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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

- To skandal! – przekonują prosząc o ano-
nimowość – Prezydent odpowiada nam 
wszystkim jakąś wyświechtaną formuł-
ką i odsyła do szerszej odpowiedzi, któ-
rej udzielił komuś… rok temu (!). Na do-
datek, żeby tą odpowiedź znaleźć trzeba 
się sporo naszukać, bo do przejrzenia jest 
kilkaset listów na kilkudziesięciu stro-
nach. To lekceważenie nas - rodziców, 
obywateli tego miasta, a zarazem wybor-
ców pana prezydenta.    strona 8.

Wojna o Zana 
 strony 4-5

Kiedy i gdzie te 
ścieżki rowerowe?

Porozumienie dziewięciu gmin w  spra-
wie wspólnej budowy sieci ścieżek rowe-
rowych odbiło się szerokim echem wśród 
naszych czytelników. Komentarze na na-
szej stronie internetowej wyrażały na-
przemian entuzjazm i niewiarę. I liczne 
pytania o szczegóły…. 
  strona 6.

W pruszkowskich 
przedszkolach zabrakło 
miejsc dla ponad 500 dzieci!

Rozmowa z Karolem Frankowskim, za-
wodnikiem 3 edycji wyścigów motocy-
klowych Pucharu Suzuki GSX-R w Po-
znaniu, zajmującym aktualnie V miej-
sce w  klasyfi kacji generalnej w  klasie 
1000 ccm.   strony 10-11.

Jedź szybko, 
tam gdzie wolno...

Komentarz eksperta WPR do wypowie-
dzi Prezydenta Andrzeja Kurzeli w spra-
wie bezpłatnego internetu w Pruszkowie. 
  strona 12.

Dla kogo bezpłatny 
internet?
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Polityka Eurowybory

Kampania wyborcza do 

Parlamentu Europejskiego 

weszła w fazę fi nałową. 

Wszystkie miejsca nadające się 

do prezentowania materiałów są 

już dawno zajęte przez plakaty 

z uśmiechniętymi konterfektami, 

starających się o europejski 

mandat. W stacjach TV trwa 

nieustający konkurs piękności 

i zdecydowane współzawodnictwo 

w formułowaniu populistycznych 

haseł i wyborczych obietnic. 

Media papierowe i elektroniczne 

publikują sondaże i najnowsze 

prognozy. Będzie lepiej, piękniej, 

mądrzej. Oczywiście pod 

warunkiem,  że oddasz Twój głos 

na Naszego kandydata.

WPR: W trakcie organizowanej przez 
gazetę WPR debaty wyborczej poja-
wił się temat wyłączenia metropo-
lii warszawskiej z obszaru Mazow-
sza, co jak utrzymują pomysłodaw-
cy takiego rozwiązania (PiS), miałoby 
przyczynić się do łatwiejszego pozy-
skiwania środków unijnych przez ma-
łe i biedniejsze miejscowości, którym 
Warszawa, mająca poziom dochodów 
porównywalny z poziomem unijnym, 
utrudnia lub wręcz uniemożliwia do-
stęp.  
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas: To po-
mysł zły, a rozumowanie błędne. 
Po pierwsze: wyłączenie Warsza-
wy wraz jej metropolitalnym oto-
czeniem – z najbliższymi miasta-
mi m. in. Pruszkowem, Piasto-
wem, Piasecznem, Raszynem, itp. 
– czyli obszaru, na którym miesz-
ka w przybliżeniu ok. 3 mln miesz-
kańców pozbawiłoby go w prakty-
ce prawa i dostępu do wszystkich 
dużych funduszy europejskich. 
Pomysłodawcy takiego rozwiąza-
nia (PiS) twierdzą, że są w zamian 
osobne, specjalne środki na rozwój 
metropolii. To nieprawda. Osob-
nych funduszy na rozwój metropo-
lii jak dotąd w Unii nie ma. Są tyl-
ko propozycje. Istnieją środki na 
rewitalizację zaniedbanych części 
wielkich miast, tylko na ich biedne 
i  zrujnowane fragmenty. Istnieją 
fundusze na rozwój kapitału ludz-
kiego, na rozwój technologii, nauki. 
I one trafi ają przede wszystkim do 
wielkich ośrodków miejskich. Ale 

te środki razem wzięte są dziesiąt-
ki razy mniejsze i zupełnie niepo-
równywalne z funduszami rozwo-
jowymi na wszelkie potrzeby in-
westycyjne jak: drogi, koleje, mo-
sty, lotniska, kanalizację, wodocią-
gi, różną infrastrukturę technicz-
ną, energetyczną, i na infrastruk-
turę społeczną. Zatem gdyby me-
tropolia warszawska – Warszawa 
wraz z okolicznymi miejscowościa-
mi – nagle została wyłączona z wo-
jewództwa mazowieckiego, to z po-
wodu swojej zamożności utraciły-
by prawo do otrzymywania wiel-
kich funduszy, zachowując tylko 
prawa do pomocy dużo mniejszej 
na różne wycinkowe, szczegółowe 
cele. Osobne fundusze na rozwój 
metropolii to jest na razie tylko po-
mysł i to bardzo niepewny. Przypo-
mina odwróconą sytuację z popu-
larnego przysłowia: usiłuje się zło-
wić wróbla na dachu, podczas gdy 
gołąbek jest w garści...

WPR: No więc, jak to jest z tym gołąb-
kiem? Trzymamy go w garści czy nie? 
Bo z jednej strony słyszymy o wiel-
kich inwestycjach, ale tak napraw-
dę... wyłącznie słyszymy. A może ta 
Warszawa zabiera wszystko dla sie-
bie, a ubodzy krewni dostają tylko to, 
czego nie jest w stanie przełknąć? 
GKZ: Teraz Warszawa i metropolia 
mają dostęp do wielkich funduszy, 
za które dokonywane są ogromne 
inwestycje. Mój ulubiony przykład 
to plany na ponad 2 mld złotych na 
inwestycje kolejowe - nie licząc re-
alizowanych z funduszy państwo-
wych. O tak wielkich inwestycjach 
bez unijnego wsparcia nie mogłoby 
być mowy. Nie byłoby planowanej 
inwestycji w modernizację Alei Je-
rozolimskich, Alei Wojska Polskie-
go w Pruszkowie, w Paszkowian-
kę. Skutek byłby katastrofalny. Już 
sam ten fakt wystarczyłby, aby wy-
kazać absurdalność pomysłu, ale 
jest jeszcze inny powód przeciwko 
tej koncepcji. Województwo Mazo-
wieckie ma swoje więzi wewnętrz-
ne. Z faktu, że jest w nim Warsza-
wa korzysta cała reszta; z  jej dy-
namizmu gospodarczego, pozio-
mu wytwarzanego produktu, wy-
sokich podatków. A sama Warsza-
wa również odnosi korzyści, bo ma 
specyfi czne tereny rozwojowe. In-
westuje w  transport, w szczegól-
ności w Koleje Mazowieckie, które 

umożliwiają łatwy dojazd do pra-
cy nawet z odległych miejscowo-
ści województwa. Wzmacnia to ry-
nek pracy, ratuje przed defi cytem 
rąk do pracy w samej Warszawie, 
gdzie praktycznie nie występuje 
zjawisko bezrobocia, a zapotrzebo-
wanie na ręce do pracy jest mocno 
odczuwalne. 
 Te naturalne więzi zostałyby 
przecięte z wielką stratą zarówno 
dla metropolii, która stałaby się 
odizolowaną wyspą, jak i dla reszty 
województwa mazowieckiego, któ-
re z kolei byłoby odcięte od głów-
nego źródła dynamizmu, wzrostu 
i rozwoju. To, że metropolia war-
szawska pomaga w dużym stopniu 
rozwijać się reszcie województwa – 
to wszystko zostałoby zniszczone. 
Sztucznie wykrojone województwo 
metropolitalne musiałoby na doda-
tek płacić bardzo wysokie „janosi-
kowe” – odprowadzać dużą część 
swoich dochodów do województw 
najbiedniejszych, np. na Lubelsz-
czyznę czy w Świętokrzyskie. Nie 
Radom ani Siedlce zobaczyłyby te 
pieniądze. Dla Mazowsza – czysta 
katastrofalna strata.

WPR: Ale może wtedy te mniejsze, 
biedniejsze miejscowości miałyby 
szansę na wyższe dofi nansowanie 
z Brukseli, na szybszy rozwój, na wię-
cej środków unijnych?
GKZ: Takiej szansy nie ma, bo być 
nie może. Środki unijne nie są przy-
dzielane wedle stopnia biedy, tylko 
albo się je dostaje, albo się ich nie 
dostaje. Reszta województwa do-
stałaby dokładnie tyle samo, nie-
zależnie od tego, czy Warszawa 
jest częścią Mazowsza, czy zosta-
nie od niego odcięta. A wyłącze-
nie Warszawy zniszczyłoby jed-
ność, stałość i spójność wojewódz-
twa. Dla Warszawy i metropolii to 
jest sprawa życia i śmierci. Nie po-
winno się tego robić, co więcej ist-
nieje rozwiązanie, które zapewni 
i metropolii warszawskiej i reszcie 
województwa stały i dynamiczny 
rozwój. Zamiast dzielić wojewódz-
two należy wybrać jego silną re-
prezentację do Parlamentu Euro-
pejskiego, a zwłaszcza do Europej-
skiej Partii Ludowej, największego, 
najbardziej wpływowego klubu, po 
to, aby skutecznie zmieniać unijne 
zasady. Zasady przyznawania fun-
duszy rozwojowych to są decyzje 

Metropolia Warszawska wyłączona z obszaru Mazowsza?

niższego rzędu. One nie są świę-
te, nie są nawet zapisane w trakta-
tach. Podejmowane są przez Parla-
ment wspólnie z Komisją Europej-
ską. I z inicjatywy parlamentu mo-
gą być zmieniane. W szczególności 
tzw. próg zamożności, który mo-
że być podniesiony. Obecnie prawo 
do wielkich funduszy rozwojowych 
mają regiony, w których poziom nie 
przekracza 75%  średniej unijnej. 
Mazowsze juz ten poziom prze-
kroczyło, ale można ten próg pod-
nieść np. do 85%, co jest już szero-
ko dyskutowane w Unii, choć de-
cyzje jeszcze nie zapadły. Potrzeb-
ny jest w Unii mocny głos, poprzez 
Europejską Partię Ludową, aby de-
cyzje te mogły zapaść. Wtedy całe 
Mazowsze mogłoby otrzymać ta-
kie fundusze co najmniej na kolej-
ne siedem lat (2014-2020).

WPR: Czy rozwiązania takie były już 
w UE stosowane?
GKZ: Istnieje tzw. precedens hisz-
pańsko-portugalski. Niektóre re-
giony tych krajów, a  zwłaszcza 
Hiszpanii przekroczyły próg 75% 
a  jednak nie zostały ukarane za 
sukces. Dano im okresy przejścio-
we na kolejne siedmiolatki. (Unij-
ne perspektywy finansowe po-
dejmowane są na okresy 7-letnie. 
Przyp. redakcji) Te regiony korzy-
stają z wielkich funduszy europej-
skich na lata 2007-2013, by umoż-
liwić im utrwalenie osiągniętego 
rozwoju na kolejne 7 lat. Tak sa-
mo  może być z Mazowszem, które 
za swój sukces również nie powin-
no ponosić kary. Nawet wtedy, gdy 
próg unijny nie zostanie podniesio-
ny wielkie fundusze może otrzy-
mywać aż do roku 2020. a nawet 
dłużej. Trzeba tylko wiedzieć jak to 
zrobić i posiadać silny głos w Parla-
mencie Europejskim. A sukces wy-
borczy Platformy Obywatelskiej 
poprzez Europejską Partię Ludową 
taką moc zapewni. 

WPR: Dziękuję za rozmowę i mam na-
dzieję, że kiedy usłyszę ów mocny 
głos za rozwojem Mazowsza w Parla-
mencie Europejskim okaże się, że na-
leży do eurodeputowanego Grzego-
rza Kostrzewy-Zorbasa, naszego re-
dakcyjnego kolegi. Tego Ci Grzegorzu 
wszyscy życzymy. 

rozmawiał Bolo Skoczylas

Eurowybory. Wywiad z Grzegorzem Kostrzewą-Zorbasem, kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy 
Platformy Obywatelskiej, naszym redakcyjnym kolegą.

50-letni doktor politologii. Aktywny samorządowiec związany od zawsze z metro-
polią warszawską. Jako dwudziestolatek działał w opozycji demokratycznej, na-
stępnie w Solidarności. Podczas stanu wojennego organizator podziemnych wy-
dawnictw i autor tekstów zamieszczanych w polskiej prasie na Zachodzie. Więzio-
ny za udział w strajku w Ursusie w 1988 roku. Posiada świadectwo pokrzywdzone-
go przez organy bezpieczeństwa PRL.
Po 1989 roku objął stanowiska dyrektorskie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
i Ministerstwie Obrony Narodowej. Był głównym negocjatorem wycofania wojsk 
sowieckich z Polski. Dzięki misjom dyplomatycznym poznał doskonale Europę i jej 
politykę. Ukończył Uniwersytet Georgetown w Waszyngtonie – najstarszą uczel-
nię katolicką w USA. Doktoryzował się u Zbigniewa Brzezińskiego na Uniwersyte-
cie Johns Hopkins, zaliczanym do 20 najlepszych uczelni świata. Obecnie jest rad-
nym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Otrzymał 28 515 głosów – najwię-
cej w historii wyborów samorządowych w swoim okręgu. Przewodniczący Komi-
sji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego, która zaj-
muje się m.in. Funduszami UE. Reprezentuje Mazowsze na forach europejskich, jest 
członkiem zarządu europejskiego Stowarzyszenia Regionów ds. Lotnictwa. Na je-
go wniosek Sejmik opracowuje strategiczne inwestycje w nowoczesne koleje regio-
nalne i metropolitalne. Zainteresowania europejskie dzieli z żoną Wiesławą, która 
przez 10 lat zajmowała się sprawami kultury, edukacji i praw człowieka w polskim 
biurze Rady Europy. Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Ład na Mazow-
szu” – forum współpracy społeczników i samorządowców Warszawy oraz kilku-
dziesięciu miejscowości i gmin metropolii.
Od 5 lat należy do Platformy Obywatelskiej. Wcześniej nie należał do innej par-
tii. Regularnie komentuje dla mediów sprawy Mazowsza i Polski, Europy i świata.

 Właśnie dziś mija 20 lat od czasu pamiętnych wyborów 4. czerwca 
1989 roku.  Pierwszych prawie wolnych wyborów w Polsce. Prawie na 
ogół robi wielka różnicę. W tym przypadku było odwrotnie. Wtedy 
reguła stała się wyjątkiem. Wynik wyborów był ogromnym sukcesem 
Solidarności, ale równie wielkim zaskoczeniem dla obozu rządzącego, 
dysponującego środkami i aparatem władzy. Podobnie zaskoczona była 
strona opozycyjna. Jeszcze na krótko przed wyborami obawiano się, 
że „Solidarność” może zdobyć tylko kilka lub kilkanaście mandatów. 
Wynik wyborów przeszedł wszelkie oczekiwania. Na 161 wakujących 
miejsc w sejmie opozycja zdobyła w pierwszej turze 160 mandatów, 
a w wyborach do Senatu łącznie 99 mandatów ze 100 możliwych. 
Wynik ten w dużym stopniu zawdzięczamy niesłychanie wysokiej 
frekwencji wyborczej, która w pierwszej turze osiągnęła aż 62%. 
 
 To właśnie wynik tamtych wyborów przesądził o defi nitywnym 
upadku komunizmu i przemianach ustrojowych w naszym kraju. 
Pamiętacie Państwo tą słynną już wypowiedź  aktorki Joanny 
Szczepkowskiej, która w Dzienniku Telewizyjnym oświadczyła: „Proszę 
Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm”. 
 
 Minęło 20 lat. Dziś żyjemy w wolnym demokratycznym kraju. 
Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Nasze bezpieczeństwo 
gwarantuje przynależność do krajów NATO. Rozwój gospodarczy jaki 
osiągnęliśmy w czasie tych dwudziestu lat jest niebywały. Określa 
się go wzrostem PKB na poziomie 80 %. Zniknęły granice - możemy 
swobodnie podróżować po Europie i świecie. Polacy mogą uczyć się 
w najbardziej renomowanych uczelniach zagranicznych. Zamieszkać 
i podejmować pracę prawie wszędzie tam, gdzie zechcą. Spędzać 
wakacje w nawet najodleglejszych miejscach świata. Polska jest 
zupełnie inna niż te 20 lat temu.
 
 Najtrudniej jest zmienić mentalność. Jest w nas Polakach coś 
takiego, że nie potrafi my różnić się już nie tylko pięknie, ale nawet 
normalnie. Kiedy nie staje wrogów musimy ich sami sobie wymyśleć, 
albo stworzyć. Wystarczy obejrzeć telewizję, posłuchać polityków, 
przeczytać najnowsze doniesienia prasowe, a jeszcze lepiej internetowe 
komentarze... Nie potrafi my nawet cieszyć się z największego wspólnie 
osiągniętego sukcesu.  

 Za kilka dni czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. 
Zainteresowanie nimi w najmniejszym stopniu nie przypomina 
atmosfery tamtych czerwcowych wyborów. Z ostatnich 
przeprowadzonych sondaży wynika, że spodziewana frekwencja jest 
daleka od tej sprzed 20 lat. Jaka będzie rzeczywista, przekonamy sie 
już w najbliższą niedzielę.

Dwie dekady       Bogdan Skoczylas
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Pan nie jest politykiem a kandyduje Pan do 
Parlamentu Europejskiego. Nie należy Pan do 
żadnej partii i jest na liście PSL. Co się stało?

Niektórych może rzeczywiście dziwić 
moja kandydatura. Nigdy nie byłem po-
litykiem, a tym bardziej politykiem par-
tyjnym. Ale chcę wszystkich uspokoić: 
pozostanę dziennikarzem i  obywate-
lem, który troszczy się o nasze wspól-
ne dobro... 
 Dlaczego kandyduję? Co prawda 
nie miałem zaszczytu urodzić się jako 
Polak, ale mam żonę Polkę i dzieci uro-
dzone w  Warszawie, na Woli. To też 
mnie zobowiązuje do dbania o  dobro 
Polski – naszego wspólnego kraju. 
 Zawsze myślałem - i pisałem o tym 
wielokrotnie - że Europa może wiele 
dobrego oczekiwać od Polski auten-
tycznej, prawdziwej, dumnej. 
 Czerpałem i czerpię z Polski nowe-
go ducha, który jest bardzo potrzebny 
Zachodniej Europie. Jako Polacy mo-
żemy być dumni z siebie. Musimy zro-
zumieć, że wiele z tego, co jest warto-
ściowe na świecie w ostatnich 50 la-
tach przyszło z tej ziemi, z Polski wła-
śnie, a więc - ideały Solidarności i na-
uka Jana Pawła II. 
 Wierzę w Europę opartą na szacun-
ku dla godności osoby ludzkiej. Europa, 
zwłaszcza w tych czasach cywilizacyjne-
go kryzysu, szukająca nowej drogi, musi 
na nowo być inspiracją świata, kolebką 
humanizmu. Europa musi być Euro-
pą, ale Europa nie będzie Europą, je-
śli najpierw Polska nie będzie Polską. 
Europa niczego nie zyska z  Polski, je-
śli Polacy pozostaną z  kompleksami 
i  o  tym wielokrotnie pisałem. Nieste-
ty niektórzy wstydzą się własnego kra-

ju. Zamiast okazywać dumę ze swojej 
ojczyzny - a przynajmniej z Polski So-
lidarności i Jana Pawła II - są chorzy 
na Polskę! 
   Gdybym został wybrany, to moim 
pierwszym celem byłoby, więc bronić 
godności Polski. Mówiłbym ludziom 
Zachodu, że powinni przestać patrzyć 
na Polskę z  góry, że właściwie od Pol-
ski, od Polski Solidarności i Jana Paw-
ła II, mogą się wiele nauczyć. W natu-
ralny sposób mógłbym stać się pomo-
stem między Francją, a  szerzej Euro-
pą Zachodnią a Polską. Znając mental-
ność ludzi z Zachodu, mówiąc ich języ-
kami, łatwiej będzie mi nawiązać sku-
teczny kontakt. 

Jak Pan widzi przyszłość Unii Europejskiej? 
Dlaczego nie wywołuje entuzjazmu wśród 
obywateli?
     Zastanawiałem się od dłuższego cza-

su nad tym. Ojcowie Europy, Monnet, 
Schuman, de Gasperi, Adenauer, za-
częli budowę Unii z  wielkim entuzja-
zmem. Co zostało z  tego entuzjazmu? 
Gdzie się zapodział? Dlaczego znik-
nął? Doszedłem do wniosku, że tak się 
dzieje, że obywatele odwracają się od 
Europy i  często nie idą głosować, dla-
tego, że Unia w  dzisiejszej formie jest 
zbyt biurokratyczna, zbyt zamknięta 
w sobie, za bardzo zorientowana w kie-
runku biznesu i  zysku materialnego.
Najwyższy czas, aby temu zaradzić. Jeśli 
ktoś zagłosuje na mnie musi wiedzieć, 
że to będzie, aby:
- budować Europę nie tylko biurokra-
tów, lecz Europę narodów i obywateli.
- promować Europę nie tylko biznesu, 
lecz też solidarności i sprawiedliwości 
społecznej.
 - afi rmować nie Europę materializmu, 
lecz Europę ducha, tak bliską Jana Paw-

ła II, gdyż wartość Europy to Europa 
wartości.

Dobrze, ale jakie konkretne programy chce 
Pan wywalczyć dla Polski?
 Po pierwsze, nie za bardzo lubię 
taki sposób postawienia pytania. Pre-
zydent Kennedy mówił ongiś, iż Ame-
rykanie powinni przestać pytać o to, co 
Ameryka może dla nich, ale zastanowić 
się nad tym, co oni mogą dla Ameryki. 
Myślę podobnie, że Polacy powinni bar-
dziej zadawać sobie pytanie:, co mogą 
dla Europy? A mogą bardzo dużo! Kraj 
Papieża-Polaka i  Jego nauka może być 
na nowo inspiracją Europy.
 Ale naturalnie potrzebne są kon-
kretne programy dla Polski. Oto, co na-
leży zrobić w pierwszej kolejności:
 - walczyć o upowszechnienie europej-
skiej polityki pro-rodzinnej, klucza do 
harmonijnego rozwoju. Europa musi 
być też Europą rodzin. 
- budować politykę przyjazną dla ro-
dzinnych gospodarstw wiejskich.
- wzmacniać politykę szacunku dla śro-
dowiska naturalnego. Obejmuje ona 
zarówno ochronę walorów przyrodni-
czych jak utworzenie europejskiego pro-
gramu pomocy, który wspierałby bu-
downictwo ekologiczne oraz czynił ist-
niejące budynki bardziej przyjazne śro-
dowisku.
- tworzyć europejski fundusz pomocy 
dla ludzi najbardziej dotkniętych kryzy-
sem i  zagrożonym marginalizacją spo-
łeczną. (Nie jest moralne, że Europa pła-
ci ogromne sumy bankowcom, którzy 
ponoszą winę za kryzys- a nic ludziom, 
którzy są jego ofi arami).
- zaproponować utworzenie europej-
skiego systemu stypendialnego dla 

młodzieży uzdolnionej, niezależnie 
skąd pochodzącej.
- umacniać znaczenie polityki popra-
wy stanu infrastruktury. Polska po-
winna otrzymać odpowiednie fundu-
sze z jednej strony dla rozwinięcia sieci 
szybkich pociągów, i z drugiej dla bu-
dowy sprawnej komunikacji podmiej-
skiej łączącej podwarszawskie miejsco-
wości ze stolicą. 

Istotnie, Pański program różni się od tego, co 
proponują inni kandydaci. W czym jeszcze jest 
Pan „inny”?
Już w  tym, że nie pragnę robić „ka-
riery” politycznej. W moim wieku by-
łoby to wręcz śmieszne. Chcę po pro-
stu przez najbliższe 5 lat służyć, najle-
piej jak mogę, i sprawie polskiej i Euro-
pie. Chcę być w Europie z Polską w ser-
cu! Dalej, zrobię wszystko, aby się za-
bezpieczyć przed groźbą alienacji od 
wyborców, tak częstej u  polityków. 
Będę budować (już budowałem pod-
czas kampanii) oddolną wspólnotę lu-
dzi dobrej woli. Będę, więc w  stałym 
kontakcie i z samorządami i z organi-
zacjami pozarządowymi i  z  obywate-
lami. Będą mogli w  każdej chwili być 
z mną w kontakcie czy to na komórkę 
czy to przez internet i przekazywać mi 
rady, sugestie, propozycje czy też… sło-
wa krytyki (oby nie były potrzebne!). 
Wszystko będzie przejrzyste. Wresz-
cie to, na czym opieram swoją działal-
ność nie jest małostkową polityką jak 
zwykle, i nie jest ani lewicowe ani pra-
wicowe. Tak jak chciał Jan Paweł II, jest 
po prostu oparte na afi rmacji szacun-
ku dla godności człowieka w  każdym 
wymiarze. Czy to nie jest inny sposób 
uprawiania polityki?

Wywiad z Bernardem Margueritte - kandydatem do Parlamentu Europejskiego

-„To prawie tak, jak dla Arabów pielgrzym-
ka do Mekki” – żartowali między sobą człon-
kowie Stowarzyszenia „Ład Na Mazow-
szu” podczas spotkania w Podkowie Leśnej.  
W ramach programu wzajemnych spotkań 
w różnych miastach tym razem organizacja 
zawitała właśnie do Podkowy.
 

P
o jesiennej gościnie w Mi-
lanówku to już druga wi-
zyta tego Stowarzyszenia 
w  naszym regionie. De-
bata odbyła się w podko-
wiańskim Pałacyku Ka-

syno. Taka dyskusja, wymiana spostrze-

żeń i doświadczeń z rozwiązywania lokal-
nych problemów jest właśnie głównym 
celem tego rodzaju wizyt „Ładu” w mazo-
wieckich miastach. Wiele problemów jest 
przecież wspólnych, a wypracowane me-
tody ich rozwiązywania mogą się przydać 
innym.  Burmistrz Podkowy Andrzej Ko-
ścielny, zarazem wiceprezes Stowarzysze-
nia, informował jak Podkowa Leśna da-
je sobie radę z rozwiązywaniem codzien-
nych i niecodziennych problemów stara-
jąc się tworzyć klimat przyjazny do życia 
dla mieszkańców. 
 Samowole budowlane, lekceważe-
nie zastrzeżeń projektowych czy kłopo-

ty wynikające z ograniczeń jakie narzu-
ca współczesnej infrastrukturze miesz-
kalnej zabytkowy charakter zabudowy 
– to problemy znane w Podkowie Leśnej 
nie od dziś. Gospodarze opowiadali jak 

sobie z nimi radzą. Ot, choćby słynny już 
problem sporu z miejscową Ligą Ochrony 
Przyrody o charakter i funkcje użytkowe 
Miejskiego Parku Leśnego, który przez la-
ta komunistycznego zaniedbania zdzi-
czał na tyle, że obecnie aktywiści Ligi wo-
leli by go traktować jak rezerwat przyrody, 
a nie przestrzeń publiczną służącą rekre-
acji mieszkańców.
 Prezes „Ładu Na Mazowszu” Grzegorz 
Kostrzewa-Zorbas, korzystając z  okazji 
goszczenia Stowarzyszenia w Podkowie 
poinformował o ostatnich dokonaniach 
Sejmiku Mazowieckiego istotnych dla te-
go akurat regionu.
 - Zarząd Województwa po latach po-
konywania barier proceduralnych po-
dzielił wreszcie będące w jego gestii środ-

ki unijne przeznaczone na budowę dróg. 
Jako Sejmik Mazowiecki rozdysponowa-
liśmy ogromna kwotę 1,4 miliarda zł – 
mówił prezes Kostrzewa-Zorbas, korzy-
stając w tym przypadku z roli przewodni-
czącego Komisji Strategii Rozwoju Regio-
nalnego i Zagospodarowania Przestrzen-
nego  Sejmiku – Udało nam się uratować 
koncepcję budowy „Paszkowianki”, któ-
ra odciąży tutejsze lokalne drogi od ruchu 
tranzytowego, a także plany rozbudowy 
drogi 719 z Warszawy do Grodziska Ma-
zowieckiego, która do Pruszkowa zostanie 
poszerzona do trzech pasów ruchu, a na-
stępnie do Milanówka, do dwóch. Powin-
no to w dużej mierze rozwiązać narastają-
ce w całym Paśmie WKD problemy komu-
nikacyjne. [bm]

„Ład Na Mazowszu” w Podkowie Leśnej

Artykuł sponsorowany
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Etap pierwszy. Protest. 
Protest uczniów, rodziców, nauczy-
cieli, rad, stowarzyszeń, absolwen-
tów, przyjaciół, obrońców oraz sym-
patyków trwa i  nabiera rozpędu. 
W ślad za centralnymi temat podję-
ły media lokalne: Pruszkowska Tele-
wizja Kablowa, radio Bogoria, gazety. 
Wywiad ze Starostą Pruszkowskim 
opublikowany w poprzednim nume-
rze WPR wywołał taką falę komenta-
rzy na naszym internetowym forum, 
że pełne zaprezentowanie ich treści 
przekroczyłoby znacznie objętość 
gazety. Pierwsze pojawiły się jeszcze 
przed rozpoczęciem kolportażu pa-
pierowej wersji pisma, które dotar-
ło do czytelników w piątek przed po-
łudniem. Telefony też. Dla porządku 
kilka z nich pozwolę sobie zacytować 
(ramka po lewej stronie).
 Na redakcyjnym kolegium posta-
nowiliśmy, że wypowiedzi z interne-
towego forum, które dotyczą likwida-
cji czy przeniesienia L.O. im T. Zana 
komentować nie będziemy. Wstrzy-
mamy się do czasu defi nitywnego 
wyjaśnienia sprawy. Bo wiedza, którą 
posiadamy jest zbyt mała i niejedno-
znaczna, abyśmy mogli wypowiadać 
się w tej sprawie, która według jed-
nej ze stron sporu jest, według dru-

giej nie istnieje i jest wyłącznie dyżur-
nym tematem zastępczym. Taka kla-
syczna dychotomia poglądów. 

Etap drugi. Środek 
nadzwyczajny, 
Sesja Rady Powiatu
Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu, 
zwołana w ubiegły piątek, 29. maja 
również niewiele w tej sprawie wyja-
śniła. Dwa punkty porządku obrad: 
„Informacja Zarządu Powiatu Prusz-
kowskiego dotycząca odwołania Dy-
rektor Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w  Pruszkowie, ul. Daszyń-
skiego 6" i „Podjęcie uchwały w spra-
wie przekazania do Komisji Rewi-
zyjnej skargi Pani Krystyny Szydłak 
w związku z odwołaniem ze stanowi-
ska Dyrektora Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Pruszkowie ul. Da-
szyńskiego 6 na podstawie Uchwały 
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 
148/1684/2009 z dnia 29.04.2009 
r./BR-315/09” ze sprawą przeniesie-
nia Zana wspólnego zbyt wiele nie 
miały. Dotyczyły odwołania ze sta-
nowiska Dyrektor tej szkoły. Ow-
szem temat przewijał się w  wypo-
wiedziach i części radnych, i wystą-
pieniach przybyłych gości, ale raczej 
w charakterze backgroundu, czy jak 
kto woli okoliczności sprawy, a nie 
głównego tematu porządku obrad. 
Nie podjęto żadnych wiążących usta-
leń co do przyszłości szkoły. Nie pa-

dła również jednoznaczna propozy-
cja gotowości do podjęcia przyszłych 
rozmów i  wypracowania formuły 
rozwiązania sporu. Padały za to wza-
jemne zarzuty i oskarżenia o złośli-
wość, upór i złą wolę.  
 Odnoszę wrażenie, że ani nad-
zwyczajny tryb zwołania sesji, ani 
merytoryczna treść wystąpień części 
radnych nie miała na celu rozstrzy-
gnięcia czy załagodzenia konfl iktu, 
a wręcz przeciwnie, była sposobem 
na jego podsycenie i przy okazji za-
prezentowanie oraz podkreślenie 
opozycyjnej postawy w stosunku do 
sprawującej władzę większości. Moż-
na i tak, tylko czy to jest sposób na 
wyjście z impasu? Stawiam pytanie 
zasadnicze, jeśli celem miałoby być 
dojście do porozumienia to demon-
stracja siły (?) i agresywne zachowa-
nia z pewnością nie przyspieszą osią-
gnięcia konsensusu. Rezultat jest ta-
ki, że wszyscy pozostali przy swoich 
racjach, a perspektywa porozumienia 
znacznie się oddaliła. Teraz wypada 
tylko czekać na decyzję prokuratury 
i rozstrzygnięcie sądu. A to może po-
trwać w najlepszym razie kilka mie-
sięcy.

Etap trzeci. Wojna na media
Od pewnego czasu nagrywam 
wszystkie materiały emitowane 
przez STKablową. Na wszelki wypa-
dek również i wywiady emitowane 
w Radiu Bogoria. Materiały praso-

we konkurencji i własne odkładam 
skwapliwie do redakcyjnego archi-
wum. Jestem przekonany, że jeszcze 
się przydadzą. 
- Nie było wystąpienia miasta o prze-
jęcie Liceum Zana – oświadcza Staro-
sta, E. Smolińska. 
- Wystąpiliśmy z  pismem, ale nie 
otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi 
– twierdzi wiceprezydent A. Króli-
kowski. 
- Nie ma zamiaru przeniesienia li-
ceum Zana do obiektów na ul. Go-
mulińskiego, przynajmniej w  naj-
bliższych kilku latach. (starosta E. 
Smolińska)
- To pewne. Decyzje zapadły, Zan ma 
być przeniesiony w 2010 roku.(wice-
prezydent A. Królikowski.) 
Takich przeciwstawnych wypowie-
dzi jest dużo więcej. A wszystkie pa-
dły w  ciągu tylko jednego miesią-
ca. No więc jak to naprawdę jest? 
Komu wierzyć? Ktoś musi mijać się 
z prawdą, bo obie wersje wyklucza-
ją się wzajemnie. Jeszcze manipula-
cja czy już prowokacja? A może tylko 
ktoś ma zwyczajnie kłopoty z pamię-
cią?  A my na wypadek ataku amne-
zji zbieramy wycinki prasowe, a więk-
szość wypowiedzi nagrywamy. Wol-
no nam. Póki, co żyjemy w wolnym 
kraju. 
Etap czwarty. Rozmowa z Mar-
kiem Prędotą, Przewodniczą-
cym Rady Rodziców LO Zana.

Wojna pruszkowsko-pruszkowska

Bogdan Skoczylas
redaktor naczelny WPR

 Komentarze czyli ogólna bijatyka

Najszybszy był: spin-doctor. Dodano: 2009-05-21 21:30:00 
Dlaczego WPR prezentuje tylko stanowisko jednej ze stron, czyli Pani starosty 
z Platformy obywatelskiej? Dlaczego gazetawpr prezentuje tylko jednego kan-
dydata do parlamentu europejskiego, należącego do tej samej partii Platformy?
A dalej już poszło składnie:
Anna., Dodano: 2009-05-22 15:48:51 
Pani Starosta ma naprawdę bujną wyobraźnię. Wszystko co opisuje to same 
bzdury i jakieś oszczerstwa. Jeżeli jest pani taka chętna do rozmów, to dlaczego 
nie stawiła się pani na proteście w LO im. Tomasza Zana? Strach? 
Baca, Dodano: 2009-05-22 17:41:59 
Do Zana nie chodziłem, ale byłem tam parę razy i moja (bezstronna) ocena jest 
taka, że ten budynek na współczesne wyobrażenie nowoczesnej szkoły nie nada-
je sie wcale. Nie bardzo więc potrafi ę zrozumieć dlaczego taki upór przed przenie-
sieniem szkoły do nowego kompleksu (???). Wyraźnie mi to pachnie celowo pod-
sycaną rozróbą, tym bardziej że w pierwszym szeregu protestujących przeciwko 
decyzjom Starostwa stanęli działacze PISu (znani i wypróbowani w bojach obroń-
cy sprawiedliwości i prawa). Przydało by się trochę otrzeźwienia i rzeczowej oce-
ny sytuacji, bo cierpią na tym dzieci!
dominik, Dodano: 2009-05-22 18:04:34 
Czytam to i dziwię się wielce. Nikt z nauczycieli nie zmuszał uczniów do zakła-
dania koszulek. To uczniowie powzięli taki pomysł i chcieli wystąpić w realizo-
wanym przez TVP INFO programie. Jesteśmy bardzo zbulwersowani tym, że 
traktuje się NAS jak PIĘCIOLATKÓW, którym można coś nakazać i nimi ma-
nipulować. Jest to po prostu obraza dla wszystkich uczniów tej szkoły. Nie chce-
my aby władze, którzy defakto są wybierani przez społeczeństwo w taki sposób 
traktowali obywateli.
xxx, Dodano: 2009-05-22 18:23:35 
A mnie koledzy buntowali, ale sie nie przyznam, bo sie boje...

 Ostatnie wpisy są dosłownie sprzed kilku dni:
koza k., Dodano: 2009-06-01 17:35:18 
Fanatycy Zana. O czym wy bredzicie? Pokażcie mi choć jedno zdanie, w którym 
jest mowa o niepewnym losie szkoły. To nauczyciele boją się o swoje ćwierćetaty, 
bo jak będzie nowy dyrektor to pozamiata w inną stronę. I stąd cały dym. Hey! 
Teachers! Leave them kids alone!
SZP4K3R, Dodano: 2009-06-02 17:37:20 
@Koza k: Skory Ty nie widzisz nigdzie żadnego problemu i zagrożenia dla szkoły 
to albo nie śledzisz tej sprawy od początku albo nie umiesz czytać. Co do etatów 
nauczycieli, to nie o to chodzi. Nowy dyrektor nie będzie zwalniał kadry, bo w Me-
chanach nie ma tylu nauczycieli, żeby poradzili sobie z dodatkowymi trzema set-
kami ludzi. To w przypadku gdyby ludzie z Mechanów zostali na swoim miejscu. 
Jeśli mieliby oni zostać przeniesieni, to nauczycieli nie zostanie żadnych, także 
wszyscy z Zana i tak będą musieli zostać. No, o etaty mogliby martwić się co naj-
wyżej WFiści. W Mechanach jest ich pewnie aż za dużo.
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WPR - Czy uważa Pan, że Nadzwy-
czajna Sesja Rady Powiatu mogła 
zmienić decyzję Zarządu Powia-
tu w sprawie zwolnienia Dyrektor 
Szydłak?  
Marek Prędota - Nadzwyczajność 
tej sesji odczytałem w ten sposób, 
że dawała nam także prawo wypo-
wiedzenia się w tej sprawie. Rada ro-
dziców reprezentuje uczniów i rodzi-
ców danej szkoły i w myśl ustawy o 
systemie oświaty (art. 53 i 54)  mo-
że i powinna przekazywać swoje opi-
nie do organu prowadzącego, którym 
jest Starostwo Powiatowe. Sądziłem, 
że powinno się nas wysłuchać. W pi-

śmie z 22. maja br. pisaliśmy do Sta-
rostwa, aby panią Dyrektor przywró-
cić, bo do czasu kiedy nie ma posta-
nowień niezawisłego sądu czy dzia-
łań prokuratury p. Szydłak pozosta-
je wg nas niewinna. W dniach 3 -16 
czerwca ma być zorganizowany kon-
kurs na Dyrektora. Decyzje sądu za-
padną dopiero w sierpniu, pani Mał-
gorzata Wróblewska pełni funkcję 
p.o. Dyrektora do września. Wystą-
piliśmy więc, aby ten konkurs prze-
sunąć w czasie. I takie pytanie chcia-
łem zadać. Byłem przekonany, że 
Przewodniczący Rady (po naszych 
pismach) zaprosi nas na to nadzwy-

czajne posiedzenie rady. Dla nas ta 
nadzwyczajność była o tyle ważna, 
bo uważaliśmy, że po tym, co wy-
emitowała TVP Info odwołanie dy-
rektora nie można nie łączyć ze spra-
wą przeniesienia Zana, problemów 
szkoły, sugestii, że na tej działce mają 
powstać apartamenty.

WPR - Jakich i czyich sugestii? 
Chyba raczej plotek?
MP - To nie plotki, stwierdzenie ta-
kie pojawiło się w programie telewi-
zyjnym. Pani Maria Mazurek stwier-
dziła, że pani Starosta tak powiedzia-
ła. Chcieliśmy zapytać, czy tak mówi-

ła i na podstawie czego mówiła? Inny 
problem. Mówi się, że jedną z przy-
czyn przenoszenia szkoły jest brak 
sali gimnastycznej i  odpowiednich 
warunków, więc jak do tego się ma 
decyzja nr 200 z 2003 roku, o budo-
wie sali gimnastycznej?  Były zezwo-
lenia, uzgodnienia, wykonawca. I na-
gle rezygnuje sie z tej decyzji. Chcie-
liśmy wiedzieć kto podejmował de-
cyzję, żeby tą salę budować a  na-
stępnie, żeby jej nie budować. Byli-
śmy zdziwieni, że salę wybudowano, 
ale... nie w Zanie w liceum Kościusz-
ki. Zwróciliśmy się do Przewodniczą-
cego, z prośbą o udzielenie nam gło-
su, dlatego, że aby radni mogli podjąć 
właściwą decyzję, powinni nas wy-
słuchać. I to w sposób szczególny, bo 
przedstawiamy stanowisko rodziców 
i uczniów. Liceum Zana jest naszym 
wspólnym dobrem. I jeśli wszyscy bu-
dujemy to dobro, to powinno się nas 
wysłuchać z należytym szacunkiem 
i powagą. Bo jeśli działamy dla dobra 
szkoły, to nasze głosy powinny być 
brane pod uwagę. A nas się do głosu 
nie dopuszcza. Dlaczego zaprasza się 
na posiedzenia rady media, a nie za-
prasza przedstawicieli Rady Rodzi-
ców? Uważamy, że jeśli porusza się 
na sesji sprawy Zana, to Rada Rodzi-
ców powinna być zaproszona.

WPR - Jednak decyzję podejmu-
je nie Rada Rodziców tylko radni. 
A w tym punkcie porządku mieli 
przyjąć do wiadomości informację 
o decyzji Zarzadu. I tyle.
MP - Zgoda, ale na podstawie opi-
nii np. rady rodziców, zarządu itp. 
Na ważne pytania zadawane przez 

przedstawiciela Rady Rodziców, 
uczniów czy radnych precyzyjnej od-
powiedzi nie było. Nie wykorzystano 
szansy, aby dać wyczerpującą odpo-
wiedź. I to jest niedobre, bo pokazu-
je, że władza ma już z góry ustalony 
kierunek działania. A wszyscy inni 
tej władzy przeszkadzają. Uważam, 
że powinniśmy stworzyć wspólny 
kierunek działania, a nie rozmawiać 
poprzez media. Większość spraw po-
winno się rozwiązywać w dyskusji, 
nawet jeśli czasem trudnej stawiać 
argumenty za i  przeciw. Nikt nie 
chce odbierać władzy prawa decydo-
wania, ale wysłuchując naszych argu-
mentów może podejmować trafniej-
sze decyzje.

WPR - A czy nie myśli Pan że wła-
ściwym miejscem do przeprowa-
dzenia takiej dyskusji powinna być 
nie Rada a Komisja Oświaty?
MP - Nie skorzystano z nadzwyczaj-
ności tej sesji. Według nas domaga-
jąc się prawa głosu (na wniosek rad-
nego Sipiery i moją prośbę). Regula-
min obrad dopuszcza taką możli-
wość, dyskusję z osobami spoza ra-
dy. W końcu w drodze szczególnego 
wyjątku udzielono mi głosu. Zapre-
zentowałem opinię Rady Rodziców 
i młodzieży, zadałem konkretne py-
tania i z przykrością muszę powie-
dzieć, że nie uzyskałem na nie sa-
tysfakcjonującej odpowiedzi
Na niektóre pytania otrzymałem 
informacje nieprawdziwe. Na przy-
kład dotyczące fałszowania list. Tak 
samo nie można mówić o pozwole-
niu na budowę, że to jest tylko pro-
pozycja luźna, bo był to dokument 

Marek Prędota, Przewodniczący Rady Rodziców 
L.O. im T. Zana w trakcie Sesji Rady Powiatu 
Pruszkowskiego.. [Fot. BS]

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, niedziela 10.00–15.00

ostateczny. W naszym przekonaniu 
była olbrzymia szansa abyśmy mo-
gli pójść kawałek dalej, abyśmy mo-
gli spotkać się i w drodze dyskusji 
wypracować takie rozwiązania, któ-
re byłyby do przyjęcia dla obu stron. 

WPR - Efekt Waszych zabiegów 
był taki, ze wyraziliście Państwo 
swoje zdanie. I tylko tyle. Czy-
li efekt był połowiczny, bo nie do-
prowadził do kontynuacji rozmów. 
Być może na skutek waszych wy-
jaśnień radni przyjęli skargę do 
komisji rewizyjnej? 
MP - Jako Rada Rodziców wyczer-
paliśmy możliwości. Natomiast 
stowarzyszenie będzie działać da-
lej, zadając następne trudne pyta-
nia. Na przykład: czy konserwator 
zabytków będzie mógł ustosun-
kować się do sprawy? Czy o szko-
łę z 90-letnią tradycją, nie powin-
no się bardziej zadbać, po to choć-
by aby młodzi ludzie zaczynający w 
niej naukę mogli tę tradycję konty-
nuować, być swoistym łącznikiem 
między tradycją i współczesnością. 
Władza powinna potrafi ć zachować 
elastyczność. Władza, która dzia-
ła przeciwko społeczności, działa 
przeciwko sobie.

WPR - Widzicie jakieś rozwiaza-
nie?
MP - Jeśli będą argumenty, to bę-
dzie szansa na stworzenie unikal-
nej atmosfery. Najważniejsze aby-
śmy tą szkołę uratowali. Chcemy 
i będziemy spotykać się z władzą, 
ale chcemy, aby traktowano nas po-
ważnie.
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Porozumienie 9 gmin w sprawie wspól-
nej budowy sieci ścieżek rowerowych 
(WPR 55) odbiło się szerokim echem 
wśród naszych czytelników. Komenta-
rze na naszej stronie internetowej wy-
rażały naprzemian entuzjazm i niewiarę. 
I liczne pytania o szczegóły…

 „DUUŻY plus dla Pruszkowa, że się 
do tego dopisał i wziął na siebie organi-
zację. Brawo! Oby więcej takich inicjatyw 
i oby z lepszym skutkiem niż multipleks 
na Niecałej” – chwali „Patryk”. „Obiecan-
ki cacanki… a rower w piwnicy stoi. No bo 
strach bez testamentu na nasze ulice i szo-
sy się puszczać. Jak długo jeszcze?” – py-
ta czytelnik podpisujący się jako „wentyl”. 
„Kiedy zaczną i od której strony? (…) Mo-
że by się WPR dowiedział kiedy i gdzie bę-
dą te ścieżki w naszych okolicach?” – wtó-
ruje mu inny o nicku „banan”.
 Postanowiliśmy się więc dowiedzieć 
i jako pierwsi podajemy szczegóły…

Pruszków. Mimo roli organizacyjnego li-
dera, Pruszków, ze 126 km ścieżek rowe-
rowych, będzie ich miał… jedynie 6 km(!).
 - Unijny program fi nansujący te ścież-
ki przeznaczony jest na rozwój turysty-
ki – tłumaczy nam ten stan rzeczy wice-
prezydent Pruszkowa, Andrzej Kurzela 
– A nasze miasto, mimo wielu niewątpli-
wych atrakcji, nie jest miastem turystycz-
nym. Do tego dochodzi fakt, że większość 
ulic w centrum miasta nie daje możliwo-
ści poprowadzenia osobnej ścieżki dla ro-
werów bez ograniczenia przejezdności 
dla samochodów lub utrudnienia ruchu 
pieszego. Mogliśmy więc w tym projekcie 
zmieścić jedynie trasy rowerowe pozwala-
jące na wyjazd z centrum poza miasto, tak 
by umożliwić mieszkańcom korzystanie 
z całej pozostałej zaplanowanej sieci ście-
żek i dojazd nimi do rejonów turystycz-
nych i  rekreacyjnych. Podobna sytuacja 
ma miejsce w drugim dużym mieście pro-
jektu, w Grodzisku Mazowieckim. Nato-
miast planujemy w Pruszkowie rozwijanie 
sieci dróg rowerowych w oparciu o środki 
własne. Wykorzystujemy do tego prowa-
dzone remonty ulic i tam, gdzie to możliwe 
budujemy te ścieżki. Obecnie na przykład 
na ul. Bohaterów Warszawy. Następna po-
wstanie w najbliższym czasie wzdłuż pla-
nowanego przedłużenia ul. Powstańców, 
od Wojska Polskiego do Lipowej.
 Te trasy, które powstaną w  ramach 
wspólnego projektu to: 1) oczywiście 
ścieżka główna B biegnąca wzdłuż linii 
WKD na całej trasie od granic Warszawy 
do Grodziska Mazowieckiego;   2) ścieżka 
G biegnąca wzdłuż Alei Wojska Polskie-
go, od ul. Powstańców, dalej w Grodziską 
poza miasto, aż do ul. Głównej w Nowej 
Wsi. Wzdłuż niej dojazd do szkoły w No-
wej Wsi przy której rozpoczyna się rozga-
łęziona ścieżka F prowadząca bliżej do La-
sów Nadarzyńskich i dalej przez Nadarzyn 

do Lasów Młochowskich i Sękocińskich;  
3) ul. Brzozową będzie można wjechać 
bezpośrednio w  główną trasę ścieżki G 
prowadzącą przez cały Komorów, Pęci-
ce Małe do Suchego Lasu i wjazdu do La-
sów Sękocińsko-Nadarzyńskich od tamtej 
strony;  4) kolejna odnoga ścieżki G popro-
wadzi wzdłuż całej ul. Ireny i połączy się 
z nią w Komorowie;  5) wzdłuż ul. Działko-
wej od Wojska Polskiego do linii kolejowej 
i dalej wzdłuż niej przebiegnie ścieżka  M 
prowadząca przez Parzniew do Brwinowa. 

Gminę Michałowice, oprócz ścieżki bazo-
wej B wzdłuż WKD przetnie zygzakiem 
ścieżka F. Zacznie się w samych Michało-
wicach - od ul. Bodycha, ulicami Jesinową, 
Raszyńską i Szkolną połączy się z istnieją-
cą już ścieżką w Al. Topolowej i przez Regu-
ły-Kuchy Aleją Powstańców W-wy dotrze 
do Pęcic. Tam okrąży kompleks parkowo-
pałacowy i przez pola komorowskie dotrze 
do Alei Kasztanowej. Wzdłuż niej dotrze 
do Komorowa, przetnie ścieżkę G i Ale-
ją Starych Lip (tu odgałęzienie ul. Głów-
ną doprowadzi nad Zalew Komorowski), 
a dalej Norwida i Dębową dotrze do Lasów 
Nadarzyńskich w Granicy i ul. Pruszkow-
skiej prowadzącej do Nadarzyna. Wzdłuż 
niej przez Strzeniówkę i Nadarzyn ścieżka 
F poprowadzi aż do Młochowa i komplek-
su Lasów Młochowskich.

Brwinów oprócz wspomnianego połą-
czenia M z Pruszkowem (wychodzącego 
z centrum ul. Pruszkowską) jest swego ro-
dzaju ”węzłem” w systemie, bo mimo, że 
żadna ze ścieżek go nie przecina, to mają 
tu swój początek. Przede wszystkim ścież-
ka E, która ulicą Piłsudskiego przez Ko-
towice i Czubin, a dalej przez Błonie i Za-
borów poprowadzi do Puszczy Kampino-
skiej. Na przedłużeniu ul. Pszczelińskiej, 
od przystanku WKD Otrębusy, wzdłuż 
istniejącej drogi 720 Brwinów-Nadarzyn 

pobiegnie przez Las Nadarzyński ścież-
ka D, która przez Nadarzyn i Kajetany po-
zwoli dotrzeć do Lasów Sękocińskich. Na-
tomiast na wylocie ul. Sochaczewskiej bę-
dzie miała swój początek ścieżka C pro-
wadząca przez Grudów i Falęcin do Mila-
nówka.

Podkowa Leśna, oprócz oczywiście swo-
jego WKDkowego odcinka ścieżki B, z ra-
cji swej turystycznej atrakcyjności jako je-
dyna będzie miała ścieżkę „obwodnicową” 
pozwalającą przyjrzeć się jej zabytkom. Od 
przystanku WKD Podkowa L. Wschod-
nia poprowadzi trasa K, która ulicami 
Wschodnią, Grabową, Sosnową (tu odno-
ga ul. Prusa do kompleksu leśnego Lasów 
Nadarzyńskich i szlaków rowerowych tam 
wytyczonych) poprowadzi do zabytko-
wej Alei Lipowej, dalej ul. Lilpopa i grani-
cą Parku Leśnego do WKD, a następnie ul. 
Warszawską, Bobrową i Żubrową wróci do 
WKD Podkowa Wsch.  Południową część 
Podkowy przetnie także ścieżka L łącząca 
Milanówek i Brwinów z podkowiańskimi 
lasami – przez WKD Podkowa L. Zach. uli-
cami Kwiatową, Storczyków i Sienkiewi-
cza, wprost w leśne trasy rowerowe. Z pół-
nocy na południe przetnie Podkowę tra-
sa E wytyczona ul. Jana Pawła II, z braku 
możliwości - bez osobnej ścieżki rowerowej 
na odcinku miejskim, zaś pełną ścieżką od 
granic miasta przez Żółwin aż do drogi na 
Książenice. Od skrzyżowania ulic Brwi-
nowskiej i Królewskiej łączącego Podkowę 
z Brwinowem rozpocznie także swój bieg 
ścieżka  J  biegnąca wzdłuż ul. Królewskiej 
(czyli drogi 719) przez Milanówek aż do 
Grodziska Mazowieckiego.

Milanówek oprócz przecinających go 
tras B (wzdłuż WKD) i J (wzdłuż ul Kró-
lewskiej) będzie miał tylko jedną, ale za 
to wspaniałą trasę C, która otoczy cen-
trum miasta wielką podkową przebiegają-
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Kiedy i gdzie te ścieżki rowerowe?
Powiat Pruszkowski.  Powrót do tematu na życzenie czytelników

cą przez najciekawsze rejony miasta, koń-
cami zakotwiczoną w  Podkowie Leśnej 
i w Brwinowie. Ścieżka poprowadzi uli-
cami Grudowską od Podkowy aż do cen-
trum, Krakowską, Wielkim Kątem, Za-
chodnią, Spółdzielczą, Parkową do ul. Ko-
ściuszki, i dalej przez Falęcin do Brwinowa. 
Łącznik z ul. Kościuszki połączy tą ścieżkę 
przez Kotowice z trasą E prowadzącą na 
północ do Puszczy Kampinoskiej.

Grodzisk Mazowiecki skorzysta na pro-
jekcie jedynie zakończeniem tras B i J pra-
wie w centrum miasta (ul. Nadarzyńka), 
co pozwoli jednak mieszkańcom na korzy-
stanie z całej sieci ścieżek, a nawet na bez-
pieczny rowerowy dojazd do samej War-
szawy (!).

 - To bardzo dobry przykład jak dobra 
współpraca sąsiadujących ze sobą samo-
rządów może służyć wszystkim miesz-
kańcom w regionie – mówi prowadząca 
projekt  Marta Piotrowska-Perz z prusz-
kowskiego Urzędu Miejskiego – Docenia-
jąc jego unikalny charakter objął go swym 
honorowym patronatem Marszałek Woje-
wództwa. Sądzimy, że z uwagi właśnie na 
ten regionalny charakter otrzymamy do-
tacje unijne, o które wystąpiliśmy i dzię-
ki temu te plany szybko zostaną zrealizo-
wane. Harmonogram przewiduje, że naj-
później w 2013 roku powinny być goto-
we ścieżki wzdłuż WKD (B) i odnoga do 
Lasów Młochowskich (F). Termin ukoń-
czenia pozostałych ścieżek będzie zależał 
w dużej mierze od wielkości przyznanych 
środków, ale tak czy inaczej będą to naj-
bliższe lata.

Olgierd Lewan

2013 r.
do tego roku powinny powstać 
ścieżki wzdłuż WKD (symbol B) 
i do Lasów Młochowskich 
(symbol F). Reszta zależy od 
wielkości przyznanych środków.

Kiedy powstaną?
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Niskie 
czesne!

…„Dlaczego nie ma więcej przedszkoli? Ja-
ką Pan prowadzi dla miasta Pruszkowa poli-
tykę prorodzinną? Ja czuję się oszukana”…, 
…”Oboje z małżonką pracujemy, lecz nie 
stać nas na prywatne przedszkole. Nie mam 
w Pruszkowie rodziny, która by mi mogła po-
móc w opiece nad dzieckiem. Co mam zrobić 
ja i inni rodzice dzieci nieprzyjętych w tym 
roku?”…

Tego typu listy rozgoryczonych rodziców 
zdominowały ostatnio korespondencję 
mailową kierowaną do Prezydenta Mia-
sta na stronie internetowej Pruszkowa. 
Rozżaleni na brak reakcji ze strony miasta 
trafi li również i do redakcji naszej gazety.
 - To skandal! – przekonują prosząc 
o  anonimowość – Prezydent odpowia-
da nam wszystkim jakąś wyświechtaną 
formułką i odsyła do szerszej odpowie-
dzi, której udzielił komuś… rok temu (!). 
Na dodatek, żeby tą odpowiedź znaleźć 
trzeba się sporo naszukać, bo do przejrze-
nia jest kilkaset listów na kilkudziesięciu 
stronach. To lekceważenie nas - rodziców, 
obywateli tego miasta, a zarazem wybor-
ców pana prezydenta. 
 Sprawdziliśmy w  portalu miejskim, 
i rzeczywiście! Zainteresowanych rodzi-
ców odsyła się do odpowiedzi udzielo-
nej  18.09.2008 r.(!).  Ponieważ nie ma 
bliższych wskazówek, by ją znaleźć trze-
ba się cierpliwie cofać kolejno datami, 
aż o 22 strony wstecz. Dopiero tam mo-
żemy się dowiedzieć, że władze miasta 
traktują sprawę bardzo poważnie i że ro-
bią wszystko, co możliwe. Czytamy, że 
na 2478 gmin aż 539 nie ma ani jednego 
przedszkola  (statystyka miast, która by-
łaby bardziej adekwatna do sytuacji, nie 
jest przytaczana). Pisze też tam pan pre-
zydent, że nabór do pruszkowskich przed-
szkoli jest bardzo wysoki, bo kształtuje się 
na poziomie ponad 70%  i, że „nasze mia-
sto zajęło 3 miejsce w kraju pod względem 
nakładów na oświatę”.  W zasadzie serce 
by rosło przy czytaniu, gdyby nie świado-
mość, że to wszystko dane z lat ubiegłych 
i to podawane rok temu.  A rodzice czytają 
to przecież ze świadomością, że ilość dzie-
ci nieprzyjętych do pruszkowskich przed-
szkoli jest w tym roku znacznie większa 
niż w ubiegłym.  Czy można się zatem dzi-
wić ich zdenerwowaniu ?...
 Problem oczywiście nie jest taki pro-
sty. Jeszcze kilka lat temu w niżu demo-
grafi cznym w wielu przedszkolach bywa-
ło pustawo. Wskaźniki przedszkolnej de-
mografi i  wymykają się jednak spod ich 
jednoznacznego zdefi niowania. Po pierw-
sze – spore zamieszanie w układzie przed-
szkolnym wprowadziła realizowana re-
forma oświaty, zakładająca obniżenie 
wieku szkolnego i obowiązkową „zerów-

kę” dla pięciolatków. Po drugie – zaczy-
nają właśnie dochodzić do wieku przed-
szkolnego dzieci wyżu demografi cznego 
z lat 80-tych, powodując kolejną wyżową 
falę. Po trzecie wreszcie – planowanie ilo-
ści miejsc w przedszkolach w perspekty-
wie kilkuletniej to czysta futurologia, bo 
przynajmniej w części planuje się je dla 
dzieci, które… jeszcze się nie narodziły.
 - Pruszków ma w ostatnich latach do-
datkową specyfi kę – mówi Zofi a Wasio-
ta, naczelnik Wydziału Edukacji w prusz-
kowskim Urzędzie Miasta – Szybko rośnie 
u nas liczba ludności napływowej. Powsta-
ją nowe osiedla mieszkaniowe przyciąga-
jące nowych mieszkańców. Wprowadza 
się do nich dużo młodych rodzin z mały-
mi dziećmi, które rodzice oczywiście chcą 
zapisać do przedszkola. Deweloperzy bu-
dujący osiedla o przedszkolach i szkołach 
nie myślą, więc w formie kukułczego ja-
ja problem spada na miasto. Na dodatek 
wielu nowych mieszkańców jest zameldo-
wanych gdzie indziej, więc dzieci nie mogą 
być zakwalifi kowane ze względów formal-
nych. No i powiększają nam tą listę nie-
przyjętych.
 Pruszków ma obecnie 14 przedszko-
li publicznych w  sumie dla 1360 dzie-
ci. Działają też 3 przedszkola niepublicz-
ne oraz 2 tzw. punkty przedszkolne przy 
TPD realizujące opiekę w niepełnym wy-
miarze godzin. Trwa też w tej chwili ada-
ptacja pomieszczeń przy szkole nr 10 na 
ul. Pływackiej, gdzie powstanie dodatko-
wy oddział przedszkolny dla 5-latków. 
Miesiąc temu rozpoczęła się budowa no-
wego, dużego przedszkola z  oddziałem 
żłobkowym na Osiedlu Prusa. Od wrze-
śnia przyszłego roku będzie ono w stanie 
przyjąć w sumie 225 dzieci. Czy te dzia-
łania rozwiążą problem?  Na chwilę obec-
ną oczywiście, że nie. Przydałyby się pew-
nie jeszcze ze dwie tego typu inwestycje. 
Przecież takie dzielnice, jak szybko rozbu-
dowujący się Gąsin czy Malichy w ogóle 

nie mają swoich przedszkoli. Do tego nie-
pewny wydaje się też los przedszkola nr 
2, które mieści się w wynajmowanym bu-
dynku na terenie Szpitala Tworkowskiego. 
Po otrzymaniu dotacji unijnych dyrekcja 
szpitala na konferencji prasowej ogłosi-
ła zamiar przekształcania szpitala w naj-
większy ośrodek psychiatryczny w Polsce 
i zaczyna się rozglądać nad możliwościa-
mi wykwaterowywania obecnych lokato-
rów.
 - Z długofalowego punktu widzenia 
ważna jest też pewna strategia działania 
i  obserwowanie tendencji wieloletnich 
– dodaje naczelnik Wasiota – Za dwa la-
ta będzie już za nami obecny „sztuczny 
tłok” wywołany przez reformę. Przypusz-
czalnie będą słabły też pozostałe czynni-
ki. Gdyby były takie możliwości i gdyby-
śmy obecnie zbudowali jeszcze kilka no-
wych przedszkoli, to niewykluczone, że za 
kilka lat nie byłoby do nich chętnych.
 To z punktu widzenia miasta oczywi-
ście słuszne argumenty. Ale nadal aktual-
ne pozostaje dramatyczne pytanie zada-
wane Prezydentowi przez rodziców tego-
rocznych maluchów: „Co mam zrobić ja 
i inni rodzice dzieci nieprzyjętych w tym 
roku?”…
 A jak rozwiązują to inne miasta? Może 
nasi niezawodni czytelnicy podsuną wła-
dzom Pruszkowa zaobserwowane gdzie 
indziej dobre pomysły.  [ol]

Ponad 500 dzieci nieprzyjętych do pruszkowskich przedszkoli
Pruszków. To prawie o połowę więcej niż w roku ubiegłym!

Z
powodu złego stanu technicz-
nego kładka została zamknię-
ta zimą tego roku. Od tego cza-
su, aby dostać się na drugą stro-
nę torów mieszkańcy Żbiko-

wa muszą pokonać o wiele dłuższą dro-
gę. Obecnie najbliższe przejście nad toro-
wiskiem mają pod wiaduktem drogowym 
przy ulicy Poznańskiej - dłużej o ponad ki-
lometr. Dla emerytów mieszkających na 
osiedlu kolejowym czy sióstr zakonnych 
prowadzących upośledzone dzieci z ośrod-
ka opiekuńczego do szkoły specjalnej na 
ul.Wapiennej to ogromne utrudnienie. Kie-
dy wykonawca planuje zakończyć remont?
 - Mieliśmy poważne trudności ze zna-
lezieniem wykonawcy remontu tej kład-
ki, ale obecnie tego wykonawcę już mamy 
i to solidnego – zapewnia nas wiceprezy-
dent Pruszkowa Andrzej Kurzela – Robo-

ty idą pełną parą i według harmonogramu 
do końca czerwca kładkę oddamy ponow-
nie do użytku. Wykonawca zapewnia, że je-
śli warunki dopiszą postara się nawet za-
kończyć remont wcześniej.
 Na odnowionej kładce nie będzie nie-
stety postulowanych przez mieszkańców 
podjazdów dla wózków. PKP zamierza 
w najbliższych latach zlikwidować kładki, 
a w ich miejsce wybudować przejścia pod-
ziemne. W Pruszkowie takie przejścia po-
wstaną przy dworcu PKP, przy ul. Dział-
kowej i właśnie przy ul. Majowej. Mają być 
przystosowane do wózków dziecięcych 
i inwalidzkich. Natomiast na przedłużeniu 
ul. Grunwaldzkiej wybudowany zostanie 
prawdopodobnie wiadukt drogowy z przej-
ściem dla pieszych. W połączeniu z plano-
wanym tunelem drogowym pod torowi-
skiem w pobliżu dworca (na przedłużeniu 
ul. Kościuszki) powinno to usprawnić nie 
tylko pieszą, ale i kołową komunikację ze 
Żbikowem.

Nowa kładka dopiero pod 
koniec czerwca

Pruszków.  Koniec remontu kładki nad torami PKP przy ulicy 
Majowej przeciąga się w nieskończoność.   

Bogdan Marecki
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Jedź szybko 
tam, gdzie wolno...

Jak co roku, w czasie ob-
chodów Dni Pruszko-
wa, Gazeta WPR organi-
zuje swoje stoisko fi rmo-
we. Pierwszy numer ga-
zety ukazał się właśnie 
na Dniach Pruszkowa 
w 2005 roku.
Jak ten czas leci...W te-
gorocznym święcie byli-
śmy już po raz piąty. 
Oprócz naszych kole-
gów redakcyjnych zapra-
szamy do niego osoby 
o których pisaliśmy, lu-
dzi znanych, ciekawych, 
nietuzinkowych. W tym 
roku gościliśmy m. in.: 
Zbyszka Nowaka –ener-
goterapeutę z Podkowy 
Leśnej, znanego z pro-
gramu telewizyjnego 
„Ręce, które leczą”, Ber-
narda Magueritte – ko-
mentatora telewizyjnych 
programów „Blizej Świa-
ta” oraz „7dni Świat”, ko-
respondenta „Le Mon-
de” i „Le Figaro”, polity-
ków kandydatów do Par-
lamentu Europejskiego, 
Karola Frankowskiego 
pruszkowianina, fi na-
listę wyścigów motocy-
klowych Pucharu Suzu-
ki GSX-R, grupę „Zdro-
wy Rower” - młodych fa-
scynatów turystyki ro-
werowej, panią Agniesz-
kę Jakubowską - mamę 
Szymka, na rzecz któ-
rego prowadzona by-
ła wielka akcja chary-
tatywna o uratowanie 
wzroku.

DNI PRUSZKOWA 2009 
Wywiad. Z Karolem Frankow-
skim pruszkowianinem, zawod-
nikiem 3 edycji wyścigów mo-
tocyklowych Pucharu Suzuki 
GSX-R w Poznaniu, zajmującym 
aktualnie V miejsce w klasyfi ka-
cji generalnej w klasie 1000 ccm 
rozmawia Maciej Skoczylas.

WPR: Jak się zaczęło to Twoje ma-
rzenie o wyścigach motocyklowych?

Karol Frankowski: Właściwie już 
w dzieciństwie. Zawsze chciałem 
się ścigać, a kiedy po raz pierwszy 

zobaczyłem prawdziwe wyści-
gi motocyklowe postanowiłem, 
że kiedyś wezmę w  nich udział 
nie jako widz, a  jako zawodnik. 
Oczywiście pierwszy motocykl 
nie przypominał tego, na któ-
rym dziś startuję, a  torem wy-
ścigowym była, aż strach myśleć, 
zwykła szosa. Po dwóch wypad-
kach musiałem zakończyć swoją 
pierwszą przygodę z motocykla-
mi. Później próbowałem uprawiać 
jazdę w terenie czyli cross. Ale do 
wyścigów zawsze mnie ciągnęło. 
Prawdziwy wyścigowy motocykl 

Wielkie zainteresowanie gości fi rmowego stoiska 
gazety WPR podczas niedzielnych obchodów 
Dni Pruszkowa, wzbudzał eksponowany na nim 
motocykl zaprzyjaźnionego z naszą gazetą entuzjasty 
wyścigów motocyklowych, młodego mieszkańca 
Pruszkowa Karola Frankowskiego. Maszyna robiła 
piorunujące wrażenie na odwiedzających nas 
gościach i to niezależnie od wieku i płci oglądających. 
Mamusie sadzały swoje pociechy za kierownicą 
superścigacza, tatusiowie wykonywali pamiątkowe 
zdjęcia, dziadkowie wspominali stare dobre czasy 
poczciwych MZ-ek, Jaw i Junaków. Właściciel 
pojazdu dwoił się i troił by zaspokoić ciekawość gości.

Skąd wziął się pomysł założenia 
grupy?
(Piotrek) - Do niedawna rower był 
dla nas jeszcze zwykłą zabawą. 
Można było pojechać na nim, aby 
odwiedzić jakiegoś znajomego czy 
po prostu pojeździć po okolicy. Pa-
miętam, że jako pierwszy postano-
wiłem wybrać się w daleką podróż  
- aż 26 kilometrów. To było 4 lata 
temu. Niedługo potem postanowi-
łem jeździć na rowerze gdzie tylko 
się da i jak najdalej można. Pewne-
go razu po rozmowie z Kamilem 
stwierdziliśmy, że wybierzemy się 
na wycieczkę aż 100-kilometrową. 
W tym samym czasie jeźdz iłem 
w dłuższe trasy z Adamem. Dopie-
ro 2 lata temu wybrałem się wraz 
z grupą rowerzystów z Piaseczna 
na pielgrzymkę rowerową do Czę-
stochowy. Rok później na wyciecz-
kę do Krakowa pojechał Tomek 
z Adamem, miesiąc później poje-
chaliśmy nad morze i wtedy wła-
śnie narodził się pomysł, aby przy 
okazji podróżowania utożsamiać 
się z jakąś ideą i aby nasze podró-
że były czymś więcej niż tylko tu-
rystyką. Gdy opowiadaliśmy o na-
szych przygodach Patrycji, ona na-
tychmiast nabrała chęci na podró-
żowanie z nami. Zaczęła trenować, 
kupiła rower i  w  ten sposób po-
wstał pomysł wyjazdu do Paryża.

Jak wyglądają wasze przygoto-
wania?
(Adam) - Należy pamiętać, że na 
przygotowanie do dalszych wycie-
czek rowerowych składa się tre-
ning - psychiczny i  fi zyczny, od-
powiednia dieta, zaplanowanie 
elementów trasy i  przygotowa-
nie sprzętowe, w tym części zapa-

sowych. W tym roku poprzez do-
świadczenia z dość mokrego wy-
jazdu nad morze postanowiliśmy 
kupić dobre, nieprzemakalne i po-
jemne sakwy ExtraWheel. Zain-
westowaliśmy też w małą butlę ga-
zową i palnik. Oczywiście każdy 
z nas ma stroje kolarskie, bez któ-
rych ani rusz. Ważne jest, by mieć 
ze sobą stały kontakt dlatego wszy-
scy mamy krótkofalówki. Do tego 
obowiązkowo apteczka i narzędzia 
oraz oświetlenie. Udało nam się 
uzyskać znaczną pomoc ze strony 
sponsorów, dostaliśmy m.in. na-
rzędzia NEO tools i mapy od fi r-
my Pascal i Global PWN. Lista jest 
naprawdę długa, a wszystko trzeba 
zabrać na wyprawę.

Czy macie jakieś obawy związane 
z wyjazdem?
(Patrycja) - Oczywiście, na takim 
wyjeździe jesteśmy zdani tyl-
ko na siebie i nasze rowery. Naj-
bardziej boimy się złej pogody. 
Nie chodzi o to, że jazda w desz-
czu jest uciążliwa, ale o to, że wo-
da może zniszczyć rowery. Jeste-
śmy przygotowani na drobne na-
prawy. Mamy zapasowe szpry-
chy i łańcuchy. Każdy ma chyba 
z 5 dętek i narzędzia do regula-
cji. Oddaliśmy rowery do serwi-
su KOMO BIKE, gdzie nie tylko 
wyregulowano nasze pojazdy, ale 
też nauczyliśmy się jak można do-
konywać napraw w czasie wypra-
wy. A co do samej trasy to moje 
obawy budzi trzeci dzień, gdzie 
większość drogi biegnie w górę. 
Nie miałam jeszcze okazji jeździć 
w takim terenie, ale słuchając re-
lacji chłopaków może być to wy-
czerpujące doświadczenie.

Czy zarezerwowaliście sobie już 
jakieś noclegi bądź ustaliliście 
trasę przejazdu?
(Kamil) - Rezerwowanie noclegów 
z pewnością jest przydatne, ale na-
szym zdaniem bardzo ogranicza. 
Wyobraźmy sobie, że jest deszczo-
wy dzień, szybko zrobiło się ciem-
no lub któryś z rowerów popsuł się, 
a my załatwiliśmy już nocleg w jed-
nym z miast. W takiej sytuacji nie 
ma już możliwości dojechania... 
To sprawia że cały plan i pozosta-
łe noclegi tracą znaczenie. Rezer-
wacja noclegów stwarza napięcie 
- że "musimy dojechać ". Trasę ma-
my tylko orientacyjną, Piotrek jest 
naszym nawigatorem i on będzie ją 
ustalał na bieżąco. Trasa na pierw-
sze dwa dni jest już zaplanowana, 
ale to też zależy od naszych sił i po-
gody, a czasem najlepszym drogo-
wskazem jest rada mieszkańca ja-
kieś wsi, kiedy to można pojechać 
na skróty piękną, malowniczą tra-
są.

Kiedy będziecie publikowali zdję-
cia z trasy i czy macie już jakieś 
plany na kolejne wyprawy?
(Adam) - Zdjęcia będziemy pu-
blikowali podczas wyprawy. Dla-
tego zapraszamy na naszą stronę 
www.zdrowy-rower.pl , na której 
będzie dziennik wycieczki. Oczy-
wiście więcej zdjęć zamieścimy  
kilka dni po powrocie. Co do kolej-
nych wypraw to już zapowiedzie-
liśmy wyprawę nad morze. Plano-
wana jest ona w sierpniu. Każdy 
kto ma odrobinę chęci i kondycji 
może jechać z nami. Dzięki na-
szym sponsorom możliwe, że uda 
się nam pomóc też osobom z za-
kupem sprzętu czy roweru.

Rozmowa z członkami grupy Zdrowy Rower

Rodzice Szymka Jakubowskiego z grupą 
Manchester, zwycięzcą TOPtrendy Festiwal 
2008. [Fot. BS]

Młody entuzjasta motoryzacji sprawdza 
rozmiar wyścigowego motocykla Suzuki.  
[Fot. MS]

Członkowie grupy Zdrowy Rower (od lewej): 
Kamil Nadolny, Patrycja Polak,  Adam 
Sierociński , Piotr Łuczyński  [Fot. BS]

Mimo niezbyt sprzyjającej pogody Zbyszek 
Nowak w trakcie seansu energoterapeutycznego 
przyjął ponad 85 osób. [Fot. MS]
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kupiłem dopiero w czerwcu ubie-
głego roku. Sprzedałem samo-
chód, dołożyłem trochę oszczęd-
ności... Jazdy na prawdziwym to-
rze w Poznaniu spróbowałem po 
raz pierwszy w sierpniu ubiegłe-
go roku. Miałem jechać z kolega-
mi, ale w końcu pojechałem sam. 
Zapakowałem motocykl na busa, 
dotarłem do Poznania, ktoś po-
mógł mi go wypakować i zaczę-
ło się. Jeździłem cały dzień i tak 
mi sie spodobało, że postanowi-
łem się ścigać. Na torze pozna-
łem instruktora pana Artura Waj-
dę, wielokrotnego mistrza Polski, 
prawdziwego pasjonata wyści-
gów. Już po powrocie udało mi 
się znaleźć do niego kontakt, za-
dzwoniłem, spotkaliśmy się i po 
dłuższej rozmowie zgodził się na 
współpracę. Na poważnie rozpo-
cząłem treningi jakieś dwa mie-
siące temu. Jeździliśmy na lotni-
sku w Ułężu koło Ryk. Odbyłem 
takich treningów osiem, później 
były dwa treningi w Poznaniu. To 
był mój pierwszy poważny wy-
jazd na tor.

- I co? Jesteś dzieckiem szczęścia, 
czy przypadek? Prawdziwy wyścig 
po dziesięciu treningach? Właści-
wie debiut i od razu piąte miejsce 
w klasyfi kacji generalnej?

- To niestety jest to takie proste. 
Zgłosiłem się do wyścigu w Pu-
charze Suzuki GSX-R. To jest 
chyba najpoważniejszy, najlicz-
niej obsadzony puchar markowy 
w Polsce. Łącznie startuje w nim 

około 40 zawodników. Cały se-
zon liczy cztery rundy po dwa 
wyścigi.  Po dwóch rundach zaj-
muję 5 miejsce w klasyfi kacji ge-
neralnej w klasie pow. 600 ccm. 
Runda zaczyna się w  czwartek 
rano od treningu. W piątek tre-
ningi kwalifikacyjne, liczy się 
najlepszy czas przejazdu i on de-
cyduje o miejscu na starcie, po-
dobnie jak w Formule 1. Startuje 
się w rzędach po cztery motory. 
Udało mi się wykręcić taki czas, 
który umożliwił mi start z pierw-
szego rzędu. Zawodnicy obu klas 
(do 600 i pow. 600 ccm) startują 
razem, na torze jedzie ponad 40 
maszyn. Wyścig określają przepi-
sy Polskiego Związku Motorowe-
go, liczy 9 okrążeń toru czyli ok. 
36 kilometrów. Z boku wygląda 
to na zabawę. Wsiada się na mo-
tocykl, kręci parę kółek i dosta-
je puchar. Zapewniam jednak, że 

poza wszystkim jest to ciężki fi -
zyczny wysiłek. Po paru okrąże-
niach można dostać zadyszki, rę-
ce drętwieją.

- Zdarzają się niebezpieczne sytu-
acje? Jakieś kolizje, upadki? Czy 
ktoś was uczy jak padać, aby nie 
zrobić sobie krzywdy? Czy miałeś 
takie doświadczenia?

- No tak, już w  pierwszym wy-
ścigu kiedy usiłowałem wyprze-
dzić zawodnika jadącego przede 
mną, zaliczyłem zderzenie i upa-
dek, ale na szczęście na tyle nie-
groźny, że mogłem wstać i konty-
nuować jazdę. Zdarzają się oczy-
wiście i sytuacje bardziej niebez-
pieczne, ale w sumie wyścigi są 
zdecydowanie bardziej bezpiecz-
ne od jazdy po naszych drogach. 
Parę dni temu widziałem billbo-
ard, który dość celnie ilustruje 

tą sytuację. Napis brzmiał: Jedź 
szybko, tam gdzie wolno... Ryzy-
ko zawsze istnieje, ale mimo du-
żych prędkości jesteśmy na nie 
przygotowani. Na torze nie wy-
jedzie nagle z  boku samochód. 
A nawet jeśli zdarzy się upadek 
to na ogół wygląda groźniej niż 
jest w rzeczywistości. Nie jest to 
wszystko takie straszne dopóki 
się nie koziołkuje, albo nie zderzy 
z innym zawodnikiem czy bandą. 
Mamy specjalne ochronne kom-
binezony, buty, kaski. 

- A jak na twoją pasję reaguje naj-
bliższa rodzina? Domyślam się, że 
nieco nerwowo?

- Mama początkowo bardzo się 
denerwowała, ale kiedy przywio-
złem do domu puchar doszła do 
wniosku, że chyba już coś potra-
fi ę. Tata jest zadowolony, że nie 
ścigam się na drogach tylko na 
torze... 

- Nie jest to sport dla niezamożnych. 
Jak sobie radzisz z kosztami, czy 
ktoś ci pomaga, czy masz jakichś 
sponsorów? 

- Jak do tej pory radzę sobie jakoś 
sam. Faktycznie to sport dość 
kosztowny, wymagający spore-
go zaangażowania fi nansowego. 
Przeciętny koszt jaki muszę po-
nieść to około 40 -50 tyś. złotych 
w sezonie. A ten sezon jest dość 
tani, bo startuję w  klasie ama-
torskiej. Wydatki zawodowca są 
nieporównanie wyższe, bo w ka-
tegoriach zawodowców ściga się 
dużo częściej i nie tylko na jedy-
nym torze jaki mamy w Polsce. 
Część z  nich musi odbywać się 
na torach za granicą. Mam na-
dzieję, że wynik jaki zamierzam 
osiągnąć w  tym roku ułatwi 
mi znalezienie odpowiedniego 
sponsora. A to powinno pozwolić 
mi na poświecenie większej ilo-
ści czasu na treningi i doskonale-
nie moich wyścigowych pasji na 
osiągnięcie jeszcze lepszych wy-
ników.

- Szczerze Ci tego życzymy i obie-
cujemy pilnie obserwować two-
ją karierę. Mamy nadzieję, że po 
zdobyciu tytułu mistrza w klasy-
fikacji generalnej, właśnie nam 
udzielisz pierwszego wywiadu.  

Karol na torze w Poznaniu [fot.: D.Borowicz, źródło: www.scigacz.pl]

Wszystkich zainteresowanych 

trzecią edycją Pucharu Suzuki 

GSX-R 2009 odsyłamy na 

ofi cjalną stronę internetową 

wyścigu.

Więcej w internecie: www.gsxr-cup.eu
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Elżbieta Drzewińska zaginęła w październi-
ku 2006 r., po wyjściu z domu w Milanów-
ku. Jej mąż zniknął w październiku następ-
nego roku. Motywem porwania Drzewiń-
skich, jak podawały media, mógł być kon-
fl ikt o dom, w którym mieszkało małżeń-
stwo.
 Śledztwo początkowo prowadziła Pro-
kuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowiec-
kim. Według mediów, w postępowaniu po-
pełniono błędy m.in. nie zabezpieczono za-
pisu monitoringu miejskiego, na którym wi-
doczny miał być samochód porywaczy; nie 
przesłuchano także dokładnie świadków, 
którzy widzieli moment wciągania kobiety 
do samochodu.
 Niedługo po objęciu stanowiska mini-

W
związku z  opubli-
kowanym, na stro-
nie Urzędu Miej-
skiego www.prusz-
kow.pl, komenta-
rzem Pana Prezy-

denta Andrzeja Kurzeli do opublikowane-
go w gazecie WPR55 artykułu pt. „Dla ko-
go bezpłatny Internet” poczuwam się do 
obowiązku wyjaśnienia kilku kwestii.
 Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nie 
wymagam od Pana Prezydenta znajomo-
ści rynku telekomunikacyjnego, bo trud-
no od Pana wymagać znajomości każde-
go zagadnienia, które pozostaje w Pań-
skiej kompetencji. Jednak instytucja sa-
morządowa pragnąca zrealizować przed-
miotowy projekt powinna zatrudniać oso-
by kompetentne, posiadające wykształce-
nie, wiedzę i  doświadczenie zawodowe 
umożliwiające realizację projektu, a  jak 
wnioskuję, po zapoznaniu się z Pańskim 
komentarzem, takich osób w  Urzędzie 
Miejskim miasta Pruszkowa brakuje.
 Powołuje się Pan w swej wypowiedzi 
na umiejętności inżynierów z  Motoro-
li, przedstawiając tę fi rmę jako lidera na 
rynku urządzeń Wi-Fi, który dobrodusz-
nie udostępnia nieodpłatnie urządzenia 
do przeprowadzenia testów pilotażowych.
Muszę przyznać, że jestem tym faktem 
głęboko zaniepokojony. Motorola jest fi r-
mą telekomunikacyjną, oferującą przede 
wszystkim produkty dla sieci telefonii 
komórkowych pracujące w  technologii 
GSM/UMTS. Zaznaczyć w tym miejscu 
należy, że fi rmie tej daleko do pozycji li-
dera w tym segmencie rynku telekomu-
nikacyjnego na starym kontynencie. Wy-
nika to z faktu, że jej produkty kierowa-
ne są na rynek amerykański, na którym 
mentalność użytkowników, a więc i ocze-
kiwania w stosunku do telefonów komór-
kowych są inne niż w Europie. 
 Co prawda pod koniec 2006 roku Mo-
torola przejęła Symbol Technologies – fi r-
mę produkująca m.in. sprzęt Wi-Fi, jed-
nak do pozycji lidera w tym segmencie 
na rynku europejskim jest jej bardzo da-
leko. Wystarczy pobieżne przejrzenie ser-
wisów internetowych, aby przekonać się 
o popularności rozwiązań Wi-Fi fi rmo-
wanych przez Motorolę – w serwisie alle-
gro.pl dostępny jest w tej chwili jeden ro-
uter bezprzewodowy Motoroli, podob-
nie sytuacja wygląda w serwisie ceneo.pl. 
Sprawa wyglądałaby ciekawiej, gdyby mia-
sto budowało sieć w oparciu o technologię 
WiMAX, w tym segmencie rynku Moto-
rola ma pewne osiągnięcia. Od dłuższe-
go czasu niekwestionowanymi liderami 
na rynku urządzeń Wi-Fi pozostają fi r-
my D-Link, Linksys (Cisco) oraz Netgear 
– wszystkie posiadają przedstawicielstwa 
w naszym kraju i to z ich pomocy należało 

skorzystać przy realizacji pilotażu. Reasu-
mując, świadczone przez Motorolę usługi 
dla segmentu Wi-Fi można porównać do 
naprawy samochodu w warsztacie moto-
cyklowym. 
 Kwestia bezpłatnego udostępnienia 
sprzętu to standardowa promocja każ-
dej fi rmy, nie tylko telekomunikacyjnej. 
Wykonując pracę jako redaktor artyku-
łów poświęconych tematyce Wi-Fi niemal 
każdorazowo wypożyczam od fi rm, będą-
cych liderami na rynku, urządzenia nie-
zbędne do wykonania testów, w tym ante-
ny z konstrukcjami wsporczymi, punkty 
dostępowe, kamery bezprzewodowe czy 
karty sieci bezprzewodowej. Jestem prze-
konany, że zarówno fi rma D-Link Polska, 
jak i FEN Konsorcjum – krajowy przed-
stawiciel fi rmy Linksys, użyczyliby mia-
stu sprzętu niezbędnego do przeprowa-
dzenia pilotażu.
 Nie jest moim zamiarem podważanie 
umiejętności inżynierów z Motoroli, są 
oni zapewne doskonali w konfi guracji ofe-
rowanych przez fi rmę produktów, jednak 
nie byłbym tego taki pewien w stosunku 
do konkurencyjnych rozwiązań. A faktem 
jest, że punkt dostępowy GIMNAZJUM 
zbudowany został w oparciu o router DIR-
100 D-Link (stronę logowania do tego 
urządzenia przedstawia poniższa ilustra-
cja). Przywołując podany powyżej przy-
kład motoryzacyjny, wygląda to na napra-
wę Mercedesa w serwisie Opla.
 Pozostaje jeszcze jedna kwestia zwią-
zana z  Motorolą. Może nie wszystkim 
wiadomo, ale Motorola ściśle współpra-
cuje z  Netią, operatorem telefonii sta-
cjonarnej, właścicielem sieci telefonii ko-
mórkowej Play. A więc nawiązanie współ-
pracy z Motorolą na etapie pilotażu suge-
ruje, że bezprzewodowa sieć teleinforma-
tyczna, oferująca mieszkańcom bezpłat-
ny dostęp do Internetu, zostanie wyko-
nana przez Netię. Sugestię tą potwier-
dza fakt przejęcia przez Netię od Motoro-
li spółki Uni-Net, która zajmuje się świad-
czeniem usług radiowej łączności dyspo-
zytorskiej. Aby uniknąć tego typu podej-
rzeń celowe wydaje się nawiązanie współ-
pracy z D-Link’iem lub Linksys’em, fi r-
mami posiadającymi niekwestionowaną 
pozycję lidera na rynku urządzeń Wi-Fi. 
Przywołam w tym miejscu, podany po-
wyżej fakt, że do budowy punktu dostę-
powego GIMNAZJUM zostało wyko-
rzystane urządzenie D-Linka. Nadmie-
nię jeszcze, że przedstawicielstwo D-Lin-
ka znajduje się w Warszawie, co powinno 
być zachętą do skorzystania z ich wspar-
cia technicznego, przy dalszych pracach 
związanych z realizacją projektu.
 W swym komentarzu Pan Prezydent 
pisze, że „projekt adresowany jest przede 
wszystkim do osób prywatnych, które 

wykorzystują Internet mobilny jedynie 
w sposób okazjonalny”, czyżby miało to 
oznaczać, że fi nalna sieć będzie działać 
tak jak obecnie działa punkt dostępowy 
URZAD, czyli okazjonalnie, bo dość czę-
sto się zawiesza?
 Następnie czytamy „Urząd Mia-
sta nie jest, ani nie zamierza być lokal-
nym, komercyjnym operatorem tele-
komunikacyjnym ... ma to swoje kon-
sekwencje w  postaci... prostej, nie za-
wierającej szczegółowych danych tech-
nicznych instrukcji logowania się do 
sieci publicznej”. Trzeba przyznać, że 
„prostota” instrukcji logowania powo-
duje, że duża część osób chętnych do 
przetestowania pilotażowych punk-
tów dostępowych nie jest w stanie za-
logować się do sieci. Dla przykładu, 
ilustracja nr 1 prezentuje okno konfi gu-
racji karty bezprzewodowej DWL-650G 
D-Link, które dostępne jest dla systemu 
Windows 2000.
 Czy Pana zdaniem informacje zawar-
te w lakonicznym komunikacie zamiesz-
czonym na stronie www.pruszkow.pl są 
wystarczające do skonfigurowania tej 
karty w  celu współpracy z  pilotażowo 

uruchomionymi punktami dostępowy-
mi? Czy potencjalny użytkownik został 
poinformowany w jakim trybie (Wireless 
Mode) ma pracować jego karta sieci bez-
przewodowej? Czy ma to być tryb „Ad-
hoc” czy może „Infrastructure”?
 Sprawa komplikuje się przy kolej-
nym oknie konfi guracyjnym, zawierają-
cym opcje szyfrowania transmisji, które 
przedstawia ilustracja nr 2.
 Potencjalny użytkownik nie został 
poinformowany, którą opcję szyfrowa-
nia (Encryption) ma wybrać, czy ma zre-
zygnować z szyfrowania (None), włączyć 
proste szyfrowanie WEP czy może bar-
dziej zaawansowane WPA.
 Kolejny cytat: „ze względów funkcjo-
nalnych oraz technologicznych będzie to 
dostęp o mocno ograniczonej oraz nie-
gwarantowanej przepustowości i  funk-
cjonalności”. Jeżeli dobrze zrozumiałem, 
niegwarantowana przepustowość ozna-
cza brak zagwarantowanej minimalnej 
przepustowości sieci, a to z kolei ozna-
cza brak możliwości korzystania z sieci. 
W tym miejscu nasuwa się pytanie: po co 
budować sieć, skoro może ona po prostu 
nie działać?

Dla kogo bezpłatny internet?

Zbigniew Bednarek jest absolwentem 

Politechniki Warszawskiej. 

Tytuł inżyniera uzyskał  broniąc 

pracę dyplomową na temat 

„lokalnych bezprzewodowych sieci 

komputerowych”, a tytuł magistra 

w wyniku obrony pracy poświęconej 

poprawie bezpieczeństwa transmisji 

danych w tych sieciach. Jest on 

wieloletnim redaktorem Wydawnictwa 

IDG Poland S.A., autorem licznych 

artykułów na temat technologii Wi-Fi 

dostępnych na łamach miesięcznika 

PC World Komputer. W swoim 

dorobku posiada m.in. artykuł 

ujawniający słabości oferowanego 

przez Telekomunikację Polską S.A. 

urządzenia Livebox. Artykuł ten na 

witrynach IDG przeczytało ponad 67 

tys. czytelników. Taki wynik pozwolił 

na sklasyfi kowanie materiału jako 

najbardziej poczytny artykuł w całym 

2006 roku.

Zbigniew Bednarek

 1. Okno konfi guracji karty bezprzewodowej D-Link. Czy informacje udostępnione przez UM 
Pruszków są wystarczające do skonfi gurowania sieci?

 2. Użytkownicy nie zostali poinformowani jaką opcję szyfrowania powinni wybrać.

Śledztwo ws. zaginięcia Drzewińskich do Łodzi
Milanówek. Prokuratura Apelacyjna w Łodzi 
będzie prowadzić śledztwo w sprawie zaginię-
cia małżeństwa Elżbiety i Wiesława Drzewiń-
skich. Decyzję o przeniesieniu sprawy z War-
szawy Prokuratura Krajowa tłumaczy "chęcią 
przyspieszenia śledztwa". 
 Rzeczniczka Prokuratura Krajowego 
Katarzyna Szeska powiedziała w  czwar-
tek PAP, że Edward Zalewski podjął decy-
zję o przekazaniu śledztwa do wydziału ds. 
przestępczości zorganizowanej Prokuratury 
Apelacyjnej w Łodzi. Dodała, że jest to "po-
stępowanie o bardzo skomplikowanym cha-
rakterze i powinno być prowadzone według 
najwyższych standardów przez prokurato-
rów o wysokim poziomie wiedzy meryto-
rycznej i doświadczeniu zawodowym".

 Obciążenie dużą ilością spraw prokura-
torów z Prokuratury Okręgowej w Warsza-
wie i wydziału V Prokuratury Apelacyjnej 
w Warszawie uniemożliwia sprawne wy-
konywanie czynności procesowych w tym 
śledztwie" - dodała Szeska. Podkreśliła, że 
jedyną przesłanką przeniesienia sprawy jest 
"chęć przyspieszenia przebiegu postępowa-
nia przygotowawczego".
 W styczniu br. minister sprawiedliwości 
Andrzej Czuma spotkał się z synami Drze-
wińskich i obiecał pomoc w "ściganiu nie-
wykrytych jeszcze sprawców i doprowadze-
niu do należytego ich ukarania". Prokuratu-
ra Krajowa prowadziła analizę akt śledztwa 
toczącego się od lipca ub.r. w Prokuraturze 
Okręgowej w Warszawie.

stra, Czuma (który wcześniej zajmował się 
sprawą jako poseł) powiedział, że moment 
porwania kobiety był monitorowany, ale 
"dwa tygodnie nikt nie ruszył nagrań". Do-
dał, że "pięciu świadków mówiło: widzie-
liśmy (moment porwania - PAP), krzycze-
li; dwie osoby nawet patrząc na to, zderzyły 
się samochodami". "Pani prokurator uznała, 

że to drobiazg, że ważne jest zeznanie nało-
gowego alkoholika, który mówił, że widział 
2 tygodnie potem pana Drzewińskiego, któ-
ry paradował w hełmie wojennym" - dodał 
Czuma. "I pani prokurator uznała, że ten al-
koholika dowód jest dobry, a zeznania tych 
5 świadków zlekceważono" - zaznaczył mi-
nister.            [pap]
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Komunikacja. Jak wygląda Aleja Krakow-
ska w godzinach szczytu wie chyba każdy 
kierowca. Tłok, ścisk i gigantyczny korek. 
 
Wszystkie te problemy miała rozwiązać 
wylotówka na Kraków i Katowice, czyli 
trasa Salomea-Wolica. Miała, bo na pew-
no ich nie rozwiąże. Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny uchylił wydaną w 2006 ro-
ku przez wojewodę mazowieckiego decy-
zje lokalizacyjną dla tzw. odcinka poza-
miejskiego.
 Owa decyzja została zaskarżona przez 
spółkę Aprica i  właścicieli prywatnych 

Salomea-Wolica: miał być początek budowy, 
nie będzie jej wcale!

gruntów. Jednym z  powodów złożenia 
skargi były pretensje dotyczące wielkości 
odszkodowań i podziału nieruchomości.
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i  Autostrad miała wystąpić o  pozwole-
nie na budowę już w lipcu tego roku. Nie-
stety w zaistniałej sytuacji trzeba czekać 
na uprawomocnienie wyroku wydane-
go przez Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny. Jak twierdzi Małgorzata Tarnowska, 
rzecznik GDDKiA dopiero po otrzymaniu 
uzasadnienia prawnicy będą mogli zdecy-
dować, co dalej. Do wyboru są dwie drogi, 
albo skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, albo start procedury 
na nieco odmiennych warunkach – tak by 
GDDKiA musiała uzyskać zgodę na reali-
zację inwestycji bez decyzji lokalizacyjnej 
i pozwolenia na budowę.
 To już kolejne problemy z  trasą Sa-
lomea-Wolica. Pozostaje jeszcze protest 
mieszkańców Magdalenki, którzy nie zga-
dzając się na budowę węzła w pobliżu ich 
domów i zaskarżyli decyzję środowisko-
wą.
 Do przetargu na budowę zgłosiło się 
15 koncernów, jednak GDDKiA wstrzy-
mało procedurę przetargową. [as]

Komunikacja. Obwodnica 
zachodnia ma być lekarstwem 
dla zakorkowanego Grodziska 
Mazowieckiego. Każdego dnia przez 
centrum miasta przejeżdża około 
czterdziestu tysięcy samochodów, 
prawie połowa z tego to ogromne 
ciężarówki. Grodzisk leży, bowiem 
na szlaku tirowskim ciągnącym 
się od Radziejowic, przez Błonie 
i Kazuń.
 
Co prawda prace nie rozpoczną się la-
da dzień, lecz dopiero za rok, to jednak 

ogromnym krokiem na przód jest uzy-
skanie tzw. decyzji środowiskowej. Jest 
ona, jednym z ważniejszych dokumen-
tów przy tego typu inwestycjach.
 Prawdopodobnie jeszcze w  tym 
miesiącu zostanie ogłoszony przetarg 
na projekt. Tomasz Hopko z miejskiego 
ratusza twierdzi, że projekt podstawo-
wy powinien zostać wykonany w ciągu 
ośmiu miesięcy.
 Zakładany w 2006 roku koszt budo-
wy obwodnicy szacowany był na sumę 
136 mln złotych. 

[as]

Budowa obwodnicy Grodziska 
powinna ruszyć w ciągu roku

Przetarg na nowe składy WKD 

Nie tak dawno pisaliśmy o planowanych 
przetargach  w  spółkach Kolei Mazo-
wieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej. Aukcje na nowy tabor mają być wy-
nikiem szeregu specjalistycznych umów, 
które podpisali przewoźnicy.
I tu następuje jakże miłe zaskoczenie, po-
nieważ WKD ogłosiła właśnie przetarg 
na 14 nowych, klimatyzowanych i szyb-
szych niż dotychczas pociągów. Ofer-
ty mogą byś składane do 9 lipca. Skła-
dy miałyby pojawić się w stolicy do koń-
ca 2012 roku. Prezes WKD, Grzegorz Dy-
mecki twierdzi, że od 2013 roku popular-
na kolejka ma kursować, co 5 minut.
 Jednak zakup nowego taboru to nie 
koniec nowości. Spółka chce wyremon-

tować tory na odcinku Warszawa-Komo-
rów, zmodernizować i odświeżyć perony. 
Dodatkowo ma zostać podwyższone na-
pięcie (z 600V do 3000V) tak by na linie 
mogła wjechać większa ilość pociągów. 
Planowana jest również budowa drugie-
go toru od Podkowy Leśnej do Grodziska 
Mazowieckiego (budowa ma trwać od 
2012 do 2014). W 2015 nowe tory ma-
ja pojawić się również w Pruszkowie oraz 
na docinku Podkowa Leśna – Milanó-
wek.
 Zarząd chce również wprowadzić sys-
tem sterownia ruchem, co mogłoby się 
przyczynić do skrócenia czasu podróży.
Środki na modernizację ma przekazać 
marszałek województwa. Do końca 2024 
roku dofi nansowanie dla kolejki ma wy-
nieść prawie 678 mln zł. [as]

Honorowanie biletów okresowych 
WKD przez KM podczas remontu 
wiaduktu kolejowego

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
uprzejmie informuje, iż w związku z re-
montem wiaduktu kolejowego WKD 
w  dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 
2009r., podróżny posiadający ważny bi-
let okresowy WKD, będzie mógł w/w ter-
minie podróżować pociągami spółki Ko-
leje Mazowieckie – KM na odcinku Gro-
dzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmie-
ście, zgodnie z relacją na bilecie. 
 Podróżny bez ważnego biletu WKD, 
zostanie w pociągu KM uznany za jadą-
cego bez ważnego biletu.
 Windykacja należności z tyt. przejaz-
du bez ważnego biletu pociągiem KM, 

odbywa się wg zasad obowiązujących 
w KM. [WKD]

Cztery nowe składy
SKM już w przyszłym roku

Szybka Kolej Miejska ogłosiła przetarg na 
cztery nowe składy. Oferty leasingowe zło-
żyły dwa konsorcja. Pojazdy Szynowe Pesa 
Bydgoszcz S.A. Holding wraz z Bankowym 
Funduszem Leasingowym S.A. oraz Ne-
wag S.A. z Nowego Sącza wspólnie z ING 
LEASE (Polska) Sp. z o.o. 
 W umowie „Pesa” zobowiązuje się do-
starczyć pociągi w przeciągu 9 miesięcy za 
cenę 119,6 mln zł, „Newag” zaoferował ce-
nę 87,2 mln zł i czas dostarczenia o miesiąc 
dłuższy od fi rmy z Bydgoszczy.
 Nowy tabor będzie różnił się od już jeż-

dżącego. Każdy z czterech pociągów bę-
dzie miał cztery wagony, a nie jak dotych-
czas trzy. Zmieni się również ułożenie sie-
dzeń wewnątrz wagonów. Część pozosta-
nie ustawiona w tradycyjny sposób tzn. 
dwa rzędy, siedzenia naprzeciw siebie 
i przejście środkiem wagonu. Natomiast 
pojedyncze krzesełka wzdłuż ścian zamie-
nią się w siedzenia podobne do tych, które 
zamontowane są w metrze. Ponadto składy 
będą w pełni przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych, zamontowany zostanie 
monitoring i klimatyzacja.
 Nowe pociągi do czasu zakupu kolej-
nych 13 składów oraz uruchomienia łącz-
nika między lotniskiem a linią radomską 
będą kursować na linii Pruszków – Sulejó-
wek Miłosna. Później zostaną najprawdo-
podobniej skierowane na linię otwocką. [as]

Komunikacja   aktualności ze strony www.gazetawpr.pl

Współpraca tych trzech miast nikogo nie 
powinna dziwić i  w  praktyce, szczegól-
nie na gruncie kulturalno-artystycznym, 
trwa już od dawna. Wspólne przedsięwzię-
cia związane choćby z realizacją Festiwa-
li Otwartych Ogrodów czy Europejskich 
Dni Dziedzictwa, wypłynęły z bezpośred-
niej potrzeby współpracy miast, tak bli-
sko ze sobą sąsiadujących i tak do siebie po-
dobnych. Łączy je nie tylko bliskość tery-
torialna. Także  wspólna historia, warun-
ki środowiskowe i miejsko-wiejska specy-
fi ka funkcjonalna „miast-ogrodów”. Dzie-
lą ich praktycznie jedynie granice admini-
stracyjne i to nie zawsze naturalnie popro-
wadzone. Przykładem może być brwinow-
ski (administracyjnie) Żółwin, który leżąc 
po drugiej stronie Podkowy Leśnej… nie 
ma z Brwinowem żadnej styczności tery-
torialnej (!).
 Pierwszy hasło zacieśnienia współpra-
cy rzucił burmistrz Podkowy Leśnej, An-
drzej Kościelny. Z jego inicjatywy doszło do 
spotkania wszystkich trzech burmistrzów, 
podczas którego zgodnie stwierdzili, że „to 
jest to”.
 - Granice administracyjne z  punktu 
widzenia zwykłego mieszkańca nie ma-
ją znaczenia – mówi burmistrz Kościel-
ny - Nasze miasta funkcjonalnie przenika-
ją się wzajemnie i wielu mieszkańców jed-
nego z nich pracuje czy uczy się w drugim, 
a zakupy często robi w trzecim. Niezrozu-
miałe jest dla nich na przykład, że ulica re-
montowana jest tylko do posesji nr 15, a od 
16 już nie, bo pomiędzy nimi jest granica 
gmin. Już choćby od takiego poziomu po-

trzebne jest wspólne myślenie i współpra-
ca inwestycyjna. Ale oprócz tego jest sze-
reg innych, wyższych potrzeb mieszkań-
ców, które powinniśmy realizować, choć-
by basen, kompleks rekreacyjny czy cen-
trum kultury. Gdyby każde z naszych, nie-
dużych przecież miast miało się porwać na 
realizację wszystkich tego typu inwestycji, 
to byłoby to niemożliwe. Ale jeśli umówi-
my się między sobą, że my wybudujemy 
jedno, wy drugie, a nasi mieszkańcy będą 
z tego korzystali wspólnie, to wtedy okaże 
się, że stać nas razem na wiele więcej. Je-
śli chcemy myśleć o rozwoju naszych gmin, 
to na taką współpracę jesteśmy wręcz ska-

zani. Oczywiście przy pełnym poszano-
waniu istniejących odrębności i specyfi ki, 
które każde z naszych miast posiada, i któ-
re często wyrastają z jego tradycji.
 Pomysł szybko przełożono na działa-
nia. W maju odbyły się kolejno w Milanów-
ku, Brwinowie i Podkowie Leśnej, trzy tu-
ry spotkań warsztatowych z udziałem pra-
cowników administracji i specjalistów. By 
stworzyć wspólną strategię rozwoju, nale-
żało odpowiedzieć na wiele pytań.  Jakie 
są wspólne cele trzech gmin, jak budować 
wspólny potencjał gospodarczy, jaką takty-
kę zastosować? Przy pomocy specjalistów 
ze Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarcze-

go Gmin określano zakres wspólnych ce-
lów. Dla miast-ogrodów o wysokim poten-
cjale społecznym, dużym nasileniu atrak-
cji turystycznych i kulturalnych oraz posia-
dających spore walory przyrodnicze, mogą 
one decydować o zamieszkaniu na tym te-
renie, a także prowadzeniu tu działalności 
gospodarczej zgodnej z charakterem mia-
sta. Padły pomysły wspólnej polityki tu-
rystycznej, kulturalnej oraz rozwoju in-
frastruktury miejskiej. Mówiono też o po-
trzebach popierania lokalnej „przyjaznej 
dla środowiska” przedsiębiorczości. 
 - Na tych warsztatach spotkali się na-
si specjaliści z różnych dziedzin samorzą-
dowej administracji, choćby od geodezji, 
architektury czy kultury i jest to dla nich 
pierwsza tego typu okazja do wymiany do-
świadczeń oraz określenia wspólnego mia-
nownika naszych potrzeb rozwojowych 
– mówi sekretarz miasta Milanówka, Ja-
rosław Komża - Nasze miasta wypraco-
wały sobie w  przeszłości markę miejsc, 
w których warto mieszkać i przyciągają lu-
dzi dobrze sytuowanych, chcących miesz-
kać w zieleni i spokoju. Ale nic nie jest da-
ne raz na zawsze. Jeśli zapatrzeni w tą mar-
kę osiądziemy na laurach i zapomnimy, że 
świat idzie naprzód, to wkrótce może się 
okazać, że młodzi ludzie wolą się osiedlać 
gdzie indziej, tam gdzie znajdą lepszą infra-
strukturę mieszkalną lub bogatszą  ofertę 
kulturalną czy rekreacyjną.
 Już w połowie czerwca powinien być 
gotowy raport podsumowujący osiągnięcia 
warsztatów. Wnioski z niego płynące ma-
ją posłużyć jako wytyczne do dalszej pracy 
poszczególnych „trójmiejskich” samorzą-
dów.

Ogrodowe Trójmiasto na Mazowszu?
Trójmiasto – wszystko wskazuje na to, że określenie zarezerwowane do tej pory dla Wybrzeża, zacznie 

obowiązywać również na Mazowszu. Sąsiadujące ze sobą miasta-ogrody Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna 

wpadły na pomysł utworzenia Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Olgierd Lewan

Podania, petycje, konsultacje, wszystkie te 
środki zawodzą jeśli chodzi o remonty drogo-
we, a dokładnie o modernizacje ul. Kolibra w 
miejscowości Rybie koło Raszyna. 
 Mieszkańcy od 20 lat walczą o utwar-
dzenie nawierzchni drogi, która obecnie 
jest drogą gruntową. Wszyscy chyba wie-
my co się dzieje z piaszczystą ulicą podczas 
deszczu  lub zaraz po zimie w trakcie roz-
topów. 
 Wójt gminy Raszyn, Janusz Rajkowski 
tłumaczy, że droga nie jest remontowana, 
gdyż jest własnością kilkudziesięciu wła-
ścicieli – mieszkańców działek przy niej le-
żących a, nie gminy. Przyznaje również, że 
droga będzie mogła powstać jeśli rada gmi-
ny umieści ją w planach. Dodatkowo gmi-
na będzie musiała znaleźć na taką inwe-
stycje pieniądze,  których obecnie nie ma.
 Jednak Andrzej Zaręba, jeden z rad-
nych gminy oponuje słowa wójta twier-
dząc, że rada gminy dostaje projekt budże-
tu właśnie od wójta. Jak wiadomo w tym 
roku budżet został przyjęty bez najmniej-
szych nawet zmian. Projekt budżetowy nie 
przewiduje jakichkolwiek prac związanych 
z modernizacją ul. Kolibra, a jak twierdzi 
radny drogę można byłoby uwłaszczyć w 
ciągu kilku miesięcy.
Wójt jednak uparcie twierdzi jednak, że 
jest tylko ciałem wykonawczym i jest w 
pełni uzależniony od działań rady gminy.
W 2006 roku zostało również wysłane pi-
smo do ówczesnego prezydenta stolicy, Le-
cha Kaczyńskiego z prośbą o interwencję. 
W odpowiedzi mieszkańcy otrzymali pi-
smo, że niestety nie leży to w kompeten-
cji władz Warszawy i że stołeczni urzędni-
cy nie są w stanie pomóc. Zaproponowano 
zaś, by mieszkańcy zwrócili się do władz 
Raszyna.
Urzędnicy kolejno zrzucają na siebie cię-
żar decyzji o modernizacji drogi, a miesz-
kańcy czekają na pozytywne rozpatrzenie 
składanych przez wiele lat wniosków. [as]

Mieszkańcy nie mogą się doprosić 
o nową nawierzchnię drogi
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Kultura. Aż osiem razy występowała w tokijskim jazz clubie Blue Note, 
Anna Maria Jopek. Koncerty wieńczące dalekowschodnie tournee 
naszej artystki okazały się wielkim sukcesem. My też tam byliśmy.

Aż osiem razy występowała w tokijskim 
jazz clubie Blue Note, Anna Maria Jopek. 
Koncerty wieńczące dalekowschodnie to-
urnee naszej artystki okazały się wielkim 
sukcesem. My też tam byliśmy.
Pobyt w Tokio połączony był z tamtejszą 
premierą albumu „ID”, a sposób w jaki An-
na Maria podbiła japońską publiczność 
na pewno wzmocnił jej pozycję na tamtej-
szym rynku.
 - Jestem zauroczona Japonią, kultu-
rą i solidnością ludzi których tutaj spotka-
łam – powiedziała gazecie WPR po ostat-
nim koncercie nasza wokalistka. Zdumie-
wa mnie to, jak tutaj kultura, szacunek dla 
przestrzeni i piękna są wszechobecne. Sa-
ma nie mogła uwierzyć, gdy w jednym ze 
sklepów drogeryjnych sprzedawca słuchał 
Debussy’ego podobnie z obecnością muzy-
ki poważnej w telewizji – dodała nie kryjąc 
zachwytu.
 Cieszy tym bardziej to, że przez kilka 
dni Anna Maria była częścią tego życia kul-
turalnego.

Po prostu owacja
Na ostatni koncert Polki jechałem z prze-
ciwległej strony Tokio, wprost z własne-
go występu w gigantycznej sali fi lharmo-
nicznej Tokio Geijutsu Gekoijo na Ikebuku-
ro. Jednak taki dystans to pestka. Świetnie 
rozwiązana pajęczyna połączeń metra i ge-
nialnej kolejki JR, jeżdżącej po obwodzie 
Tokio, sprawiają, że to co zabierze nam na-
wet dwie godziny jazdy samochodem, ko-
lejką zabiera niespełna pół. Do Blue Note-
’u, tytularnej fi lii nowojorskiej Mekki jaz-
zu trafi am na kilka minut przed wejściem 
zespołu na scenę. Już pierwsze dźwięki 
jej koncertu pokazały, że obecność Jopek 
nie jest przypadkowa. W tokijskim klubie 

występują najlepsi, z prawdziwej świato-
wej pierwszej ligi. Tamtejszy program jest 
w opinii muzyków najatrakcyjniejszą ofer-
tą jazzową – koncertową pod słońcem. Cóż, 
Japonia to w dziedzinie sztuki – konfi tu-
ry, i wiedzą o tym wszyscy. Warto wpaść 
na klubową stronę (www.bluenote.co.jp)  
aby zdać sobie sprawę, że kalendarz klubu 
rozdzielony jest przez mega gwiazdy znane 
z naszych festiwalowych estrad. Z tą róż-
nicą, że w Tokio występują dla niespełna 
dwustu osób w sali nagłośnionej tak, że ja-
kość dźwięku można porównać do płyty.
Jako pierwsza w programie znalazła się 
ujazzowiona ludowa piosenka „Matulu 
moja”, zagrana przez zespół z wielką ener-
gią, wprawiła mnie w konsternację, a pu-
bliczność już po pierwszym punkcie pro-
gramu oszalała. Znam Japonię jako tako, 
stąd wiem jak reaguje publiczność. Kie-
dy klaszczą, podoba się im. Kiedy Klasz-
czą i krzyczą, podoba bardzo. Kiedy „wyją” 
jak na koncertach rockowych gwiazd, za-
kochali się w artyście. I tak się bez wątpie-
nia stało. Zasługa to zarówno wokalistki 
jak i jej zespołu:  Paweł Dobrowolski – bęb-
ny; Robert Kubiszyn – kontrabas i basowa 
gitara akustyczna oraz wspaniały Marek 
Napiórkowski. Potem muzycy zabrali na 
w podróż po piosenkach z kliku albumów 
Jopek. Program – bardzo zróżnicowany 
– od soul-jazzowych klimatów po ballady 
(a nawet rockowy hit Th e Police „I Burn For 
You”) dało możliwość pokazania Polakom 
ich umiejętność w sposób przekrojowy. Po-
dobnie z Anną Marią. Słyszałem ją wielo-
krotnie zarówno jako widz, jak i jako mu-
zyk - gość w czasie jej sesji nagraniowych. 
Teraz jest w życiowej formie. Dowód?
 Na koncerty niektórzy przychodzili po 
kilka razy. A jeden z Japończyków był na 
koncertach Jopek cztery razy! Co więcej 
na żadnym nie powtórzył się ten sam pro-

gram. Artystka kreowała klimat dobierając 
repertuar z długiej listy piosenek, nomen 
omen opublikowanej na internetowej stro-
nie klubu. 

Jest wspaniała
To najczęściej spotykana opinia słuchaczy 
po półtoragodzinnym koncercie. Obecny 
wraz ze mną Sławek Talach, wybitny skrzy-
pek powiedział coś, co chyba w sposób zna-
mienny podsumowuje to co wydarzyło się 
w majowy wieczór bardzo daleko od Polski:
- Są takie chwile, gdy szczególnie dumny je-
stem z tego, że jestem Polakiem. I to taka 
chwila.

 Po koncercie do Ani ustawiła się dłu-
ga kolejka po autografy. Niektórzy musie-
li cierpliwie czekać, bo w garderobie trwa-
ło pożegnanie z organizatorami tournee. 
W tym samym czasie płyty w klubowych 
kuluarach (zarówno ta mająca premierę 
w maju jak i starsze, w specjalnych japoń-
skich edycjach) rozchodziły się jak ciepłe 
bułeczki, każdy chciał zachować na dłużej 
emocje i wspomnienia z koncertu. Zachwy-
cona też całym przyjęciem była artystka. 
Wpadnijcie na stronę Blue Note, można 
przeczytać na niej refl eksje Ani: - Do Japo-
nii mogę wracać powielekroć. To wielka ra-
dość śpiewać w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Sukces Anny Marii Jopek

Piotr Iwicki (WPR) i Anna Maria Jopek po koncercie w tokijskim Blue Note  Fot. [PIW]

 Nasz redakcyjny kolega Piotr Iwicki od lat dzieli udanie czas na bycie artystą, 
samorządowcem i dziennikarzem. Dzięki jego artystycznym wojażom możemy co jakiś 
czas prezentować wieści z bardzo odległych stron świata. Tym razem trafi ł na koncert 
Anny Marii Jopek i nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie miało to miejsca 
w… Tokio. On sam mów, że czasami można w Japonii nadrobić zaległości i zobaczyć, 
usłyszeć bądź przeczytać to, na co w Polsce – jak to często bywa – nie mamy zbyt 
wiele czasu.

Na tegorocznych 54  Międzynarodo-
wych Targach Książki miała miejsce 
premiera debiutu literackiego ALE-
FA STERNA pt. „POLA LASKA”. Na 
zaproszonych gości, przyjaciół, zna-
jomych oraz  bywalców targów cze-
kały szampan pod lodem oraz tru-
skawki, serwowane przez hostessy 
ubrane w Pawie Maski. Autor wygło-
sił krótkie przemówienie, odczytał 
fragment książki i rozpoczął podpi-
sywanie pierwszych egzemplarzy. 
W czasie dwóch dni targowych na 
stoisku sprzedano 118 egzemplarzy 
książki, z autografem autora. Ale nie 
tylko sama książka cieszyła się zain-
teresowaniem publiczności targów. 
Nie mniejszą uwagę wzbudzał sam 
autor ubrany w biały lniany garni-
tur i kapelusz panama oraz hostes-
sy przebrane w pawie pióra. Nad sto-
iskiem Stowarzyszenia Promocji 
Polskiej Twórczości powiewała Pol-
ska narodowa Flaga...

*Alef Stern – to pseudonim lite-
racki autora debiutanckiej książ-
ki. Jest mieszkańcem Pruszkowa. 
Tu spędził młodość, tu kończył li-
ceum., tu działa. Dlaczego akurat 
Alef Stern, a właściwie Adam Le-
on Fiss Stern? 
– Adam to moje drugie imię. Le-
on tak zawsze chciałem na imię 
mieć, a reszta to nazwisko mojej 
babci. Używałem go już w liceum. 
Zżyłem się z nim i przyzwycza-
iłem - odpowiada tajemniczo. 

POLA LASKA to alegoryczna i gro-
teskowa debiutancka powieść ALE-
FA STERNA*. Miejscem akcji jest 
Chamowo Podburaczane, prowin-
cjonalne polskie miasteczko rządzo-
ne przez „elicinę”, małomiasteczko-
wych oligarchów, którym „chodzi 
o stołki”. Tworzą oni „Grupę U Wła-
dzi Wiszącą Na Amen” - o struk-
turze mafi jnej, takich metodach 
i o wspólnej „rzezimiejskiej kiesze-
ni”. Na wskroś skorumpowana, jeśli 
trzeba zbrodnicza, władza jest bez-
karna i w miasteczku może wszyst-
ko. „Kombinactwo, przekręty, ścią-
ganie kasy, lewizna, ustawiane prze-
targi, uchwały rady na zamówienie, 
to ich praca, to ich misja”. Członkiem 
Grupy jest m.in. Piotr Perel, dawniej 
żyjący z partyjnych synekur, potem 
z handlu, obecnie z przedsiębior-
stwa narkotykowego i bimbrowni-
czego. Figura nad wyraz antypatycz-
na, bonza, maltretant i molestant 
rodziny, pedofi l. W jego córce, Po-
li Lasce zakochuje się młody ideali-
sta, jedyny naiwniak w świecie kasy 
i przemocy, nonkonformista, który 
pragnie „kształtować świat”. Młodzi 
pobierają się, odbywa się huczne we-
sele, ale szczęście trwa krótko... 

„Pola Laska” ukazała się nakładem Wy-
dawnictwa Anagram we współpra-
cy z Didiamoss Production sp. z o.o. 4 
czerwca 2009 roku trafi  do dystrybucji 
na terenie całego kraju

Piotr Iwicki

Pola Laska: 
literacki debiut
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KOMORÓW
Ogród literacki dla dzieci
Stowarzyszenie K40 zaprasza 6 czerw-
ca (sobota) na spotkanie z Michałem 
Rusinkiem. Dzieci poznały jego poczu-
cie humoru dzięki książce „Jak prze-
klinać? Poradnik dla dzieci”, oraz  tłu-
maczeniom przygód misia Paddingto-
na i Puchatka, pieska Snoopiego i Pio-
trusia Pana.
Start godz. 12:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Biblioteka Publiczna 
w Komorowie

Polska na pogodę i niepogodę

7 czerwca (niedziela) gościem Festiwa-
lu Otwarte Ogrody będzie Tomasz Zu-
bilewicz. Jeden z najbardziej znanych 
w  Polsce prezenterów pogody w  tele-
wizji. Jako prezenter pogody w stacji 
TVN, TVN24 i  TVN Meteo wprowa-
dził nowatorską formę przekazywa-
nia aktualnych prognoz - z domieszką 
ciekawostek i dowcipem. Miedzy inny-
mi dzięki temu jest jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych osób w Polsce.
Miejsce: Prywatny ogród,
 ul. Akacjowa 6

Krakowski Salon Poezji
14 czerwca (niedziela) w Komorowie 
odbędzie się kolejne spotkanie z cy-
klu Krakowski Salon Poezji. W  pro-
gramie Jacek Kaczmarski, „Pięć sone-
tów o umieraniu komunizmu” - czyta 
Anna Iberszer, śpiew, gitara - Tomasz 
Wachnowski, gitara - Adam Świtała, 
gitara - Wojciech Błażejczyk. Bezpłat-
ne zaproszenia, zapewniające miejsca 
siedzące, dostępne w kwiaciarni „Elż-

BRWINÓW
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Każdego Wieku zaprasza 
na wykład:
- 5 czerwca (piątek) – „Zaprośmy pta-
ki do ogrodów” – mgr inż. Marek Grze-
niewski
Start godz. 17:00, 
Miejsce:  Urząd Gminy Brwinów 
(sala konferencyjna)

Piknik rodzinny
14 czerwca (niedziela) na Stadionie 
Miejskim w  Brwinowie odbędzie się 
Piknik Rodzinny. W programie koncert 
zespołu 100% Piotra Nagiela, dziecięce 
rozgrywki piłkarskie, pokaz rycerski, 
grillowanie, gry, zabawy i wiele innych. 
Start godz. 13:00, Wstęp wolny 

GRODZISK MAZOWIECKI
Międzynarodowy Jarmark Produktów 
Regionalnych
Grodziskie Centrum Kultury zapra-
sza w  dniach 13 czerwca (sobota) na 
Międzynarodowy Jarmark Produk-
tów Regionalnych. Jeśli masz wyjątko-
we zdolności manualne? Rzeźbisz, ma-
lujesz, szydełkujesz lub wyszywasz to 
weź udział w imprezie.
Miejsce: dziedziniec Centrum Kultury

„Skrzypek na dachu” przed Centrum

19 czerwca (piątek) na dziedzińcu Cen-
trum Kultury odbędzie się insceniza-
cja „Skrzypka na dachu” w wykonaniu 
artystów Teatru Muzycznego w Łodzi. 
W roli Tewiego Mleczarza wystąpi Zbi-
gniew Macias.
Start godz. 20:00

bieta” i kawiarni Art Cafe”. 
Start godz. 12:00, Wstęp wolny, Miej-
sce: Oberża u Michała, Kolejowa 9

MICHAŁOWICE
Dni Gminy Michałowice
6 czerwca (sobota) na terenie szkoły 
w  Nowej Wsi odbędą się Dni Gminy 
Michałowice. W programie m.in. gry, 
zabawy i  liczne pokazy. Atrakcją wie-
czoru będą koncerty zespołów: Stan 
miłości i zakochania oraz Happysad.
Start godz. 14:00, Wstęp wolny 

MILANÓWEK
Obchody jubileuszowe Milanówka
7 czerwca (niedziela) w kościele św. Ja-
dwigi Śląskiej odbędzie się Msza św. 
w  intencji milanowskiej społeczno-
ści z okazji 110 rocznicy Letniska Mi-
lanówka i 90 rocznicy Gminy Milanó-
wek. Po mszy nastąpi poświęcenie pa-
miątkowego kamienia na skwerze Jana 
Pawła II u zbiegu ul. Kościuszki i Mic-
kiewicza w 30. rocznicę pierwszej piel-
grzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.
Start godz. 12:30

Wernisaż wystawy malarstwa 
Niny Gąsowskiej
Milanowskie Centrum Kultury zapra-
sza 13 czerwca (sobota) na wernisaż 
wystawy malarstwa Niny Gąsowskiej 
- Ach, kwiaty w Milanówku.
Start godz. 18:00, Miejsce: Galeria Let-
nisko ul. Kościelna 3

OŻARÓW MAZOWIECKI
Dni Ożarowa

6 czerwca (sobota) na terenie rynku 

hurtowego Bronisze odbędą się Dni 
Ożarowa. W programie m.in. kabaret 
Marcina Dańca, koncerty zespołów PA-
PA-D oraz HORYZONT. Gwiazdą wie-
czoru będzie Muniek Staszczyk i  ze-
spół T-LOVE.
Start godz. 15:00

PODKOWA LEŚNA
Podkowy Album Rodzinny

CKIO zaprasza 6 czerwca (sobota) na 
Podkowy Album Rodzinny - Spotkanie 
z Rodziną Szydłowskich. Trzy Pokole-
nia w Podkowie. Rozmowę poprowadzi 
Oskar Koszutski.
Start godz. 17:00, 
Wstęp wolny, 
Pałacyk Kasyno

Filharmonia dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pałacyku” to 
cykl edukacyjny przeznaczony dla mło-
dych słuchaczy. 7 czerwca  (niedziela) 
odbędzie się  spotkanie pt.: Bawimy 
się przy muzyce - rytmika jako sposób 
na obudzenie wrażliwości muzycznej 
dzieci. Wystąpi: Katarzyna Tomasz-
kiewicz z zespołem uczniów.
Start godz. 12:30 Miejsce:  Pałacyk Ka-
syno

Recital piosenki poetyckiej 
w wykonaniu Michała Łanuszki
Muzeum im. A. i  J. Iwaszkiewiczów 
w Stawisku zaprasza 7 czerwca  (nie-
dziela) na recital piosenki poetyckiej 
w wykonaniu Michała Łanuszki - ab-
solwenta krakowskiej PWST.
Start godz.  17:00

informator kulturalny Milena Sołtysiak

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

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

DOÂWIADCZENI SPECJALIÂCI
NOWOCZESNE APARATY
CERTYFIKAT PTU
KRÓTKIE TERMINY

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25
PRUSZKÓW, UL. DRZYMAŁY 19/21 IV PI¢TRO (WINDA)

RATY
drzwi
okna
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r zk w o i zki aw

Dobry bit + 
dobry przekaz 

N
iedawno razem z 
Marcinem Pospie-
szalskim stwo-
rzyli soundtrack 
do fi lmu „Popie-
łuszko”. Na kon-

certach promują płytę „8 Błogo-
sławieństw”, która jest kontynu-
acją projektu „Hip-Hop dekalog”. 
Miru, Picia i Dzyrooo oraz towa-
rzyszący im muzycy i tancerze za-
grali dotąd ponad 500 koncertów 
w całej Polsce. A 11 czerwca for-
macja Full Power Spirit wystą-
pi w Piastowie na stadionie MKS 
Piast. Bądź "pozytywnym wojow-
nikiem" i nie siedź wtedy w domu! 

Początek koncertu ok. godz. 17.30. 
Tego wieczoru zostaną również wrę-
czone nagrody laureatom konkursu 
"Aleja bohaterów".

PRUSZKÓW
Koncert w Kościele Św. Kazimierza
6 czerwca (sobota) w Kościele Św. Ka-
zimierza odbędzie się koncert Chó-
ru i Orkiestry Filharmonii Podlaskiej 
z Białegostoku. W programie Wolfgang 
Amadeusz Mozart oraz Jerzy Fryderyk 
Haendel. 
Start godz. 21:00, Wstęp wolny

Koncert dla dzieci 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
w Pruszkowie zaprasza 6 czerwca (so-
bota) na specjalny koncert dla dzieci - 
„Opowieści o Beskidzie Śląskim inspi-
rowane muzyką” w wykonaniu kapeli 
górali WASALI. W programie: muzyka 
i gawędy górali Beskidu Śląskiego.
Start godz. 12:00, Wstęp wolny

Poranek teatralny dla dzieci 
„Wesołe podróże Profesora Kleksa”
Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie 
zaprasza 21 czerwca (niedziela) na pora-
nek teatralny dla dzieci „Wesołe podróże 
Profesora Kleksa”.
Spektakl w wykonaniu Artystów Scen 
Warszawskich.
Start godz. 11:00, Wstęp wolny

 Organizatorów 
imprez prosimy 
o kontakt z redakcją:

Milena Sołtysiak
kontakt@gazetawpr.pl
tel. (022) 728 18 64
kom. (0) 666 505 705
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Ogłoszenia&Komunikaty

Dam pracę

Auto elektryka, mechanika 
w Piastowie 0602 78 00 88

AVON – szukam konsultantek tel. 
604 147 566 

Firma zatrudni osoby do prac 
ogólnobudowlanych z okolic 
Pruszkowa i Grodziska, wymagane 
prawo jazdy 022 758 50 49

Firma Staff  Partners pilnie 
poszukuje dla swojego Klienta 
kandydatów do pracy na 
stanowisko pakowacz/ka, Parcela 
Moszna, 502 448 390

Na stanowisko sprzedawca, 
Milanówek, Grodzisk Maz., 
branża piekarsko-cukiernicza, 
wynagrodzenie 1300-1500 
(022) 755 82 33 pon-pt 8-10 

Pilnie zatrudnię kamieniarzy do 
obróbki i montażu kamienia. Praca 
na stałe. Wymagane doświadczenie. 
Milanówek 505 586 458 

Pomoc kuchenna, kucharz z 
doświadczeniem. Restauracja 
w Otrębusach tel. 667 476 273 

Szukam opiekunki do dzieci od połowy 
sierpnia; Pruszków tel. 510 044 358

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

Zatrudnię do pracy w biurze. 
Wymagana znajomość pracy biurowej 
oraz dobra znajomość programu 
exel, branża piekarsko-cukiernicza. 
Milanówek. Wynagrodzenie 1500-
2000. dzwonić pon-pt w godz. 8-10 
(022) 755 82 33 

Zatrudnię do pracy w piekarni w 
Milanówku, przyuczę do zawodu, 
wynagrodzenie 1700-2300, dzwonić 
pon-pt w godz. 8-10, (022) 755 82 33 

Zatrudnimy do restauracji w 
Nadarzynie osobę z doświadczeniem 
kucharskim i książeczką 
sanepidu.664 97 33 37, 
katering@tlen.pl

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE 
PILNIE. PRUSZKÓW I 
OKOLICE 511 262 175 

Nieruchomości – wynajmę 

Do wynajęcia teren ok. 4000m2 
utwardzony, ogrodzony i 
monitorowany, pomieszczenie 
biurowe ok. 30m2 Pruszków Gąsin 
502 122 801 

Nieruchomości – sprzedam

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
„BILDEX”

022 759 93 77

Podkowa Leśna- Żółwin
Domy 207 m2 
608 459 175 

Automoto - kupię

Cały, uszkodzony kupię 606 836 240 

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis 502 534 080 

Każda Toyota, osobowa, dostawcza i 
inne japońskie, gotówka 503 961 159 

Kupie każde auto 606 164 444 

Kupię każdy – gotówka 880 600 318 

Automoto – sprzedam

Części używane, sklep 
internetowy, 
www.szrotkasacja.pl  

Każde – gotówka 600 474 484  

Kupię

Antykwariat kupi dawne 
książki tel. 22 622 11 54 

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

Sprzedam

Drewno liściaste do kominka 
728 97 70 

Usługi

Anteny  montaż serwis 603 375 875 

BHP PPOŻ Szkolenia Doradztwo 
obsługa profesjonalnie 
600 321 347 

Brukarstwo, układanie kostki 
brukowej 798-138 188  

Budowa domów jednorodzinnych 
605 377 805 

Pomoc w szukaniu pracy
ocn  i s a  s rony

Techniki poszukiwania pracy
u oprezen ac a
asa y rekru ac i

ozmowa kwa i ikacy na

0-600-973-982
ierber@o2.pl

SZYCIE ZASŁON 
I FIRAN

wzory katalogowe, 
solidnie, niedrogo
502-286-273

ul. Szkolna 7
Pruszków-Żbików

www.purterm.pl

SKUTECZNE DOCIEPLENIA:

- poddaszy
- strychów

- konstrukcji szkieletowych

Metodą natrysku pianki 
poliuretanowej

tel. (0) 604 489 255

TANIE UBEZPIECZENIA
OC   i   AC

SPECJALNA OFERTA DLA
MIESZKAŃCÓW POWIATU 

PRUSZKOWSKIEGO
Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 280

tel. 022 796 02 21, 501 361 571

 

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

Gmina Michałowice informuje, iż ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji 
INŻYNIERA KONTRAKTU nad inwestycją pod nazwą: Promowanie zdrowego trybu życia 
wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji 
w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach), przy Zalewie w Komorowie Wsi 
(strefa rekreacji przy Zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej 
w Komorowie), w Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach).

Więcej informacji na stronie internetowej Gminy: 
http://bip.michalowice.pl

„Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży 
w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji”
Wsparcie projektu udzielone przez Islandię, Liechtenstein 

oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
Projekt numer PL0448

GMINA  MICHAŁOWICE

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

Posadzki betonowe mixokretem 
606 755 069  

Studnie wiercone  
508 841 616 

Transport – przeprowadzki 
514 236 106, 602 289 695, 
796 289 695

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

Układanie kostki brukowej, solidnie  
605 548 241

Układanie kostki brukowej i 
granitowej, 660 306 446 

Usługi ogrodnicze pełen 
zakres 696 039 978 

Usługi remontowe F-VAT 
501 421 812 

Usługi stolarskie, montaż drzwi z 
wykończeniem, stolarka meblowa, 
wykończenie w drzewie, balustrady, 
schody. Sprzątanie obiektów. 
Faktura VAT. Tel. 607 658 877 

Różne

Gdy brakuje czasu na porządki 516-022-093

Wynajem limuzyn Lincoln 791 917 299 

Cement i kostka brukowa 
022 499 56 98 

Docieplenia budynków, elewacje, 
poddasza, zabudowy, G-K, gładzie, 
gruntowanie, remonty, adaptacje 
obiektów 606 121 641 Faktury 

Domofony montaż serwis 
603 375 875 

FIRMA REMONTOWO-
BUDOWLANA. TANIO, 
SZYBKO. WOLNE TERMINY 
504 254 479 

Glazura itp. 509 110 537 

Glazura, terakota, gres, 
kamień, ścianki działkowe 
G/K, panele, malowanie, 
tanio i solidnie 510 712 114

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 

Malowanie natryskiem, szybko, 
tanio, elewacje, mieszkania i inne 
powierzchnie 602-719-024 

Naprawa zamków i stacyjek 
samochodowych 0 607 322 761 

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

Fryzjerstwo
w domu klienta

Baleyage od 65 zł!
Pruszków Piastów Komorów

tel. (0) 502 099 933

OGŁOSZENIA DROBNE W GAZECIE WPR
tel. (022) 728 18 64, kom. (0) 666 505 705, e-mail: ogloszenia@gazetawpr.pl
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Sport Aktualnosci sportowe z Pruszkowa i okolic
codziennie, przez całą dobę
tylko na www.gazetawpr.pl

Piłka nożna. Znicz w dramatycz-
nych okolicznościach pokonał sła-
biutką Stal Stalową Wolę i dalej liczy 
się w walce o awans do Ekstraklasy. 
Gola dającego jakże cenne 3 punk-
ty zdobył na 5 minut przed końcem 
spotkania Bartosz Osoliński, który 
popisał się przepięknym, technicz-
nym uderzeniem z 15 metra. Znicz 
tym samym przełamał straszliwą 
passę 6 spotkań bez zwycięstwa. 

S
potkanie ze Stalą Sta-
lową Wola było drugim 
meczem Znicza pod 
wodzą trenera Krzysz-
tofa Chrobaka. Pomi-
mo niewielkiego zwy-
cięstwa nad słabym ry-

walem Znicz zaskoczył. Widać było zupeł-
nie inną fi lozofi ę gry od tej prezentowa-
nej przez zespół podczas kadencji Dariu-
sza Kubickiego. Inaczej rozgrywane były 
stałe fragmenty gry: wolne, rożne. Znicz 
w spotkaniu ze Stalą stworzył sobie wie-
le okazji do pokonania bramkarza gości. 
Niestety nie udało się jeszcze zmienić naj-
większego mankamentu naszego zespo-
łu – nieskuteczności. Gdyby nie to wynik 
mógłby być zdecydowanie okazalszy.
 W  pierwszej połowie spotkania jak 
i w całym meczu przeważał Znicz. Nasi 
zawodnicy całkowicie zdominowali ob-
szar gry. Piłkarze ze Stalowej Woli ogra-
niczali się zaledwie do wybić piłki za linię 
końcową boiska i rzadkich kontrataków. 

Piękna bramka przywraca nadzieję
Filip Szklarzewski

Znicz Basket ma nowego trenera

Adam Wall

Koszykówka. Pierwszym trenerem 
Znicza Basket będzie Roman Skrzecz, 
który w przeszłości pracował w Szko-
le Mistrzostwa Sportowego oraz Lo-
tosie PKO BP Gdynia. Z tym ostat-
nim zespołem, nowy szkoleniowiec 
pierwszoligowej drużyny z Pruszko-
wa, dwukrotnie sięgnął po wicemi-
strzostwo Polski. 
Celem drużyny w rozpoczynającym się na 
początku października sezonie jest awans 
do fazy play-off  (znajdzie się w nim osiem 
najlepszych drużyn). Pierwsze decyzje 
personalne dotyczące składu zespołu ma-
ją zapaść w najbliższych dniach.

- W Pruszkowie spotkałem się z życzli-
wymi ludźmi, którzy mają konkretne pla-
ny na przyszłość, dlatego zdecydowałem 
się na pracę w  tym klubie - powiedział 
Skrzecz wkrótce po podpisaniu kontrak-
tu.
 - Nie wyobrażam sobie podobnego sce-
nariusza jak w ubiegłym sezonie, kiedy ze-
spół walczył o utrzymanie.
 Skrzecz przez większą część swojej 
pracy jako trener związany był z kobiecą 
koszykówką. W przeszłości był asysten-
tem trenera reprezentacji Polski senio-
rek oraz z powodzeniem prowadził kobie-
ce reprezentacja Polski w różnych katego-
riach wiekowych (srebrny i brązowy me-
dal mistrzostw Europy).

Bogoria Grodzisk Mazowiecki mistrzem Polski

Tenis stołowy. Tenisiści stołowi Bo-
gorii Grodzisk Mazowiecki po raz dru-
gi z rzędu zdobyli tytuł drużynowych 
mistrzów Polski. W rewanżowym me-
czu fi nałowym pokonali Gorzovię Ro-
mus Gorzów Wielkopolski 3:2. 
 W pierwszym spotkaniu w Gorzowie 
także zwyciężył zespół Bogorii 3:1. KS Bo-

goria Grodzisk Mazowiecki - GKS Gorzo-
via Romus Gorzów Wielkopolski 3:2
Wang Zeng Yi - Radosław Żabski 2:0 
(11:8, 11:5) Martin Olejnik - Tang Yu 0:2 
(9:11, 7:11) Artur Daniel - Dariusz Kiełb 
2:0 (11:8, 11:9) Wang Zeng Yi - Tang Yu 
0:2 (13:15, 9:11) Martin Olejnik - Rado-
sław Żabski 2:1 (11:7, 7:11, 11:8)”   [pap]

Pomimo przewagi zespół trenera Chroba-
ka nie zdołał zdobyć bramki dającej pro-
wadzenie.
 Po zmianie stron obraz gry nie uległ 
zmianie. To Znicz ciągle nacierał na bram-
kę Wierzgacza, lecz ten bronił jak w tran-
sie. Pokonał go dopiero w  84. minucie 
przepięknym, technicznym strzałem 
Bartosz Osoliński, który od tego momen-
tu jest pruszkowskim Adresem Iniestą.
 Bramka ta przedłużyła szansę Zni-
cza na awans do Ekstraklasy. W  ostat-
nim spotkaniu sezonu zespół z Pruszko-
wa musi jednakże pokonać na wyjeździe 
innego kandydata do awansu, Podbeski-
dzie Bielsko – Biała i dodatkowo liczyć na 
potknięcie kolejnego aspiranta do Ekstra-
klasy, Korony Kielce. Ta z kolei gra na wy-
jeździe z Dolcanem Ząbki. 

Podsumowanie meczu:

Znicz Pruszków 1:0 Stal Stalowa Wola 
30 maja 2009, 17:00 - Pruszków
Bramki: Bartosz Osoliński 84 

Znicz: Bieniek - Maciej Rybaczuk, Kokosiń-
ski, Klepczarek, Januszewski - Mikołaj Ry-
baczuk, Osoliński, Ekwueme, Kaczmarek - 
Feliksiak (71 Misiuk), Chałas (60 Florian). 
Stal: Wierzgacz - Wieprzęć (36 Treściński), 
Piszczek, Lebioda, Maciorowski - Szwajdych, 
Krawiec (77 Bartkowiak), Uwakwe, Trela - 
Cebula (90 Salami), Wasilewski. 
Żółte kartki: Feliksiak, Kokosiński, Janu-
szewski, Uwakwe. 
Czerwona kartka: Piszczek (75. minuta, 
Stal Stalowa Wola, za faul taktyczny). 
Sędziował: D. Giejsztorewicz (Suwałki).

 

Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 art. 49 k.p.a. § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454) ) Starosta Pruszkowski zawiadamia właścicieli, 
osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz organy administracji publicznej 
posiadające nieruchomości na terenie części gminy Raszyn, (z wyłączeniem gruntów 
położonych na terenie obrębu Rybie), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych na 
terenach zabudowanych. 
 Podstawą prawną do wykonania powyższych prac jest ustawa z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartografi czne (tekst jednolity Dz. U. 
z  2005 r. nr 240 poz. 2027 z późń. zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków oraz Projekt kompleksowej ewidencji gruntów 
i budynków dla gminy Raszyn opracowany przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego, 
uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartografi cznego, 
obejmujący tereny gminy Raszyn. 
 Wykonawcą ww. prac jest  fi rma ProGIS s.c. Paweł Bohdziewicz, Anna 
Janicka, Tomasz Walentynowicz z siedzibą w Giżycku ul. Warszawska 8, tel. (0-
87) 429-30-17. 

Pracownicy tego przedsiębiorstwa dokonają na gruncie niezbędnych 
ustaleń i pomiarów geodezyjnych. W związku z powyższym, zainteresowani powinni 
zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące posiadanych nieruchomości do przedstawicieli 
Wykonawcy.
 Ponadto zawiadamiam, że pracownicy fi rmy ProGIS s.c. posiadają upoważnienia 
wydane przez Starostę Pruszkowskiego, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 podanej wyżej ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjnego i Kartografi czne, mają prawo do wstępu na 
grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonania niezbędnych czynności związanych 
z wykonywanymi pracami.
 Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i 
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, Pruszków ul. Kraszewskiego 
14/16 lub telefonicznie pod numerami tel. 738-15-72, 738-15-14.

Tenis stołowy. Magdalena Szczerkowska 
i Klaudia Kusińska triumfowały w grze 
podwójnej w turnieju z cyklu ITTF Pro To-
ur juniorek w tenisie stołowym w Cetnie-
wie. W fi nale reprezentantki Polski poko-
nały 3:1 (11:8, 5:11, 11:8, 11:9) Słowaczki 
Barborę Balazovą i Andreę Daubnerovą. 
"Czekam na dzień, kiedy obie zagrają na 
jednakowo równym, wysokim poziomie. 
Dzisiaj znowu obie miały przestoje: raz jed-
na grała, druga odpoczywała i tak na zmia-

nę. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. 
Turniej w Cetniewie to jeden z etapów dro-
gi do prawdziwej, dorosłej kariery" - powie-
dział trener zwycięskiego debla Marcin Ku-
siński.
 Polkom częściowo udał się rewanż za 
przegrany fi nał mistrzostw Europy kadetek 
sprzed trzech lat. Wówczas, w Sarajewie, re-
prezentantki GLKS Nadarzyn w fi nale prze-
grały ze słowacko- ukraińską parą Barbora 
Balazova i Margaryta Pesocka.    [pap]

Pro Tour juniorów w Cetniewie - zwycięstwo Polek w deblu

Piłka nożna. Czy szczęście dopisze piłkarzom z Pruszkowa?
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MATEO,  narożnik, cena od  3 769 złROSSO, sofa, cena od 2 412 zł

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

www.mosciccy.pl
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AKCES  
Pruszków, ul. Kraszewskiego 17, tel/fax: (022) 728 79 39

wycieczki 
krajowe i zagraniczne

obozy i kolonie 
dla młodzieży

morze, góry, mazury 
(domki, pensjonaty, kwatery)

oferty last minute!

PO CO JEŹDZIĆ DO WARSZAWY?
U NAS WSZYSTKO ZAŁATWISZ!

rok założenia
1996

Największa oferta wyjazdów turystycznych w Pruszkowie!

CENY JAK U 

ORGANIZATORÓW

 BIURO PODRÓŻY

kupuj na: www.rodon-meble.pl
biuro handlowe: (022) 759 58 56

kuchnie  łazienki  pokoje  biurka  szafy  sypialnie  wypoczynki i inne...

Razem Pokonamy Kryzys!

Promocja do 30.06.2009
Realizujemy indywidualne zamówienia 
na meble tapicerowane. Bogaty wybór. 

2299 zł/szt. 

skóra!

Narożnik wykonany ze skóry (plecy z tkaniny 
fiberteks) z funkcją spania i pojemnikiem na pościel, 
siedzisko typu “Bonell”. 

cena:

biurko + regał mały + szafka HiFi = zestaw trzech elementów

189 złcena całego zestawu:

Witryna Panache 
lewa/prawa 

z oświetleniem i zamkiem
Front: lite drewno bukowe

Możliwe łączenie w zestawy

na zdjęciu dwie sztuki

289 zł/szt.

Paolo. Polskie krzesło eksportowe. Ekoskóra
159 zł/szt.cena:

129 zł

-50%
rabaty do

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!


