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KREDYTY :
gotówkowe, samochodowe, 
konsolidacyjne, hipoteczne

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

R E K L A M A

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

Pomóżmy Karolince! W dniach 18 i 19 kwietnia 2009 w hali MZOS na obiektach 
pruszkowskiego „Znicza” zostaną zorganizowane Warsztaty Tańca z udziałem uczestników 
programu You Can Dance. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na sfi nansowanie 
kosztów rehabilitacji małej Karolinki Czytaj na stronie 8.

Pruszkowskie drogi i bezdroża Dofinansowanie dla WKD 
jednak będzie. Rozmowa 
z Grzegorzem Kostrzewą-
Zorbasem.

Czytaj na 
stronie 2.

gownictwa. A jeśli tak jest, to działania 
i wysiłki na rzecz zapewnienia właści-
wej ich jakości powinny być bardziej in-
tensywne i racjonalne. A jak jest? Każ-
dy widzi. 

Skargi, donosy, prośby
Nie ma tygodnia, abyśmy nie otrzyma-
li kilku listów, maili lub telefonów od 
naszych czytelników, w których infor-
mują nas o zagrażającym bezpieczeń-
stwu, a niejednokrotnie zdrowiu i ży-
ciu tragicznym stanie naszych dróg. 
Większość z  nich brzmi podobnie. 

Droga redakcjo, wyślijcie kogoś na uli-
cę Ireny* (Żbikowską, Poznańską, Dę-
bową, Działkową, Promyka, Broniew-
skiego, Curie Skłodowskiej, itd., itd.) 
zróbcie zdjęcie, napiszcie, bo to, co się 
dzieje, to istny horror. Próbujemy w tej 
sprawie interweniować, ale nikt nie re-
aguje. Nikt nic nie robi. Groza. A tymi 
tak zwanymi drogami lub ulicami zmu-
szeni jesteśmy poruszać się codziennie 
w drodze do miejsc zamieszkania, do 
pracy, szkół, sklepów, urzędów. 

Kiedy pasażerowie WKD-ki 
otrzymają szansę na wspólny 
bilet?

Czytaj 
więcej na  
stronie 3.

Okoliczne miejscowości nie 
zgadzają się na utworzenie 
nowej gminy w Komorowie.

Czytaj więcej 
na stronie 4.

Masz problem z 
wypełnienim PIT-u? 
Zadzwoń do naszej redkacji! 
Pracownicy Urzędu 
Skarbowego pomogą we 
wszelkich trudnościach!

Czytaj na stronie 2.

No i doczekaliśmy się naresz-
cie początku wiosny. Na razie 
tej kalendarzowej, bo zupełnie 
nie wiosenna aura nie zachęca 
do konstatowania pierwszych 
jej oznak. Za oknem śnieg 
i szarugi. Jedyne, co zapowia-
da z całą pewnością rychłe jej 
nadejście to katastrofalny stan 
naszych dróg.

 I  choć służby drogowe tradycyj-
nie od lat starają się przyzwycza-
jać nas do przaśnej rzeczywistości to 
śmiem twierdzić, że tak fatalnego sta-
nu dróg, nawierzchni ulic i chodników 
nie pamiętam już od dawna. I nie wy-
nika to wcale z mojej coraz słabszej pa-
mięci. Wręcz przeciwnie. Nie do przy-
jęcia jest argument, że ilość samocho-
dów powiększa się co roku w postępie 
niemal geometrycznym i z tego powo-
du ruch na naszych drogach jest o wiele 
większy, bo to wiedzą wszyscy. Nawet 
średnio inteligentni specjaliści od dro- więcej na stronie 6.

Kierowcy przejeżdżający ulicą Działkową przechodzą darmowy test zawieszenia swoich pojazdów. Foto: Bolo Skoczylas
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Czytelników prosimy o 
kontakt e-mailowy lub 
telefoniczny 
(w godz. 9:00-15:00): 

Redakcja:

(22) 758 86 91
(0) 600 924 925

kontakt@gazetawpr.pl

Al. Woj. Polskiego 56/85

05-804 Pruszków

Biuro reklamy:

(22) 728 18 64
(0) 604 481 482

reklama@gazetawpr.pl 

Al. Wojska Polskiego 60

05-804 Pruszków

Kontakt

Bolo Skoczylas (Redaktor naczelny), Olgierd Lewan (Z-ca redaktora naczelnego), Jerzy Fijałkowski, 

Piotr Iwicki, Bogdan Marecki, Paweł Michewicz, Anna Sołtysiak, Filip Szklarzewski, Adam Wall, Andrzej 

Zaręba, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas (komentarz, stała współpraca). 

Biura ogłoszeń: Biuro reklamy Gazety Wpr, Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60; Inform: ul. Berenta 8 

(Dom Rzemiosła IIp), Grodzisk Maz. ul. Kosciuszki 13/1. 
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N
o i będziemy mieli w końcu tę autostradę. 
Wprawdzie nie uda się oddać jej do użyt-
ku przed Mistrzostwami Europy (to już in-
formacja bezsporna), ale kiedyś na pewno 

powstanie. Może na Mistrzostwa Świata. Pomyślcie 
Państwo tylko, jedziecie sobie tą autostradą, dajmy na 
to z Lizbony i przy okazji rozglądacie się za miejscem, 
w  którym pragnęlibyście ulokować swój z  trudem 
zgromadzony kapitał. A tu nagle napotykacie zjazd 
na Pruszków! I już wiecie. Jeśli gdziekolwiek to wła-
śnie tu! Pruszków - miasto udanych inwestycji, życz-
liwej społeczności lokalnej, gwarancja najkrótszej dro-
gi w realizacji celów i zamierzeń. I co najważniejsze po-
zwalające bez zbędnych procedur zaoszczędzić inwe-
storom to, co najcenniejsze - czas. To nie żart. Auto-
strada powstanie. 
 W ubiegły piątek zakończył się bowiem, trwający 
od lat spór o możliwość lokalizacji jej przebiegu przez 
część prywatnej działki, należącej do znanej prusz-
kowskiej rodziny Hoserów. 
 Rodzina osiedliła się w Pruszkowie, a właściwie na 
Żbikowie jeszcze w XIX wieku. Prowadziła duże 50 ha 
gospodarstwo szkółkarskie – Ogrody Hosera. Po woj-
nie w czasach PRL-u majątek ich został upaństwowio-
ny. Jego 10 hektarową część rodzina odzyskała do-
piero w 2003 roku. I niebawem zaczęły się ich kłopo-
ty z autostradą. Początkowo projekt omijał ich tereny, 
ale na skutek rozbudowy pruszkowskiej oczyszczalni 
ścieków, trzeba było zmienić jej przebieg i ostatecznie 
autostrada z braku innych możliwości (musi spełniać 
normy europejskie) musiała zahaczyć o fragment ich 
działki. Właściciele terenu nie zgodzili się na taki jej 
przebieg, uzasadniając swoją decyzję tym, że autostra-
da może zaszkodzić zabytkowemu założeniu parko-
wemu i neogotyckiej willi. Spór rozgorzał na dobre. Na 
skutek interwencji GDDKiA Minister Kultury skreślił 
sporny fragment działki z rejestru zabytków, co umoż-
liwiło wojewodzie wydanie decyzji lokalizacyjnej. Bra-
cia Hoserowie zaskarżyli ją do NSA, który decyzję mi-
nistra unieważnił i spór rozpoczął się od nowa. Ponie-
waż inna lokalizacja autostrady nie jest możliwa. ko-
nieczne było porozumienie z właścicielami gospodar-
stwa. Negocjacje trwały przez kilka lat, aż do ubie-
głego piątku. Na mocy porozumienia bracia Hosero-
wie zgodzili się wreszcie do odsprzedaży części terenu 
(ok. 1 ha), a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad do monitorowania stanu zabytkowych obiek-
tów, zapewnienia drogi dojazdowej do zespołu parko-
wego oraz do ewentualnego partycypowania w kosz-
tach związanych ze szkodami wywołanymi bliskim są-
siedztwem autostrady. Podpisanie porozumienia dało 
możliwość niezwłocznego podjęcia prac. Tyle, że na ra-
zie nie zostaną rozpoczęte, bo w tzw. międzyczasie Mi-
nisterstwo Finansów zerwało negocjacje z konsorcja-
mi mającymi wystartować w przetargu. Wpadło bo-
wiem na pomysł, by autostradę podzielić na pięć od-
cinków, na które zostaną ogłoszone osobne przetar-
gi. Bo takie mniejsze kawałki można wykonać lepiej, 
a przede wszystkim szybciej. A jak wiadomo czas to 
pieniądz. Przyjdzie więc jeszcze nieco poczekać by za-
proponować przyszłym pruszkowskim inwestorom to, 
co najcenniejsze – czas.

Etykieta Zastępcza

Time is money!

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny 

Zespół redakcyjny:

Informacje 
lokalne 24 
godziny na 
dobę.

Tylko na 
stronie

Gazetawpr.pl

WIADOMOŚCI Z PIERWSZEJ RĘKI

7 kwietnia 2009 r. (wtorek) oraz 
21 kwietnia 2009 r. (wtorek) w godzinach: 12.00 -14.00

Masz problem z wypełnieniem PIT-u?

W biurze redakcji Gazety WPR pełniony będzie 
dyżur telefoniczny pracownika Urzędu 
Skarbowego, który odpowie na wszelkie 
Państwa pytania związane z wypełnieniem 
zeznania rocznego za 2008 rok. Zapraszamy!

Zadzwoń pod numer  (0-22) 728 18 64

Akcja informacyjna Urzędu Skarbowego w Pruszkowie pod patronatem Gazety WPR

 Taka właśnie informacja ukazała 
się na stronie internetowej samorzą-
du województwa na kilka dni przed 
planowaną na 16. marca sesją Sejmi-
ku Mazowieckiego. Miał on debato-
wać  właśnie nad zmianami w budżecie 
oraz w wieloletnim planie inwestycyj-
nym, który jest jego załącznikiem. Co 
by to oznaczało dla WKD i dla korzy-
stających z  niej mieszkańców pasma 
pruszkowsko-grodziskiego ?...  Apo-
kalipsę komunikacyjną!  Kolej pozba-
wiona środków na konieczną wymia-
nę rozsypującego się taboru, oraz re-
monty i modernizację linii (pisaliśmy 
o tym w WPR50) w ciągu najbliższych 
lat przestała by jeździć! 27 tysięcy jej 
codziennych pasażerów musiałoby po-
szukać sobie innego środka komunika-
cji. 
 Pomysłodawcy budżetowej popraw-
ki motywowali ją tym, że WKD-ce nie 
są te pieniądze rzeczywiście potrzebne, 
bo ma bardzo duże szanse uzyskania 
dotacji z funduszy Unijnych – z progra-
mu „Infrastruktura i Środowisko” oraz 
z tzw. Funduszu Szwajcarsko-Polskie-
go. Logika myślenia z pozoru słuszna, 
bo WuKaDka szanse na dotacje unijne 
z pewnością ma. Ale szanse na te pie-
niądze to nie to samo, co ich posiada-
nie. W sytuacji, gdy jest to dopiero po-
mysł, a jak wiemy, realizacja unijnych 
wniosków to długotrwała procedu-
ra i polegająca na refundacji poniesio-
nych kosztów - przerzucenie całości bu-
dżetowania WKD na spodziewane, czy 
też na razie jedynie sugerowane dotacje 
unijne, zakrawa na ponury żart. W naj-
bardziej szczęśliwym rozwoju sytuacji 
skutkowałoby to zepchnięciem na lata 
następne zaplanowanego na rok 2009 
ogłoszenia przetargu na budowę no-
wych, tak potrzebnych pociągów dla 
WKD. Symulacji, co mogłoby nastąpić 
przy mniej szczęśliwym rozwoju sytu-
acji lepiej sobie nawet nie wyobrażać…
 Na szczęście (dla nas wszystkich) 
ma WKD-ka swoich wypróbowanych 
przyjaciół, także wśród radnych Sejmi-
ku Mazowieckiego. Przewodniczący 
Komisji Strategii Rozwoju Regionalne-
go i Zagospodarowania Przestrzenne-
go, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas (nasz 
redakcyjny kolega) sprawdził się w tej 

roli już 2 lata temu. W bezpośrednich 
rozmowach z prezydentem Warszawy 
przyczynił się wtedy do odblokowania 
impasu w obejmowaniu przez samorzą-
dy udziałów WKD. Nie zawiódł i tym 
razem. To jego starania podjęte natych-
miast po ukazaniu się projektu niefor-
tunnych zmian budżetowych spowo-
dowały przestawienie sprawy z przy-
słowiowej głowy do bardziej natural-
nej pozycji... Jeszcze przed sesją Sejmi-
ku udało mu się przekonać Zarząd Wo-
jewództwa do zmiany projektu. Wpro-
wadzona tuż przed obradami autopo-
prawka uratowała przynajmniej poło-
wę uprzednio zaplanowanego dla WKD 
budżetu.
 - Udało się to głównie dzięki zrozu-
mieniu i pomocy kolegów z klubu Plat-
formy Obywatelskiej oraz dwóch na-
szych wicemarszałków z PO – mówił 
nam tuż po sesji Grzegorz Kostrzewa-
Zorbas – WuKaDka żyje na kredyt swo-
jej historii. Niektóre torowiska pamię-
tają jeszcze pierwszą połowę minione-

go wieku, a obecnie eksploatowany ta-
bor pochodzi sprzed prawie 40 lat. Mo-
dernizacja jest konieczna. Nie możemy 
zaniedbywać naszego transportu szy-
nowego, gdy w aglomeracjach na całym 
świecie przeżywa on swój wielki boom. 
Dzięki tej osiągniętej autopoprawce do 
budżetowej poprawki WKD dostanie 
podstawowe zabezpieczenie fi nansowe 
w postaci połowy planowanej poprzed-
nio kwoty, czyli 128 mln zł. Pozwoli to 
kontynuować zaplanowany harmono-
gram wymiany taboru oraz moderni-
zacji linii, bez konieczności oczekiwa-
nia na przygotowanie wniosków o do-
tacje unijne oraz na ich efekty. Dodat-
kowo Sejmik potwierdził wcześniejsze 
zobowiązania, co do podwyższenia ka-
pitału zakładowego WKD o 45 mln zł. 
Udało się na miarę istniejących możli-
wości zażegnać niebezpieczeństwo, kto 
wie czy nie nawet zagłady kolejki, która 
mogłaby nastąpić w przypadku niepo-
wodzenia aplikacji o fundusze unijne. 
Dziwi przy tym wszystkim bierna po-
stawa marszałka i radnych z PSL. Ba-
stionem tej partii na zachodnim Ma-
zowszu jest przecież Grodzisk Mazo-
wiecki, gdzie WKD ma swoją siedzibę 
i gdzie jest w końcu niemałym praco-
dawcą.         Olgierd Lewan

Wiadomość była hiobowa: samorząd Województwa Mazowieckiego, większościowy 

właściciel (89,3% udziałów) Warszawskiej Kolei Dojazdowej, obcina „do zera” w swoim 

budżecie dotację 256 mln zł – całość środków przeznaczonych w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym dla WKD na zakup nowego  taboru kolejowego oraz modernizację 

i rozbudowę linii (!!!).

Udaremniony skok na kasę WKD

128 mln zł
otrzyma WKD z budżetu 
Sejmiku Mazowieckiego

Najbliższy dyżur radnego: 
Biuro Gazety Wpr
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60

Wtorek: 14 kwietnia 2009 

godz. 15:30 - 18:00

Dyżur Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa
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Komunikacja

P
o WKD-kowym numerze 
(WPR50) wielu czytelników 
i  internautów pyta nas nie-

ustannie o wspólny bilet. Nie wszyscy 
zauważyli naszą informację na ten te-
mat w „Ciekawostkach WKD”, a dla in-
nych być może okazała się ona niewy-
starczająca. Na naszym portalu rozgo-
rzała wręcz osobna debata na ten te-
mat, a bardziej zorientowani internau-
ci podsyłali sobie nawet linki do kon-
kretnych źródeł. Skoro tak, postano-
wiliśmy postawić kropkę nad „i” zasię-
gając informacji z pierwszej ręki od od-
nośnych decydentów w sprawie.

Gmina Michałowice
- Gmina Michałowice przez niektóre 
media była obciążana odpowiedzial-
nością za hamowanie wprowadze-
nia wspólnego biletu na WKD, ale to 
nie jest prawda – mówi nam wójt gmi-
ny, Roman Lawrence – Od początku 
wspominałem, że przeszkodą w uru-
chomieniu wspólnego biletu do Prusz-
kowa jest fakt, że na trasie WKD na-
sza gmina obramowuje miasto Prusz-
ków. Nie możemy się więc zgodzić na 
dopłaty do wspólnego biletu w sytu-
acji gdyby mogli korzystać z niego tyl-

Czy pasażerowie WKD mają szansę na wspólny bilet?

ko mieszkańcy naszej gminy przed 
Pruszkowem, a  za nim już nie. By-
ło by to niesprawiedliwe. Dlatego po-
stulujemy, żeby granica drugiej stre-
fy wspólnego biletu sięgała do przy-
stanku WKD w Nowej Wsi, obejmując 
wszystkie przystanki na terenie na-
szej gminy, w tym także newralgiczny 
na trasie WKD Komorów.  I ten nasz 
postulat chyba został przyjęty. W tej 
sytuacji oczywiście jesteśmy za wpro-
wadzeniem tego biletu, bo oczekują 
tego nasi mieszkańcy.

Miasto Pruszków 
- Całkowicie popieramy wprowadze-
nie wspólnego biletu na WKD i jeste-
śmy do tego przygotowani, mimo, że 
wiąże się to z koniecznością dalszych 
dopłat do biletów z kasy miasta – od-
powiada zapytany o to samo wicepre-
zydent Pruszkowa, Andrzej Kurze-
la – To jest oczywiste, że nie powin-
no być tak, że jedną linią kolejową 
z Pruszkowa do Warszawy można jeź-
dzić na wspólnym bilecie ZTM, a dru-
gą nie można. My jesteśmy całkowicie 
otwarci, ale wymaga to przede wszyst-
kim porozumienia dwóch operatorów, 
bo można powiedzieć, że pasażerowie 
WKD zostaną w sensie opłat całkowi-
cie przejęci przez ZTM. I tu nie wyglą-
da to najlepiej, bo mieliśmy ostatnio 

spotkanie z prezesem WKD, p. Grze-
gorzem Dymeckim i powiedział on, że 
jak na razie, nie może dojść do poro-
zumienia w uzgodnieniach z dyrekto-
rem Rutą z ZTM. Ma nadzieję, że do 
końca roku stanowiska uda się na ty-
le przybliżyć, że to porozumienie bę-
dzie możliwe.

WKD
-  Prowadzimy przez cały czas rozmo-
wy z ZTM i nie są to rozmowy łatwe 
– twierdzi rzecznik prasowy WKD, 
Krzysztof Kulesza – Eksploatując linię 
i ponosząc wszystkie koszty jej utrzy-
mania w  sposób oczywisty nie mo-
żemy zgodzić się żeby wprowadzenie 
wspólnego biletu pozbawiło nas od-
powiednich wpływów za realizowane 
przewozy. Wspólny bilet kupowany 
będzie przez pasażerów w ZTM, a re-
alizowany na część przejazdu u nas. 
Jak na razie warunki wspólnych roz-
liczeń przedstawione przez ZTM są 
dla nas niemożliwe do zaakceptowa-
nia. Niemniej rozmowy trwają i ma-
my nadzieję na zbliżanie stanowisk. 
Trudno jest w związku z tym na obec-
nym etapie deklarować konkretne da-
ty wprowadzenia tego biletu w WKD. 
Na pewno nie nastąpi to do końca la-
ta, bo z  powodu remontu wiaduktu 
kolejowego będziemy zmuszeni w wa-

kacje znacznie ograniczyć ruch pocią-
gów. Bardzo chcieli byśmy zakończyć 
te uzgodnienia do końca roku.

ZTM
Poproszone przez nas o  wypowiedź 
biuro prasowe ZTM ograniczyło się 
do przesłania następującej informacji: 
„Nie ma jeszcze konkretnego, choćby 
przybliżonego terminu wprowadzenia 
wspólnego biletu na WKD na odcinku 
poza przystankiem Opacz (2 strefa). 
Trwają w tej sprawie rozmowy”.
 

T
rudno się w  tej całej sprawie 
oprzeć wrażeniu, że wygląda to 
jakby ZTM-owskim twórcom 

idei wspólnego biletu aglomeracyjne-
go niespecjalnie zależało na jego szyb-
kim wprowadzeniu w WKD (?!).  Za-
pewne zatem nie doczekamy się go 
w najbliższych miesiącach, jak to by-
ło wcześniej awizowane . Obyśmy nie 
musieli czekać jeszcze latami. Czy tak 
trudno jest dostosować schematy roz-
liczeniowe z  Kolejami Mazowiecki-
mi do oczywistej specyfi ki WKD?  Po-
cieszające jednak, że przewidywane 
przez ZTM granice 2 strefy biletowej 
obejmą nie tylko Pruszków, ale zgod-
nie z sugestiami Michałowic sięgną aż 
po ostatni przystanek na terenie tej 
gminy, czyli WKD Nowa Wieś.

Komunikacja. „To tak jakby na jedną nogę założyć przyzwoity lakierek, a na drugą stary sandał” – komentuje tę 

sprawę na stronie gazetawpr.pl  jeden z internautów. Przyjmując dostępne nam linie kolejowe do Warszawy jako dwie 

nogi komunikacji szynowej do centrum aglomeracji – porównanie wydaje się niezwykle trafne.

Olgierd Lewan

W ramach akcji „Bliżej Europy”, 
dzięki wsparciu grupy polskich 
fi rm, każda osoba zainteresowa-
na zapłaci za szkolenie połowę je-
go wartości. Patronat nad akcją ob-
jęła Gmina Michałowice. Propozy-
cja skierowana jest do osób doro-
słych i młodzieży od 15 roku ży-
cia. Do wyboru są trzy języki: an-
gielski, niemiecki i hiszpański. Wa-
runkiem wzięcia udziału w kur-
sie jest przesłanie formularza zgło-
szeniowego, dostępnego na stronie 
www.blizejeuropy.pl lub odebranie 
go w sekretariacie Urzędu Gminy 
Michałowice przy ul. Raszyńskiej 
34, w dniach: poniedziałek w go-
dzinach 9-17, wtorek 8-16, czwar-
tek i piątek 9-16). Dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod numera-
mi telefonu 
056 664 11 15, 042 298 56 16, 
0500 655 553 oraz pod adresem 
mailowym gbe@blizejeuropy.pl

(ms)

Bezpłatne kursy 
językowe dla 
mieszkańców 
Michałowic

Stu mieszkańców Gminy 
Michałowice będzie mogło 
od kwietnia rozpocząć naukę 
na dofi nansowanych kursach 
językowych prowadzonych 
metodą SITA. 
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P
arę miesięcy temu pisaliśmy 
o  planowanym przetargu na 
budowę węzła Łopuszańska – 

Al. Jerozolimskie. W piątek 20 mar-
ca urzędnicy zapoznali się ze złożony-
mi przez fi rmy ofertami. Zarząd Miej-
skich Inwestycji Drogowych planował 
przeznaczyć na tą budowę około 180 
mln złotych. Okazało się jednak, że 
wyceny przedstawione przez startują-
ce w konkursie konsorcja są dużo niż-
sze. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
fi rma Bilfi nger Berger Polska – 18 mln 
mniej niż zakładana przez ZMID kwo-
ta. Zaledwie o pół miliona wyższą od 
Bilfi ngera ofertę zgłosiła fi rma Stra-
bag. Obecnie ratusz walczy o dofi nan-
sowanie inwestycji ze środków Unii 
Europejskiej. Niestety poprzez niższe 
oferty przetargowe dotacja nie będzie 

tak wysoka jak planowano. Jeżeli prze-
grane fi rmy nie zgłoszą protestów, bu-
dowa najprawdopodobniej rozpocznie 
się już w  lipcu. Skrzyżowanie będzie 
miało trzy poziomy. Na poziomie ze-
ro skrzyżowanie zostanie niezmienio-
ne. Powstanie jednak krótki tunel dla 

jadących na wprost Alejami oraz es-
takady dla skręcających z  Łopuszań-
skiej w kierunku Pruszkowa. Nieste-
ty budowa węzła spowoduje ogromne 
utrudnienia na i tak często zakorkowa-
nym skrzyżowaniu. Mieszkańcy Pia-
stowa, Pruszkowa, Ursusa i Włoch bę-
dą musieli uzbroić się w ogromną cier-
pliwość. Jedną z możliwości uniknię-
cia korków będzie przesiadka w pocią-
gi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei 
Miejskiej. Budowa ma trwać dwa lata, 
ale to nie koniec utrudnień jakie czeka-
ją na kierowców. Planowana jest budo-
wa kolejnego węzła z nową wylotówką 
na Kraków i Katowice (trasa Salomea - 
Wolica). Jednak na tą drugą inwestycje 
przyjdzie nam poczekać, ponieważ po 
wielu protestach cała inwestycja utknę-
ła w sądach.                                                 as

Węzeł Łopuszańska – Jerozolimskie taniej niż przypuszczano

W
 czwartek, 12 marca w Urzę-
dzie Gminy Raszyn odbyło się 
spotkanie dotyczące budowy 

drogi S8. Większość kierowców słysząc 
słowo „Raszyn” kojarzy gminę z wiecz-
nymi korkami na Al. Krakowskiej. Po-
dobne zdanie mają sami mieszkańcy, 
którzy też mają dość korków, hałasu 
i niebezpiecznych skrzyżowań. Wszyst-
kim zależy na budowie trasy, jednak 
ciężko uzgodnić taką lokalizację by sa-
tysfakcjonowała ogół. I to właśnie pro-
blemy z  przebiegiem trasy powodują 
liczne protesty, skutecznie blokujące bu-
dowę obwodnicy. Na dodatek powstał 
konfl ikt między mieszkańcami Magda-
lenki i Raszyna. Ludność z Magdalenki 
protestuje przeciwko planom budowy 
trasy 721-bis oraz bezkolizyjnego skrzy-
żowania trasy krakowskiej z szosą z Pia-

Ciągłe kłopoty z budową obwodnicy w Raszynie

seczna do Nadarzyna. Mieszkańcy chcą 
przesunięcia skrzyżowań do Sękocina 
i Raszyna, na co nie zgadza się społecz-
ność drugiego miasta. Szef GDD twier-
dzi, że na zmianę projektów S8 nie ma 
czasu, a tzw. droga 721-bis ma powstać 
w przyszłości. Protestujące stowarzysze-
nia chcą jednak już dziś zapewnienia bu-
dowy 721-bis, jak twierdzą tylko wtedy 
wycofają zgłoszone obiekcje dotyczące 
budowy obwodnicy S8. Według miesz-
kańców Raszyna to szantaż. Nieste-
ty może on doprowadzić do wstrzyma-
nia budowy obwodnicy na odcinku Jan-
ki Małe – Sękocin, a wtedy Al. Krakow-
ska pozostanie wiecznie zakorkowaną 
trasą, ciągnącą się przez cała gminę. Na 
przełomie marca i kwietnia planowane 
jest spotkanie z Wojewodą Maz. w Sę-
kocinie.                                                              as

Z
namy to już od zamierzchłych 
czasów. Ileż to mniej lub bardziej 
patriotycznych zrywów legło na 

ołtarzu historii, nie mogąc znaleźć po-
parcia mas?  Podobnie sytuacja zdaje 
się wyglądać i w przypadku komorow-
skich zabiegów secesyjnych.  Komorów 
jest jedyną w gminie Michałowice miej-
scowością o historycznych tradycjach 
i obecnych ambicjach do statusu mia-
sta-ogrodu. Pozostałe większe i mniej-
sze osady takich tradycji nie mają. Prio-
rytetem ich rdzennych mieszkańców 
nie jest ekologia i „dziedzictwo kultu-
rowe”, a pragmatyzm i potrzeby dnia 
codziennego. Dlatego bliskie Komoro-
wianom argumenty o potrzebie ochro-
ny zabytków, przyrody i  krajobrazu, 
poza samym Komorowem, padły na ja-
łowy grunt. Celnie to sprecyzował na 
zebraniu swojej wsi jeden z mieszkań-
ców Pęcic Małych:
 - Każdy z nas powinien sobie od-
powiedzieć na pytanie, czy bliżej mu 
do wizji gminy zielonej, pielęgnującej 
zabytki architektury i  przyrody, nie 
wpuszczającej większych inwestycji, 

czy też do gminy akceptującej urbani-
zacyjny rozwój na przedmieściach wiel-
kiego miasta.
 I mieszkańcy zdecydowali. W pro-
porcjach około 3 do 1 zwyciężyła ta 
druga opcja.  Głównie, co było widać 
głosami rdzennych mieszkańców. "Bo 
liczą na większe szanse korzystnej 
sprzedaży swoich hektarów" - komen-
tował w kuluarach wyniki głosowania 

jeden z przedstawicieli mniejszości.
A co dalej ?...

Właściwie zmienia się tylko wiel-
kość…
 - Właściwie zmienia się tylko wiel-
kość planowanej nowej gminy, ale na-
wet gdyby to miały być tylko Komorów 
i Granica, to wystarczy do wydzielenia 
nowej gminy. Nasze stanowisko pozo-

staje więc niezmienne – podsumowu-
je sytuację przewodniczący Zarządu 
Osiedla Komorów, Michał Jeżewski –  
W ostatnich dniach marca planujemy 
złożyć nasz wniosek w MSWiA.  Ujmie-
my w nim różne możliwe opcje nowego 
podziału administracyjnego. Niech Mi-
nisterstwo decyduje jak to może wyglą-
dać. Ważny jest nie tylko układ osad-
niczy, ale i funkcjonujące powiązania 
urbanizacyjne, społeczne, handlowe… 
Jeśli MSWiA zdecyduje się pozytywnie 
rozpatrzyć nasz wniosek, na pewno bę-
dzie to wszystko analizowało i konsul-
towało z  mieszkańcami. Prawdopo-
dobnie w referendum. Tak naprawdę te 
spotkania, które teraz się odbyły, mają 
jedynie znaczenie sondażowe jeśli cho-
dzi o obecne nastroje, a do ostatecznej 
decyzji droga jeszcze daleka.

Wojny secesyjnej nie będzie
 - Wojny secesyjnej nie będzie – od-
powiada na nasze pytanie wójt Gminy 
Michałowice, Roman Lawrence – Sko-
ro Komorów tak bardzo chce się odłą-
czyć, nie będziemy toczyć wojny o je-
go zatrzymanie. Aczkolwiek szkoda 
niszczyć to, co udało nam się do tej po-
ry zbudować. Nasza gmina ma bardzo 
dobre oceny, jesteśmy czwartą gmi-
ną na Mazowszu pod względem inno-
wacyjności i w pierwszej pięćdziesiąt-
ce najlepiej zarządzanych gmin w kra-
ju (w stawce 2478 gmin – przyp. red). 
A co do argumentów przedstawianych 
przez inicjatorów „secesji” o niespra-
wiedliwym dzieleniu środków z  bu-
dżetu?  Oczywiście, że podział środ-
ków inwestycyjnych w gminie nie jest 
i  nie może być odzwierciedleniem 

Komorowski sen o niezależności
wielkości wpływów z poszczególnych 
miejscowości. Ze swojego partykular-
nego punktu widzenia Komorów ma 
więc rację – generuje więcej przychodu 
do gminnej kasy, niż dostaje go w for-
mie inwestycji i nakładów. Podobnie 
jak i same Michałowice. Ale gdybyśmy 
dzielili gminne fundusze według zasa-
dy „ile wpłaciłeś, tyle dostajesz”, to na 
przykład biedniejszy Suchy Las nie do-
czekałby się kanalizacji w XXI wieku, 
a nowi mieszkańcy budujący domy na 
obrzeżach naszych osiedli przez na-
stępne kilkadziesiąt lat nie mogliby do 
nich dojechać, do czasu aż z własnych 
podatków nie uskładaliby na budowę 
drogi. Przypuszczam, że mieszkańcy 
Komorowa oczywiście popierają dopła-
ty Unii Europejskiej do rozwoju Polski, 
jako państwa biedniejszego w Europie. 
Dlaczego więc uważają, że podobna po-
moc z części ich podatków nie należy 
się biedniejszym regionom gminy?
 - Prawdę powiedziawszy nie wie-
rzę żeby to wydzielenie nowej gminy 
Komorów zostało przez MSWiA za-
twierdzone – dodaje wójt – Między in-
nymi dlatego, że inicjatorzy projek-
tu wybrali bardzo niedobry moment 
do takiego podziału. W sytuacji nad-
chodzącego kryzysu gospodarczego 
i  zmniejszających się dochodów sa-
morządowych niemałe koszty takiego 
podziału będą prawdopodobnie gra-
ły istotną rolę w ostatecznej decyzji.                                                                                          
Przypuszczam więc, że wszystko zo-
stanie jak dawniej. Ale sytuacja będzie 
dla nas trudniejsza. Podziały społecz-
ne, jakie w gminie wywołała chęć sece-
sji Komorowa są tak głębokie, że tych 
okopów szybko zasypać się nie da…

Inicjatywa oderwania się Komorowa od gminy Michałowice i utworzenia nowej, własnej 
gminy nie doczekała się wsparcia okolicznych miejscowości. Na swoich zebraniach 
mieszkańców negatywnie w stosunku do propozycji wypowiedziały się większością głosów 
Pęcice Małe, a nawet Komorów Wieś.

Olgierd Lewan

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!
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Al. Armii Krajowej 34 lok. 2
05 - 800 Pruszków

RESTAURACJA W PRUSZKOWIE

NOWO OTWARTA

tel. 516 416 154   www.zensushi.info

ZAPRASZA

SUSHI

B
rak odpowiedzialności za 
stan nawierzchni i bezpie-
czeństwa ruchu drogowe-
go, totalny bałagan oraz 

lekceważenie uwag i postulatów ko-
rzystających z dróg kierowców, po-
tęguje dodatkowo fakt, że drogi ma-
ją różnych właścicieli i opiekunów. 
Jedne są krajowe, inne wojewódzkie 
lub powiatowe, jeszcze inne miejskie 
albo dla odmiany osiedlowe, a za ich 
utrzymanie odpowiada każdora-
zowo, kto inny. Konia z rzędem te-
mu, kto się w tym galimatiasie po-
łapie. W praktyce wygląda to tak, że 
interweniując np. w urzędzie miasta 
dowiadujemy się, że z pretensje po-
winniśmy kierować do starostwa, bo 
właśnie ten fragment drogi ma zu-
pełnie innego gospodarza. Bywa, że 
jedna ulica ma ich nawet trzech. Tak 
jest np. z ul. Żbikowską, której czę-
ścią „opiekuje się” marszałek, innym 
fragmentem powiat, a jeszcze innym 
kawałkiem miasto Pruszków. W re-
zultacie winnych nie ma, a droga wy-
gląda jak po nalocie bombowym albo 
przejściu tsunami. Przy okazji pra-
gnę wyjaśnić szanownym czytelni-
kom, że słynne już w regionie mazo-
wieckim skrzyżowanie wspomnianej 
powyżej ul. Żbikowskiej z Poznań-
ską, czyli obu marszałkowskich, po-
winno nosić nazwę swego patrona 
i opiekuna tj. „Ronda im. Marszał-
ka Struzika”, a nie „Ronda Starosty”. 
Jak mylnie sugerował nam jeden ze 
zdezorientowanych koresponden-
tów. Kto odpowiada za ten właści-
cielski bałagan, czy jak kto woli ra-
cjonalizatorski pomysł, aby za stan 
drogi w Pruszkowie odpowiedzialny 
był marszałek z Warszawy, a dziurę 
pod Nadarzynem zasypywał staro-
sta z Pruszkowa, wydedukować nie 
mogę, choć bardzo się staram. W ża-
den sposób nie mogę również usta-
lić czyja w końcu jest ulica Działko-
wa (od strony pawilonów i pizzerii) 
spółdzielni czy miasta? Bo jedni od-
syłają do drugich, a dziur przybywa. 
Ostatnio doliczyłem się ok. czter-
dziestu nowych i mimo, że przejeż-
dżam tamtędy kilka razy dziennie, 
nie udaje mi się wszystkich ominąć. 
Proponuję, aby Szanowne Dyrekcje 
Dróg poszczególnych szczebli samo-
rządu zamiast odsyłać swoich peten-
tów od Annasza do Kajfasza, zwoła-
ły jakieś wspólne spotkanie i spró-
bowały dogadać się i  zewrzeć siły 
w  sprawie doprowadzenia naszych 
dróg i ulic, do jakiego takiego stanu. 
Choćby sprzed zimy.

A może rowerem?
Ten sposób przemieszczania się jest 
chwilowo bezpieczniejszy, bo póki, 
co niewielu jest amatorów podejmu-
jących ryzyko jazdy po naszych dro-
gach tym środkiem lokomocji. Głów-
nie z powodu pory roku i mało sprzy-
jającej pogody. Ale za tydzień, dwa 
sytuacja zmieni się diametralnie. 
Jest, co prawda w  naszym mieście 
kilka ścieżek rowerowych, ale więk-
szość ulic i dróg takich udogodnień 
nie posiada. A jazda rowerem po na-
szych drogach jest igraniem z prze-
znaczeniem i kuszeniem losu. Późną 
jesienią zgłosił się do naszej redakcji 
pewien mieszkaniec Pruszkowa i za-
proponował abym wspólnie z  nim 
przebył trasę, którą on ryzykując 
zdrowie i życie pokonuje codziennie 

swoim rowerem. Zgodziłem się pod 
warunkiem, że pojedziemy moim 
samochodem, bo aż takim ryzykan-
tem nie jestem. Muszę przyznać, że 
to, co zobaczyłem zniechęciło mnie 
w sposób zdecydowany i ostateczny 
do korzystania z tego skądinąd sym-
patycznego środka lokomocji. Jeśli 

ktoś z dyrekcji zarządców dróg jakie-
gokolwiek samorządowego szczebla 
nie do końca uwierzył mi na słowo, 
uroczyście oświadczam, że podejmu-
ję się zorganizowania specjalnie dla 
nich edukacyjnej wycieczki rowero-
wej, dokładnie tą samą trasą. Start 
spod kościoła na Helenowskiej, je-
dziemy ulicami: Jasną, Dębową, Po-
wstańców, Staszica, Czarną Drogą, 

Konrada Kurca do Ronda Solidarno-
ści i dalej Poznańską, Żbikowską, do 
wiaduktu na Ożarowskiej i z powro-
tem. Gwarantuję, że jeśli ją przeży-
ją to i tak na pewno więcej na rower 
nie wsiądą. 
 A od naszych czytelników ocze-
kuję propozycji tras rowerowych 
mogących przyczynić się do roz-
woju sportów ekstremalnych w na-
szym regionie. Może wspólnie urzą-
dzimy mistrzostwa Europy lub Świa-
ta? Sport w sam raz na kryzys, bo nie 
wymaga ani kosztownych inwestycji 
infrastrukturalnych, ani poważniej-
szych nakładów na organizację im-
prezy. Nagłośnienie i patronat me-
dialny bierzemy na siebie. Gratis.

Najbezpieczniej z buta
Może niezbyt komfortowo i nie naj-
szybciej, ale bezwzględnie najbez-
pieczniej. Czy rzeczywiście? Jeśli je-
steśmy w  miarę uważni, spostrze-
gawczy i sprawni to owszem tak. Je-
śli nie, lepiej pozostańmy w domach. 
Nie kręćmy się bez celu po ulicach, 
nie kuśmy licha. Musimy pokonać 
pieszo odcinek ul. Staszica od by-
łych zakładów 1 Maja do stacji PKP 
chodnikiem? Najlepiej zrobić to bar-
dzo wczesnym porankiem, kiedy 
jeszcze pusto albo późnym wieczo-
rem, gdy już rozjadą się samochody 
parkujące w tym miejscu na chodni-
kach po obydwu stronach ulicy. Dla-
czego tam parkują skutecznie blo-
kując miejsce pieszym, że o  mat-
kach z  wózkami nie wspomnę? No 
a  gdzie maja stawać, kiedy wszyst-
kie miejsca na parkingu „Park & Ri-
de” od dawna są zajęte? Pod Urzę-
dem Skarbowym, czy przy Mc’Do-
naldzie? Inne atrakcje czekają na 
pieszych w okolicach Szpitala Kole-
jowego. Tu z góry zadbano o kondy-
cję ruchową naszych mieszkańców, 
nie przewidując oznaczonego przej-
ścia dla nich na drugą stronę ulicy. 
Może i lepiej, bo nie ma racjonalne-

Pruszkowskie drogi i bezdroża Drogowe absurdy

Odcinek specjalny na ulicy Żbikowskiej za wiaduktem. Zamiast 
naprawić postawiono znak zakazu wjazdu. Pomysł na kryzys?

DROGI WOJEWÓDZKIE
Zarządca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon 
Dróg w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Maz., ul.Traugutta 41, 
tel.:  22-755 59 46, 22- 755 20 59, fax: 22-755 51 17,  Dyrektor: Marek Cho-
iński,  rd.grodzisk@mzdw.pl
Al. Jerozolimskie, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Domaniewska (od ul. 3 Ma-
ja do granic miasta), ul. 3 Maja (od kościoła do granic miasta), ul. Ożarowska, 
ul. Poznańska, ul. Waryńskiego, Al. Wojska Polskiego, ul. Żbikowska (od ul. 
3 Maja do Ożarowskiej) oraz wiadukt. 

DROGI POWIATOWE
Zarządca: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul.Sta-
szica 1, tel.: 22-738 15 54, 738 15 56, fax: 022 738 15 52, Naczelnik Wy-
działu: Sławomir Walendowski
ul. Prusa, ul. Lipowa, ul. Kraszewskiego, ul. Powstańców, ul. Armii Krajowej, 
ul. Komorowska, ul. Plantowa, ul. Gomulińskiego, ul. Staszica, ul. Sienkiewi-
cza, ul. POW, ul. Warsztatowa, ul. Broniewskiego, ul. Tysiąclecia, ul. Brzozo-
wa, ul. Błońska, ul. Południowa, ul. Robotnicza, ul. Promyka, ul. Gordział-
kowskiego, ul. Wysoka, ul. Partyzantów, ul. Sadowa, ul. Ciechanowska, ul. 
Długa, ul.3-go Maja, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Przyszłości i ul. Żbikow-
ska. 

DROGI MIEJSKIE
Zarządca: Urząd Miejski w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Kraszew-
skiego 14/16, tel.: 22-758 79 48, 22- 758 64 31 w. 209, pok. 109, Naczel-
nik mgr inż. Elżbieta Korach. Wszystkie nie wymienione.

DROGI WEWNĘTRZNE I OSIEDLOWE
Zarządcy: administracje osiedli, wspólnoty mieszkaniowe lub właścicie-
le terenu

(źródło www.pruszkow.pl)

Ranking najgorszych ulic

Ponieważ sytuacja na naszych 
drogach i ulicach jest, jaka 
jest, spróbujmy wspólnie ją 
zmienić. Przysyłacie nam 

Państwo zdjęcia i opisy miejsc 
szczególnie zaniedbanych, 

zagrażających bezpieczeństwu, 
wymagających 

natychmiastowej naprawy 
lub interwencji. Państwo 

znacie je najlepiej. Stwórzmy 
ranking najgorszych dróg, 

ulic i chodników. Obiecujemy 
publikować je na naszej stronie 

internetowej, a najciekawsze 
na naszych łamach. Może 

nasze wspólne wysiłki 
zmobilizują do działania osoby 
odpowiedzialne za stan, jakość 
i bezpieczeństwo na naszych 

drogach. 

go powodu, aby kręcić się raz po jed-
nej, a raz po drugiej stronie jezdni? 
I szpital, i przychodnia, i apteka są 
umiejscowione po tej samej stronie. 
Po przeciwnej tylko zakład pogrze-
bowy. A śpieszno nam do niego? 
 To tylko kilka z licznych przykła-
dów radosnej twórczości włodarzy 
i zarządców naszych dróg, wskaza-
nych nam przez czytelników. O ka-

łużach, o błocie, o dziurawych i za-
srywanych przez psy chodnikach, 
o  rozjeżdżanej zieleni, o  wysypy-
wanych na pobocza dróg śmieciach, 
o  permanentnym brudzie i  bała-
ganie pisać nie muszę, bo to widzą 
wszyscy, no może poza osobami od-
powiedzialnymi za taki stan rzeczy. 
Byle do zimy. Śnieg wszystko przy-
kryje.

Bolo Skoczylas

Zarządcy dróg na terenie Pruszkowa

Przystanek autobusowy na tej samej ulicy Żbikowskiej. A gdzie 
ławeczka? Foto: BS
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Autoryzowane Centrum Biznesowe Era Biznes
ul. Centralna 22
05-816 Michałowice
Opacz Kolonia
tel. 22 723 01 41
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Aktualności

       Zwracamy się z wielką prośbą do dobrych ludzi, któ-
rym leży na sercu los ciężko chorych, niepełnospraw-
nych dzieci, tak jak nasza dwu i  pół letnia Karolinka 
Majczyna. 
 Córeczka na świat przyszła w  27 tygodniu ciąży 
z urodzeniową masą ciała 880 gramów. W trzeciej dobie 
jej życia wystąpił wylew obustronny dokomorowy III i IV 
stopnia oraz krwawienie śródmiąższowe. Stwierdzono 
również rotinopatię. 
 W wyniku tego porażenia mózgowego Karolinka nie 
mówi, nie chodzi, do pierwszego roku sama nie siedzia-
ła. Dzięki Intensywnej terapii poczyniła wspaniałe po-
stępy, sama siedzi i raczkuje. Według lekarzy i rehabi-
litantów nie tylko możemy mieć nadzieję, ale są rów-
nież bardzo duże szanse, by córeczka o  własnych si-
łach się poruszała. Jednak do tego niezbędna jest dłu-
gotrwała i specjalistyczna rehabilitacja. Z uwagi na fakt, 
że córeczka robi duże postępy w rehabilitacji niezbędny 
jest ciąg specjalistycznych ćwiczeń, które mogą zapew-
nić turnusy rehabilitacyjne. Całkowity koszt turnusów 
przekracza nasze możliwości, a tylko dalsze intensywne 
ćwiczenia dają duże szanse Karolince na normalne życie. 
Nie możemy zmarnować tej szansy. Z wyrazami szacun-
ku i wdzięczności 
Bogdan i Monika Majczynowie, 
ul. Wittenberga 6/12, Żyrardów

 W dniach 18 i 19 kwietnia 2009 w hali MZOS na 
obiektach pruszkowskiego „Znicza” zostaną zorganizo-
wane Warsztaty Tańca z udziałem uczestników progra-
mu You Can Dance.  Warsztaty organizowane są przez 
Szkołę Tańca Forte-X oraz Stowarzyszenie Dzieci Po-
szkodowanych w  Wypadkach Drogowych i  Losowych 
Dzieciątka Jezus. 
 Warsztaty poprowadzą: Ania Radomska, Maria Fo-
ryś, Patryk Rożniecki - YCD oraz światowej klasy chore-
ografowie - Karolina Kroczak i Michał Mardas. 
 Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na sfi -
nansowanie kosztów rehabilitacji małej Karolinki. Aby 
umożliwić dokonanie indywidualnych wpłat na rzecz 
Karolinki Stowarzyszenie utworzyło specjalne subkon-
to w Banku Milenium SA w Warszawie, Nr konta: 
48 1160 2202 0000 0001 3465 9996. 
W tytule przelewu należy wpisać: „Karolina Majczyna”

Pomóżmy 
Karolince

Ruszyły obchody
Rozpoczęły się obchody dwusetnej 
rocznicy Bitwy pod Raszynem. Zain-
augurowała je naukowa sesja w falenc-
kim pałacu. 16 marca wykładów histo-
ryków wysłuchał niemal komplet pu-
bliczności. Jest jednak pewne „ale”. 
- Gdyby nie przyszli urzędnicy gmi-
ny i osoby podległe wójtowi oraz rad-
ni, sala świeciłaby pustkami – żali-
ła się jedna z uczestniczek. Ma rację. 
Mogli wykładów posłuchać choćby 
gimnazjaliści z ambicjami na dobre li-
cea. Tym bardziej, że były one w opinii 
uczestników ciekawe. Cóż, zmarnowa-
na szansa, przysłowiowa para w gwiz-
dek. A może trzeba było zorganizować 
je w godzinach popołudniowych bądź 
w sobotę, wówczas dano by możliwość 
udziału każdemu zainteresowanemu. 
Wykłady ukarzą się w formie druko-
wanej w  okolicznościowej broszurze. 
Kulminacją obchodów będzie koncert, 
o którym już napomknęliśmy. Jedno 
z najsłynniejszych dzieł orkiestrowych 
w historii muzyki poważnej, genialna V 
symfonia Ludwiga van Beethovena za-
brzmi 19 kwietnia o godz. 16 w raszyń-
skim kościele p.w. św. Szczepana. Słyn-
na za sprawą pierwszych ośmiu dźwię-
ków kompozycja, jedno z najbardziej 
rozpoznawalnych dzieł muzyki poważ-
nej uświetni obchody 200. rocznicy Bi-
twy pod Raszynem. Markową orkie-
strą - Sinfonią Varsovią dyrygować bę-
dzie wyborny kapelmistrz Marc Min-
kowski. Wstęp na koncert jest bezpłat-
ny. Zachęcamy do udziału w koncer-
cie! Takiej gratki nie wolno przegapić! 
W następnym wydaniu WPR podamy 
terminarz najważniejszych wydarzeń.
                                                                                                   
Pała dla zastępcy
O Mirosławie Chmielewskim mówi się 
w Gminie Raszyn przy różnych oka-
zjach. Ostatnio głośno było o jego fry-
zurze (Chmielewski wyciął sobie na 
głowie wzorki) oraz o amnezji w kon-

tekście wyborczych obietnic. Wiel-
ki przegrany I tury wyborów 2006 ro-
ku, wspierany w czasie kampanii wraz 
z  komitetem wyborczym finansowo 
przez członka zarządu lokalnego inwe-
stora, budującego osiedle w Słominie 
(gmina wydaje teraz inwestorowi decy-
zje!), popierając Janusza Rajkowskiego 
w II turze, został jego zastępcą. Nawet 
niegdysiejsi zwolennicy dzisiaj wiesza-
ją na nim przysłowiowe psy. – Dostał 
robotę i o wszystkim zapomniał – mó-
wią. O nim samym nienajlepiej świad-
czy też sonda zamieszczona w  inter-
necie pod adresem www.raszyn.blox.
pl . Stosując zasady popularnego por-
talu www.dobrzypolitycy.pl przez wie-
le tygodni internauci mogli opinio-
wać przez kliknięcie jakość i skutecz-
ność pracy Chmielewskiego. Było jed-
nak pewne novum. Na wniosek inter-
nautów dodano możliwość oceny na 
„zero”.  Właśnie „0” przyznali Mirosła-
wowi Chmielewskiemu internauci naj-
częściej. Dokładnie 74 procent respon-
dentów (!) dało mu taką cenzurkę (łącz-
nie 429 głosów). Skandalicznym (ocena 
– 1) uznało go 11 procent głosujących 
(61 głosów), a za miernego – 1 procent 
(5 głosów). Ocenę dobrą wystawiło 2 
procent, wzorową 3 procent, a za wybit-
nego uznało Mirosława Chmielewskie-
go, zastępcę wójta z Raszyna – 9 pro-
cent głosujących (dokładnie 52 głosy). 
Ocena nie budzi wątpliwości, w opinii 
głosujących zastępca się nie sprawdził.                                                                                                                                       

Salceson wraca
O  raszyńskich drogach mówiono na 
przełomie XX i XXI wieku, że przypo-
minają salceson. Tyle było w nich zała-
tanych dziur, że wyglądem przypomi-
nała garmażeryjny specjał. Tradycja 
jednak nie zamiera. W nowo wyremon-
towanej w  minionym roku za gigan-
tyczne kwoty ul. Godebskiego w  Ra-
szynie już łatane są dziury. 
                                                                                                                        PIW

Wieści znad Raszynki
Piotr Iwicki Raszyn

Ponad pół roku łamane jest już prawo 
przez wójta Gminy Raszyn. 14 sierpnia 
2008 roku Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego nakazał Januszowi 
Rajkowskiemu zaprzestanie użytko-
wania, czyli wyprowadzenie ludzi z za-
grażających zdrowiu i życiu domów ko-
munalnych przy ul. Nadrzecznej w Ra-
szynie. Wydał też polecenie naprawy 
elementów tych domów, lista liczy-
ła prawie 10 pozycji: od stropów i ko-
minów po stolarkę budowlaną. Rzecz 
w tym, że nawet gdyby ktoś chciał coś 
z tym raszyńskim slumsem zrobić, to 
nie ma nawet, w co wbić gwoździa jak 
mówią mieszkańcy – bowiem stan bu-
dynków jest tak tragiczny, że trzymają 
się one tylko na słowo honoru. 

Nie wójt a gmina
Wójt Rajkowski wolał jednak zamiast 
wyprowadzić mieszkańców, urucho-
mić przepychanki formalne, zaskar-
żając decyzję PINB do instancji wyż-
szej, bowiem decyzja pruszkowskie-
go nadzoru została… źle zaadresowa-
na. Zamiast wójta w  nagłówku win-
na widnieć Gmina Raszyn. Z  przy-
czyn formalnych decyzja została uchy-
lona przez Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Niestety, walą-
ce się budynki nic o tym nie wiedząc, 
jakoś nie chciały stać się nagle eleganc-
kimi apartamentowcami. Dzisiaj przy-
pominają swym wyglądem brazylij-
skie dzielnice biedoty-fawelas, wysta-
wiają świadectwo skuteczności lokal-
nej władzy i jej troski o ludzi. Jednak 
nie to jest w tym wszystkim najgorsze. 
Zdenerwowanie musi budzić postawa 
wójta. Kilkaset metrów od raszyńskich 
slumsów stoi nowy dom komunal-
ny z 31 mieszkaniami. Stoi już kolej-
ny miesiąc… pusty. Nic tylko przenieść 
tam mieszkańców z ul. Nadrzecznej. 
Gdy budynek powstawał, miał właśnie 
służyć tym, których planowano wy-
kwaterować z gminnych ruin. Jednak 

wójt Rajkowski woli nowy dom komu-
nalny sprzedać. Zyskał już na to zgodę 
radnych swojej koalicji. Tylko, co z tego, 
skoro teraz ponownie w obiegu praw-
nym znajduje się kolejna decyzja Powia-
towego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego, który 16 marca nakazał Gminie 
Raszyn wyłączyć w trybie natychmia-
stowym budynek z użytkowania, a de-
cyzja nr 90/09 podlega natychmiasto-
wemu wykonaniu. Na budynku ma się 
pojawić tablica ostrzegająca o zagroże-
niu ludzi i mienia oraz zakazie użytko-
wania. 

Popis ignorancji
Pruszkowski PINB zauważył, że jego 
decyzja z sierpnia pomimo rygoru na-
tychmiastowej wykonalności, została 
niezrealizowana, wójt zignorował na-
kaz organu kontroli. Teraz PINB za-
strzegł, iż czeka na niezwłoczną infor-
mację, co do wykonania jego nakazu. 
- To szczyt ignorancji i drwina z ludzi – 
mówią ci, których sprawa dotyka naj-
bardziej, a budynki grożąc zawaleniem 

stwarzają zagrożenie dla ich życia. – Tu 
już musi zadziałać prokurator, bo wójt 
ma w nosie nakazy Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego. 
 Gdy zamykaliśmy ten numer gaze-
ty, w domach przy ul. Nadrzecznej na-
dal mieszkali ludzie. 
 Do przewodniczącego Rady Gmi-
ny dotarło również pismo, w którym 
został wezwany do podjęcia zdecydo-
wanych kroków, mających na celu roz-
wiązanie gminnej paranoi. Ludziom 
zagraża niebezpieczeństwo, gdy gmi-
na w tym samym czasie posiada wol-
ne mieszkania. To chyba jedyna ta-
ka gmina - Raszyn, która mając pu-
stostany nie zasiedla ich, woląc sprze-
dać mieszkania na zasadach komercyj-
nych! Co będzie dalej? Czy wygra igno-
rancja kosztem ludzkiego nieszczęścia. 
Jedna z mieszkanek raszyńskich slum-
sów zdradziła, że gdy zwróciła uwagę, 
że domy się walą, usłyszała w urzędzie, 
że mogą ich wykwaterować do bara-
ków, jak będą dalej namolni. Zgroza!

Piotr Iwicki

Walące się domy przy ul. Nadrzecznej i nowy, pusty dom komunalny. 

Skandalu 
ciąg dalszy

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO 
DLA RODZEŃSTWA
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BELLAGIO, sofa 3 os., cena od 3999 zł

BELLAGIO, fotel, cena od 2499 zł

MIX, sofa 3 os., funkcja spania, cena od 2999 zł

MIX, fotel, cena od 1399 zł

MIRAGE, sofa 3 os., cena od 2499 zł

MIRAGE, fotel, cena od 1599 zł

EPSYLON, sofa 3 os., funkcja spania, cena od 3199 zł

EPSYLON, fotel, cena od 1399 zł

NO NAME, sofa 3 os., funkcja spania,, cena od 3199 zł

NO NAME, fotel, cena od 1499 zł
CARO, sofa 3 os., cena od 3199 zł

CARO, fotel, cena od 1499 zł



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

Godziny otwarcia:  
pon. 8.00 - 18.00
wt. - pt. 8.00 - 16.00
www.powiat.pruszkow.pl
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 23 marca w Pruszkowie odbyła się 
pod patronatem Starosty Pruszkow-
skiego Elżbiety Smolińskiej konferen-
cja społeczna, podejmująca istotne 
problemy przeciwdziałania margina-
lizacji społecznej dzieci pt. „Rodzina 
zastępcza dla dzieci bez przyszłości”. 
To już szósty ogólnopolski cykl konfe-
rencji organizowany przez Federację 
na rzecz Reintegracji Społecznej. W do-
tychczasowych spotkaniach poświęco-
nych problematyce marginalizacji spo-
łecznej dzieci i młodzieży zagrożonej, 
jej skutkom oraz sposobom zapobiega-
nia, wzięło do tej pory udział ponad 3,5 
tys. osób. 
 Pruszkowska konferencja poświę-
cona była problematyce upowszech-
niania efektywnego modelu rodzinnej 
opieki zastępczej, a  także wymianie 
doświadczeń i dobrych praktyk w tej 

dziedzinie. Zgromadziła wychowaw-
ców, samorządowców, działaczy spo-
łecznych i „ludzi dobrej woli” z całego 
regionu.
 - Zależy nam na tym, aby wypraco-
wany model rodzinnej opieki zastęp-
czej oraz wiedza dotycząca problematy-
ki przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu, dotarła do jak najszersze-
go grona osób mających wpływ na roz-
wijanie systemu wspierania rodziny, 
także rodziny zastępczej – mówił pre-
zes Federacji, Marek Liciński – Zwięk-
szy on szansę na kompleksowe zmiany 
w udzielaniu pomocy rodzinom i dzie-
ciom ze środowisk zmarginalizowa-
nych.
 Po konferencji uczestnicy zgodnie 
podkreślali, że była ona znaczącym 
krokiem na drodze do osiągnięcia tych 
celów.

Rodzina zastępcza jak własna

Jedna z najbardziej znanych w powie-
cie szkół średnich działających pod egi-
dą starostwa powiatowego, pruszkow-
skie Liceum Ogólnokształcące im. Ta-
deusza Kościuszki  obchodziło 24 mar-
ca  Święto Patrona. Impreza odbywają-
ca się pod znaną dewizą Kościuszki, 
a zarazem mottem szkoły - „Dobro Oj-
czyzny najwyższem prawem”, zgroma-
dziła w hali sportowej Liceum zarówno 
młodzież z całej szkoły oraz grono na-
uczycielskie, jak i licznych gości. Wśród 
nich Starostę, Elżbietę Smolińską, 
która – jak sama podkreśliła witając się 
z młodzieżą – jest również absolwentką 
„Kościucha”, co wywołało niekłamany 
entuzjazm obecnych, młodych adep-
tów szkoły.  
 Program szkolnego święta zainau-
gurowany występem słowno-muzycz-
nym uczniów poświęconym Tadeuszo-
wi Kościuszce, wypełniły w  dalszej 
kolejności finały szkolnych konkur-
sów i prezentacji.  Poszczególne klasy  
przedstawiły przygotowane przez sie-
bie prezentacje multimedialne o swo-
jej szkole widzianej często „z przymru-
żeniem oka” przez jej uczniów. Prezen-
tacjom towarzyszył co i rusz zbiorowy 
aplauz i wybuchy śmiechu.

 Finałowym zwieńczeniem uroczy-
stości był konkurs oratorski inspirowa-
ny mottem „Dobro Ojczyzny najwyż-
szem prawem”, w którym uczniowie sa-
modzielnie prezentowali przygotowa-
ne przez siebie wystąpienia uzasadnia-
jąc aktualność tej dewizy w czasach dzi-
siejszych. Wystąpienia zaimponowa-
ły słuchaczom dojrzałością  potrakto-
wania tematu i zaangażowaniem.  Spe-
cjalne jury pod przewodnictwem Pani 
Starosty miało nie lada orzech do zgry-
zienia wybierając z zaprezentowanych, 
doskonałych wystąpień oratorskich, te 
najlepsze. Na najwyższą notę, według 
ocen jury, zasłużyło wystąpienie Alek-
sandry Michalskiej z  kl. IIa. Drugie 
miejsce przyznano Krzysztofowi Chu-
deckiemu z kl. Ie, a trzecie Tobiaszowi 
Dybowskiemu z kl. IId.
 Przy okazji uroczystości wręczo-
no również nagrody indywidualne i ze-
społowe za laury zdobyte w kilku in-
nych wcześniej ogłoszonych konkur-
sach szkolnych związanych z  patro-
nem i  jego działalnością. Największy 
entuzjazm budziły nagrody w postaci 
talonów na zakup książek oraz w po-
staci dofi nansowania do szkolnych wy-
cieczek.

Święto Patrona w „Kościuchu”

Na stronie powiatu pruszkowskie-
go istnieje możliwość kontaktu 
mailowego z  władzami powiatu. 
Można zadać pytanie, które tra-
fi a bezpośrednio do starosty. Czy 
mieszkańcy korzystają z tej możli-
wości? Jakie pytania pojawiają się 
najczęściej? Jak długo czeka się na 
odpowiedź? Proponuję odpowie-
dzieć na gorąco na jedno z takich 
pytań.

Możliwość taka została stworzona ge-
neralnie dlatego, że jest to forma kon-
taktu bardzo wygodna dla miesz-
kańców. Dla nas jest również wygod-
na i chętnie z niej korzystamy. Pyta-
nia od mieszkańców traktujemy bar-
dzo poważnie, bo możemy dowiedzieć 
się z nich, jakie problemy i jakie sprawy 
nurtują naszych mieszkańców. Co moż-
na i powinno się poprawić, co zmienić 
na lepsze? Na przykład ktoś informuje 
nas, że jakiś odcinek drogi jest niebez-
pieczny, albo wymaga natychmiasto-
wej naprawy. Zapewniam, że nie uchy-
lamy się od udzielania odpowiedzi, ani 
nie traktujemy pytań wybiórczo. Nie-
stety czas oczekiwania bywa dość dłu-
gi, bo starosta, mimo, że chętnie na 
nie odpowiada, to jednak może to ro-
bić wyłącznie w ramach wolnego cza-
su. Zdarzają się pytania bardzo szcze-
gółowe, które wymagają podania kon-
kretnych danych lub przepisów i w ta-
kich przypadkach trafi ają one do odpo-
wiednich wydziałów. Zapewniam, że 
staram się na każde z pytań odpowie-
dzieć, ale proszę o pewną wyrozumia-
łość i cierpliwość oraz nie traktowanie 
tej korespondencji jak wniosków skła-
danych w kancelarii i rozpatrywanych 
w trybie administracyjnym. 

Proszę o odpowiedź na jedno z ta-
kich pytań. Pytanie do Starosty 
Powiatu Pruszkowskiego z  dnia 
24.02.2009r. „Szanowna Pani, 
Bardzo proszę o  wytłumaczenie, 
czemu najpierw wydawane są ol-
brzymie pieniądze na remont przy-
chodni przy ul. Drzymały, aby na-
stępnie odebrać część budynku na 
biuro paszportowe i wydać kolejne 
pieniądze (również kolosalne) na 
kolejny remont? Proszę o  wytłu-
maczenie, czemu Biuro paszporto-
we nie zostało zaplanowane w no-
wym budynku starostwa? Proszę 
o  wytłumaczenie, czemu naraża 
się chore osoby na duże niedogod-
ności, przebywanie w nieustannym 
hałasie i brudzie? - Mieszkanka.” 

Remont i budowa drugiej części przy-
chodni na ul. Drzymały (przebudowę 
rozpoczęto w 1998 roku, a budynek od-
dany został na początku 2000 roku) re-
alizowano i zakończono w czasie, kie-
dy jeszcze nie należeliśmy do Unii Euro-
pejskiej. Obowiązywały wówczas inne, 
mniej rygorystyczne przepisy prawa bu-
dowlanego i rozporządzeń określających 
warunki, jakim powinny odpowiadać 
obiekty służby zdrowia. Obiekt w chwi-
li oddania do użytku już nie odpowia-
dał warunkom dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Wystąpiła konieczność 
przeprowadzenia pewnych adaptacji 
i modernizacji, aby takie warunki w peł-
ni były spełnione. 
Kiedy przygotowywaliśmy się do pro-
jektu budowy nowej siedziby starostwa, 
sprawy związane z wydawaniem pasz-
portów miały być odebrane starostwom 
i przekazane do realizacji przez skarb 
państwa, czyli bezpośrednio przez wo-

jewodę. Zadanie wykonywaliśmy cza-
sowo. Starostwo zostało powiadomione 
o wypowiedzeniu porozumienia. Dlate-
go projektując nową siedzibę starostwa 
punkt paszportowy nie był brany pod 
uwagę. W międzyczasie nastąpiła zmia-
na rządu i wojewody. Nowy Wojewoda 
Mazowiecki p. Jacek Kozłowski ana-
lizując ilość wydawanych paszportów 
w województwie mazowieckim doszedł 
do wniosku, że załatwianie spraw pasz-
portowych w trzech głównych miejsco-
wościach (wyznaczone były trzy miej-
sca: Warszawa, Radom, Płock) byłoby 
niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. 
Ze względu na ilość wydawanych pasz-
portów wojewoda zdecydował aby ilość 
tych miejsc zwiększyć. Zaproponował 
nam, aby w Pruszkowie stworzyć Re-
jonowy Punkt Paszportowy, który ob-
sługiwałby trzy powiaty grodziski, ży-
rardowski i pruszkowski. Podjęliśmy tę 
decyzję, bo jesteśmy przekonani, że jest 
ona właściwa. 
 Pragnę podkreślić, że bilans po-
wierzchni przeznaczonej dla służby 
zdrowia nie ulegnie de facto zmniej-
szeniu, ponieważ w  nowym budynku 
starostwa jest przewidziane miejsce na 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
i zostanie ono przeniesione do nowego 
gmachu.
 Przykro nam, że chorzy są narażeni 
na hałas i pewne niedogodności zwią-
zane z remontem, ale niestety tych prac 
nie da się przeprowadzić bez hałasu. Re-
mont już jest na ukończeniu. Lada mo-
ment pomieszczenia zostaną odebrane 
i przekazane do użytku. Sytuacja wró-
ci do normy. Zapewniam, że przychod-
nia dla dzieci zdrowych będzie spełnia-
ła wszelkie warunki i normy, jakim po-
winna odpowiadać.                              (as)

Nie wiecie? Pytajcie Starostę

Starostwo Pruszkowskie od lat podej-
muje inicjatywy związane z rozwiązy-
waniem trudnych problemów społecz-
nych. W grudniu 2006 roku w Piasto-
wie przy ul. Popiełuszki 24 został utwo-
rzony Zespół Ośrodków Wsparcia.
 - Pragnę podkreślić, że prowadzo-
ny przez nas w ramach Zespołu Ośro-
dek Interwencji Kryzysowej jest jedyną 
tego typu placówką w powiecie prusz-
kowskim a Ośrodek Wsparcia dla Ofi ar 
Przemocy w  Rodzinie w  całym woje-
wództwie mazowieckim – mówi dyrek-
tor ZOW, Katarzyna Wiśniewska (na 
zdjęciu) – Zapewniamy nieodpłatną 
pomoc specjalistów psychologów i psy-
chiatrów, a także pomoc prawną wszyst-
kim tym, którzy znaleźli się w ciężkiej, 
kryzysowej sytuacji życiowej. W ubie-
głym roku udzieliliśmy około 1900 kon-
sultacji.
 Działalność ośrodka koncentruje się 
na udzielaniu pomocy ofi arom przemo-
cy fi zycznej, psychicznej i  seksualnej, 
wypadków, katastrof, napadów, a tak-
że osób zagrożonych innymi przestęp-
stwami. Staramy się pomagać dzieciom, 
młodzieży i osobom dorosłym 
przeżywającym dramatyczne sytuacje 
rodzinne, konflikty małżeńskie czy 
trudności wychowawcze z dziećmi.
  Działalność ośrodków wsparcia pro-
wadzona jest w formie otwartej poradni, 
pracy zespołów terapeutycznych (w tym 
również grupy wsparcia dla dzieci), jak 
i  w  formie zapewnienia całodobowej 
opieki ofi arom sytuacji kryzysowych 
pozbawiających je dachu nad głową. Ze-
spół dysponuje 12-miejscowym „hoste-
lem” z pełnym wyposażeniem noclego-
wym, kuchennym i socjalnym, w któ-
rym osoby wymagające doraźnej na-

tychmiastowej pomocy znajdują możli-
wość przebywania do czasu unormowa-
nia swojej sytuacji życiowej.
 - Bardzo cieszą nas pozytywne opi-
nie naszych pacjentów – kontynuuje Ka-
tarzyna Wiśniewska – Liczne nasze pod-
opieczne odwiedzały już w swojej trau-
matycznej drodze życiowej szereg po-
dobnych placówek. Wszystkie jednak 
zgodnie podkreślają, że w żadnym in-
nym Ośrodku nie spotkały się z tak do-
brą opieką, i żaden z nich nie zapewnia 
tak dobrych warunków jak nasz. Jedna 
z naszych podopiecznych, ofi ara handlu 
ludźmi, dla której byliśmy kolejnym jej 
Ośrodkiem, stwierdziła, że jesteśmy „na 
miarę XXI wieku”. To cieszy i daje satys-
fakcję, że ta naprawdę ciężka i pełna po-
święcenia praca nie idzie na marne. Ale 
największą dla nas nagrodą jest zawsze 

Piastowski Zespół Ośrodków Wsparcia

informacja, że kolejna nasza podopiecz-
na powróciła do normalnego życia. 
 - Cieszy też nas bardzo tak dobra 
opieka ze strony władz powiatowych 
- dodaje dyrektor Wiśniewska - Dzięki 
niej nasz Ośrodek jako jeden z nielicz-
nych posiada własny samochód pozwa-
lający na podejmowanie bezpośrednich 
interwencji. Dzięki osobistemu zaanga-
żowaniu Pani Starosty Smolińskiej byli-
śmy też w ubiegłym roku gospodarza-
mi pierwszego ogólnopolskiego zjazdu 
Ośrodków Wsparcia. 
 Piastowski Zespół Wsparcia prowa-
dzi bezpłatną, telefoniczną Linię Wspar-
cia, tel.: 0-800 105 202. Doraźną po-
moc i wsparcie w rozwiązywaniu pro-
blemów związanych z  przemocą oraz 
sytuacjami kryzysowymi można rów-
nież uzyskać pod nr tel.: (22) 753 45 56
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Urząd Gminy Brwinów, 
ul. Grodziska 12
tel. 022 729 56 09
brwinow@brwinow.pl

Urząd Gminy Brwinów - II siedziba
ul. Kościuszki 4a
tel. 022 729 64 99, 
sekretariat.kosciuszki@brwinow.pl

Godziny otwarcia:  
pon. 10.00 – 18.00,   
wt. – pt. 8.00 – 16.00
www.brwinow.pl

Gmina Brwinów

W
dniach 9-11 lutego br. odby-
ły się z inicjatywy Burmistrza 
Gminy Brwinów Andrze-

ja Guzika, Fundacji „Braterstwo” i Za-
kładu Opieaki Medycznej „Vita-Med” 
w Otrębusach, spotkania informacyj-
ne w  trzech szkołach: Zespole Szkół 
w Otrębusach oraz w Zespołach Szkół 
Nr 1 i 2 w Brwinowie. Spotkania doty-
czyły profi laktyki chorób zakaźnych 
a głównie profi laktyki raka szyjki ma-
cicy (zarażenie wirusem HPV). Spotka-
nia, adresowane głównie do dziewcząt 
rocznika 1993 i 1994 i  ich rodziców, 
cieszyły się sporym powodzeniem.
 Spotkania te, to wstęp do akcji 
szczepień przeciwko wirusowi HPV 
w  tym roku. Objęte nimi zostaną 
dziewczęta z roczników 1993 i 1994, 
zamieszkałe na terenie Gminy Brwi-
nów, bez względu na to czy są uczenni-
cami szkół prowadzonych przez Gmi-
nę Brwinów. Każda z dziewcząt, któ-
rej rodzice bądź opiekunowie prawni 
pisemnie wyrażą na to zgodę, poddana 
zostanie szczepieniu, składającemu się 
z trzech dawek.
 Warto przypomnieć, iż Samo-
rząd Gminy Brwinów w tym roku 
przeznaczył na tę akcję w swoim 
budżecie kwotę 240 tys. zł. Jeste-
śmy jednym z  niewielu samorzą-
dów w kraju fi nansującym całkowi-
ty koszt szczepień HPV dla dziew-
cząt.
 W dniu 23 stycznia 2009 roku w Pa-
łacu Staszica w Warszawie odbyło się 
spotkanie podsumowujące IV edycję 
Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Maci-
cy. Konferencja zorganizowana zosta-

ła przez inicjatorów Programu „Chroń 
to, co najcenniejsze”, Redakcję „Służ-
by Zdrowia” oraz stowarzyszenie „Da-
my Radę”. Z rąk redaktora naczelne-
go „Służby Zdrowia”, prof. Jana Ko-
tarskiego, Gmina Brwinów otrzymała 
wyróżnienie za podejmowanie działań 
na rzecz profi laktyki raka szyjki maci-
cy w Polsce. W imieniu Burmistrza An-
drzeja Guzika dyplom odebrała Skarb-
nik Gminy Brwinów – Jolanta Karasiń-
ska. 

Z ostatniej chwili ...
 W dniu 2 marca br. podpisano umo-
wę na realizację programu szczepień 
HPV dziewcząt w gminie Brwinów. Wy-
konawcą umowy jest Samodzielny Pu-
bliczny Gminny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Nadarzynie, który w dniu 10 
marca br. rozpoczął spotkania organi-
zacyjne dot. szczepień.
 Pierwsze spotkanie odbyło się 
w dniu 10 marca br. w Zespole Szkół 
nr 1 w Brwinowie. Podczas spotkania 
przedstawiono problem zachorowal-

ności na raka szyjki macicy, prelegenci 
odpowiedzieli też na szereg pytań do-
tyczących przeprowadzenia programu. 
Kolejne tego typu spotkania odbyły się 
w dniach 11-13 marca br. w pozosta-
łych szkołach Gminy Brwinów.
 Wykonawca zakłada, że wszystkie 
dziewczęta objęte programem jeszcze 
w marcu przyjmą I dawkę szczepionki.
 Umowa na wykonanie szczepień 
jest wynikiem  rozstrzygnięcia drugie-
go przetargu na realizację tego zada-
nia, ogłoszonego w dniu 23 stycznia br. 
Konieczność ogłoszenia drugiego prze-
targu spowodowana została tym, że 
w pierwszym przetargu, ogłoszonym 
27 października 2008 r., dwaj oferenci, 
którzy do niego przystąpili, zapropo-
nowali koszt realizacji programu o wie-
le przewyższający zaplanowane środ-
ki. Tym samym przetarg należało unie-
ważnić i ogłosić nowy po podjęciu przez 
Radę Miejską kolejnej uchwały zwięk-
szającej środki na ten cel.

Urszula Skolasińska
Sekretarz Gminy Brwinów 

Brwinów ruszył z programem szczepień HPV

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 realizuje projekt

„Z podniesioną głową zrób karierę zawodową”
współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu organizowane będą staże dla osób bezrobotnych 
w związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych Pracodawców do 

składania wniosków o zorganizowanie stażu. Na staż, do pracodawców mogą 
zostać skierowane zarejestrowane osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy tj.:
• osoby bezrobotne do 25 roku życia,

• osoby długotrwale bezrobotne, 
• albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, 

• kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
• osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,

• osoby bezrobotne bez kwalifi kacji zawodowych, 
• bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

• osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 
roku życia,

• osoby bezrobotne, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli 
zatrudnienia,

• niepełnosprawne osoby bezrobotne.  

Celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, 
podniesienie ich samooceny, nabycie umiejętności właściwej autoprezentacji, 

a w efekcie zwiększenie poziomu zatrudnienia. 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu uzyskasz w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie
ul. Andrzeja 26

pokój nr 9,
pod numerem telefonu:

(022) 758 60 58/59. 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 21  pkt 2 , 7 i 23 lit. d , art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) zawiada-
miam, że od dnia 6 kwietnia 2009r.  w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawie-
rających informacje o środowisku i jego ochronie, zostaną zamieszczone dane o projekcie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Żbików-Bąki”, prognozie oddziaływania na śro-
dowisko sporządzonej do planu  i opracowaniu ekofi zjografi cznym.

Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są do pu-
blicznego wglądu w dniach od 6 kwietnia 2009 r. do dnia 15 maja  2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel 
i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pok.  70 w godzinach: poniedziałki: 11 - 180 ;wtorki, śro-
dy, czwartki piątki: 1000 - 1200  oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruszkowie http:/ /
www.pruszkow.pl

Jednocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy każdy może wnieść uwagi i wnioski do projektu 
planu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Pre-
zydent Pruszkowa. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 29 maja 2009 r. w Urzędzie Miejskim  lub na jego adres.

          Prezydent Miasta Pruszkowa  mgr Jan Starzyński

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Żbików –Bąki" położonego w Pruszkowie pomiędzy rzeką Żbikówką, granicą miasta Pruszko-
wa z Gminą Ożarów Mazowiecki i  Piastowem oraz terenem d. zakładów ZNTK i ul. Długą  

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej Nr III/71/07 z dnia 26 kwiet-
nia 2007 r. i Nr XIV/123/07 z dnia  27 września 2007 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Żbików - Bąki” , zawiadamiam o  
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru  „Żbików –Baki  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w pla-
nu - w dniach od 6 kwietnia 2009 r. do dnia 15 maja  2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzę-
dzie Miejskim w Pruszkowie w pok.  70 w godzinach: poniedziałki: 11 - 180 ; wtorki, środy, czwartki, piąt-
ki: 1000 - 1200 .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie prze-
prowadzona w dniu 11maja 2009 r., w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie pokój 21. Początek zebrania 
o godz.17 o.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 
pkt 3 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2009 r. w Urzędzie Miejskim  
lub na jego adres.

          Prezydent Miasta Pruszkowa  mgr Jan Starzyński

GMINA BRWINÓW POLECA:
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Ogłoszenia
Dam pracę

Do wykładania towarów lub na kasę 
502 430 085

Kelner, kucharz do cateringu, z 
doświadczeniem, prawo jazdy 
kat. B restauracja w Otrębusach  
605 554 891

Nauczyciel do przedszkola w Komorowie 
0504 073 580,  022 758 05 79

Młode pracownice do kawiarni 
w CH Janki. Umowa o pracę. 
Praca na pełny etat oraz tylko w 
weekendy. Tel. 503 130 603

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

Pracowników do prac wykończeniowych, 
glazura, gipsy 513 038 099

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE 
PILNIE. PRUSZKÓW I OKOLICE 
511 262 175 

Nieruchomości – kupię

Mieszkanie 2-pokojowe w Grodzisku. Parter 
lub I piętro 605 630 150 

Nieruchomości – wynajmę 

Lokal 25m2 I piętro 022 755 63 82 

Nieruchomości – sprzedam

1500m2 działki budowlane 125tys Jaktorów 
502 464 785  

1640m2 działka budowlana 510tys Grodzisk 
Maz. 502 464 785   

Działka budowlana, Adamowizna  605 630 422

Działki budowlane, Grodzisk Maz. 
i okolice, media, asfalt, już od 
65zł/m2 698 690 937,  516 133 247

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

Grodzisk Maz., mieszkania już 
od 124 tysięcy 698 690 937, 
512 203 236

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

Grodzisk Maz., nowe domy już 
od 490 tysięcy 512 203 236, 
698 690 937

M2, Żyrardów 605 443 826 

Żółwin, 1000m2, budowlana, 185 tys. 
zł 601 939 460 

Nauka

Matematyka: 603 713 495 (nauczyciel 
dojeżdża) 

Automoto - kupię

Każde – gotówka 600 475 484 

Skupujemy katalizatory samochodowe 
500 447 777

Automoto – sprzedam

Części używane, sklep 
internetowy, www.szrotkasacja.pl  

Kupię

Antyki wszelkie za gotówkę kupię 
500 034 551, 
601 336 063

Skupuje książki – nowe, używane 
607-760-316

Sprzedam

Betoniarka 250l. wyciągarka budowlana, 
krajzega 793 404 750

Drewno kominkowe liściaste 
022 728 97 70 

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

Fornir brzoza 250 cm dł. 5zł/kg 
600 96 36 46  

Usługi

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

BHP PPOŻ Szkolenia Doradztwo 
obsługa profesjonalnie 600 321 347 

Brukarstwo 798 138 188 

Budowa domów, stan surowy 605 377 805 

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

Cement i kostka brukowa 022 499 56 98 

Darmowe złomowanie pojazdów, transport 
gratis 502 534 080

Exkluzywne wykończenie wnętrz 
517 698 290, 022 758 25 14 

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

GAŹNIKOWIEC. Naprawa gaźników, 
wtrysków, pełen zakres 601 327 161 

Glazura, terakota 609 316 765 

Instalacje elektryczne w domach, 
mieszkaniach, układanie paneli 
podłogowych, solidnie, uczciwie, VAT 
607 659 561
 
KOMINKI - projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. Tel. 503 
718 798 

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie ceny 
607 302 639 

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

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)

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

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 501 446 102 

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  607 322 761 

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

Panele, tapety, wykończenia, remonty 
888 596 419 

„Parkiet 76” Układanie 
parkietu, cyklinowanie, 
lakierowanie  510 465 131 

Przeprowadzki, transport 511 800 060 

Remontowo-wykończeniowe 
501 421 812 

Remonty dachów, dekarstwo, malowanie 
dachów i ogrodzeń 607 690 851

Studnie tel. 602-536-376 

Studnie wiercone  508 841 616 

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE 
691 804 328 

Tanio, docieplenia, remonty, solidnie  608 
649 477 

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

Usługi remontowo-budowlane 
JOKER-BUD. Rzeczy niemożliwe 
robimy od ręki. Na cuda 
potrzebujemy trochę czasu 
796 727 604

Usługi remontowo-wykończeniowe, 
docieplenia 661 657 900 

Usługi transportowe. 
Przeprowadzki 796 289 695 

Układanie kostki brukowej 693 816 586

Układanie kostki brukowej, solidnie  
605 548 241

Układanie kostki brukowej i 
granitowej, 660 306 446 

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

Wylewki betonowe mixokretem 
605 443 826 

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

Zwierzęta

Pensjonat dla zwierząt oraz transport, na 
warunkach domowych 696 028 584
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Ogłoszenia

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

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

Angielski indywidualnie i grupowo
Nauczyciel polski lub Native Speaker

Korepetycje
Przygotowanie do egzaminów:

-gimznazjalnego
-matura (podstawowa, rozszerzona)

-FCE, CAE, CPE
Konkurencyjne ceny

tel. 607 899 516
e-mail: klaudiusz@speakandspell.pl

gg: 3232998

Poszukujemy osoby na stanowisko: 

Doradca Klienta
Oferujemy:

- Profesjonalne szkolenia i niezbędne narzędzia pracy,
- Miłą atmosferę w młodym zespole,

- Umowę o pracę,
- Motywacyjny system wynagradzania 

(podstawa + prowizja)

Poszukujemy:
 - osoby energiczne, dyspozycyjne i komunikatywne,

        - łatwo nawiązujące kontakty,
  - z doświadczeniem w sprzedaży i obsłudze klienta

Mile widziane doświadczenie w finansach
(biura kredytowe, agencje kredytowe)

Oferty w postaci CV + zdjęcie prosimy kierować na 
wskazany poniżej adres w ciągu 14 dni.

m.kresa@gmail.com

Oddział w Pruszkowie

We are teaching only in English by Native Speakers. 

Small group max 4 students. First lesson is free. Welcome!

 

Nowe atrakcyjne 
lokalizacje

powierzchnia 

od 88 m2 do 170 m2 

cena już od 

390 000 zł

Biuro sprzedaży:
ul. Nadarzyńska 77
05-825 Grodzisk Maz.

Oferta w internecie:
www.makbud.pl

makbud@makbud.pl

Kontakt:
tel: (022) 755 77 95
kom: 0 695 702 802

Sprzedaż segmentów i bliźniaków

Fryzjerstwo
w domu klienta

Baleyage od 65 zł!
Pruszków Piastów Komorów

tel. (0) 502 099 933
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Po godzinach

BRIWNÓW
Uniwersytet Każdego Wieku
Uniwersytet Każdego Wieku zaprasza na wy-
kład:
- 27 marca (piątek) – „Wybrane zagadnienia 
z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych)” – 
Ewa Dziubińka-Lechnio
Start godz. 17:00, Miejsce:  Urząd Gminy Brwi-
nów (sala konferencyjna)

GRODZISK MAZOWIECKI
Jazzowe Środy w Centrum Kultury 

Grodziskie Centrum Kultury zaprasza na kon-
certy z Cyklu Jazzowe Środy:
- 1 kwietnia (środa) - Zbigniew 
Jakubek Quartet 
- 8 kwietnia (środa) - Dave Kikoski Trio
Start godz. 20:00, Bilety: przedsprzedaż 
20PLN, w dniu koncertu 30PLN, 
Miejsce: 3CLUB

Totalnie Teatralnie
3 kwietnia (piątek) w  Grodziskim Centrum 
Kultury odbędzie się „Przegląd młodzieżowych 
i dziecięcych teatrów amatorskich im. Hipolita 
Szczerkowskiego – Totalnie Teatralnie”. 
Start godz. 10:00, Wstęp wolny, Miejsce: sala 
widowiskowa

MILANÓWEK
Spotkanie z Anką Grupińską
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku za-
prasza 27 marca (piątek) na spotkanie z Anką 
Grupińską o książce „Najtrudniej jest spotkać 
Lilit”. „Najtrudniej jest spotkać Lilit” to kolej-
ne, poszerzone wydanie opowieści o  chasyd-
kach z Izraela. Bardzo głęboka i osobista opo-
wieść kobiet o ich codzienności, życiowych de-
cyzjach, a także o dialogu między tradycją, reli-
gią a światem współczesnym.
Start godz. 17:00, Wstęp wolny, Miejsce: 
MUTW, Warszawska 32

Z cyklu Chopin w Milanówku
Centrum Kultury i Promocji w Milanówku za-
prasza 28 marca (sobota) na spotkanie z cyklu 
Chopin w Milanówku. W programie koncert 
fortepianowy Wojciecha Świętońskiego.
Start godz. 18:00, Wstęp wolny, Miejsce: Teatr 
Letni, Kościelna 3

Salonik z kulturą
3 kwietnia (piątek) w Centrum Kultury i Pro-
mocji w Milanówku odbędzie się kolejne spo-
tkanie z cyklu Salonik z kulturą. Tym razem 
gośćmi MCK i  Antoniego Murackiego będą: 
Wiktor Zborowski, Janusz Strobel, Anna Stan-
kiewicz oraz Tomasz Wachnowski.
Start godz. 20:00, Bilety: ulgowy 20PLN, nor-
malny 30PLN, Rezerwacja biletów: tel. 022 
758 32 34 lub sekretariat@ckipmilanowek.pl

Benefi s Dariusza Biernackiego
Centrum Kultury i Promocji w Milanówku za-
prasza 4 kwietnia (sobota) na Benefi s Dariu-
sza Biernackiego – jubileusz pię-
ciolecia działalności arty-
stycznej w Milanówku.
Start godz. 17:00

Poranek teatralny
5 kwietnia (niedziela) w  Cen-
trum Kultury i Promocji w Milanów-
ku odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu 
„Poranek teatralny” – teatr lalek z ży-
wym akompaniamentem  pt.: 
„Magiczna Trupa Robinsona 
Bluesa”.
Start godz. 10:00, 
Wstęp 5PLN
PODKOWA LEŚNA

Wernisaż wystawy Bożenny Bi-
skupskiej OBRAZ.KLATKA
28 marca (sobota) w Galerii Kasyno w Pod-
kowie Leśnej odbędzie się „ Wernisaż wy-

stawy Bożenny Biskupskiej OBRAZ.KLATKA”. 
Start godz. 16:00, Wstęp wolny, Miejsce: Gale-
ria Kasyno, Lilpopa 18

Koncert tang zespołu 
al TANGO!
4 kwietnia (sobota) w Pałacyku Kasyno odbę-
dzie się koncert tang zespołu „al TANGO!” - 
wspaniałe wydarzenie muzyczne z okazji Dnia 
Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. „al Tango!” 
prezentuje nowoczesne, niekiedy wręcz awan-
gardowe, aranżacje starych tang. Zagrają: 
Piotr Rafałko – śpiew, Christian Danowicz – 
skrzypce, Jarosław Kutera – akordeon, Mar-
cin Maciejewski – kontrabas, Robert Moraw-
ski – fortepian.
Start godz. 19:00, Wstęp wolny

Dziecko w teatrze: „Piastowskie Le-
gendy” według teatru Łatka

Centrum Kultury i  Inicjatyw 
Obywatelskich zaprasza dzieci 
5 kwietnia (niedziela) na bajko-

we spotkanie z Teatrem Łatka! 
Wystąpią aktorzy – Roman Holc 

i Michał Burbo, którzy przygotowa-
li dynamiczne widowisko dla najmłod-

szych widzów pt. „Piastowskie Legendy”.
Start godz. 12:30, Bilety: dzieci 5 PLN, 

dorośli: 8PLN, Miejsce: CKiIO, 
Świerkowa 1

Chopin w Kasy-
nie – spotkanie sie-

demnaste
5 kwietnia (niedziela) w Pałacy-

ku Kasynie w Podkowie Leśnej odbędzie się 
koncert z  cyklu „Chopin w  Kasynie”. 

„Chopin w  Kasynie” to cykl nie-
dzielnych recitali fortepianowych 
zorganizowanych we współpracy 

z  To- warzystwem im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Start godz. 16.00, Wstęp wolny. 

PRUSZKÓW
Z cyklu „Na tropie przeszłości”  - 
Skarby zaginione
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego w Pruszkowie zaprasza 31 marca (wto-
rek)  na prelekcję Dr Adama Cieślińskiego - 
Skarby zaginione – archeologia archiwalna.
Start godz. 19:00, Wstęp wolny

Ulubieńcy przedwojennej Warszawy
Książnica Pruszkowska oraz Wydawnictwo 
MUZA SA zapraszają 2 kwietnia (czwartek) na 
spotkanie z Anną Mieszkowską. W magiczny 
klimat przedwojennych kabaretów i teatrzy-
ków rewiowych wprowadzi nas ostatnia książ-
ka Autorki „Jestem Jarosy! Zawsze ten sam...” 
Spotkanie poprowadzi Agnieszka Uścińska. 
Start godz. 18:00, 
Miejsce: Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie

Czytanie na Śniadanie
4 kwietnia (sobota) Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Pruszkowie zaprasza na 
czwarte wielkanocne spotkanie z cyklu „Czy-
tanie na śniadanie”. Spikerzy Polskiego Ra-
dia czytać będą opowiadania o wielkanocnych 
zwierzątkach.
Start godz. 11:00, 
Miejsce: Klub PSM, 
Al. Niepodległości 12, Pruszków

Wielki Piątek
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego w Pruszkowie zaprasza 10 kwietnia (pią-
tek) na koncert pt. „Wielki Piątek”. Wystąpią: 
Paweł Bazan – baryton, Ryszard Cieśla – ba-
ryton, Katarzyna Drogosz – klawesyn, Tytus 
Wojnowicz – obój oraz Kwartet Prima Vista. 
W programie Jan Sebastian Bach.
Start godz. 20:00, Bilety: 20PLN

Milena Sołtysiak

logiem ze specjalnością psychologia wy-
chowania. Wybrała ten kierunek stu-
diów, aby poznać psychikę człowieka ze 
szczególnym uwzględnieniem dziecka.
 Przez kilka lat zdobywała prakty-
kę opiekując się dziećmi jako niania. 
Przez 15 lat była wykładowcą na Wy-
dziale Psychologii UW a przez 6 ostat-
nich również w Szkole Wyższej Psycho-
logii Społecznej. Ma dwóch synów, 16- 
letniego Andrzeja i 20- letniego Pawła.
 Prowadzi szkolenia dla nauczycieli. 
Publikuje felietony na łamach pism dla 
dzieci i rodziców. Współpracuje z KOPD 
i KCK w ramach akcji „Kocham, nie bi-
ję“. Jest autorką książek „I Ty możesz 
mieć superdziecko“ oraz „I Ty możesz 
być supertatą“.

Wstęp: 4 zł od osoby, z wyjątkiem 
uczniów SP1, dzieci niepełno-
sprawnych i posiadaczy całorocz-
nych karnetów.
Więcej na www.mozesz.org
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informator kulturalny

W
e wszystkie weekendy marca 
każdy, kto wybrał się na za-
kupy do Centrum Handlowe-

go Maximus mógł skorzystać z profe-
sjonalnych porad stylistki, która do-
radzała Klientom jak się ubrać, ko-
rzystając z  szerokiej oferty sklepów 
mieszczących się w Centrum. 
 Każdy, kto chciał spotkać się ze 
stylistką udawał się do punktu Porad 
w Centrum Maximus. Tam stylistka 
ubierała nas „od stóp do głów” korzy-
stając z wzorcowej bazy wcześniej wy-
branych przez siebie kolekcji z odzie-
żą, obuwiem i dodatkami, dostępnych 
w Maximusie. Każdy, kto dopasował 
swój idealny strój mógł potem zrobić 
zakupy w sklepach, z których zostały 
wypożyczone kolekcje do stylizacji. 
 Nie wiesz, w co się ubrać, aby wy-
glądać modnie i  jednocześnie orygi-
nalnie?  Jakie fasony najlepiej pasują 
do Twojego typu fi gury? Co nosić, aby 
podkreślić swoje atuty i  zatuszować 
niedoskonałości? Jak kolorystycznie 
dopasować garderobę, jakie warto do-
brać dodatki? Akcja Zakupy ze stylistą 
będzie kontynuowana także w kwiet-
niu. Będą w niej uczestniczyły skle-
py partnerskie Centrum Handlowe-
go Maximus znajdujące się w halach 
A, B i D, których lista znajduje się na 
stronie głównej www.maximuscen-
ter.pl. Sprzedawcy tych sklepów sko-
rzystali z fachowych porad na temat 

najnowszych trendów mody i styliza-
cji, co pozwoli im obecnie wykorzystać 
zdobytą wiedzę tak, aby w lepszy spo-
sób zaprezentować swoją ofertę odzie-
żową i obuwniczą. Ponadto, stylistka 
doradziła im jaki asortyment towa-

Zakupy ze stylistą w Centrum Maximus

rów należy wybrać na najbliższy se-
zon, co daje możliwość występowa-
nia w roli specjalisty w dziedzinie naj-
nowszych trendów mody i doradzania 
swoim klientom zarówno detalicznym 
jak i hurtowym. 
 W ramach nowych wiosennych ak-
cji promocyjnych, Centrum Maximus 
planuje szereg atrakcji modowych dla 
pań i panów  m.in. pod hasłem Mod-
na Kobieta i Modny Mężczyzna. Ser-
decznie zapraszamy wszsytkich czyte-
ników WPR.  

(ms)

Moda. W marcu w Centrum Maximus odbyła się akcja Zakupy ze Stylistą. W każdy weekend 
można było zrobić zakupy korzystając z porad profesjonalnej stylistki.  W kwietniu, podobna 
akcja będzie kontynuowana w sieci sklepów partnerskich Maximusa, które w ślad za stylistką 
będą udzielały porad na temat mody.  

Na kolejne wiosenne 
weekendy, Maximus 

planuje nowe ciekawe akcje 
pod hasłem Modna kobieta 

i Modny mężczyzna.

S
uperciastko w towarzystwie Su-
perniani? Czemu nie! Dorota 
Zawadzka będzie gościem naj-

bliższego "Ciastka z bajką", na które za-
praszamy w sobotę, 28 marca, o godz. 
12.30. Aula Szkoły Podstawowej nr 1 
przy ul. Brandta 22 w Piastowie zmieni 
się w podwodne królestwo baśni... Nie 
wierzycie? Wystarczy wyobraźnia i fan-
tazja a bramy morskiego świata otwo-
rzą się w mgnieniu oka! 
 Polska Superniania - Dorota Za-
wadzka – z wykształcenia jest psycho-

Superniania w Piastowie

W poniedziałkowy wieczór 16. mar-
ca br. członkowie brwinowskiego klu-
bu sportowego „Pantera-Brwinów” by-
li gospodarzami spotkania z niezwy-
kłymi gośćmi. Z okazji 50-lecia związ-
ku BUDO Polskę odwiedził Prezydent 
Światowej Organizacji Sportów Wal-
ki – Dr Anthony B. Fernandes z Indii – 
(Soke 10 dan), wraz z dwoma asysten-
tami p. Ravi Lalvani – prezesem Indyj-
skiej Federacji Soke, i p. Jagdish Singh, 
a także ich ośmiu uczniów z Indii i Ne-
palu. Egzotyczni mistrzowie i ich wy-
chowankowie bacznie obserwowali po-
nad godzinny, rutynowy trening w wy-

konaniu brwinowskich adeptów ju-jit-
su. Goście niezwykle wysoko ocenili za-
równo poziom, jak i sposób prowadze-
nia zajęć, a na zakończenie pozowali do 
wspólnej pamiątkowej fotografi i.

Brwinowskie Pantery
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Sport

Z
godnie z  planem ruszyły 
Mistrzostwa Świata 2009 
w  Kolarstwie Torowym, 
największa impreza spor-
towa w  historii Pruszko-

wa. Podczas ceremonii otwarcia licz-
nie zgromadzona na pruszkowskim 
welodromie publiczność mogła za-
chwycać się talentem Piotra Wąsi-
ka potocznie nazywanego Ssnakiem, 
fi nalisty programu „Mam Talent!”. 
Zaraz po występie artystycznym na 
tor wyszły już pierwsze zawodnicz-
ki. O tym, że będą to emocjonujące 
mistrzostwa utwierdza nas fakt, że 
już w pierwszej konkurencji – wyści-
gu na 500 metrów ze startu zatrzy-
manego kobiet padł rekord świata. 
Mistrzynią, a  zarazem rekordzist-
ką świata została Litwinka Simona 
Krupeckaite, która osiągnęła czas 
33,296 s. W biegu uczestniczyła rów-
nież reprezentantka naszego kraju, 
Aleksandra Drejgier, która z czasem 
36,475 s. zajęła 21. miejsce.
 Dużo lepiej spisała się polska trój-
ka mężczyzn w  sprincie drużyno-
wym. Nasz zespół w składzie: Maciej 
Bielecki, Kamil Kuczyński i Michał 
Kwiatkowski uzyskał czas 44,865 s. 
co dało im 5. miejsce. 

Mistrzostwa ruszyły! Rekord na początek!
Filip Szklarzewski Tekst

Oskar Kulik Foto

obok TESCO-PIASTÓW
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