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KREDYTY GOTÓWKOWE

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

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

C
hyba nikt nie przy-
puszczał, że za-
mknięcie wjazdu na 
boczną w końcu uli-
cę Bohaterów War-
szawy może spowo-

dować tak wielkie korki na głównej 
trasie ul. Wojska Polskiego/Al. Je-
rozolimskie. W  porannym szczycie 
sznur samochodów ciągnie się przez 
cały Pruszków, od stadionu Znicza aż 
po Osiedle Staszica. Zdenerwowani, 
spieszący się do pracy kierowcy szu-
kają ucieczki bocznymi uliczkami, 
ale nic to nie daje, bo i tak spotykają 
się na zapchanym skrzyżowaniu przy 
stadionie „Znicza”. 
 - Nie da rady inaczej – tłumaczą 
drogowcy – Akurat w tym miejscu Al. 
Jerozolimskie zwężają się do jednego 
pasa ruchu, a konieczność zamknię-

Miesiąc korków w centrum Pruszkowa?
cia na skrzyżowaniu pasa do skrętu 
w lewo na Piastów powoduje skiero-
wanie całego ruchu w kierunku War-
szawy, w ten właśnie wąski odcinek. 
I nie mamy możliwości zorganizowa-
nia objazdu, bo z jednej strony linia 
kolejowa, a  z  drugiej stadion, park 
i stawy. Można, co najwyżej wiedząc 
o  tych robotach próbować dalekich 
objazdów przez Żbików i Piastów, al-
bo Komorów i Pęcice, ale też bez gwa-
rancji, że tam na wąskich drogach bę-
dzie lepiej.
 Wydaje się, że część kierowców 
z jakichś objazdów chyba jednak ko-
rzysta, bo po kilku dniach korki nie-
co jednak stopniały. Chyba nauczyli-
śmy się radzić sobie w takich ekstre-
malnych sytuacjach.
 Prace remontowe na Bohaterów 
Warszawy obejmują m.in. lepsze wy-
profi lowanie ulicy, wymianę części 
podbudowy jezdni i położenie jej no-
wej nawierzchni. Przewidziano je na 
30 dni. Planowany termin zakończe-
nia – 15 maja.
- Jeśli wszystko dobrze pójdzie i po-
goda dopisze, to powinniśmy skoń-
czyć w ciągu 3 tygodni, a więc może 
nawet przed zaplanowanym termi-
nem – zapewnia majster prowadzą-
cy roboty.
- Czy nie można było przeprowadzić 
tego remontu w wakacje, kiedy jest 
znacznie mniejszy ruch? – pytają na-
si internetowi komentatorzy portalu 
„www.gazetawpr.pl”. No właśnie!

Olgierd Lewan

Rozdzwoniły się redakcyjne 
telefony, rozpisały e-maile 
od czytelników. To w wyniku 
(nie)planowanego efektu 
zaplanowanego od dawna 
i rozpoczętego właśnie 
teraz remontu ul.Bohaterów 
Warszawy w Pruszkowie.

Roboty drogowe potrwają około 30 dni. Remont drogi spowodał 
całkowity paraliż centrum Pruszkowa. W godzinach porannych 
korek w stronę Warszawy sięga Al. Niepodległości. Fot: OL

Polska poza Unią, czyli 
co by było, gdyby nasz 
kraj nie wstąpił do 
Unii Europejskiej?

Czytaj na 
stronie 2.

Dwusetna rocznica Bitwy pod 
Raszynem

Czytaj więcej na stronie 6.

Znicz Pruszków obronił 
pozycję lidera.

Czytaj więcej na stronie 16.

Czytaj na stronie 2.



2 24 KWIETNIA 2009 • WPR53 • WWW.GAZETAWPR.PL

Gazetawpr.pl

Pytanie powinno raczej brzmieć, czego 
by nie było. Za brak czego Polacy wysta-
wiliby rachunek tym politykom, którzy 
byli niechętni Unii Europejskiej, rozsie-
wali strach przed nią i wzywali do gło-
sowania na „nie” w referendum o wstą-
pieniu. Rachunek to odpowiednie słowo, 
bo chodzi o pieniądze, chociaż nie tylko. 
Przeciwnicy wstąpienia Polski do Unii 
atakowali nie tylko ideę Unii, ale rów-
nież nasze pieniądze, nasze indywidual-
ne portfele i konta, Skarb Państwa i ma-
jątek samorządu. Tak naprawdę chcieli, 
żeby Polacy i Polska były biedniejsze. Bo 
gdyby Polska nie wstąpiła do Unii...

1
Po pierwsze nie płynęłyby 
do Polski największe fundu-
sze, jakie kiedykolwiek w Unii 
otrzymało nowoprzyjęte pań-

stwo. Pieniądze większe nawet od sław-
nego amerykańskiego planu Marshalla 
dla krajów zachodniej Europy po drugiej 
wojnie światowej. W historii świata nie 
było nigdy takich przepływów pieniędzy 
w tak krótkim czasie. Dotąd tylko tro-
chę większa od Polski Hiszpania dosta-
ła więcej środków, ale podkreślić trzeba, 
że we Wspólnocie Europejskiej jest już 
od 30 lat. Na lata 2007-2013 – Unia lu-
bi siedmioletnie plany fi nansowe – nasz 
kraj dostał 67 miliardów euro na inwe-
stycje wszelkiego rodzaju. Gdyby Polska 
nie wstąpiła do Unii, dostawalibyśmy 

okruchy wielkiego unijnego budżetu, ja-
kąś jałmużnę, nie miliardy, lecz milio-
ny – na koce dla bezdomnych i mąkę dla 
niedożywionych. Dostawalibyśmy tyle, 
co państwa Afryki. Politycy, którzy nie 
chcieli wstąpienia Polski do Unii musie-
liby sami wyłożyć i te 67 miliardów, plus 
miliardy euro z pierwszych lat Polskiego 
członkowstwa w latach 2004-2006 i nie-
wymierny rachunek za spadek Polski do 
3 ligi państw. Tylko skąd wzięliby te pie-
niądze? Na szczęście ludzie nie dali im 
wiary! Dziś Polska jest głównym bene-
fi cjentem funduszy. Może nim pozostać 
tak długo, aż sumą wszystkich korzyści 
wyprzedzi Hiszpanię. Na następną unij-
ną siedmiolatkę powinniśmy dostać co 
najmniej tyle samo, co na obecną, ale do 
tego potrzebni są wiarygodni i skuteczni 
polscy europosłowie.

2 
Były pieniądze po raz pierw-
szy, teraz będą po raz drugi. 
Gdyby Polska nie wstąpiła do 
Unii, nikt na świecie nie ocze-

kiwałby, że nasz kraj z czasem przyjmie 
wspólną walutę euro, zatem że będzie 
dbać o stabilność kursu złotówki i będzie 
w tej sprawie otrzymywać pomoc najbo-
gatszych państw Unii, a przede wszyst-
kim Europejskiego Banku Centralnego. 
Polska poza Unią byłaby samotną wy-
spą, prowokującą międzynarodowe fun-
dusze spekulacyjne do ataków, a samych 

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas   Komentarz 

Polaków do fi nansowej paniki. Każdy ta-
ki samotny kraj, który nie jest supermo-
carstwem fi nansowym jak USA, Chiny 
czy Japonia, i  nie ma zgromadzonych 
wielkich bogactw jak Szwajcaria, pada 
cyklicznie ofi arą ataków spekulacyjnych 
i załamania wiarygodności swojej walu-
ty, swoich giełd i  swoich banków. Pol-
ska jest większa od Islandii, ale mogła-
by przeżywać to co Islandia, kraj z wła-
snej woli znajdujący się poza Unią, który 
teraz nagle zmienia zdanie.

3 
Po trzecie praca. Gdyby Pol-
ska nie wstąpiła do Unii, naj-
większy na świecie rynek pra-
cy, rynek unijny byłby dla Po-

laków dostępny tylko „na czarno”, jak za 
PRL, albo w drodze specjalnych zezwo-
leń dawanych łaskawie przez urzędni-
ków w  zachodniej Europie. Zapotrze-
bowanie byłoby zapewne tylko na ludzi 
najlepiej przygotowanych, o kwalifi ka-
cjach, jakich tam brakuje. Z Polski wy-
ciągani byliby najlepsi specjaliści. Cała 
reszta Polaków skazana byłaby na lewi-
znę na Zachodzie lub krajowy rynek pra-
cy, a jest to rynek w skali świata mały. 
Na takim rynku kryzysy światowe potę-
gują się. Nie bylibyśmy w stanie uniknąć 
gwałtownych skoków bezrobocia. Tylko 
członkostwo w Unii pozwoliło pięć lat 
temu znaleźć legalną, normalną i przy-
zwoicie płatną pracę na zachodzie Pola-

Polska poza Unią, czyli co by było, gdyby 
nasz kraj nie wstąpił do Unii Europejskiej
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Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa

Wtorek – 12 maja 2009, Godz:  15:00 – 18:00
Biuro Gazety WPR, Al. Wojska Polskiego 60 (Pruszków)

S
tare przysłowie pszczół mówi 
wyraźnie: prawdziwy mężczy-
zna to ten, który w swoim ży-
ciu zbuduje dom, zasadzi drze-

wo i spłodzi syna. A ta pszczela prawda 

przyszła mi do głowy, kiedy w obu redak-
cjach, z którymi na co dzień kolaboruję, 
radiowej i prasowej w tuż poświąteczny 
dzień rozdzwoniły się telefony. Telefony 
od mieszkańców wybitnie udanie kiero-

wanego przez niewątpliwie męski tercet 
prezydencki, miasta Pruszkowa. A szcze-
gólnie od tych mieszkańców, którzy bądź 
mieszkają, bądź prowadzą swe interesy 
na ulicy Niecałej. Nie ukrywam, że znam 
tę ulicę. Powiem więcej. Przez ostatnie 
lata, bodaj ze trzy razy zdarzyło mi się 
o niej w prasie pisać, mimo jej całej nie-
całości. Ostatnio chyba wtedy, gdy pacy-
fi kowano targowisko, które na niej wy-
rosło, kiedy uwierzyliśmy słowom klasy-
ka i wzięliśmy swoje sprawy w swoje ręce.
 Szczęścia w historii Niecała nie mia-
ła. Jak to niecała. W zasłużenie minio-
nym okresie politycznym najgłówniej-
szym miejscem na ulicy była Spółdziel-
nia Pracy „Alfa”, dająca zarobić gospo-
dyniom domowym w systemie pracy na-
kładczej parę złotych. Sklejały pudełka 
na różne wyroby przemysłu, którego jak 
dziś wiemy w ogóle nie było. Toteż ulicą 
ciągnęły karawany kobiet z wielkimi pa-
kami w rekach. Dziś w tym miejscu swe 
atrakcje oferuje ekskluzywny hotel „Ta-
dros”. Oprócz „Alfy” były warsztaty rze-
mieślnicze i parterowe domki mieszkal-
ne, a na rogu z Prusa apteka Bielawskie-
go. Na drugim końcu rozlewnia oranża-
dy i wody sodowej, i wejście do parku So-
koła. Mimo, że i tak niecała, to jeszcze 
na pół przecięła ją trasa szybkiego ruchu 
Warszawa - Żyrardów, w jaką zmieniła 
się ulica Wojska Polskiego. I tak Nieca-
ła zmieniła się w nieprzejezdną. Raz tyl-
ko wyróżniona została. Przestała być uli-

cą Niecałą, a zaczęła aleją Sztandaru Pra-
cy, kiedy Pruszków okazji którejś rocz-
nicy PRL, Sztandar Pracy którejś klasy 
otrzymał. To był taki order, przypomi-
nam tym, którzy ten okres za prehisto-
ryczny uważają. Krótko to dumne mia-
no nosiła. Jaka ulica taki Sztandar. Albo 
odwrotnie. Jednak przez cały okres ist-
nienia, największą ozdobą ulicy, jednym 
z powodów dla których chętnie, zwłasz-
cza upalnym latem w nią się wchodziło, 
były drzewa. Piękne drzewa. Lipy, wiązy. 
Nie topolowy drzewny chwast. W ich cie-
niu przyjemnie było się przespacerować, 
a nawet przysiąść, bo i ławeczki zwłasz-
cza przy istniejących na Niecałej skle-
pach się pojawiały. W tym ani dziurawe 
chodniki, ani dziury w jezdni, też będą-
ce ozdobą Niecałej nikomu nie przeszka-
dzały.
 Teraz wrócę do wspomnianych wcze-
śniej telefonów. „Wyrżnęli nam drze-
wa”. „Panie, spłakałam się jak głupia, bo 
te drzewa razem ze mną rosły”. „Co te 
(piiik) jeszcze nam wyrżną”. I następo-
wały opowieści, jak przed świętami kart-
ki na nieboszczykach drzewach się poja-
wiły, aby usunąć z ulicy samochody, bo 
rżnięcie będzie. I przyszli drwale, drwa 
zrąbali, bardzo się przy tym napracowa-
li. Tylko metrowe pniaki zostawili. Nikt 
nie pytał, co my na to, nikt nie informo-
wał, po co? Tego do dziś nie wiemy. Tak 
mówili pruszkowianie. Nie tylko miesz-
kający przy Niecałej.

Wielkie rżnięcie 
na Niecałej
Jerzy Fijałkowski  Felieton

kom, dla których wtedy wciąż nie było 
pracy w kraju. Gdy sytuacja gospodar-
cza w Polsce się poprawiła tuż przed glo-
balnym kryzysem, wielu z nich zaczęło 
wracać do pracy w Polsce. Dziś w warun-
kach kryzysu mamy zaś wybór: albo pra-
cy w kraju, albo za zagranicą. Korzysta-
my z wielkiej skali rynku europejskiego, 
na którym kryzys przebiega łagodniej. 
Dodatkowo Polska i Polacy dzięki pro-
gramowi Kapitał Ludzki dostają z Bruk-
seli i Strasburga miliardy euro na zdo-
bywanie nowych kwalifi kacji, a polskie 
fi rmy na tworzenie nowych i nowocze-
snych miejsc pracy. To ucieczka do przo-
du, ucieczka w przyszłość przed proble-
mem bezrobocia. 

4 
Po czwarte wykształcenie. Gdy-
by Polska nie wstąpiła do Unii, 
młodzi Polacy nie mogliby stu-
diować na przykład na Oxfor-

dzie, Sorbonie i  innych prestiżowych 
uczelniach angielskich, francuskich, 
niemieckich czy włoskich. Nie mogliby 
uczyć się na Zachodzie na takich warun-
kach, jak inni młodzi obywatele Unii – 
to znaczy za darmo, albo za bardzo ni-
skie, dotowane czesne. Dziś, jeśli mło-
dy Polak stara się i nauczył się zachod-
niego języka, ma takie same szanse edu-
kacyjne jak Anglik, Francuz, Niemiec, 
czy Włoch. Jaka była poprzednia epo-
ka w historii Polski, kiedy ambitni mło-

dzi ludzie masowo wyjeżdżali na studia 
na sławne uniwersytety zachodniej Eu-
ropy? To złoty wiek I Rzeczypospolitej, 
czas gdy Polska była mocarstwem i pro-
mieniowała kulturą na całą środkową 
i wschodnią Europę.
 Wykształcenie, kapitał ludzki, pra-
ca, stabilność rynku fi nansowego, wiel-
kie inwestycje dzięki funduszom z Unii 
Europejskiej – tyle naraz jeszcze w Pol-
sce nigdy się nie działo. Złoty wiek tak 
właśnie wygląda. A  co robią ci polity-
cy, którzy chcieli żeby Polska nie wstę-
powała do Unii Europejskiej? Dzięki te-
mu, że im się nie udało sprowadzić Po-
laków na manowce, nie muszą płacić ra-
chunków za utracone fundusze i zmar-
nowane szanse. Co dzisiaj robią? Gdzie 
ich znaleźć? Najłatwiej znaleźć ich przy 
europejskiej kasie. Korzystają z europej-
skich funduszy, albo siedzą w Parlamen-
cie Europejskim i pobierają unijne upo-
sażenia i diety za sypanie piasku w unij-
ne tryby. Wrogowie Unii przeszli na jej 
utrzymanie – to ostateczne zwycięstwo 
idei Wspólnoty.
 Co by było, gdyby Polska 5 lat temu 
nie weszła do Unii Europejskiej... Tak na-
prawdę nie potrafi my sobie już tego wy-
obrazić. Przez te 5 lat zmieniło się ty-
le, co w poprzednich okresach przez 50. 
Polska poza Unią jest dziś nie do pomy-
ślenia. I dobrze.

  Do mordów na drzewach w Pruszkowie 
już się trochę przyzwyczaiłem. Takiego 
dokonanego z rok temu na Prusa przy 
budowie nowego blokowiska. Ale wtedy 
władza miejska mówiła, że to nie my. To 
ulica powiatowa i drzewa były powiato-
we. Ale Niecała jest tak miejska, że bar-
dziej być nie może. Z drzewami włącznie. 
Czy miejski tercet prezydencki, któremu 
dedykowałem przysłowie na początku 
tego pisania musiał to zrobić? Przecież 
ulica Czarnych Słupków, czyli namiast-
ka deptaka, w jaką przekształcona zosta-
ła ulica Kraszewskiego, drzewnej zagła-
dy uniknęła. Znaczy, że można.
 Wprawdzie życia drzewom z Niecałej 
żadna siła nie przywróci, ale aby to, co się 
stało w pamięci nam i panom prezyden-
tom pozostało. Jeszcze raz przypomnę 
mężczyzna to ten, co dom zbudował, 
drzewo posadził i syna spłodził. Niewąt-
pliwie każdy z panów dom zbudował. Sy-
na albo i synów spłodził. Nawet, jeżeli 
sam o tym nie wie. Wystarczy spojrzeć 
ile ładnych dzieci po Pruszkowie biega. 
Drzewo może tez posadził. Czy jednak 
może czuć się mężczyzną? Bo w przypi-
sach do przysłowia napisane jest jasno, 
że każde pierwsze bezmyślnie wycię-
te drzewo, anuluje jeden z powyższych 
punktów. Drugie następny. Że o  trze-
cim nawet nie wspomnę. A drzew wycię-
tych było, co najmniej kilkanaście. Czy 
prezydencki tercet jest w dalszym ciągu 
męski?

Z A W I A D O M I E N I E  
,,Starosta Pruszkowski zawiadamia, że na urzędowych 

tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej urzędu został 

umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do 

oddania w użytkowanie wieczyste”
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Aktualności

www.france.peugeot.com.pl

AUTORYZOWANY SERWIS:
pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZĘŚCI ZAMIENNE:
pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232,  022 863 62 57

SALON FIRMOWY FRANCE AUTOMOBILES
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 87 30 200, 022 87 30 202;  e-mail: automobiles@peugeot.com.pl

SALON FIRMOWY ZAPRASZA: poniedziałek-piątek godz. 9.00-19.00, sobota 9.00-15.00

O
statnie wyniki badań opi-
nii publicznej w Polsce prze-
prowadzone przez nieza-
leżne konsorcjum TNS Opi-

nion & Social na zlecenie Komisji Euro-
pejskiej (Eurobarometr) wykazują, że chęć 
uczestnictwa w wyborach deklaruje zale-
dwie 13% naszych rodaków. Jest to naj-
gorszy wynik w całej UE. Wynik tym bar-
dziej alarmujący, że im bliżej dnia wybo-
rów, tym większa ilość osób twierdzi, że 
sprawami Unii nie jest zupełnie zainte-
resowana. Spora część naszych obywate-
li (11%) w ogóle nie słyszało o Parlamen-
cie Europejskim (!!!), a w wyborach do nie-
go udziału nie weźmie 19%, czyli co piąty 
dorosły Polak. 

Dlaczego jest tak źle? 
Dlaczego frekwencja wyborcza jest na tak 
żenująco niskim poziomie, a co więcej z ko-
lejnymi wyborami systematycznie spada? 
Od jesieni ubiegłego roku wynik jest niż-
szy o ponad 6%! 

 Po pierwsze, wiedza i świadomość na-
szych rodaków w kwestiach związanych 
z funkcjonowaniem Parlamentu Europej-
skiego, jego znaczeniem i  wpływem na 
rozwój i jakość życia w naszym kraju jest 
minimalna. Po drugie, styl i poziom upra-
wiania polityki przez naszych parlamen-
tarzystów, ustawiczne wojny i kłótnie po-
między głównymi ugrupowaniami sku-
tecznie zniechęcają do korzystania z kon-
stytucyjnego prawa i przywileju dokony-
wania racjonalnego wyboru swoich przed-
stawicieli oraz reprezentantów na forum 
europejskim. 

Unia Europejska? 
Taka większa Polska.
W  świadomości przeciętnego obywate-
la naszego kraju termin Parlament Euro-
pejski wywołuje odruchowe skojarzenia 
z rodzimym parlamentem wraz z całym 
jego sztafażem: jego podziałami, aliansa-
mi, irracjonalnymi niechęciami, koteria-

mi i nieustannymi PR-owskimi zabiegami 
o prezentację własnego wizerunku. Wiele 
winy za ten stan rzeczy ponoszą również 
media, które zamiast rzetelnych informa-
cji wolą prezentować spektakularne incy-
denty czy skandale.
 Poszczególne partie zajęte są głównie 
autopromocją albo krytyką konkurencyj-
nych ugrupowań i ich politycznych doko-
nań. Nawet w przededniu wyborów brak 
jest w ich działaniach informacji o tym jak 
działa Parlament Europejski, jaka jest jego 
struktura, jakie frakcje polityczne domi-
nują w PE, a nawet, w których z nich bę-
dą pracować ich przedstawiciele, kandy-
daci na eurodeputowanych. W rezultacie 
wyborca, o którego poparcie zabiegają, nie 
ma na ogół pojęcia (a twierdzę, że również 
i spora liczba kandydatów), co będzie ro-
bić ich wybraniec, kiedy już zostanie euro-
posłem. Poza tym, że będzie pobierać die-
ty i od czasu do czasu pobrzękiwać szabel-

ką w polskich mediach, odreagowując brak 
możliwości wykazania się na europejskich 
forach. Na ogół takie pobrzękiwanie jest 

wyłącznie projekcją marzeń, a z rzeczywi-
stością niewiele ma wspólnego. 

Abecadło
Parlament Europejski ma trzy siedziby. 
W Strasburgu, Brukseli i Luksemburgu. 
Europarlament liczy 785 deputowanych 
z 27 krajów, wśród nich 50 europosłów 
z Polski. Posłowie skupieni są nie w gru-
pach narodowościowych a we frakcjach, 
które wybierają zgodnie z preferencjami 
politycznymi lub światopoglądem. Wa-
chlarz możliwości jest dość urozmaicony, 
od frakcji chadecko-demokratycznych, po-
przez liberałów, przymierza zielonych, so-
cjalistów, aż do lewicowych. Aktualnie 
frakcji tych, wliczając w tę liczbę grupę po-
słów niezrzeszonych jest 8. Frakcje liczą 
od 288 do 30 reprezentantów. Siła wpły-
wów poszczególnych frakcji na decyzje eu-
roparlamentu jest wprost proporcjonal-
na do ich liczebności i głosów. Najliczniej-

Co wiesz o wyborach do Parlamentu Europejskiego?
We wszystkich krajach 
członkowskich Unii 
Europejskiej wybory 
odbędą się w dniach od 
4 -7 czerwca. W Polsce 
w niedzielę 7 czerwca. Czyli 
do dnia wyborów pozostało 
niewiele ponad miesiąc. 
A dokładnie 44 dni.

sza jest Grupa Europejskiej Partii Ludowej 
i Europejskich Demokratów, która liczy 
288 posłów, najmniejsza frakcja niezrze-
szonych, do której należy 30 eurodeputo-
wanych. Polscy parlamentarzyści skupie-
ni są w 6. spośród nich. Liczba naszych eu-
roposłów należących do poszczególnych 
frakcji politycznych jest różna. Najliczniej 
reprezentowana jest frakcja Unii na rzecz 
Europy Narodów, do której należy 20-tu 
polskich europosłów, 15-tu działa w Par-
tii Ludowej i Europejskich Demokratów, 
9-ciu w Grupie Socjalistów, 6-ciu w Poro-
zumieniu Liberałów i Demokratów, trzech 
we frakcji Niepodległość/Demokracja. Do 
grupy Zielonych i Konfederacji Lewicy nie 
należy nikt, jeden poseł jest niezrzeszony. 

Jak to działa?
Parlament Europejski jest instytucją po-
nadnarodową, i wybierany jest na pięć lat. 
Zajmuje się stanowieniem prawa (dyrek-
tyw i rozporządzeń, itp.). Pracami PE kie-
ruje jego Przewodniczący wybierany na 
okres 2,5 roku, czyli na połowę kadencji. 
W Parlamencie Europejskim posłowie pra-
cują w 20. stałych komisjach, które opraco-
wują projekty legislacyjne oraz inne mate-
riały na sesje plenarne PE. Każda z 20 ko-
misji składa się z 28 - 86 posłów. Komisje 
parlamentarne odbywają posiedzenia raz 
lub dwa razy w miesiącu, w Brukseli. Pra-
cami poszczególnych komisji kierują ich 
przewodniczący. Wyniki prac komisji ko-
ordynowane są w  ramach Konferencji 
Przewodniczących Komisji.

Więcej w następnym numerze WPR
Bogdan Skoczylas

Wybierajmy rozważnie! 

Jeśli któryś z kandydatów obiecu-

je, że załatwi środki dla swojej gmi-

ny, wybuduje drugi wiadukt łączą-

cy Żbików z Pruszkowem, albo przy-

czyni się do powstania Paszkowian-

ki lub Trasy Książąt Mazowieckich 

to sygnał, że brak mu i kompetencji, 

i wyobraźni. Zapomnijcie o nim i wy-

bierajcie kogoś innego. 

W tych wyborach nie ma znacze-

nia czy wygra Platforma, PiS, Lewi-

ca czy PSL. Wyniki wyborów do PE 

nie przekładają się na wynik wybor-

czy do polskiego Sejmu czy Senatu. 

Liczą się kompetencje, doświadcze-

nie, znajomość języków.
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Aktualności

Komunikat ZTM -
trasa objazdowa linii N85
W związku z prowadzonymi robota-
mi drogowymi na ul. Partyzantów 
w Pruszkowie oraz brakiem możli-
wości przejazdu dla linii N85, od no-
cy 16/17.04. br. od początku kurso-
wania, wyżej wymieniona linia zo-
staje skierowana do odwołania w obu 
kierunkach na trasę objazdową prze-
biegającą bezpośrednio Alejami Je-
rozolimskimi z  pominięciem ulic 
Partyzantów oraz Bohaterów War-
szawy. Zawieszeniu do odwołania 
ulega funkcjonowanie przystanków 
autobusowych PARTYZANTÓW 01 
i 02 oraz BOHATERÓW WARSZA-
WY 01 i 02 obowiązujących na tra-
sie linii N85. Od 20 kwietnia 2009 
r. w związku z niewielkim wykorzy-
staniem przez pasażerów linii 181 
charakter przystanków: DZIER-
ŻONIOWSKA 01 i 04; CMENTARZ 
PŁN.-BRAMA GŁ. 01 i 02; CMEN-
TARZ PŁN.-BRAMA PŁN. 01 i 02;
- DANKOWICKA 01 i 02;  ANNY JA-
GIELLONKI 01 i 02.zostaje zmienio-
ny ze stałego na warunkowy.   ZTM

Przetarg na przebudowę 
węzła Łopuszańska – Jero-
zolimskie rozstrzygnięty
Pojawiły się kolejne już informacje 
dotyczące przebudowy Łopuszań-
ska – Jerozolimskie. Jak już wcze-
śniej pisaliśmy 20 marca urzędni-
cy zapoznali się z ofertami przetar-
gowymi. Firmy Bilfi nger Berger Pol-
ska S.A. oraz Strabag Sp. z o.o. złoży-
ły najniższe oferty. Po dokładnym za-
poznaniu się z propozycjami konsor-
cjów ostatecznym wykonawcą wę-
zła została austryjacka fi rma Stra-
bag. W projekcie prócz budowy trzy-
poziomowego skrzyżowania wid-
nieją jeszcze dodatkowe prace. Wraz 
z budową węzła powstaną chodni-
ki, ścieżki rowerowe, nowe przystan-
ki autobusowe oraz sieć kanalizacyj-
na. Dodatkowo przebudowana zosta-
nie linia energetyczna. Cała inwesty-
cja miała rozpocząć się już w zeszłym 
roku jednak liczne protesty miesz-
kańców wstrzymały większość pro-
cedur. Ostatecznie w  styczniu Mi-
nisterstwo Infrastruktury oddali-
ło wszystkie skargi. Niestety ukoń-
czenie prac we wcześniej przewidzia-
nym terminie jest niemożliwe, gdy-
by nie protesty budowa miałaby za-
kończyć się już w 2010r. Obecnie za-
kończenie inwestycji planowane jest 
na przełom 2011 i 2012r. warunkiem 
spełnienia tych założeń jest rozpo-
częcie prac jeszcze w tym roku.     AS

Pruszków na 8 miesjcu 
w rankingu Forbes'a
W kwietniowym wydaniu miesięcz-
nika Forbes ukazał się szereg ran-
kingów najatrakcyjniejszych dla biz-
nesu polskich miast. Klasyfikacja 
została sporządzana z uwzględnie-
niem wielkości miast. I tak możemy 
znaleźć ranking największych miast 
(powyżej 300 tys. mieszkańców), 
gdzie na pierwszym miejscu znajdu-
je się Warszawa. Następnie ranking 
dużych miast (od 150 do 300 tys. 
mieszkańców) oraz ranking średnich 
miast od 50 do 150 tys. mieszkań-
ców). I tu niespodzianka. Pruszków 
w tym rankingu znalazł się w pierw-
szej dziesiątce, a dokładnie na 8 miej-
scu. Jednak nasze miasto nie jest je-
dynym w okolicy, które zajęło wyso-
ką lokatę.W  rankingu najatrakcyj-
niejszych najmniejszych miejscowo-
ści (do 50 tys. mieszkańców) pierw-
sze miejsce objęła Wólka Kosowska, 
a Raszyn i Janki w tym samym ran-
kingu zajmują ex aequo 9 pozycję. AS

Centrum Handlowe Maximus 
w Nadarzynie uruchomiło nowe bez-
płatne połączenia autobusowe z Gro-
dziska i z Pruszkowa. W niedalekiej 
przyszłości, rozważa również wpro-
wadzenie następnych linii MaxiBus 
obsługujących kolejne pobliskie kie-
runki. 
 W  związku z  rosnącymi potrzebami 
swoich najemców oraz dużym zaintereso-
waniem Klientów z pobliskiego Pruszkowa 
i Grodziska ofertą Centrum Handlowego 
Nadarzynie, Dyrekcja CH Maximus pod-
jęła decyzję o wprowadzeniu nowych bez-
płatnych połączeń autobusowych z  ww. 
miast. W niedalekiej przyszłości, Centrum 
rozważa kolejne kierunki celem komplek-
sowego usprawnienia dojazdu klientów 
niezmotoryzowanych z okolicznych miast 
do pobliskiego Centrum w Nadarzynie.

 Autobusy na trasie Pruszków - Cen-
trum Maximus – Pruszków jeżdżą przez 
7 dni w tygodniu, przy założeniu, że go-
dziny odjazdów w tygodniu i w weeken-
dy są różne. Szczegółowy rozkład jazdy 
bezpłatnych autobusów Maximusa znaj-
duje się na stronie www.maxiumus.ch, na 
wszystkich przystankach znajdujących 
się na trasie MaxiBus oraz na stronie 5. 
bieżącego wydania Gazety WPR.  
 Stacja początkowa MaxiBus w Prusz-
kowie to Dworzec PKP. Nowa linia Prusz-
ków – Centrum Maximus obsługuje tak-
że okoliczne miejscowości takie jak: He-
lenówek, Kanie, Otrębusy, Leśniczówkę, 
Stefanki, Nadarzyn i Paszków. Autobusy 
kursują codziennie i są bezpłatne. Przed 
odjazdem, każdy pasażer musi zgłosić się 
do kierowcy i otrzymać od niego bezpłat-
ny bilet na przejazd.

 MaxiBus’y na trasie Grodzisk – Cen-
trum Maximus – Grodzisk kursują obec-
nie w soboty i w niedziele, tak, aby klienci 
mieli możliwość skorzystania z wolnych 
dni na robienie dłuższych zakupów w po-
bliskim Centrum. Ostatni odjazd autobu-
su z Centrum Maximus do Grodziska jest 
przewidziany na godzinę 18:00, tak, aby 
osoby, które nie są zmotoryzowane mogły 
skorzystać z oferty sklepów do późnych 
godzin popołudniowych. Od początku 
kwietnia, Centrum przedłużyło godziny 
funkcjonowania do 19-tej. Nie wszystkie 
jeszcze punkty handlowe w Centrum pra-
cują w nowym systemie godzinowym, ale 
stopniowo większość z nich będzie stwa-
rzała klientom możliwość zakupów rów-
nież w godzinach wieczornych. Od kwiet-
nia centrum  czynne jest codziennie w go-
dzinach 9.00 - 19.00                      mat. pras.

Nowe bezpłatne linie Maxibusa z Pruszkowa i Grodziska

„Porozmawiajmy o naszej Gminie” 
– zachęcał na plakatach Burmistrz 
Grzegorz Benedykciński zaprasza-
jąc mieszkańców Grodziska Mazo-
wieckiego na spotkanie konsultacyj-
ne w sprawie miejskich i gminnych 
inwestycji oraz oceny aktualnej sy-
tuacji gospodarczej. 

Na spotkaniu w dniu 18 kwietnia w sa-
li widowiskowej Grodziskiego Centrum 
Kultury zebranym radnym miejskim 
oraz przybyłym (niezbyt licznie nieste-
ty) mieszkańcom, Burmistrz zdał relację 
z realizacji oraz zamierzeń inwestycyj-
nych na terenie miasta i gminy Grodzisk 
Maz. Z przedstawionych planów wynika, 
że Grodzisk nadal będzie walczył o lau-
ry gminy przodującej w inwestycjach na 
Mazowszu. Wskazuje na to i rozwój wy-
znaczonej specjalnej podmiejskiej strefy 
przemysłowej przyciągającej coraz więcej 
inwestorów w postaci dużych fi rm, i sze-
roko zakrojony plan miejskich inwesty-
cji. Podziw budzi między innymi zapre-
zentowana przez znanych architektów 
koncepcja przebudowy ulicy 11 Listo-
pada. Zmiany dotyczą połączenia miej-
skiego deptaka z placem przed Dworcem 
PKP oraz zagospodarowania samego pla-
cu, a także modernizacji Placu Wolności 
na jej drugim końcu.
 Spotkanie dało możliwość przepro-
wadzenia dyskusji na temat aktualnych 
problemów miasta. Pytania zadawane 
Burmistrzowi dotyczyły przede wszyst-
kim miejskiej infrastruktury drogowej 
oraz substancji mieszkaniowej. Jak zwy-
kle przy takich okazjach pytano, o lokal-
ne bolączki. Największą chyba uwagę 
przykuł problem wytkniętej przez miesz-

kańców rozbieżności pomiędzy inwesty-
cyjnym rozmachem reprezentacyjnie za-
planowanego deptaka, a siermiężną sytu-
acją mieszkaniową na jego bezpośrednim 
zapleczu.
 - Czy nas stać na kosztowne moder-
nizacje reprezentacyjnego deptaka, który 
przecież nie tak dawno wybudowaliśmy, 
w sytuacji, kiedy w  jego bezpośrednim 
sąsiedztwie ludzie mieszkają w warun-
kach niemalże XIX-wiecznych?! – pytał 
jeden z obecnych. Burmistrz bronił kon-
cepcji podkreślając, że projekt moderni-
zacji deptaka rozpisany jest w perspekty-
wie wieloletniej, zaś inwestycje mieszka-
niowe na jego zapleczu są aktualnie wdra-
żane.
 Na pytania mieszkańców, o drogi i in-
westycje powiatowe na terenie Grodzi-
ska, odpowiadał obecny na spotkaniu 
Starosta Powiatu Grodziskiego, Marek 
Wieżbicki.

 Pomijając samą wartość merytorycz-
ną tego spotkania i rolę, jaką odegra lub 
nie we wzajemnych kontaktach samorzą-
du grodziskiego z mieszkańcami miasta 
- na pochwałę zasługuje pomysł zainicjo-
wania tego rodzaju konsultacji społecz-
nych. Wydają się być one bardzo dobrym 
sposobem na zbliżanie bezpośredniego 
kontaktu decydentów z mieszkańcami. 
Trochę żal, że szansa nie została w peł-
ni wykorzystana. Mieszkańcy Grodzi-
ska zbagatelizowali nieco okazję rozmo-
wy z Burmistrzem, który skwitował sła-
bą frekwencję dowcipną deklaracją, że 
gotów jest ten fakt przyjąć jako widoczny 
przejaw braku istotnych, problemów. (?) 
Okazji naprawdę szkoda, bo pomysł tego 
typu konsultacji społecznych z mieszkań-
cami jest wart upowszechnienia. Zachę-
camy innych samorządowców z naszego 
regionu do skorzystania z grodziskiego 
patentu.                                                               OL

Grodziskie konsultacje Burmistrza

W  ostatnią sobotę i  niedzielę 18 
i 19 kwietnia w hali pruszkowskie-
go MZOS odbyły się  charytatywne 
warsztaty taneczne zorganizowane 
przez Szkołę Tańca Forte-X oraz Sto-
warzyszenie Dzieci Poszkodowanych 
w Wypadkach Drogowych i Losowych 
Dzieciątka Jezus. 
 
Cały dochód z imprezy przeznaczony zo-
stał na sfi nansowanie kosztów leczenia 
i rehabilitacji niepełnosprawnej Karolin-
ki Majczyny. Pragniemy wyrazić szczegól-
ną wdzięczność Patrykowi Rożniewskie-
mu i Iwonie Sabat z grupy „You can dan-
ce”, Karolinie Kroczak choreografowi i in-
struktorowi tańca, zespołom muzycznym 
(ok. 250) COM2GETHER i  NIGHT RI-
DER, a także serdecznie i gorąco podzię-
kować wszystkim uczestnikom imprezy, 
którzy przyczynili się do zasilenia konta 
małej Karolinki.
 Z waszą pomocą udało nam się zebrać 
kwotę: 5460 zł. Dziękujemy!
rodzice Karolinki, Bogdan i Monika Maj-
czynowie  oraz Aneta Bęczkowska.      BS

Zatańczyli 
dla Karolinki

Karolinka Majczyna z rodzicami 
i starszym bratem
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Dworce i przystanki 1-7 6-7 1-7 6-7 1-7 1-7 6-7 6-7

Pruszków PKP 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 13:30 15:00 16:35
Pruszków ul. B. Prusa (KORNER) 09:02 09:47 10:32 11:17 12:02 13:32 15:02 16:37
Pruszków  Oœ. Staszica 09:05 09:50 10:35 11:20 12:05 13:35 15:05 16:40
Helenówek 09:07 09:52 10:37 11:22 12:07 13:37 15:07 16:42
Kanie 09:09 09:54 10:39 11:24 12:09 13:39 15:09 16:44
Otrêbusy 09:11 09:56 10:41 11:26 12:11 13:41 15:11 16:46
Otrêbusy WKD 09:12 09:57 10:42 11:27 12:12 13:42 15:12 16:47
Leœniczówka 09:15 10:00 10:45 11:30 12:15 13:45 15:15 16:51
Stefanki 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 13:47 15:17 16:53
Nadarzyn 1 09:20 10:05 10:50 11:35 12:20 13:50 15:20 16:55
Nadarzyn 09:23 10:08 10:53 11:38 12:23 13:53 15:23 16:58
Paszków 09:29 10:14 10:59 11:44 12:29 13:59 15:29 17:00
Maximus 09:30 10:15 11:00 11:45 12:30 14:00 15:30 17:01

Dworce i przystanki 1-7 6-7 1-7 6-7 1-7 1-7 1-7 1-7

Maximus 09:45 10:45 11:15 12:00 12:45 14:15 16:05 17:15
Paszków 09:46 10:45 11:14 12:01 12:46 14:16 16:06 17:16
Nadarzyn 09:47 10:47 11:17 12:02 12:47 14:17 16:07 17:17
Nadarzyn 1 09:48 10:48 11:18 12:03 12:48 14:19 16:09 17:19
Stefanki 09:51 10:51 11:21 12:06 12:51 14:21 16:11 17:21
Leœniczówka 09:53 10:53 11:23 12:08 12:53 14:23 16:13 17:23
Otrêbusy WKD 09:57 10:57 11:27 12:12 12:57 14:27 16:17 17:27
Otrêbusy 09:58 10:58 11:28 12:13 12:58 14:28 16:18 17:28
Kanie 10:00 11:00 11:30 12:15 13:00 14:30 16:20 17:30
Helenówek 10:02 11:02 11:32 12:17 13:02 14:33 16:23 17:33
Pruszków  Oœ. Staszica 10:04 11:04 11:34 12:19 13:04 14:35 16:25 17:35
Pruszków ul. B. Prusa (KORNER) 10:07 11:07 11:37 12:22 13:07 14:38 16:28 17:38
Pruszków PKP 10:09 11:09 11:39 12:24 13:09 14:40 16:30 17:40

PRUSZKÓW -  CENTRUM MAXIMUS

CENTRUM MAXIMUS - PRUSZKÓW

Oznakowanie:
1 - 7 kursuje od poniedzia³ku do niedzieli (ca³y tydzieñ)
6 - 7 kursuje w soboty i niedziele

UWAGA:
przejazdy do CENRUM MAXIMUS s¹ bezp³atne
pasa¿er musi otrzymaæ bezp³atny bilet od kierowcy

P O N I E D Z I A £ E K  -  N I E D Z I E L A
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18 
kwietnia,  w przededniu 
dwusetnej rocznicy Bi-
twy pod Raszynem, po-
nownie na falenckich 

łąkach starły się oddziały dowodzo-
ne przez Księcia Józefa Poniatowskie-
go z austriackim najeźdźcą. Była to trze-
cia w historii raszyńskich obchodów re-
konstrukcja bitwy owianej legendami. Po 
dwuletniej przerwie, ponownie do Falent 
ściągnęły tłumy widzów. 
 W powszechnej świadomości pojmo-
wana jest jako sukces Polaków. W rzeczy-
wistości był to bój nierozstrzygnięty, bo-
wiem mimo zdziesiątkowania sił wroga, 
bitwa nie zatrzymała wojsk austryjac-
kich, które zajęły Warszawę dzień póź-
niej. Do historii przeszedł strategiczny 
manewr, przytaczany do dziś na reno-
mowanych amerykańskich uczelniach 
wojskowych, polegający na zepchnięciu 
ciężkich oddziałów artyleryjskich w głąb 
mokradeł rzeki Mrowy (dzisiaj Raszyn-
ki), które spowodowały osłabienie siły 
natarcia oraz przerzedzenie wojsk au-
striackich i wymusiły zmianę ich marszu 
w kierunku na Piaseczno.
 W  tegorocznej inscenizacji wzięli 
udział rekonstruktorzy z wielu państw, 
traktując udział prestiżowo, ku chwa-
le ich historycznej pasji i patriotycznego 

entuzjazmu. I to właśnie owa liczebność 
wojsk sprawiła, że choć tegoroczna insce-
nizacja daleko odbiegała rozmachem od 
tej z 2006 roku, to i tak mogła się podo-
bać. Popisy kawaleryjskie, ostrzał artyle-
ryjski, manewry piechoty, wszystko ko-
mentowane przez spikera, przybliżyły 

widzom realia epoki napoleońskiej i cza-
sów Księstwa Warszawskiego. Nieste-
ty, organizatorom nie pomogła w rekon-
strukcji pogoda. Zgodnie z prognozami 
meteorologów deszcz przestał padać na 
mniej więcej godzinę przed inscenizacją 
bitwy, a opady deszczu zniechęciły wie-

lu potencjalnych widzów. To, co zdecydo-
wało 200 lat temu o sukcesie – podmokły 
teren, błotniste drogi, teraz obróciło się 
przeciw organizatorom. Ale nie ma tego 
złego… widzowie jeszcze bardziej posma-
kowali klimat tamtych historycznych wy-
darzeń. 

Dwusetna rocznica Bitwy pod Raszynem 
Piotr Iwicki

Gmina na wizji
Kolejny raz Raszyn stanął w centrum 
uwagi mediów. I to nie za sprawą ob-
chodów 200. Rocznicy Bitwy pod Ra-
szynem. Ale w wyniku relacji TVP In-
fo z Raszyna, w którym ludzie miesz-
kający w domu komunalnym, winni 
być wyprowadzeni już niemal rok 
temu na mocy decyzji Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Sprawą działania raszyńskich władz 
zainteresowała się również Straż Po-
żarna. To zapewne efekt tragedii 
w Kamieniu Pomorskim. Jak wyni-
ka z telewizyjnej relacji, sprawą zaj-
mie się prokuratura.                        PIW

Bardzo tajna komisja 
Na zasadach pełnej tajności obrado-
wała nad przygotowaniem wniosku 
o  udzielenie absolutorium wójtowi 
Raszyna tamtejsza komisja rewizyj-
na. Jak wynika z wpisów na stronie 
www.raszyn.blox.pl, o posiedzeniach 
nie poinformowano nawet na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy, po-
mimo licznych wniosków o każdora-
zowe informowanie radnych o jej po-
siedzeniach w części przewidzianej 
do takich anonsów (w obradach ko-
misji może uczestniczyć każdy, na-
wet jeśli nie jej członkiem bądź rad-
nym). W ocenie radnych opozycji, nie 
jest to działanie przypadkowe, zro-
biono wszystko, aby uniemożliwić im 
obecność w czasie prac komisji. Utaj-
nienie jej prac to niemożność oceny 
działania wójta, zwłaszcza w kontek-
ście ujawnionych już nieprawidłowo-
ści. W opinii prawników, sposób prac 
komisji rewizyjnej, brak jawności, 
a  tym samym przypuszczenia, że 
chodziło o świadome działanie, mo-
że być przesłanką do unieważnienia 
całej procedury absolutoryjnej.  Do 
tematu wrócimy.                                 AZ
 
Cytat miesiąca
W jednej z internetowych analitycz-
nych publikacji na temat pozyskiwa-
nia przez Raszyn środków unijnych 
czytamy: „W  analizowanym doku-
mencie –„ Uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej w gminie Ra-
szyn” – Studium Wykonalności wy-
stępują wewnętrzne niespójności 
w wartościach podawaniu liczb i dat 
oraz ich interpretacji. Wyznaczo-
ne cele strategii rozwoju gminy mo-
gą być źle oszacowane wszędzie tam, 
gdzie operuje się liczbą mieszkań-
ców. W  efekcie może powstać nie-
wydolny system wodno-kanalizacyj-
ny, wymagający trudnej i kosztownej 
modernizacji. Konrad Zubko”.     PIW

znad Raszynki
Piotr Iwicki Raszyn

Wieści 

Wydawałoby się, że komu jak komu, ale 
wójtom z Raszyna powinno zależeć na na-
tychmiastowej budowie obwodnicy gmi-
ny. Korek na wjeździe do Warszawy i wy-
jeździe po zrobieniu nowych świateł w Fa-
lentach, nie jest sprawą weekendów tak 
jak było jeszcze dwa, trzy lata temu. Ko-
rek jest codziennością mieszkańców Ja-
nek, Falent i Raszyna. Więc? Jest przygo-
towane w sprawie budowy tej drogi poro-
zumienie pomiędzy GDDKiA a protestu-
jącymi. Brak szans na realizację tej waż-
nej drogi na podstawie starego projektu 
jest sprawą oczywistą i nie można kogo-
kolwiek mamić, że istnieje możliwość po-
wrotu do starych rozwiązań. Każda próba 
niedopuszczenia do podpisania przygoto-
wanego dokumentu naraża nas na kolej-
ne lata w gigantycznych korkach. Jednak 
w dyskusjach dotyczących drogi S8 wójto-
wie z Raszyna zachowują się bardzo nie-
jednoznacznie. Ofi cjalnie apelują do pro-
testujących o jak najszybsze doprowadze-
nie do ruszenia budowy. Mniej ofi cjalnie… 
Ano właśnie. Mieszkańcy z Janek zaalar-
mowali przedstawicieli protestujących, 

że są zbierane podpisy przeciw wprowa-
dzaniu zmian do projektu GDDKiA, po-
nieważ wójtowie twierdzą, że będą one 
skutkowały … wybudowaniem ekranów 
i drogi serwisowej w Jankach. Oczywi-
sta bzdura, która musieliśmy wyjaśniać. 
Na spotkaniach za każdym razem wójt 
rozpoczyna dyskusję tym, że drogi trzeba 
budować bo giną ludzie. Prawda, ale jedno 
z bardziej makabrycznych zdarzeń drogo-
wych na skrzyżowaniu z Al.Hrabską wy-
darzyło się…  po zrobieniu na nich świateł 
przez drogowców. Opowiadanie o tym, że 
protestujący działają na szkodę mieszkań-
ców Gminy Raszyn, czy wręcz w interesie 
mieszkańców Gminy Lesznowola, nie tyl-
ko nie jest prawdą, ale odbieramy je jako 
próbę stworzenia głębokich podziałów 
w naszej społeczności. Są też twierdze-
nia, które kiedy padają z ust najważniej-
szego przedstawiciela władz samorządo-
wych mogą wprowadzić w osłupienie. Do 
takich zaliczam: „Droga 721 bis to nie na-
sza sprawa”, „osiedle DOM i OGRÓD ma 
70 domów w pierwszym etapie, a kolej-
ne to odległa przyszłość”, „wyrok Naczel-

BUDOWA DOMÓW

www.cdevelopment.pl
TEL. (0) 604 450 816

nego Sądu Administracyjnego nie prze-
sądza o dalszym losie tej drogi, po uchy-
leniu decyzji lokalizacyjnej można bę-
dzie budować na podstawie „starej” decy-
zji środowiskowej” albo wręcz „większość 
mieszkańców Gminy Raszyn jest prze-
ciwna wprowadzaniu zmian do projek-
tu”. To tylko wybrane cytaty! Jedno z bar-
dziej zabawnych to, to że … „nie można 
brać pod uwagę połączenia z Michałowi-
cami przedłużeniem ul. Gałczyńskiego, 
bo … tej drogi nie ma”. A S8 nie ma też. Po 
to się buduje drogi żeby były. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje twierdzenie, że droga 
ul. Grudzi projektowana przy „Franke” to 
taka sobie dróżka gminna. Owszem, tam 
gdzie jest już w planie ta dróżka ma… dro-
gi serwisowe i 4 pasy ruchu. W pewnym 
sensie działania nazywane przeze mnie 
„manipulacjami wójtów” są skuteczne. 
Bo jak inaczej wytłumaczyć zaangażowa-
nie w walkę z protestującymi właścicieli 
gruntów, które mogą być wywłaszczane 
pod ewentualną budowę drogi wojewódz-
kiej 721 bis. Jeżeli droga ta nie będzie bu-
dowana to w tym samym miejscu mają 

w planie wrysowaną drogę gminną o sze-
rokości 22 m. Jest tylko jedno ale… Wyce-
ny wojewody i GDDKiA to 400 zł za 1 m2 
a Gmina Raszyn skupuje grunty pod dro-
gami za …. 40 zł. I za każdym razem kie-
dy widzę trzech krzyczących w sprawie S8 
panów, to zastanawiam się czy zdają sobie 
z tego faktu sprawę, i jakich argumentów 
wobec nich użył wójt dla potrzeb przeko-
nania do swojej racji. Wójt Gminy Raszyn 
ma dla potrzeb takich „manipulacji” ca-
ły urzędniczy aparat, większość radnych 
i wielu sołtysów. Ma też jeszcze gminna 
gazetę „Kurier Raszyński” i …. No wła-
śnie. Ja za każdym razem słuchając pół-
prawd, niedomówień, czy też prawdzi-
wych manipulacji z ust naszego wójta za-
stanawiam się czemu te działania nasze-
go samorządu wobec protestujących ma-
ją służyć. Bo z pewnością nie służą ochro-
nie interesu mieszkańców Gminy Raszyn. 
Tak jak nie służyło jej brak zgody tego sa-
morządu na społeczną dyskusję dotyczą-
cą tej drogi, którą proponowaliśmy już od 
dwóch lat.

Jacek Wiśniewski            

List do redakcji 
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NEXT, sofa 3os., funkcja spania, cena od 2499 złNEXT, narożnik, funkcja spania, cena od 4699 zł

SYPIALNIA LOUISE PHILIPPE, cena zestawu 3299 zł
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Kryzys przyczyną 
opóźnień
Duża część inwestycji drogowych 
mocno się opóźni. Samorząd Ma-
zowsza twierdzi, że realizacje pla-
nów budowy i  rozbudowy sieci 
dróg należy przesunąć o kilka lat. 
Kierowcy będą musieli uzbroić się 
w cierpliwość i poczekać m.in. na 
poszerzenie Al. Jerozolimskich 
w stronę Pruszkowa, budowę ob-
wodnicy Grodziska Mazowiec-
kiego i  Milanówka, czy zakoń-
czenie realizacji zachodniej ob-
wodnicy Grodziska, która miała 
prowadzić do autostrady A2. Jak 
długo trzeba będzie czekać - oko-
ło 10 lat, czyli do 2020r. Marsza-
łek Mazowsza, pan Adam Stru-
zik twierdzi, że przyczyną opóź-
nień jest spadek dochodów wo-
jewództwa spowodowany kryzy-
sem. Dlatego też, władze posta-
nowiły wydłużyć realizację pla-
nu inwestycyjnego rozpisanego 
do 2013r., aż o 7 lat. Rzecznicz-
ka Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, pani Monika Bur-
don twierdzi, że opóźnienia są 
spowodowane licznymi protesta-
mi. Mieszkańcy poszczególnych 
miast, w których mają być budo-
wane lub modernizowane drogi, 
składają petycje m.in. o zmiany 
w przebiegu planowanych arterii. 
Jednak jak mówi pani rzecznik, 
część tzw. wylotówek będzie suk-
cesywnie przebudowywana. Jesz-
cze przed 2020r. ma zostać zreali-
zowany projekt budowy trzecie-
go pasa na obu jezdniach na tra-
sie do Pruszkowa. Jednak mazo-
wieccy drogowcy nie podają na-
wet w przybliżeniu terminu roz-
poczęcia tej inwestycji.                AS

SKM szuka pieniędzy 
na własną zajezdnię
Już od blisko czterech lat na tra-
sie Pruszków – Sulejówek może-
my poruszać się pociągami Szyb-
kiej Kolei Miejskiej. Niewiele 
osób jednak wie, że składy SKM 
nie posiadają własnej zajezdni. 
Po odbytych kursach zjeżdżają 
na boczne tory w Pruszkowie, Ol-
szynce Grochowskiej, Remberto-
wie czy na Dworcu Wschodnim. 
Do 2011 roku tabor SKM ma się 
zwiększyć o  dodatkowe 13 skła-
dów, jednak już teraz jest pro-
blem ze zmieszczeniem na bocz-
nicach posiadanych 14 pociągów. 
Jerzy Obrębski z SKM, twierdzi, 
że własne zaplecze rozwiązało-
by wiele problemów. Największą 
zmorą są, bowiem grafi ciarze, 
którzy potrafi ą zamalować 15, 
20, a  czasem nawet 30 metrów. 
Czyszczenie kosztuje SKM od 50 
do 100 zł za każdy metr kwadra-
towy powierzchni. Spółka ponosi 
również ogromne koszty napra-
wy składów. Własna zajezdnia 
znacznie obniżyłaby wydatki na 
serwis. Obecnie z każdą usterką 
trzeba jechać do Sochaczewa, co 
dodatkowo podnosi koszty. Wła-
dze SKM liczą na pomoc miasta. 
I tu zaczynają się schody, ponie-
waż jak twierdzi członek zespołu 
prasowego ratusza, pan Marcin 
Ochmański, miasto poszuka pie-
niędzy dla SKM tylko wtedy, gdy 
spółka nie będzie w stanie sama 
sfi nansować budowy zajezdni. 
Jeżeli będzie inaczej miasto nie 
dołoży nawet złotówki. Na bazę 
techniczną i  zajezdnię SKM po-
trzebuje terenu o powierzchni co 
najmniej 15 hektarów.                AS

W
miesiącach letnich, 
począwszy od ma-
ja do września br. 
w hotelu, a także na 
specjalnie urządzo-

nych i  przystosowanych, zarówno 
dla dorosłych jak i dzieci, zielonych 
terenach w jego bezpośrednim oto-
czeniu, planowane jest organizowa-
nie stałych Pikników Rodzinnych. 
Niewątpliwym walorem tej formy 
wypoczynku jest fakt, że pikniko-
wi goście spędzając tu czas, nie będą 
musieli troszczyć się, ani o zapew-
nienie swoim milusińskim sporto-
wych czy rekreacyjnych atrakcji, ani 
co nie mniej ważne, zabierać ze sobą 
koszyczków wypełnionych wiktu-
ałami. O jedno i drugie zadbają pra-
cownicy hotelu. W godzinach popo-
łudniowych działać będą: bufet zim-
ny, bufet ciepły i  bufet deserowy, 
których różnorodne menu powinno 
zadowolić podniebienia nawet naj-
bardziej wybrednych smakoszy. 

 A  dla ducha? Oprócz specjalnie 
wyposażonego placu zabaw dla naj-
młodszych swoich gości hotel za-
pewnia szereg innych atrakcji i za-
baw pod czujnym okiem wykwali-

Rodzinne Piknikowanie w Hotelu Victor

fikowanej opiekunki. Atrakcji dla 
dorosłych również nie powinno za-
braknąć - zapewnia nas dyrekcja ho-
telu. A więc? Do zobaczenia na Ro-
dzinnym Pikniku w hotelu Victor.

 Ze szczegółami planowanych 
pikników będziemy mogli za-
poznać się niebawem odwiedza-
jąc stronę internetową hotelu: 
www.hotelvictor.pl 

Bogdan Marecki

W marcowym wydaniu Gazety WPR (51) prosiliśmy Państwa o zdjęcia i opisy miejsc szczególnie zaniedbanych, zagrażających bezpie-

czeństwu, wymagających natychmiastowej naprawy lub interwencji. Nie zdziwiliśmy się, że takie miejsca są w naszej okolicy, bo takie 

zawsze będą. Jednak nasze oczekiwania przerosła ich liczba, a raczej ilość Państwa interwencji w tej sprawie. Poniżej publikujemy naj-

ciekawsze, o ile można je tak nazwać. Czekamy na następne zdjęcia pod adresem: kontakt@gazetawpr.pl

Ranking niebezpiecznych miejsc

Przystanek autobusowy na ul. Broniewskiego w Pruszkowie. 

Linia PKS Grodzisk Mazowiecki - Pruszków PKP - Ursus.

Aleja Wojska Polskiego w Pruszkowie, odcinek osiedlo-

wy. Ogromna dziura w jezdni utrudnia ruch samochodów 

i stwarza zagrożenie dla rowerzystów. Czy tak trudno ją 

naprawić?

Aleje Jerozolimskie przed skrzyżowaniem z Bohaterów 

Warszawy i Bolesława Prusa w Pruszkowie. Planowany 

termin rozbudowy do trzech pasów i modernizacji na-

wet w 2020r.

Przejście przez tory kolejowe po zburzeniu kładki przy 

ul. Bohaterów Warszawy w Pruszkowie. Mieszkańcy, aby 

przejść na drugą stronę torów zgodnie z przepisami muszą 

wybrać się do Piastowa lub na  Żbików.

Dziury w  ruchliwej, przejazdowej ulicy Wysokiej 

w Tworkach, jedynej łączącej Malichy z Pruszkowem.

Ulica Czarna droga przy torach PKP. Zawalający się beto-

nowy mur stanowi zagrożenie dla pieszych.

Pruszkowski Hotel 
Victor zaproponował 
nową, interesującą formę 
spędzania wolnego czasu 
w rodzinnym gronie. 
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Autoryzowane Centrum Biznesowe Era Biznes
ul. Centralna 22
05-816 Michałowice
Opacz Kolonia
tel. 22 723 01 41



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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To była jedna z najdłuższych sesji Ra-
dy Powiatu Pruszkowskiego w tej ka-
dencji. I to nie z powodu długich dys-
kusji na temat wykonania ubiegłorocz-
nego budżetu, a za przyczyną zaplano-
wanych na początku sprawozdawczych 
wystąpień szefów powiatowych służb 
bezpieczeństwa i  porządku publicz-
nego, ochrony pożarowej oraz bezpie-
czeństwa sanitarnego i  weterynaryj-
nego. Szefowie służb bardzo poważ-
nie podeszli do tego zadania, w wyni-
ku czego ich drobiazgowe relacje trwa-
ły w sumie prawie dwie godziny.
 Dopiero po nich odbyła się deba-
ta radnych nad wykonaniem przez Za-
rząd Powiatu ubiegłorocznego budże-
tu. Poprzedzona była prezentacją spra-
wozdania z wykonania budżetu w ro-
ku 2008 dokonaną przez Starostę, Elż-
bietę Smolińską. Budżet udało się wy-
konać w 96%, co jest bardzo dobrym 
wskaźnikiem jego realizacji. Dodatko-
wo w nowy rok Powiat wszedł z nad-
wyżką budżetową w wysokości 5 mln 
zł, co przy ogólnym straszeniu rozwija-
jącym się w kraju kryzysem gospodar-
czym wydaje się być wynikiem bardzo 
dobrym. Planowo, przebiegła też reali-
zacja podjętych przez samorząd powia-
towy inwestycji, włącznie z jej sztanda-
rowym elementem – budową nowej sie-
dziby starostwa powiatowego. 

Jednak „jeszcze się taki nie narodził, 
który by wszystkim dogodził”. To sta-
re przysłowie było bardzo adekwat-
ne do reakcji radnych opozycyjnych 
z PIS, którzy nie mogąc mieć preten-
sji o złe wykonanie budżetu postano-
wili mieć pretensje o zbyt małą ofen-
sywność w jego wykonywaniu. Nie po-
mogły argumenty, że czasy kryzysowej 
niepewności na rynku gospodarczym 
nie sprzyjają podejmowaniu śmiałych 
(czytaj: ryzykownych) decyzji fi nan-
sowych. Głosami 18. za, 5. przeciw i 2. 
wstrzymującymi Rada Powiatu udzie-
liła absolutorium Zarządowi Powiatu 
za rok 2008.
 W  dalszej części obrad radni za-
poznali się z przygotowaną w konsul-
tacji z gminami koncepcją nowej sieci 
dróg na ternie Powiatu Pruszkowskie-
go i zaakceptowali ją do realizacji. Nie 
budził zastrzeżeń pakiet przygotowa-
nych uchwał oświatowych, z których 
najważniejsza oprócz nowych regu-
lacji płacowych dla nauczycieli wyda-
je się decyzja o powołaniu nowego Li-
ceum Sportowego przy Zespole Szkół 
Technicznych i  Ogólnokształcących 
w Pruszkowie. Jednogłośnie przyjęto 
również wniosek o nadanie Specjalne-
mu Ośrodkowi Szkolno-Wychowaw-
czemu w Pruszkowie imienia księdza 
Jana Twardowskiego. 

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
XXIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego – 21 kwienia 2009

"Radni opozycji woleli dla zasady głosować „przeciw"

Przedstawiona oferta publicznych 
szkół ponadpodstawowych w Powiecie 
Pruszkowskim układa się w  logiczną 
całość, w której, jak się wydaje, każdy 
uczeń może znaleźć kontynuację i roz-
wój dla swoich zainteresowań w przy-
szłości być może zawodowych.  - Czy ta 
różnorodność szkół to przypadek, czy 
celowe działanie? – pytamy Naczelni-
ka Wydziału Edukacji, Kultury i Spor-
tu w Starostwie Powiatowym, Zygmun-
ta Kamińskiego
 - To całkowicie świadoma polity-
ka Zarządu Powiatu i wynik celowych 
działań Powiatu. Z  inicjatywy Staro-
sty, pani Elżbiety Smolińskiej dotar-
liśmy ze specjalnie przygotowaną an-
kietą do zakładów pracy i fi rm na te-
renie całego powiatu, aby zorientować 
się w potencjalnym zapotrzebowaniu 
lokalnego rynku pracy. To właśnie wy-
niki tej ankiety dały nam obraz przy-
szłych możliwości i potrzeb tego rynku 
na naszym terenie. W sposób świado-
my staramy się więc tak profi lować na-
sze szkolnictwo zawodowe, by młodzi 
ludzie kończący szkoły mieli możliwość 
od razu podjęcia zatrudnienia tu gdzie 
się wychowali i mieszkają.
 Ma to też drugi pozytywny aspekt. 
Firmy, które liczą na zatrudnienie tych 
młodych pracowników są bezpośred-
nio zainteresowane w ich dobrym przy-
gotowaniu do zawodu. Chętnie więc 
z nami współpracują w zakresie pomo-
cy w wyszukiwaniu odpowiedniej ka-
dry, organizacji praktyk zawodowych, 
a  nawet współpracy w  zapewnieniu 
szkołom potrzebnego do nauki zawo-
du wyposażenia.
 Realizowana przez nas koncepcja 

zasadniczej szkoły wielozawodowej 
pozwala też na duże zróżnicowanie po-
dejmowanych przez uczniów kierun-
ków zawodowych, co pozwala maksy-
malnie wykorzystać indywidualne za-
interesowania i predyspozycje. Nawet 
jeśli byłby to tylko jeden kandydat do 
jakiegoś zawodu, to jesteśmy mu wsta-
nie zapewnić odpowiednie wykształce-
nie kierunkowe.
 Podejmujemy też wobec gimnazjali-
stów bardzo intensywne działania z za-
kresu doradztwa zawodowego. Odbyli-
śmy spotkania z trzecioklasistami we 
wszystkich gimnazjach w naszym po-
wiecie przedstawiając im możliwości 
dalszej nauki w naszych szkołach po-
nadgimnazjalnych. Korzystamy też 
szeroko ze współpracy z Ochotniczymi 

Hufcami Pracy i pomocy ich wykwalifi -
kowanej kadry w zakresie orientacji za-
wodowej.
 Warto również podkreślić, że o du-
żej wadze, jaką Powiat przywiązuje do 
edukacji młodzieży świadczą chociaż-
by wysokie i z roku na rok rosnące na-
kłady fi nansowe na oświatę. Widać to 
choćby w bieżącym budżecie przedsta-
wianym na ostatniej sesji Rady Powia-
tu. Widać to też wyraźnie po ostatnich 
inwestycjach, na przykład wybudowa-
nej nowej sali gimnastycznej i pracow-
niach dydaktycznych w Liceum Ogól-
nokształcącym im. T. Kościuszki czy 
szeregu obiektów sportowych z nową 
halą sportową w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Młodzieżowym Ośrod-
ku Sportu przy ul. Gomulińskiego.

Frontem do rynku pracy

Przed obradami sesji Rady Powia-
tu odbyło się uroczyste podsumowa-
nie wyników oraz wręczenie nagród 
w powiatowych eliminacjach XI edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego ph. „Klęska, powódź czy 
huragan – straż pożarna Ci pomaga” 
przepowadzonego w  szkołach pod-
stawowych, ponadpodstawowych 
i specjalnych. Celem konkursu, orga-
nizowanego przez Państwową Straż 
Pożarną przy współpracy ze Staro-

Klęska, 
powódź, 
huragan

Nagrodę z rąk Starosty Elżbiety Smolińskiej odbiera zdobywczyni I miej-
sca w najmłodszej kategorii wiekowej, Weronika Matanyj (lat 7)

1. Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki Pruszków, ul. 
Kościuszki 38, tel. 22 758 6373
 Klasy profi lowane, języki: angielski, 
niemiecki, włoski, francuski, łaciński, 
Nauka 3-letnia

2. Liceum Ogólnokształcące im. 
Tomasza Zana Pruszków, ul. Daszyń-
skiego 6, tel. 22 758 7735, 
 Klasy o  profilach: lingwistyczno-
kulturowym, matematyczno-geogra-
ficznym, biologiczno-chemicznym 
z ochroną środowiska. Nauka 3-letnia. 
Szkoła prowadzi także Liceum dla Do-
rosłych

3. Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących

stwem Powiatowym, jest szeroko ro-
zumiana edukacja dzieci do prawidło-
wych zachowań w sytuacjach zagro-
żeń klęskowych. Komisja konkurso-
wa wysoko oceniła poziom nadesła-
nych na konkurs prac. Wyłoniła tak-
że najlepsze prace w kategoriach po-
szczególnych typów szkół kwalifi ku-
jąc je do etapu wojewódzkiego.  Lau-
reatami konkursu zostali: 

I grupa - grupa młodsza: 6-8 lat - 
szkoła podstawowa
1. Weronika Matanyj lat 7, uczenni-
ca Szkoły Podstawowej Nr 9 im. M. 
Skłodowskiej – Curie w Pruszkowie – 
praca wykonana pod kierunkiem Pa-
ni Katarzyny Koziatek.

II grupa – grupa średnia: 9-12 lat 
- szkoła podstawowa
1. Mateusz Suska lat 12, uczeń Szko-

ły Podstawowej Nr 9 im. M. Skłodow-
skiej – Curie w  Pruszkowie - praca 
wykonana pod kierunkiem Pani An-
ny Mroczek.

III grupa – grupa starsza: 13-16 
lat - gimnazjum
1. Kamila Marciniak lat 16, uczenni-
ca Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie - 
praca wykonana pod kierunkiem Pa-
ni Bogumiły Niemirowskiej.
IV grupa – uczniowie niepełno-
sprawni
1. Monika Krawczyk lat 21, uczennica 
Specjalnego Niepublicznego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Kostow-
cu - praca wykonana pod kierunkiem 
Pani Teresy Rytel.
 Ponadto Komisja przyznała 5 wy-
różnień. Nagrody oraz pamiątkowe 
dyplomy wręczyła Starosta Powiatu 
Pruszkowskiego, Elżbieta Smolińska.

Pruszków, ul. Gomulińskiego 2, tel. 22 
758 8963  
 W skład zespołu wchodzą: Liceum 
Ogólnokształcące  z klasami profi lowa-
nymi: informatyczną, turystyczno-ję-
zykową, humanistyczną; Liceum Spor-
towe (nowa propozycja od bieżącego ro-
ku); Gimnazjum Sportowe We wszyst-
kich szkołach nauka 3-letnia

4. Zespół Szkół im. Stanisława Sta-
szica Pruszków, ul. Promyka 24/26 tel. 
22 728 2758 
 W skład zespołu wchodzą: Liceum 
Profi lowane – kier. Ekonomiczno-admi-
nistracyjny,  kier. Usługowo-gospodar-
czy,   
 Nauka w Liceum 3-letnia: Techni-
kum Budownictwa, Technikum Budo-

wy Dróg, Technikum Ochrony Środo-
wiskam, Technikum Informatyczne,  
Technikum Ekonomiczne.  
 Nauka w  Technikach 4-letnia,Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawo-
dowa),                          
 Nauka 2 lub 3 letnia (w zależności od 
wybranego zawodu)
  Zespół prowadzi również szkoły dla 
dorosłych (z 2-letnim cyklem naucza-
nia):
- Policealne Technikum Administracji
- Policealne Technikum Ekonomiczne
- Policealne Technikum Budownictwa
- Liceum Uzupełniające dla dorosłych
 Szkoła jest w trakcie wdrażania pro-
gramu unijnego dającego uczniom moż-
liwość zdobywania certyfi katu europej-
skiego ECDL z zakresu informatyki oraz 

z języka obcego (angielski, niemiecki)

5. Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Fridtjofa Nansena Piastów, 
ul. Namysłowskiego 11, tel. 22 723 6585
W skład zespołu wchodzą: Liceum Ogól-
nokształcące, Liceum Profilowane – 
kier. Ekonomiczno-admnisracyjny,  kier. 
Usługowo-gospodarczy,  kier. Zarządza-

nie Informacją, kier. Socjalny. 
 Nauka w Liceach 3-letnia: Techni-
kum  - specjalność Technik Analityk,                       
- specjalność Technik Żywienia i Gospo-
darowania. 
 Nauka w  Technikum 4-letnia: - 
Szkoła Policealna – specj. Technik Ana-
lityk,  - specj. Technik Masażysta
 Nauka w Szkole Policealnej 2-letnia

Oferta  publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

kierowanych przez samorząd Powiatu Pruszkowskiego



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
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AUTO PORADA - Warszawa, Al. Jerozolimskie 236 
tel. (0-22) 622 65 50, salon@autoporada.pl
www.autoporada.pl

* cena dotyczy samochodu 
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Ogłoszenia

Remontowo-budowlane, fi rma 
świadczy szeroki zakres usług 
506 075 836

Studnie wiercone  
508 841 616

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE 
691 804 328

Tynki gipsowe agregatem 
604 727 054

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

Usługi transportowe. 
Przeprowadzki 796 289 695

Usługi stolarskie, montaż drzwi z 
wykończeniem, stolarka meblowa, 
wykończenie w drzewie, balustrady, 
schody, tel. 607 658 877

Układanie kostki brukowej, solidnie  
605 548 241

Układanie kostki brukowej i 
granitowej, 660 306 446

Usługi, porządki, ogrody i nie tylko… 
885 733 725

WWW. Serwisy internetowe, 
portale internetowe, systemy 
informatyczne, www.techarts.pl

Dam pracę

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

Kasjer / Kasjerka w 
Hipermarekecie w Jankach.
- wynagrodzenie w wysokości 9,50 zł 
brutto/h
- grafi k czasu pracy dostosowany do 
sugestii pracownika
- możliwość podjęcia pracy w 
charakterze dodatkowym (praca 
tylko w godzinach popołudniowych 
lub w weekendy)
- zapewniamy bezpłatne szkolenia 
Kontakt: 602 332 800

Kelner, kelnerka z 
doświadczeniem. 
Restauracja w Otrębusach. 
Tel. 667 476 273

Osoba na zmywak i do 
sprzątania w restauracji w 
Otrębusach. Tel. 667 476 273

Poszukuję pracownika do sprzedaży 
biżuterii, Grodzisk i okolice 
691 881 223

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE 
PILNIE. PRUSZKÓW I 
OKOLICE 511 262 175 

Nieruchomości – sprzedam

1500m2 działki budowlane 125tys 
Jaktorów 502 464 785

1640m2 działka budowlana 150tys 
Grodzisk Maz. 502 464 785

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

We are teaching only in English by Native Speakers. 

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

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

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

Nauka

Matematyka: 603 713 495 
(nauczyciel dojeżdża)

Automoto - kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis 502 534 080

Zdecydowanie każde auto 
606 164 444

Automoto – sprzedam

Części używane, sklep 
internetowy, 
www.szrotkasacja.pl

Kupię

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

Skupujemy katalizatory 
samochodowe 500 447 777 

Sprzedam

Łodka wędkarska, biała, wymiar 
360x135, tel. 664 521 215

Usługi

Brukarstwo 798 138 188

BHP PPOŻ Szkolenia Doradztwo 
obsługa profesjonalnie 600 321 347

Budowa domów jednorodzinnych 
605 377 805

Cement i kostka brukowa 022 499 56 98

Docieplenia elewacji, podbitki, 
sidnig, g/k, panele podłogowe, wolne 
terminy 500 228 028

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

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

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

Krycie dachów 502 029 331 

Nadzory i kierownictwo 
budowy 608 497 392

Naprawa zamków i stacyjek 
samochodowych 0 607 322 761

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

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

Remonty, F-VAT 501 421 812

ZARTUDNIĘ DO OCHRONY

LICENCJONOWANYCH 
PRACOWNIKÓW

PRACA W PRUSZKOWIE

SYSTEM ZMIANOWY, 12H

TEL. 510-012-070
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Przedszkola

• 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

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW  

 W. WADECKI

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO 
DLA RODZEŃSTWA

Dziecko około trzeciego roku ży-
cia jest gotowe do tego, aby pozna-
wać świat, poszerzać grono otacza-
jących je ludzi, kształtować umiejęt-
ności społeczne i rozwijać ciekawość 
poznawczą, ponieważ znaczna część 
możliwości intelektualnych pojawia 
się właśnie w pierwszych latach ży-
cia.
 To w przedszkolu dzieci zdobywa-
ją nowe umiejętności i pierwsze ży-
ciowe doświadczenia.
 Warto podkreślić, że przedszko-
le spełnia istotną rolę edukacyjną. 
Bardzo ważnym celem wychowa-
nia przedszkolnego jest wspomaga-
nie dzieci w  rozwijaniu uzdolnień 

i  kształtowanie czynności intelek-
tualnych również potrzebnych w co-
dziennym życiu. Jednocześnie ma-
luch uczęszczający do przedszko-

la ma możliwość pobudzania i  roz-
wijania swojej naturalnej ciekawo-
ści poznawania świata, jak i rozwija-
nia sprawności fi zycznej. To w przed-

szkolu dziecko otoczone jest troską 
i opieką, która korzystnie wpływa na 
rozwój  jego mowy oraz odporność 
emocjonalną, konieczną do mądrego 
radzenia sobie w nowych i trudnych 
sytuacjach. Podczas pobytu w przed-
szkolu maluch uczy się samodziel-
ności i nawiązywania relacji z inny-
mi dziećmi i  dorosłymi. Wychowa-
nie przedszkolne jest niezwykle cen-
ną okazją do nabywania doświadczeń 
w trakcie zabawy.
 Niestety nie wszystkie maluchy 
mają szansę, by chodzić do przed-
szkola. Choć zainteresowanie rodzi-
ców jest ogromne, wciąż  takich pla-
cówek jest za mało. Dlatego od nie-
dawna oprócz przedszkoli publicz-
nych, niepublicznych, jak i  oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach, za-
częły funkcjonować punkty i zespoły 
przedszkolne. Spełniają one takie sa-
me funkcje opiekuńcze, wychowaw-
cze i kształcące.
Zwykle są to małe, kameralne przed-
szkola gdzie maksymalnie może 
uczęszczać 25 dzieci. Zespoły i punk-
ty przedszkolne są placówkami 
oświatowymi przeznaczonymi dla 
dzieci w wieku 3-5 lat, które realizu-
ją podstawę programową wychowa-
nia przedszkolnego. Zajęcia w zespo-
łach przedszkolnych są prowadzone 
w niektóre dni tygodnia, a w punk-
tach przedszkolnych - przez cały 
rok szkolny podobnie jak np. w pla-
cówkach publicznych. W przedszko-
lach, zespołach jak i punktach przed-
szkolnych przez cały okres edukacji 
dziecko nabywa umiejętności i wie-
dzę, która przygotowuje je do nauki 
w  szkole. Dzieci muszą uczęszczać 
co najmniej jeden rok poprzedzają-
cy rozpoczęcie nauki szkolnej do pla-
cówki wychowania przedszkolnego. 
Należy podkreślić, że to w przedszko-
lu nauczyciel ocenia gotowość szkol-
ną dziecka i przygotowuje diagnozę. 
Ale dla dzieci jest to przede wszyst-
kim czas beztroski, radości i zabawy, 
poprzez którą się uczą. Wychowawcy 
starają się przede wszystkim, by dzie-
ci czuły się w przedszkolu jak w dru-
gim domu i chętnie do niego przycho-
dziły.

Agnieszka Wierzbik
Zofi a Hawryluk

Punkt Przedszkolny Bursztynek 

Pora do przedszkola
Artykuł sponsorowany. Punkty przedszkolne

Punkty przedszkolne to 

zwykle małe, kameralne 

przedszkola mieszczące 

maksymalnie 25 dzieci

Okres przedszkolny, to niezwykle ważny czas w rozwoju każdego dziecka. 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!



14 24 KWIETNIA 2009 • WPR53 • WWW.GAZETAWPR.PL

Po godzinach

dziedzińcu Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim od-
będzie się koncert plenerowy 
„ A w Grodzisku lato już…” Na 
scenie będzie można zobaczyć 
zespół TomQ oraz Pawła Kuki-
za z zespołem Piersi.
Start godz. 17:00

Koncert GM HornSextet
Grodziskie Centrum Kultury 
zaprasza 29 kwietnia (środa) 
na Koncert GM HornSextet. 
Wprogramie „Pejzaż Polski” na 
który złożą się piosenki Nie-
mena, Skaldów, Marka Gre-
chuty, Seweryna Krajewskiego, 
Andrzeja Zauchy, Włodka Na-
hornego i innych w jazzowych 
aranżacjach.
Start godz. 17:00, Bilety: przed-
sprzedaż 20 PLN, w dniu koncer-
tu 25 PLN, Miejsce: 3CLUB

Swingująca niedziela
3 maja (niedziela) Grodziskie 
Centrum Kultury zaprasza na 
Swingującą niedzielę. Na tara-
sie zagra Vistula River Brass 
Band w składzie : Waldemar 
Wolski (puzon), Jerzy Kusza-
kiewicz (trąbka, wokal), Alek-
sander Michalski (saksofon te-
norowy, klarnet), Lech Szprot 
(saksofon altowy, klarnet, wo-
kal), Włodzimierz Halik (sak-
sofon basowy), Krzysztof Mar-
szałek (banjo), Jerzy Cem-
brzyński (kontrabas), Edward 
Tomczyk (perkusja).
Start godz. 13:00 i 16:00

KOMORÓW
Krakowski Salon Poezji
Stowarzyszenie K40 zapra-
sza 26 kwietnia (niedziela) na 
Krakowski Salon Poezji - Sa-
lon przyjaciół Dusi Trafankow-
skiej. Ballady i romanse Ada-
ma Mickiewicza. Wystąpią: 
Ewa Dałkowska, Kazimierz 
Kaczor i Andrzej Piszczatow-
ski, muzyka: Adam Świtała

BRWINÓW
Targ Przydasiów 
26 kwietnia (niedziela) w par-
ku w Brwinowie odbędzie 
się „Targ Przydasiów”. Jeże-
li chcesz wymienić, kupić, 
sprzedać, podarować lub obej-
rzeć rzeczy, które dla jednych 
są już niepotrzebne, a dla in-
nych mogą okazać się skar-
bem, to miejsce jest  właśnie 
dla Ciebie.
Start godz. 10:00 do 14:00

Koncert muzyki 
klasycznej
26 kwietnia (niedziela) w ko-
ściele p.w. Św. Floriana odbę-
dzie się koncert muzyki kla-
sycznej. Wystąpią: Wiesław 
Ochman – tenor, Renata Do-
bosz – mezzosopran, Roman 
Perucki – organy, Marcin Maj-
chrowski – słowo o muzyce.
Start godz. 14:00, Wstęp wolny

„Mazowsze”
5 maja (wtorek) w Koście-
le p.w. N.M.P. Matki Kościo-
ła w Otrębusach odbędzie 
się koncert „Maryi-Patron-
ce naszej Parafi i – Mazow-
sze” w wykonaniu Państwowe-
go Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca MAZOWSZE”.
Start godz. 19.15

Akademia Świadomego 
Rodzicielstwa
Akademia Świadomego Rodzi-
cielstwa zaprasza na wiosenny 
cykl warsztatów zatytułowa-
ny „Dziecko w XXI wieku”.  II 
spotkanie odbędzie się 7 ma-
ja (czwartek) – Rozwój dziecka 
do 6 roku życia. Prowadzący: 
B. Kochlewska.
Start godz. 18:00, Miejsce: Żwi-
rowa 17, Brwinów

GRODZISK MAZOWIECKI
A w Grodzisku lato już…
26 kwietnia (niedziela) na 

Start godz. 12:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Dwór Polski w Pęcicach, 
Bezpłatne zaproszenia dostępne 
w Komorowie w kawiarni „Art 
Café” i kwiaciarni „Elżbieta”.

MILANÓWEK
Wieczór Celtycki
25 kwietnia (sobota) Mila-
nowskie Centrum Kultury 
i Promocji zaprasza na Wie-
czór Celtycki. W programie:  
koncert muzyki celtyckiej 
w wykonaniu zespołu Carran-
tuohill,  gościnnie Anna Faber 
– harfa.
Start godz. 19:00, Bilety: nor-
malny: 30PLN, ulgowy: 20PLN, 
Rezerwacje: pod numerem tel. 
022 758 32 34 lub sekretariat@
clipmilanowek.pl 

Wieczór z szantami
8 maja (piątek) w Centrum 
Kultury i Promocji w Mila-
nówku odbędzie się Wieczór 
z szantami – zespół Stare 
Dzwony. W programie degu-
stacje dla Wilków Morskich. 
Start godz. 20:00, Impreza bile-
towana

NADARZYN
Scenariusz dla nieistnie-
jącego, lecz możliwe-
go aktora 
instru-
mental-
nego
25 kwietnia 
(sobota) w Nada-
rzyński Ośrodek Kultu-
ry zaprasza na mono-
dram w wykona-
niu Jana Pesz-
ka - Scenariusz 
dla nieist-
niejące-
go, lecz 
możliwego aktora instru-
mentalnego. Autor: Bogu-
sław Schaeff er, reżyseria: 
Jan Peszek, scenografi a: 

Jan Peszek.
Start godz. 19:00, Wstęp wolny

Czym skorupka za młodu      
Nadarzyński Ośrodek kultury 
zaprasza 26 kwietnia (niedzie-
la)na spotkanie z cyklu „Czym 
skorupka za młodu” -  "Przygo-
dy Wioliki i Basika w Krainie 
Muzyki "– Gnom Paskudas. 
Występują: Marcin Kobiela – 
wiolonczela, Rafał Odrobina 
– pianino, prowadzenie - Ewa 
Szawłowska – aktorka Teatru 
Narodowego.
Start godz. 16:00, Wstęp wolny

PIASTÓW
Koncert w Kościele p.w. 
Michała Archanioła
26 kwietnia (niedziela) w Ko-
ściele p.w. Michała Archanio-
ła odbędzie się koncert w wy-
konaniu:
Wiesława Ochmana – tenor, 
Renaty Dobosz – mezzoso-
pran, Romana Peruckiego – 
organy.
Start godz. 19:00, Miejsce: Ko-
ściół parafi i Michała Archanio-
ła w Piastowie, ul. E. Orzeszko-
wej 23

PODKOWA 
LEŚNA
Muzyczny 

Salon Podkowy
Centrum Kultury 

i Inicjatyw Obywatelskich 
zaprasza 25 kwietnia (sobota) 

na Muzyczny Salon 
Podkowy – 

Gram z Mi-
strzem. 
Wystąpią: 

Ewa Pobłoc-
ka fortepian, Maria 

Włoszczowska skrzypce, 
Wojciech Chlapek forte-
pian. W programie: Mo-
zart, Bach, Szymański.

Start godz. 20:00, Miejsce: Pałacyk 
Kasyno

na 
Po

G

W
W
p

S
K

informator kulturalny Milena Sołtysiak

Dziecko w Teatrze – 
Czerwony Kapturek
26 kwietnia (niedziela) 
w CKiIO odbędzie się kolej-
ne spotkanie z cyklu Dziec-
ko w Teatrze – Czerwony Kap-
turek. Przedstawienie opar-
te na bajce znanej wszystkim, 
z dowcipnym tekstem Jana 
Brzechwy.
Pierwszorzędna zabawa dla 
aktorów oraz widowni du-
żej i małej. Rytmiczne piosen-
ki, ciekawe stroje i niespotyka-
ne maski.
Start: 12:30, Bilety: 5 i 8 PLN, 
Miejsce: CKiIO, Świerkowa 1

Włodzimierz Pawlik 
w Stawisku
Muzeum im. A. i J. Iwaszkie-
wiczów w Stawisku zapra-
sza 26 kwietnia (niedziela) na 
koncert jazzowy Włodka Paw-
lika promujący album artysty 
pt. „Grand Piano”. Po koncercie 
nastąpi otwarcie wystawy po-
plenerowej „Goniąz 2009”
Start godz: 17:00

„Popiełuszko. Wolność 
jest w nas”
CKiIO oraz Kino Projekt za-
praszają na fi lm „Popiełusz-
ko. Wolność jest w nas”, który 
będzie wyświetlany 28 kwiet-
nia (wtorek) i 29 kwietnia (śro-
da). Film jest opowieścią o ży-
ciu, pracy i oddaniu ks. Popie-
łuszki.
Start: wt godz.18:00, śr godz. 
17:00, Bilety: 11PLN i 13PLN, 
Miejsce: Kino Projekt, Świerko-
wa 1

Starsi Panowie Trzej 
w Pałacyku Kasyno
2 maja (sobota) w Pałacyku 
Kasyno w Podkowie Leśnej 
odbędzie się koncert jazzowy 
„Starsi Panowie Trzej – piosen-
ki Jerzego Wąsowskiego i Jere-
miego Przybory”. Jazzowe in-

terpretacje piosenek Kabaretu 
Starszych Panów przygotowa-
ne zostały przez artystów na 
najwyższym poziomie. Wystą-
pią: Janusz Szrom – śpiew, An-
drzej Jagodziński – fortepian 
oraz Andrzej Łukasik – kon-
trabas.
Start godz. 18:00, Bilety 
20PLN - normalne, 10PLN – 
ulgowe

PRUSZKÓW
Poranek teatralny 
„Przygody Misia Ptysia”
Miejski Ośrodek Kultury 
w Pruszkowie zaprasza 26 
kwietnia na poranek teatralny 
„Przygody Misia Ptysia”. Spek-
takl w wykonaniu Artystów 
Scen Warszawskich Matyldy 
Alka i Zbigniewa Porębskiego. 
Start godz. 11:00, Wstęp wolny

Spotkania z piosenką - 
Grzegorz Turnau i Jacek 
Królik
Z cyklu „Spotkania z piosenką” 
Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa zaprasza 24 kwietnia 
(piątek) na wieczór sowieckich 
piosenek - Grzegorz Turnau 
i Jacek Królik. W programie: 
piosenki Billie’go Joela, Mar-
ka Grechuty, Jeremiego Przy-
bory, Johna Lennona, Paula 
McCartneya
Start godz. 19:00, Wstęp wolny

Dzika Róża – 
Basia Raduszkiewicz 
i Trio Krzysztofa Herdzina
Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa zaprasza 8 maja (pią-
tek) na koncert Dzika Róża 
– Basia Raduszkiewicz i Trio 
Krzysztofa Herdzina. 
W programie: piosenki z Kaba-
retu Starszych Panów, Nicka 
Cave’a, utwory do słów 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego.
Start godz. 19:00, Bilety: 12PLN

2 maja (sobota) o godz. 15:00 
w Hotelu „Cyprus” w Książeni-
cach odbędzie się DZIEŃ TAN-
ZANII zorganizowany przez 
Firmę HILLTOP Discover Tan-
zania oraz Związek Studentów 
Tanzańskich w Polsce. 
 Celem spotkania są uroczyste 
obchody Dnia Zjednoczenia Tan-
zanii, przybliżenie gościom te-
go pięknego, afrykańskiego kra-
ju, jego przyrody, bogactwa kul-
tury i obyczajów oraz umożliwie-
nie nawiązania wielokierunkowej 
współpracy zarówno w kontak-
tach międzyludzkich jak i bizne-
sowych. 
 W programie dnia wezmą 
udział reprezentanci Ambasady 
Tanzanii oraz innych zaprzyjaź-
nionych krajów afrykańskich, lo-
kalne władze, przedstawiciele biz-
nesu oraz prasa, radio i telewizja.

 Opłaty za udział w spotkaniu: 
dzieci do 7-go roku życia – bezpłat-
nie, uczniowie do 15 roku życia – 
50 PLN, młodzież do 18 roku życia 
i studenci – 80 PLN, osoby dorosłe 
– 150 PLN. Wpisowe należy prze-
syłać na konto organizatora.
Więcej informacji na 
www.tanzania-day.pl lub 
pod nr telefonu 022 226 19 65.
Hotel „Cyprus” 
05-825 Książenice
ul. Mazowiecka 121A
(obok Grodziska Mazowieckiego) 

Dzień Tanzanii w Książenicach

Taka właśnie aukcja odbyła się 
w niedzielę 19 kwietnia w oran-
żerii pruszkowskiego Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa. 
 Razem z pracami tworkow-
skich amatorów „poszły pod mło-
tek” obrazy, podarowane na tę 
okoliczność przez autorów m.in. 
Magdaleny Abakanowicz, Ewy 
Kuryluk, Juliusza Narzyńskie-
go, Jacka Bigoszewskiego, Danu-
ty Paprowicz-Michno, grafi ki Ro-
mana Cieślewicza czy rzeźba Bar-
bary Falander. Licytowane kwoty 
znacznie przewyższyły ceny wy-
woławcze, a dochód z aukcji za-
silił konto Towarzystwa. Całość 
imprezy zwieńczył koncert Ewy 
Bem, która w ten sposób posta-
nowiła wyrazić swoje poparcie 
dla celów tworkowskiej organiza-
cji. 
 A  cele to szczytne. Niewie-
le ma Pruszków organizacji, któ-

rych międzynarodowa sława i re-
noma mogłaby się równać z uzna-
niem, jakim cieszy się w  świe-
cie „Amici di Tworki”. Powstało 
ono z zawodowej pasji byłej wie-
loletniej dyrektor tworkowskiego 
szpitala, doktor Marii Pałuby. To 
ona przez większość swojej zawo-
dowej drogi życiowej starała się 
rozwijać ideę terapii w chorobach 
psychiatrycznych, poprzez za-
angażowanie pacjentów w twór-
czość artystyczną i literacko-po-
etycką, a następnie łączenie tych 
działań z  twórczością zawodo-
wych, uznanych artystów.
 - Pierwotnym zamysłem po-
wstania Koła Przyjaciół Tworek, 
a potem Towarzystwa „Amici Di 
Tworki” było rozwinięcie w szpi-
talu tworkowskim, jednym z naj-
większych i najstarszych szpitali 
psychiatrycznych w Polsce, tera-
pii poprzez sztukę i pozyskiwa-

nie na ten cel pozabudżetowych 
środków finansowych – mówi 
doktor Maria Pałuba, założyciel 
i prezes Towarzystwa – Do reali-
zacji tego zadania udało nam się 
pozyskać wielu artystów z całe-
go świata, którzy w odpowiedzi 
na apel wysłany przez Ewę Ku-
ryluk i nasze Towarzystwo zaczę-
li darowywać swoje prace na ten 
cel. Pierwsza rejestracja w Sądzie 
nastąpiła w 1994 roku, a w 2004 
roku Towarzystwo zostało zare-
jestrowane jako organizacja po-
żytku publicznego. Od początku 
mamy swoją siedzibę na terenie 
zabytkowego szpitala tworkow-
skiego, który jest naszą bazą dzia-
łania.
 Doktor Pałuba jest znaną nie 
tylko w Polsce, ale na całym świe-
cie organizatorką wielu między-
narodowych konferencji z  za-
kresu psychiatrii środowiskowej 
oraz inicjatorką powoływania 
pozaszpitalnych form opieki psy-
chiatrycznej. To z tych jej działań 
wyrósł pomysł międzynarodowej 
akcji „Artyści świata pacjentom 
Tworek”, której plonem stały się 
m.in. coroczne wspólne wystawy 
prac pacjentów i światowych arty-
stów w warszawskiej Galerii Arty-
stycznej „Zapiecek”. Pomysł oka-
zał się tak nośny, że wkrótce wy-
stawy te zaczęły podróżować nie-

mal po całym świecie – począw-
szy od paryskiego Luwru, po No-
wy Jork, Chicago, Yokohamę, 
Madryt, Gandawę, Kopenhagę 
i Lwów. Doświadczenia z tej pra-
cy były przez prezes Pałubę pre-
zentowane na wielu międzyna-
rodowych kongresach medycz-
nych i śmiało można powiedzieć, 
że jest ona w tym zakresie uzna-
nym światowym autorytetem. 
      Członkiem Towarzystwa mo-
że być każdy, kto nie godzi się, aby 
choroba i nietolerancja pozbawia-
ły kogokolwiek fundamentalnych 
praw – przede wszystkim prawa 
do wolności i prawa do godnego 
życia. Obecnie Towarzystwo li-
czy prawie 100 członków - zarów-
no lekarzy, psychologów, terapeu-
tów i pracowników tworkowskie-
go szpitala, jak i przedstawicieli 
innych środowisk zawodowych 
i  społecznych. Członkami ho-
norowymi „Amici Di Tworki” są 
między innymi tacy artyści, jak 
Ewa Kuryluk, Magdalena Abaka-
nowicz, Jan Dobkowski, Ryszard 
Gieryszewski, Maria Jełowicka, 
Becky Cohen (USA), Witold Ka-
czanowski (USA),Catharina Got-
by (Szwecj), Takuya Tsukahara-
(Japonia), Krzysztof Kolberger, 
Krzysztof Zanussi i wielu innych 
artystów z Polski i zagranicy.

Olgierd Lewan

Ambasadorowie 

z „Amici Di Tworki”
Trudno sobie wyobrazić imprezę, która lepiej podkreśliłaby piętnastą 
rocznicę utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Tworek „Amici Di Twor-
ki”, niż właśnie wspólna aukcja dzieł sztuki współczesnej, na której obok 
obrazów namalowanych przez uznanej sławy artystów, znalazły się pra-
ce pensjonariuszy Zakładu Psychiatrycznego w Tworkach. 

Fryzjerstwo
w domu klienta

Baleyage od 65 zł!
Pruszków Piastów Komorów

tel. (0) 502 099 933
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Sport

obok TESCO-PIASTÓW

( )
TACHOGRAFY

pn.-pt. ,    sobota 

Niemożliwe stało się możliwe. Po 
wręcz koszmarnym spotkaniu prze-
ciwko Motorowi Lublin zakończo-
nym bezbramkowym remisem Znicz 
wspiął się w  Kielcach na wyżyny 
swoich możliwości i  odniósł jedno 
z najważniejszych zwycięstw w ca-
łym sezonie. Po 90 minutach spo-
tkania z  murowanym kandydatem 
do awansu na tablicy widniał wynik 
1-2 dla Znicza! Zwycięstwem z Koro-
ną po bramkach Feliksiaka i Chałasa 
klub z Pruszkowa potwierdził, że je-
go obecność w czubie tabeli nie jest 
przypadkowa.

S
potkanie z Koroną nie roz-
poczęło się dla naszej jede-
nastki pomyślnie. Już w 7. 
minucie za sprawą Kono-
na gospodarze wyszli na 

prowadzenie. Bramka była konsekwen-
cją dobrej gry drużyny z Kielc od same-
go początku spotkania. Po zdobyciu pro-
wadzenia kielczanie nie spuścili z tonu. 
W pierwszej połowie nasz zespół prak-
tycznie nie istniał. Kolejny cios Znicz do-
stał tuż przed przerwą kiedy to boisko 
z powodu kontuzji musiał opuścić fi lar 
naszej defensywy, Zbigniew Kowalski. 
 Po zmianie stron, sytuacja nie uległa 
zmianie, gospodarze nadal dominowali 

na murawie. Kolejnym wstrząsem w sze-
regach pruszkowskich graczy była kontu-
zja Bieńka. Golkiper przy wyjściu do pił-
ki naderwał mięsień dwugłowy uda i na 
noszach zmuszony był opuścić plac gry. 
Zastąpił go Błażejczyk. W tym momencie 
nikt z pruszkowskich kibiców nie marzył 
już nawet o remisie. 
 W 67. minucie szczęśliwa karta pode-
szła zawodnikom z Pruszkowa. Po skład-
nej akcji precyzyjnym strzale w długi róg 
gola strzelił Tomasz Feliksiak. Jak się 
okazało później to nie był jedyny grom ja-
ki spadł na stadion w Kielcach. Zaledwie 
5 minut później na prowadzenie prusz-

Znicz Pruszków obronił pozycję lidera

kowski zespół wyprowadził Tomasz Cha-
łas (5 trafi enie w rundzie). Ten niesamo-
wity wynik zawodnikom Znicza udało się 
utrzymać do końca i w tych sensacyjnych 
okolicznościach mały pruszkowski klu-
bik pozostał na pozycji lidera I ligi. 
 Był to pierwszy ciężki sprawdzian 
z przewidzianych dwóch na ten tydzień. 
Drugim jest mecz z  Zagłębiem Lubin 
w niedziele na stadionie w Pruszkowie. 
Gdy Znicz odniesie zwycięstwo nad uty-
tułowanym rywalem to odskoczy Mie-
dziowym na 8 punktów!
Znicz Pruszków – Zagłębie Lubin 
26.04.2009 godz. 20.15

Filip Szklarzewski

Piłkarze wywalczyli kolejne zwycięstwo. Foto: Oskar Kulik

M alichy Cup to piłkarski turniej 
osiedlowy. Odbywa się od 
1997 roku w Prusz-

kowie-Malichach przy ulicy 
Spacerowej, a od 2002 sta-
nowi integralną część ob-
chodów Dni Pruszkowa. 
Organizowany jest przez 
grono społeczników, dzię-
ki pomocy i wsparciu mia-
sta Pruszkowa oraz sponso-
rów. Dedykowany jest dla doro-
słych i młodzieży, wszyst-
kich kochających sport, 
a  w  szczególności piłkę 
nożną. 
 W pierwszej edycji Malichy Cup bra-
ły udział tylko dwie amatorskie druży-
ny piłkarzy, jednak turniej szybko się 
rozwinął i  obecnie stanowi rozbudo-
waną imprezę rekreacyjno- sportową. 
Składa się z  rozgrywek seniorów, ju-
niorów i drużyn familijnych, bloku re-
kreacyjnego dla najmłodszych, poka-
zu walk rycerskich (Bractwo Rycerskie 
"Exkalibur") oraz części kulturalnej. 

W edług ostatnich doniesień 
waypointowej prasy w okoli-
cach Pruszkowa znalazły się 

fragmenty prawdziwego skarbu! Jego hi-
storia sięga aż 1715 roku, kiedy to hisz-
pański żeglarz zakopał...
 Chcesz wiedzieć więcej? A  może 
chcesz zostać nowym właścicielem skar-
bu?  Nic prostszego! Przyjedź 25.04. 
o godz. 18:30 na plac pomiędzy ulicami: 
Powstańców, Śląską i Dobrą i wystartuj 

Turniej Malichy Cup 2009

 Od 2008 roku turniej ma swoje lo-
go, którego autorem jest architekt Mi-

chał Piekarski. 
 G łów ny m po -

mysłodawcą i  współor-
ganizatorem Malichy 
Cup był Adam Artym-
ko, który 26 stycznia 
2006 roku zginął tra-

gicznie w wypadku sa-
mochodowym, prze-

żywszy 29 lat. Chcąc po-
dziękować Adamowi za 

wkład jaki włożył 
w  tworzenie Malichy 

Cup, od 2006 roku tur-
niej nosi imię: "Turniej Malichy Cup im. 
Adama Artymko".  
 Serdecznie wszystkich zapraszamy 
do czynnego brania udziału we wszyst-
kich edycjach turnieju. Malichy Cup 
2009 - 31.05.2009. Gramy w 3 katego-
riach: seniorzy, juniorzy i drużyny fa-
milijne. Zgłoszenia i więcej szczegółów 
na www.malichycup.pl 

Marcin Artymko Organizator

w wyścigu, którego główną stawką będzie 
wypełniona "skarbami" skrzynia.
 Po poszukiwaniach eksploratorzy 
przy ognisku będą mieli okazję odpocząć 
i wymienić się doświadczeniami w zma-
ganiu się z legendą Skarbu. I właśnie na 
ten cel przeznaczona jest opłata za wyścig 
(5 zł). Oprócz tego przydadzą się długopi-
sy oraz mapa Pruszkowa i jego południo-
wo - zachodnich okolic.

www.alleypiast.waw.pl

Śladami skarbu hiszpańskiego żeglarza...
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Korona Kielce
7' Konon

Znicz Pruszków
67'Feliksiak, 72'Chałas


