
BRWINÓW • GRODZISK MAZ. •  JANKI • KOMORÓW • MICHAŁOWICE • MILANÓWEK • NADARZYN • OŻARÓW MAZ. • PIASTÓW • PRUSZKÓW • PODKOWA LEŚNA • RASZYN • URSUS

Województwo Powiat Region

8 maja 2009 (Wpr54)

ISSN: 1835-6491, PR: 1183/05

Następny Wpr: 22 Maja

Nakład: 30.000 egz.

Gazetawpr.pl

KREDYTY SAMOCHODOWE

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

W
bieżącym wyda-
niu gazety WPR 
znajdą Państwo 
wkładkę pre-
zentujacą nową 
koncepcję roz-

wiązań komunikacyjnych na terenie 
Powiatu Pruszkowskiego. Dowiecie 
się z niej jaką trasą przebiegać będzie 
Autostrada A-2, w  którym miejscu 
powstaną węzły Brwinów i  Prusz-
ków, jaki będzie miała przebieg Po-
łudniowa Obwodnica Warszawy 
i  droga ekspresowa Salomea-Woli-
ca. Znajdziecie Państwo propono-
wane przebiegi projektowanych no-
wych rozwiązań dróg lokalnych i po-
nadlokalnych: wojewódzkich i krajo-
wych. Na stronach 2 i 3 publikujemy 
relację z konferencji zorganizowanej 
przez Starostwo Powiatu Pruszkow-
skiego, a także wywiad z  wicestaro-
stą Powiatu Dariuszem Kowalskim, 
który odpowiada na szereg pytań do-
tyczących tego tematu. Będzie czy 
nie będzie realizowana Paszkowian-
ka i  Trasa Książąt Mazowieckich? 
Czy i kiedy poszerzone zostanie wą-
sie gardło drogi 719 czyli przedłuże-
nie Alei Jerozolimskich? Czy istnie-
je możliwość wybudowania drugie-
go połączenia Pruszkowa ze Żbiko-
wem? Czy jest szansa, że sytuacja na 
naszych drogach ulegnie poprawie 
czy grozi nam komunikacyjny para-
liż? Zachęcamy do lektury.  

Nowa koncepcja sieci dróg na terenie 
Powiatu Pruszkowskiego
Olgierd Lewan

Tu, nad zalewem komorowskim 
powstanie nowoczesne centrum 
rekreacji

Znicz przygaszony w walce 
o Ekstraklasę...
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Do osiągnięcia sukcesu nie 
wystarczy bogate 
dziedzictwo.
Trzeba jeszcze...

ęcia sukcesu nie 
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Wywiad z Dariuszem Kowalskim, 
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Druga strona

M
ilion ludzi miesz-
ka w  „wianusz-
ku” miast, miaste-
czek i wiosek wokół 
Warszawy. Miejsco-
wości Centralne-

go Mazowsza odkrywają swoją tożsa-
mość, swoje tradycje i zabytki, swoją 
duszę. Tutaj powstał „Ład na Mazow-
szu” – stowarzyszenie samorządowców 
i społeczników miast-ogrodów takich 
jak Komorów, Podkowa Leśna i Mila-
nówek, i innych historycznych miejsco-
wości. To i inne zjawiska sprawiają, że 
Metropolia Warszawska staje się więk-
sza i bogatsza różnorodnością, bogac-
twem kulturowym i potencjałem spo-
łecznym.
 W  samej Warszawie również widać 
odrodzenie kulturowe dzielnic, mimo że 
żadna z nich nie jest już gminą. Na przy-
kład Włochy, które kojarzyły się przez 
ostatnie pół wieku z przemysłem, han-
dlem i osiedlami bloków, teraz odkrywa-
ją swoją historię miasta-ogrodu – nigdy 
w pełni nie zrealizowanego. Pierwszy fe-
stiwal „Otwarte ogrody” we Włochach 
zorganizowany w  zeszłym roku przez 
stowarzyszenie „Sąsiedzkie Włochy” 
miał trzydniowy bogaty program i roz-
machem co najmniej dorównał podob-
nym imprezom w  sławnych miastach-
ogrodach pasma WKD. Tożsamość i świa-
domość korzeni, powszechna w  Polsce 
przed komunizmem, wraca dzisiaj i nie-
śmiało pojawia się w najbardziej nieocze-
kiwanych miejscach.
 Warszawa po II wojnie światowej by-
ła jednym wielkim gruzowiskiem. Oca-
lały nieliczne stare budynki i części mia-
sta. Za to wokół Warszawy możemy po-
dziwiać oryginalne zabytki przyrody 
i kultury, w tym wyjątkową architektu-
rę – kilkadziesiąt staropolskich pałaców 
i dworów – jak Dwór Polski w Pęcicach. Są 
tu też dziesiątki kościołów z każdej epoki 
– średniowieczne z czasów Piastów, rene-
sansowe ze Złotego Wieku Rzeczypospo-
litej, barokowe i klasycystyczne z czasów 
zmagań o całość i niepodległość Polski, 
i wreszcie nowoczesne z XX wieku, cza-
sem awangardowe na najwyższym świa-
towym poziomie. Na przykład kościół-
ogród w Podkowie Leśnej nie ma odpo-
wiednika nigdzie w Europie, ani w najdal-
szych zakątkach światowego chrześcijań-
stwa. To na Centralnym Mazowszu, poza 
granicami Warszawy, na wysokiej wiśla-
nej skarpie stoi gotycki zamek w Czersku, 
a na drugim, północnym końcu Metropo-
lii, nad ujściem Narwi do Wisły wznosi 
się Twierdza Modlin – największa w Eu-
ropie, sławna w świecie, a założona przez 
samego Napoleona. Lista skarbów kul-
tury ukrytych na Centralnym Mazow-
szu jest bardzo długa. Ale czegoś na niej 
wciąż brakuje.
 Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego, regionu z ponad pięcioma miliona-
mi mieszkańców ma w Metropolii War-
szawskiej wiele dróg wojewódzkich, ma 
koleje i szpitale, planuje wielkie inwesty-
cje z  funduszy Unii Europejskiej, Stale 
jest obecny i widoczny. Ale nie we wszyst-
kich dziedzinach. Gdzie jest go najmniej? 
W instytucjach kultury. Samorząd wo-
jewództwa ma ich wiele w  Warszawie 
i w odległych miejscach takich jak Płock, 
Radom, czy Siedlce. Ale pierścień wokół-
warszawski, którego tożsamość właśnie 
się odradza, gdzie społeczeństwo oby-
watelskie nawiązuje do najlepszych tra-
dycji II Rzeczypospolitej, ten pierścień 

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas   Komentarz dla WPR
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WPR - Co zdecydowało o opracowa-
niu tak kompleksowego programu 
rozwoju dróg w Powiecie Pruszkow-
skim?

Dariusz Kowalski - Jako bliski po-
wiat podwarszawski jesteśmy atrakcyj-
nym terenem dla osiedlających się tu 
nowych mieszkańców i  lokalizujących 
się nowych fi rm. Ten rozwój urbaniza-
cyjny, żeby mógł przebiegać prawidło-
wo, wymaga nowych dróg uzupełniają-
cych i rozwijających dotychczasową sieć 
drogową. Uznaliśmy zatem, że koniecz-
ne jest opracowanie dla naszego powiatu  
spójnej i przemyślanej koncepcji rozwo-
ju sieci dróg lokalnych  powiązanej z pla-
nowanymi na naszym obszarze krajowy-
mi drogami ekspresowymi. Wiadomo, że 
wkrótce teren naszego powiatu przecina-
ły będą ważne krajowe arterie komuni-
kacyjne biegnące do Warszawy i okalają-
ce Warszawę. My musimy, zatem dopaso-
wać przebieg naszych dróg tak, by te no-
we, przelotowe drogi główne bezkolizyj-
nie uzupełnić, biorąc pod uwagę nasze 
lokalne potrzeby. Program opracowali-
śmy, więc w porozumieniu z poszczegól-
nymi gminami Powiatu Pruszkowskie-
go oraz w oparciu o istniejące miejsco-
we plany zagospodarowania. Staraliśmy 
się uwzględnić wszystkie komunikacyjne 
zamierzenia naszych gmin po to, by po-
wstające drogi lokalne w pełni odzwier-
ciedlały potrzeby mieszkańców, a jedno-
cześnie były logicznie powiązane z dro-
gami o charakterze ponadlokalnym.

WPR - Opracowany program ma tro-
chę charakter intencyjny, a wraże-
nie to pogłębia brak w  nim termi-
nów realizacji poszczególnych inwe-
stycji…

D.K. - Taki harmonogram realizacji po-
szczególnych dróg lokalnych nie może 
powstać w oderwaniu od terminów reali-
zacji planowanych dróg głównych: auto-
strady A-2, „Paszkowianki” i drogi Salo-
mea-Wolica. Na terminy ich realizacji nie 
mamy żadnego wpływu, a  jak wszyscy 
wiemy, są one ciągle przesuwane. Także 
plany modernizacji i rozbudowy istnie-
jących dróg wojewódzkich ważnych dla 
naszego powiatu: słynnej drogi 719, czy-
li ciągu Alei Jerozolimskich oraz drogi 
718, czyli połączenia Pruszkowa z trasą 
poznańską, są przez Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich ustawicznie odkła-
dane na później. W  tej sytuacji może-
my mówić jedynie o terminach realizacji 
planowanych przez nas rozwiązań lokal-
nych. W pierwszej kolejności będziemy 
realizowali przebudowę ul. Przyszłości 
na granicy Pruszkowa i Gminy Brwinów. 
Wytyczy ona trasę nowego przejazdu  
przez linię kolejową do północnej, prze-
mysłowej części Pruszkowa. Nowy prze-
jazd, a wkrótce wiadukt przeprowadzony 
w okolicach Parzniewa pozwoli zlikwido-
wać stary i uciążliwy, a jednocześnie bar-
dzo intensywnie eksploatowany, prze-
jazd przez rozległe torowisko w  ciągu 
ulicy Działkowej. Kolejne inwestycje bę-
dą zależały od priorytetów zgłaszanych 

Powstała ona 
pod kierunkiem 
wicestarosty 
pruszkowskiego, 
Dariusza 
Kowalskiego. 
Poprosiliśmy go o kilka 
słów komentarza.

Koncepcja nowej sieci dróg   

jest pusty. Z jednym wyjątkiem. Jest nim 
Matecznik Mazowsza w Karolinie, gdzie 
właśnie powstaje nowa siedziba zespołu 
„Mazowsze”.
 Jednak zespół „Mazowsze” zajmuje 
się nie tylko promocją kultury regional-
nej. Swoim działaniem obejmuje kulturę 
ludową nie tylko Mazowsza, lecz wszyst-
kich regionów Polski. A jednak jest insty-
tucją utrzymywaną tylko z budżetu sa-
morządu jednego województwa, bez żad-
nych dotacji państwowych. Na Central-
nym Mazowszu, w miastach, miastecz-
kach i  wioskach miliona mieszkańców 
jest to jedyna mazowiecka instytucja kul-
tury, skupiona na tylko jednym wycinku 
naszego bogatego dziedzictwa. Potrze-
bujemy więcej! Potrzebujemy instytucji, 
które będą kultywować i promować CA-
ŁE dziedzictwo naszego regionu, z całą je-
go wielokulturowością i różnorodnością. 
W opartej na różnorodności 27 państw 
członkowskich Unii Europejski pomysł 
ten sprzedawałby się jak świeże bułecz-
ki, a zyski z jego realizacji płynęłyby do 
samorządów i  mieszkańców „wianusz-
ka”. Taki pomysł istnieje i jest popierany 
przez szerokie środowiska społeczników 
i  samorządowców. Centrum Tożsamo-
ści i Kultur Mazowsza mogłoby powstać 
w Górze Kalwarii, w założonym na pla-
nie rzymskiego krzyża mieście o wspa-
niałej wielokulturowej tradycji sięgającej 
XVII wieku i później. Inne centra kultury 
mogłaby powstać w Czersku, czy w Mo-
dlinie. Warto żeby podczas wycieczki kra-
joznawczej przez wokółwarszawskie mia-
sta i miasteczka, w których żyje jedna pią-
ta mieszkańców województwa, można się 
było zatrzymać nie w jednym, ale w kilku 
ciekawych miejscach.
 Do osiągnięcia sukcesu nie wystarczy 
bogate dziedzictwo i wspaniałe zabytki ar-
chitektury. Trzeba jeszcze połączyć je w ca-
łość wspólną ideą, koncepcją, która przy-
ciągnie do Warszawy i do „wianuszka” wo-
kółwarszawskich powiatów i gmin tury-
stów z  całej Europy, a  nawet z  Ameryki 
i Azji, a dla mieszkańców będzie unikatową 
i atrakcyjną ofertą kulturalną na co dzień.

Więcej kultury

Drugaaaaaaaaaaa  sssssssssssssstttttttttttrrrrrrrrrrroooooooooona

Rozmawiał Olgierd Lewan

Dyżur radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Przewodniczącego 
Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego Zagospodarowania Przestrzennego, 
kandydata do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej 

Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa

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



3WWW.GAZETAWPR.PL • WPR54 • 8 MAJA 2009

Drogi

P
rzybyłym licznie gościom, 
w tym przedstawicielom sa-
morządów miast i gmin z te-
renu powiatu, radnym sej-
miku wojewódzkiego oraz 

zaproszonym dziennikarzom opracowa-
ną pod swoim kierownictwem koncep-
cję rozwiązań dla komunikacji drogowej 
w powiecie przedstawił wicestarosta, Da-
riusz Kowalski. Multimedialna prezen-
tacja systematyzująca plany rozwoju sie-
ci drogowej w Powiecie Pruszkowskim, 
dała pełny obraz nie tylko 168 km i 287 
m istniejących obecnie dróg powiato-
wych, ale nakreśliła też kierunki rozwo-
ju dróg gminnych oraz ponadlokalnych 
– wojewódzkich i krajowych w tym regio-
nie. (Koncepcję tą znajdą nasi czytelnicy 
w postaci specjalnej wkładki w tym nu-
merze WPR)
 Przedstawiona koncepcja, z  uwagi 
na wagę podejmowanego problemu, tak 
istotnego dla mieszkańców całego regio-
nu, stała się zaczynem do ożywionej dys-
kusji.
 - Nie dalej, jak tydzień temu Zarząd 
Województwa Mazowieckiego podjął de-
cyzję o rozdysponowaniu 1,4 miliarda zł 
z funduszy Unijnych przeznaczonych na 
drogi w latach 2007-2013 – mówił Grze-
gorz Kostrzewa-Zorbas, Przewodniczący 
Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego 
i Zagospodarowania Przestrzennego Sej-
miku Mazowieckiego.

- Szereg z  planowanych, dużych inwe-
stycji drogowych Województwa zosta-
ło skreślonych z listy bieżących zadań do 
realizacji z uwagi na brak ich dostateczne-
go przygotowania. Były również takie za-
kusy wobec „Paszkowianki”. Pragnę Pań-
stwa jednak z zadowoleniem i satysfak-
cją powiadomić, że wbrew wcześniejszym 
pogłoskom najważniejsze inwestycje dro-
gowe na terenie Waszego powiatu zosta-
ły nadal utrzymane na liście projektów 
kluczowych do realizacji w najbliższych 
latach. Pragnę też Państwa zapewnić, że 
dwie kluczowe inwestycje powiatu prusz-
kowskiego, to znaczy droga wojewódz-
ka 719 oraz „Paszkowianka” są obecnie 
na tej liście bezpieczne. Podkreślić na-
leży fakt, że pierwsze dwa lata obecne-
go unijnego programu wsparcia fi nanso-
wego dla budowy naszych dróg w latach 
2007-2013 zostały w dużej mierze zmar-
nowane na dostosowanie polskich proce-
dur prawnych do norm unijnych oraz na 
obsługę składanych wniosków. Niemniej 
podkreślić również należy, że zawiodły 
w tym czasie także instytucje odpowie-
dzialne za wdrażanie tych projektów. Mo-
gę powiedzieć, że wielu radnych Sejmiku 
Mazowieckiego utraciło obecnie zaufa-
nie do dyrekcji Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. To stamtąd wycho-
dziły propozycje nadmiernego rozciąga-
nia w czasie, czy też zawieszania realiza-
cji inwestycji drogowych bez wyraźnego 
powodu. Przy wielu inwestycjach fi guru-
ją „zerowe” wydatki, a to oznacza, że się 
tam nic nie dzieje. Będziemy temu prze-
ciwdziałać. Nie może być akceptacji dla 

takiej ślamazarności i nieporadności!
- Już dzisiaj stan ruchu na drogach woje-
wódzkich można nazwać stanem skrajnie 
kryzysowym – wtórował wiceprezydent 
Pruszkowa, Andrzej Kurzela – I  trzeba 
podkreślić, że dzieje się tak głównie z wi-
ny zaniechań właściciela i  administra-
tora tych dróg, czyli MZDW. Trudno so-
bie obecnie wyobrazić komunikację w Po-
wiecie Pruszkowskim, jeśli nie powstanie 
„Paszkowianka” w momencie, kiedy bę-
dzie uruchomiona autostrada. Od 12 już 
lat, kiedy to powstała koncepcja „Paszko-
wianki” gminy, przez które ma ona prze-
biegać naciskają na władze wojewódz-
kie i  podkreślają wagę tego połączenia 
dla całego regionu. I nie dzieje się w tej 
sprawie nic, a nawet chodziły słuchy, że 
ma być zdjęta z planu! Początkowo mia-
ła być przecież ukończona wraz z auto-
stradą, do roku 2012. Teraz mówi się już 
o 2018 roku, choć słyszymy, że w nowe 
plany wpisana jest z realizacją do 2014 
roku.  Podobne podejście widać i na pozo-
stałych wojewódzkich drogach. Poszerze-
nie „wąskiego gardła” 719-tki (końcówki 
Alej Jerozolimskich) przed Pruszkowem 
do dwóch pasów ruchu ciągnie się już od 
8 lat(!). Bezwzględnie miało być wykona-
ne w roku bieżącym, a tu parę dni temu 
usłyszeliśmy, że znowu „spadło” na na-
stępny rok. O stanie drogi z Pruszkowa 
do Ożarowa już lepiej nie mówić! Przy-
nosiła nam wstyd wobec uczestników 
kolarskich Mistrzostw Świata, które go-
ściliśmy miesiąc temu. Ale znów nie bar-
dzo mamy, z kim dzisiaj na ten temat roz-
mawiać, bo nikt z dyrekcji MZDW nie za-

Drogi nie tylko powiatowe
Koncepcja planowanej nowej sieci dróg na terenie Powiatu Pruszkowskiego przestała 

być tajemnicą. Starostwo Pruszkowskie zaprezentowało ją na specjalnie zorganizowanej 

konferencji 28 kwietnia w salach Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie.

przez nasze gminy. Wszystkie zadania 
drogowe, które ujęliśmy w opracowanej 
przez nas Koncepcji powinniśmy zreali-
zować w ciągu najbliższych 10 lat.

WPR - To, co się rzuca w  oczy 
w przedstawionym opracowaniu ze 
spraw szczegółowych, to zmieniony 
przebieg połączenia „Paszkowian-
ki” z autostradą A-2. Wraca koncep-
cja budowy węzła Brwinów na auto-
stradzie?

D.K. - W naszym opracowaniu połącze-
nie to uzyskuje lepszy i bardziej logiczny 
przebieg, niż poprzednio zaplanowany 
dziwny łamaniec doprowadzający „Pasz-
kowiankę” wzdłuż autostrady aż do wę-
zła Pruszków. Tamto rozwiązanie zosta-
ło przecież odrzucone przez budowni-
czych autostrady. Nasza koncepcja jest 
bardziej naturalna w przebiegu i znacz-
nie tańsza w realizacji. Prowadzi przez 
ziemie skarbu państwa, a więc nie wy-
maga procedury wykupowej. Omija Parz-
niew, a więc i ewentualne protesty miesz-
kańców. Łączy się z autostradą dodatko-
wym niewielkim węzłem koło Brwino-
wa przy zaplanowanym tam wiadukcie 
drogowym. Jest to miejsce za punktem 
poboru opłat, na odcinku bezpłatnym, 
a  więc niewymagające żadnych zmian 
w obsłudze autostrady. W świetle ostat-
niej koncepcji  budowy tego odcinka au-
tostrady przez Państwo, a nie konsorcja 
prywatne, powrót koncepcji budowy wę-
zła Brwinów jest całkowicie uprawniony. 

szczycił dzisiejszej Konferencji…
 - Nikogo z dyrekcji nie ma dlatego, że 
akurat sprawy MZDW omawiane są dziś 
na posiedzeniu Zarządu Województwa – 
bronił swojej fi rmy Marek Wąsik, przed-
stawiciel Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich – Co do zarzutów o „Pasz-
kowiankę” to przypomina to taki „ping-
pong”, który można sobie przebijać. Jeśli 
Gmina Brwinów będzie zwlekała z wy-
daniem decyzji środowiskowej przez na-
stępne dwa lata, to ja nie wiem czy będzie 
możliwe utrzymanie nawet tego nowe-
go terminu rozpoczęcia tej trasy. Dopie-
ro wydanie decyzji środowiskowej przez 
Gminę Brwinów może uruchomić proces 
projektowania „Paszkowianki”. Na przy-
gotowanie całości takiej inwestycji trze-
ba 5 lat, a jeśli są jakieś przeszkody to ten 
proces jeszcze bardziej się wydłuża. Jeśli 

Jednocześnie węzeł ten odciążyłby po-
tencjalnie przeładowany węzeł Prusz-
ków od włączającego się na bezpłatny 
odcinek autostrady ruchu lokalnego z za-
chodniego Mazowsza.
 
WPR - Zaskoczyliście nie uwzględ-
nieniem w  swojej koncepcji prusz-
kowskiej pseudoobwodnicy, czyli 
słynnej już tzw. Trasy Książąt Ma-
zowieckich. Czy nie wierzycie, że 
kiedykolwiek powstanie?...

D.K. - Nie pokazaliśmy jej głównie dla-
tego, że Urząd Marszałkowski, który by 
miał ją budować, nie określił w końcu 
czy rzeczywiście ma taki zamiar, czy nie. 
Nie pojawia się ona w jego planach inwe-
stycyjnych na najbliższe lata. Być może 
z tego powodu, że wynikająca z prote-
stów społecznych konieczność budowy 
jej na estakadach nad Parkiem Potulic-
kich i w tunelach przy dalszej zabudowie 
miejskiej drastycznie podnosi koszty tej 
inwestycji. Jednak by ratować miesz-
kańców centrum Pruszkowa przed tran-
zytem samochodowym drogi 719 razem 
z samorządem miasta planujemy prio-
rytetową budowę lokalnego połączenia 
„przytorowego” wzdłuż przecinającej 
miasto linii kolejowej. Połączy ono wy-
lot Alei Jerozolimskich z ulicą Sienkie-
wicza przy dworcu PKP i poprowadzi da-
lej wzdłuż torów aż do Brwinowa. Oczy-
wiście z możliwością odbicia za Pruszko-
wem do 719-tki. To lokalne rozwiązanie, 
genialne w swojej prostocie i stosunko-

 na terenie Powiatu Pruszkowskiego
wo łatwe w realizacji, powinno w znacz-
nym stopniu odciążyć od tranzytu do-
tychczasowy przejazd Aleją Wojska Pol-
skiego.

WPR - A  gdyby miał Pan określić 
w tej chwili najważniejszy priorytet 
komunikacyjny dla Powiatu Prusz-
kowskiego, co by to było?...

D.K. - W obliczu powstającej autostrady 
A-2, zdecydowanie „Paszkowianka”!  I tu 
apel do Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego właśnie o nadanie priorytetu 
tej nowej drodze wojewódzkiej. Bez niej 
po uruchomieniu autostrady i jej „pierw-
szego bezpłatnego” węzła w Pruszkowie 
miasto i drogi lokalne staną w korkach. 
Ruch samochodowy zachowuje się po-
dobnie jak woda – wykorzystuje każ-
dą dogodną możliwość boczną, jeśli za-
tyka się główna. Liczymy się, więc z pa-
raliżem naszych dróg po uruchomie-
niu autostrady, jeśli nie będzie „odpły-
wu głównego” dla ruchu tranzytowego 
w postaci „Paszkowianki”. Jej wybudo-
wanie umożliwiłoby nam wyeliminowa-
nie z dróg lokalnych tak uciążliwego dla 
mieszkańców tranzytowego ruchu cię-
żarowego. Wystarczyłoby wtedy choć-
by zwykłe ograniczenie dopuszczalne-
go tonażu na tych drogach. „Paszko-
wianką” na autostradę przeniosłaby się 
z ominięciem Pruszkowa i Alej Jerozo-
limskich także duża część tranzytowe-
go ruchu osobowego z zachodnich po-
wiatów mazowieckich.

będzie ta decyzja z Brwinowa, to w przy-
szłym roku będzie projekt, a w 2011 przy-
stąpimy do budowy.
Ile w tym tłumaczeniu prawdy? Ile też 
prawdy o  przyczynach nieobecności, 
a  ile może celowego uniku decydentów 
z MZDW przed „trudnymi pytaniami”?... 
Jakoś trudno uwierzyć, żeby nikt z kom-
petentnych członków zarządu z  obiek-
tywnych przyczyn nie mógł się pojawić 
na ważnej dla komunikacji w  regionie 
konferencji w  Pruszkowie. Jawi się to, 
więc bardziej jako kolejny dowód na po-
twierdzenie oceny działań MZDW wy-
głoszonej podczas konferencji przez Prze-
wodniczącego Kostrzewę-Zorbasa.
Jak w tym świetle wyglądają szanse reali-
zacji nowej koncepcji dróg Powiatu Prusz-
kowskiego?... 
Czas pokaże…

Olgierd Lewan
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T
ekst o wyrżnięciu drzew 
na ulicy Niecałej, opubli-
kowany w  poprzednim 
numerze WPR wywołał 
żywą reakcję naszych 
czytelników. Większość 
komentarzy wyraża-

ło pewne oburzenie niefrasobliwością 
urzędników odpowiedzialnych (???) za 
stan zieleni w naszym mieście. 
 Niektóre opinie, charakteryzujące 
ich kompetencje i zaangażowanie w te-
maty związane z ekologią, nie do końca 
nadają się do zacytowania na łamach ze 
względu na pewną dosadność sformuło-
wań i zastosowanie niestereotypowych 
środków wyrazu. Wybaczcie więc Pań-
stwo, że nie do końca będziemy trzymać 
się zasady publikacji oryginalnego cyta-
tu, a ograniczymy się tylko do zaprezen-
towania istoty ich treści.
 Przy okazji przeprowadzonej rze-
zi pojawił się temat galerii handlowej 
z  multipleksem, mającej rzekomo po-

wstać w tym miejscu. Budowa jej mia-
ła jakoby rozpocząć się jeszcze w tym 
roku jak informuje nas jeden z komen-
tujących: „- Pan Prezydent Starzyński 
obiecał po ostatnich wyborach, że kino 
na pewno powstanie w Pruszkowie do 
końca obecnej kadencji!”. Inny, podpisa-
ny „KJHGF” wiadomość ową nieco roz-
szerzył: „- Do końca kadencji już niewie-
le, a Pan prezydent znany jest z tego, że 
nie pozwoliłby sobie oszukać mieszkań-

Niecała 
prawda

Bolo Skoczylas 

ców, a w razie pomyłki z pewnością już 
dawno odwołałby obietnice i przeprosił. 
Tak więc ja jestem dobrej myśli :-////” 
 My również, choć nie do koń-
ca podzielamy optymizm pani/pana 
„KJHGF”. 
 - No właśnie, dlaczego WPR nie 
przeprowadził dotąd śledztwa dzienni-
karskiego na ten arcyciekawy temat?! 
Wzrost poczytności gwarantowany! 
;-)  - pyta nas jeszcze inny nasz czytel-

W  dniach 7. i  21. kwietnia w  porozu-
mieniu z pruszkowskim Urzędem Skar-
bowym zorganizowalismy telefonicz-
ne dyżury pracownika Urzędu Skarbo-
wego w biurze naszej redakcji. Na pyta-
nia związane z problemami dotyczącymi 
prawidłowego wypełnienienia zeznań 
podatkowych za 2008 rok odpowiada-
ła Kierownik Działu Podatku Dochodo-
wego od Osób Fizycznych pani Urszula 
Kutyńska. W czasie pełnionych dyżurów 
można było otrzymać odpowiedzi i prak-
tyczne wskazówki jak interpretować kon-
kretne przepisy i w jaki sposób wypełnić 
poszczególne rubryki zeznań. W sumie 
zadzwoniło na nasz telefon około 30 na-
szych czytelników. Podobną akcję in-
formacyjną będziemy starali się konty-
nuować w latach następnych. Być może 
spróbujemy również pokusić się o wpro-
wadzenie stałego działu lub kącika porad 
podatkowych związanych z  prowadze-
niem własnej fi rmy.  

Akcja WPR i Urzędu Skarbowego

Pani Kierownik Urszula Kutyńska 
w trakcie pełnionego dyżuru 
w biurze naszej redakcji.

Infolinia w sprawie wirusa A/H1N1
 
Z dniem 29 kwietnia 2009r. zostaje uruchomiona infolinia w zakresie grypy 
A/H1N1. Informacji udzielą specjaliści z Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pod numerami telefonów: 

(0-22) 542 14 12 - czynny całą dobę
(0-22) 542 14 13 - czynny od 8:00 do 16:00
(0-22) 542 14 14 - czynny od 8:00 do 16:00

Strona internetowa www.pis.gov.pl
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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

nik o imieniu Patryk. I właśnie komen-
tarz p. Patryka spowodował, że posta-
nowiliśmy rzecz wyjaśnić u źródła, czy-
li w Urzędzie Miasta. I zupełnie nie ze 
względu na wzrost poczytności. 
 - No tak, był taki pomysł – mówi 
wiceprezydent miasta Andrzej Kurze-
la – Taka galeria miała być realizowa-
na w trybie PPP. (Partnerstwo publicz-
no-prywatne) Prowadzone były nawet 
rozmowy o zmianie lokalizacji siedziby 

ZUS-u. Ale kryzys gospodarczy spowo-
dował, że prywatni partnerzy podcho-
dzą do jego realizacji z nieco mniejszym 
entuzjazmem. A  drzewa trzeba by-
ło usunąć, bo jeszcze w bieżącym roku 
będzie wykonywany generalny remont 
tej ulicy. Niecała będzie miała nową na-
wierzchnię, odwodnienie, chodniki, no-
we oświetlenie i  miejsca parkingowe 
tak potrzebne w centrum miasta. Sta-
re drzewa zostaną zastąpione nowymi 
nasadzeniami. Taką samą nawierzch-
nię będziemy realizować również na 
jej drugim odcinku od Wojska Polskie-
go do Parku Kościuszki. Jesteśmy goto-
wi do rozpoczęcia tej inwestycji, ale mu-
simy czekać na decyzję zakładu ener-
getycznego dotyczącą warunków tech-
nicznych przyłączenia dla oświetlenia 
chodnika.
 Tyle. Najłatwiej zwalić na kryzys. 
A ja pamięć mam niezłą, więc pamię-
tam kiedy we wrześniu 2007 roku na 
stronie miasta ukazała się informacja:
 Koncepcja budowy kina. Urząd 
Miejski w Pruszkowie planuje budowę 
wielofunkcyjnego centrum, w którym 
mieścić się będzie kino, ośrodek kultu-
ry, lokale biurowe, powierzchnie han-
dlowe oraz podziemny parking. Obiekt 
zlokalizowany będzie w  centrum 
Pruszkowa przy Al. Wojska Polskiego 
pomiędzy ulicami Niecałą i  Sprawie-
dliwości. Urząd Miejski dysponuje kon-
cepcją zabudowy, która przewiduje, że 
będzie to ośmiokondygnacyjny budy-
nek o całkowitej powierzchni użytko-
wej 19.064 m2 (kino - 1.841 m2, biu-
ra - 4.839 m2, handel i usługi - 2.679 
m2, komunikacja ogólna - 3.956 m2, 
pomieszczenia techniczne - 482 m2, 
parking podziemny na 169 samo-

chodów - 5.267 m2). Miasto poszu-
kuje partnerów do wspólnej reali-
zacji przedsięwzięcia. (podkreślenia 
redakcji) Informacje: Andrzej Kurzela 
- zastępca prezydenta miasta Pruszko-
wa.
 W  lutym br. na stronie Minister-
stwa Gospodarki ( www.mg.gov.pl ) 
opublikowana została informacja, 
że na podstawie przepisów dotych-
czas obowiązującej ustawy o partner-
stwie publiczno-prywatnym nie po-
wstał praktycznie ani jeden projekt 
PPP. Ustawa stworzyła bowiem przepi-
sy tak skomplikowane i wygenerowała 
takie obciążenia, że zarówno ze strony 
sektora publicznego, jak i prywatnego 
nie było nikogo chętnego do podję-
cia ryzyka. 
 I to by było na razie tyle w temacie. 
Zamiast pointy jeszcze jeden komen-
tarz czytelnika.
 „LUDZIE!!! Drzewa nam rżną (po 
raz kolejny) a wy tu dyskusje o galerii 
sobie rozwijacie! Rosły kilkadziesiąt lat 
po to, żeby jakiś aparatczyk czy urzędas 
przy chwilowej władzy w głębokim wy-
siłku swej mizernej inteligencji, w NA-
SZYM rzekomo imieniu zdecydował, że 
już nie muszą dalej rosnąć!!!! A do mo-
jego poprzednika - "pd": Rozumiem, że 
z tym "wyrosną nowe" to taki wyrafi no-
wany żart (?!!!). Bo jeśli nie, to wytnij-
my też lasy Komorowskie, Młochow-
skie i całą Puszczę Kampinoską. W koń-
cu tam nowe drzewa też pewnie kiedyś 
urosną! Przecież taka ich natura, że ro-
sną. Na Niecałej, jeśli ktoś je znowu po-
sadzi, też pewnie urosną, ale w takiej 
formie jak były do tej pory będą mogły 
je oglądać nasze dzieci... będąc na eme-
ryturze!”Nic dodać nic ująć. 

O d pewnego czasu otrzymywali-
śmy telefony i maile od zaniepo-
kojonych mieszkańców nowe-

go osiedla Ogrody Piastowskie przy ulicy 
Marii Curie Skłodowskiej, środkiem któ-
rej przebiega granica gmin Pruszkowa 
i Piastowa. Osiedle, którego część oddana 
została do użytku kilka miesięcy temu by-
ło praktycznie odcięte od cywilizowanego 
świata z racji fatalnego stanu jedynej dro-
gi, umożliwiającej dotarcie do miejsca za-
mieszkania. Nieutwardzona nawierzchnia 
ulicy Marii Curie Skłodowskiej oraz bocz-
nych uliczek dojazdowych przypominała 
szczególnie w deszczowe dni bardziej kra-
jobraz księżycowy niż miejski. 
 Aby zmienić ten stan rzeczy trzeba 
było porozumienia trzech podmiotów. 
Władz miast Pruszkowa, Piastowa oraz 
developera. Sprawą zajmowali się również 
pruszkowscy radni, którzy dwukrotnie 
występowali z pytaniami o stan rozmów. 
Z przyjemnością spieszymy poinformo-

wać naszych czytelników z ulicy M. C-S 
i pobliskich okolic, że wspomniane poro-
zumienie zostało zawarte. Rady miast Pia-
stowa i Pruszkowa (na ostatniej kwietnio-
wej sesji) przyjęły uchwały o wykonaniu 
remontu ulicy. 
 - Na mocy porozumienia koszty ponio-
są solidarnie budżety obu miast, zaś koszt 
projektu wziął na siebie developer fi rma 
Attis Development. Ze względu na za-
kres robót zadanie będzie realizowane ja-
ko dwuletnie. Prace rozpoczną się jeszcze 
w roku bieżącym, a zakończenie remontu 
ulicy zakończy się w roku przyszłym - za-
pewnił nas zastępca prezydenta miasta 
Pruszkowa Andrzej Kurzela. 
 Prezes Zarządu spółki Attis Develop-
ment pan Krzysztof Dobrowolski poin-
formował nas, że projekt jest w trakcie re-
alizacji i znajduje się w  fazie końcowej. Jest 
więc nadzieja, że Marii Curie Skłodowskiej 
zacznie przypominać ulicę, a nie rozjecha-
ne rozlewisko czy tor przeszkód.            MS

Ulica Marii Curie-Skłodowskiej
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30% 
ZNIŻKI CZESNEGO 
DLA RODZEŃSTWA

- Z tzw. Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego poprzez Ministerstwo 
Zdrowia uzyskaliśmy grant w wysoko-
ści 1.890.820 Euro na budowę czterech 
stref rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz 
przeprowadzenie programu zdrowotne-
go w szkołach – mówi wójt Michałowic, 
Roman Lawrence – Powstanie duża stre-
fa rekreacji przy zalewie komorowskim, 
park z placem zabaw obok szkoły w Mi-
chałowicach, boisko z  placem zabaw 
w Regułach oraz ogródek z placami za-
baw i torem dla rolkarzy w Komorowie. 
Największa będzie inwestycja przy za-
lewie w Komorowie Wsi i Pęcicach Ma-
łych. W końcu przyszłego roku teren po 
północnej stronie zalewu zamieni się 
w olbrzymi park z placami zabaw, torem 
dla rolkarzy, altankami rekreacyjnymi, 
alejami spacerowymi i mostkami. Łącz-
ne dofi nansowanie tylko dla tej inwesty-
cji ze strony EOG (Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego) wyniesie prawie 2,5 
mln zł.  Na prawie 900 wniosków złożo-
nych do EOG z całego kraju 650 uzyskało 
akceptację formalną, ale tylko 6 gminom 
i  kilkunastu placówkom zdrowotnym 
przyznano te środki. Znaleźliśmy się 
wśród tych sześciu wyróżnionych gmin 
i to zresztą z największym dofi nansowa-
niem, bo nasz wniosek był najdroższy.
 Wniosek pn. „Promowanie zdrowe-
go trybu życia wśród dzieci i młodzie-
ży w Gminie Michałowice poprzez bu-
dowę otwartych stref rekreacji” Gmina 
złożyła jeszcze w  2007 roku. Obejmu-
je on nie tylko budowę stref rekreacyj-
no-sportowych, ale także realizację cy-
klu badań zdrowotnych oraz dwuletnie-
go programu pozalekcyjnych zajęć spor-
towo-rekreacyjnych i korekcyjnych. Cał-
kowity koszt projektu zamyka się w kwo-
cie 2.311.798 Euro, zaś na wspomniane 
przez wójta dofi nansowanie złożyły się 
Norwegia, Islandia i Lichtenstein. 

 We wszystkich szkołach Gminy Mi-
chałowice właśnie ruszyła szeroka ak-
cja informacyjna dotycząca populary-
zacji projektu. Organizowane są spo-
tkania z rodzicami, które mają przybli-
żyć wszystkim mieszkańcom jego zało-
żenia oraz korzyści z niego płynące. A te 
są znaczące: wszystkie dzieci w gminie 
– od przedszkolaków po gimnazjalistów 
pierwszych klas - jeszcze teraz, przed wa-
kacjami, wezmą udział w badaniach dia-
gnozujących wady postawy oraz stopień 
otyłości. Badania będą prowadzone no-
woczesną, bezinwazyjną i bezdotykową 
metodą „mory projekcyjnej”. Ich efektem 
będzie dokładna ocena prawidłowości bu-
dowy ciała, ze szczególnym uwzględnie-
niem stanu kręgosłupa i  stóp. Diagno-
za ta pozwoli określić konieczność i za-
kres ewentualnych działań korekcyjnych 

Rekreacja i zdrowie z Unijnym wspomaganiem

lub rehabilitacyjnych. Po wakacjach we 
wszystkich szkołach w gminie urucho-
mione zostaną pozalekcyjne zajęcia ko-
rekcyjne, rehabilitacyjne oraz sportowo-
rekreacyjne. Jednocześnie prowadzone 
będą zajęcia szkoleniowe oraz prelekcje 
dla dzieci i ich rodziców z zakresu prawi-
dłowego żywienia i zdrowego trybu życia. 
Powtórne badania zostaną przeprowa-
dzone na zakończenie programu, w grud-
niu 2010 r., w celu określenia stopnia po-
prawy zdrowotności w wyniku działań 
związanych z realizacją projektu.
 Rodzice, którzy nie mogli wziąć udzia-
łu w spotkaniach informacyjnych w szko-
łach, a są zainteresowani udziałem dzie-
ci w projekcie proszeni są o kontakt ze 
szkołą. Bliższe informacje uzyskać moż-
na również w Urzędzie Gminy Michało-
wice, pod nr telefonu 22 723 83 00.

Bogdan Marecki

Prawie 1,9 mln Euro z Unijnej dotacji dostanie Gmina Michałowice na realizację programu 
zdrowotno-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży. W jego ramach do końca przyszłego roku 
powstaną w gminie cztery nowoczesne strefy sportowo-rekreacyjne.

 Tradycyjnie już, jak co roku, cały-
mi rodzinami mieszkańcy południowo-
zachodniego pogranicza michałowic-
kiej gminy, z przyleśnych okolic Granicy 
i Nowej Wsi, w sobotnie, wolne od pracy, 
przedpołudnie ruszyli do sprzątania naj-
bliższej okolicy. Efekty były imponujące. 
Z granickiego lasu i przyległych terenów 
tym razem uprzątnięto dwa pełne konte-
nery śmieci.
 - Sprzątamy zaśmiecone miejsca, któ-
re zlokalizowaliśmy blisko naszych do-
mów, szkoły, przedszkola, czy po prostu 
na naszych trasach spacerowych w lesie – 
mówi „dobry duch” akcji i jej inicjatorka, 
Marta Łukaszewicz – Przecież przyjem-
niej jest mieszkać w czystej okolicy, a nie 
pośród śmieci. Na pewno będzie nam się 
żyło lepiej i przyjemniej, jeśli wokół bę-
dzie czysto i pięknie… tak, na powitanie 
wiosny!  Bardzo ważne jest, że nasza ak-
cja ma taki rodzinny i sąsiedzki charak-
ter. Uczymy w ten sposób dzieci właści-
wych zachowań proekologicznych. A, że 
przy okazji uczą się ich także ci miesz-
kańcy, którzy do tej pory wywozili swo-
je śmieci do lasu – to tym lepiej!
 W tym roku akcja nie przyniosła tak 
spektakularnych znalezisk jak w ubie-
głych latach, kiedy to sprzątający wy-
ciągali z lasu (!) stare kanapy, fotele, lo-
dówkę, a nawet nie całkiem kompletne-
go „malucha”. Zmniejszanie się śmiecio-
wych gabarytów świadczy jednak o tym, 
że akcja zaczyna przynosić zamierzony 
skutek. Rośnie świadomość wśród śmie-
cących, że wywozić wszystkiego, co nie-
potrzebne do lasu, po prostu nie wypa-
da. Wartym kronikarskiego odnotowa-
nia osiągnięciem tegorocznej akcji by-
ło wysprzątanie przez trzy rodziny za-
mieszkałe przy ulicy Łąkowej w Nowej 
Wsi, okolic zbiornika wodnego na końcu 
tej ulicy. Serce rosło, gdy nawet maluchy 
brodząc w kaloszach w grząskim gruncie, 
wyciągały z zarośli śmieci zalegające tam 
czasami od lat. Osiągnięcie to o tyle waż-
ne, że staw i jego bagniste okolice są sie-
dliskiem ptactwa wodnego, w tym czapli 
siwej, a do niedawna również wydry (do-
póki nie wygoniły jej stamtąd śmieci).
 „Las Rangers”- strażnicy granickie-
go lasu, jak nazwali swoje działania sta-
li bywalcy sąsiedzkiej akcji porządkowej, 
to przeważnie nowi, napływowi miesz-
kańcy tych okolic. Przeprowadzili się tu-
taj z miasta, zazwyczaj z bloków, a więc 
tym bardziej potrafi ą docenić sąsiedztwo 
czystego, niezaśmieconego lasu i przyle-
głych, zielonych łąk. O sobie piszą w ulot-
ce zachęcającej do wspólnego sprzątania: 
„ Las Rangers to Strażnicy Lasu – ludzie, 
którym zależy na tym, żeby las przyle-
gający do naszej wsi i okolice, w których 
mieszkamy były dla nas miłym, czystym 
miejscem zapraszającym na spacery i wy-
cieczki rowerowe. Mieszkamy w  pięk-
nym miejscu – więc dbamy o nie!!!”
 Tradycją granickiego sprzątania jest 
popołudniowy, sąsiedzki piknik przy 
ognisku. W tym roku uczestnicy po ak-
cji spotkali się na boisku szkoły w No-
wej Wsi. Oprócz tradycyjnych kiełbasek 
i strażackiej grochówki była happenin-
gowa akcja malowania tablic zniechęca-
jących do śmiecenia w lesie i jego okoli-

cach. Rodzinne wymyślanie propagują-
cych proekologiczne zachowania haseł 
i wspólne malowanie tablic było dodat-
kową atrakcją wieczoru. W następnych 
dniach tablice zawisły w miejscach, któ-
re wysprzątali ich autorzy.
 Chętnych z innych miejscowości, któ-
rzy u siebie jeszcze się śmieci nie pozby-
li, a są zainteresowani „jak to się robi?” – 
odsyłamy na stronę granickich „Strażni-
ków Lasu”: www.lasrangers.pl

Trzecie Granickie Rodzinne Sprzątanie (lasu i nie tylko) 
odbyło się w ostatnią sobotę kwietnia z udziałem licznych 
ekip rodzinnych z Granicy i Nowej Wsi. Spontaniczna, 
sąsiedzka akcja sprzątania najbliższej okolicy w tym roku 
przebiegała pod hasłem „Sobie sprzątamy…”.

Las Rangers – graniczni 
pogromcy śmieci

Olgierd Lewan

"Szeryf" Las Rangersów - Marta Łuka-
szewicz z zadowoleniem prezentuje roz-
wieszone w lesie tablice, efekt rodzinno-
sąsiedzkiego happeningu.  Foto.OL

W trakcie spotkań w szkołach z rodzicami (na zdjęciu w Szkole Podstawowej 
w Nowej Wsi) wójt Roman Lawrence podkreślał korzyści zdrowotne dla dzieci, 
płynące z udziału w projekcie   Foto.OL
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Aktualności

Komunikat

Władze miast Grodziska Mazowieckiego i Milanówka reprezentowane przez: 
• Grzegorza Benedykcińskiego - Burmistrza Grodziska Mazowieckiego 
• Jerzego Wysockiego – Burmistrza Miasta Milanówka 
• Alicję Pytlińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej Grodziska Maz. 
• Jerzego Olczaka – Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka 

podjęły decyzję o zawieszeniu działalności warsztatów mediacyjnych prowa-
dzonych w ramach programu pn.: Planowanie systemu transportu dla gmin za-
chodniej części obszaru metropolitarnego Mazowsza. 

Uzasadnienie:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie podjął działania zmie-
rzające  do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej  na opra-
cowanie elementu dokumentacji projektowej pn.: Studium Techniczno-Ekono-
miczno-Środowiskowe. Z  uzyskanych w MZDW informacji wynika, że: 

• na początku maja br zostanie ogłoszony przetarg, na podstawie którego 
wyłoniony zostanie zespół autorów. 

• opracowanie ma być wykonane w okresie 8 miesięcy od daty podpisania 
umowy. 

• studium ma zawierać cztery warianty przebiegu nowoprojektowanej tra-
sy przebiegu 

• drogi 719, w tym przebieg północny, uwzględniając jednocześnie uwarun-
kowania ekonomiczne i środowiskowe, łącznie z uzyskaniem decyzji śro-
dowiskowej.  

• Przeprowadzona zostanie ocena oddziaływania na środowisko, zgodnie 
z przepisami dot. ochrony środowiska oraz publicznej informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, co zapewni udział społeczeństwa w ocenie oraz 
możliwość składania uwag i wniosków. 

Opracowanie Studium pozwoli na uszczegółowienie i ukierunkowanie dalszej 
dyskusji wokół tej inwestycji, tym bardziej, iż zostanie ono poddane opiniowa-
niu przez społeczeństwo. W tej sytuacji zasadne jest wstrzymanie działalności 
warsztatów mediacyjnych do czasu ukończenia prac nad powyższym opracowa-
niem i  uzyskaniem lepszych podstaw merytorycznych do dyskusji. 

J
ako Stowarzyszenie reprezen-
tujące mieszkańców sprzeci-
wiających się budowie obwod-
nicy przez południowe tere-

ny miast Milanówek i  Grodzisk Ma-
zowiecki pragniemy wyrazić swoje 
zaskoczenie i  rozczarowanie decyzją 
o wstrzymaniu działalności warszta-
tów mediacyjnych (ostatni Komuni-
kat władz miast Grodzisk Maz. i Mi-
lanówek w  tej sprawie). Warsztaty, 
przez cały czas niechętnie przyjmowa-
ne przez część władz samorządowych, 
już w  swojej wstępnej fazie przynio-
sły korzyść w postaci wspólnych roz-
mów przedstawicieli obu samorządów, 
z  Grodziska i  Milanówka. A  jak wia-
domo stanowiska jednych i  drugich 
w sprawie przebiegu drogi 719 różnią 
się diametralnie.

Uważamy, że warsztaty nie stoją 
w  sprzeczności z  przygotowywanym 
przez służby marszałkowskie Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowi-
skowym dla nowego przebiegu drogi 
719 (obwodnicy). Wręcz przeciwnie, 
byłyby jego doskonałym uzupełnie-
niem, jako połączenie głosu ekspertów 
i lokalnych społeczności. Takie podej-
ście zaoszczędziłoby pieniądze podat-

ników i pokazałoby, że można rozwią-
zać konfl ikt za pomocą nowoczesnych 
metod, sprawdzonych w wielu krajach, 
posiadających większe doświadcze-
nie w  tworzeniu lokalnej demokracji. 
Dlatego decyzję o zawieszeniu realiza-
cji tych warsztatów uważamy za błęd-
ną i  prowadzącą prawdopodobnie do 
zaniechania rzeczywistych konsultacji 
społecznych planowanego rozwiązania 
komunikacyjnego.

Formuła zaproponowana przez Burmi-
strza Grodziska i przyjęta przez Komi-
tet Sterujący, o odsunięciu organizacji 
pozarządowych od prac przy warszta-
tach okazała się szkodliwa dla wypra-
cowania kompleksowego rozwiązania 
problemu komunikacyjnego dla naszej 
części Mazowsza i  służy forsowaniu 
krótkowzrocznych, przestarzałych pro-
jektów  a nie kompleksowych, przyszło-
ściowych rozwiązań transportowych.

Katarzyna Czajkowska-Strawińska 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjazna 
Komunikacja skupiającego milanowskich 
i grodziskich przeciwników poprowadzenia 
nowego przebiegu drogi 719 w śladzie za-
projektowanym 40 lat temu.

Ż
al nam tych warsztatów. Naj-
bardziej chyba żal straconej 
okazji na rzeczywisty, spraw-
dzony zagranicą, udział 

społeczności lokalnej we wspólnym 
z Władzą decydowaniu o ważnych dla 
tej społeczności rozwiązaniach. Bo fa-
chowe opracowanie zaproponowane 
w zamian za warsztaty daje jedynie 
iluzję udziału społecznego w wyborze 
optymalnego wariantu… 

I znów rośnie w tej sytuacji społeczna 
nieufność do czystości intencji dzia-
łań Władzy (wszak powszechnie wia-
domo, że takie opracowania robione są 
pod zalecenia zamawiającego). Że z tą 
nieufnością „coś jest na rzeczy” świad-
czy choćby prezentowane stanowisko 
stowarzyszenia mieszkańców.

Czy naprawdę jedno rozwiązanie mu-
si wykluczać drugie?...

Stanowisko Stowarzyszenia Przyjazna Komunikacja

w sprawie wstrzymania realizacji projektu warsztatów mediacyjnych 
dot. rozwiązania problemów komunikacyjnych związanych z plano-

wanym nowym przebiegiem drogi 719

Olgierd Lewan Gazeta WPR

Warszaty mediacyjne w sprawie problemów komunikacyjnych Milanówka

Czy musiało 
się tak skończyć?
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Po godzinach

młodzieży, dziennikarzem, re-
portażystą, organizatorem wy-
praw i szkół przetrwania.
Start godz. 12:00

Michael Forman, Chuck 
Loeb, Melvin LeeDavis & 
GM Horn Septet
13 maja (środa) w Grodziskim 
Centrum kultury odbędzie się 
koncert  Michael Forman, Chuck 
Loeb, Melvin LeeDavis & GM 
Horn Septet 
Start godz. 20:00, Bilety: przed-
sprzedaż 30 PLN, w dniu kon-
certu 35PLN, Miejsce: sala wido-
wiskowa

Koncert Krystyny Prońko
17 maja (niedziela) na grodzi-
skim deptaku wystąpi Krystyna 
Prońko. Piosenkarka znana z ta-
kich utworów jak „Jesteś lekiem 
na całe zło” i „ Małe tęsknoty”.
Start godz. 20:00

NADARZYN

Recital Iwony Loraniec
Nadarzyński Ośrodek Kultu-
ry zaprasza 9 maja (sobota) na 
recital Iwony Loraniec. Pod-
czas koncertu usłyszymy utwo-
ry z repertuaru Agnieszki Osiec-
kiej, Seweryna Krajewskiego czy 
Marka Grechuty.
Start godz. 20:00, Wstęp wolny

Wiosenny Bal Seniora
 10 maja (niedziela) w Nada-

GRODZISK 
MAZOWIECKI

IV Ogólnopolski Przegląd 
Zespołów Tanecznych o 
Puchar Burmistrza
9 maja (sobota) w sali widowi-
skowej Grodziskiego Centrum 
Kultury odbędzie się IV Ogól-
nopolski Przegląd Zespołów Ta-
necznych o Puchar Burmistrza. 
W zawodach wezmą udział ze-
społy dziecięce i młodzieżowe z 
całej Polski.
Start godz. 11:00,
Bilety: 10PLN

Wieczór Hip-Hopowy w 
Centrum
Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim zaprasza 10 ma-
ja (niedziela) na wieczór hip-ho-
powy. W programie występy Fi-
lippa Wasilewskiego oraz zespo-
łów: Wyrwani z kontekstu, Beer 
Beer.  Atrakcją wieczoru będzie 
koncert O.S.T.R.
Start godz. 17:30, 
Bilety: 20PLN, 
Miejsce: sala widowiskowa, 
Rezerwacje: 022 73479 44 

Spotkanie autorskie z 
Krzysztofem Petkiem
Grodziskie Centrum Kultury i 
Biblioteka Publiczna zapraszają 
12 maja (wtorek) na spotkanie 
autorskie z Krzysztofem Pet-
kiem - autorem cyklu powieści 
sensacyjno-przygodowych dla 

rzyńskim Ośrodku Kultury od-
będzie się Wiosenny Bal Senio-
ra. O oprawę muzyczną zadba 
zespół Kakietek Band. 
Start godz. 17:00, 
Bilety: 10 PLN

Z cyklu „Czym skorupka 
za młodu…”
Nadarzyński Ośrodek Kultu-
ry zaprasza 17 maja (niedziela) 
na spotkanie z cyklu Czym sko-
rupka za młodu - „Przygody wi-
dliki i Basika w Krainie Muzy-
ki” - Wesołe wyścigi. . Występu-
ją: Maciej Przestrzelski - skrzyp-
ce, Monika Polaczek-Przestrzel-
ska - pianino, Ewa Szabłowska 
- prowadzenie.
Start godz. 16:00, 
Wstęp wolny

MILANÓWEK

Salonik z kulturą - Grze-
gorz Turnau
Milanowskie Centrum Kultury 
I Promocji zaprasza 16 maja (so-
bota) na spotkanie z cyklu „Sa-
lonik z kulturą” – Recital Grze-
gorza Turnaua. 
Start godz. 20:00, 
Bilety: 30-50PLN, 
Miejsce: Miejska Hala Sportowa, 
ul. Żabie Oczko 2, 
Rezerwacje:  022 758 32 34

Wieczór z szantami
8 maja (piątek) w Centrum Kul-
tury i Promocji w Milanówku 

odbędzie się Wieczór z szantami 
– zespół Stare Dzwony. W pro-
gramie degustacje dla Wilków 
Morskich. 
Start godz. 20:00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Teatr Letni

PIASTÓW

Wieczór autorski Jana 
Marszałka
Miejski Ośrodek Kultury zapra-
sza 8 maja (piątek) na wieczór 
autorski Jana Marszałka. W pro-
gramie: interpretacja poezji w 
wykonaniu Janiny Wielogurskiej 
i Jana Krzosa., promocja „Dzieł 
zebranych” autora, rozmowa o 
poezji, poetach oraz ich książ-
kach, Turniej Jednego Wiersza 
„O Wieczne Pióro Konfratrów”.
Start godz. 17:00

PODKOWA LEŚNA

Filharmonia dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pała-
cyku” to cykl edukacyjny prze-
znaczony dla młodych słuchaczy. 
10 maja (niedziela) odbędzie się  
spotkanie „Pałac Młodzieży w 
Podkowie” - prezentacja możli-
wości dziecięcego zespołu ama-
torskiego. Wystąpią: zespoły 
muzyczne Pałacu Młodzieży w 
Warszawie.
 Start godz. 12:30, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Pałacyk Kasyno

informator kulturalny Milena Sołtysiak

Wernisaż wystawy foto-
grafi i Jarosława Sidwy 
15 maja (piątek) w Pałacyku Ka-
syno odbędzie się wernisaż foto-
grafi i Jarosława Sidwy "Tikkun 
- Nawyk pewnego gestu. Odsło-
na wtórna."
Start godz. 18:00, Wstęp wolny

Wernisaż wystawy ma-
larstwa Wita Bogusław-
skiego
16 maja (sobota) w Pałacyku Ka-
syno odbędzie się Wernisaż wy-
stawy malarstwa Wita Bogu-
sławskiego.
Start godz. 17:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Galeria A

Spotkanie cyklu „Akade-
mia Myśli i Dźwięku”
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewi-
czów w Stawisku oraz Stowarzy-
szenie Ogród Sztuk i Nauk za-
praszają 17 maja (niedziela) na 
spotkanie cyklu „Akademia My-
śli i Dźwięku”. W programie: 
prelekcja pt. „Rola scenografi i 
w fi lmie fabularnym” - Andrzej 
Kowalczyk oraz koncert chóru 
„Kantata”. 
Start godz. 17:00

PRUSZKÓW

Dzika Róża – Ba-
sia Raduszkiewicz i Trio 
Krzysztofa Herdzina
Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa zaprasza 8 maja (piątek) na 

koncert Dzika Róża – Basia Ra-
duszkiewicz i Trio Krzyszto-
fa Herdzina. W programie: pio-
senki z Kabaretu Starszych Pa-
nów, Nicka Cave’a, utwory do 
słów Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego.
Start godz. 19:00,
 Bilety: 12 PLN

Koncert z cyklu 
„Pokaż jak grasz”
9 maja (sobota) w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbędzie 
się koncert z cyklu „Pokaż jak 
grasz”. Wystąpią: Sen Zu, Grand 
Damage, Rachael.
Start godz. 15:00, 
Bilety: 5 PLN

Spotkanie z Joanną 
Szczepkowską
Pruszkowska Książnica zapra-
sza 14 maja (czwartek) na spo-
tkanie z Joanną Szczepkowską - 
polską aktorką teatralną, fi lmo-
wą i telewizyjną. 
Start godz. 17:00, 
Miejsce: Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego

Z cyklu „Europejczycy”  - 
Konstantyn Wielki
Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego w Pruszko-
wie zaprasza 14 maja (czwartek)  
na prelekcję Prof. Adam Ziół-
kowski - Konstantyn Wielki
Start godz. 18:00, 
Wstęp wolny

Dorośli znają jego głos z ra-
diowej Trójki i audycji TV p.t. 
"5,10,15". Młodsi zapewne roz-
poznają gospodarza "Szansy 
na sukces" oraz programu "Du-
że Dzieci". Wojciech Mann, któ-
ry nie od dziś uwielbia czytać 
bajki dla dzieci, będzie gościem 
"Ciastka z bajką", w sobotę, 
9 maja br. Spotkamy się w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 

im. Fridtjofa Nansena, ul. Na-
mysłowskiego 11, o godz. 12.30. 
UWAGA! Specjalne nagrody cze-
kają na dzieci, które (z pomocą 
rodziców) przygotują i przynio-
są zdjęcia lub rysunki własnych 
kotów w przebraniu "Kota w bu-
tach"! 

Zaprasza Stowarzyszenie 
MOŻESZ, www.mozesz.org

Stowarzyszenie MOŻESZ zaprasza na stronę www.mozesz.org, gdzie 
opublikowany jest bilans wraz z rachunkiem wyników fi nansowych 
oraz opis działalności Stowarzyszenia w roku 2008 - z opisem wyko-
rzystania środków z tytułu 1% Twojego podatku...  Ignaś, Tomek, San-
dra, Wojtek, Konrad, którym pomogliśmy wspólnie w leczeniu i rehabi-
litacji oraz setki dzieci, które brały udział m.in w "Ciastku z bajką" - ich 
uśmiech i radość są bezcennym skarbem....Walne Zgromadzenie, któ-
re odbyło się 21 kwietnia 2009  zaaprobowało sprawozdanie meryto-
ryczne i fi nansowe z działalności Stowarzyszenia MOŻESZ w roku ubie-
głym, udzieliło absolutorium członkom Zarządu oraz przyjęło budżet 
na rok 2009.

 Jeśli masz fajne ciuchy, toreb-
kę lub dodatki, które po prostu ci 
się znudziły lub nie masz na nie 
pomysłu – weź co najmniej trzy 
i przyjdź na „Babską Imprekzę” do 
„Oberży u Michała” niedaleko sta-
cji WKD w Komorowie w godzi-
nach 15-18.
Na „Imprezie” będzie można w mi-
łej atmosferze pooglądać i powy-
mieniać ciuchy, a także doświad-
czenia i opinie.
 Pierwszy raz organizowana 
w Pruszkowie, popularna w Euro-

pie Zachodniej i USA, a ostatnio 
także w Polsce, impreza w rodzaju 
"Swap Party", promująca wymianę 
poza pieniężną. Panie na początku 
spotkania, "wrzucają" swoje rze-
czy do puli, a następnie mogą wy-
brać sobie rzeczy spośród przynie-
sionych przez inne uczestniczki. 
Wszyscy wychodzą w dobrych hu-
morach oraz z kilkoma "nowymi" 
ciuchami lub dodatkami. 
 Organizator: Stowarzyszenie 
Społeczne "Forum Pruszków"
WSTĘP WOLNY

Uwolnij 
swoją szafę!

Stowarzyszenie 

„Forum Pruszków” 

zaprasza wszystkie 

Panie. W sobotę 16 

maja uwalniamy 

nasze szafy.

Z okazji 90-lecia utworzenia Policji Państwowej 
zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego

na Uroczystą Mszę Świętą oraz Koncert 
Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Stołecznej Policji 

w dniu  17 maja 2009 roku o godz. 18:00
w Kościele św. Kazimierza w Pruszkowie

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie
podinspektor Waldemar Perdion
oraz Proboszcz parafii św. Kazimierza 

ks. Marian Mikołajczak

Wojciech Mann poczyta nam!

"MOŻESZ" co do grosza...
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Po godzinach

Weekendowy kiermasz wyrobów 
regionalnych w Centrum Maximus
W  najbliższą sobotę i  niedzielę, 9 i  10 maja, w  Centrum Handlowym Maximus 

w  Nadarzynie, odbędzie się Kiermasz Wyrobów Regionalnych, podczas którego 

wszyscy Klienci będą mieli okazję skosztować i kupić przysmaki z całej Polski, poznać 

ich receptury, a  także tradycje z nimi związane. Kiermasz Wyrobów Regionalnych to 

impreza cykliczna, która na stałe wpisuje się w grafi k wydarzeń Centrum.

P
odczas Kiermaszu, pro-
ducenci wyrobów re-
gionalnych zaprezen-
tują oryginalne i przy-
gotowane według tra-
dycyjnych receptur 
polskie specjały. Od-

wiedzający Kiermasz będą mogli za-
opatrzyć się w smakowite wędliny, róż-
norakie sery, ekologiczne pieczywa 
i wyśmienite słodkości. Nie zabraknie 
też aromatycznych nalewek zdrowot-
nych, naturalnie warzonego piwa i wie-
lu gatunków naturalnego miodu. 
 Kiermasz to idealna propozycja dla 
tych, którzy poszukują przede wszyst-
kim produktów naturalnych, ekolo-
gicznych i przygotowywanych według 
dawnych polskich receptur. Znajda się 
na nim różnego rodzaju tradycyjnie 
robione szynki, mięsa, kiełbasy i wę-
dzone ryby. Wielbiciele słodkości będą 
mieli okazję znaleźć także coś dla sie-
bie i kupić wiele rodzajów ciast, w tym 
tradycyjne sękacze i ciasteczek oraz su-
szone owoce. Dodatkowo, Klienci znaj-

wie, kozie i owcze, a także sery smako-
we z dodatkiem ziół.
 Kolejny kiermasz odbędzie się 
w czerwcu, w weekend 6 i 7 czerwca.

red.

dą na Kiermaszu wiele gatunków do-
skonałego pieczywa, oleje ekologiczne, 
smakowity tradycyjnie przygotowa-
ny smalec, różnego rodzaju sery ręcz-
nie wyrabiane z pełnego mleka: kro-

W najbliższa sobotę, 9 maja, Centrum Handlowe Maximus w Nadarzynie 
organizuje „Wiosenne metamorfozy z Maximusem”. Akcja jest prowadzo-
na pod patronatem Radia dla Ciebie (RDC) w dwóch etapach. Rozstrzy-
gniecie pierwszego z nich nastąpi już w ten weekend.

Dla wszystkich Pań, które chcą odmienić swój wygląd na wiosnę, mieć nową 
fryzurę i makijaż oraz zmienić garderobę, Centrum Maximus ma ciekawą pro-
pozycję. Radio dla Ciebie i Centrum Handlowe Maximus w Nadarzynie (3 km 
za Jankami) zapraszają na wiosenny konkurs, którego rozstrzygnięcie nastąpi 
w dwóch etapach. Finały już 9 i 23 maja. 

Konkurs jest prowadzony na antenie RDC. Każdy, kto potrzebuje wiosennej od-
miany i napisze do radia maila z opisem, dlaczego powinien przejść taką meta-
morfozę, może wziąć udział w tym konkursie. Autorki i autorzy wybranych ma-
ili będą mogli zmienić swój wizerunek dzięki poradom stylisty, wizażysty i fry-
zjera dokonujących wiosennych przemian uczestniczek i uczestników konkur-
su w Centrum Maximus. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stro-
nie radia: www.rdc.pl

W  najbliższą sobotę, nastąpi uroczyste otwarcie Wiosennych Metamorfoz 
w Maximusie. Laureatki pierwszego etapu konkursu będą mogły skorzystać 
z bezpłatnych usług fryzjera, stylisty i wizażysty znajdujących się w Centrum. 
Podczas całej sobotniej akcji, reporter RDC będzie przeprowadzał wywiady 
z uczestniczkami konkursu oraz specjalistami, którzy będą dokonywać wiosen-
nych przemian uczestniczek. W trakcie trwania Metamorfoz, przewidziana jest 
sesja fotografi czna „przed” i „po” odmianie. Fotografi e uczestniczek wykona-
ne „przed” i „po” akcji będą umieszczone na portalu radia. W kilka dni po akcji, 
uczestniczki oraz osoby w nią zaangażowane będą zaproszone do radia na wy-
wiad. Całe wydarzenie będzie szeroko promowane na antenie RDC i w prasie. 

Jeśli nie wzięłaś jeszcze udziału w konkursie Wiosenne Metamorfozy z Maximu-
sem, masz jeszcze szansę zakwalifi kować się do drugiego etapu tej akcji. 

Dla wszystkich tych, którzy odwiedzą Maximusa w najbliższą sobotę, Cen-
trum przygotowało szereg ciekawych konkursów i niespodzianek. W puli na-
gród znajdą się  m.in.: ciekawa wycieczka, profesjonalne porady naszego styli-
sty, czyli indywidualna sesja nt. najnowszych trendów mody i stylizacji, marko-
we kosmetyki i wiele innych.

red.

WIOSENNE METAMORFOZY Z MAXIMUSEM
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Aktualności

W sobotę 2 maja w 2009 r w hotelu 
„Cyprus” w pobliskich Książenicach 
miało miejsce niecodzienne wyda-
rzenie – uroczyste obchody 45 Rocz-
nicy Zjednoczenia Tanzanii.  
 Organizatorem spotkania była Agen-
cja Turystyczna HILLTOP Discover Tan-
zania z siedzibą w Pruszkowie, specjali-
zująca się w wyjazdach do Tanzanii oraz 
Związek Studentów Tanzańskich w Pol-
sce. Gośćmi honorowymi spotkania byli 
były ambasador Polski w Tanzanii dr Eu-
geniusz Rzewuski; Prezydent Pruszkowa 
p. Jan Starzyński, ksiądz Wojciech Adam 
Kościelniak, pracujący od 19 lat na misji 
w Musoma Kiabakari w Tanzanii. Licznie 
przybyli polscy goście mieli okazję po-
znać bliżej zwyczaje, tradycje, wysłuchać 
informacji na temat najnowszych dziejów 
tego kraju, usłyszeć jak brzmi hymn pań-
stwowy Tanzanii w wykonaniu miesza-
nego chóru tanzańsko-polskiego a nawet 
degustować egzotyczne specjały afrykań-

skiej kuchni. 
 W  rolę gospodarzy wcielili się 
państwo Anna i  Jacek Paciorek, 
właściciele fi rmy HILLTOP. Okazu-
je się, że naszych rodaków można 
spotkać wszędzie, nawet w najbar-
dziej odległych zakątkach świata. 
Świadczą o tym najlepiej kontakty 
biznesowe i gospodarcze nawią-
zywane przez polskich przed-
siębiorców. Mogliśmy się o tym 
przekonać oglądając prezenta-
cję dokonań i  planów na przy-
szłość jednego z  pionierów ta-
kiej współpracy, fi rmy Zanti Hol-
dings Ltd, która realizuje projekt 
budowy ośrodka turystycznego na 

Egzotycznie 
i kolorowo

W lutym 2010r. losowane będą grupy eli-
minacyjne do Euro 2012. Budowa stadio-
nów idzie pełną parą, ale Euro to nie tylko 
same stadiony. 
 PKP obiecywało przebudowę trzech 
najważniejszych w stolicy dworców. Nie-
stety, inwestor wycofał się i obecnie PKP 
planuje wykonanie remontu najważniej-
szego dla Euro dworca na własną rękę. Na 
Dworcu Centralnym wyremontowane zo-
staną toalety, a modernizacja Dworca Za-
chodniego stoi pod wielkim znakiem za-
pytania.
 Niestety nie tylko PKP ma problemy 
z wywiązaniem się z planowanych inwe-
stycji. Nie powstanie również część in-
westycji drogowych. Do 2012 roku Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad nie wybuduje wschodniej obwodni-
cy przez Wesołą i fragmentu południowej 
obwodnicy na Ursynowie. Choć w dość do-
brym tempie idzie budowa trasy S8 – łącz-
nika trasy AK z autostradą A2 pod Prusz-
kowem, to pojawia się inny problem. Prze-
dłużenie A2 z Łodzi do Pruszkowa może 
okazać się nieosiągalne w wyznaczonym 
terminie, czyli do 2012 roku.           AS

Nie będzie nowych 
dworców i obwodnic

W związku ze zbliżającymi się Mistrzo-
stwami Europy Euro 2012 wiele mówi się 
o inwestycjach drogowych, głównie tych 
realizowanych na terenie województwa 
mazowieckiego.
 Jednym z ważniejszych przedsię-
wzięć inwestycyjnych jest budowa od-
cinka autostrady A2 Łódź – Warszawa. 
Teoretycznie prace idą zgodnie z planem, 
chociaż pojawia się mały problem. W za-
mówieniu skierowanym przez minister-
stwo do fi rm zajmujących się budową A2 
widnieje zapis, że od wykonawcy oczeku-
je się wypełnienia głównie jednego wa-
runku. Mianowicie „przejezdności na 
czas fi nałowego turnieju”.
 Wielu ekspertów, takich jak Jan Ja-
kiel ze Stowarzyszenia Integracji Sto-
łecznej Komunikacji, czy Adrian Furgal-
ski z Zespołu Doradców Gospodarczych 
TOR, twierdzi, że owy zapis to umożli-
wienie wjazdu kierowcom na plac budo-
wy. Oznacza on, bowiem, że droga może 
zostać udostępniona bez wszystkich po-
trzebnych odbiorów.
 Andrzej Maciejewski, rzecznik GDD-
KiA, tłumaczy, że jedyne niedociągnię-
cia mogą pojawić się w drobnych formal-
nościach, czy dosianiu trawy. W czerw-
cu 2012, czyli teoretycznie w przeddzień 
otwarcia Euro do użytku oddana zostanie 
dwupasmowa autostrada z parkingami i 
stacjami benzynowymi.
 Jeżeli uda się sfi nalizować budowę 
A2 problem może pojawić się na drogach 
dojazdowych. Kierowcy mogą, bowiem 
utknąć w gigantycznych korkach m.in. 
na drodze 579 przechodzącej przez Gro-
dzisk Mazowiecki. Ta trasa już od paru 

Autostrada A2 – nieważne, że niedokończona, 
ważne, że przejezdna

lat prosi się o solidny remont, jednak jej 
modernizacja tkwi tylko w planach i nie 
wiadomo, czy w ogóle zostanie rozpoczę-
ta przed mistrzostwami. 
 Sytuacja na dojazdówce przebiegają-
cej przez Pruszków może okazać się bar-
dzo podobna. W końcu odcinek Pruszków 
– Warszawa będzie bezpłatny i zapewne 
wielu kierowców wybierze właśnie tą tra-
sę.
 Ciekawostką jest fakt, że autostrada 
A2 do stolicy miała dotrzeć już w 2008r. 
Jednak w 2006r. Jerzy Polaczek ówcze-
sny minister infrastruktury przesunął 
ten termin na rok 2010, a GDDKiA posta-
nowiło, że inwestycja będzie tworzona w 
trybie partnerstwo publiczno-prywatne-
go. Niestety ministerstwo infrastruktu-
ry w lutym br. zerwało rozmowy z dwo-
ma konsorcjami. Wybrana fi rma miała 
zaprojektować, zbudować i sfi nansować 
budowę A2, resort miał by tylko udostęp-
nić tereny. Po zerwaniu rozmów to pań-
stwo będzie musiało wyłożyć pieniądze 
na tą inwestycję. Kwota przedsięwzięcia 
jest niemała, ponieważ wynosi aż 5 mld 
złotych.             AS

O kontrakt na rozbudowę skrzyżo-
wania Łopuszańska – Al. Jerozolim-
skie rywalizowało 10 koncernów.
 Zarząd Miejskich Inwestycji Drogo-
wych zdecydował się na zawarcie współ-
pracy z austriacką fi rmą Strabag. Umo-
wa warta 160 mln zł zostanie podpisa-
na jeszcze w maju. Na szczęście, żadna 

Przebudowa Łopuszańskiej coraz bliżej

Piętnaścioro dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Pruszkowie, bierze  udział 
w bezpłatnych zajęciach nauki pływania 
na Miejskiej Pływalni „KAPRY” w ramach 
akcji „Już pływam z  NIVEA i  WOPR”. 
Pierwsza lekcja odbyła się 7 marca. Akcja 
potrwa do połowy czerwca i jest częścią 
programu „Bezpiecznie z NIVEA i WOPR”, 
promującego zasady bezpiecznego zacho-
wania w wodzie i nad wodą. 
 Akcja ma na celu popularyzację nauki 
pływania oraz podstawowych zasad bez-
piecznego zachowania się nad wodą wśród 
dzieci i ich opiekunów. Na 50. basenach 
na terenie całej Polski, organizowany jest 
cykl 16 zajęć, na których, pod okiem ra-
townika, uczniowie dowiadują się jak bez-
piecznie zachowywać się nad wodą, po-
znają podstawowe znaki informacyjne po-
jawiające się na kąpieliskach. Instruktorzy 
pływania uczestniczący w akcji otrzymu-
ją do dyspozycji sprzęt niezbędny do na-
uki pływania oraz materiały edukacyjne, 
które wykorzystywane są w trakcie zajęć. 
Uczestnicy kursu dostają komplet mate-
riałów edukacyjnych, których bohaterką 
jest foczka oprowadzająca dzieci po świe-
cie bezpiecznych wakacji nad wodą. 
 Na zakończenie akcji każdy uczestnik, 
który samodzielnie przepłynie 25m do-
wolnym stylem, dostanie  odznakę „JUŻ 
PŁYWAM”, plakietkę oraz maskotkę akcji 
– niebieską foczkę.
 - W Pruszkowie po raz pierwszy orga-
nizowane są takie zajęcia - mówi koordy-
nator programu profi laktycznego  BĄDŻ 

BEZPIECZNY, nauczycielka w Szkole Pod-
stawowej nr 2 - opiekunka grupy, Dorota 
Rybarczyk. 
 - Zajęcia odbywają się w soboty, dzie-
ci mają więc zajęty czas. Nie chodzą po uli-
cach szukając złej rozrywki. Są bezpiecz-
ne, rozwijają swoje zainteresowania, zdo-
bywają nowe umiejętności i uczą się pły-
wać.
 Nieumiejętność pływania i podstawo-
wych zasad bezpiecznego zachowania się 
w wodzie to najczęstsza przyczyna utonięć 
wśród dzieci. Dlatego akcja „Już pływam” 
to szansa, by młodzi pruszkowianie mogli 
poradzić sobie w kryzysowej sytuacji nad 
wodą. W sezonie letnim akcja przenosi się 
nad Bałtyk. „Letnia Szkoła NIVEA” to na-
uka pływania w ośmiu nadmorskich miej-
scowościach w  Niechorzu, Świnoujściu, 
Ustroniu Morskim, Darłówku Zachod-
nim, Krynicy Morskiej, Władysławowie, 
Ustce i Jarosławcu. Zajęcia na plaży po-
prowadzą wykwalifi kowani instruktorzy 
i ratownicy WOPR. Dzieci wezmą także 
udział w różnych konkursach i zabawach.

Bezpłatna akcja nauki pływania w Pruszkowie

Gazetawpr.pl  informacje lokalne przez całą dobę
Wybrane artykuły z ostatnich dni

1. Dwusetna rocznica Bitwy pod Raszynem
2. Wielkie rżnięcie na Niecałej

›› komentuj na www.gazetawpr.plKomentarze czytelników

Grzegorz S: Jak widać, te wszystkie RPO, WPI, plany, harmonogramy, decyzje środo-
wiskowe - robione oczywiście za pieniądze podatników - to jedna wielka ściema! Bu-
dować rozpoczną, kiedy rozpoczną - a zakończą, kiedy zakończą. Jeden wielki skan-
dal :-(( (komentarz do artykułu "Kiedy doczekamy sie trzypasmowych Alei Jerozolim-
skich?")

Raszyniak: Fajna bitwa, szkoda, że po 2 latach przerwy. Sporo wojska, choć fakt - in-
scenizacja znacznie gorsza niż trzy lata temu (komentarz do artykułu "Dwusetna 
rocznica Bitwy pod Raszynem")

Antywładza: oby cos tego wyszło... w końcu idą wybory i w urzędzie miasta zaczyna-
ją gorączkowo zastanawiać się co zrobić, aby zaciemnić 3 lata nieudolnego rządzenia 
i obijania sie...  (komentarz do artykułu "Internetowa chmura nad Pruszkowem")

Najchętniej czytane w ostatnim tygodniu

3. Ranking niebezpiecznych miejsc
4. Grodziskie konsultacje Burmistrza

z przegranych fi rm nie złożyła protestu. 
Dzięki czemu nie pojawią się dodatkowe 
opóźnienia.
 Prace nad rozbudową skrzyżowania 
Łopuszańska – Al. Jerozolimskie mają 
rozpocząć się w trzecim kwartale br. ro-
ku i potrwać dwa lata. 

bm

Zanzibarze w Tanzanii. 
 I  jeszcze jeden znak czasów, który 

odnotowaliśmy oglądając ekspozy-
cję sztuki ludowej tego kraju. Obok 

mahoniowych przedstawień słoni 
i żyraf jednym z najbardziej popu-
larnych tematów ludowej twór-

czości jest hebanowa fi gur-
ka polskiego papieża Jana 
Pawła II. Chyba nie tak od-
legła ta Tanzania?                                           
Więcej informacji znaj-
dziecie Państwo na ofi -
cjalnej stronie Dnia Tan-
zanii 
www.tanzania-day.pl

MS
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NEXT, sofa 3os., funkcja spania, cena od 2499 złNEXT, narożnik, funkcja spania, cena od 4699 zł

UWAGA! Gwarantujemy 10-letni serwis na zakupione u nas meble

www.mosciccy.pl
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Ogłoszenia

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!

 

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

RATY
drzwi
okna

w wn rzn
z wn rzn an w a aniow

a ini dr wno da ow
ro o ki i r o rod zi ow

r zk w o i zki aw

§ 1
Rodzaj zadań wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na 

ich realizację

L.p. Nazwa zadania
Wydatkowane 

środki
 w roku 2008

Planowane 
wydatki 

na rok 2009

1 Wsparcie udziału sportowców 
uprawiających hokej na rolkach z 
terenu gminy Brwinów w Festiwa-
lu hokeja na rolkach w Niemczech /
Brauenlingen w lipcu 2009 r.

0,00 zł 8.910,00 zł

§ 2
Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fi zycznej i sportu przyzna-
wana będzie w formie wsparcia fi nansowego.

§ 3
Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania winna być podzielo-
na na część kosztów merytorycznych, w której można uwzględniać koszty:

1) transportu na turnieje i zawody sportowe, 
2) zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników, 
3) zakupu sprzętu sportowego, 
4) zakwaterowanie zawodników 

§ 4
Termin i warunki realizacji zadania:

1) zadanie winno być wykonane w 2009 r. 
2) zadanie winno być zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

§ 5
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakre-
sie upowszechniania kultury fi zycznej i sportu w roku 2009, kierowane 
jest do podmiotów nie zaliczanych do sektora fi nansów publicznych i nie 
działających w celu osiągnięcia zysku a w szczególności do: klubów i orga-
nizacji sportowych oraz fundacji i stowarzyszeń działających w sferze kul-
tury fi zycznej, zamierzających realizować zadania na rzecz mieszkańców 
gminy Brwinów.

§ 6
Podstawą ubiegania się o dotację jest: art.11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. nr 96, poz. 87 ze zm.), oraz uchwała nr XXXVIII/307/2008 z dnia 24 li-
stopada 2008 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia roczne-
go programu współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowy-
mi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego na 2009 rok.

§ 7
1. Termin składania ofert – 16 czerwca 2009 r. godz. 16.00.
2. Termin otwarcia ofert – 17 czerwca 2009 r. godz. 12.00.
3. Komisja konkursowa dokona wyboru ofert w ciągu 

3 dni od dnia otwarcia ofert.

§ 8
1. Podstawą udziału w konkursie jest przesłanie pocztą lub złożenie w 

Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12 – Biuro Obsługi Interesanta, 
oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie 
wzoru oferty na realizacje zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).

2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawie-

nia),
2) sprawozdanie merytoryczne i fi nansowe za 2008 r.
3) aktualny statut,  
4) pisemne oświadczenie o nie ubieganiu się o wsparcie realizacji 

przedmiotowego zadania ze środków budżetu Gminy Brwinów pod 
inną nazwą,

5) pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz 
Gminy, ZUS, urzędu skarbowego oraz o nie prowadzeniu przeciwko 
podmiotowi ubiegającemu się o dofi nansowanie egzekucji na pod-
stawie przepisów prawa cywilnego (zajęć komorniczych),

6) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświad-
czeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do pro-
wadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzyma-
nych oraz wyodrębnienia konta bankowego,

7) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświad-
czeń woli w imieniu danego podmiotu o deklaracji, iż oferent nie 
działa w celu osiągnięcia zysku,

8) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, 
gdy umowę dotacji podpisują osoby inne niż umocowane do repre-
zentacji zgodnie ze statutem organizacji).

3. Wymienione w ustępie 2 załączniki stanowią integralną część oferty.
4. Oferty niezgodne ze wzorem i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić zapis: „ zadanie – nazwa za-

dania”. Składający oferty mogą być proszeni o dodatkowe informacje i wy-
jaśnienia. Wyboru sprawdzonych pod względem formalnym ofert wraz 
z wnioskami o dofi nansowanie dokona powołana komisja konkursowa. 
Wybór oferty dokonany przez komisję konkursową wymaga zatwierdze-
nia przez Burmistrza Gminy Brwinów. W przypadku braku akceptacji Bur-
mistrz może podjąć decyzje o powtórzeniu procedury wyboru.

§ 9
Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny ofert: 
ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta w tym: przygotowa-
nie podmiotu do realizacji zadania (np. posiadane zasoby rzeczowe i ka-
drowe, zapewniające realizację zadania), zakres i sposób realizacji zada-
nia, doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań, wiarygodność 
merytoryczna i fi nansowa podmiotu, oparta na ocenie zrealizowanych za-
dań zleconych przez Gminę w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rze-
telność, terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji otrzymanych na ich 
realizację; ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym: kalkulacja 
kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na realizację zadania, wysokość środków 
własnych i pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację za-
dania, rzeczowy i osobowy wkład własny w realizację zadania.

§ 10
Oferty, których dotyczy niniejsze ogłoszenie będą dofi nansowane z dzia-
łu 926 Kultura Fizyczna i Sport. Środki fi nansowe przekazane w ramach 
dofi nansowania (dotacje) muszą być wydatkowane do dnia określonego w 
umowie i nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych 
przed podpisaniem umowy dotacyjnej. Środki nie wydane lub wydane nie-
zgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi.

§ 11
Wymagane dokumenty oraz kryteria, które również będą decydowały o 
przyjęciu projektu do realizacji określone zostały w Programie współpracy 
Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 stanowią-
cego załącznik do uchwały nr XXXVIII/307/2008z dnia 24 listopada 2008 
r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia rocznego programu 
współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

§ 12
1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz 

Gminy Brwinów w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią ko-
misji konkursowej.

2. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
3. Burmistrz zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
4. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla 

przyjęcia dotacji. 
5. Termin realizacji zadania zgłoszonego do konkursu ofert ustala się naj-

wcześniej od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 31 lipca 
2009 r. 

6. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest 
do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i fi -
nansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w 
rozporządzeniu ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 27 grudnia 2005 r
7. Burmistrz Gminy Brwinów może odmówić podmiotowi wyłonionemu 

w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od 

opisanego w ofercie,
2) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności praw-

nych,
3) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające 

wiarygodności merytoryczną lub fi nansową oferenta.

§ 13
1. Informacja o wyborze oferty zostanie podana do wiadomości publicz-
nej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i ogłoszone w 
Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.brwinow.pl. 
2. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod tel. (0-
22) 738 26 12. 

(-)
Andrzej Guzik

Burmistrz Gminy Brwinów

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BRWINÓW

OGŁASZAM OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2009 ROKU
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Ogłoszenia

Naprawa zamków i stacyjek 
samochodowych 0 607 322 761

Prawnik – umowy, porady, pisma 
667 993 468

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

Remonty, F-VAT 501 421 812 

Remonty, gładzie, malowanie 
517 698 290 

Studnie wiercone  
508 841 616 

Tynki gipsowe kompleksowo 
26zł/m2   662 862 679

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

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

Usługi hydrauliczne 
602 133 274

Układanie kostki brukowej, solidnie  
605 548 241

Układanie kostki brukowej i 
granitowej, 660 306 446 

Zabudowa poddasza płytami G/K, 
dokładne wykonanie, 
przystępne ceny 
511-2001-696

Dam pracę

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

Firma zatrudni osoby do prac 
ogólnobudowlanych (022) 758 50 49, 
604 553 021 

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  

Zatrudnię do pracy w biurze, wymagana 
znajomość pracy biurowej oraz dobra 
znajomość programu Exel, dzwonić pn-
pt, w godz 8-10, (0-22) 755 82 33

Zatrudnimy diagnostę samochodowego 
w SKP Warszawa-Ursynów, wymagane 
doświadczenie w zawodzie, 
tel. 502 122 801 

Nieruchomości – wynajmę 

Wynajmę M3 Żyrardów,
 604 717 114

O G Ł O S Z E N I E  
NACZELNIKA URZEDU SKARBOWEGO W PRUSZKOWIE

O PRZETARGU OFERT

Przedmiotem przetargu jest: 
 Lokal położony w Brwinowie, przy ul. Kościuszki 1F m 12. Lokal 
jest na 1 piętrze. Posiada powierzchnię użytkową:  35,80 m². Struktura 
lokalu: 1 pokój, 1 kuchnia(widna), łazienka, przedpokój. Mieszkanie 
jednostronne, wystawa okien – południowa. Układ funkcjonalny, 
korzystny. Lokal wyposażony jest w instalacje: ciepłej wody z lokalnej 
kotłowni osiedlowej, c.o. z lokalnej kotłowni osiedlowej, zimnej wody, 
kanalizacyjną, elektryczną, gazową, domofon. W skład lokalu wchodzi 
również piwnica o powierzchni 7,5 m². Brak księgi wieczystej.
 Nieruchomość należy do Skarbu Państwa na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego  w Pruszkowie, Wydział Cywilny 
z dnia 1 marca 2007r sygn. akt I Ns 347/05.
 
 Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomość zgodnie 
z operatem szacunkowym z dnia 10.04.2009r wynosi 177 400 ,00 zł 
natomiast cena wywołania wynosi 124 180,00 zł.

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
PRZETARG w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, 
ul. Staszica 1 w pok. 110 do dnia 29.05.2009r.
 Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Skarbowego w Pruszkowie  w pok. 313 w dniu 16.06.2009r 
o godzinie 10.

W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu 
kopert. 
Każdy oferent może złożyć jedna ofertę.

Wadium w wysokości  17 740 zł można  złożyć  poprzez wpłatę 
gotówki w tutejszym Urzędzie w pok. 111.
  
Nieruchomość powyższą będzie można oglądać w dniach od 
18.05.2009r do 28.05.2009r w godzinach 10 - 14  po wcześniejszym 
uzgodnieniu z komornikiem skarbowym (tel. 22 738 07 10) lub 
inspektorem prowadzącym sprawę  (tel. 22 738 07 11).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

SZYCIE ZASŁON 
I FIRAN

wzory katalogowe, 
solidnie, niedrogo
502-286-273

ul. Szkolna 7
Pruszków-Żbików

-

P.P.U.H. R. Siatecki

PREZYDENT MIASTA  PRUSZKOWA

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów  miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa  
„Tworki”, Obszaru „Anielin”, Obszaru „Staszica” i  Obszaru „Kwartał przy 
Parku”

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego: „Obszaru Tworki”, „Obszaru Anielin”, 
„Obszaru Staszica” i „ Obszaru Kwartał przy Parku” oraz o wyłożeniu prognoz 
oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu - w dniach od 
18 maja 2009 r. do dnia 17 czerwca  2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), 
w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pok.70 w godzinach: poniedziałki: 1100 - 1800 
wtorki, środy, czwartki piątki: 1000 - 1500 . Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w Urzędzie 
Miejskim w Pruszkowie pokój 21. Początek zebrania o godz.1700, w dniach:
- w dniu 25 maja 2009 r. dla miejscowego planu „Obszaru Tworki”,
- w dniu 8 czerwca 2009 r. dla miejscowego planu „Obszaru Kwartał przy 

Parku”, 
- w dniu 1 czerwca 2009 r. dla miejscowego planu „Obszaru Anielin”,
- w dniu 15 czerwca 2009 r. dla miejscowego planu „Obszaru Staszica”.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów 
miejscowych, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
i wniosków złożonych do projektów planów jest Prezydent Pruszkowa. Uwagi 
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 
nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w Urzędzie Miejskim  lub na jego adres 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruszkowie http:/ /www.
pruszkow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2009 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21  ust. 2  pkt 7 i 23 lit. d, 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) zwanej dalej „ustawą” 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o ww. projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru Pruszkowa,
- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. planu 

miejscowego i opracowaniu ekofi zjografi cznym.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, ww. projekty planów 
zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – 
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko –stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na 
zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 7 lipca 2009 r. w Urzędzie Miejskim  lub na jego adres.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa
inż. Andrzej Kurzela

Nieruchomości – sprzedam

1500m2 działki budowlane 125tys 
Jaktorów 502 464 785  

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

Agencja Nieruchomości 
 „Bildex”

 (0-22) 759 93 77

Działka 950m2, Żyrardów – Chroboty, 
atrakcyjne położenie, blisko las, zalew 
602 719 024 

Działka 5300m okol.  Kuklówki 602-252-816

Grunt 1,3ha okol. Baranowa, tanio !!! 
513 724 348

Mieszkanie 32m2, Mszczonów, tanio !!! 
513 724 348

Podkowa Leśna– Żółwin
Domy 207 m2
0 602 459 175

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 

Każde – gotówka 600 475 484 

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

Usługi

BHP PPOŻ Szkolenia Doradztwo 
obsługa profesjonalnie 600 321 347 

Brukarstwo, układanie kostki brukowej 
798-138 188  

Budowa domów 605 377 805 

Cement i kostka brukowa 022 499 56 98 

Docieplenia budynków, sucha zabudowa, 
K/G, szpachlowanie, malowanie, panele 
500 228 028 

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

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

Glazura, terakota, ścianki działowe G/K, 
malowanie, tanio i solidnie 510 712 114

Instalacje elektryczne w domach, 
mieszkaniach, układanie paneli 
podłogowych. Solidnie, uczciwie, 
VAT 607 659 561

Instalacje sanitarne + remonty glazura i 
płyty G/K 792 855 015

KOMINKI - projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Tel. 503 718 798 

Kompleksowe remonty i wykończenia, 
glazura, terakota, hydraulika 
509 110 537 

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie 
ceny 607 302 639 

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

Koszenie trawników pow.100m2 cena 
0,40/m2, pow.1000m2/do uzgodnienia. 
Malowanie ogrodzeń, sprzątanie posesji, 
cięcie drzewa opałowego 724 283 433

Krycie dachów 502 029 331 

Malowanie natryskiem i wałkiem 
ciśnieniowym, szybko, solidnie, tanio. 
Mieszkania, domy, elewacje, inne 
602 719 024 

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

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

Wydaje ci się, że nie stać 
cię na usługi prawnika?

Nasza firma specjalizuje się 
w obsłudze prawnej dla 
małych i średnich 
przedśiebiorstw

Zadzwoń: 668-397-627

W  sobotę 18 kwietnia odbyły się XIII 
Mistrzostwa Pruszkowa w  kulturysty-
ce i wyciskaniu sztangi w pozycji leżącej. 
Organizatorem tegorocznej edycji impre-
zy był Uczniowski Klub Sportowy "New 
Power”. 
 W klasyfi kacji open zwyciężył Wal-
demar Nacewicz z Pruszkowa (waga 113 
kg), który wycisnął sztangę o  ciężarze 
210 kg, drugie miejsce zajął Bogumił Do-
roszko z klubu Niepokonani Klimaszewi-
ce (waga 97 kg), wynikiem 180 kg, trze-
cie Maciej Kołowiecki z Nadarzyna (waga 
71,8 kg) rezultatem 165 kg. 
 W kategorii juniorów do lat 16. wy-
grał Kamil Gajda z Goliata Puszków. Na-
grodą rzeczową w tej kategorii był rower 
górski. W zmaganiach weteranów zwy-
ciężył Henryk Szymański z Żyrardowa, 
który wycisnął sztangę o wadze 170 kg. 
 W zawodach kulturystycznych udział 
wzięło siedmiu zawodników. W kategorii 
open miejsce pierwsze zajął Dariusz Sar-
nacki z warszawskiego klubu Aplauz.
 Na podkreślenie zasługiwały niezwy-
kle sprawna organizacja zawodów a także 
coraz liczniejszy udział  sponsorów wspo-
magających imprezę i niezawodna jak co 
roku publiczność żywo i  spontanicz-
nie dopingująca swoich faworytów. Ma-
my nadzieję, że kolejnej, przyszłorocznej 
edycji zawodów towarzyszyć będzie nie 
mniejsze zainteresowanie.

Jerzy Berkowski
foto: Jan Rozmarynowski

Pruszkowscy siłacze

Otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2009 roku

 
Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych 2009 r. (Zarządzenie Burmistrza Miasta Milanówka 
nr 39/V/09 z dnia 20 kwietnia 2009r.).

Konkurs obejmuje realizację zadań publicznych 2009 r. polecających na:
Zadanie I – Dofi nansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
z Milanówka w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych promującego 
zdrowy styl życia, wspierającego działanie w zakresie profi laktyki i ochrony 
zdrowia poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów 
wypoczynkowych i sportowych w okresie od 21.05.2009 r. do 29.05.2009 r. 
na kwotę 8 000 zł. (słownie: osiem tysięcy)
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie 
internetowej www.milanowek.pl oraz w Biurze Promocji Miasta, 
ul. Warszawska 32, tel. 22 499 48 70.

Otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2009 roku

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych 2009 r. (Zarządzenie Burmistrza Miasta Milanówka 
nr 47/V/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.).

Konkurs obejmuje realizację zadań publicznych 2009 r. polecających na:
Zadanie I – Dofi nansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
z Milanówka w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych promującego 
zdrowy styl życia, wspierającego działanie w zakresie profi laktyki i ochrony 
zdrowia poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów 
wypoczynkowych i sportowych w okresie od 19.06.2009 r. do 31.08.2009 r. 
na kwotę 42000 zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące).
Zadanie II  – Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
z Milanówka, w tym wychowanie poprzez sport w okresie od 01.06.2009 r. do 
30.06.2009 r. na kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy).
Zadanie III  – Upowszechnianie kultury oraz edukacji dorosłych w tym 
wydanie przewodnika z okazji 70-lecia powstania cmentarza w okresie od 
01.06.2009 do 31.12.2009 r. na kwotę 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy).
 
 Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na 
stronie internetowej www.milanowek.pl oraz w Biurze Promocji Miasta, 
ul. Warszawska 32, tel. 22 499 48 70.

Obecna sytuacja Znicza w tabe-
li zaczyna powoli przypominać tą 
sprzed roku. Po serii zwycięstw 
pruszkowski zespół rozpoczął 
z kolei serię porażek, gdyż ta z Flo-
tą jest już druga z rzędu. Przegra-
ną w meczu z drużyną ze Świno-
ujścia na siebie powinien wziąć 
bramkarz, Adrian Bieniek, który 
zaprzepaścił starania swoich kole-
gów o dobry wynik jedną kompro-
mitującą interwencją. Awans, któ-
ry jeszcze dwa tygodnie temu był 
na wyciągnięcie ręki, teraz zaczy-
na się oddalać.

Do składu Znicza na mecz z Flotą wró-
cił, po tygodniowej przerwie spowodo-
waną kontuzją, Adrian Bieniek. Nie-
stety, swojego występu do udanych za-
liczyć nie może. W  51. minucie przy 
wyniku 0-0 popełnił  katastrofalny 
w skutkach błąd. Źle ocenił lot piłki wy-
rzuconej z autu i futbolówka przelecia-
ła nad jego rękoma podczas interwen-
cji. Moment dekoncentracji naszego 
bramkarza wykorzystał Paweł Buśkie-
wicz, który mocnym strzałem umieścił 
piłkę w siatce. W tej sytuacji nie popisa-
li się również obrońcy Znicza. Defenso-
rzy będący w licznej przewadze w polu 
karnym nie potrafi li zatrzymać zawod-
nika z Floty. Znicz w niczym nie przy-
pominał drużyny, która miała serię 

14 meczów bez porażki. Ich ataki był 
senne i  bardzo proste do odczytania. 
Nasza drużyna na dobrą sprawę nie by-
ła w stanie tego dnia zagrozić bramce 
gospodarzy i  mecz zakończył się nie-
spodziewanym zwycięstwem Floty Świ-
noujście. Po meczu swojego niezadowo-
lenia z  wyniku i  postawy niektórych 
zawodników nie ukrywał trener Zni-
cza, Dariusz Kubicki: - „Mam preten-
sje do bramkarza, który przy trzynastu 
czy czternastu autach nie wychodzi do 
piłki, a przy piętnastym dopiero się de-
cyduje na takie zagranie. Po prostu, tak 

nieodpowiedzialnie nie można podej-
mować decyzji. Szkoda zdrowia zosta-
wionego przez moich zawodników oraz 
tak długiej podróży do Świnoujścia. 
Wracamy do domu z niczym”
 Obecnie Znicz zanotował spadek 
o  kolejną pozycję na rzecz Zagłębia 
Lubin. Pruszkowianie w tym momen-
cie zajmują 3. pozycję w ligowej tabeli 
uprawniającej do gry w barażach o Eks-
traklasę . Szansa na powiększenie do-
robku punktowego już w  tą sobotę 
(9 maja) o 19.00. Znicz na swoim sta-
dionie podejmie Dolcan Ząbki. 

Znicz przygaszony w walce o Ekstraklasę. 
Czy powtórzy się historia sprzed roku?
Filip Szklarzewski
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Moc: 100W. Gwint: E27. Kolor: patyna. 

1  48 75 kod 42539721, 42420763

2  48 75 kod 42419643

3  48 75 kod 42419650

4   88 129 kod 42419671

latarnia 2 x 100W  448 549 kod 42439705

1

2

4

3

Moc: 1000 W.
polipropylen. 30 l. 

3-stopniowa. 
kod 43404200

13950

 stal. 
60 l.

grzebieniowa 
6-poziomowa. kod 43177596

625
PROMOCJA

649

Leroy Merlin 

 299 375 . Szer.: . 
Wys.: . kod 43368843 

Fotel 174 185  Szer.: . 
Wys.: . kod 43368850

S

995
PROMOCJA

1115


