przelo-
tówki” mające nam ułatwić ży-
cie. Ocenialiśmy ich stan aktualny 
i planowaną, świetlaną przyszłość.
 W aktualnym zajmiemy się naszą 
lokalną komunikacją szynową.  Fa-
chowcy od transportu twierdzą po-
wszechnie, że to właśnie szyny są 
przyszłością komunikacji zbiorowej 

Wukadka... niczym sznur korali Mieszkańcy Komorowa 
opowiedzieli się za podjęciem 
starań w sprawie odłączenia 
się od Gminy 
Michałowice

Olgierd Lewan

Czytaj na 
stronach 
6-8.

w dużych aglomeracjach miejskich. 
Szczególnie ważnej w  zapewnieniu 
taniego i ekologicznego środka do-
jazdu z  podmiejskich miejscowości 
do centrum metropolii.
 Wydawało by się, że miejscowości 
naszego regionu są pod tym wzglę-
dem uprzywilejowane, leżą bowiem 
pomiędzy liniami kolei wiedeńskiej 
i kolejki WKD.
 Czy możemy zatem ze spokojem 
patrzeć w przyszłość?...  Przynajmniej 
w  przyszłość, bo teraźniejszość na 
zupełny spokój ducha raczej nie po-
zwala.
 W pierwszej kolejności przyjrzyj-

my się Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej. Co by na ten temat nie mówić 
to właśnie popularna Wukadka jest 
najbardziej znanym środkiem trans-
portu dla zachodniego wianuszka 
podwarszawskich miejscowości. Ta-
ka była zresztą jej rola od momentu 
powstania. Elektryczna kolejka EKD 
w  założeniach projektantów miała 
być osnową, na którą nanizane były 
perełki – niewielkie, ciche, zielone, 
przyjazne mieszkańcom miejscowo-
ści.  Ciąg miast-ogrodów od Włoch 
poprzez Ostoję, Komorów, Milanó-
wek aż po Leśną Podkowę, Grodzisk 
i Nadarzyn (tak to nie pomyłka) 

Czytaj więcej:

Rozmowa z Grzegorzem 
Dymeckim, prezesem WKD s.3

Dobry pomysł na weekend s.4-5

Kontroler też człowiek s.5

Nowe składy na trasie do 
Pruszkowa s.4

 Dziś szlak komunikacyjny, który 
wytyczyła, określany jest często ja-
ko „pasmo WKD”. Może nie brzmi 
już tak pięknie, ale oznacza dokład-
nie to samo.

Rozmowa z  Andrzejem 
Olizarowiczem z Milanówka, 
organizatorem wypoczynku 
dla polskich dzieci 
z Białorusi. 

Czytaj więcej 
na  stronie 8.

Przyłącz się do akcji 
"Godzina dla Ziemi". 
Wyłącz światło na 
godzinę!

Czytaj więcej 
na stronie 4.

Sprostowanie do artykułu 
„Krewni i znajomi królika” 
z dnia 28.11.2008r.
Czytaj na stronie 8.
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N
ietuzinkowym pomysłem i odwagą 
wykazały się po raz kolejny władze 
Grodziska Mazowieckiego, ogła-
szając konkurs na zagospodarowa-
nie przestrzeni ośmiu rond na tra-
sie Zachodniej Obwodnicy Grodzi-

ska w ciągu drogi 579. Konkurs "PALMA JUŻ BYŁA 
-- CZAS NA CIEBIE" jest częścią nowatorskiego pro-
jektu "Artyści na ronda", realizowanego przez Biuro 
Inżynierskie VIATECH Sp. z o.o. z Warszawy. Projekt 
jest prowadzony we współpracy z warszawską Akade-
mią Sztuk Pięknych i skierowany do studentów i mło-
dych absolwentów szkół i uczelni artystycznych. Or-
ganizatorzy zapowiadają, że szykuje się prawdziwa 
rewolucja. 

 
Czy pomysł zostanie zaakceptowany przez użyt-
kowników dróg przyzwyczajonych do wszechobec-
nej sztampy i szarzyzny? Trudno powiedzieć. Pamię-
tamy ile kontrowersji i nieprzychylnych komenta-
rzy wywołało ustawienie „Palmy” (autorstwa Joanny 
Rajkowskiej) na Rondzie de Gaulle'a. Wywołuje zresz-
tą do dziś, choć palma stoi już prawie 9 lat! 

Mnie osobiście koncepcja nowego spojrzenia na 
kształtowanie tzw. przestrzeni publicznej bardzo 
przypadła do gustu. Może tego typu pomysły poło-
żą kres pseudonowoczesnym i bezmyślnym realiza-
cjom pod sznurek i linijkę, prosto z komputera. Może 
wreszcie zapanuje moda na twórcze myślenie?

Ślimaczek – Winniczek

W
szystkie znaki na ziemi, 
niebie a co najważniejsze 
także w  telewizji naka-
zują, że wiosna tuż, tuż. 

Na ziemi a konkretnie na mojej zie-
mi w ogrodzie grunt zaczyna pękać 
a z pęknięć wyłażą jakieś zielone ba-
dylki. Żona twierdzi, że to tulipany. 
A pąki na magnolii, które pojawiły się 
już jesienią, teraz z  każdym dniem 
coraz większe się robią. Że o bazio-
kotkach na wierzbie płaczące już nie 
wspomnę. W powietrzu ptasiego dro-
biazgu coraz więcej. Nawet szpaki się 
pojawiły a  nad ranem, chyba jakiś 
słowik uraczył nas koncertem. Lecą 
też czajki i żurawie. One jedne lecą na 
wschód. Może lubią? Natomiast dla 
wielu z  nas niezawodnym znakiem 
wiosny jest emisja fi lmu „Wiosna pa-
nie sierżancie”, który już „dwójka” 
pokazać zdążyła. Więc wiosna za pa-
sem. Wprawdzie pierwsza kryzyso-
wa, ale tak na pierwszy rzut oka spe-
cjalnie po niej tego nie widać.
 Jednak dla mnie, wiosna zaczy-
na się wtedy, gdy do ogrodu po zimo-
wej przerwie znów przylecą ślimacz-
ki-winniczki.
 Bardzo wdzięczne i fajne to stwo-
rzonko. Ciche, nieuciążliwe w  ho-
dowli. Żeby je obserwować, nawet na-
chodzić się nie trzeba. Bo taki ślima-
czek-winniczek porusza się z  pręd-
kością około 2 metry na godzinę. Jak 
jest bardzo szybki to 3. Czyli siedząc 
sobie w  barze pod orzechem, wę-
drówki ślimaków oglądać można po-
pijając piwo a nawet od czasu do cza-
su wyskoczyć po następne. Czekam, 
więc z niecierpliwością na przylot śli-
maka, tym bardziej, że zostały mi 

Etykieta Zastępcza

Grodziskie palmy

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny 

Zespół redakcyjny:

Jerzy Fijałkowski  Felieton

ostatnio przypomniane przez pań-
stwową instytucję nazywająca się 
Poczta Polska.
 A zaczęło się od tego, ze mój bank, 
w którym trzymam swoje ciężko po-
życzone pieniądze, bez których jak 
mówią mędrcy żyć można, ale jest to 
bardzo niewygodne, wysłał do mnie 
list  zawierający przesyłkę w posta-
ci karty bankomatowej. Ponieważ 
ważność poprzedniej kończyła się 
wraz z końcem lutego, wiec przesył-

ka została Poczcie powierzona na po-
czątku tegoż miesiąca a konkretnie 
w drugim jego dniu. Miejsce nadania 
to Warszawa. Miejsce przeznaczenia 
Pruszków. Od nadania do dziś jak ła-
two policzyć minęło prawie półto-
ra miesiąca  i nic! Bez karty żyć trud-
no, więc usiłowałem dowiedzieć się 
o  jaj losy. Bank mówi, że swoje wy-
konał. Nawet biorąc pod uwagę rącz-
ność poczty. Miesiąc na pokonanie 
20 kilometrów, wydawał się bankow-
com wystarczający. A poczta? Pocz-
ta najpierw stwierdziła, że za prze-
syłki niepolecone odpowiedzialności 
nie bierze s potem anonimowa urzęd-
niczka powiedziała, że „u nas tak to 

się czasem ślimaczy”. Wszystko.
 Usiadłem, więc na spokojnie w do-
mu i  zacząłem kalkulować znając 
zwyczaje i  obyczaje ślimaków-win-
niczków, kiedy też mogę spodziewać 
się dnia, w którym moje karty otrzy-
mam. Skoro ślimaczek-winniczek po-
konuje odległość 2 metrów przez go-
dzinę to 20 kilometrów, czyli 20.000 
metrów może pokonać idąc całą do-
bę bez przerwy w  ni mniej ni wię-
cej 416 dób i 16 godzin. Czyli jeden 
rok i pięćdziesiąt dni. Zatem ślima-
czą pocztą, może to nastąpić gdzieś 
w połowie kwietnia, ale 2010 roku. 
A gdzie przerwy na sen, posiłki i inne 
czynności, bez których nawet ślima-
kowi przeżyć trudno. Czyli, że właści-
wie niepotrzebnie się czepiam. Za ja-
kiś rok kartę dostanę. Rok nie wyrok, 
jak mawiał mój znajomy recydywista. 
Jedno mnie tylko zastanawia. Skąd 
też na początku lutego Poczta Polska 
dysponowała ślimakami, za którymi 
ja od jesieni tęsknie i doczekać się ich 
powrotu nie mogę.
  Chociaż…, gdyby tak dobrze po-
myśleć, to może Poczta Polska dzia-
ła w  moim interesie. Banki, jak to 
banki chciałyby, abym jak najwię-
cej pieniędzy wydawał i  z  ich ofert 
korzystał. Stąd właśnie wspomnia-
ny wcześniej kryzys światowy, eu-
ropejski, polski a być może i prusz-
kowski. Tymczasem ja, dzięki Po-
czcie Polskiej nie mając dostępu do 
swoich, czyli bankowych pieniędzy 
tylko dobrze robię sobie. Premier 
wzywa do oszczędności, a  ja gdyby 
nie Poczta, mógłbym to wezwanie 
zlekceważyć. Poczto! Jesteś wielka! 
I naprawdę POLSKA!

Listy do redakcji

Wielkie brawa za dzisiejszy art. doty-
czący komunikacji miejskiej w Bogocie  
w szczególności, a także za całokształt 
pracy Państwa obserwowany przeze 
mnie od kilku miesięcy,  który zresz-
tą został zauważony przez pruszkow-
skich forumowiczów gazety.pl.
 Problem komunikacyjny w Prusz-
kowie jest mi szczególnie bliski, bo 
z niej codziennie korzystam wsiadając 
na przystanku tuż pod oknami Pań-
stwa siedziby. 
 Jeśli zechcą Państwo pociągnąć 
wątek komunikacji w Pruszkowie, to 
służę moimi doświadczeniami w tym 
temacie. Podjęłam próby zwróce-

nia uwagi Prezydenta miasta na pro-
blem oraz samego PKS Grodzisk Maz. 
W tej chwili monopolista, jeśli chodzi 
o skomunikowanie Os.Prusa i Staszica 
z centrum Pruszkowa. 
 Od pewnego czasu próbuje wskó-
rać coś w PKS Grodzisk Mazowiecki 
oraz pisząc do Prezydenta Pruszkowa. 
W związku z tym, że pracuję w War-
szawie nie mam czasu odwiedzić tych 
instytucji. Zresztą po doświadczeniach 
z tymi instytucjami nie podejmę też 
próby osobistego pofatygowania się, 
bo nie jestem dla nikogo partnerem 
dla rozmowy w instytucjach, o któ-
rych wspomniałam wcześniej. Powiem 

szczerze, że całkowicie jestem bezsil-
na. Moje pytania, zresztą nie tylko mo-
je do Prezydenta i prośby kierowane do 
PKS są całkowicie lekceważone. 
 Prezydent skierował mnie (w odpo-
wiedzi na kolejne moje pytanie opisane 
na stronie UM dot. komunikacji miej-
skiej w Pruszkowie) do Działu Inwe-
stycji i Remontów w Urzędzie Miasta. 
Kiedy tam zadzwoniłam - po dwóch 
tygodniach od publikacji odpowie-
dzi i pytania - okazało się że nit nic nie 
wie… Jednak Pan, z którym rozmawia-
łam był tak miły, że odszukał owo py-
tanie, obiecał iż UM wystąpi z pismem 
do PKS, jednocześnie zapowiadając, że 

›› komentuj na www.gazetawpr.pl

Gazetawpr.pl: Komentarze czytelników

Bartek W.,: Same banki może nie przeszkadzają 
na Kraszewskiego, ale samochody przed nimi ow-
szem. Ale może to oryginalny pruszkowski spo-
sób na kryzys - banki i kasy zapomogowe zamiast 
ogródków i kawiarenek. Projektant niech sie wy-
bierze do Grodziska może się czegoś nauczy. (ko-
mentarz do artykułu "Dlaczego w Pruszkowie tak trud-
no zaparkować?")

Ben: Wszystkiego na pewno nie doczekamy, ale 
przecież wybory za dwa lata to na pewno coś ruszy. 
W pierwszej kolejności pewnie tam, gdzie mieszkają 
radni i prezydenci. (komentarz do artykułu "Drogie na-
sze drogi. Plany i rzeczywistość [3]")

Jan87: Co prawda, to prawda! Wstyd, że u nas w Brwinowie 
nie ma takiego ośrodka kultury, jaki mają w Podkowie czy 
w Milanówku  (komentarz do artykułu "Brwinów:  A po 
mnie... popiół i zgliszcza")

Bardzo proszę o podjęcie nieustają-
cej akcji w celu wybudowania nowe-
go skrzyżowania ulic 3 Maja i Żbi-
kowskiej w Pruszkowie, czyli ważnych 
dróg prowadzących do Ołtarzewa (na 
Poznań) i Ożarowa (na Warszawę). To, 
co tam jest teraz, to znaczy dziury, bło-
to i bajora – i rozharatane drogi dojaz-
dowe - to się w głowie nie mieści! Teraz 
jest jeszcze gorzej niż rok temu:
http://kali.salon24.pl/82692.html 
 W tym błotnym bajzlu dumnie stoi 
drogowskaz informujący o kierunku 
jazdy do Starosty Pruszkowa… i nie 
dziwota, że kierowcy zaczęli nazywać 
to potworne skrzyżowanie „Rondem 
Starosty”.
 „Chluba” Pruszkowa – nie ma co. 
W sam raz pasuje do jakiejś zapadłej 
dziury gdzieś hen w Azji, a nie do UE.  
Pozdrawiam - Józef K

›› pisz na kontakt@gazetawpr.pl

Czy nasze drogi mogą wyglądać 

inaczej? Czy młodzi twórcy są 

w stanie odmienić nasze myślowe 

stereotypy i przyzwyczajenia? 

Na pokonanie odległości 
20 km, śliamk potrzebuje 
jeden rok i 50 dni, 
zakładając, że maszeruje 
nieustannie całą dobę. 

Informacje 
lokalne 24 
godziny na 
dobę.

Tylko na 
stronie

Gazetawpr.pl



3WWW.GAZETAWPR.PL • WPR50 • 13 MARCA 2009

Komunikacja

WPR - O  historycznym wpływie 
WKD, a  kiedyś EKD, na rozwój za-
chodniego pasma podwarszawskiego 
oraz o jej obecnej roli dla transportu 
publicznego w regionie napisano i po-
wiedziano już tyle, że przejdźmy od 
razu do szarej codzienności. Jakie są 
szanse na rozgęszczenie ogromnego 
tłoku w pociągach w szczytowych go-
dzinach dojazdów do pracy?
Grzegorz Dymecki - Ten tłok jest wskaź-
nikiem, jak bardzo ta linia kolejowa jest 
potrzebna mieszkańcom. To z handlo-
wego, z  biznesowego punktu widze-
nia bardzo cieszy, bo potwierdza tak-
że i w obecnych czasach celowość utrzy-
mywania i rozwoju tej linii. Z drugiej 
strony jest też dla nas ogromnym wy-
zwaniem by nadążyć za potrzebami. 
Barierą ograniczającą nasze aktual-
ne możliwości jest stan posiadanego 
taboru. Sprywatyzowanie WKD dro-
gą przejęcia udziałów przez samorząd 
wojewódzki przy współudziale lokal-
nych samorządów gminnych jest kon-
cepcją bardzo dobrą, bo daje poczucie 
współwłasności, a więc większe zain-
teresowanie sprawami WKD w  gmi-
nach przez naszą kolej obsługiwanych. 
Niestety,  wydłużający się proces obej-
mowania udziałów spowodowany bra-
kiem stanowiska samorządu Warszawy 
spowodował, że rozpoczęcie procedury 
pozyskiwania nowego taboru opóźni-
ło się niemal o dwa lata. Obecnie jeste-
śmy w trakcie uzgadniania niezbędnych 
zabezpieczeń fi nansowych i pod koniec 
bieżącego roku powinno dojść wresz-
cie do przetargu na budowę nowych po-
jazdów dla WKD. Liczymy, że pierwszy 
prototypowy skład powinien się poja-
wić pod koniec roku 2010. Całość ta-
boru powinno nam się udać wymienić 
w latach 2011-13, ale gdybym miał w tej 
chwili zdeklarować, że uda nam się ten 
proces zakończyć przed mistrzostwami 
Euro’2012, to byłaby to deklaracje na 
wyrost. Zbyt wiele jeszcze w tej chwi-
li niewiadomych, no i nie wiemy jak na 
nasze plany wpłynie nadchodzący kry-
zys gospodarczy.

WPR - Czy do tego czasu jesteśmy ska-
zani na obecny tłok?
G.D. - Największe obciążenie linii no-
tujemy na odcinku od Komorowa do 
Warszawy i tu  w szczytowych godzi-
nach sukcesywnie zwiększamy często-
tliwość kursowania pociągów. Obecnie 
w porannym szczycie pomiędzy godzi-
ną 7.00 a 7.20 kursują nawet, co 7 mi-
nut!  Chcemy, by w dni robocze w godzi-
nach miedzy 6.00 a  9.00 pociągi kurso-
wały nie rzadziej, niż co 10 minut. Mam 
nadzieję, że uda nam się to osiągnąć już 
w  przyszłorocznym rozkładzie jazdy, 

Po szynach szybciej, taniej, bardziej ekologicznie

czyli od początku roku 2010. Będzie 
to wymagało pewnej rewolucji w roz-
kładzie, bo trzeba będzie podporząd-
kować temu systemowi również odjaz-
dy pociągów ruszających z Grodziska 
Mazowieckiego, Milanówka i Podko-
wy Leśnej. To jest to, co możemy zro-
bić obecnie w ramach działań doraź-
nych. Prawdziwa poprawa i częstotli-
wości kursowania i warunków podró-
ży, może nastąpić dopiero po wymia-
nie taboru, czyli za kilka lat. Docelo-
wo przewidujemy wtedy kursowanie 
pociągów w szczycie, co 5 minut. Czę-
ściej się już nie da bez gruntownej prze-
budowy przystanku końcowego War-
szawa Śródmieście, a na to szans na ra-
zie nie ma. Jest tam tak wąsko, że nie 
ma możliwości wybudowania drugie-
go peronu dla podróżnych, a dysponu-
jąc jednym peronem dla wysiadających 
i wsiadających, przy konieczności zmia-
ny przez obsługę kierunku biegu pocią-
gu, te planowane 5 minut od wjazdu do 
wyjazdu jest czasem już maksymalnie 
wyśrubowanym. 

WPR - Dużo się ostatnio mówiło 
o planach uruchomienia nowych linii 
WKD z Michałowic do Janek i „tram-
wajowej” linii w Pruszkowie…
G.D. - Tak mamy takie plany. W przy-
padku linii miejskiej ze stacji Komorów 
do stacji PKP Pruszków są to plany bar-
dzo realne, oparte o istniejące torowi-
sko, wykorzystywane przez nas w ce-
lach technicznych. Kiedyś wiodło ono 
obrzeżami Pruszkowa, ale obecnie jest 
niemal w centrum miasta i aż się prosi, 

żeby uruchomić tam też przewozy pa-
sażerskie, które dla Pruszkowa i Komo-
rowa mogłyby spełniać rolę miejskiego 
tramwaju, obsługującego okoliczne osie-
dla. Uruchomienie tej linii zależy jednak 
od partycypacji w kosztach zaintereso-
wanych samorządów, przede wszyst-
kim Pruszkowa. Możemy zapewnić re-
mont torowiska i obsługę tej linii, ale 
zakup odpowiedniego taboru i budowa 
przystanków musiałaby pozostać w ge-
stii miasta. Z uwagi na warunki eksplo-
atacji, w tym przede wszystkim sąsiedz-
two domów mieszkalnych, musi to być 
cichy i ekologiczny pociąg spalinowy lub 
elektryczny-akumulatorowy. Szacunko-
wy czas przejazdu ok. 10 minut sprawia, 
że na początek  wystarczyłby do obsługi 
tej linii dwa pojazdy. Jesteśmy obecnie 
w trakcie uzgodnień szczegółów z wła-
dzami miasta, które bardzo popiera-
ją ten pomysł, ale o terminach jego re-
alizacji będzie można mówić dopiero po 
zakończeniu tych rozmów.  
Natomiast plany budowy nowej linii 
z Michałowic do Janek są mniej kon-
kretne. Przede wszystkim wymaga-
ją dużo większego nakładu fi nansowe-
go, bo była by to budowa nowej linii od 
podstaw. Nieco problematyczne wyda-
je się również wykorzystanie tej linii 
przez pasażerów, bo nie obsługiwałaby 
ona większych miejscowości po drodze, 
a przecież na zakupy do ogromnego cen-
trum handlowego w Jankach jeździmy 
raczej samochodami. Tak, więc mimo 
zainteresowania samorządu wojewódz-
kiego tą linią, decyzję o jej budowie na-
leży odłożyć na później.

WPR - Czy oprócz częstotliwości kur-
sowania zamierzacie też zwiększyć 
prędkość? Pasażerowie narzekają 
często, że kolejka „się wlecze”…
G.D. - I nie mają racji. Pasażerowi, któ-
ry wsiada powiedzmy w Podkowie Le-
śnej i jedzie do centrum Warszawy 42 
minuty wydaje się, że jedzie długo. 
A przecież przejazd tej trasy samocho-
dem zajmuje mu zazwyczaj ponad go-
dzinę, a w porannych korkach czasem 
znacznie dłużej. Robiliśmy porówna-
nia z warszawskim metrem, które prze-
cież jako kolej podziemna, jest uważa-
ne za bardzo szybki środek komuni-
kacji. Na przykład na 17-kilometrowej 
trasie z Kabat do stacji Ratusz, dokład-
nie tak długiej jak odcinek z Komorowa 
do Warszawy Śródmieście - my jedzie-
my 29 minut, a metro wyprzedza nas… 
o całą jedną minutę! Nasza tak zwa-
na prędkość handlowa, czyli ta, z któ-
rą dociera pasażer do stacji docelowej 
to 34-35 km/godz. Z podobną prędko-
ścią jeżdżą linie metra na całym świe-
cie. Komunikacja miejska i ruch samo-
chodowy są w  dużych aglomeracjach 
znacznie wolniejsze. Dlatego właśnie 
to do tego typu komunikacji szynowej, 
jak nasza poczciwa „WuKaDka” należy 
przyszłość komunikacyjna w  dużych 
zespołach miejskich.

WPR - Zatem z życzeniami udanej re-
alizacji planów i nadziejami na lepszą 
przyszłość po wymianie taboru, dzię-
kujemy bardzo za rozmowę.
       

 Rozmawiał Olgierd Lewan

O problemach i planach rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej rozmawialiśmy z jej prezesem, 
Grzegorzem Dymeckim

Ciekawostki WKD

EKD - WKD z niezmienną regu-
larnością i ciągłością kursuje na 
trasie miedzy Warszawą a  Gro-
dziskiem Mazowieckim od grud-
nia 1927 roku. Liczy sobie więc  
82 lata. Nie przeszkodziła jej ani 
wojna światowa, ani zawieruchy 
ustrojowe. Powojenne upaństwo-
wienie zaowocowało zmianą na-
zwy z Elektryczne Koleje Dojaz-
dowe na Warszawska Kolej Do-
jazdowa.

Trasa linii WKD liczy 32,8 km po-
między Warszawą a Grodziskiem 
Mazowieckim, a dodatkowe odga-
łęzienie z  Podkowy do Milanów-
ka dodaje do tego 3 km.  Na trasie 
tej kolej zatrzymuje się na 28 przy-
stankach (w tym 2 na „odnodze” do 
Milanówka). 8 największych  wy-
posażonych jest w kasy biletowe. 
Przy pozostałych ajencyjną sprze-
daż biletów prowadzą zlokalizowa-
ne w pobliżu kioski i sklepy.

WKD dysponuje obecnie 33 „kan-
ciastymi” wagonami EN94 (wy-
produkowanymi w latach 70-tych 
ubiegłego wieku) oraz 1 „obłym” 
nowoczesnym składem nisko-
pokładowym EN95. Stare wago-
ny jeżdżą w składach 2-wagono-
wych, zaś nowy jeździ samodziel-
nie. Nie wymaga „bliźniaka” bo 
jest przeszło dwa razy dłuższy 
i  dwukrotnie bardziej pojemny 
(zabiera 500 pasażerów, w  tym 
150 na miejscach siedzących). 
EN95 jako konstrukcja prototy-
powa zbudowana na miarę obec-
nych czasów, zbiera doświadcze-
nia techniczne i eksploatacyjne 
dla konstrukcji nowych wago-
nów, które zamienią za kilka lat 
istniejący stary tabor.

Trwa sukcesywna modernizacja 
przystanków WKD. Wyremon-
towano budynki stacyjne i wiaty 
przystankowe. Kolej jest w  trak-
cie przebudowy peronów (m.in. 
podnosi się je na wyższy poziom 
dla ułatwienia wsiadania). W ro-
ku 2008 wyremontowano w  ten 
sposób przystanki w Podkowie Le-
śnej Wschodniej, Malichach i Twor-
kach. Na rok 2009 zaplanowano ta-
kie remonty w Regułach i Warsza-
wie-Reduta Ordona.

W  dni robocze WuKaDka prze-
wozi regularnie 26-27 tys. pasa-
żerów dziennie (!). W  weeken-
dy i święta oczywiście znacznie 
mniej, przeważnie ok. 12-14 tys. 
pasażerów, ale tu już nie ma re-
gularności i liczby te zależne są 
od sezonu, pogody, a nawet… po-
pularnych imienin w  kalenda-
rzu. W dni robocze w godzinach 
szczytu na trasie kursuje jedno-
cześnie 11 składów kolejki,  poza 
godzinami szczytu przeważnie 
5 składów.

Plan taryfowy WKD dzieli trasę na 
trzy strefy czasowe, każda po 19 
minut. Przejazd zajmujący wg roz-
kładu do 19 minut mieści się w naj-
tańszej taryfi e. Przejazd do przy-
stanku, który położony jest już 
w 20 minucie rozkładowej jazdy od 
chwili ruszenia, powoduje wejście 
w drugą taryfę cenową. Podobnie 
jest z wejściem w trzecią taryfę ce-
nową, jeśli czas przejazdu do przy-
stanku docelowego przekroczy 38 
minut.

i tak nic z tego nie wyjdzie, bo PKS nie 
zechce zmienić ustalonych rozkładów, 
bo mają wszystko „poukładane”. 
 Pominę stan autobusów, zwłaszcza 
tych jeżdżących do Warszawy, zresz-
tą podróż do Warszawy jest zupełną 
porażka, choć mieszkańcy os. Staszica 
i os. Prusa nie maja wiele do wyboru. 
Można korzystać z komunikacji pseu-
do miejskiej, żeby dojechać do PKP 
(Prezydent nazywa ją komunikacją 
miejską, a nic wspólnego z nią nie ma). 
Są to dwie linie do Komorowa i do Oża-
rowa, które przejeżdżają koło dwor-
ca. Najczęściej autobusy obu linii jeż-
dżą o tej samej godzinie lub o bardzo 

zbliżonych godzinach (odstęp 2-5 min) 
w efekcie na autobus na osiedle trze-
ba czekać 30-40 min. jeśli nie udało się 
wstrzelić… pieszo droga na os. Prusa 
zajmuje 25-30 min.
  I tu nasuwa się pytanie, czy pasaże-
rowie są dla PKS, czy tez PKS dla pasa-
żerów…????
  Pytanie tym bardziej na czasie, że 
recesja nasz kraj ponoć ogarnia, a tu 
jeżdżą sobie dwa autobusy jeden za 
drugim, jeden pełen pasażerów drugi 
za nim pusty. Gdzie to gospodarność? 
Albo utrzymywana linii wykonującej 
4 kursy w ciągu całego dnia? Czy ktoś 
z niej w ogóle korzysta? Pewnie nie 

mam pojęcia o komunikacji, ale logiki 
w tym nie widzę.
 Prezydent Pruszkowa też nie widzi 
potrzeby interwencji w sprawie miesz-
kańców. Moje maile do PKS pozosta-
ją bez żadnego odzewu, gdyż jak twier-
dzą, tylko ja zgłaszam im problemy. 
Dziwi mnie to bardzo, bo całe mnó-
stwo niezadowolonych słyszę w auto-
busach.
Postanowiłam napisać do Państwa, bo 
jesteście w posiadaniu wielkiego oręża 
w postaci informacji, jako lokalne me-
dium zajmujące się na naszym terenie, 
wy jedyni możecie mieć posłuch wśród 
władz i instytucji lokalnych.

 Mam nadzieję, że zechcą Państwo 
zająć się tematem i pomóc mieszkań-
com Pruszkowa, bo brak komunika-
cji miejskiej w naszym mieście jest 
skandaliczny. Celowo używam słowa 
„brak”, gdyż to co proponuje PKS Gro-
dzisk (linie przejeżdżające przez Prusz-
ków) moim zdaniem taką komunikacją 
nie jest. 
  Proszę o pozostawienia mojego na-
zwiska jedynie do wiadomości Pań-
stwa.
Pozdrawiam z życzeniami dalszych 
sukcesów!

Wiesława W. (inicjały zmienione na 
życzenie autorki)
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Trasa kolejki WKD łączy przecież 
szereg miejsc bardzo ciekawych pod 
względem turystycznym, krajoznaw-
czym i  rekreacyjnym. Dość wspo-
mnieć, że takie atrakcje jak prusz-
kowski Park Potulickich z  pałacy-
kiem i  Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego, zabytki mia-
st-ogrodów Podkowy Leśnej, Mila-
nówka i  Komorowa, pałacyk i  Mu-
zeum Iwaszkiewiczów w  Stawisku, 
czy muzea: Motoryzacji i Sztuki Lu-
dowej w  Otrębusach – są położone 
bardzo blisko WKD-ki, w zasięgu pie-
szego spaceru od przystanków ko-
lejki. Także np. wspaniały do rekre-
acyjnych wycieczek kompleks Lasów 
Młochowskich ze znanymi rezerwa-
tami przyrody.

 Jest też trasa WKD bardzo dobrą 
„linią wypadową” dla wycieczek ro-
werowych. Tu zresztą sytuacja zna-
komicie się poprawi po zrealizowaniu 
w najbliższych latach wspólnego pro-
jektu systemu ścieżek rowerowych 
przygotowanego przez samorządy 9 
okolicznych gmin w  porozumieniu 
z dyrekcją WKD (pisaliśmy o tym pro-
jekcie szerzej w artykule „Zamieńmy 
samochód na rower” w WPR48).  Sys-
tem 132 km specjalnych ścieżek ro-
werowych połączy najciekawsze tu-
rystycznie i krajoznawczo miejsca na 
terenie trzech zachodnich powiatów 
podwarszawskich. „Kręgosłupem” 
systemu będzie właśnie ścieżka bie-
gnąca wzdłuż linii kolejki WKD (po-
czątek przy Łopuszańskiej w Warsza-

Dobry pomysł na weekend
O roli jaką 

spełnia WKD-ka 

w codziennych 

dojazdach do pracy 

i do szkół  – wie 

chyba każdy. Niewiele 

jednak osób odkryło 

ją do tej pory jako 

pomysł na rekreacyjne 

spędzenie weekendu. 

A szkoda, bo warto…

 W związku z remontem magistra-
li wodociągowej na ul. Bohaterów Wol-
ności zostaną wprowadzone czasowe 
ograniczenia w  ruchu pojazdów na 
odcinku od ul. M. Ogińskiego do ul. J. 
Piłsudskiego.
- 02.03.2009-25.03.2009 – zwężenie 
jednostronne ul. Bohaterów Wolności 
w rejonie skrzyżowań z ul. M. Ogiń-
skiego i ul. I. Paderewskiego.
- 05.03.2009-27.03.2009 – zwężenie 
jednostronne ul. Bohaterów Wolno-
ści w rejonie skrzyżowania z ul. S. Mo-
niuszki i ul. F. Chopina. Wprowadze-

 Od 1 marca obowiązuje nowy 
rozkład jazdy Szybkiej Kolei Miej-
skiej. Dzięki niemu na trasie poja-
wi się więcej pociągów, które będą 
miały lepszą koordynacje godzin 
odjazdów z pociągami Kolei Ma-
zowieckich. 
 W  godzinach porannych wyjadą 
dwa nowe składy na trasę z Dworca 
Wschodniego do Pruszkowa. W  go-
dzinach popołudniowych z Pruszko-
wa do Rembertowa również pojawią 
się nowe pociągi.

Nowe składy na trasie do Pruszkowa

Piastów: Ograniczenia ruchu na 
ul. Bohaterów Wolności

 Pociąg wyjeżdżający z Pruszkowa 
o godz. 23.18, jeżdżący tylko w dni 
powszednie, będzie kursował przez 
cały tydzień. Nowy rozkład Szyb-
kiej Kolei Miejskiej jest skoordyno-
wany z  rozkładem Kolei Mazowiec-
kich. Według nowego rozkładu w dni 
robocze, na tory wyjeżdża 85 pocią-
gów w ciągu doby. W dni świąteczne 
80 pociągów.Więcej informacji znaj-
dziecie Państwo na naszej stronie in-
ternetowej www.gazetawpr.pl.

MS

nie ruchu jednokierunkowego od stro-
ny Miasta Pruszkowa.
- 11.03.2009-04.04.2009 – zwężenie 
jednostronne ul. Bohaterów Wolno-
ści na skrzyżowaniu z ul. J. Karłowi-
cza i ul. J. Piłsudskiego. 
 Wprowadzenie ruchu jednokierun-
kowego od strony Miasta Pruszkowa. 
Brak wyjazdu z ul. M. Karłowicza w ul. 
Bohaterów Wolności. Brak możliwości 
skrętu z ul. Warszawskiej w ul. Boha-
terów Wolności. Objazd poprowadzo-
ny zostanie ulicami; Warszawska i S. 
Moniuszki.           MS

"Godzina dla Ziemi" (Earth Hour) to 
ogólnoświatowa inicjatywa zorgani-
zowana przez międzynarodową or-
ganizacje ekologiczną WWF po to, by 
przeciwstawić się największemu za-
grożeniu dla naszej planety: zmia-
nom klimatu. Na całym globie o jed-
nej godzinie wyłączymy światła w na-
szych domach, fi rmach i budynkach 
publicznych. Zgasną iluminacje spek-
takularnych miejsc, m.in. Pałac Kul-
tury i Nauki w Warszawie, Koloseum 
w Rzymie, Opera w Sydney czy Most 
Golden Gate w San Fransisco.

Dołącz do harcerzy - zadbaj o  swój 
świat.  
 W tym roku "Godzina dla Ziemi" 
wybije 28 marca 2009 r. o godz. 20.30 
naszego czasu. Tegoroczna akcja ma 
szczególne znaczenie. Już w grudniu 
w Kopenhadze powinno zostać pod-
pisane międzynarodowe porozumie-

W zeszłym roku w całej Polsce zgasły tysiące świateł. Także Pałac Kul-
tury i Nauki w centrum Warszawy. Fot: interia.pl

nie, które określi, jak państwa będą 
współdziałać po 2012 roku, aby rato-
wać klimat. Jeśli politykom nie uda się 
tego uzgodnić, dotychczasowe wysiłki 
na rzecz ratowania klimatu zostaną 
zaprzepaszczone. Wkroczymy w 2012 
rok bez nowych zobowiązań, a  sta-
re do tej pory wygasną. To już ostatni 
dzwonek! Wyłączenie świateł na jed-
ną godzinę przez ludzi na całym świe-
cie będzie najgłośniejszym apelem 
do polityków o porozumienie i podję-
cie wspólnych działań, aby zatrzymać 
globalne ocieplenie.
 Liczymy, że do akcji przyłączy się 
miliard ludzi. Dołącz do nas! Zareje-
struj się i daj znać światu, że 28 marca 
o 20.30 także i Ty zgasisz światło.
 W akcję włączają się osoby prywat-
ne, fi rmy, instytucje, a także władze 
miast. W którym polskim mieście zga-
śnie najwięcej świateł? Czy to będzie 
Wasze miasto? Zaglądajcie na stronę 
aktualności - na bieżąco będziemy in-
formować o  każdym kolejnym zgło-
szeniu. Po akcji opublikujemy podsu-
mowanie. Sprawdzicie, gdzie zgasło 
najwięcej budynków i z  jakiego mia-
sta pochodziła największa liczba zare-
jestrowanych uczestników.

Godzina dla Ziemi

Przyłącz się do akcji!
Wyłącz światło!
28 marca 2009 

godz. 20.30! 
www.wwf.pl/godzinaziemi
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wie). Od niej rozchodziły się będą tra-
sy boczne pozwalające dojechać do lo-
kalnych atrakcji turystycznych, na 
północy nawet do Puszczy Kampino-
skiej, a na południu do kompleksu La-
sów Młochowsko-Nadarzyńskich.
 Wydaje się jednak, że aby pomysł 
„turystyki wzdłuż WKD” mógł rze-
czywiście przyciągnąć większe rze-
sze chętnych, trzeba go jeszcze tro-
chę dopracować i rozpropagować. Po 
pierwsze przydałoby się coś w rodza-
ju przewodnika turystycznego (choć-
by w  formie folderu reklamowego 
WKD) pokazującego najciekawsze, 
warte odwiedzenia miejsca (zabytki, 
muzea, itp.) wraz z mapkami dojścia 
czy dojazdu rowerowego z  najbliż-

szych przystanków kolejki.  Po dru-
gie – wydaje się konieczne wprowa-
dzenie przez WKD weekendowych 
biletów dobowych (całodziennych 
lub np. 8-godzinnych), które w ozna-
czonym czasie pozwalałyby na jazdę 
bez ograniczeń, wsiadania i wysiada-
nia w różnych miejscach – za pomo-
cą jednej, zryczałtowanej opłaty. Bi-
lety takie są szeroko stosowane na ca-
łym świecie i stanowią dla turystów 
duże ułatwienie. Pomagają swobod-
nie kształtować plan podróży i zwie-
dzania, a także zmieniać go „ad hoc” 
w zależności od warunków – bez stre-
su z ciągłym dokupowaniem biletów 
na dalsze odcinki przejazdu (tym 
bardziej, że duża część ajencyjnych 
punktów z  biletami na mniejszych 
przystankach WKD w dni świątecz-
ne jest nieczynna).
 Z  myślą o  rowerzystach, szcze-
gólnie w kontekście zdecydowanego 
zwiększenia ich ruchu po wybudo-

waniu wspomnianych ścieżek rowe-
rowych, warto by było przewidzieć 
możliwości przewozu większej ilo-
ści rowerów przez kolejkę. Nowe tra-
sy rowerowe zwiększą potrzebę wy-
korzystywania kolejki przez cykli-
stów jako „szybkiego tranzytu” do 
ciekawszych punktów startowych. 
Przykładowo rowerzystom z  War-
szawy zapewne nie będzie się chcia-
ło mozolnie przebijać przez spaliny 
ruchu miejskiego, bardziej opłacalne 
będzie „wrzucić” rowery do WKD-ki 
i przejechać z nimi na punkt starto-
wy np. w Podkowie Leśnej. Aktualnie 
można taki manewr wykonać w zasa-
dzie tylko w  jednym niskopodłogo-
wym składzie jeżdżącym na linii (i to 

też ograniczając się do kilku najwyżej 
rowerów). Pakowanie roweru do sta-
rego wagonu (aktualnie szansa 10:1, 
że taki się właśnie trafi ) nie tylko wy-
maga nie lada siły i  ekwilibrystyki, 
ale wręcz zagraża współpasażerom. 
Warto więc być może, aby WKD-ka 
pomyślała na przykład o sezonowym 
wprowadzeniu w letnie weekendy ho-
lowanych przed- lub za- składem po-
ciągu niedużych, otwartych, „drezy-
nopodobnych” platform bagażowych 
na rowery (prawdopodobnie łatwych 
do wykonania we własnych warszta-
tach naprawczych WKD). To nasz au-
torski pomysł, ale udostępniamy go 
nieodpłatnie dla dobra ogólnego. 
 Ze swojej strony deklarujemy też 
z  góry prasowy patronat medialny 
WPR nad rozwojem „WuKaDkowej” 
weekendowej turystyki. Nam ten po-
mysł lokalnego rozruszania kości też 
ogromnie przypadł do gustu.

Bogdan Marecki

Podróżując koleją WKD możemy zobaczyć wiele ciekawych 
miejsc i atrakcji: pruszkowski Park Potulickich z pałacykiem 
i Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, zabytki 
miast-ogrodów Podkowy Leśnej, Milanówka i Komorowa, 
pałacyk i Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku, czy muzea 
Motoryzacji i Sztuki Ludowej w Otrębusach.

Ciekawostki WKD

WKD przygotowuje się do wejścia 
w nowy system biletowy połączo-
ny z systemem komunikacji miej-
skiej całej aglomeracji warszawskiej. 
Tzw. wspólny bilet da możliwość 
jazdy na jednym bilecie nie tylko 
„do” Warszawy, ale i podróżowania 
„po” Warszawie środkami komuni-
kacji miejskiej. Obecnie system ten 
funkcjonuje już w WKD, ale jedynie 
na przejazdy w granicach Warsza-
wy (do przystanku Opacz). Jeszcze 
w roku 2009 zostanie rozszerzony 
do Pruszkowa (a może nawet Ko-
morowa).  W dalszych planach jest 
objęcie wspólnym biletem całej li-
nii WKD.

By umożliwić korzystanie z kolej-
ki mieszkańcom miejscowości po-
łożonych dalej od linii WKD, ko-
lej rozwija sieć parkingów samo-
chodowych przy przystankach. 
W Pruszkowie i Komorowie dzia-
łają już parkingi strzeżone Par-
k&Ride, na których funkcjonuje 
jeden łączny bilet na parkowanie 
i przejazd kolejką. Obok większo-
ści innych przystanków kolej wy-
znaczyła niestrzeżone, bezpłatne 
miejsca do parkowania.

WKD jest pierwszą w kraju całko-
wicie sprywatyzowaną koleją pasa-
żerską z holdingu spółek PKP. Od 
września 2007 r. właścicielem spół-
ki WKD jest Konsorcjum Samorzą-
dowe.

Popularna WuKaDka tak wrosła 
w krajobraz i kulturę Mazowsza, 
że grała już w wielu fi lmach (np. 
niezapomniana scena z  piosen-
ką „Siekiera, motyka...” w fi lmie 
„Zakazane piosenki”), występo-
wała w literaturze i poezji, a tak-
że w  popularnych powiedzon-
kach. Jak choćby to, jeszcze przed 
wojną drwiące trochę z dziwacz-
nych nazw mijanych kolejką miej-
scowości:  „O(b)pacz na Salomeę – 
z Reguły Ma-lichy(e) sTworki”

N
ajwięcej pretensji, o  których 
informują nas czytelnicy do-
tyczy zachowania kontrolerów 

sprawdzających bilety w kolejce WKD. 
Często dzieje się tak, że biletu nie spo-
sób skasować ze względu na panujący, 
szczególnie w godzinach szczytu  tłok. 
Inną przyczyną bywają nieczynne kio-
ski. Po prostu biletu nie ma gdzie kupić.
 Przykład pierwszy z brzegu:  „Córka 
z nogą w gipsie jechała w ogromnym tło-
ku na prześwietlenie nogi do Warszawy. 
Zanim zdołała się dostać do kasownika 
dopadli ją kontrolerzy. Nie było żadnego 
tłumaczenia. Kara i koniec!”- żali się na-
sza czytelniczka Marta K. z Pruszkowa.  
„Jechałem rano w niedzielę. Kiosk przy 
przystanku był zamknięty, więc nie mo-
głem kupić biletu. W trakcie jazdy pu-
kałem do motorniczego po bilet, ale nie 
otwierał. Wsiedli kontrolerzy i od razu 
mandat! Nawet nie chcieli zapytać mo-
torniczego, czy mówię prawdę” – pisze 
w liście do redakcji Mirosław Z. z Mi-
chałowic.
 - Kontrolowanie biletów w naszych 

pociągach powierzyliśmy specjalizu-
jącej się w tej dziedzinie fi rmie „Reno-
ma”, nomen omen cieszącej się bardzo 
dobrą renomą pod tym względem. Jed-
nak z punktu widzenia pasażera bez bi-

letu nawet najlepszy kontroler nie bę-
dzie dobry – mówi nam prezes WKD, 
Grzegorz Dymecki – Nie słyszałem o li-
nii komunikacyjnej w Polsce, na której 
tacy pasażerowie mieliby dobre zda-
nie o kontrolerach. Rolą kontrolera jest 
ujawnienie faktu przejazdu bez ważne-
go biletu i wypisanie w takim przypad-
ku należnej kary. Kontroler nie jest od 
tego, aby interpretować okoliczności 
zdarzenia.  Klient, który uważa, że ist-
nieją obiektywne okoliczności przema-
wiające na jego korzyść powinien zwró-
cić się z odwołaniem do nas. To my kwa-
lifi kujemy czy sytuacja usprawiedliwia 
anulowanie kary. I najczęściej tak wła-
śnie się zdarza. Ale chcę podkreślić, że 
decydować o  tym powinien nie kon-
troler, a  właściwa komórka przewoź-
nika. Oczywiście sprawdzanie biletów 
nie zwalnia kontrolera z obowiązku za-
chowania odpowiedniej kultury w tych, 
bądź co bądź, stresujących sytuacjach.
 Warto podkreślić, że w przypadku 
obiektywnego braku możliwości skaso-
wania biletu w kasowniku (np. zepsu-
ty kasownik, zbyt duży tłok w wagonie, 
itp.) podróżny może sam skasować bilet 
wpisując na nim samodzielnie długopi-
sem datę i godzinę rozpoczęcia podró-
ży!  
 Nie wszyscy pasażerowie o tym wie-
dzą, bo na ogół nie wczytujemy się w re-
gulaminy przewoźników przed wej-
ściem do pociągu. A w  tym przypad-
ku szkoda, bo pozwoliłoby to uniknąć 
w  wielu przypadkach niepotrzebnie 
stresujących sytuacji. Informacje o ta-
kiej możliwości skasowania biletu wy-
wieszone są we wszystkich wagonach 
WKD.
 - Warto również zdementować jesz-
cze jedno dość powszechnie funkcjo-
nujące wśród pasażerów  przekonanie 
– dodaje prezes Dymecki – Kontrolerzy 
nie mają prowizji od nałożonych kar!  
Tak więc ich rygoryzm nie jest powodo-
wany własną korzyścią materialną. To 
jest po prostu ich obowiązek zawodowy. 
Taka jest ich praca.                                  BM

Kontroler też człowiek
Wśród największych pretensji 
pasażerów do WKD-ki, chyba 
zaraz po narzekaniach na 
szczytowy tłok w kolejkach, 
lokuje się niezadowolenie 
z zachowania kontrolerów 
sprawdzających bilety.

Jeśli nie ma innej możliwości 
skasowania biletu podróżny 
może go skasować samodzielnie 
- wpisując długopisem datę 
i godzinę rozpoczęcia podróży!!!

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
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Sytuacja przypomina tę, z  którą na 
całkiem innym szczeblu – dyplomacji 
międzynarodowej i debat ministerstw 
spraw zagranicznych oraz rządów, bo-
rykają się państwa po zatwierdzeniu 
granic po II Wojnie Światowej. Teraz 
dochodzi do tzw. prostowania linii gra-
nicznej, bowiem kreski na mapach czę-
sto nijak się mają do realiów w terenie. 
O  tak poważnych kwestiach (wszak 
jedno państwo zazwyczaj traci kilka 
hektarów kosztem drugiego) rozpisuje 
się ogólnokrajowa prasa, jest o tym gło-
śno. Jednak zazwyczaj podszyte jest to 
nutą humoru (to czy inne państwo po-
większyło swoje terytorium bez dzia-
łań wojennych). Kwestie niższego - tyl-
ko z pozoru - szczebla to domena pra-
sy lokalnej. 

Nowe województwo
Najsłynniejszym w minionych miesią-
cach projektem dotyczącym podzia-
łu administracyjnego Rzeczpospolitej 

Polskiej jest kwestia wydzielenia wo-
jewództwa środkowopomorskiego 
ze stolicą w Koszalinie. Ten wariant 

we wszelkich symulacjach pojawia 
się już od wielu lat, bowiem dla milio-

nów obywateli konieczność załatwia-
nia spraw w Szczecinie czy Gdań-

sku z  perspektywy zamieszki-
wania w okolicach Kołobrzegu 
czy Słupska, to paranoja. Czy do 

takiej zmiany dojdzie? Są spore szan-
se, choć jak zwykle pojawią się pytania: 
czy nas na to stać? czy to nie rozrost 
administracji? Jednak w ogólnym roz-
rachunku może okazać się, że z punk-
tu widzenia ekonomii (koszty podró-
ży, migracji dokumentów, czas stra-
cony na przejazdy przez urzędników, 
radnych sejmików, zwykłych obywate-
li itp.) „za” i „przeciw” mogą się zrów-
noważyć. Wygranym będzie sprawność 
działania organów władzy publicznej. 

Mniej powiatów
Planom redukcji około 20 procent po-
wiatów w  Polsce przyświeca chęć 
wzmocnienia tych, które pozostaną. 
W wypadku naszej okolicy dotyczy to 
powiatu zachodnio-warszawskiego, 
który miałby zostać rozdzielony po-
przez dołączenie jego znacznej części 
do powiatu pruszkowskiego. O takim 
wariancie mówi się o pół dekady. Tyl-
ko się mówi, co dalej -zobaczymy. Dzie-
je się tak, gdy – paradoksalnie – pa-
dają również głosy, aby część powia-
tu pruszkowskiego stała się powiatem 
piaseczyńskim. Dotyczy to terenów le-
śnych gminy Raszyn oraz wschodnich 
rubieży tej gminy, która jest znacznie 
lepiej skomunikowana i połączona in-
frastrukturalnie z  powiatem piase-
czyńskim. Mieszkańcy tych terenów 
mają też dosyć nieskuteczności wła-

dzy, która – jak twierdzą – zapomnia-
ła o nich. Rodzą się już inicjatywy od-
dolne mające rozpocząć formalizowa-
nie takiego działania. Z  jakim skut-
kiem? Jednak część mieszkańców jest 
zdesperowana. Dość wspomnieć, że 
dopiero teraz, po wielu latach  wpro-
wadzono kod raszyński i obsługę pocz-
ty w Raszynie dla terenów wsi Dawidy 
(i jej okolic), co zbulwersowało miesz-
kańców tej części gminy. 
- Tyle lat wszystko było dobrze i teraz 
zmieniają? – dziwili się mieszkańcy, dla 
których oznacza to zmiany wielu doku-
mentów. 
Co ciekawsze, mieszkańcy Dawid już 
raz odczuli na sobie znacznie mocniej 
zmianę administracyjną, wypracowa-
ną gdzieś w zaciszu gabinetów. Dzięki 
podzieleniu ich wsi na dwie części, jed-
na został w gminie Raszyn, pozostałą 
stała się… Warszawą. Pech chciał, że 
w tej warszawskiej znalazła się wybu-
dowana czynem społecznym świetlica. 
I tak już zostało.

Więcej gmin?
Chęć oddzielenia się to ostatnio bar-
dzo głośny temat w gminie Michało-
wice. W tym wypadku sprawa dotyczy 
Komorowa, który ma plany na uzyska-
nie samodzielności. Trudno się dziwić. 
Komorów ze swoją urokliwą atmos-
ferą, zamieszkiwany w  sporej części 

przez ludzi zaliczanych do powstającej 
w naszym państwie klasy średniej, ma-
jąc w swoich szeregach przedstawicie-
li wielkiego biznesu, administracji naj-
wyższego szczebla, artystów, ludzi me-
diów, jednym słowem osoby publiczne 
o znacznych wpływach, w opinii wie-
lu nie przystaje do całej michałowickiej 
gminy. To oczywiście budzi radykalnie 
skrajne komentarze. Od negujących 
(w głowach im się poprzewracało) po 
aprobujące (na tym polega demokracja, 
że ludzie sami mogą decydować o swo-
im losie). Oczywiście nie obędzie się bez 
licznych procedur administracyjnych. 
Te również nie przesądzą o  dalszym 
losie gminy Michałowice. I podobnie 
jak w wypadku kwestii powiatów, czy 
nowego województwa padną głosy, że 
dojdzie do przerostu administracji (za-
miast jednego urzędu gminy w Micha-
łowicach będą dwa, z nowym w hipote-
tycznej gminie Komorów włącznie). Po-
dzielony zostanie na dwa jeden budżet 
– skądinąd zamożnej gminy. Na na-
szych łamach opisywaliśmy argumen-
ty Komorowian. Nie sposób się z nimi 
nie zgodzić. Ale czy podzielą je orga-
ny państwowe i dojdzie do zmiany ad-
ministracyjnej kraju – bo wszak o tym 
mowa? Taki scenariuszu wydaje się bar-
dziej niż teoretyczny. W praktyce Mi-
chałowice (gmina) pozostanie taką ja-
ką jest. A może się mylimy?

Secesja gmin 
i powiatów

O niedoskonałości podziału 

administracyjnego 

naszego kraju pisaliśmy już 

niejednokrotnie. Jednak 

jeszcze nigdy dotąd kwestia 

ta nie była tak aktualna 

i głośna jak teraz.

Piotr Iwicki 
Komentarz

Czy Komorów zostanie gminą?

Ź
ródeł sprzeczności intere-
sów należy szukać w nie-
zbyt szczęśliwie doko-
nanym podziale admini-
stracyjnym. Szczycący się 

tradycjami i ambicjami miasta-ogro-
du Komorów został dość nienatural-
nie włączony do powstającej Gminy 
Michałowice, zlepionej dość przypad-
kowo z  kilku wiejskich przedmieść 
Warszawy.  Prawdopodobnie dużo 
bardziej szczęśliwym rozwiązaniem 
byłoby na przykład utworzenie wspól-
nej „miejsko-ogrodowej” gminy łączą-
cej Komorów z Podkową Leśną.  Ko-
morowianie przyznaną im rolę admi-
nistracyjnego wasala Michałowic od 
początku traktowali bowiem niemal-
że jak wymierzony sobie „policzek”. 
Ich suweren był przecież podobnym 
do Komorowa osiedlem, tyle że bez 
miejsko-ogrodowych tradycji i aspira-
cji do miejskiego statusu. O fakcie lo-
kalizacji „stolicy” gminy zdecydowało 
najprawdopodobniej centralne poło-
żenie Michałowic w wytyczonym ob-
szarze.
 Niechęć wzbierała powoli, ale 
sukcesywnie poprzez kolejne, rze-
czywiste bądź wydumane, powody 
do zadrażnień. Komorów chyba tro-
chę z góry patrzył na „wiejską” resz-
tę gminnego świata, a ponieważ nikt 
takiego podejścia nie lubi, ta z kolei 
odwdzięczała się rosnącą niechęcią 
do „pańskich” aspiracji Komorowian. 
Polem ustawicznych wojen bywał na 
przykład podział gminnego budżetu. 
Jako znaczący płatnik gminnych po-
datków, Komorów oczekiwał więk-

szych inwestycji u siebie. Niestety w li-
czebnej przewadze radni reszty gmi-
ny decydowali o preferencjach inaczej 
i lokowali większość środków w uboż-
szych częściach gminy. Konfl ikt nara-
stał przez lata.
 Zarzewiem rozniecającym pożar 
stały się chyba ubiegłoroczne komo-
rowskie batalie:  o niedopuszczenie do 
sprzedaży pól SGGW deweloperowi;  
o powołanie w zielonej części gminy 
Parku Kulturowego;  o ochronę przed 
dewastacją Alei Starych Lip;  o niedo-
puszczenie do rozbudowy drogi tran-
zytowej przez środek ich miejscowo-
ści. We wszystkich tych społecznych 
konfl iktach Komorowianie nabierali 
przekonania, że władza gminna w Mi-
chałowicach (oraz reszta gminy) nie 
wykazuje właściwego zrozumienia dla 
ich racji.

P
omysł secesji musiał kieł-
kować od dawna, bo gdy 
został publicznie ogłoszo-
ny na kilka dni przed pla-
nowanym dorocznym ze-

braniem mieszkańców, okazało się, że 
jest dopracowany w najdrobniejszych 
szczegółach. Gotowa była także li-
sta komorowskich znakomitości, któ-
re inicjatywę poparły. Wśród nich ta-
kie autorytety, jak prof. Jerzy Osiatyń-
ski, prof. Jeremi Królikowski, prof. Ta-
deusz Kulik, prof. Jerzy Kalina, poseł 
Paweł Zalewski, Konstanty Ciciszwili, 
Natalia Kukulska czy Bogusław Lin-
da. Przygotowane przez tzw. Zespół 
Inicjatywny materiały, ulotki i  pre-
zentacje przekonująco argumentowa-

ły mieszkańcom, co Komorów może 
zyskać tworząc własną gminę oraz co 
równie ważne, że cały ten pomysł ma 
realne szanse powodzenia.
 

D
owodem na to, że ha-
sła trafi ły na podatny 
grunt, był fakt, że du-
ża przecież sala gimna-
styczna komorowskie-

go zespołu szkolnego nie mogła po-
mieścić wszystkich przybyłych na ze-
branie mieszkańców. Niemała w tym 
zasługa gości, w tym także zbulwerso-
wanych pomysłem mieszkańców oko-
licznych miejscowości. Multimedial-
ną prezentacją inicjatorzy pomysłu 
przybliżyli zebranym założenia kon-
cepcji. Nowa gmina miałaby status 
gminy miejsko-wiejskiej. Komorów, 

Wiadomość o zamierzonej secesji Komorowa z obszaru 
Gminy Michałowice pojawiła sie nagle, jak przysłowiowy 
grom z jasnego nieba, choć konflikt narastał od lat. Na 
walnym zebraniu mieszkańców w dniu 4 marca tłumnie 
zebrani Komorowianie, miażdżącą przewagą głosów, podjęli 
uchwałę o podjęciu starań w sprawie odłączenia się od Gminy 
Michałowice i utworzenia nowej Gminy Komorów.

dokończenie na stronie 8.

składający się obecnie z dwóch obrę-
bów ewidencyjnych: Komorów Osie-
dle i Komorów Wieś, miałby wspólnie 
nadany status miasta Komorów. Gra-
nica, jako odrębna miejscowość była-
by wsią w nowej gminie. Natomiast 
mieszkańcy pobliskiej Nowej Wsi 
oraz Pęcic Małych mogliby sami zde-
cydować, czy chcą wejść w skład nowej 
gminy, czy pozostać w starej. Obecna 
Gmina Michałowice należy do naj-
większych w województwie, dlatego 
ewentualny podział na dwie mniejsze 
jest administracyjnie możliwy. Nowa 
Gmina Komorów liczyłaby ok. 6 tys. 
mieszkańców, a właśnie gmin o po-
dobnej wielkości  jest w Polsce najwię-
cej. Na dodatek nie należałaby ona 
do gmin biednych. W zaprezentowa-
nych przez siebie szacunkowych wy-

liczeniach prof. Jerzy Osiatyński do-
wodził, że gmina nie tylko zarobiła-
by na siebie, ale i na nowe inwesty-
cje. Poparcie dla „nowej samorządo-
wej inicjatywy wzięcia swoich spraw 
we własne ręce” wyraził również po-
seł na sejm Paweł Zalewski. Zaproszo-
ny na spotkanie burmistrz Podkowy 
Leśnej, Andrzej Kościelny podzielił 
się z zebranymi refl eksjami dotyczą-
cymi doświadczeń funkcjonowania 
swojej niedużej gminy, co dla Komo-
rowian było o tyle istotne, że Podko-
wa jest dla nich dobrym punktem od-
niesienia. Po zaplanowanym podziale 
byliby od niej nawet i więksi, i bardziej 
zasobni budżetowo.  
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Aktualności

 Redaktor Naczelny wraz z  całym 
Zespołem Gazety WPR, przepraszają 
za zamieszczenie informacji podanych 
na łamach gazety z dnia 28.11.2008r. 
nr 0043 str. 8 artykułu pt. „Krew-
ni i znajomi królika” oraz na stronach 
internetowych Gazety WPR w  dniu 
27.11.2008r., w których treści znalazły 
się fakty niezgodne z prawdą.
 Autorka artykułu „Zofi a Hamilton”, 
na skutek swojej nierzetelności posłu-
żyła się niesprawdzonymi informa-
cjami, co doprowadziło do naruszenia 

dóbr osobistych wymienionych w arty-
kule osób.
 Obecnie wiemy, że, przedmiotowy 
artykuł podpisany przez „Zofi ę Hem-
powicz” był już publikowany  przed 
trzema laty na stronach www.obiek-
tyw.info.pl pod tytułem „Gospodarcza 
inspiracja”.
 A zatem:
W imieniu Gazety WPR przepraszam 
wymienione w w/w artykule osoby peł-
niące funkcje publiczne, tj.: Panią Gra-
żynę Walczyk, Pana Piotra Galińskie-

go, Pana Mirosława Gajowniczka, Pa-
na Andrzeja Okurowskiego oraz Pa-
na Krzysztofa Filipiaka z powodu na-
rażenia na utratę dobrego imienia i za-
ufania, niezbędnych do wykonywania 
obowiązków związanych z pełniony-
mi przez nich funkcjami publicznymi 
w gminie i powiecie grodziskim.
 W związku z powyższym informu-
ję, iż:
1) Stowarzyszenie „Inspiracja” nie ist-
nieje i nigdy nie było zarejestrowane. 
W związku z powyższym, Pan Piotr Ga-

Sprostowanie do artykułu pt. „Krewni i znajomi królika” z dnia 28.11.2008r.

liński, wiceburmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego nie mógł pełnić funkcji pre-
zesa nieistniejącego Stowarzyszenia.
2) Radny Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim Pan Mirosław Gajowni-
czek z tego samego powodu nigdy nie 
pełnił funkcji członka Zarządu Stowa-
rzyszenia „Inspiracja”.
3) Pani Grażyna Walczyk nie jest i nie 
była radną powiatową. Nie szefuje 
Ośrodkowi ds. Uzależnień w Grodzisku 
Mazowieckim – taka instytucja w ogó-
le nie istnieje.

4) Pan Andrzej Okurowski – jako radny 
powiatowy nie narusza prawa piastu-
jąc stanowisko dyrektora administra-
cyjnego Centrum Kultury.
5) Pan Krzysztof Filipak – nie jest wice-
starostą powiatu grodziskiego.
 Po weryfi kacji opublikowanych tre-
ści Zespół Redakcyjny Gazety WPR 
uważa, iż wskazane w artykule osoby 
wykonując obowiązki związane z peł-
nieniem funkcji publicznych nie stoją 
w sprzeczności z prawem jak również 
nie łamią obowiązującego prawa.

 Dyskusja, która wywiązała się po 
prezentacji dała wyraz obawom i emo-
cjom, jakie budzi projekt podziału gmi-
ny. Wrzenie w tylnych rzędach, w któ-
rych grupowali się pozakomorowscy 
uczestnicy zebrania było tak duże, że 
prowadzący obrady przewodniczący za-
rządu osiedla Komorów, Michał Jeżew-
ski podjął decyzję o udzielaniu głosu je-
dynie mieszkańcom Komorowa i Gra-
nicy. Pytano o to, czy w sytuacji kryzy-
su nową gminę będzie stać na utrzyma-
nie swojej administracji, czy nie będzie 
komplikacji formalnych i rozliczenio-
wych dla ludzi i fi rm, czy nie odbije się 
to na fi nansowaniu pracy szkół i placó-
wek socjalnych. Odpowiedzi pomysło-
dawców projektu, w tym komorowskich 
radnych, były chyba zadowalające pyta-
jących, bo wyniki przeprowadzonego 
w fi nale głosowania wskazały na jed-
noznaczne poparcie mieszkańców Ko-
morowa i Granicy dla inicjatywy utwo-
rzenia własnej gminy – zgromadzeni 
na sali oddali 240 głosów „za”, 35 gło-
sów „przeciw”, a 25 głosujących wstrzy-
mało się od jednoznacznej deklaracji. 
 Wychodzący ze spotkania goście 
byli bardzo zawiedzeni tym, że nie do-
puszczono ich do głosu. Pojawiły się na-
wet zarzuty manipulacji.  – Zebranie 
było prowadzone bardzo tendencyjnie 
i w myśl z góry zaplanowanego scena-
riusza, dążącego do uniemożliwienia 
rzeczywistej dyskusji – żaliła się prze-
wodnicząca Zarządu Osiedla Michało-

wice, Anna Olak-Popko, która też chcia-
ła zabrać głos w dyskusji – Nawet wój-
ta gminy dopuszczono do głosu dopie-
ro po głosowaniu.
 - Nie było z mojej strony  żadnej ma-
nipulacji – odpowiadał nam po zebra-
niu przewodniczący Jeżewski – To by-
ło zebranie mieszkańców Komorowa 
i  Granicy, a  ponieważ wiedzieliśmy, 
że na sali były także rozbijackie grupy 
przeciwników naszej inicjatywy z  in-
nych części gminy, dla zachowania me-
rytorycznego charakteru dyskusji po-
stanowiłem ograniczyć ją tylko do wy-
powiedzi uprawnionych mieszkańców. 
I oni mogli się przecież wypowiedzieć 
bez ograniczeń czy za, czy przeciw. Inni 
będą mogli się wypowiadać w tej spra-
wie na zebraniach w swoich miejscowo-

ściach. Zresztą słuszność tej decyzji po-
twierdziło samo głosowanie. Przy tak 
jednoznacznym poparciu mieszkań-
ców wysłuchiwanie żali i awantur tych, 
którzy się na to nastawiali, byłoby jedy-
nie niepotrzebną stratą czasu dla nas 
wszystkich.  To zebranie i podjęta przez 
mieszkańców decyzja to jest zresztą do-
piero pierwszy krok. Mam nadzieję, że 
na dalszym etapie postępowania przyj-
dzie czas na załagodzenie niepotrzeb-
nych emocji. Podobne zebrania odbę-
dą się teraz w Komorowie Wsi, Pęcicach 
Małych, a także być może w Nowej Wsi. 
A potem czeka nas wdrożenie procedu-
ry wniosku do MSWiA.
 O  tym, że powstałe kontrowersje 
trudno będzie łagodzić, świadczyć mo-
że choćby przebieg i decyzje nadzwy-

dokończenie ze strony 6.

czajnej sesji Rady Gminy Michałowice 
zwołanej nazajutrz po komorowskim 
zebraniu. Już wcześniej głosowania mi-
chałowickiej Rady były bardzo prze-
widywalne i  układały się zazwyczaj 
wg parytetu - radni komorowscy kon-
tra radni reszty gminnego świata (ko-
lejność wymienienia stron przypadko-
wa – przyp. red.). Teraz zaczyna wyglą-
dać to tak, jakby radni obu stron głoso-
wali nie „w sprawie”, a „przeciwko” zda-
niu prezentowanemu przez przeciwni-
ka. Na tej sytuacji najgorzej ma szansę 
wychodzić właśnie owa „sprawa”, czyli 
wspólny interes gminnej społeczności. 
Z tego punktu widzenia kto wie, czy nie 
najlepiej dla jednej i drugiej strony było-
by, gdyby do secesji Komorowa jednak 
doszło.

granica proponowanej nowej gminy 
miejsko-wiejskiej Komorów

obszar miejski w nowej gminie 
Komorów

obszar wiejski (wieś Granica) w nowej 
gminie Komorów

obszar wiejski, którego mieszkańcy 
mogą zdecydować o przyłączeniu do 
inicjatywy nowej gminy Komorów

obręby ewidencyjne okrojonej Gminy 
Michałowice

Reguły

Opacz Kolonia

Opacz MałaMichałowice

Osiedle

Michałowice

Wieś

Sokołów

Pęcice
WDW Helenów

Nowa

Wieś

Granica

Komorów

Osiedle

Komorów 

Wieś

Suchy 
Las

Pęcice 

Małe

Mapa nowej gminy 
Komorów

Czy Komorów zostanie gminą?

26 lutego w  Grodzisku Mazowiec-
kim odbyło się po raz pierwszy otwar-
te dla lokalnych społeczności spotka-
nie informacyjno-dyskusyjne. Jego 
celem było przedstawienie i przybliże-
nie idei i założeń przygotowywanych 
warsztatów komunikacyjnych. Cho-
dziło także o publiczną prezentację in-
teraktywnej strony internetowej pro-
jektu i zachęcenie wszystkich zainte-
resowanych do jej użytkowania. Po-
nieważ prace tzw. komitetu sterują-
cego projektem odbywają się w gronie 
radnych obu miast „za drzwiami za-
mkniętymi”, spotkanie to, ogólnie do-
stępne dla wszystkich zainteresowa-
nych, miało być miejscem dialogu z lo-
kalnymi społecznościami. 
 Intencje ze wszech miar słuszne, 
ale niestety… zawiedli „kooperanci”. 

Spotkanie przygotowywane oraz na-
głaśniane (teoretycznie) przez lokal-
ne media od kilku tygodni, zgroma-
dziło na sali... około 30 osób spoza ze-
społu przygotowawczego. Nie mogło 
być jednak inaczej, skoro dwukrotnie 
zmieniano jego termin, a trzykrotnie 
(!) miejsce, w którym miało się odbyć 
(ostatnia zmiana miejsca w przeddzień 
spotkania!!!). Prasa lokalna, której czę-
stotliwość ukazywania się jest w naj-
lepszym przypadku tygodniowa, w ża-
den sposób nie była w stanie obsłużyć 
takiej kreatywności organizacyjnej go-
spodarzy grodziskiego spotkania. 
 W tym miejscu przepraszamy oczy-
wiście naszych czytelników, których 
skierowaliśmy (WPR48) do Grodziskie-
go Ośrodka Kultury, gdzie miało się 
odbyć, ale za zmienianymi w ostatniej 
chwili miejscami jego przeprowadzenia 
– nie udało nam się nadążyć. Wygląda-
ło to tak, jakby komuś zależało, żeby 

zainteresowanych sprawą wysłać na 
przysłowiowy Berdyczów. Mieszkańcy 
Grodziska byli u siebie, więc ich szan-

se w tych podchodach były większe, ale 
współczujemy zainteresowanym z Mi-
lanówka, którym zafundowano praw-
dziwy „bieg na orientację” po obcym 
mieście.
 Szczęśliwcy, którym udało się do-

Powiat Grodziski. Przygotowania do warsztatów komunikacyjnych, które mają rozstrzygnąć spór o budowę obwodnicy pomiędzy Milanówkiem 

a Grodziskiem Mazowieckim, weszły w fazę ogólnych konsultacji społecznych.

Zakonspirowane konsultacje w sprawie przebiegu obwodnicy

Możliwość dyskusji 
i zaprezentowania własnych 

koncepcji rozwiązań dla 
lokalnej komunikacji 

Grodziska i Milanówka 
znajduje się na stronie: 

www.ibspan.waw.pl/stzm 

trzeć na salę gimnastyczną zespo-
łu szkolnego przy ul. Żwirki i  Wigu-
ry, gdzie w końcu do spotkania doszło, 
mieli możliwość uczestniczenia w wy-
kładzie prowadzącej projekt dr Haliny 
Siemko-Tomaszewskiej na temat po-
wstawania oraz nowoczesnych metod 
rozwiązywania konfliktów społecz-
nych. Mieli również okazję obejrzenia 
prezentacji uruchomionej właśnie stro-
ny internetowej projektu. Przypadko-
wy i nieprzygotowany lokal nie dawał 
niestety możliwości zrealizowania za-
planowanej prezentacji multimedial-
nej, zatem i  zamierzona dyskusja na 
jej temat uwięzła w zarodku. Dyskuto-
wano, więc ogólnie o szansach i możli-
wościach wpływu przygotowywanych 
warsztatów mediacyjnych na rozwią-
zanie problemów komunikacyjnych 
obu miast.
 Przypominamy, że poprzez zapre-
zentowaną stronę internetową każ-

dy zainteresowany może wziąć udział 
w ogólnej dyskusji, zaprezentować swój 
punkt widzenia oraz własne propozy-
cje rozwiązań lokalnych problemów ko-
munikacyjnych. Tą drogą można rów-
nież zgłaszać kandydatury uczestni-
ków i ekspertów mających wziąć bez-
pośredni udział w  samych warszta-
tach. Chodzi o to, by wybrać „najlep-
szych z najlepszych”, zarówno spośród 
przedstawicieli lokalnych społeczno-
ści, jak i specjalistów w poszczególnych 
dziedzinach mogących kompetentnie 
przysłużyć się sprawie.

Następne tego typu otwarte spotka-
nie na razie nie jest planowane. Gdyby 
się jednak miało odbyć postulujemy, by 
organizował je Milanówek. Odnosimy, 
bowiem nieodparte wrażenie, że do ro-
li organizatora bilateralnych kontak-
tów mediacyjnych podchodzi zdecydo-
wanie poważniej.

Szanowny Panie Redaktorze, 

Odpowiadając na Pana 
pytanie dotyczące 
przypadków podziału 
istniejących gmin na 
mniejsze uprzejmie 
informuję, że zgodnie 
z art. 104 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. 
Przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące 
administracje publiczną 
(Dz. U. Nr 133, poz. 872 
ze zm.) w okresie do 
dnia 31 grudnia 2005 r. 
dokonywanie podziału gmin 
w celu utworzenia nowej 
gminy nie było możliwe.
     Żadna nowa gmina 
nie powstała w wyniku 
podziału istniejących gmin 
na mniejsze także w okresie 
późniejszym. 

Wioletta Paprocka
Rzecznik prasowy MSWiA

Olgierd Lewan



 Pierwsze zajęcia odbędą się już 21 
marca w Collegium Civitas o godzinie 
09:00. Organizatorem warsztatów jest 
fi rma Casio.
 Kurs „Zdaj matmę na maturze” 
skierowany jest do tegorocznych ma-
turzystów oraz uczniów młodszych 
pragnących już rozpocząć przygoto-
wania do egzaminu dojrzałości. Mając 
na uwadze fakt, iż matematyka nie jest 
przedmiotem łatwym, do współpra-
cy przy prowadzeniu zajęć zaproszono 
wybitnych nauczycieli oraz wykładow-
ców z polskich uczelni wyższych. Wie-
dzę uczestników zajęć ugruntują i po-
szerzą m. in. doradczyni metodyczna, 
współorganizatorka Forum Dydakty-
ki Matematyki dr Agnieszka Herma 
z  Kolegium Nauczycielskiego w  Biel-
sku-Białej, mgr Janina Duda z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, 
której uczniowie odnoszą liczne sukce-
sy w konkursach matematycznych, dr 
Krzysztof Nowakowski z Liceum Ogól-
nokształcącego im. Św. Marii Mag-
daleny w Poznaniu, który uczył m.in. 
w  szkołach amerykańskich, współ-
twórca bloga na stronie kalkulatory.pl 
oraz dr Tomasz Karolak z Uniwersyte-
tu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 Pierwsze warsztaty z  cyklu „Zdaj 
matmę na maturze” odbędą się 21 mar-
ca w sobotę, o godz. 9:00, w Collegium 
Civitas (budynek Pałacu Kultury i Na-
uki). Zajęcia poprowadzi dr Agnieszka 
Herma, która omówi tematykę zwią-

Bezpłatne kursy przygotowawcze dla maturzystów

zaną z wielomianami i funkcjami wy-
miernymi. Drugie zajęcia odbędą się 
27 marca w piątek, o godz. 16:30. Te-
matem warsztatów, które poprowadzi 
mgr Janina Duda, będą funkcje trygo-
nometryczne kąta ostrego, planimetrii 
oraz elementów geometrii analitycz-
nej, przez wielu uważane za jedno z naj-
trudniejszych matematycznych za-
gadnień. Trzecie spotkanie w ramach 
„Zdaj matmę na maturze” będzie jed-
nocześnie ostatnim, które odbędzie się 
w Collegium Civitas. Zajęcia z ciągów 
liczbowych poprowadzi dr Krzysztof 
Nowakowski. Spotkanie odbędzie się 
4 kwietnia o godz. 9:45. Ostatnie wy-
kłady odbędą się 18 kwietnia o godz. 
11:30 w Akademii Leona Koźmińskie-
go. Poprowadzi je dr Tomasz Karolak, 
a tematyka, którą będzie przedstawiał 
to stereometria, kombinatoryka i ra-
chunek prawdopodobieństwa.
 Wszystkie zajęcia w ramach cyklu 
„Zdaj matmę na maturze” są bezpłat-
ne. Aby wziąć udział w  warsztatach 
należy wysłać zgłoszenie na adres ma-
ilowy: matematyka@zibi.pl, w  tema-
cie wiadomości wpisując „POTWIER-
DZAM”, a w treści maila imię, nazwi-
sko oraz nazwę swojej szkoły. 
 Organizatorem projektu jest fi rma 
Casio, patronami medialnymi - mie-
sięcznik Wiedza i Życie, dwutygodnik 
Cogito oraz portal DlaStudenta.pl, 
a partnerem Collegium Civitas.

Bartosz Szymeczko

Tegoroczne matury coraz bliżej. Wśród przedmiotów wzbudzających prawdziwy lęk w szkolnych ławach znajduje się 

m.in. wymagająca matematyka. Bezpłatny kurs przygotowawczy „Zdaj matmę na maturze” ma pomóc wszystkim 

tym, którzy bez najmniejszych problemów chcą zdać egzamin dojrzałości z tego przedmiotu. 

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!

Edukacja
Bezpłatny dodatek do Gazety WPR.              13 marca 2009. Nakład 30.000 egz.

Pruszkowska Giełda Oświaty 
Dziś (piątek 13 marca) 

w godz. 10.00-15.00
Pruszków, Hala Sportowa Znicz

ul. Bohaterów Warszawy

Następny 
dodatek 
Edukacja 
już w maju!

Więcej informacji

w biurze reklamy

Gazety WPR:

(22) 728 18 64

reklama@gazetawpr.pl
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J
ak mówi Dariusz Słotwiń-
ski, człowiek – legenda 
w branży budowlanej, dziś  
Dyrektor ds. Rozwoju fi r-
my STRABAG Spółka z o.o.: 

„Dobry majster, mistrz lub brygadzi-
sta po technikum to prawdziwy skarb 
dla przedsiębiorstwa. Często cenniej-
szy niż inżynier, bo nie pędzi za szyb-
ką karierą, tylko dąży do doskonale-
nia i solidnej pracy na swoim stano-
wisku ”. 
 Mimo kryzysu, na rynku pracy 
poszukuje się właśnie takich specja-
listów. Szczególnie w branżach tech-
nicznych, usługowych i  administra-
cyjno – fi nansowych. Bardziej atrak-
cyjnym w  oczach pracodawców jest 
kandydat z  technikum, niż ten tuż 
po liceum ogólnokształcącym. Posia-
da on nie tylko wiedzę ogólną, czy 
umiejętność posługiwania się języka-
mi obcym, ale i nieobca jest mu ter-
minologia charakterystyczna dla za-
wodu, najnowsze technologie w bran-
ży, profesjonalne programy kompute-
rowe wykorzystywane na stanowisku 
pracy oraz – najogólniej ujmując – spe-
cyfi ka zawodu. Jeżeli w dodatku wcze-
śniej, w trakcie nauki w szkole, odby-
wał praktyki zawodowe u swojego po-
tencjalnego pracodawcy i  zapisał się 
w jego pamięci jako człowiek zaanga-
żowany i dobry w kontakcie osobistym 
– wtedy miejsce pracy „murowane”. 
 Podobnie rzecz się ma z absolwen-
tami zasadniczych szkół zawodowych. 
Dobre stopnie na świadectwie końco-
wym świadczą o podejściu kandydata 
do zdobywania wiedzy i pewnej kultu-
rze ogólnej. Do tego dyplom potwier-
dzający kwalifi kacje zawodowe, dobre 
umiejętności zdobyte w trakcie prak-
tycznej nauki zawodu, umiejętność 
konstruktywnego porozumiewania 
się z  ludźmi i  gotowość do dalszego 
rozwoju – wszystko to zwiększa szan-
sę na atrakcyjne zatrudnienie i  lep-
sze zarobki. Jednocześnie nic nie stoi 
na przeszkodzie, by kształcić się dalej 
i piąć się po szczeblach kariery zawo-
dowej. Wystarczą pracowitość i dobra 
motywacja.

Wczoraj i dziś...
 Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława 
Staszica przy ul. Promyka w Pruszko-
wie od 45 lat kształci przyszłych pra-
cowników różnych branż. We wcze-
śniejszych latach szkoła specjalizo-
wała się w nauczaniu adeptów branży 
budowlanej i zawodów okołobudow-
lanych. Później również związanych 
z ochroną środowiska, usługami i in-
nych. Spośród absolwentów znacząca 
liczba może poszczycić się wspania-
łą karierą zawodową. Wielu jest inży-
nierami, kierownikami budów i zakła-
dów, architektami, specjalistami inży-
nierii środowiska, cenionymi fachow-
cami, właścicielami fi rm.
 Dziś Zespół oferuje naukę w  Za-
sadniczej Szkole Zawodowej, Tech-
nikach i  Liceum Profi lowanym oraz 
w  szkołach dla dorosłych: Liceum 
Uzupełniającym i  Studium Policeal-

Szkoła dla ludzi z wyobraźnią

nym. Tu naukę pobierają też ucznio-
wie Publicznego Gimnazjum nr 2. 
 Od roku Zespół Szkół nr 1 jest je-
dyną szkołą w  Powiecie Pruszkow-
skim prowadzącą szerokoprofilowe 
kształcenie zawodowe młodzieży. To 
tu znajdują się jedyna w powiecie Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa oraz tech-
nika dla młodzieży: budowlane, dro-
gownictwa, ochrony środowiska, in-
formatyczne i ekonomiczne. 

Wystarczy chcieć...
 Zatrudnieni w Zespole nauczyciele 
dokładają wszelkich starań, by zapew-
nić jak najwyższy poziom kształcenia. 
Poświęcają swój wolny czas i spotykają 
się na indywidualnych zajęciach z naj-
zdolniejszymi uczniami, dbając o in-
tensywny rozwój ich talentów. Żad-
na „perełka” nie umknie ich uwadze. 
M.in. dzięki takim zajęciom najlep-
si uczniowie zajmują czołowe miejsca 
w  konkursach, szczególnie z  przed-
miotów ścisłych (matematyka, fi zy-
ka). Nauczyciele pomagają też najsłab-
szym nadrobić zaległości, jeśli ci ze-
chcą tylko przyjąć pomoc i są skłonni 
popracować trochę więcej. Pytani, cze-
go oczekują od swoich uczniów, odpo-
wiadają: „Chęci do pracy, korzystania 
z naszej wiedzy i przyzwoitego zacho-
wania. Z resztą – damy sobie wspólnie 
radę”. Dużo?
 W szkole szczególny nacisk kładzie 
się  na rozwój kompetencji kluczowych 
(sprawne posługiwanie się językiem 
polskim, porozumiewanie się w języ-
kach obcych, kompetencje matema-
tyczne i  naukowo-techniczne, któ-
re ułatwiają komunikację interper-
sonalną oraz  rozwiązywanie proble-
mów wynikających z codziennych sy-
tuacji i lepsze zrozumienie świata). 
 Ogromną wagę przywiązuje się 
też do prawidłowego rozwoju emocjo-
nalnego oraz społecznego młodzie-

Sama matura to już za mało. Nie zawsze tytuł magistra daje większe szanse zatrudnienia. Teraz w cenie są specjaliści. Raczej bez 
problemu znajdują pracę w Polsce i za granicą. Fachowcy zarabiają znacznie więcej niż niejeden absolwent szkoły wyższej. Pracodawcy 
coraz bardziej doceniają dobrze wykształconych młodych pracowników średniego i niższego szczebla z dyplomem potwierdzającym ich 
kwalifikacje zawodowe. 

Artykuł sponsorowany. „Budowlanka” gwarancją sukcesu

ży. Każdy potrzebujący pomocy uczeń 
może liczyć na profesjonalne wspar-
cie pedagoga lub psychologa. Organi-
zowane są liczne warsztaty rozwijają-
ce umiejętności społeczne, w tym do-
tyczące technik efektywnego uczenia 
się. 
 Również Rodzice uczniów mogą li-
czyć na wsparcie szkoły – indywidual-
ne oraz w ramach grupowych warsz-
tatów. Dzięki uczestnictwie w projek-
cie „Szkoła dla Rodziców” mają moż-
liwość poprawić swoje kompetencje 
rodzicielskie, nauczyć się skuteczniej 
rozwiązywać konfl ikty pojawiające się 
w rodzinie i nawiązać lepsze relacje ze 
swoim nastoletnim dzieckiem.

Z funduszami unijnymi po sukces
 W Zespole Szkół nr 1 został opra-
cowany, we współpracy ze Staro-
stwem Powiatu Pruszkowskiego, au-
torski projekt „Mobilni zawodowo 
i  gotowi na nowe wyzwania”, który 
w  konkursie Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki  Priorytet IX, Dzia-
łanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności 
i  jakości szkolnictwa zawodowego”, 
został bardzo dobrze oceniony. W ran-
kingu wniosków projekt znalazł się na 
3 miejscu. Dzięki temu z środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
szkoła otrzyma w latach 2009 – 2012 
dotację na realizację działań skiero-
wanych do młodzieży z  Techników 
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 
 W części dotyczącej kształcenia za-
wodowego przyszłych techników bu-
downictwa i drogownictwa projekt bę-
dzie realizowany w partnerstwie z fi r-
mą STRABAG Sp. z o.o.

Otrzymane środki umożliwią:
- wyrównanie dysproporcji w  osią-
gnięciach edukacyjnych (zajęcia wy-
równawcze) oraz w dostępie do pod-
ręczników,

- pogłębianie umiejętności kluczo-
wych (zajęcia dodatkowe z  jęz. pol-
skiego, angielskiego, matematyki i fi -
zyki),
- rozwój zainteresowań i  zdolności 
uczniów (sekcje sportowe, koła  za-
wodowe, językowe, matematyczne, fi -
zyczne),
- organizowanie szkoleń z zakresu no-

woczesnych technologii,
- nabycie przez uczniów umiejętności 
poruszania się po rynku pracy i zakła-
dania własnej fi rmy (warsztaty eduka-
cyjne i prelekcje),
- wsparcie rozwoju społecznego i emo-
cjonalnego uczniów (warsztaty psy-
choedukacyjne, praca indywidualna 
z psychologiem/ pedagogiem),
- doposażenie pracowni w nowocze-
sny sprzęt badawczy oraz pomoce 
i środki dydaktyczne,
- stworzenie systemu motywacyjne-
go dla uczniów ( bezpłatne między-
narodowe egzaminy językowe i kom-
puterowe, dodatkowe kursy zawodo-
we, obozy sportowo – edukacyjne, za-
graniczne wyjazdy językowo – krajo-
znawcze).
Również Rodzice uczniów mogą li-
czyć w ramach projektu  na wsparcie 
w postaci szkolenia „Jak motywować 
dziecko do pracy szkolnej”.
 Jeśli kończysz w tym roku gim-
nazjum, jesteś gotowy do samodo-
skonalenia, chcesz dobrze wyko-
rzystać najbliższe lata nauki i rozu-
miesz jak ogromną rolę odgrywa we 
współczesnym świecie specjalistycz-
ne wykształcenie, koniecznie dołącz 
do grona uczniów Zespołu Szkół nr 1 
im. St. Staszica w Pruszkowie. Wię-
cej informacji możesz uzyskać pod-
czas dni otwartych szkoły 19 marca 
i 21 kwietnia w godz. 17-19 oraz na 
www.zsnr1-pruszkow.com 
i telefonicznie: 022 728 86 54. 
ZAPRASZAMY!
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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

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

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:
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Liceum 
Ogólnokształcące
3 lata

klasa informatyczna

język angielski, język niemiecki, 
rozszerzony program matematyki, 
informatyki

klasa językowo-turystyczna

język angielski, język niemiecki, 
rozszerzony program języka 
angielskiego, geografi 

klasa humanistyczna

język angielski, język francuski, 
rozszerzony program historii, 
WOS-u

Dni otwarte: 
23 kwietnia, godz. 18.00
21 maja, godz. 18.00

koszykówka chłopców
piłka nożna chłopców
piłka siatkowa dziewcząt
lekkoatletyka

Kandydaci do szkoły powinni 
posiadać:

bardzo dobry stan zdrowia 
potwierdzony zaświadczeniem 
lekarza sportowego
pisemną zgodę rodziców

Pierwszym etapem w rekrutacji jest 
przystąpienie do testu sprawnościowego

3 czerwca o godz. 15.30 - lekkoatletyka i 
piłka siatkowa
5 czerwca o godz. 15.30 - koszykówka i 
piłka nożna

W ramach szkolenia sportowego 
szkoła organizuje zajęcia na basenie, 
wyjazdy sportowe

Dni otwarte: 
23 kwietnia, godz. 18.00
21 maja, godz. 18.00

Liceum Ogólnokształcące 
Sportowe w dyscyplinach 
sportowych:

koszykówka chłopców
piłka nożna chłopców
piłka siatkowa dziewcząt
piłka ręczna chłopców
lekkoatletyka

Kandydaci do szkoły powinni posiadać:

bardzo dobry stan zdrowia 
potwierdzony zaświadczeniem lekarza 
sportowego
pisemną zgodę rodziców

Pierwszym etapem w rekrutacji jest 
przystąpienie do testu sprawnościowego

6 czerwca o godz. 10.00 (sobota)

W ramach szkolenia sportowego szkoła 
organizuje zajęcia na basenie, wyjazdy 
sportowe

Absolwentom Gimnazjum Sportowego 
ZSTiO zapewnia kontynuację nauki w 
Liceum Ogólnokształcącym

Gimnazjum Sportowe
w dyscyplinach 
sportowych:

Dni otwarte: 
23 marca, godz. 18.00
20 kwietnia, godz. 18.00

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących

rok szkolny 2009-2010

Zapewniamy:

wysoki poziom nauczania,
bogaty program zajęć pozalekcyjnych,
opiekę psychologa i pedagoga,
indywidualizację nauczania i wycho-
wania także dla uczniów klas sporto-
wych,
obozy sportowe, językowe, wycieczki 
krajowe i zagraniczne
życzliwą kadrę pedagogiczną

Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących 

w Pruszkowie, 
ul. Gomulińskiego 2

tel. 022 758 89 62, 63; 
fax. 022 758 89 64
www.zstiopruszkow.neostrada.pl

Po pierwsze: Zdecyduj co 
zdawać i co studiować
Nie jest to prosty wybór, ale jeden z naj-
ważniejszych w drodze do sukcesu. De-
cyzja musi być przemyślana i przede 
wszystkim WŁASNA. Należy wziąć 
pod uwagę swoje możliwości, zainte-
resowania i talent. Przykładowo - bę-
dąc asem z języka polskiego, nie łatwo 
dostać się na Politechnikę. Oczywiście 
jest to do zrobienia, ale czy jesteś na ty-
le zdyscyplinowany i zmobilizowany, 
aby uczyć się tego czego nie lubisz? Za-
stanów się kim chcesz być, z czego je-
steś dobry, a potem zestaw to ze swoimi 
marzeniami i wybierz najlepszą opcję.

Po drugie: Naukę trzeba zacząć 
już teraz
Nie można odkładać wszystkiego na 
późnej. Pamiętaj, że im wcześniej za-
czniesz, tym szybciej skończysz. W ma-
ju robi się już bardzo ciepło i  spacer 
z przyjaciółmi często jest bardziej ku-
szący niż ślęczenie nad książkami. Im 
więcej nauczysz się teraz, tym mniej 
będziesz stresował się przed maturą.

Po trzecie: Nie bój się
Nie przestrasz się ilości materiałów do 
przerobienia, wymagań nauczycieli, 

czy ilości czasu jaki pozostał do matu-
ry. Pomyśl, że ten egzamin to taka nie-
co większa klasówka. Zmobilizuj się do 
systematycznej pracy, a zobaczysz, że 
nie jest to takie straszne.

Po czwarte: Wiesz więcej, niż ci 
się wydaje
Wydaje ci się, że nic nie wiesz, nie wia-
domo od czego zacząć, a czasu tak ma-
ło. Nie wpadaj w panikę. Przede wszyst-
kim zacznij się uczyć. W mgnieniu oka 
zrozumiesz, przerabiając materiały, jak 
wiele wiedzy masz już przyswojonej.  
Egzamin maturalny jest sprawdzianem 
tego, czego uczyłeś się już wcześniej.

Po piąte: Znajdź swoją metodę 
na naukę
Na każdy problem jest jakiś sposób, 
trzeba go tylko odkryć. Jedni wo-
lą uczyć się rano, inni wieczorami. Są 
uczniowie preferujący uczenie się bez 
przerw, inni z  przerwami, w  ciszy, 
przy muzyce, sami, z przyjaciółmi itd. 
Znajdź swój sposób, nie ucz się wbrew 
sobie. Staraj się uruchomić zmysły: 
czytaj, słuchaj, przepisuj, powtarzaj na 
głos. Rób wszystko, aby nie nudzić się 
z nauką, a na pewno odkryjesz sposób, 
który sprawi, że będzie ona przyjemna.

Matura. Przed Wami trudne pół roku, nie da się ukryć. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na pewno będzie to czas 
ciężkiej pracy, raz nudnej i męczącej, raz ciekawej i pełnej humoru. Jeśli postaracie się zastosować do pięciu przykazań maturzysty, 
wszystko powinno się zakończyć HAPPY ENDEM.

Pięć przykazań maturzysty
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Wywiad

P
rzypomnijmy – w  po-
przednim WPR pod-
sunęliśmy mieszkań-
com Podkowy Leśnej 
pomysł wykorzystania 
nadarzającej się okazji 

wykupu znajdującego się w prywat-
nych rękach tzw. Pałacyku Myśliw-
skiego,  mieszczącego się w central-
nym punkcie miasta przy głównej 
ulicy Jana Pawła II. W naszym prze-
konaniu jest to nie tylko okazja na 
przejęcie dla całej społeczności jed-
nego z najbardziej charakterystycz-
nych i najcenniejszych zabytków ar-
chitektonicznych starej Podkowy, ale 
i okazja żeby to słynne Miasto-Ogród 
doczekało się wreszcie godnej siebie 
i  swojej legendy siedziby miejskich 
władz i urzędów. Pomysł spotkał się 
z  żywym odzewem naszych czytel-
ników!
 „To naprawdę ŚWIETNY PO-
MYSŁ!!!!! Jako rodowita mieszkanka 
Podkowy podpisuję się pod nim cał-
kowicie! Tylko ciekawe czy podpiszą 
się pod nim też nasi „wybrańcy ludu” 
z Rady Miasta???” – pisze na forum 
internetowym naszej gazety „aga”.
 „Znajomi mi powiedzieli, że o tym 
napisaliście. To super pomysł! Ja też 
uważam, że mojej ukochanej Podko-
wie brakuje odpowiedniej do niej sie-
dziby urzędów” – wtóruje jej w  ko-

mentarzu „jateż”
 „Nawet mój dziadek zachwyca się 
tym pomysłem, mimo ze usposobie-
nie ma dalekie od zachwytów z byle 
czego!” – donosi nam z kolei „dzidek”
Są też oczywiście komentarze nace-
chowane niewiarą w powodzenie po-
mysłu: 
 „Pomysł owszem bardzo fajny, ale 
chyba ma małe szanse realizacji przy 
braku pieniędzy na porządne drogi 
i w ogóle na cokolwiek” – pisze „piero”
Nie mamy żadnego interesu w tym, 
żeby „robić dobrze” podkowiańskim 
władzom, obecnym czy przyszłym. 
Z tego punktu widzenia jest nam cał-
kowicie obojętne czy będą one urzę-
dowały w kurniku,  w pałacu, czy też 
– jak obecnie – w  wyremontowanej 
folwarcznej stajni krytej eternitem. 
Nie jest nam obojętne natomiast, ja-
ko lokalnym patriotom ziemi prusz-
kowsko-grodziskiej, że Podkowa Le-
śna, z której jest dumny cały region 
(i nie tylko) ma najgorszą w promie-
niu kilkudziesięciu kilometrów sie-
dzibę miejskiego „ratusza”. Bardziej 
przywodzącą na myśl urząd wiejskiej 
gromadzkiej rady narodowej na bied-
nym Podlasiu w czasach minionej ko-
muny, niż siedzibę władz i  urzędu 
Stanu Cywilnego najbardziej znane-
go polskiego Miasta-Ogrodu, dumne-
go że swoich tradycji i zabytków.  Dla-

tego też najbliżej nam do stanowiska, 
które wyraził na naszym forum czy-
telnik podpisujący się jako „riko”:
 „Ekstra pomysł! ZRÓBMY TO! 
„Władcy” na pewno będą jak zwykle 
mówili, że nie ma na to pieniędzy. 
Ale problem nie w pieniądzach, tylko 
w chęciach!!!  Pieniądze zawsze w ta-

kich przypadkach są jedynie wypad-
kową „poziomu chcenia”!!!”
 Brawo „riko”! Gdyby nie było ta-
kich, którzy wierzą w realizację rze-
czy z pozoru niemożliwych ludzkość 
zatrzymała by się w  rozwoju przed 
wymyśleniem koła.

Olgierd Lewan

Rozmawia Andrzej Pettyn

WPR: Co skłoniło Ciebie, człowieka 
zajętego biznesem od rana do no-
cy, do podjęcia tego rodzaju dzia-
łalności?

Andrzej Olizarowicz: Po pierwsze po-
chodzę z okolic Grodna, wielokrotnie 
tam bywałem u przyjaciół i rodziny, wi-
działem potrzeby i doszedłem do wnio-
sku, że naszym rodakom, a  zwłasz-
cza dzieciom i młodzieży, należy po-
móc. Chodziło nie tylko o doraźną po-

moc materialną w postaci tak potrzeb-
nej odzieży, przyborów szkolnych, ale 
i o wsparcie duchowe, pogłębienie wię-
zi z Macierzą, zarazem utrwalanie na-
szej wspólnej wiary. 

WPR: Powiedz jak to się zaczę-
ło? Jaki był program pobytu gości 
z Białorusi?

AO: To było spontaniczne i spora im-
prowizacja, ponieważ nie miałem jesz-
cze doświadczenia. W tym pierwszym 
dwutygodniowym turnusie  uczestni-
czyły 42 osoby.  Goszczono je w mila-
nowskich rodzinach, a pobyt sfi nanso-
wano ze składek osób prywatnych i lo-
kalnych fi rm. Na program pobytu dzie-
ci złożyły się liczne wycieczki do miejsc 
związanych z historią i kulturą naszego 
kraju, m.in. Zamek Królewski w W-wie, 
Muzeum Chopina w Żelazowej Woli, 
pielgrzymki do Częstochowy i Niepo-
kalanowa, wizyty w stadninach koni 
i na fermie hodowli strusi. Nie brako-
wało rozrywki w postaci dyskotek, czy 
grillowania w milanowskich ogrodach. 
Zawiązały się też przyjaźnie, ponie-
waż naszym młodym rodakom z Biało-
rusi towarzyszyli ich rówieśnicy z Pol-
ski. Zauważyliśmy, że pogłębiło się za-
interesowanie Polską. Należy dodać, że 
te osobiste kontakty między poszcze-
gólnymi rodzinami były kontynuowa-
ne w następnych latach i zaowocowa-
ły prywatnymi wizytami. Po tym tur-
nusie otrzymaliśmy list z podziękowa-
niem od O. Waldemara Słoty z Biało-
rusi, który zapewnił nas o modlitew-
nej pamięci i tym listem utwierdził nas 
w przekonaniu, że warto kontynuować 
tę inicjatywę.

WPR: Jak więc ta inicjatywa rozwi-
nęła się?

AO: Wkrótce nawiązaliśmy współ-
pracę z Caritasem Archidiecezji War-
szawskiej, który otrzymał dotację Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej i Wo-

jewódzkiego Urzędu Marszałkow-
skiego. Można więc było rozszerzyć 
działalność. W 2006 r. – uczestniczy-
ło w  wypoczynku wakacyjnym 120 
dzieci, w 2007 r. – 400, w 2008 r. – 
590. A w 2009 r. zaplanowaliśmy 840 
miejsc. Wszystkie turnusy tym razem 
zorganizowane będą w jednym ośrod-

ku wczasowym Caritasu w Broku nad 
rzekami Bug i Liwiec w pięknej okoli-
cy, stosunkowo blisko W-wy, co umoż-
liwi organizowanie licznych wycieczek 
na spotkanie z historią i kulturą na-
szego kraju. W ub. roku po raz pierw-
szy, w wyniku współpracy z Olą Bini-
szewską z  Muzeum Lwowa i  Kresów 
Południowo-Wschodnich w Kuklówce 
Radz.,  zapewniliśmy udział w waka-
cjach uczniom ze Lwowa, ze szkoły nr 
10 im. św. Magdy Magdaleny (przyje-
chało 40 uczniów). W tym roku w wa-
kacyjnym wypoczynku będzie uczest-
niczyć nie tylko młodzież ze Lwowa, 
Dniepropietrowska, ale i z Rawy Ru-
skiej i Żółkwi. Dodam, że w różnych la-
tach nasze działania wspomagali bur-
mistrzowie Milanówka – Jerzy Wysoc-
ki i Grodziska Maz. – Grzegorz Bene-
dykciński, a także pojedynczy sponso-
rzy. W dalszym ciągu liczymy na po-
moc sponsorów indywidual-
nych i miejscowych fi rm pry-
watnych. Zwłaszcza po-
trzebne nam są odzież, obu-
wie, przybory szkolne, za-
bawki na potrzeby konkur-
sów i aby mogła je zabrać 
ze sobą młodzież wyjeż-
dżając z Polski do domów. 
Na szczególne podzięko-
wanie zasługuje pani Anie-
la Kamińska z Caritasu, bez 
której  wielkiego zaangażo-
wania i  pomocy orga-
nizacyjnej trud-
no sobie wy-
obrazić na-
szą dzia-
łalność.

WPR: Jakie nasuwają się wnioski 
na dziś i na jutro?

AO: To inicjatywa godna kontynuowa-
nia, przyczynia się do pogłębiania wię-
zi naszych młodych rodaków z polsko-
ścią, z językiem polskim i wiarą kato-
licką, do lepszego poznania historii oj-
czyzny swoich przodków. Uśmiech wy-
poczętych dzieci jest dla nas najlepszą 
nagrodą za trudy organizacyjne i za-
chętą do podobnych działań w przy-
szłości.
 Jako organizatorzy wakacji mo-
żemy mieć satysfakcję, że udało się 
wszystko zorganizować z  podziwu 
godną precyzją, a sponsorzy  - że wkład 
fi nansowy, który wnieśli przyczyni się 
do utrwalania więzi z polskimi korze-
niami. A co dalej? – Oczywiście: chce-
my kontynuować tego rodzaju działal-
ność w następnych latach przy współ-

pracy z Caritasem, władzami sa-
morządowymi i  sponsora-

mi, na których wsparcie 
bardzo liczymy!

Andrzej 
Olizarowicz 

Fot. Andrzej Pettyn

Dzieci z Kresów na wakacjach w Polsce

Osoby, które chciałby 
udzielić wsparcia 
organizatorom 

wypoczynku, przekazać 
dary w postaci przyborów 

szkolnych (zeszytów, 
długopisów, kredek, 

flamastrów itp.), płyt 
DVD z polskimi filmami, 
płyt CD z polską muzyką 
młodzieżową – proszone 

są o bezpośredni 
kontakt z Andrzejem 

Olizarowiczem 
tel. 0-501-705-502.  

Wszystko zaczęło się 
w 2005 roku, kiedy po raz 
pierwszy – z inicjatywy 
biznesmena i  społecznika 
Andrzeja Olizarowicza – 
urządzono w Milanówku 
dwutygodniowy wypoczynek 
dla polskich dzieci z Białorusi. 
W następnych latach  
organizowanie wypoczynku 
dla dzieci naszych rodaków 
z Kresów kontynuowano 
znacznie poszerzając jego 
ramy. W tym roku „wakacje 
po uśmiech” – jak je nazwano 
– odbędą się już po raz piąty. 
Poprosiłem więc Andrzeja 
Olizarowicza o rozmowę na 
ten temat.  

 Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Pruszkowie uprzejmie informuje 
wszystkich podatników, że w dniach 
28 marca i 25 kwietnia br. w godzi-
nach 9ºº – 13ºº (soboty) zorganizo-
wane będą w urzędzie „Dni otwar-
te” mające na celu, jak w latach ubie-
głych, przybliżenie podatnikom spe-
cyfi ki pracy urzędu oraz pokazanie 
urzędu jako przyjaznego podatni-
kom i otwartego na ich potrzeby. 
 Ponadto informujemy, że 
w dniach 27 – 30 kwietnia br. w sa-
li obsługi interesantów przyjmowa-
ne będą zeznania roczne za 2008r. 
w godzinach 8ºº -  20ºº.
 Dodatkowo informujemy, że zor-
ganizowane będą dyżury pracowni-
ków urzędu w gminach dla podatni-
ków, którzy mają problemy z wypeł-
nieniem zeznania rocznego i chcieli-
by uzyskać informacje w tej sprawie 
od pracowników urzędu skarbowe-
go.  Dyżury odbędą się wg  poniższe-
go harmonogramu:
• Urząd Gminy Brwinów – 

w dniach 15, 22 kwietnia br., 
w godzinach 10°° - 15°°,

• Urząd Gminy Raszyn – 
w dniach: 02, 09, 16, 23 kwiet-
nia br., w godzinach  10°° - 
15°°,

• Biblioteka Publiczna w Nada-
rzynie – w dniach: 20, 27  
kwietnia br., w godzinach 12°° 
- 18°°.  

Serdecznie zapraszamy – Naczelnik 
oraz pracownicy Urzędu Skarbowe-
go w Pruszkowie

Dyżury Urzędu 

Skarbowego w Pruszkowie

Rzucony przez nas pomysł, by Podkowa Leśna „zafundowała sobie”  siedzibę dla miejskich urzędów godną charakteru 

i sławy tego miasta, trafił do serc Podkowian. Pytanie, czy trafi też do umysłów i portfeli decydentów?... 

Magistrat dla Podkowy – pomysł żyje!
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Aktualności

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

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

 Policjanci Centralnego Biura Śledcze-
go i Komendy Stołecznej Policji zatrzy-
mali 10 osób, podejrzewanych o udział 
w zorganizowanej grupie przestępczej. 
Według policji, chodzi o odradzającą się 
tzw. grupę pruszkowską - poinformo-
wał w środę PAP rzecznik komendanta 
głównego policji podinsp. Mariusz So-
kołowski.  Jak dodał, w  ręce funkcjo-
nariuszy wpadł m.in. Piotr F., ps. Ta-
to, który odpowiadał za kontakty war-
szawskich przestępców z odbudowują-
cym się "starym Pruszkowem" próbują-
cym odzyskać dawne wpływy. Mężczy-
zna w momencie zatrzymania próbował 
staranować policyjne samochody.
 Zatrzymani odpowiedzą za handel 
narkotykami oraz udział w zorganizo-
wanej grupie przestępczej. Trzech męż-
czyzn już aresztowano. O pozostałych 
aresztach ma jeszcze w środę zdecydo-
wać sąd.

 Według ustaleń policji, odradzający 
się Pruszków próbował przejąć pozosta-
jących jeszcze na wolności członków roz-
bitej w 2008 r. "grupy ożarowskiej". 
 Pierwsze zatrzymania miały miej-
sce w niedzielę, na terenie Mazowsza. 
Funkcjonariusze zatrzymali wtedy czte-
ry osoby: Piotra W. (33 l.), Jacka L. (35 l.), 
Piotra F. (35 l.) i Mariusza S. (37l.). 
 Kolejne zatrzymania miały miejsce 
we wtorek w Warszawie. Nad ranem po-
licjanci weszli do sześciu mieszkań i za-
trzymali kolejne osoby: Marka S. (29 l.), 
Andrzeja B. (41 l.), Pawła B. (31 l.), Ma-
riana B. (31 l.), Ewelinę M. (24 l.) i Toma-
sza S. (39 l.). 
 Śledztwo prowadzone jest pod nad-
zorem Prokuratury Krajowej w Warsza-
wie. Policjanci nie wykluczają dalszych 
zatrzymań. Sprawdzane jest także po-
chodzenie majątków zatrzymanych.

pap

CBŚ zatrzymało 10 przestępców z "grupy pruszkowskiej"

Beethoven w Raszynie 
W  200. Rocznicę Bitwy pod Raszy-
nem w  zabytkowym kościele p.w. 
Św. Szczepana przy Al. Krakowskiej 
zagra najsłynniejsza polska orkie-
stra Sinfonia Varsovia. Prowadzo-
na przez światowej sławy dyrygenta 
Marca Minkowskiego, wykona jed-
no z najpopularniejszych dzieł mu-
zyki klasycznej, V Symfonię Ludwiga 
van Beethovena. Koncert odbędzie 
się w bardzo dogodnym dla meloma-
nów terminie (niedziela), w dodatku 
dokładnie w dniu będącym pamiątką 
wydarzeń sprzed dwustu lat, czyli 19 
kwietnia (to wówczas na podraszyń-
skich polach i groblach starli się żoł-
nierze polscy i austriaccy). Tym bar-
dziej warto już dzisiaj wpisać do ka-
lendarzy anons: 19 kwietnia godz. 
16, kościół w Raszynie. Tym bardziej, 
że wstęp na koncert jest bezpłatny.

Jak w fi lmie „Miś”
Rada Gminy Raszyn podjęła uchwałę 
zobowiązująca wójta do wybudowa-
nia pomnika upamiętniającego rocz-
nicę Bitwy pod Raszynem. Już na 
etapie uchwalania okazało się, że ma 
to być… tablica pamiątkowa. To po-
mnik czy tablica? – pytali obserwato-
rzy sesji. Sytuacja przypomina słyn-
ne zdanie z komedii Barei „Miś”: „To 
jest miś na miarę naszych możliwo-
ści. My tym misiem otwieramy oczy 
niedowiarkom! Mówimy: to jest nasz 
miś, przez nas zrobiony i to nie jest 
nasze ostatnie słowo!"

Koniec złudzeń
Na liście indykatywnej projektów za-
kwalifi kowanych do realizacji przy 
współudziale środków unijnych jesz-
cze w minionej kadencji (przed trze-
ma laty), ten dotyczący budowy ka-
nalizacji w gminie Raszyn (program 
uporządkowania gospodarki wod-
no-ściekowej) został uwzględniony 
z  zaangażowaniem funduszy euro-
pejskich na poziomie 22,22 miliona 
Euro (czyli po aktualnym kursie po-

nad 102 miliony złotych). W lokalnej 
gazetce „Kurier Raszyński” wydawa-
nej z pieniędzy podatników lokalne 
władze zdradziły, że walczą już tyl-
ko o… 50 milionów z dotacji unijnej. 
Biorąc pod uwagę, że nadal projekt 
nie uwzględnia w  skanalizowaniu 
wielkich terenów gminy, dzieląc ją 
na gminę kategorii A i gminę katego-
rii B, można mówić, że Raszyn stra-
ci w stosunku do listy indykatywnej 
sprzed trzech lat ponad 50 milionów 
złotych. A to pachnie skandalem! Zo-
baczymy co dalej, bowiem już pojawi-
ły się rozmaite publikacje kwestionu-
jące realność realizacji tego projek-
tu z przyczyn fi nansowych (artykuł 
w innym lokalnym tytule alarmuje, 
że możliwa jest sytuacja, że gmina je-
śli nawet otrzyma i wyda te pieniądze 
to po rozliczeniu może być zmuszona 
do ich zwrotu wraz z odsetkami). 

Komunalniak czyli kurnik
W gminie Raszyn stoi duży dom ko-
munalny z 31 lokalami, wybudowa-
ny dzięki decyzji władz (rady i wój-
ta) minionej kadencji. O  skanda-
lu związanym z tym, że obecny wójt 
wraz z radnymi jego koalicji postano-
wili sprzedać ten budynek bez zasie-
dlania pomimo, że użytkowanie sta-
rych, walących się lokali zagraża ży-
ciu ludzkiemu, a  lokatorzy powinni 
być z nich wykwaterowani, już pisali-
śmy. O wszystkim również w atmos-
ferze skandalu informowała też Tele-
wizja Polska. Obecne władze tłuma-
czą, że uzyskane ze sprzedaży pie-
niądze przeznaczą na... nowy dom 
komunalny. Rzecz w tym, że wyszło 
na jaw, iż będzie to dom wykonany 
w technologii drewnianej, co sprawia, 
że nawet pracownicy urzędu mówią 
o nim „kurnik” i  „gołębnik”. Mamy 
propozycję, jak już te „kurniki” po-
wstaną, niech wójt z zastępcą zamie-
nią się z potrzebującymi i udostępnią 
im swoje rezydencje, a sami pomiesz-
kają w tym, co wybudują. 

(PIW)

Wieści znad 
Raszynki

Jerzy Fijałkowski  Felieton

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o właści-
cielu grodziskiego solarium, który zmo-
dyfi kował układ elektryczny łóżek opa-
lających oraz zdjął fi ltry chroniące przed 
szkodliwym promieniowaniem. Jak 
twierdzą biegli, owa modyfi kacja mogła 
doprowadzić do niebezpiecznego spię-
cia. Faktem natomiast jest, że brak fi l-
trów doprowadził do rozległych i głę-
bokich ran klientów. 17 kobiet i  jeden 
mężczyzna doznali oparzeń I i II stop-
nia. Osoby, które korzystały z tego so-
larium bez okularów ochronnych miały 
później kłopoty z oczami, a jedna z pań 
dostała zapalenia rogówki. Inna miała 
tak poparzoną twarz, że przez najbliż-

sze kilka lat nie będzie mogła wycho-
dzić na pełne słońce. Prokuratura Re-
jonowa w  Grodzisku Mazowieckim 
oskarżyła właściciela solarium o nara-
żanie życia klientów, za co grozi mu do 
3 lat pozbawienia wolności. Jako środek 
zabezpieczający podejrzanemu wydano 
zakaz prowadzenia solarium.
 Do sądu wraz z  aktem skarżenia 
wpłynęły wnioski o odszkodowanie - 
dla każdego z pokrzywdzonych po 10 
tys. zł Mariusz N., właściciel solarium, 
nie przyznał się do winy. Jednak dowo-
dów na jego nieodpowiedzialne zacho-
wanie jest wiele. Pierwsza rozprawa nie-
bawem.                                   AS

Nieodpowiedzialny właściciel solarium przed sądem

Informacje lokalne 
24 godziny na dobę.

Tylko na stronie

Gazetawpr.pl
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Ogłoszenia

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

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

Handlowiec/Finanse, ubezpieczenia, 
doświadczenie niewymagalne. CV na 
e-mail: rekrutacja_cv@poczta.onet.pl

Magazyniera i pracownika 
magazynu do fi rmy 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 

Poszukujemy osób do obsługi kas w 
marketach- przyuczamy. 502 430 085

Szukam pracy

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

Nieruchomości – kupię

KUPIĘ DZIAŁKĘ LUB DOM 
DZIAŁKA MIN. 500m2 W 
PRUSZKOWIE NAJCHĘTNIEJ 
W OKOLICY AL. WOJSKA 
POLSKIEGO LUB W POBLIŻU 
OŚ. STASZICA , OŚ PRUSA 606 
116 823

Mieszkanie 2-pokojowe w Grodzisku, 
parter lub I piętro 0 605 630 150

Nieruchomości – sprzedam

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

1500m2 działki budowlane 125tys 
Jaktorów 502464785  

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

1640m2 działka budowlana 510tys 
Grodzisk Maz. 502464785   

Gotowe lokale usługowe w 
centrum Piastowa. Sprzedaż, 
wynajem. Tel. 695 878 009 

M2, Żyrardów 605 443 826 

Sprzedam działkę, Budy Michałowskie 
515 387 525

Nauka

Matematyka: 603713495 
(nauczyciel dojeżdża) 

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

Bale sosnowe suche – grubość 5, 
0 605 630 150

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

Ekogroszek, niska cena, 
minimum 5 ton, sprzedaż 
kotłów centralnego ogrzewania 
0 515 713 421, 
0 609 398 514 

Usługi

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

Lider na rynku kolportażu prasy, posiadający największą w Polsce sieć sprzedaży 
detalicznej oraz sieć sprzedaży hurtowej towarów częstego zakupu poszukuje 
kandydatów na :

Sprzedawców /Prowadzących punkty sprzedaży detalicznej 

oraz 

Sprzedawców/Prowadzących Hurtownie „RUCH” S.A.  

 na terenie Warszawy i okolic
w ramach własnej działalności gospodarczej

Obszary zadaniowe: 
Sprzedaż towarów  i usług oraz obsługa Klientów zgodnie ze standardami firmy 
Budowanie długofalowych relacji z Klientem 
Dbanie o prawidłową ekspozycję 
Obsługa kasy fiskalnej i terminali służących do sprzedaży usług 

Nasze wymagania:    
Gotowość do podjęcia własnej działalności gospodarczej 
Komunikatywność  
Wysoka kultura osobista 
Uczciwość i odpowiedzialność
Otwartość na zdobywanie nowej wiedzy 
Dyspozycyjność
Wysoki poziom motywacji i nastawienie na efekt w działaniu

Oferujemy:
Stabilną współpracę 
Wynagrodzenie  prowizyjne uzależnione od wyników 
Możliwość rozwoju osobistego ( szkolenia)
Możliwość prowadzenia więcej niż jednego  punktu sprzedaży 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji  
(CV wraz z listem motywacyjnym) na adres:

„RUCH”S.A., ul. Kierbedzia 8/10, 00-728 Warszawa 
lub

e-mail: b.sadkowska@warszawa.ruch.com.pl 
e- mail: e.brudnias@warszawa.ruch.com.pl

z dopiskiem w tytule: Rekrutacja- Kiosk lub Rekrutacja - Hurtownia 
telefon kontaktowy : 022/841 40 31 wew. 232

Prosimy o umieszczenie w CV (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych) 
klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

BHP PPOŻ Szkolenia Doradztwo 
obsługa profesjonalnie 600 321 347 

Brukarstwo 798 138 188 

Brukarstwo, układanie kostki, 
solidnie 0 693 816 586 

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 

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis 502 534 080 

Exkluzywne wykończenie wnętrz 0517 
698 290, 022 758 25 14 

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

Glazura, terakota 609 316 765 

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie 
ceny 607 302 639 

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 

Krycie dachów 502 029 331 

Malowanie natryskiem, każdym rodzajem 
farb, mieszkania, domy, inne. Szybko, 
tanio, solidnie 602 719-024 

Malowanie, gipsowanie 0501 446 102 

Meble kuchenne, szafy wnękowe z 
drzwiami przesuwnymi, pawlacze, 
zabudowy i balustrady VAT 
607 658 877 

Nadzory i kierownictwo budowy 
608 497 392 

Naprawa zamków i stacyjek 
samochodowych 0 607 322 761 

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

Przeprowadzki, transport 511 800 060 

Remonty, wykończenia, F-VAT 
0501 421 812 

Studnie tel. 602-536-376 

Studnie wiercone  508 841 616 

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE 
691 804 328 

Tynki gipsowe z agregatu, 
malowanie i gipsy 602 177 326 

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

Usługi transportowe. 
Przeprowadzki 796 289 695 

Układanie kostki brukowej 
693 816 586

Układanie kostki brukowej i 
granitowej, 660 306 446 

Układanie kostki brukowej, solidnie 
605 548 241 

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

Wylewki betonowe mixokretem 
605 443 826 

Wyższa Szkoła Teologiczno - Humanistyczna 

w Podkowie Leśnej

odda w ajencję kuchnię szkolną 
w celu działalności gastronomicznej, głównie całodziennego 

wyżywienia dla studentów i mieszkańców kampusu szkoły.

Zgłoszenia/oferty, zapytania kierować do:
Waldemar Kutrzeba 

Administracja WSTH, 
Ul. Jana Pawła II 39; 05-807 Podkowa Leśna.

Tel.0 22 759 21 95, 0 22 758 92 14
Tel. kom. 0 696 383 793

OGŁOSZENIE
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Kultura

informator kulturalny
BRIWNÓW
Uniwersytet Każdego Wieku
Uniwersytet Każdego Wieku zaprasza 
na wykłady:
- 20 marca (piątek) – „Dwór w Żółwinie 
i jego tajemnice” – Grażyna Adamska
- 27 marca (piątek) – „Wybrane zagad-
nienia z tytułu świadczeń emerytalno-
rentowych)” – Ewa Dziubińka-Lechnio
Start godz. 17:00, Miejsce:  Urząd Gmi-
ny Brwinów (sala konferencyjna)

Wieczór z Muzyką
Brwinowski Ośrodek Kultury zapra-
sza 26 marca (czwartek) na spotkanie 
z cyklu „Muzyczne Czwartki” – koncert 
„Wieczór z  muzyką”. Wystąpią: Adam 
Kręgielewski – wiolonczela, Maria Ster-
czyńska – fortepian.
Start godz. 18:00, Wstęp Wolny

GRODZISK MAZOWIECKI
Wernisaż Andrzeja 
Kucharskiego
Centrum Edukacji Kulturalnej „Rado-
goszcz” zaprasza 13 marca (piątek) na 
wernisaż fotografi i Andrzeja Kuchar-
skiego – Szlakiem świętych rzek Jamu-
ny i Gangesu.
Start godz. 17:30, Miejsce: Sienkiewicza 
31, Wystawa potrwa do 10.04.09

Warsztaty gitarowe
Centrum Kultury zaprasza 14 mar-
ca (sobota) na Grodziską GITARIADĘ, 
czyli Grodziskie Warsztaty Gitarowe 
połączone z  prezentacją współczesne-
go instrumentarium gitarzysty. W pro-
gramie:
- 11.00-15.00 - warsztaty gitarowe - 
koszt karty uczestnika - 20 zł - zapisy 
do 7 marca telefoniczne 22 734 79 34 
lub drogą elektroniczną m.kubek@cen-
trumkultury.eu
- 18.00 - 19.00 - warsztaty gitarowe dla 
wszystkich i wspólne granie HEY JOE
- 19.00-19.30 - recital autorski Jacka 
Rudnickiego - laureata gitariady w  la-
tach 60-tych
- 19.30 - koncert Leszka Cichońskiego " 
LESZEK CICHOŃSKI GUITAR WORK-
SHOP"- wstęp bezpłatny dla posiada-
czy kart uczestnika warsztatów oraz 
dla osób, które przyjdą z gitarą, bilet dla 
pozostałych osób - 15 zł

Maciej Obara Trio
Z cyklu Jazzowe Środy w Centrum Kul-
tury 18 marca (środa) odbędzie się 
koncert grupy Maciej Obara Trio. Ze-
spół  istnieje od roku 2003 r. W  jego 
skład wchodzi część artystów z zespo-
łu RGG. Ich inspiracji można doszuki-
wać się w  muzyce Charliego Parkera, 
Th eleoniusa Monka, Johna Coltrane-
'a, Milesa Davisa, Erica Dolphiego oraz 
artystów współczesnych takich, jak Or-
nette Coleman, Antoine Roney, Tomasz 
Stańko, Anders Jormin czy Bobo Sten-
son.
Start godz. 20:00, Miejsce: 3CLUB,  Bi-
lety: przedsprzedaż – 10PLN, w  dniu 
koncertu – 15PLN

Wernisaż Pawła 
Cabanowskiego
19 marca (czwartek) w  Centrum Kul-
tury odbędzie się wernisaż malarstwa 
Pawła Cabanowskiego „Krajobrazy”
Start godz. 19:00, Miejsce: foyer kina
KOMORÓW

Krakowski Salon Poezji
Stowarzyszenie K40 zaprasza 15 mar-
ca (niedziela) na spotkanie z cyklu Kra-
kowski Salon Poezji. W programie, któ-
ry jest egzaminem studentów Akade-
mii Teatralnej usłyszymy poezję góral-
ską, której towarzyszyć będzie, jak zwy-

kle wykonywana na żywo, wzruszają-
ca muzyka  rodem z polskich gór. Bez-
płatne zaproszenia dostępne od 6 mar-
ca w Komorowie w Kawiarni Art Cafe 
i kwiaciarni Elżbieta.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny, Miej-
sce:  Dwór Polski w Pęcicach

MILANÓWEK
Salonik literacki
Centrum Kultury i  Promocji w  Mila-
nówku zaprasza 27 marca (piątek) na 
Salonik literacki - spotkanie z  Anką 
Grypińska, pisarką - byłą attache am-
basady polskiej w Tel Awiwie. 
Start godz. 17:00, Wstęp wolny. 

Calineczka dla dorosłych
28 marca (sobota) w  Centrum Kultu-
ry i  Promocji w  Milanówku odbędzie 
się przedstawienie „Calineczka dla do-
rosłych”. Teatr marionetki z  żywym 
akompaniamentem fortepianowym 
jazzującej Leny Ledoff .
Start godz. 19:00, Wydarzenie bileto-
wane

NADARZYN
Czym skorupka za młodu
Nadarzyński Ośrodek Kultury zapra-
sza 15 marca (niedziela) na koncert 
z cyklu „Czym skorupka za młodu” - Or-
kiestra Dęta OSP Nadarzyn pod. dyr. 
Mirosława Chilmanowicza. W  progra-
mie m.in. Garden Suita, African Sym-
phony, mieszanka ludowych polskich 
piosenek, Caravana D. Ellingtona.
Start godz. 16:00, Wstęp wolny

Koncert Gabrieli Kulki 
z zespołem
21 marca (sobota) w  Nadarzyńskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się kon-
cert Gabrieli Kulki z zespołem. Gabrie-
la Kulka, to pianistka, wokalistka i au-
torka tekstów, której repertuar zwin-
nie wymyka się stylistycznej klasyfi ka-
cji. Balansujące na graniach rocka, jaz-
zu i  kabaretu utwory są złożone, dy-
namiczne, pełne emocji - niosą skoja-
rzenia zarówno z  musicalem, jak i  ze 
współczesną muzyką alternatywą.
Start godz. 19:00

PIASTÓW
Wystawa malarstwa i batiku 
Magdaleny Jasińskiej-Korzeń
Miejski Ośrodek Kultury w  Piastowie 
zaprasza 14 marca (sobota) na wysta-
wę malarstwa i  batiku Magdaleny Ja-
sińskiej-Korzeń. Jestem młodą, ener-
giczną osobą - pisze o sobie młoda ar-
tystka, pełną pasji i zaangażowania we 
wszystko, co robię. W  moim odczuciu 
nie ma złej i dobrej sztuki. Są tylko źli 
i dobrzy malarze – ci, co malują sercem 
i ci, co stracili serce.
Start godz. 17:00

PODKOWA LEŚNA
Straszni Panowie Trzej - 
koncert jazzowy
14 marca (sobota) w Pałacyku Kasyno 
odbędzie koncert jazzowy - Straszni Pa-
nowie Trzej – piosenki Jerzego Wasow-
skiego i Jeremiego Przybory. 
Program, grany w konwencji jazzowej, 
przygotowany jest na najwyższym po-
ziomie pod względem tekstowym, mu-
zycznym i  wykonawczym. Wystąpią: 
Janusz Szrom – śpiew,
Andrzej Jagodziński – fortepian, An-
drzej Łukasik – kontrabas.
Start godz. 18:00, Bilety: 20PLN – nor-
malny, 10PLN - ulgowy

KLAPS – Filmowa Podkowa
Stowarzyszenie Związek Podkowian 
w ramach Klubu Filmu Dokumentalne-

go projektu „KLAPS – Filmowa Podko-
wa” zaprasza 20 marca (piątek) na fi lm 
w  reżyserii Krystyny i  Michała Bogu-
sławskich "WIKTORA ZINA TRZECIE-
GO ŚWIATA OPISANIE". Spotkanie 
Klubu Filmu Dokumentalnego popro-
wadzi Prof. Michał Bogusławski. 
Start godz. 17:00, Miejsce: CKiIO

Wernisaż wystawy "Praskie 
impresje" Bogumiły 
Niemirowskiej
Centrum Kultury i  Inicjatyw Obywa-
telskich zaprasza 14 marca (sobota) na 
Wernisaż wystawy "Praskie impresje" 
Bogumiły Niemirowskiej. Bogumiła 
Niemirowska ukończyła Wydział Arty-
styczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie oraz Studium Podyplo-
mowe Sztuka na Politechnice Radom-
skiej. Zajmuje się malarstwem, grafi ką, 
rysunkiem oraz konserwacją.
Start godz. 17:00, Wstęp wolny, Miej-
sce: CKiIO, Świerkowa 1

Muzyczny Salon Podkowy
21 marca (sobota) w Pałacyku Kasyno 
w  Podkowie Leśnej odbędzie się Reci-
tal. W ten wieczór, zaprezentowane zo-
staną zarówno nowe, fascynujące oso-
bowości muzyczne na różnych instru-
mentach jak i  sylwetki artystów już 
uznanych w  nowych, ciekawych pro-
gramach autorskich.
Start godz. 20:00

Filharmonia dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pałacyku” to 
cykl edukacyjny przeznaczony dla mło-
dych słuchaczy. 22  marca (niedziela) 
odbędzie się spotkanie pt.: „Z marimbą 
w tle” – prezentacja instrumentów per-
kusyjnych. Wystąpią: uczniowie Śred-
niej Szkoły Muzycznej im. Fr. Chopina 
w Warszawie. Gościem specjalnym spo-
tkania będzie prof. Andrzej Branicki.
 Start godz. 12:30 Miejsce: Pałacyk Ka-
syno

Z cyklu Akademia Słowa 
i Dźwięku
Muzeum im. A. i  J. Iwaszkiewiczów 
w  Stawisku Podkowa Leśna, zaprasza 
22 marca (niedziela), na spotkanie cy-
klu AKADEMIA SŁOWA I DŹWIĘKU. 
W programie: piosenki francuskie 
m. in. z repertuaru E. Piaf śpiewać bę-
dzie Anna Sroka przy fortepianie Ur-
szula Borkowska oraz rozmowa o książ-
ce „Korespondencja Jarosław Iwasz-
kiewicz– Teresa Jeleńska i  Konstanty 
A. Jeleński” (wyd. Biblioteka „Więzi”)
Start godz. 17:00

PRUSZKÓW
Jak to smok zrobił niefortunny 
krok
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza dzie-
ci 15 marca (niedziela) na Poranek te-
atralny - Jak to smok zrobił niefortun-
ny krok. Spektakl w wykonaniu akto-
rów Teatru Otwartego To.
Start godz. 11:00, Wstęp wolny
Koncert Doroty Miśkiewicz
25 marca (środa) w  Miejskim Ośrod-
ku Kultury odbędzie się koncert jazzo-
wy Doroty Miśkiewicz w  ramach tra-
sy koncertowej promującej najnowszą 
płytę Artystki "Caminho"
Start godz. 19:00, Wstęp wolny

Koncert Doroty Miśkiewicz
25 marca (środa) w  Miejskim Ośrod-
ku Kultury odbędzie się koncert jazzo-
wy Doroty Miśkiewicz w  ramach tra-
sy koncertowej promującej najnowszą 
płytę Artystki "Caminho"
Start godz. 19:00, Wstęp wolny

MS

W
dniu 5 marca 2009 
w  pruszkowskim MO-
K-u  odbyło się spotka-
nie autorskie połączone 

z  prezentacją i  promocją kolejnego, 
piątego już tomiku wierszy ks. Roma-
na Indrzejczyka pt. „Wiersze wybra-
ne. rozważania o człowieczeństwie”. 
 Ksiądz Roman Indrzejczyk przez 
okres 22 lat był kapelanem Szpitala 
Psychiatrycznego w Tworkach i pro-
boszczem tutejszej parafi i św. Edwar-
da. Przez następnych 18. probosz-
czem parafi i Dzieciątka Jezus na war-
szawskim Żoliborzu. Jego wielki au-
torytet, praca ekumeniczna oraz po-
moc i zaangażowanie w działalność 

opozycji sprawiły, że po przejściu na 
emeryturę został mianowany kape-
lanem prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego.
 Ksiądz Roman Indrzejczyk jest 
postacią znaną i  niezwykle szano-
waną wśród mieszkańców Pruszko-
wa, a spotkania z nim i jego poezją są 
prawdziwym wydarzeniem kultural-
nym.
 Tak było i  tym razem. Wiersze 
księdza czytał znany aktor teatru 
i fi lmu Stanisław Sparażyński, a zgro-
madzeni słuchacze mieli możliwość 
zakupienia tomiku wraz z  autogra-
fem autora. 
            BS

Spotkanie z księdzem Romanem 
Indrzejczykiem
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Sport

R
zeczywistość jest taka, że 
Znicz przed pierwszym me-
czem w  rundzie wiosennej 
ma zaledwie dwupunkto-

wą stratę do lidera z Lubina i posiada 
ogromną szansę na awans. Na dodatek 
nasz zespół w tym roku rozegra więk-
szość spotkań na swoim stadionie, co 
daje mu dodatkową przewagę nad resz-
tą zespołów (Znicz w rundzie jesiennej 
rozegrał większość spotkań na wyjeź-
dzie ze względu na budowę stadionu). 
Pierwszy bardzo ważny mecz już w nie-
dzielę, przeciwnikiem ostatni klub I li-
gi GKS Katowice. W tym meczu dla Zni-
cza każdy inny wynik niż zwycięstwo 
będzie porażką.
 Wydaje się, że działacze i zawod-
nicy  pruszkowskiego klubu zimową 
przerwę wykorzystali w 100%. Znicz 
rozegrał aż 16 meczów sparingowych, 
z  czego 11 zakończyło się zwycię-
stwem pretendentów do awansu, a za-
rząd swoimi transferami delikatnie 
przetasował skład mazowieckiej je-
denastki. Największym osiągnięciem 
w zimowej przerwie drużyny prowa-
dzonej przez Dariusza Kubickiego jest 
zwycięstwo w sparingu z kandydatem 
do fotela Mistrza Polski, Polonii War-

szawa. W meczu z mniej utytułowa-
nym klubem spośród dwóch wystę-
pujących w Ekstraklasie Znicz poka-
zał się ze świetnej strony. Bramki dla 
naszego klubu zdobyli, nowy nabytek 
Misiuk oraz Dawid Florian. Końcowy 
wynik Znicz 2-1 Polonia. 
 Sporo działo się na rynku trans-
ferowym naszego klubu. Słyną-
cy z  sprzedawania/oddawania swo-
ich najlepszych zawodników Znicz 
i tym razem nie zmienił tej niechlub-
nej tradycji, pozbywając się najlepsze-
go strzelca rundy jesiennej, Adriana 
Paluchowskiego. Do niego dołączyli 
Słowak Pavol Pronaj oraz Michał Her-
man. Z kolei nasz klub zasiliło aż sze-

ściu nowych graczy. Do składu Dariu-
sza Kubickiego dołączyli: Pepe Samba 
Ba, Aleksandrowicz, Łuksza Błażej-
czyk, Tomasz Chałas, Piotr Klepcza-
rek oraz wspomniany wcześniej Mi-
siuk. Szczególnie przyciągają nazwi-
ska Samba Ba oraz Piotra Klepczarka. 
Ten pierwszy to zawodnik wielokrot-
nie występujący na boiskach najwyż-
szej klasy rozgrywkowej w Polsce, ten 
drugi, zawodnik Polonii Warszawa.
 Dariusz Kubicki, szkoleniowiec 
pruszkowskiej jedenastki, niechętnie 
wypowiada się w  wywiadach na te-
mat potencjalnego awansu Znicza do 
Ekstraklasy. Zapewnia nas jednak, że 
Znicz będzie dawał z siebie wszystko 

we wszystkich spotkaniach do końca 
tego sezonu. 
 „O  dokładne cele należałoby za-
pytać władze klubu. Zapewniam jed-
nak, że Znicz będzie w każdym meczu 
walczył o zwycięstwo i zobaczymy, co 
nam to da. Teraz jednak nie skupiam 
się na końcowych rozstrzygnięciach 
- myślę raczej o najbliższym rywalu, 
GKS Katowice”. Mecz ze Śląskim ry-
walem już w tą niedzielę. Niech wy-
grana w tym meczu będzie świetnym 
początkiem rudny, rundy, którą Znicz 
przy odrobinie szczęście ma szansę 
ukończyć w samym czubie tabeli i za 
rok występować już w  „prawdziwej 
pierwszej lidze”.                                      FS

Czy piłkarze Znicza wywalczą awans do ekstraklasy?
Gdyby na początku rundy jesien-
nej ktoś powiedział, że Znicz na 
półmetku sezonu będzie miał mi-
nimalną stratę do lidera i nadal bę-
dzie posiadał szansę na awans do 
Ekstraklasy to jego wypowiedź nie 
różniła by się niczym od słów Je-
rzego Engela, który przed MŚ w 
Korei i Japonii zapowiadał złoty 
medal dla polskiej reprezentacji. 

 Pięć zawodniczek i  jedenastu za-
wodników reprezentować będzie Pol-
skę we wszystkich dziewiętnastu kon-
kurencjach mistrzostw świata w kolar-
stwie torowym w Pruszkowie (25-29 
marca).
 W  środę Polski Związek Kolarski 
ustalił ostateczny skład reprezentacji 
kraju. Prezes Wojciech Walkiewicz po-
wiedział PAP, że największe nadzieje 
z miejscem na podium wiąże z Rafałem 
Ratajczykiem (MKS Gryf Szczecin). 
Spodziewa się także udanego wystę-
pu Kamila Kuczyńskiego (Pruszkow-
skie Towarzystwo Cyklistów) i sprin-
terskiej drużyny. 
 "Ratajczyk wystartuje w  trzech, 
a może w czterech konkurencjach. Mo-
im zdaniem w każdej ma szansę zdo-
być medal. Liczę też na dobry występ 
Kuczyńskiego oraz poprawny, w grani-
cach miejsc 4-6 drużyny sprintu. Jeśli 
chodzi o kobiety, to przyzwoicie powin-
ny spisać się w rywalizacji drużynowej" 
- ocenił prezes PZKol.
 Polacy wystartują na welodro-
mie BGŻ Arena we wszystkich konku-
rencjach. Od tego roku będzie ich 19. 
W Pruszkowie zadebiutuje omnium ko-
biet, w skład którego wchodzi 500 m na 
czas, wyścig na dochodzenie, scratch, 
wyścig punktowy i sprint. 
 We wszystkich konkurencjach wy-
stąpią jeszcze, oprócz Polski, zespo-
ły Australii, Kolumbii, Holandii, Ro-
sji i  Wielkiej Brytanii. Reprezentacja 
Polski na MŚ w kolarstwie torowym - 
Pruszków 2009: 

      KOBIETY 

• keirin, omnium, sprint Renata Dą-
browska (Pruszkowskie Towarzy-
stwo Cyklistów) 

• 500 m Aleksandra Drejgier (Prusz-
kowskie Towarzystwo Cyklistów) 

• sprint drużynowy Aleksandra 
Drejgier, Renata Dąbrowska dru-
żyna 3 km Edyta Jasińska (EM-
DEK Bydgoszcz) Małgorzata Woj-
tyra (Elektro-Bud BOGO Szczecin) 
Dominika Mączka (Kross Ziemia 
Darłowska Darłowo) scratch, wy-
ścig punktowy Małgorzata Wojty-
ra (Elektro-Bud BOGO Szczecin) 3 
km indywidualnie Edyta Jasińska 
(EMDEK Bydgoszcz) 

      MĘŻCZYŹNI 

• madison Łukasz Bujko (Pruszkow-
skie Towarzystwo Cyklistów) Rafał 
Ratajczyk (MKS Gryf Szczecin) 

• wyścig punktowy, scratch, omnium 
Rafał Ratajczyk wyścig indywidu-
alny na dochodzenie Adrian Kurek 
(Stal Grudziądz) 

• drużyna 4 km Piotr Kasperkiewicz 
(KTK Kalisz) Paweł Brylowski (Stal 
Grudziądz) Dawid Głowacki (Stal 
Grudziądz) Jakub Średziński (Stal 
Grudziądz) rezerwowy Adrian Ku-
rek (Stal Grudziądz) 

• sprint drużynowy Maciej Bielec-
ki (Pruszkowskie Towarzystwo Cy-
klistów) Kamil Kuczyński (Prusz-
kowskie Towarzystwo Cyklistów) 
Łukasz Kwiatkowski (Stal Gru-
dziądz) rezerwowy Krzysztof Szy-
manek (Stal Grudziądz) 1 km Ad-
rian Tekliński (Stal Grudziądz) Ka-
mil Kuczyński 

• sprint Łukasz Kwiatkowski 
• keirin Kamil Kuczyński 

Już za niecałe dwa tygodnie na 
pruszkowskim welodromie BGŻ 
Arena rozpocznie się jedna z naj-
ważniejszych imprez kolarskich 
(odmiana torowa) na świecie – Mi-
strzostwa Świata w Kolarstwie To-
rowym 2009! Polska po raz pierw-
szy w historii będzie gospodarzem 
tak wielkiej, kolarskiej imprezy. To 
historyczne wydarzenie będzie od-
bywać się na terenie naszego mia-
sta – Pruszkowa. Takie właśnie mo-
menty sprawiają, że zacznie się mó-
wić głośno o naszym mieście, nie 
w kontekście stolicy polskiej mafi i, 
lecz jako o mecce polskiego kolar-
stwa torowego!

P
ruszków do organizacji Mi-
strzostw Świata przygoto-
wuje się od trzech lat. Trze-
ba przyznać, że wszystko po-

toczyło się w zadziwiająco szybkim jak 
na polskie warunki tempie, gdyż  do-
piero w lipcu zeszłego roku do użytku 
oddano arenę mistrzostw – BGŻ Are-
na. Jest to welodrom najwyższych lo-
tów, najnowocześniejszy w  naszym 
kraju i jeden z najlepszych w Europie.  
Jedynym, a zarazem ostatnim spraw-
dzianem przed tegorocznymi mistrzo-
stwami były zeszłoroczne Mistrzostwa 
Świata w Kolarstwie Torowym junio-
rów. W ocenie tamtego widowiska trze-
ba się jednak powstrzymać przed hur-
raoptymizmem, ale jak to się zwykło 
mówić: „pierwsze koty za płoty”. Przed 
kolejną szansą udowodnienia, że to był 

wypadek przy pracy, Pruszków sta-
nie już 25 marca, w dzień otwarcia mi-
strzostw. 
 W  nadchodzącej imprezie udział 
weźmie około 300 zawodników z ca-

łego świata, począwszy od kolarzy ja-
pońskich, poprzez włoskich, aż po ko-
larzy z Kolumbii. Doliczając do tego eki-
py wspierające sportowców oraz orga-
nizatorów imprezy w  mistrzostwach 

od strony kuchennej weźmie udział 
prawie 1000 osób.  30 tysięcy razy tyle 
zasiądzie przed telewizorami (tak 300 
milionów!), a transmisje zapowiedziały 
liczne stacje telewizyjne na całym świe-
cie, które łącznie przekażą widzom po-
nad 200 godzin relacji.  Przez te 200 
godzin Pruszków będzie na ustach 
wszystkich, gdyż wyświetlane w tele-
wizji cały czas logo zawiera w sobie na-
zwę naszego miasta. Na dodatek stacja 
Polsat Sport 100 razy wyemituje spot 
promujący nasze miasto. Takiej pro-
mocji Pruszków w swojej historii jesz-
cze nie miał!
 Niemały orzech do zgryzienia na-
dal mają osoby zajmujące się marke-
tingiem imprezy. Największym minu-
sem poprzednich mistrzostw było wła-
śnie zbyt małe nagłośnienie całych za-
wodów. Niewiele osób wtedy wiedziało, 
że na terenie naszego miasta rozgrywa-
ją się jakiekolwiek zawody. Wg zapew-
nień organizatorów tegorocznych mi-
strzostw tym razem ma być zupełnie 
inaczej. Ceny biletów na mistrzostwa 
wynoszą 50 zł za dzień (10 zł ulgowe), 
cena karnetu na cały okres trwania za-
wodów 175 zł. Do tego młodzież szkol-
na będzie wpuszczana za darmo na 
przedpołudniowe sesje. 
 Największa impreza w historii na-
szego miasta rozpoczyna się już 25 
marca, o godzinie 17 kiedy to odbędzie 
się ceremonia otwarcia mistrzostw. 
Trzy godziny wcześniej na tor wyja-
dą już pierwsi kolarze, by wziąć udział 
kwalifi kacjach do głównego wyścigu na 
dochodzenie. 
                       Filip Szklarzewski

Pruszków gospodarzem Mistrzostw Świata!
MŚ. Znamy skład 
reprezentacji Polski!

Kolarstwo torowe
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