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Wybory samorządowe już w niedzielę!

R E K L A M A

Unijne pieniądze
nie dla Pruszkowa

CENTRUM MODY w NADARZYNIE,   AL. KATOWICKA 51,   05-830 NADARZYN,   tel. 022 739 55 00
NAJNOWSZA KOLEKCJA JESIEŃ-ZIMA   ∙   ELEGANCKO NA KAŻDĄ OKAZJĘ

www.centrummody.com.pl,   godz.otwarcia  pon-sob.: 10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00

NOWE ODDZIAŁY W PRUSZKOWIE
I GRODZISKU MAZOWIECKIM!

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 31, tel  22 738 67 40
Grodzisk Maz., pl. Króla Zygmunta Starego 12, tel. 22 720 06 17

Oprocentowanie rzeczywiste kredytu gotówkowego w kwocie 5000,00 zł spłacanego w równych ratach 
kapitałowo-odsetkowych przez okres 60 miesięcy, z oprocentowaniem 18,90 %, opłatą przygotowawczą 2,5 % 
oraz ubezpieczeniem 20,97%.

Do wyborów pozostały 
godziny. Jeśli nie 
zdecydowaliście Państwo 
na kogo zagłosować, macie 
ostatnią szansę. Te wybory 
są najważniejsze, bo od tego, 
kto będzie nas reprezentować 
w radach gmin, powiatów, 
w sejmikach zależeć będą ich 
możliwości rozwoju i nasze 
najbliższe otoczenie. Bądźmy 
aktywni. Weźmy udział 
w tych wyborach, głosujmy, 
wybierzmy najlepszych.
  DODATEK WYBORY W ŚRODKU!

W opublikowanym 
przez „Dziennik – Gazetę 
Prawną” rankingu „Eu-
ropejska Gmina – Euro-
pejskie Miasto 2010”, 
ukazującym wykorzysta-
nie dotacji w mijającym 
roku, Pruszków zajął 257. 
miejsce wśród 314 gmin 
mazowieckich. Spośród 
gmin naszego regionu 
gorzej od Pruszkowa wy-
padły tylko Żabia Wola 
i Milanówek.

» czytaj więcej strona 6
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u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

Pruszków, ul. Powstańców 3a
tel. 022 758 74 27

Apteka czynna 
pon-pt. 8-20, sobota 9-15

Möller’s Tran Norweski to olej z wątroby 
dorszy będący naturalnym źródłem 
kwasówomega-3(EPA i DHA)  
oraz witamin A, D i E

wzmacnia układ odpornościowy, wpływa na rozwój  
mózgu oraz rozwój intelektualny dzieci,  
zapewnia zdrowy rozwój dziecka.

250ml za 24,90 ,-

Tran 
Mollersa

Kandydat do
Sejmiku Województwa Mazowieckiego

  Marek 

Papuga
CZ£OWIEK   DOM   PRACA. .
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Wydzierżawią sieć, zbudują oczyszczalnię

Mieszkańcy Bąków błagają o autobus

Rada miejska zgodziła się, by koncesjonariusz budował sieć sanitarną i oczyszczalnię ścieków.

J uż w kwietniu rada miej-
ska uchwaliła zmianę 
formy prawnej realizacji 
zadania własnego gminy 

w zakresie zaopatrzenia w wodę 
i odbioru ścieków. – Dziś w Brwi-
nowie realizujemy usługi wodno-
kanalizacyjne balansując na granicy 
prawa – powiedział nam burmistrz 
Brwinowa Andrzej Guzik. – Zgodnie 
z prawem i unijnymi wytycznymi, 
powinien wykonywać je podmiot 
będący spółką z ograniczoną odpo-
wiedzialnością lub spółką akcyjną.

Nie spółka gminna, to 
koncesjonariusz
W gminie były już próby powo-
łania takiej spółki. Radni 1 kwiet-
nia 2009 r. uchwalili powołanie 
Gminnego Przedsiębiorstwa 
Wodno-Kanalizacyjnego, nadając 
mu status spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, lecz już ty-
dzień później tę uchwałę uchylili.

Rok później rada miejska podjęła 
kolejną uchwałę, na mocy której re-
alizacją usług wodociągowo-kana-
lizacyjnych w gminie miał zająć się 
koncesjonariusz – zewnętrzny pod-
miot, któremu gmina udzieli kon-
cesji. Radni upoważnili w uchwale 
burmistrza do przeprowadzenia 
procedury wyłonienia takiej fi rmy.

Jedna sieć – jeden operator
– Koncesjonariusz może nie tylko 
zarządzać istniejącą siecią sani-
tarną, ale może też ją rozbudo-
wać – argumentował burmistrz 
Guzik podczas LXXI sesji rady 
gminy 29 października, na której 

przedstawiono projekt kolejnej 
uchwały w tej sprawie. Tym razem 
chodziło o to, by radni zmienili 
dotychczasową uchwałę właśnie 
o zapis zezwalający koncesjona-
riuszowi także na budowę sieci 
sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

Brwinów realizuje obecnie pro-
gram „Czyste życie – komplekso-
wa gospodarka wodno-ściekowa 
na terenie gminy Brwinów”, na 
który otrzymał unijną dotację. 
W ramach programu zbudowana 
zostanie sieć sanitarna dla mia-
sta po północnej i południowej 
stronie torów kolejowych oraz 
dla części gminy. Ale nie dla całej. 
Stąd w projekcie uchwały znalazł 
się zapis umożliwiający fi rmie, 
która uzyska koncesję na usłu-
gi wodociągowo-kanalizacyjne, 
rozbudowę sieci także dla obsza-
rów gminy w rejonie Domaniewa, 
Domaniewka, Koszajca, Moszny, 
Parzniewa, Otrębus i Kań. Jak 
argumentuje burmistrz Guzik, 
fi rma, która otrzyma koncesję, bę-
dzie dzierżawić tę wybudowaną 
przez gminę sieć sanitarną i wno-
sić z tego tytułu opłaty do gminnej 
kasy. Ale może ją też rozbudować. 
W takiej sytuacji cała gospodar-
ka wodociągowo-kanalizacyjna 
w gminie będzie obsługiwana 
przez jednego operatora.

Włączyć Owczarnię i Żółwin
Radni uznali jednak, że aby 
rozwiązać wszystkie problemy 
sanitarne gminy, warto włączyć 
także do uchwały jej południowe 
obszary, czyli Owczarnię i Żółwin. 

Wyrazili przy tym przekonanie, 
że projekt uchwały jest niedopra-
cowany i odesłali go do dalszych 
prac w komisjach. Zarzucali przy 
tym projektowi, że opiera się na 
optymistycznych założeniach bez 
szczegółowej analizy ekonomicz-
nej przedsięwzięcia. Te zarzuty 
powtórzyli, gdy projekt wrócił 
pod obrady na LXXII, ostatniej 
w kadencji, sesji rady. – Czy jest 
przygotowana analiza ekono-
miczna? Jakie obciążenia czekają 
gminę z tytułu współpracy z kon-
cesjonariuszem? – pytała Wanda 
Chrzanowska, przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Padały też pytania, czy wia-
domo, jak długo będzie trwała 

amortyzacja części sieci wybu-
dowanej przez koncesjonariusza 
i ile będzie to kosztowało gmi-
nę? Część radnych była także 
przeciwna budowie oczyszczalni 
w Mosznie ze względów środo-
wiskowych, ale przyznawali, że 
ponieważ jest już jej dokumen-
tacja, rozwiązanie takie wydaje 
się sensowne.

Inni radni podkreślali, że wobec 
braku danych fi nansowych nie 
powinno się głosować tej uchwały 
na ostatnim w kadencji posiedze-
niu rady. – To jest bardzo ważna 
uchwała i powinna ją uchwalić 
nowa rada – argumentował rad-
ny Maciej Nowicki wskazując, 
że dobrze by było, żeby to nowy 

BRWINÓW. W ciągu kilku tygodni ma być gotowa analiza ekonomiczna możliwości budowy sieci sanitarnej i oczyszczalni ścieków 
w gminie Brwinów. Gmina chce, by budową zajęła się fi rma, która otrzyma koncesję na zaopatrywanie w wodę i odbiór ścieków. 
Jeśli wszystko się powiedzie, gmina rozwiąże kompleksowo wszystkie swoje problemy wodociągowo-kanalizacyjne.

burmistrz i nowa rada mogli 
rozpocząć dyskusję o tak istot-
nych inwestycjach.

Nie schowali głowy w piasek
Jednak większość rady była 
innego zdania. – Nie powin-
niśmy chować głowy w piasek 
i tłumaczyć się końcem kadencji 
– argumentowali.

– Przez cztery lata dyskutowa-
liśmy o gospodarce wodociągowo
-kanalizacyjnej gminy. A nowi 
radni mogą sobie nie poradzić, 
bo będą potrzebowali czasu, by 
zapoznać się z tematem. Waga 
tej uchwały jest taka, że trzeba 
zakończyć dyskusję i przejść 
do głosowania – przekonywała 

radna Barbara Koralewska, pod-
kreślając, że nie jest to uchwała 
na jedną, czy dwie kadencje, ale 
na wiele lat i ma ona fundamen-
talne znaczenie dla gminy.

Podobnego zdania był bur-
mistrz Andrzej Guzik. Przeko-
nywał, że jeśli rada przegłosuje 
uchwałę wraz z poprawkami do-
tyczącymi włączenia do budowy 
sieci obszarów Owczarni i Żół-
wina, to urząd gminy będzie 
w stanie w ciągu kilku tygodni 
przedstawić opracowanie doty-
czące dokładnej analizy przed-
sięwzięcia, odnoszące się już 
do konkretnych obszarów.

Zdaniem burmistrza Guzi-
ka, ta uchwała daje możliwość 
podjęcia konkretnych dzia-
łań. – Jesteśmy przygotowani 
do dokonania analizy. Za chwilę 
wybierzemy wykonawcę opra-
cowania – powiedział nam 
burmistrz. Jak mówił podczas 
ostatniej sesji rady, budowa 
oczyszczalni i sieci sanitarnej 
powinna zostać zakończona 
do 2015 r.

Uchwała ostatecznie przeszła 
16 głosami przy pięciu wstrzy-
mujących się. Teraz pozosta-
je tylko wyłonić fi rmę, która 
otrzyma koncesję na usługi 
wodociągowo-kanalizacyjne 
i budowę sieci oraz oczyszczal-
ni. Jeśli nic nie stanie na prze-
szkodzie i plany te się powiodą, 
będzie to można uznać za wiel-
ki sukces zakończonej kadencji 
samorządowej.      

Andrzej S. Rodys

Oczyszczalnia ścieków w Pruszkowie przy ul. Domaniewskiej. Czy podobna powstanie 
we wsi Moszna?  [Fot. Aeronauta.pl]

BĄKI. Nie mają jak dostać 
się do szkoły, do stacji PKP, do 
lekarza. Mieszkańcy pruszkow-
skiej dzielnicy Bąki od lat nie 
mogą doprosić się komunika-
cji. Władze miasta obiecały, 
że w styczniu przyszłego roku 
autobus zostanie uruchomiony. 
Czy dotrzymają słowa? 

W czerwcu zapowiadaliśmy, że 
warszawski Zarząd Transportu 
Miejskiego wspólnie z pruszkow-
skim Urzędem Miejskim zamierzają 
uruchomić lokalne linie autobuso-
we w Pruszkowie i Piastowie. W au-
tobusach oznaczonych literą „L” 
miał obowiązywać wspólny bilet. 
Dzięki temu mieszkańcy mieli szyb-
ciej i taniej dojeżdżać do Warszawy. 
Autobusy miały dowozić pasaże-
rów również do stacji kolejowych. 
Tymczasem linia autobusowa L11, 
która miała jeździć z pętli przy 
al. Wojska Polskiego, a potem uli-
cami: Plantową, Powstańców, Cho-
pina, Kościuszki i Sienkiewicza do 

dworca PKP i z powrotem ulicami: 
Ołówkową, Powstańców i Planto-
wą, do przystanku krańcowego, 
nie działa do tej pory. Uruchomie-
nie linii przełożono na styczeń 
2011 r. Czy tak będzie również 
z obiecanym autobusem dla miesz-
kańców Bąków?

Autobus dla Bąków 
potrzebny od zaraz
W Pruszkowie i Piastowie jeżdżą 
pociągi Kolei Mazowieckich, Szyb-
kiej Kolei Miejskiej i Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. Ale żeby dostać 
się do stacji, mieszkańcy Bąków 
muszą na to poświęcić ok. 30 minut. 
Najbliższe przedszkole oddalone 
jest o 2 km, a szkoła – 4 km.

- Gdy kupowałem mieszkanie, 
deweloper zapewniał mnie, że 
komunikacja autobusowa będzie 
uruchomiona. Teraz wiem, że po 
prostu mnie oszukał. Owszem, na 
Żbikowie jeżdżą trzy autobusy rano 
i trzy po południu, ale nie są w sta-
nie np. dowieźć dziecka do szkoły, 

ponieważ przyjeżdżają o dziwnych 
porach, np. o 8.30. W Urzędzie Miej-
skim w Pruszkowie powiedziano 
mi, że te linie są zupełnie nieren-
towne, co nie jest dziwne, bo ani do 
pracy, ani do szkoły się tymi auto-
busami nie dojedzie - denerwuje się 
pan Mariusz, mieszkaniec Bąków 
i dodaje - W najgorszej sytuacji są  
osoby schorowane i starsze, dla 
nich dotarcie do centrum mia-
sta jest ogromnym problemem. 
W nocy jest ciemno, nieprzyjemnie, 
strach tamtędy chodzić. Najgorsze 
są zimy, śniegu jest czasem po kola-
na, ul. Długiej w zeszłym roku nie 
odśnieżano w ogóle, może urucho-
mienie komunikacji zmieniłoby ten 
stan rzeczy.

Mieszkaniec bierze 
sprawy w swoje ręce
Pan Mariusz twierdzi, że rozma-
wiał z wieloma mieszkańcami 
Bąków. Wszyscy wyrazili chęć ko-
rzystania z komunikacji miejskiej. 
Pod koniec 2009 roku w Urzędzie 

Miasta w Pruszkowie złożono 
pismo z kilkuset podpisami osób 
chętnych do korzystania z komu-
nikacji miejskiej.

- Aktualnie gdy chcę się dowie-
dzieć szczegółów na temat przy-
szłej komunikacji mam wrażenie, 
że jestem tam traktowany jak 
namolny petent. Przecież nasze 
okolice bardzo się ostatnio roz-
budowują, powstają nowe bloki 
i osiedla, uruchomienie komuni-
kacji mogłoby tutaj przyciągnąć 
jeszcze więcej inwestorów. Ale 
odnoszę wrażenie, że w Urzędzie 
Miejskim grają na zwłokę, ze stro-
ny władz nie widziałem żadnego 
zaangażowania, ich działania są 
chaotyczne, moim zdaniem są to 
po prostu ruchy przedwyborcze. 
Niech prezydent przyjedzie do nas 
i zobaczy, jak to wszystko wygląda, 
niech spróbuje odwieźć dziecko do 
przedszkola oddalonego o 2 km czy 
szkoły położonej  o 4 km. Dzieciaki 
jeszcze jakoś sobie radzą jeżdżąc na 
rowerach, ale ja, gdybym wiedział, 

że na Bąkach żadnej komunikacji 
nie będzie, nigdy w życiu bym tu nie 
zamieszkał - dodaje pan Mariusz.

Warianty tras
ZTM razem z Urzędem Miejskim 
w Pruszkowie rozpatrywali trzy wa-
rianty ewentualnej trasy autobusu:
1. Pętla przy ul. Waryńskiego –     
Warsztatowa – Piastów, powrót 
z Piastowa przez ul. Zdziarską 
do pętli
2. Pętla przy ul. Waryńskiego – War-
sztatowa – Warszawska. Powrót 
ul. Zdziarską do pętli.
3. Pętla przy ul. Waryńskiego 
i dojazd tylko na obrzeża miasta, 
w okolice ul. Skłodowskiej-Curie.

O tym, jaki ostatecznie będzie 
przebieg trasy, w pruszkowskim 
magistracie jeszcze nie zdecydo-
wano. – Inspektor z Urzędu Miej-
skiego wraz z przedstawicielem 
ZTM przeprowadzili wstępne ro-
zeznanie w terenie, którędy ewen-
tualnie mógłby kursować autobus. 
Obecnie trwają rozmowy w sprawie 

ustalenia wszelkich szczegółów 
dotyczących przebiegu trasy, usy-
tuowania przystanków i kosztów 
uruchomienia linii. Wnioski zgła-
szane przez mieszkańców zain-
teresowanych uruchomieniem 
komunikacji na terenie Żbikowa 
i Bąków są brane pod uwagę w trak-
cie rozmów z ZTM – poinformowa-
ła nas Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta 
w Pruszkowie.

Trzymamy za słowo!
Uruchomienie komunikacji auto-
busowej planowane jest na styczeń 
2011 r. Linia ta będzie funkcjono-
wała w systemie wspólnego bile-
tu, natomiast przewoźnik będzie 
wyłoniony w przetargu przepro-
wadzonym przez ZTM.

Mamy nadzieję, że tym razem 
władze Pruszkowa dotrzymają 
obietnicy i koszmar mieszkańców 
Bąków z dotarciem do centrum 
lub stacji kolejowych wreszcie się 
skończy.                 Karolina Gontarczyk



Szanowni Państwo
Kończąca się kadencja zobowiązuje do zdania relacji z działań podjętych w trakcie jej trwania. Przez minione lata 
wykonałam wiele znaczących inwestycji i zapoczątkowałam nowe działania, które sprawiły, że miasto Pruszków – 
stolica powiatu jest dużo piękniejsze niż przed laty. Przedstawiam Państwu najważniejsze dokonania.

Elżbieta Smolińska
Starosta Pruszkowski

numer 1    lista 4

Elżbieta 
Smolińska

KANDYDATKA DO RADY POWIATU

- Diametralne zmiany oblicza miasta i jego okolic możliwe były dzięki mądremu zarządzaniu oraz systematycznemu budowaniu 
przyjaznego wizerunku powiatu pruszkowskiego – mówi Rudolf Borusiewicz, Sekretarz Generalny Związku Powiatów 
Polskich. – Ogromną rolę w tym procesie odgrywa pani starosta Elżbieta Smolińska, która jest jedną sześciu kobiet w Polsce, 
piastujących urząd starosty. A wszystkich powiatów ziemskich jest w naszym kraju 379. Jej doskonałe przygotowanie merytoryczne, 
zawodowe, duże doświadczenie urzędnika samorządowego i umiejętność realizacji wyznaczonych celów we współpracy z innymi 
samorządami i organizacjami społecznymi sprawia, że zalicza się ją najskuteczniejszych liderów samorządowych.

BUDUJMY  z dala od polityki

Drogownictwo:
Łącznie na terenie powiatu wyremontowałam i zmodernizowałam około 90km dróg, 
z czego 60 km  w latach 2006 -2010. Między innymi w samym Pruszkowie:
• modernizacja ulic: B.Prusa, Plantowa, Staszica, Komorowska, Gordziałkowskiego, Promy-

ka, Armii  Krajowej, Długa, Boh.Warszawy, 
• kapitalny remont wiaduktu nad torami WKD
• budowa parkingów przy ul.Staszica ( 120 miejsc) i ul.Chopina (45 miejsc )
• budowa ronda przy skrzyżowanie ulic Staszica, Powstańców, Gomulińskiego i Akacjowej

Służba zdrowia:
• rozbudowa i modernizacja Starego Wrzesina z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo Leczniczy
• modernizacja budynku pogotowia przy ul. Andrzeja w Pruszkowie
• remont i modernizacja oddziału chirurgicznego w Szpitalu Powiatowym
• nowa elewacja na budynkach Szpitala Powiatowego
• wyposażenie Szpitala Powiatowego i przychodni specjalistycznych w nowy sprzęt medyczny za 

około 2 mln zł. Najważniejszy to: mammograf, echokardiograf, operacyjny zestaw laparoskopowy, 
aparat do badania wzroku pod ciśnieniem, aparat Ktg, aparat do znieczuleń na bloku porodowym 
oraz kompleksowe wyposażenie pracowni endoskopii przewodu pokarmowego.

• uruchomienie programu profi laktyki jaskry i zaćmy, w którym przebadano 1 400 osób

Oświata i sport:
• rozbudowa budynku szkoły przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy 

ul.Gomulińskiego w Pruszkowie
• rozbudowa i modernizacja hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy 

ul.Gomulińskiego w Pruszkowie
• utworzenie Gimnazjum Sportowego i Liceum Sportowego w Pruszkowie
• utworzenie Centrum Szkolnictwa Zawodowego i Ustawicznego przy ul.Staszica w Pruszkowie
• wprowadzenie stypendium starosty dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat 
• uruchomienie i wdrożenie przy udziale środków unijnych ( 3 351 417,-zł ) programu edukacyjnego 

„Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania”, w celu podniesienia atrakcyjności i jakości 
kształcenia zawodowego 

• przystąpienie do programu „Poławiacze Pereł” i objęcie nim 14 nieprzeciętnie utalentowanych uczniów

Kultura:
• wybudowanie i otwarcie Muzeum Dulag 121
• zorganizowanie cyklu koncertów organowych pt. „Powiatowe spotkania z muzyką”, które 

odbywały się we wszystkich gminach naszego powiatu
• coroczne rajdy „Szlakiem naszej historii”
• wspieranie wielu przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez różne 

organizacje z terenu powiatu

Sprawy społeczne:
• otwarcie w Piastowie Zespołu Ośrodków Wsparcia ( ZOW ) dla osób ulegających przemocy
• otwarcie Rodzinnego Domu Dziecka w Piastowie, Domu Dziecka w Walendowie oraz 

dwóch placówek Pogotowia Rodzinnego
• współpraca z wieloma organizacjami pozarządowymi i wspieranie ich działalności statutowej 
• ( Związek Kombatantów, Związek Żołnierzy AK, NSZZ Solidarność, Liga Obrony Kraju, 

Honorowi Dawcy Krwi, Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno Naukowe , Polski Związek 
Wędkarski, Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym Umysłowa i inne )

• uruchomienie wyjazdowej Komisji do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pruszkowie
• zapewnienie bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób objętych 

wsparciem ZOW-u i PCPR-u

Bezpieczeństwo:
• współfi nansowanie  ( 50% ) z Wojewodą Mazowieckim budowy  i otwarcie siedziby dla Powiato-

wej Straży Pożarnej w Pruszkowie przy ul.Staszica
• współfi nansowanie z Komendą Wojewódzką modernizacji budynku Komendy Powiatowej 

Policji w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego i udział w wyposażeniu obiektu
• zakup samochodów dla Policji Powiatowej
• zakup sprzętu komputerowego dla Policji

• zakup samochodów operacyjnych, sprzętu specjalistycznego oraz sorbentów 
dla Powiatowej Straży Pożarnej

• przeprowadzenie wśród młodzieży szkolnej kampanii antynarkotykowej w oparciu o własny 
program powiatu „Towarzysko aktywni, chemicznie obojętni”

• opracowanie i przeprowadzenie programu wychowawczo – sportowego skierowanego do 
nieletnich sprawców czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją ( programem objęto 50 nieletnich)

• współpraca z Komendą Główną Policji przy organizowaniu ogólnopolskiego zlotu młodzieży pod 
hasłem Przystanek PaT

Ochrona Środowiska:
• wprowadzenie dotacji dla osób fi zycznych do usuwania azbestu
• wprowadzenie dofi nansowania dla spółek wodnych na inwestycje związane z budową i 

naprawą sieci melioracyjnych i odwadniających
• opracowanie i przygotowanie do wdrożenia tzw. „Programu Utrata”

Administracja:
• poprawa obsługi interesantów poprzez wybudowanie nowego budynku dla Starostwa 

Powiatowego, w którym zorganizowana została sala obsługi mieszkańców oraz racjonalnie 
zaplanowany Wydział Komunikacji. Znalazły tu również swoje miejsce wszystkie, rozrzucone 
dotąd w różnych punktach miasta wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne  Powiatu

• uruchomienie Terenowego Punktu Paszportowego, co umożliwiło mieszkańcom składanie 
wniosków i odbiór paszportów na miejscu, bez koniczności wyjazdu do Warszawy

• uruchomienie internetowej obsługi mieszkańców w zakresie korzystania z ewidencji gruntów i 
mapy zasadniczej oraz elektroniczne ustalanie numeru księgi wieczystej wskazanej nieruchomości 
przez 24 godz. na dobę

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:
• - środki fi nansowe pozyskane z funduszy Unii Europejskiej   - 13 217 122, 87 zł
• - środki pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej     - 3 534 192,00 zł  
• - środki fi nansowe pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej        - 576 699,00 zł
• - środki pozyskane od Prezesa Rady Ministrów         - 119 179,00 zł
• - środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki            - 48 000,00 zł
• - środki pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego          -  51 200,00 zł
• - środki pozyskane od Wojewody Mazowieckiego           - 43 942,00 zł
• - środki z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych        - 450 000,00 zł
                                                                      Łącznie:             18 039 789,00 zł
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Kula u nogi?
W piątek, 30 października do redakcji WPR za-
dzwonił telefon. - Dlaczego plujecie na prezydenta 
Starzyńskiego? Przecież każdy wie, że Grodzisk 
dostaje fundusze unijne bo Struzik jest z PSL-u. 
- wykrzyczała do słuchawki „stała czytelniczka”, bo 
tak się przedstawiła. Wiedzieliście Państwo o tym? 
Bo ja nie. Dowiedziałem się dopiero po publika-
cji artykułu „Starzyński 10 razy mniej skuteczny 
niż Benedykciński”.

Artykuł wywołał spore poruszenie. Tylko w na-
szym portalu materiał odnotował ponad 3500 
wyświetleń, a czytelnicy zamieścili 116 komentarzy. 
Tego samego dnia pruszkowskie fora internetowe 
zanotowały nagły wzrost oglądalności. Sam nali-
czyłem ponad dziesięciu nowych użytkowników 
(których dziwnym trafem nigdy wcześniej nie wi-
działem w dyskusjach), którzy starali się zmieszać 
naszą redakcję z błotem. Zarzucono nam m.in. 
że nienawidzimy miasta Pruszkowa, jego władz 
i mieszkańców, publikowanie informacji „kłamliwych 
i haniebnych”, związki z Platformą Obywatelską, chęć 
politycznej zemsty. Trafi liśmy w czuły punkt. 

Dziś publikujemy ranking Dziennika Gazety 
Prawnej, z tego co nam wiadomo, gazety raczej 
niezależnej. A od pruszkowskich koterii politycznych, 
z pewnością. Ranking zestawia skuteczność polskich 
gmin w pozyskiwaniu funduszy unijnych w 2010 roku. 
Władze Pruszkowa wypadają w nim, dość słabo. Tak 
w skali kraju (2205 miejsce na 2478 gmin w Polsce) 
jak i województwa (257 miejsce na 314 gmin mazo-
wieckich). Skuteczność relatywnie mizerna. 

Obóz pruszkowskich włodarzy zapewne 
znowu zarzuci nam zawiść. My jednak czujemy 
smutek. Chcielibyśmy, aby nasze miasto rozwija-
ło się w tempie proporcjonalnym do potencjału, 
jaki posiada. Fundusze Unijne uważamy za jeden 
z najważniejszych czynników, mogących ten rozwój 
przyspieszyć. W kolejnych latach Unia może nie być 
aż tak hojna. A kwota 100 mln zł pozyskana przez 
Grodzisk Mazowiecki w ostatnich 4 latach stanowi 
ponad 60% wartości rocznego budżetu tego miasta! 
Przyznacie Państwo, że jest o co zabiegać.

Zdaniem Jarosława Olszaka, radnego i spin 
doctora Samorządowego Porozumienia Pruszkow-
skiego, kiepskie efekty w pozyskiwaniu funduszy 
unijnych wynikają z klucza partyjnego: „Co do 
skuteczności pozyskiwania środków unijnych 
- rozdzielał je Marszałek Struzik, kolega Bene-
dykcińskiego (numeru 1 na liście PSL do sejmiku) 
z zarządu mazowieckiego PSL. Starzyński jest 
bezpartyjny i wszystkie partie mają mu to za 
złe, że do żadnej nie przystąpił mimo, że był 
namawiany. (…)”. 

Czy na pewno? Dlaczego w takim razie pozostałe 
dziewięć gmin naszego regionu uplaswało się wyżej 
niż Pruszków? Czy Guzik, Rajkowski, Śliwerski, Grzyb, 
Grabka, Kolek, Kościelny i Brzeziński też są znajomymi 
marszałka? I wszyscy startują z list PSL-u do sejmiku? 

Zgodnie z twierdzeniem radnego nasuwa się 
proste pytanie – czy bezpartyjność prezydenta to 
atut i powód do dumy, czy przeszkoda i kula u nogi 
w skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych? 

I jeszcze jedno: Przygotowując materiały, które 
krytycznie oceniają działanie władz Pruszkowa (ale 
również i innych miejscowości w regionie) kierujemy 
się dobrem mieszkańców. Nie jest dla nas ważne 
czy Pruszkowem rządzić będzie Pan Starzyński, 
Gawkowski czy Osiński. Byle robił to skutecznie i z 
pożytkiem dla mieszkańców. 

Jan Starzyński w ciągu kilkunastu lat pełnienia 
funkcji prezydenta poczynił wiele potrzebnych inwe-
stycji. I to należy zaliczyć mu na plus. Choć, naszym 
zdaniem, można było zrobić więcej.  

Nie jest wielką sztuką wybudowanie przedszkola, 
sali gimnastycznej, oświetlenia stadionu, zagospoda-
rowanie parku, czy odrestaurowanie zabytkowego 
pałacyku, gdy dysponuje się wielomilionowym 
budżetem. Prawdziwym testem skuteczności są 
działania „nadobowiązkowe”, takie jak wspomniane 
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. O które trzeba 
umieć się starać i potrafić zabiegać, bo nikt z własnej 
woli nie przyjdzie i nie poda ich na srebrnej tacy. 

Nasza gazeta nie ogranicza tematów do 
relacji z wydarzeń ostatniego tygodnia. Staramy 
się poruszać problemy i sprawy, którymi żyją nasi 
czytelnicy. Piszemy jasno i wprost, co naszym 
zdaniem, należałoby zmienić lub poprawić. Bo 
nawet jeśli jest dobrze, to dlaczego nie mogłoby 
być lepiej? Nie boimy się i nie będziemy się bać 
poruszać tematów drażliwych, nawet jeśli komuś 
się to nie podoba. Nie szukaliśmy, nie szukamy i nie 
będziemy szukać protektorów, popleczników ani 
przyjaciół na siłę. I zapewniam, że nie musimy, nie 
chcemy i nie będziemy o nich zabiegać. Taką mamy 
fi lozofi ę i system wartości. Jesteśmy nawet w stanie 
zrozumieć, że nie zawsze podoba się to rządzącym. 
W końcu przez ostatnie kilkanaście lat Spółdzielcza 
Telewizja Kablowa i lokalne gazety przyzwyczaiły 
ich do laurek i peanów ku czci. W WPR takich rzeczy 
Państwo nie znajdziecie. Piszemy jak jest, bo gdyby 
miało być inaczej, to by było. Po prostu.

Miasto Miejsce Suma
punktów

Na
głowę

Wart. dofinansow.
razem zł

Liczba
projektów

Liczba
ludności

Wart. dofinansow.
(mln PLN)

Nadarzyn 3 4157,08 8970,06 99253,69 22 11065 99,26

Brwinów 15 1869,35 3402 75381,1 28 22154 75,39

Raszyn 98 666,89 1103,67 22075,69 22 20002 22,08

Jaktorów 155 463,67 794,84 8341,06 14 10494 8,35

Michałowice 158 452,01 712,04 11624,04 17 16325 11,63

Grodzisk Maz. 168 438,34 641,76 24986,74 34 38935 24,99

Baranów 235 299,14 393,55 1929,59 21 4903 1,93

Podkowa Leśna 240 293,89 480,49 1843,16 10 3836 1,85

Piastów 253 269,54 307,71 7102,57 13 23082 7,11

Pruszków 257 255,18 171,82 9616,73 14 55971 9,62

Żabia Wola 279 216,7 320,65 2160,2 14 6737 2,17

Milanówek 313 91,57 93,74 1486,48 11 15858 1,49

Unijne pieniądze nie dla Pruszkowa

Między powiatami nie ma drastycznych różnic

Ranking „DGP” potwierdza: Pruszków słaby w wykorzystaniu dotacji unijnych.

W 
opublikowanym 
przez „Dziennik 
– Gazetę Praw-
ną” rankingu 

„Europejska Gmina – Europejskie 
Miasto 2010”, ukazującym wy-
korzystanie dotacji w mijającym 
roku, Pruszków zajął 257. miejsce 
wśród 314 gmin mazowieckich. 
Spośród gmin naszego regionu 
gorzej od Pruszkowa wypadły 
tylko Żabia Wola i Milanówek.

Ranking pokazuje wykorzy-
stanie wszelkich środków pomo-
cowych, które są pozyskiwane 
zarówno przez samorząd, jak 
i przez organizacje pozarządowe 
oraz prywatne fi rmy działające 
na terenie danej gminy, a także 
rolników. Pod uwagę brano wyso-
kość dotacji, liczbę realizowanych 
przy ich wykorzystaniu przedsię-
wzięć, liczbę mieszkańców oraz 
wysokość dotacji przypadającą 
na jednego mieszkańca. Na tych 
podstawach przyznawano punkty, 
których liczba decydowała o osta-
tecznym miejscu w rankingu.

10 razy mniej niż Nadarzyn
W opublikowanym przed 
dwoma tygodniami w „Ga-
zecie WPR” porównaniu wy-
korzystania dotacji unijnych 

REGION.   Porównujemy 
skuteczność w wykorzystaniu 
funduszy europejskich przez 
samorządy powiatów prusz-
kowskiego i grodziskiego.

Z askoczeni dyspropor-
cjami, jakie w pozyski-
waniu i wykorzystaniu 
europejskich funduszy 

pomocowych występują pomię-
dzy samorządami miast Prusz-
kowa i Grodziska Mazowieckiego 
(na korzyść tego drugiego), po-
stanowiliśmy sprawdzić, jak pod 
tym względem radziły sobie 
oba powiaty.

Przy porównywaniu obydwu 
powiatów trzeba wziąć pod 
uwagę fakt, że powiat grodziski 
zajmuje powierzchnię prawie 
367 km kw. i jest pod tym wzglę-
dem niemal o połowę większy 
od powiatu pruszkowskiego, 
liczącego 246 km kw. Powiat 
pruszkowski z kolei zamieszku-
je ponad 150 tys. mieszkańców, 
a więc blisko dwa razy więcej niż 
powiat grodziski, który liczy ok. 
82 tys. mieszkańców. Oznacza 
to znacznie większe zagęsz-
czenie ludności na terenie po-
wiatu pruszkowskiego, a zatem 

przez Pruszków i Grodzisk 
Maz. w trakcie całej mijają-
cej kadencji samorządowej, 
Pruszków wypadł znacznie 
gorzej niż drugie co do wiel-
kości miasto naszego regionu. 
Okazuje się jednak, że w kla-
syfi kacji „DGP” tylko za 2010 
r. wypada równie kiepsko. 
Najlepszy z naszego regionu 
Nadarzyn zajął trzecie miejsce 
wśród gmin mazowieckich i 11. 
w całym kraju. W ciągu 2010 r. 
samorząd i inne podmioty z tej 
gminy pozyskały ponad 99,2 
mln zł dotacji, czyli ponad 10 
razy więcej, niż zdołał w tym 

większe potrzeby społeczne. 
Powiat grodziski z kolei charak-
teryzować będą większe potrze-
by infrastrukturalne.

Powiat grodziski – 
dwa razy więcej
W czasie mijającej kadencji sa-
morządowej powiat grodziski 
pozyskał dofi nansowanie w wy-
sokości 30,29 mln zł. Łączna war-
tość przedsięwzięć realizowanych 
przy wsparciu pieniędzy unijnych 
wyniosła 37,21 mln zł. Wartość do-
fi nansowania uzyskanego przez 
powiat pruszkowski w tym sa-
mym czasie wyniosła 13,22 mln 
zł, a łączna wartość przedsięwzięć 
i inwestycji zrealizowanych przy 
ich użyciu – 15,7 mln zł. Powiat 
grodziski pozyskał więc z europej-
skich programów pomocowych 
ponad dwukrotnie więcej pienię-
dzy niż powiat pruszkowski.

Inwestycje 
w społeczeństwo
Chociaż w przypadku obu 
powiatów większość przed-
sięwzięć realizowanych przy 
wsparciu dotacji unijnych to 
projekty o charakterze społecz-
nym (w powiecie grodziskim – 9, 

samym czasie uzyskać Prusz-
ków (ok. 9,6 mln zł) i prawie 
10 razy więcej niż pozyskał sa-
morząd Pruszkowa w czasie 
całej kadencji.

Na głowę mieszkańca
Od Pruszkowa lepsze oka-
zały się także: Brwinów, Ra-
szyn, Jaktorów, Michałowice, 
Grodzisk Maz., Baranów, 
Podkowa Leśna i Piastów. 
Porównywany przez nas 
z Pruszkowem Grodzisk zna-
lazł się w rankingu „DGP” do-
piero na 168. miejscu wśród 
gmin mazowieckich, uzyskując 

w powiecie pruszkowskim – 11), 
to jednak wartość pieniędzy 
przeznaczonych na ich realiza-
cję jest diametralnie różna. Na 12 
projektów realizowanych przez 
powiat pruszkowski tylko 3,09 
mln zł – z których 2,62 mln zł 
to dofi nansowanie ze środków 
pomocowych – przeznaczono na 
jedną inwestycję infrastruktural-
ną (przebudowa drogi powiato-
wej w Raszynie). 11 pozostałych 
przedsięwzięć o łącznej wartości 
ok. 12,6 mln zł i łącznym dofi nan-
sowaniu w wysokości 10,59 mln 
zł to programy społeczne (edu-
kacja, aktywizacja zawodowa, 
zatrudnienie, integracja).

Największe kwoty 
na infrastrukturę
Na dziewięć przedsięwzięć po-
wiatu grodziskiego charakter 
społeczny (edukacja, integracja, 
aktywizacja zawodowa) miało 
pięć. Ale łączna ich wartość wy-
niosła zaledwie ok. 5,07 mln zł, 
a wysokość dofi nansowania – 
4,38 mln zł. Jedna z inwestycji, za 
1,79 mln zł, z czego dofi nansowa-
nie wyniosło 1,08 mln zł, miała 
charakter kulturalny (rewitali-
zacja parku i Muzeum im. Anny 

REGION.  Pruszków wypada słabo pod względem wykorzystania dotacji unijnych nie tylko w opinii naszej gazety. 
Także inne, niezależne od nas źródła pokazują, że miasto nie radzi sobie z pozyskiwaniem funduszy pomocowych. 

w tym roku niespełna 25 mln 
zł dotacji. Ale spośród gmin, 
które wypadły w rankingu 
gorzej, Żabia Wola i tak uzy-
skała blisko dwukrotnie wyż-
szy od Pruszkowa wskaźnik 
pozyskania dotacji w prze-
liczeniu na jednego miesz-
kańca (Żabia Wola – 320 zł, 
Pruszków – 171,82 zł). Pod tym 
względem Pruszków jest zresz-
tą prawdziwym kopciuszkiem. 
Z zestawienia wynika, że jeden 
mieszkaniec miasta otrzymał 
z Unii Europejskiej w 2010 r. 
przeszło sześciokrotnie mniej 
niż mieszkaniec gminy Raszyn 

i Jarosława Iwaszkiewiczów w Sta-
wisku). Trzy pozostałe projekty 
to inwestycje infrastrukturalne 
(dwie przebudowy dróg powiato-
wych  - 7,02 mln, oraz inwestycja 
w infrastrukturę służącą ochronie 
życia i zdrowia w Szpitalu Zachod-
nim 10,2), na które przeznaczono 
łącznie 30,35 mln zł, w tym 24,77 
mln zł z dotacji. W łącznej kwo-
cie zawarte jest dofi nansowanie 
projektu realizowanego wspól-
nie z powiatem Żyrardowskim, 
będącym liderem projektu oraz 
z gminami Żabia Wola i Mszczo-
nów. (faktyczny wkład powiatu 
Grodziskiego to 556 tys. zł)

Gdyby wszystko się udało…
Powiat grodziski złożył tak-
że wnioski o dofinansowanie 
pięciu przedsięwzięć o łącznej 
wartości sięgającej 15,81 mln zł. 
Wysokość wnioskowanego do-
finansowania wynosiła 13,52 
mln zł. Pomimo, że przeszły 
one pomyślnie wszystkie etapy 
oceny, trafi ły na listę rezerwo-
wą, bo wyczerpały się pieniądze. 
Podobnie stało się w przypadku 
powiatu pruszkowskiego. Dwa 
z przedsięwzięć o łącznej warto-
ści 36,92 mln zł i wnioskowanym 

(1103,67 zł na jednego miesz-
kańca), ale aż ponad 52-krotnie 
mniej niż mieszkaniec potenta-
ta w naszym regionie – gminy 
Nadarzyn (8970,06 zł na jed-
nego mieszkańca).

Na dnie stawki
Ranking „Europejska Gmina – 
Europejskie Miasto 2010” bie-
rze pod uwagę nie tylko dotacje 
uzyskane przez samorząd. Liczy 
się wszystko, co uzyskały także 
inne podmioty działające na te-
renie gminy. To stawia Pruszków 
w jeszcze gorszym świetle. Ozna-
cza bowiem, że z pozyskiwaniem 
funduszy pomocowych kiep-
sko radzi sobie nie tylko urząd 
miasta. Słabo starają się o nie 
także organizacje społeczne 
i przedsiębiorstwa. Ostatecznie 
Pruszków znalazł się na 2205. 
miejscu w skali kraju, uzyskując 
zaledwie 255,18 pkt. To sam dół 
stawki, w której sklasyfi kowano 
2478 miast i gmin. Ten fakt naj-
lepiej pokazuje, że pozyskiwa-
nie funduszy unijnych to słaba 
strona naszego samorządu oraz 
działających tu fi rm i organizacji 
pozarządowych. Marnym po-
cieszeniem jest fakt, że jeszcze 
większe powody do niepokoju 
ma Milanówek (2474. miejsce 
w skali kraju), którego od ostat-
niego miejsca w rankingu dzielą 
tylko cztery pozycje.

dofi nansowaniu 26,61 mln zł nie 
uzyskały wsparcia unijnego. Jeden
– dlatego, że zabrakło pieniędzy, 
drugi – ponieważ nie przeszedł 
pomyślnie oceny merytorycznej. 
Co ważniejsze, obydwa projek-
ty, na które powiat pruszkowski 
dofi nansowania nie otrzymał, 
były poważnymi inwestycjami 
infrastrukturalnymi (rozbudo-
wa Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących oraz zago-
spodarowanie doliny rzeki Utraty 
na terenie powiatu dla potrzeb 
rekreacji i turystyki). Ten ostatni 
jest na etapie powtórnego rozpa-
trywania, więc rezultat starań nie 
jest jeszcze przesądzony. 

Gdyby powiatowi pruszkow-
skiemu udało się uzyskać także 
te pieniądze i przy założeniu, że 
powiat grodziski otrzymałby także 
dofi nansowanie tych wniosków, 
które trafi ły na listę rezerwową, 
wówczas wykorzystanie funduszy 
unijnych w obu powiatach wy-
glądałoby bardzo podobnie. Przy 
identycznej liczbie projektów (po 
14 na każdą z jednostek) podobnie 
wyglądałaby ich struktura oraz 
wartości zarówno inwestycji, jak 
i ich dofi nansowania.        

Andrzej S. Rodys

Anrdzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl

Maciej Skoczylas Wydawca WPR
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Starostwo Powiatu Pruszkowskiego 
zmodernizuje ulicę Grodziską

Nadarzyn: Nowe 
komputery w szkołach

Kałuża przed 
PKP zniknie w 
przyszłym roku

Koniec kolejowego koszmaru

B R W I N Ó W . Lada dzień 
rozpocznie się remont 
i modernizacja ul. Grodziskiej 
w Brwinowie. Pruszkowskie 
Starostwo Powiatowe odnowi 
ulicę na całej długości. Jednak 
realizację inwestycji przewi-
dziano na trzy lata.

Ulica Grodziska biegnie 
od ronda Wacława Kowalskie-
go w Brwinowie aż do granicy 
z Milanówkiem, za którą wpada 
do drogi wojewódzkiej nr 719. 
Ulica ma status drogi powiato-
wej i jest jedną z głównych ulic 
Brwinowa – przy niej m.in. znaj-
duje się urząd miasta i gminy. 
Jej stara nawierzchnia jest już 
mocno zniszczona i domaga 
się naprawy. Starostwu Powia-
tu Pruszkowskiego udało się 
uzyskać wsparcie dla tej inwe-
stycji z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011.

Nabór wniosków na dofi nan-
sowanie budowy lub moderniza-
cji dróg lokalnych na Mazowszu 
zakończył się 30 września. Po-
wiat Pruszkowski złożył wniosek 
na przebudowę ul. Grodziskiej 
w Brwinowie. Został on ocenio-
ny pozytywnie pod względem 
formalnym i merytorycznym 
i otrzymał 141 na 150 pkt możli-
wych do zdobycia. Tym samym 
wniosek został zatwierdzony do 
dofi nansowania w ramach tzw. 
schetynówek. Wysokość dofi -
nansowania z budżetu państwa 
wyniesie 1 mln zł.

Jak informuje Sławomir 
Walendowski, zastępca na-
czelnika Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa Pruszkowskie-
go Starostwa Powiatowego, te 
pieniądze przewidziane są 

dopiero na przyszły rok. Jednak 
aby przyspieszyć rozpoczęcie 
inwestycji, powiat jeszcze w tym 
roku rozpocznie prace na ul. 
Grodziskiej. – W tym roku wy-
konamy tylko fragment ulicy, 
za który zapłacimy z własnych 
środków – mówi Walendowski. 

Starostwo przeznaczyło na ten 
cel 384 tys. zł.

– W przyszłym roku, gdy 
otrzymamy pieniądze z Naro-
dowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych, będziemy 
realizować dalszą część inwe-
stycji – dodaje Walendowski. 

– Modernizacja całej ulicy, 
liczącej 1305 m długości jest 
rozłożona na etapy i potrwa 
trzy lata.

Droga nie tylko otrzyma 
nową nawierzchnię, ale tak-
że zostanie przebudowana. 
Wzdłuż niej powstaną nowe 
ciągi pieszo-rowerowe. Pojawią 
się także elementy spowolnie-
nia ruchu, takie jak azyle dla 
pieszych na środku jezdni.

Inwestycja jest obecnie na 
ostatnim etapie przygotowania 
– podpisywania umów z wy-
konawcami i uzyskania wszel-
kich stosownych pozwoleń. 
Jak informuje Pruszkowskie 
Starostwo Powiatowe, proce-
dura ta powinna się zakończyć 
w najbliższych dniach. Wkrótce 
potem rozpocznie się pierwszy 
etap modernizacji ulicy. 

(ASR)

R E G I O N .  Już w przyszłym ty-
godniu ma zakończyć się chaos, 
który od dwóch miesięcy utrud-
nia mieszkańcom Żyrardowa, 
Milanówka czy Pruszkowa do-
jazd do stolicy. Prace remonto-
we na stacjach PKP Ursus i PKP 
Włochy dobiegną końca w nocy 
z 23 na 24 listopada.

Kolejarze mimo kilku niespodzie-
wanych odkryć nie mają żadnych 
opóźnień. – W trakcie pierwsze-
go etapu pod torami znaleźliśmy 
dość kłopotliwą niespodziankę. 
Podczas wykopów odkryliśmy, 

że pod torowiskiem znajdują się 
fundamenty jakiejś konstrukcji, 
której nie było w inwentarzu – 
poinformował nas Jan Telecki, 
dyrektor warszawskiego Zakładu 
Linii Kolejowych PKP PLK. – Naj-
prawdopodobniej były to pozo-
stałości po starej kładce. Niestety 
jeden z fragmentów znajdował się 
bardzo blisko zewnętrznej ściany 
tunelu i musieliśmy zatrudnić ze-
wnętrzną fi rmę do jej wyburzenia. 
Na szczęście nie złapaliśmy opóź-
nień – podkreśla Telecki.

– Mam nadzieję, że uda nam 
się zakończyć pracę w przyszłym 

tygodniu i oddać tor nr 4 oraz tor 
nr 2 prowadzący z PKP Włochy 
w kierunku Łowicza – zaznacza 
dyrektor.  – W nocy z 23 na 24 li-
stopada przywrócimy normalny 
ruch pociągów – dodaje. 

Od 24 listopada pociągi Kolei 
Mazowieckich i Szybkiej Kolei 
Miejskiej będą kursować według 
rozkładu, który obowiązywał 
przed rozpoczęciem prac. Jed-
nak ten stan potrwa niecałe trzy 
tygodnie. Już na początku grud-
nia, jak co roku poznamy  nowy 
rozkład jazdy.                            

(AS)

N A D A R Z Y N . Zarząd Woje-
wództwa Mazowieckiego po-
informował, że projekt mający 
na celu wyposażenie pracowni 
komputerowych w nadarzyń-
skich szkołach otrzyma unij-
ne dofi nansowania.

Gmina Nadarzyn złożyła projekt 
mający na celu przeciwdziałanie 
wykluczeniu informatycznemu, 
poprzez wyposażenie placówek 
oświatowych w najnowsze 

technologie komputerowe. 
Całkowita wartość projektu to 
ponad 560 tys. złotych. Unijne 
dofi nansowanie pokryje ponad 
80 proc. tej kwoty. 

90 zestawów komputerowych 
oraz inne urządzenia elektro-
niczne zostaną rozdzielone 
między dwa przedszkola, pięć 
szkół podstawowych i jedno 
gimnazjum znajdujących się na 
terenie Gminy Nadarzyn. 

(AS)

P R U S Z K Ó W .  Ulica Sien-
kiewicza w Pruszkowie po 
każdym większym deszczu za-
mienia się w rzekę. Wezbrana 
woda zagraża bezpieczeństwu 
pieszych i kierowców. 

- Za każdym razem, gdy prze-
jeżdżam koło naszego dworca 
w Pruszkowie po większych opa-
dach deszczu zastanawiam się czy 
potrzebny jest mi samochód czy 
ponton – pisze w mailu czytelnik 
Tomasz. –  Przejechanie tędy po 
ulewie bądź długotrwałych opa-
dach graniczy z cudem. Przecież 
to istne jezioro, a nie ulica w cen-
trum miasta – żali się pani Magda.

Problem z pojawiającą się 
po obfi tych opadach kałużą jest 
znany większości kierowców 
z Pruszkowa i okolic. Prawdziwe 
jezioro powstało tam po majowej 
nawałnicy. Jednak obecnie sytua-
cja nie jest lepsza. 

- Problem związany z ulicą Sien-
kiewicza jest nam dobrze znany. 
Znajduje się tam stara kanalizacja 
deszczowa, która dodatkowo jest 
połączona z instalacją należącą do 
PKP – poinformował nas Sławomir 
Walendowski, zastępca naczelnika 
Wydziału Inwestycji i Drogowni-
ctwa powiatu pruszkowskiego. 
– Zależało nam na poprawie tej sy-
tuacji, jednak w tym roku zabrakło 
środków na wykonanie remontu 
ulicy Sienkiewicza. Udało nam się 
już zabezpieczyć w przyszłorocz-
nym budżecie kwotę na realizację 
tej inwestycji – dodaje.

Być może już w przyszłym roku 
ogromna kałuża na ulicy Sien-
kiewicza będzie tylko niemiłym 
wspomnieniem. Obecnie kierow-
cy muszą uzbroić się w cierpliwość 
i uważnie przejeżdżać przez stoją-
cą na Sienkiewicza wodę.             

(AS)
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Nie głosujesz, nie narzekaj

RADA POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Liderzy List 
Okręgowych - 

1 miejsce 
na liście nr 5

Od lewej: Malinowski Ryszard Jan (Brwinów)    Iwicki Piotr (Raszyn)    Borodzicz Ewa Zofia (Piastów)    Bazak Jerzy Krzysztof (Pruszków)    Bryksa Przemysław Marcin (Michałowice/Nadarzyn)
Materiał Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

EDYTORIAL.
Jesteśmy narodem malkon-
tentów.  To stwierdzenie 
nie przynosi nam chluby, 
ale tak jest w istocie. Lubi-
my sobie ponarzekać. Na 
pogodę, na służbę zdrowia, 
na zarobki i drożyznę, 
kiepskie drogi, fatalną 
komunikację, bezczynność 
urzędów i działania władzy.

wyborczych. W skali kraju śred-
nio głosuje tylko dwóch na pię-
ciu uprawnionych mieszkańców. 
Są oczywiście miejscowości, 
gdzie świadomość  obywatelska 
jest dużo wyższa, ale zdarzają 
się i takie regiony gdzie jest 
jeszcze gorsza. Przyczyną jest 
brak elementarnej wiedzy na 
temat funkcjonowania orga-
nów samorządu terytorialnego, 
podziału kompetencji i obo-
wiązków, zakresu uprawnień 
i możliwości działania poszcze-
gólnych ich szczebli, ale także 
i to w dużym stopniu przekona-
nie, że radny działa z ramienia  

 

N ie jesteśmy także zbyt 
aktywni i skorzy do 
wprowadzania zmian. 

Prawdopodobnie te nasze 
narodowe cechy wynikają 
z historycznych uwarunkowań 
i zaszłości. Ale wiele winy tkwi 
w nas samych. W genetycznej 
niechęci do zmiany starych 
przyzwyczajeń i nawyków,  
w konserwatywnym sposobie 
myślenia, w braku wiary w moż-
liwość zmiany sytuacji, niechęci 
do działania, często zwykłym le-
nistwie. Jeśli chcemy, by otacza-
jąca nas rzeczywistość zmieniała 
się na lepszą, by odpowiadała 

naszym oczekiwaniom i aspi-
racjom, powinniśmy w tych 
zmianach brać aktywny udział. 
Nie ma lepszej okazji i sposobu 
niż wybory. 

N iestety, dość często spo-
tykam się z argumenta-
cją, że ktoś na wybory 

nie pójdzie, bo to i tak to nic 
nie da i niczego nie zmieni, a ci 
którzy mają zostać radnymi i tak 
nimi zostaną. A gdyby  nawet 
zdecydował się wziąć w nich 
udział, to tak naprawdę nie ma 
na kogo zagłosować, bo osobi-
ście polityką się nie interesuje, 

a radnych zna tylko z ulotek 
i plakatów. Cały ten cyrk wy-
borczy jest tylko po to, żeby 
wyłudzić jego głos i poparcie. 
Radni i tak będą podnosić rączki 
jak im każą, a on będzie urywać 
koła w dziurach na osiedlowych 
drogach, albo czekać godzinami 
na autobus.

R ezultatem takiego spo-
sobu myślenia jest trwa-
nie w przeświadczeniu 

o braku szans i możliwości na 
jakąkolwiek zmianę sytuacji, 
a bezpośrednią konsekwencją 
fatalna frekwencja w lokalach 

władzy i urzędu, a nie reprezen-
tuje spraw, interesów i potrzeb 
swoich wyborców. Być może 
zdarza się i tak. Rada jest jedna. 

B ądźmy aktywni. Idźmy 
na wybory i zagłosuj-
my. Wybierzmy takich 

kandydatów, którzy mogą tą 
sytuację radykalnie odmienić. 
I skończmy z malkontenctwem 
i narzekaniem. Kto dobrowolnie 
rezygnuje z szansy wyboru nie 
powinien mieć moralnego pra-
wa do uskarżania się na rzeczy-
wistość. Więc nie narzekajmy, 
idźmy na wybory.

Bolo Skoczylas

Redaktor naczelny
naczelny@gazetawpr.pl
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Starzyński i Osiński zrezygnowali 
z udziału w debacie prezydenckiej

Piastowska debata kandydatów na 
burmistrzów za nami

Debata prezydencka została odwołana. Tylko Gawkowski deklarował chęć dyskusji z mieszkańcami Pruszkowa.

Józef Osiński, kandydat Prawa 
i Sprawiedliwości nie podał przy-
czyn rezygnacji. - Wysłaliśmy 
mu zaproszenie na debatę. Podał 
nam swój numer kontaktowy. 
Umówiliśmy się na odpowiedź 
w niedzielę. Kiedy dzwoniłem, 
aby potwierdzić obecność, nie 
potrafi ł lub nie chciał udzie-
lić jednoznacznej odpowiedzi 
- mówi Łukasz Oleszczuk, jeden 
z organizatorów debaty. Nasze-
mu reporterowi także nie udało 
się skontaktować z kandydatem.

Pełnomocnik Jana Sta-
rzyńskiego za główną przy-
czynę rezygnacji wskazał 
związek organizatorów z polityką. 
- 9 listopada otrzymałem e-mail 
od Ryszarda Koszczyńskiego 
informującego mnie, że debata 
prezydencka odbędzie się 16 li-
stopada. Nikt wcześniej do mnie 
nie zadzwonił, nikt nie przeka-
zał zaproszenia. Ponieważ nie 
znam człowieka postanowiłem 

sprawdzić kim jest. I okazało 
się, że to kandydat na radnego 
z ramienia Platformy Obywatel-
skiej. Nie będziemy brali udziału 
w czyimś spektaklu politycznym 
- mówi w imieniu Jana Starzyń-
skiego jego pełnomocnik, An-
drzej Królikowski.

Zdaniem Królikowskiego był 
jeszcze jeden powód rezygnacji 
z debaty. Chodziło o postawę 
kontrkandydata z Platformy 
Obywatelskiej. Wojciech Gaw-
kowski został pozwany w trybie 
wyborczym za pomówienie Jana 
Starzyńskiego na ostatniej sesji 
rady miejskiej. Sprawa zakończy-
ła się ugodą, w której Gawkow-
ski zobowiązał się przeprosić. 
Królikowski uważa, że po tych 
wydarzeniach Gawkowski utracił 
prawo do debaty. 

Pełnomocnik Starzyńskiego 
krytycznie ocenił też sposób 
organizacji debaty. - To zwykła 
amatorszczyzna. Otrzymaliśmy 

tylko jakiś regulamin, z którego 
nic nie wynikało oraz zagadnie-
nia do dyskusji, które sugerują, że 
ich autor nie ma pojęcia o samo-
rządzie - twierdził Królikowski.

Z tymi zarzutami nie zgo-
dzili się organizatorzy debaty. 
- Organizatorem debaty było 

Forum Organizacji Pozarządo-
wych Powiatu Pruszkowskiego. 
Ryszard Koszczyński faktycznie 
kandyduje na radnego, ale nie 
Pruszkowa a Piastowa, i nie z ra-
mienia Platformy Obywatelskiej 
a z ramienia Komitetu Wyborcze-
go Wyborców Porozumienie dla 

PRUSZKÓW. Planowana na wtorek, 16 listopada debata prezydencka została odwołana. Powodem była rezygnacja dwóch kandydatów 

- Jana Starzyńskiego (SPP) i Józefa Osińskiego (PiS). Gotowość do wzięcia udziału w debacie wykazał jedynie Wojciech Gawkowski (PO). 

Postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego kandydaci zrezygnowali z udziału w debacie. 

Piastowa. Informowaliśmy o tym 
Pana Królikowskiego - podkreśla 
Łukasz Oleszczuk - Faktycznie 
na początku Koszczyński miał 
być moderatorem debaty, ale 
po obiekcjach prezydenta Kró-
likowskiego zdecydowaliśmy, że 
debatę poprowadzę ja, ponieważ 

nie jestem związany z żadnym 
ugrupowaniem politycznym 
- dodaje Oleszczuk. 

Żałujemy, że debata się nie 
odbyła. Organizatorzy z własnej, 
nieprzymuszonej woli poczyni-
li wiele starań, aby umożliwić 
mieszkańcom Pruszkowa lepsze 
poznanie kandydatów na urząd 
prezydenta. Za własne środki 
wynajęli salę oraz zapewnili 
sprzęt audiowizualny. Redak-
cja portalu WPR24.pl wspólnie 
z fi rmą InfoEngine także za-
angażowały się w organizację. 
Chcieliśmy zaproponować in-
ternautom transmisję „na żywo” 
z tego wydarzenia.

Widać jednak, że kandydaci 
politycznie „nie dorośli” jeszcze 
do wzięcia udziału w debacie 
z mieszkańcami. Na razie sta-
wiają na plakaty, ulotki i banery. 
Miejmy nadzieję, że za 4 lata sy-
tuacja się zmieni. 

Maciej Skoczylas

PIASTÓW. Czwórka kan-
dydatów na fotel włodarza 
miasta próbowała przekonać 
mieszkańców do swoich racji. 
Czy przekonała? Okaże się za 
kilka dni.

Debata zgromadziła sporą liczbę 
mieszkańców zainteresowanych 
tym, co mają do powiedzenia kan-
dydaci na fotel burmistrza. Sala 
piastowskiego klubu Novus była 
wypełniona do ostatniego miej-
sca. Tak duże zainteresowanie 
spotkaniem zaskoczyło nawet 
samych organizatorów. Nie dla 
wszystkich z około 80 widzów 
starczyło miejsc siedzących 
i niektórzy musieli stać, by wy-
słuchać kandydatów.

W poniedziałkowym spot-
kaniu udział wzięli Zdzisław 
Brzeziński – obecny burmistrz 
Piastowa z Komitetu Wybor-
czego Wyborców Nasz Piastów 
– Wspólnota Samorządowa, 
rządzący miastem już od 20 lat, 
radni miejscy Krzysztof Smola-
ga, startujący z list KWW Poro-
zumienie dla Piastowa, Maria 
Ziółek z Komitetu Wyborczego 
Prawo i Sprawiedliwość, oraz 

Marek Kubicki z KW Platforma 
Obywatelska RP.

Wszyscy czterej kandydaci 
odpowiadali na te same pyta-
nia podzielone na pięć bloków 
tematycznych: komunikacja 
i transport, opieka zdrowotna 
i pomoc socjalna, bezpieczeństwo 
publiczne, oświata i kultura, oraz 
tematyka różna. Pytania do nich 
przygotowali sami mieszkańcy 
oraz moderatorzy.

Zdaniem organizatorów debata 
była ciekawa, chociaż uczestnicy 
byli słabo do niej przygotowa-
ni. Niektórzy z nich nie wyko-
rzystywali nawet całego czasu 
przydzielonego im na odpowiedź. 
Jak twierdzą mieszkańcy, mimo 
wszystko warto było przyjść po-
słuchać kandydatów. 

– Widać, że pan Brzeziński 
zna topografi ę Piastowa i jest 
konkretny, ale słabo wypadła 
ocena działalności jego ostatnich 
4 lat. Pan Smolaga jest kon-
kretny w tym, co mówi, punk-
tuje tu jego doświadczenie 
samorządowe. Mniej opowiada 
o świetlanych wizjach, a więcej 
o konkretnych sprawach, które 
jego zdaniem wymagają naprawy 

– podsumował jeden z mieszkań-
ców obecny na debacie.

Ocena pozostałych kandyda-
tów nie jest już tak dobra. Jego 
zdaniem, pan Kubicki przed-
stawiał ciekawe wizje, ale sła-
biej wypadał, gdy trzeba było 
przejść do konkretów, w tym ich 
fi nansowania. Tutaj już wyraźnie 

się gubił. Widać, że nie ma do-
świadczenia samorządowego 
i słabo zna realia miasta. Najgo-
rzej jego zdaniem wypadła pani 
Ziółek. – Słuchając jej trudno 
było wywnioskować dlaczego 
kandyduje na urząd burmistrza. 
Jej wypowiedzi były bardzo cha-
otyczne i wyraźnie odstawała 

od pozostałych kandydatów 
– stwierdził.

Debatę w Piastowie zorgani-
zowały organizacje pozarządo-
we skupione w ramach Forum 
Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Pruszkowskiego, czyli 
Piastowskie Towarzystwo Oświa-
towe, Społeczne Stowarzyszenie 

Forum Pruszków, Stowarzyszenie 
Mieszkańców Osiedla – Ogrodu 
Malichy, Stowarzyszenie 5plus, 
SISKOM – Stowarzyszenie Inte-
gracji Stołecznej Komunikacji oraz 
Stowarzyszenie MOŻESZ na rzecz 
psychoprofi laktyki i rozwoju dzie-
ci i młodzieży

MATT
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Lista nr 1

 K a n d y d a t  n r  1 do Rady Powiatu  
Pruszkowskiego z miasta i gminy Brwinów

Doktor ekonomii, nauczyciel akademicki, rzeczoznawca ds. organizacji i zarządzania, posiada kilkunastoletni 
staż pracy na wysokich stanowiskach kierowniczy w przedsiębiorstwach, administracji publicznej i szkolnic-
twie wyższym oraz kilkunastoletni staż pracy naukowo-badawczej. W latach 1998-2006 radny Rady Powiatu 
Pruszkowskiego z gminy Brwinów.

Jako radny wykazał się w szczególności:  wnikliwą oceną prawidłowości gospodarowania środkami publiczny-
mi,  kompetencją w opiniowaniu projektów aktów prawa miejscowego pod kątem ich celowości, skutecz-
ności i racjonalności,  współpracowaniem powiatowego programu bezpieczeństwa, inicjatywą i dbałością  
o rozwój infrastruktury drogowej oraz wsparciem dla decyzji inwestycyjnych w obszarze powiatowej poli-
tyki społecznej - służby zdrowia i szkolnictwa. Jest propagatorem koncepcji dekoncentracyjnych połączeń 
drogowych gmin podwarszawskich ze stolicą, będącej alternatywą dla obecnych koncentrycznych i niewy-
dolnych ciągów komunikacyjnych. Spośród jego wielu działań samorządowych warto wspomnieć o kilku  
o charakterze strategicznym: 

Przeprowadził za pomocą stowarzyszenia Nowa Generacja Samorządowa i SLD społeczny protest przeciw-
ko utworzeniu w 1998 roku, ogólnopolskiego koczowiska dla bezdomnych na terenie gminy Brwinów  
w Parzniewie i przekazania około dwudziestu hektarów gruntów dla Kościoła pod potrzeby tego koczowiska. 
Dzięki skuteczności protestu, obecnie te jedne z najlepiej uzbrojonych terenów w gminie Brwinów (przy-
ległe do ul. Działkowej na granicy z Pruszkowem) są od kilku lat zagospodarowywane pod budownictwo 
mieszkaniowe.

W roku 2002 roku w toku obrad Rady Powiatu Pruszkowskiego zainicjował odrzucenie wniosków o zmianę 
zasad realizacji rozpoczętych inwestycji, dzięki czemu udało się wówczas uchwałą Rady skutecznie zabez-
pieczyć odpowiednie środki na finansowanie dalszej modernizacji  ul. Wilsona w Brwinowie.

W roku 2004 był jedynym radnym powiatu, który pozytywnie, z uwagi na potencjał dydaktyczny jak i lokaliza-
cję, ocenił możliwości funkcjonowania Zespołu Szkół im. Fieldorfa Nansena w Piastowie i przeciwstawił się 
jej likwidacji popierając tym samym protest mieszkańców, co w efekcie uratowało tę Szkołę, która istnieje 
do dnia dzisiejszego.

W roku 2006 podważył rzetelność wyceny dokonanej przez rządowego rzeczoznawcę majątkowego, kilkudzie-
sięciu hektarów gruntów powiatowych, przyczyniając się tym samym do uratowania Powiatu przed sprzeda-
żą atrakcyjnych gruntów po bardzo zaniżonych cenach.   

Dr Zdzisław Traczyk swoją kompetencją i zaangażowaniem w sprawy publiczne gwarantuje rzetelne i zgodne  
z interesem wyborców wywiązywanie się z obowiązków radnego.    

    
Komitet  Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Zdzisław  Władysław  TRACZYK
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Maria Ziołek
Prawo i Sprawiedliowość

• infrastruktura drogowa, mamy sporo ulic utwardzonych tymczasowo, 
sporo takich, które wymagają generalnych remontów

• odwodnienie miasta – planujemy budowę oczyszczalni wód opado-
wych wraz z kolektorem na które chcemy pozyskać fundusze unijne 
– wniosek został już złożony i czeka na rozpatrzenie

• utrzymanie i poprawa komunikacji miejskiej, rozszerzenie obszaru 
który obejmuje linia lokalna L12 (także ewentualna korekta jej trasy po 
uwzględnieniu opinii mieszkańców),

• chciałbym, aby mieszkańcy więcej korzystali z komunikacji zbiorowej 
w dojazdach do Warszawy zamiast korzystać z własnych samochodów

• budowa Miejskiego Centrum Kultury z kinem, salą widowiskową, pra-
cowniami i warsztatami dla kół zainteresowań, kręgielnią, biblioteką 
multimedialną, oraz ogólnodostępnym parkingiem podziemnym. 
Chcemy na ten cel pozyskać środki unijne – wniosek został już złożony

• utrzymanie oświaty na przyzwoitym poziomie, już teraz jest on 
wysoki. Powstanie zespołu edukacyjnego licealno-gimnazjalnego z no-
woczesnym zapleczem sportowym i biblioteką (to zadanie nie zalezy 
niestety tylko od nas, potrzebne jest porozumienie z samorządem 
powiatu pruszkowskiego na które czekamy już …kilka lat)

3Największy sukces:
Swoją funkcję sprawuję od 20 lat i ta ciągłość pozwalała mi na realizację 

celów strategicznych w sposób spokojny, ale systematyczny. Myślę, że jest 
to doceniane przez mieszkańców Piastowa, a przede wszystkim, że jest to 
widoczne. Piastów bardzo zmienił się w ciagu tych minionych dwudziestu lat.

 Jednym z większych sukcesów lat 2007-2010 była budowa praktycznie 
od nowa całej siatki ulic w Piastowie , która nastąpiła poprzez zwiększenie 
nakładów na inwestycje do 65 mln zł w ciągu kadencji. Sukcesem jest też 
budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią przy wszystkich 
szkołach, otwarcie nowego przedszkola, czy budowa dwóch nowych placów 
zabaw dla dzieci.

Trudno mówić o porażce a raczej o dyskomforcie, bo uczyniłem 
wszystko aby osiągnąć sukces. Ale faktem jest pozyskanie niewielkich 
środków fi nansowych z funduszy unijnych, choć wnioski złożyliśmy 
we wszystkich konkursach do których mogliśmy przystąpić ze wzglę-
dów formalnych. Skuteczność pozyskania zewnętrz-
nych źródeł finansowania inwestycji z pewnością 
trzeba poprawić.

1Zdecydowałam się kandydować na urząd Burmistrza m. Piastowa, 
ponieważ chcę podjąć pracę na rzecz polepszenia warunków życia 

mieszkańców. Od roku 2002 jestem radną Rady Miejskiej w Piastowie. 
Dzięki pracy w Samorządzie poznałam potrzeby i oczekiwania miesz-
kańców Piastowa. Zdobyte doświadczenie spowodowało, że wyznaję 
zasadę, iż człowiek nie żyje sam dla siebie. Coraz częściej spotykam się 
z ludzką biedą i krzywdą, na którą obecna władza nie reaguje. Mieszkań-
cy Piastowa zasługują na godne życie.

2 Jeśli otrzymam mandat zaufania i zostanę Burmistrzem, dla 
mnie najważniejszymi celami dla Piastowa pozostają:

• Remont i budowa dróg, wodociągów, ulic i chodników oraz stwo-
rzenie nowych miejsc parkingowych

• Poprawa połączeń komunikacyjnych
• Budowa publicznego przedszkola z oddziałami żłobka
• Zapewnienie dostępu do lekarzy specjalistów i zabiegów rehabili-

tacyjnych w ramach NFZ
• Bezpłatne przejazdy dzieci, młodzieży szkolnej, rencistów 

i emerytów linią L12 na terenie Piastowa i przedłużenie trasy 
do Ożarowa.

3W mijającej kadencji udało mi się rozwiązać wiele problemów miesz-
kańców. Z mojej inicjatywy doszło do uporządkowania i rozbudowy 

Targowiska oraz powstania sieci wodociągowej na osiedlu Malczewskie-
go. Podjęłam działania na rzecz wyegzekwowania wysokości ekranów 
akustycznych (z 3m do 6m) dla Piastowa, przy oddaniu trasy S2. Interwe-
niuję za ograniczeniem hałasu spowodowanego zwiększonym ruchem 
lotniczym nad miastem. 

Porażka:  Nie udało mi się do końca rozwiązać problemu 
mieszkań socjalnych pomimo starań. 

1Doceniam w ponad dwudziestoletniej historii sprawowania władzy 
przez obecnego Burmistrza wszystkie pozytywne zmiany, które zaszły 

na przestrzeni tych lat. Będąc radnym minionej kadencji przez ostatnie 
cztery lata w całej rozciągłości zobaczyłem, jaki jest ogrom pracy do zro-
bienia, jakie mamy zaległości. Uważam, że naszemu miastu potrzebna 
jest zmiana, potrzebne jest nowe spojrzenie. Mam całościowy program 
rozwoju Piastowa, wolę działania we współpracy ze wszystkimi, którym 
dobro Naszego Miasta leży na sercu.

Pruszków

1Chcę, aby Pruszków dalej dynamicznie się rozwijał i były spełniane 
oczekiwania mieszkańców.

2 Pięć najważniejszych celów:

• współpraca z organizacjami pozarządowymi i wspieranie inicjatyw 
mieszkańców

•  rozwój komunikacji miejskiej, budowa ulic, parkingów i ścieżek 
rowerowych

• budowa parku na osiedlu B. Prusa i nowych placów zabaw
• powiększanie zasobu mieszkaniowego miasta
• budowa centrum kultury

3Najważniejsze dokonania:

•  przebudowa i modernizacja: pałacyku Sokoła, parku Kościuszki, par-
ku „Mazowsze”, stadionu Znicz wraz z budową boisk treningowych 
dla młodzieży

• modernizacja ulic: Kraszewskiego, Bohaterów Warszawy, Długiej, Promyka
• budowa: nowoczesnych sal sportowych w SP nr 9, oraz Gimnazjum 

nr 4, nowoczesnego przedszkola z oddziałami żłobkowymi na os. B. 
Prusa, sortowni odpadów oraz stworzenie nowoczesnego systemu 
segregacji i zbiórki odpadów

• rozbudowa monitoringu miasta

Porażki – z punktu widzenia rozwoju miasta najważniejsze są inwestycje, 
w tej kadencji nie było przypadku braku realizacji zaplanowanych 
zadań

1Kandyduję, ponieważ naszemu miastu, w końcu, potrzebny jest 
dobry gospodarz, który zadba o równomierny i harmonijny 

rozwój wszystkich dzielnic. W Pruszkowie nadal jest wiele rażących 
zaniedbań. Brakuje spójnej, przemyślanej koncepcji rozbudowy 
miasta oraz dynamicznego impulsu dla powstawania nowych inwe-
stycji. Dostrzegam zarówno mocne jak i słabe strony naszej małej 
ojczyzny, mam pomysł na Pruszków i chcę przy Państwa poparciu 
wprowadzić go w życie; szybko i skutecznie. Czas, by Pruszków 
przestał być podwarszawską sypialnią i stał się centrum lokalne-
go życia.

2Cele dla Pruszkowa: 

• Budowa obwodnicy miasta „Paszkowianki”, odprowadzającej ruch 
z autostrady poza centrum miasta, w zgodnej współpracy gminy, 
powiatu i województwa. 

• Rozwój infrastruktury technicznej Pruszkowa z pozyskaniem 
środków Unii Europejskiej, w tym: drogi, kanalizacja, ścieżki rowero-
we, mała infrastruktura sportowa, zagospodarowanie zielonych stref 
rekreacyjnych oraz centrum Pruszkowa pomiędzy ulicami Wojska 
Polskiego i Bolesława Prusa

• Zapewnienie miejsc w przedszkolach i żłobkach dla dzieci wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców

• Budowa pierwszego pruszkowskiego „ORLIKA” 
• Poprawa komunikacji Pruszkowa z Warszawą, m.in.: wspólny bilet na 

przejazdy WKD-ZTM , przedłużenie trasy autobusu 
• Warszawa-Piastów do Pruszkowa, nawiązanie współpracy z PKP 

w celu remontu dworca oraz uporządkowania terenówwokół niego 
(parking, kładki dla pieszych, podjazdy dla niepełnosprawnych) 

3 Pomimo szczerych chęci ciężko jest wskazać ewidentny sukces 
mijającej kadencji. Nawet  niedawno oddane przedszkole, którym 

epatuje obecna ekipa, budzi wątpliwości, czy zostało wybudowane dla 
dzieci czy dla prezydenta. Powszechnie wiadomo, że mogło być otwarte 

znacznie wcześniej, np. w ubiegłym roku. Zadziwia także bizantyjski 
przepych z jakim fetowano prezydenta na otwarciu. Największą porażką 
jest natomiast katastrofalne zadłużenie miasta. W tegorocznym budżecie 
poziom zadłużenia przewidywany jest na około 53%,  sądząc jednak po 
gwałtownych i monstrualnie wysokich podwyżkach opłat za zajęcie pasa 
drogi(o około 250%), faktyczne zadłużenie jest dużo 
wyższe i może sięgać alarmowego pułapu 60%. 

1Od wielu lat jestem związany z Pruszkowem i pod-
jąłem decyzję o ubieganiu się na Urząd Prezydenta Miasta, ponie-

waż dostrzegam w nim potrzebę zmian. Chciałbym, aby Pruszków 
stał się Miastem każdego z Nas. Miastem, w którym będziemy czuli 
się dobrze i z którego będziemy dumni. Chciałbym abyśmy Razem 
zbudowali Miasto na miarę Naszych potrzeb i oczekiwań. Zdobyte 
dotychczas doświadczenie samorządowe, zawodowe i naukowe 
pozwalą mi uznać, że jako Prezydent Miasta Pruszkowa spełnię ocze-
kiwania mieszkańców. 

2 Pięć najważniejszych celów:

• stworzenie sytemu bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców 
Naszego Miasta;

• optymalizacja oraz maksymalne wykorzystanie funduszy unijnych 
w ramach infrastruktury, kapitału ludzkiego, ochrony środowiska oraz 
informatyzacji lokalnych szkół i urzędów;

• zwiększenie zainteresowania inwestorów inwestowaniem w Prusz-
kowie tak, aby Nasze Miasto tworzyło miejsca pracy dla społeczności 
lokalnej; 

• wprowadzenie instytucji konsultacji społecznych w odniesieniu do 
realizacji najważniejszych inwestycji w Naszym Mieście;

• stworzenie sytemu lokalnego wsparcia dla zdolnej młodzieży.

3Nie chciałbym oceniać i wskazywać ani największych sukcesów 
ani największych porażek mijającej kadencji, ponieważ wycho-

dzę z założenia, że zarówno na sukcesy jak i na porażki składa się 
dużo czynników, a jednoznaczne ocenianie w tak skrótowej formie 
przyczynia się jedynie do zaostrzania języka debaty społecznej. 
Chciałbym jednakże podkreślić, że Pruszków ma przed sobą wiele 
problemów do rozwiązania ale ma również szansę stać się Miastem 
wiodącym w Naszym regionie o ile Razem podejmiemy trud budowy 
jego wizerunku.

1 Istotny dorobek strategiczny piastowskiego samorządu, mam 
tu na myśli przede wszystkim takie dokumenty jak: „Strategia 

Zrównoważonego Rozwoju Miasta Piastowa na lata 2008- 2020” 
i „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Piastowa do roku 2015” 
jest w znacznym stopniu zasługą  radnych zakończonej właśnie 
kadencji. Tak jak w poprzednich kadencjach zdecydowaną więk-
szość składu rady stanowili radni środowiska samorządowego 
„Nasz Piastów-Wspólnota Samorządowa”, mojego środowiska. 
Wizja rozwoju naszego miasta, Piastowa zawarta w tych doku-
mentach to także moja wizja i chciałbym by mogła być zrealizo-
wana. Dlatego zdecydowałem się kandydować na zaszczytną, ale 
także bardzo odpowiedzialną funkcję Burmistrza. Mój program, 
a zarazem program naszego środowiska, sformułowany odpo-
wiedzialnie, bez rzucania haseł bez pokrycia, oparty jest na tej 
właśnie wizji.

2Najważniejsze cele nadchodzącej kadencji to:

• dokończenie infrastruktury technicznej. Kanalizacja jest już prawie 
ukończona, sporo do zrobienia jest jednak w wodociągach i przy 
sprzyjających warunkach w nadchodzącej kadencji moglibyśmy to 
dokończyć

Wszystkim kandydatom na prezydentów/burmistrzów/wójtów zadaliśmy te same 
pytania dotyczące planów wyborczych i podsumowujące ostatnią kadencję. Poniżej 
przedstawiamy pytania i odpowiedzi kandydatów:

1. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować? 
2. Jakie jest 5 najważniejszych celów, które chce Pan zrealizować jeśli wygra Pan wybory? 
3. Jaki jest Pańskim zdaniem największy sukces i największa porażka mijającej kadencji?

Jan Starzyński
 Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie

Piastów

Zdzisław Brzeziński
Nasz Piastów - Wspólnota Samorządowa

Wybory samorządowe: zdaniem kandydatów...
IV    WYBORY 2010 GAZETA WPR (96) Czwartek, 18 listopada 2010, www.wpr24.pl

Józef Osiński
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Wojciech Gawkowski
Platforma Obywatelska

ji zaplanonowaw nyych

Krzysztof Smolaga
Porozumienie dla Piastowa



Krzysztof Falkowski
Prawo i Sprawiedliwość

WYBORY 2010    V 

2Najważniejsze cele:

• jednym z podstawowych celów to krok po kroku, konsekwen-
tnie budować warunki lokalne, w których żyje się godnie. 

• wybudowanie oczyszczalni ścieków deszczowych z kanalizacją 
burzową

• wybudowanie brakujących odcinków kanalizacji i wodociągów
• wybudowanie sali sportowej i remont dachu gimnazjum nr 2 

i rozbudowa szkoły nr 4
• działanie na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego obsza-

rów zdegradowanych
• wprowadzenie kontraktu socjalnego dla Piastowa
• obniżenie struktury wydatków bieżących w stosunku do przy-

chodów ( wygospodarowanie w budżecie miasta większej kwoty 
na inwestycje)

3Największy sukces: Podsumowując minioną kadencje do najwięk-
szych sukcesów należy zaliczyć wybudowanie przy każdej szkole 

podstawowej i gimnazjum nowoczesnych wielofunkcyjnych, ogólno-
dostępnych boisk sportowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców 
Piastowa. 
Największą porażką czteroletniej kadencji obecnej władzy z całą pew-
nością było niezrealizowanie inwestycji „budowa oczyszczalni ścieków 
deszczowych z kanalizacją burzową” oraz „budowa brakujących odcin-
ków kanalizacji i wodociągów”.

1 Przez ostatnie lata z niepokojem  obserwowałem politykę 
społeczną, socjalną i ekonomiczną prowadzoną przez Stowa-

rzyszenie „Nasz Piastów” w strukturach Urzędu Miasta i Rady 
Miasta. Obserwując  formę sprawowania władzy, zaangażowania 
i uzyskiwane efekty mam wrażenie, że pierwotne ideały zostały 
ukierunkowane na koniunkturalną promocję w zawłaszczaniu 
naszego wspólnego dobra jakim jest miasto. Brak konkurencji 
w sprawowaniu każdej  władzy jest destrukcyjny. Życie nie stoi 
w miejscu i reagowanie na zachodzące zmiany, dobór ludzi do 
współpracy na miarę bieżących wyzwań jest istotną formą zarzą-
dzania i organizacji w realizacji planów i zadań. Pragnę to zmienić, 
aby nasze miasto miało szansę  rozwijać się nadal, a nie tylko 
spłacać długi po zaciąganych kredytach. Rutynowe i koniunktu-
ralne sprawowanie władzy należy zastąpić standardami przedsię-
biorczości na miarę obecnych czasów.

2Najważniejsze cele

• nowa jakość funkcjonowania Urzędu Miasta poprzez demokratyzację 
i pełną jawność w systemie partnerskiego podejmowania decy-
zji zarządczych,

• utworzenie w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta komórki do 
pozyskiwania środków zewnętrznych szczególnie z programów unij-
nych przy zapewnieniu fachowego nadzoru specjalistów i praktyków  
w tym działaniu,

• zakończenie procesu budowy systemów kanalizacji ściekowej, wo-
dociągowej i odprowadzania wód opadowych oraz budowa i remont 
ciągów komunikacyjnych szczególnie istotnych dla potrzeb mieszkań-
ców i poprawnego funkcjonowania infrastruktury drogowej miasta,

• budowa ośrodka Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej,
• budowa obiektu Widowiskowo-Sportowego.

3Największy sukces i porażka mijającej kadencji:

• brak jakichkolwiek istotnych sukcesów dla miasta oprócz remontu 
ulic Reja i Sienkiewicza, które wykonano z kredytów i wpędzono kasę 
miasta w 20 mln defi cyt, a uruchomienie linii autobusowej wewnętrz-
nej L12, to tylko propagandowe posunięcie przedwyborcze,

• porażką nie jest tylko okres ostatniej kadencji, ale cały okres od 2004r., 
brak pozyskiwania istotnych dla miasta dotacji unijnych i włączenia 
się w Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

1W powiedzeniu „nie wysiada się z pociągu, który pędzi” jest 
wiele prawdy. Mam świadomość, że udało mi się ten „pociąg” 

rozpędzić przygotowując poważne projekty inwestycyjne i walcząc 
o dofi nansowanie z UE dla „Czystego życia”. Zdobyliśmy pieniądze, 
więc teraz musimy je rozliczyć.  Mam świadomość, że aby tego do-
konać muszą być spełnione dwa warunki: Burmistrz, który dosko-
nale zna projekt i procedury przy jego realizacji oraz Rada Miejska 
złożona z osób, które są otwarte na współpracę. Konfrontacja i gry 
polityczne stosowane jako metody działania, w następnej kadencji 

muszą zostać odłożone na bok. Decyzja o kandydowaniu nie przy-
szła łatwo, choć namawiało mnie wielu mieszkańców. Podjąłem ją 
wspólnie z rodziną, wierząc, że Ci, którym zależy na faktycznym 
rozwoju zagłosują nie tylko na mnie, ale przede wszystkim na takie 
osoby do Rady Miejskiej, które chcą współpracy.

2Najważniejsze cele nowej kadencji:

• Wybudowanie kanalizacji w ramach projektu „Czyste życie” i rozli-
czenie ponad 94 mln zł dotacji.

• Budowa przedszkoli w Brwinowie po północnej stronie miasta, 
w Otrębusach i w Żółwinie oraz rozbudowa szkoły w Otrębusach.

• Budowa nowych boisk i placów zabaw (na Stadionie Miejskim, 
przy. ul. Sochaczewskiej w Brwinowie, w Kaniach, w Mosznie 
i w Żółwinie).

• Instalacja ok. 400 kolektorów słonecznych w domach mieszkań-
ców za pieniądze z UE.

• Wybudowanie przy. ul. Grodziskiej nowego Centrum Kultury 
z biblioteką oraz sołtysówki w Owczarni, według posiadanej doku-
mentacji budowlanej. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach takich jak: Owczarnia, 
Żółwin, Domaniew, Domaniewek, Moszna, Koszajec oraz dokoń-
czenie budowy kanalizacji deszczowej w centrum miasta. 

• Dalsze inwestowanie w szkolenia rodziców, nauczycieli i pracow-
ników samorządowych oraz w organizację czasu osobom na eme-
ryturze i niepełnosprawnym, z wykorzystaniem dofi nansowania 
i dotacji zewnętrznych.

3Największy sukces:

• Pozyskanie ponad 94 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na projekt 
„Czyste Życie” (budowa ponad 120 km kanalizacji, 30 km wodocią-
gów oraz przebudowa 2 stacji uzdatniania i 2 przepompowni wody).

• Pozyskanie ponad 2,5 mln zł na inne cele, takie jak informatyzacja 
gminy, szkolenia dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników nasze-
go Urzędu. 

• Oddanie dzieciom i młodzieży nowego boiska przy szkole nr 2 przy 
ul. Sportowej w Brwinowie, budowa nowych obiektów sportowych 
przy szkole nr 1 oraz na Stadionie Miejskim w Brwinowie. 

• Modernizacja ponad 30 km dróg, w tym kilka w porozumieniu 
z Powiatem (Powstańców W-wy, trwa przebudowa ul. Sportowej 
i Grodziskiej), wyremontowanie kilkunastu chodników, zbudowanie 
nowego ronda (przy współpracy Powiatu i MZDW), 

• Trwająca rewitalizacja Rynku.
• Trwająca obecnie budowa parkingu na blisko 100 aut przy 

ul .Powstańców W-wy w Brwinowie. 

Największa porażka:
• Złe relacje z 11 radnymi z 21 osobowego jej składu. Stały się one 

przyczyną ogłoszenia przez tę grupę, styczniowego referendum 
o odwołanie Burmistrza, które niepotrzebne podzieliło mieszkań-
ców naszej Gminy.

• Brak nowego przedszkola po północnej stronie Gminy. Gdyby nie 
decyzja części radnych o zaprzestaniu rozpoczętego projektowania 
placówki, dzisiaj obiekt służyłby mieszkańcom Gminy. Obecnie od 
nowa projektujemy to przedszkole.

1Nasza gmina potrzebuje nowego spojrzenia, czegoś nowego. 
Niestety zostaliśmy w tyle za naszymi sąsiadami. Chcę mieszkać 

w gminie, o której będzie się mówić z dumą. Tutaj mieszkam od 
urodzenia. To jest najważniejsze dla mnie miejsce. Moje kwalifi kacje 
i doświadczenie pozwalają mi pełnić funkcję burmistrza. Byłem 
już zastępcą burmistrza w Warszawie, od 4 lat jestem Przewod-
niczącym Rady Miejskiej, znam problemy mieszkańców. Chcę 
zmieniać naszą małą ojczyznę, prowadzić ją ku Rozwojowi. Wiem 
jak to zrobić.

2Tych celów jest więcej niż 5. Trudno będzie ująć  to w 5 punktach, ale 
jednymi z ważniejszych jest:

• modernizacja ul Pszczelińskiej, budowa potrzebnych chodników,
• rozbudowa i budowa placówek oświatowych w Gminie Brwinów,
• budowa kanalizacji, realizacja projektu „Czyste Życie”,
• powołanie Gminnego Ośrodka Sportu,
• pozyskanie terenów w Parku Miejskim a należących do SGGW na 

działalność kulturalną.

3Największy sukces: Jest wiele rzeczy, które udało nam się zreali-
zować, np. wybudować obiekty sportowe przy Zespole Szkół nr 2, 

rozpocząć proces modernizacji stadionu, zwiększyliśmy o ponad 
100 proc. nakłady na utwardzenie dróg. W 2011 r. będziemy mieli 
zwodociągowaną prawie całą gminę. Udało się pozyskać środki ze-
wnętrzne na budowę kanalizacji. Położyliśmy duży nacisk na Kulturę. 
Tutaj możemy poszczycić się organizacją wielu wydarzeń: Wiosna 
Artystyczna, uroczystości rocznicowe, Festiwal Myśli i Słowa Jana 
Pawła II. 

Największa porażka: Zbyt mała współpraca pomiędzy organem 
wykonawczym i uchwałodawczym.

1Kandyduję, ponieważ od kilku lat działam społecznie na rzecz gminy 
Brwinów i wiem, że wiele spraw dawno już można było przeprowa-

dzić szybciej i lepiej. Przykład? Jako prezes Stowarzyszenia Projekt Brwi-
nów nie mogłem wymóc zbudowania przedszkola w Brwinowie, choć od 
2 lat jego projekt jest ujmowany w kolejnych budżetach. Jako burmistrz 
po prostu przystąpię do realizacji. Jestem inżynierem, posiadam upraw-
nienia budowlane, znam się na inwestycjach – a to teraz są najważniejsze 
sprawy dla Brwinowa.

2Moje priorytety to:

• Solidna i terminowa realizacja programu „Czyste życie” (kanalizacja 
i wodociągi)

• Budowa przedszkola po północnej stronie Brwinowa
• Bezpieczne drogi – zwłaszcza te, którymi dzieci idą do szkół 

i przedszkoli
• Rozwój w sołectwach
Poza tym, mam już kilka opracowanych koncepcji, m.in. rewitalizację 
parku miejskiego z adaptacją Pałacu Wierusz-Kowalskich na centrum 
kultury oraz pomysł na Górkę Brwinowską. Ważniejsze są 4 priorytety, 
ale… realiści potrafi ą skutecznie realizować swoje marzenia.
Więcej na stronie: www.arkadiusz-kosinski.pl

3 Sukcesem – choć nie można go przypisać bezpośrednio władzom 
– jest ożywienie aktywności mieszkańców. Widać to w działalności 

stowarzyszeń, zainteresowaniu mieszkańców sprawami gminy. Widocz-
ną pamiątką tej kadencji jest zespół boisk przy ZS nr 2. 

Porażką są inwestycje wykonywane na poziomie 60% planów, brak 
przedszkola i wiele zaniedbań w sprawach, w których w 100% wpływ 
i decyzyjność leżały po stronie władz. Porażką była też patowa sytuacja, 
jaka zaistniała między burmistrzem a radą miejską.

1Kandyduję ponieważ pomimo tego, że większość spraw, które 
zaplanowaliśmy udało się zrealizować,  kilka spraw pozostało nie 

zakończonych . Dlatego zdecydowałem się kandydować ponownie, aby 
dokończyć rozpoczęte inwestycje, zrealizować projekt unijny, nad któ-
rym pracowaliśmy cztery lata, zmienić wizerunek naszej Gminy tworząc 
społeczeństwo obywatelskie, identyfi kujące się z małą ojczyzną. Nie 
chcę, aby zaprzepaszczono te unijne pieniądze lub zaniechano budowy 
Centrum Medycznego, tak jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji 
z rozpoczętą budową Rynku, który stał się  przedmiotem drwin i quizów.

2Cele do zrealizowania

• Realizacja projektu unijnego, który zakłada dokończenie budowy 
sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych do końca 2013 roku. Dota-
cja  określona została na kwotę 33 mln PLN. Ponieważ  część zadań 
została już zrealizowana  w całości z budżetu gminy (oczyszczalnia, 
Grocholice, część Rybia), pieniądze te możemy przeznaczyć na 
dowolne zadanie.

• Rada Warszawy podjęła uchwałę o przekazanie Gminie Raszyn 
Ośrodka Zdrowia. Po podpisaniu aktu notarialnego  przystąpimy do 
budowy Centrum Medycznego na miarę potrzeb i możliwości naszej 
gminy. 

• Kończymy modernizację głównych ciągów komunikacyjnych: Go-
debskiego, Słowikowskiego, Młynarska, Lotnicza z rondem, Wesoła, 
19-tego Kwietnia.

• Tam, gdzie jest już pełne uzbrojenie techniczne w drodze, będziemy 
ją modernizować tak jak Sokolnickiego, Południową, Ceramiczną, 
Wodną, Wysoką.

• W nowym budynku w centrum Raszyna, do którego przenosi się 
Policja jest miejsce dla Straży Gminnej. Jej powołanie poprawi stan 
bezpieczeństwa m.in. poprzez prowadzony monitoring miejsc zagro-
żonych oraz wspólne patrole z policją. Budynek, w którym 
Policja dziś funkcjonuje nie zmienił się od wojny.

• Po przeniesieniu mieszkańców do nowych budynków komu-
nalnych na ul. Nadrzecznej rozpoczniemy rewitalizację Austerii 
zgodnie z wynikami przeprowadzonych w tej sprawie konsulta-
cji społecznych.

• Konsekwentne dążenie do zrealizowania koncepcji komunikacji 
szynowej do Janek i odpowiednie przeorganizowanie komunikacji 
autobusowej do tego rejonu. 

3 Porażki i sukcesy
Sukces – Realizowanie projektu p.n. ”Uporządkowanie gospodarki  

wodno-ściekowej” z podpisaną umową dofi nansowującą projekt w kwo-
cie 33mln pln z funduszy unijnych.
Największa porażka – Ośrodek Zdrowia w Raszynie.

Marek Kubicki
Platforma Obywatelska

Arkadiusz Kosiński
Arka Kosińskiego „Dobro Wspólne”

Brwinów

Andrzej Guzik
Wspólnota Samorządowa Mieszkańców Gminyny

Raszyn

Janusz Rajkowski
Nasza Gmina
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Andrzej Zaręba
Praworządność i Samorządność

1Zdecydowałem się kandydować, bo przez 8 lat namawiałem ludzi do 
interesowania się sprawami samorządu. Wiele osób oprócz zała-

twiania swoich spraw zaczęło interesować się sprawami całej gminy. 
Konsekwencją było tworzenie lokalnych stowarzyszeń, które latem 
przygotowały program dla naszej gminy na kilka następnych lat. Z nami 
działa ok. 300 osób. To duża społeczna siła. I duży potencjał do wyko-
rzystania dla Gminy Raszyn. Mój start to efekt poparcia przez całą grupę 
i zaufania do tego co robiłem przez dwie kadencje.    

2Najważniejsze cele

• Zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego, decentralizacja władzy 
i konsultowanie ważnych dla całej gminy spraw z mieszkańcami. 

• Nowe studium i strategia rozwoju uwzględniająca zrównoważony 
rozwój całej gminy oraz poprawienie planów miejscowych.  

• Infrastruktura, w tym budowa wodociągów, dokończenie kanalizacji 
z etapu I, poszukanie środków na etap II, budowa systemu odwodnie-
nia ulic i pól oraz budowa ul. Grudzi.  

• Pomoc GDDKiA w budowie obwodnicy Raszyna z uwzględnieniem 
lepszych rozwiązań dla dróg serwisowych i zagospodarowania wód 
opadowych z tej inwestycji. 

• Zakończenie sporów w samorządzie pomiędzy przedstawicielami 
dwóch największych partii politycznych ( PO i PiS ) i nowa polityka 
informacyjna wspomagająca transparentność władzy. 

3 Sukcesy i porażki
Sukcesów niestety nie widzę. Dwie porażki to sprawa zmniejszenia 

środków z wniosku do funduszu spójności z pierwotnych 90 milionów 
do obecnych 33 milionów. To prawdziwy skandal. Druga to brak wyre-
montowania ośrodka zdrowia i stan opieki zdrowotnej. Komputerowe 
animacje pokazywane przez kierownika przychodni pacjentom nie dają 
nic tym, którzy ustawiają się o 5 rano do lekarza. Poprawa opieki zdro-
wotnej była w programie obecnego wójta 4 lata temu.  

1Od ośmiu lat pełnię funkcję radnego Gminy Raszyn, w czasie tych 
dwóch kadencji zdobyłem duże doświadczenie i merytoryczną 

wiedzę. Potrafi ę rozróżnić, kiedy podejmowane decyzje służą naszej 
społeczności, a kiedy są jedynie wynikiem przejawu prywaty i cwania-
ctwa. Ostatnia kadencja cechowała się wieloma decyzjami rządzącego 
wójta, które oceniam, jako niekorzystne, a wręcz szkodliwe dla naszej 
raszyńskiej  społeczności. Raszyński samorząd obrósł w grupy interesów, 
które skutecznie uniemożliwiają jego prawidłowe funkcjonowanie. Nie 
jestem uwikłany w żadne układy biznesowe, czy też rodzinne, pragnę 
doprowadzić do stanu, w którym ponownie samorząd będzie oznaczał 
równość i życzliwość dla wszystkich. Stąd moja decyzja o ubieganiu się 
o funkcję Wójta Gminy Raszyn.

2Najważniejsze cele, które zamierzam realizować w przypadku wybo-
ru na Wójta Gminy Raszyn.

• Budowa społeczności lokalnej opartej na dialogu i konsulta-
cjach społecznych.

• Poprawa działania służby zdrowia w oparciu o nowy budynek ośrod-
ka zdrowia.

• Podniesienie poziomu gminnej oświaty poprzez wprowadzenie mniej 
liczebnych klas oraz pomoc nauczycielom, w zwiększaniu efektywno-
ści ich pracy.

• Stworzenie Gminnego Centrum Kultury w oparciu o wybudowany 
nowy budynek Domu Kultury.

• Zmiana zasad funkcjonowania Gminnego Przedsiębiorstwa Komunal-
nego EKO-Raszyn sp. z o.o.

3Największym sukcesem, choć połowicznym jest pozyskanie środków 
unijnych na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 

Raszyn. Można jedynie żałować, że z pierwotnie planowanej kwoty prawie 
dziewięćdziesięciu milionów złotych zdołano obronić tylko część wniosku 
na kwotę około trzydziestu milionów. Największą porażką jest budowa 
ośrodka zdrowia, która ciągle nie wyszła poza sferę regulacji stanów praw-
nych. Bardzo niekorzystne dla mieszkańców są również zasady działania 
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-Raszyn oraz intensywne 
rozprzedawania gminnego majątku.

Zdecydowalem się kandydować - ponieważ bardzo lubię Mieszkań-
ców Gminy Grodzisk Mazowiecki i swoją pracę. Kandyduję bo jestem 

przekonany, że wspólnie ze społecznością lokalną możemy zrealizować 
ciekawe projekty,

2 5 najważniejszych celów do realizacji jeśli uda się wygrać 
wybory to:

• zbudowanie systemu dróg /obwodnic/ - które w znaczący sposób 
ułatwią życie mieszkańcom i poprawią bezpieczeństwo,

• budowa dróg w mieście i na terenach wiejskich Gminy,
• 95 % dzieci w przedszkolach,
• zlikwidowanie starych, zniszczonych budynków w Grodzisku 

i przebudowa centrum,
• zagospodarowanie terenów przy zjeździe z autostrady i pozyska-

nie kolejnych środków unijnych.

3Największy sukces mijającej kadencji to bez wątpienia pozyska-
nie środków unijnych pozwalających na zrealizowanie wielu 

ciekawych gminnych przedsięwzięć oraz doprowadzenie wspólnie ze 
Strażą Miejską oraz Policją do sytuacji, że Grodzisk jest najbezpiecz-
niejszą Gminą na Mazowszu.
Porażka - to z kolei nie wybudowanie obwodnicy - chociaż mój 
wpływ na tę sprawę nie był bezpośredni.

1 Jako lider Platformy Obywatelskiej RP w Grodzisku Mazowieckim 
uważam, że mój start w tych wyborach jest wyrazem szacunku 

dla wyborców. Obywatele powinni mieć prawo wyboru kandydata 
a szczególnie kandydata największego ugrupowania w naszym kra-
ju. Mam wiele własnych pomysłów oraz sygnałów od mieszkańców, 
na które chcę zwrócić uwagę i zrealizować - wiem jak to zrobić.

2Najważniejsze cele:

• Poprawa infrastruktury drogowej odciążającej centrum miasta 
poprzez stworzenie wieloletniego planu budowy dróg. Budowa 
obwodnicy to PRIORYTET. 

• Stworzenie atrakcyjnych warunków pracy i rozwoju dla mło-
dych dobrze wykształconych  ludzi , dzisiaj większość z nich  
musi szukać pracy w Warszawie.

• Sieć światłowodów i monitoringu to gwarancja rozwoju 
i bezpieczeństwa.

• Rozbudowa bazy edukacyjnej i przedszkolnej związana z obni-
żeniem wieku rozpoczęcia nauki przez dzieci.

• W naszym mieście potrzeba miejsc dla tych którzy chcą odpo-
cząć i się wyciszyć.

3Największy sukces i porażka: miniona kadencja samorządu 
w Grodzisku Mazowieckim, w której miałem przyjemność 

pracować jako radny to ponad 100 mln zł pozyskanych funduszy 
europejskich, to rozpoczęcie rewitalizacji targowiska, parku Skarb-
ków i stawów Goliana. Darmowy internet i karta dużych rodzin to 
także duże sukcesy. 
Niestety nadal zbyt dużą część życia spędzamy na drogach stojąc 
w korkach - chcę to zmienić.

1 Jestem burmistrzem Milanówka od 12 lat, przez ten czas poznałem 
potrzeby i problemy miasta i jego Mieszkańców. Wiele udało się 

już zdziałać, ale wiele jeszcze przed nami. Opracowałem długoter-
minową strategię rozwoju Milanówka oraz plany inwestycji na lata 
2010-2017, ponowny wybór mojej osoby na stanowisko burmistrza 
– w pełni mi umożliwi ich realizację. Kandyduję, bo chcę doprowa-
dzić do końca rozpoczęte działania. Poza tym muszę się przyznać, że 
praca w milanowskim samorządzie znaczy dla mnie zdecydowanie 
więcej niż przewiduje to kodeks pracy, to wartość sama w sobie 
i prawdziwa pasja.

2Najważniejsze cele:

• Utrzymanie zielonego charakteru Milanówka, jako Miasta-
Ogrodu (cel nadrzędny). 

• Dokończenie rozpoczętej już budowy 30 km kanalizacji  oraz 
modernizowanie dróg gminnych i powiatowych. 

• Kontynuacja rozbudowy bazy dla młodzieży: rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 2 i budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSG 
nr 1 wraz z torem wrotkarsko-lodowym. 

• Poprawa estetyki miasta: remont obu poczekalni PKP 
i targowiska miejskiego, aby poprawić komfort kupujących 
i sprzedających. 

• Pozyskanie środków unijnych na zaadaptowanie willi „Waleria” 
na centrum kultury, a jej otoczenia na park. 

3 Sukcesy:

• Budowa bazy sportowej - do większości pozyskaliśmy zewnętrzne 
dofi nansowanie (boiska wielofunkcyjne przy szkołach SP2 i ZSG3, 
Miejska Hala Sportowa nr2 przy ZSG 1, Zespół boisk Orlik 2012, boisko 
na stadionie miejskim z certyfi katem FIFA, modernizacja kortów 
tenisowych). 

• Nowy obiekt przedszkola.
• Wybudowanie kolejnych 172 mieszkań w ramach TBS i modernizacja 

dróg wokół osiedla.

Porażki:
• Nie udało się pozyskać środków unijnych na rewaloryzację willi „Wa-

leria” (starania kontynuowane). 
• Nie sfi nalizowano przyjętego przez władze samorządowe 

Milanówka w 2008 r. przy pełnym poparciu organizacji pozarządo-
wych kompromisowego projektu dot. tzw. obwodnicy drogi nr 719. 

1W 2008 r krótko byłam sekretarzem Milanówka. Wystarczyło to 
aby poczuć jego urok i poznać jego problemy. Zapamiętano mnie 

tutaj jako osobę, która chce i wie jak doskonalić zarządzanie Miastem. 
KWW Razem dla Milanówka złożył mi zaszczytną propozycję kandy-
dowania. Razem uznaliśmy, że moje doświadczenie oraz znajomość 
Milanówka są wiarygodne dla wprowadzenia koniecznych zmian. 
Samorząd znam od lat - przez dwie kadencje byłam sekretarzem gmi-
ny Warszawa Ursynów oraz z-cą burmistrza Podkowy Leśnej. Od lat 
doradzam burmistrzom jak zarządzać gminami, uczę nowoczesnego 
zarządzania urzędami administracji publicznej. 

2Najważniejsze cele:

• Oddłużenie Miasta
• Skuteczne pozyskiwanie środków UE 
• Uchwalenie przewidywalnego kierunku rozwoju Milanówka poprzez 

pokrycie Milanówka planami zagospodarowania przestrzennego 
• Uzgodnienie akceptowalnego dla mieszkańców, ale także 

dla sąsiednich  gmin przebiegu obwodnicy
• Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez współpracę 

i uzgadnianie z organizacjami pozarządowymi i niezrzeszonymi 
mieszkańcami wszystkich ważnych spraw dla społeczności 
milanowskiej, w tym budżetu partycypacyjnego

3 Sukcesy - w zakresie ochrony środowiska, np. program ochrony 
jerzyka , selektywna zbiórka odpadów oraz poczucie mieszkańców, 

że ich miasto jest bezpieczne.

Porażki: 
• zadłużenie miasta do poziomu ok. 58% przy średnim 

zadłużeniu jst ~ 24%
• Pozyskanie na jednego milanowianina 93,74 zł z funduszy UE 

na lata 2007 – 2013, co daje 312 miejsce na 314 jednostek samorządo-
wych na Mazowszu (za rankingiem Dziennik Gazeta Prawna) 

• Z Funduszu Spójności ( ochrona środowiska i transport) 
pozyskano – 0zł

• Z Progrmu Operacyjnego Ochrona i Srodowisko 
(m.in.kanalizacja)– 0zł

• Na Rozwój Zasobów Ludzkich uzyskał – 0 zł
• Nieumiejętność współpracy dla korzyści mieszkańców 

z sąsiednimi gminami
• Brak planów zagospodarowania przestrzennego

Jacek Grzegorz Wiśniewski
Inicjatywa Obywatelska Gminy Raszyn

ki

Tomasz Suchożebrski
Platworma Obywatelska RP

Halina Wolska
Razem dla Milanówka

Grodzisk Maz.

Grzegorz Benedyktyński
Ziemia Grodziska

Milanówek
Jerzy Wysocki
Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe
„Milanówek – Dziś i Jutro” 

VI    WYBORY 2010 GAZETA WPR (96) Czwartek, 18 listopada 2010, www.wpr24.pl

Jesteś ciekawy kto wygrał wybory 
w twoim regionie?

Sprawdź wyniki w serwisie wybory.wpr24.pl



Rozwój i zmiany
Potrzebne nam w Radzie Powiatu zdanie i stanowisko przedsiębiorców

- Czy trudno jest zorganizować 
i zintegrować środowisko bizne-
sowe w naszym Regionie?
- To jest  kwestia bardziej właści-
wej diagnozy tego środowiska niż  
trudności w jego integrowaniu. 
Proszę wziąć pod uwagę, że skła-
dają się na nie tak różne grupy, 
jak przedsiębiorcy, menedżerowie 
i właściciele fi rm. Ich spojrzenie na 
wiele kwestii siłą rzeczy musi być 
i jest różne. Naszym zadaniem jest 
zidentyfi kować i nazwać ujawnia-
jące się potrzeby i interesy oraz 
szukać drogi ich realizacji. Bądź też 
rozwiązania problemów, jeśli one 
występują i są wskazywane jako 
kwestie do rozwiązania.

- Jakie to są kwestie, w jaki 
sposób przedstawiciele środo-
wisk biznesowych zabiegają 
o ich rozwiązanie?
- Specyfi ka działania klubów bi-
znesowych, a takim jest Pruszkow-
ski Klub Biznesu, polega na tym, 
iż mają one charakter prywatny, 
są klubami swoich członków 
i tylko oni mogą zdecydować 
o tym, które elementy aktywno-
ści klubu są  przekazywane do 
wiadomości publicznej. Ja mogę 
jedynie powiedzieć w tej chwili, 

że w Regionie Pruszkowskim prak-
tycznie nie występuje reprezen-
tacja środowisk biznesowych 
w organach samorządowych. 
I stąd moje kandydowanie do 
Rady Powiatu Pruszkowskiego. 
Przedstawiciele biznesu chcą 
zabierać głos w sprawach istot-
nych dla lokalnej gospodarki 
i lokalnych społeczności. Jest to 
niezbędne wówczas, gdy mówi-
my o inwestycjach, tworzeniu 
budżetu, prawie lokalnym czy 
polityce zatrudnienia.

-  Dlaczego dotychczas przedsię-
biorcy nie uczestniczyli w zna-
czącym stopniu w zarządzaniu 
Regionem i w tworzeniu progra-
mów jego rozwoju?
- Tego nie wiem, ale fakty są takie, 
że na listach kandydatów do rad 
możemy znaleźć wielu lekarzy, 
nauczycieli, trenerów, urzędni-
ków – praktycznie nie ma nato-
miast wśród tych kandydatów ani 
przedsiębiorców, ani menedżerów, 
ani biznesmenów. Nie ma wśród  
nich także specjalistów przydat-
nych samorządowi, takich jak np.: 
finansiści, prawnicy, planiści, 
audytorzy.

- Co to oznacza? Jakie są skutki ta-
kiej a nie innej struktury zawodowej  
kandydatów do rad?
- To może oznaczać, że rada po-
zbawiona specjalistów nie będzie 
w stanie samodzielnie identyfi ko-
wać problemów i poszukiwać ich 
rozwiązania. A także stawiać sobie 
i administracji zadań najbardziej 
w danym momencie potrzebnych 
lokalnej społeczności. I dalej: ska-
zana będzie taka rada na diagnozę 
sporządzoną przez tę administrację 
i na przygotowane przez nią narzę-
dzia  realizowania celów. Nie zawsze 
musi to być złe, ale jednak może ro-
dzić określone zagrożenia i ja jestem 
zwolenniczką autonomiczności oraz 
profesjonalizacji samorządu. Widzia-
łabym więcej  fachowców w radach. 
To gwarancja skuteczności i nieza-
leżności ich działania.

- Czy to nie grozi utratą poten-
cjału społecznego?  Odsunięciem 
na drugi plan wielu aktywnych 
mieszkańców danego terenu?
- Absolutnie nie, istnieje wiele roz-
maitych form społecznej aktywno-
ści i wszystkie są równie potrzebne. 
Proszę jednak zwrócić uwagę, że 
gdy mówimy o samorządzie lokal-
nym, to najczęściej kojarzy nam się 

to z remontem  ulicy lub sporem o to, 
gdzie ma być sklep lub przedszkole. 
Rzadko słyszymy o sporach o budżet 
danej jednostki samorządu, o wyso-
kość podatków lokalnych. O spo-
rach o plany zagospodarowania, 
w których chodziłoby o coś więcej 
niż prywatne interesy właścicieli nie-
ruchomości. Reprezentuję pogląd, 
że tylko specjaliści, a więc bardzo 
szeroko rozumiane środowisko bi-
znesu, może tu wnieść nową jakość. 
I takie właśnie środowisko reprezen-
tuję. Jego przedstawiciele chcą mieć 
wpływ na rozwój w skali lokalnej, 
w miejscu gdzie żyją, pracują i inwe-
stują. Chcą rozwoju i zmian opartych 
na obiektywnych kryteriach.

- O jakiej skali możemy tu-
taj mówić?
- Ja uważam, że kluczowa jest tutaj 
skala Regionu, tj. powiatu. Na tym 
poziomie, biorąc pod uwagę budżety 
gmin, powiatu oraz potencjał eko-
nomiczny przedsiębiorstw, można 
już tworzyć plany rozwoju satys-
fakcjonujące lokalne społeczności. 
Będące wyzwaniem i zapewniające 
komfort życia. W przypadku Powia-
tu Pruszkowskiego możemy śmiało 
mówić o przepływach fi nansowych 
liczonych w skali roku w miliardach 

Pruszkowski Klub Biznesu rozpoczął przed kilkoma miesiącami swoją działalność. O miejscu i roli przedsiębiorców w Regionie pruszkowskim rozmawiamy z Alicją Kos-Gołaszewską, współtwórczynią i prezesem PKB

złotych. Lokalny biznes zatrudnia ty-
siące osób. Nie wydaje mi się, abyśmy 
w tej chwili w pełni wykorzystywali 
ten potencjał. Ale środowiska bizne-
sowe pragną to zmienić. Stąd moja 
obecność wśród kandydatów na 
radnych. Jestem od lat mieszkanką  
Pruszkowa i mając odpowiednie do-
świadczenie zawodowe – naprawdę 

Alicja Kos-Gołaszewska kandyduje 
do Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Lista nr 4 / Pozycja nr 6

widzę wspaniałą przyszłość tego 
Regionu.  

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:
Adrzej Wiśniewski
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Nasze pruszkowskie sprawy ... z dala od polityki
„PRUSZKÓW – NOWA 
MARKA” to hasło wyborcze 
pruszkowskiej Platformy 
Obywatelskiej w tegorocz-
nych wyborach samorzą-
dowych. Co kryje się za 
tą frazą?
Przede wszystkim całkowita 
zmiana fi lozofi i zarządzania 
miastem. Myślę, że już najwyż-
szy czas na pewne modyfi kacje. 
Prezydent wraz z zastępcami  
muszą przestać urzędować,  
a zacząć zarządzać.

Co to oznacza? 
Mniej biurokracji, a więcej 
zrozumienia w pełnieniu 
i znaczeniu własnych funkcji, 
kwalifi kacji i kompetencji na 
stanowiskach urzędniczych. 
Wszystko, co dzieje się w urzę-
dzie przy ul. Kraszewskiego  
oraz jednostkach podległych  
powinno być zorientowane na 
zaspokajanie indywidualnych 
i grupowych potrzeb miesz-
kańców. Ocena sprawności 
i jakości działania będzie od-
bywać się na podstawie wyni-
ków pracy, czyli tego, co zostało 
dla mieszkańców zrobione; 
a nie w oparciu o to, ile czasu 
urzędnicy spędzili na rozwią-
zywaniu danej trudności. Przy 
czym,  ważniejsze musi stać 
się zapobieganie problemom, 
a nie ich rozwiązywanie. Oprócz 
tego,  w swoich działaniach za-
mierzam kierować się  pozyski-
waniem  pieniędzy dla miasta, 
nie zaś tylko ich wydawaniem.  

Ma Pan na myśli środki 
z funduszy unijnych?
Tak.  W tej sprawie jesteśmy bar-
dzo, ale to bardzo opóźnieni. 
Straconego czasu już nie da się 
nadrobić, jednak rozpoczęcie 
pozyskiwania środków unijnych 
dla projektów realizowanych 
w naszym mieście chciałbym 
rozpocząć natychmiast po wy-
borach.  Proszę zwrócić uwagę. 
Nie mówię tu, że będę działał 
na rzecz zwiększenia ilości po-
zyskanych środków z funduszy 
unijnych czy spotęgowania licz-
by realizowanych projektów, 
ale o rozpoczęciu aktywności 
w tym obszarze. To co wymaga 
szczególnej uwagi, to przede 
wszystkim: odpowiednie do-
pasowanie projektów do po-
trzeb mieszkańców, staranne 
przygotowanie wniosków oraz 
podjęcie współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi 
i placówkami oświatowo-
wychowawczymi. Urząd nie 

musi być jedynie benefi cjentem 
w projektach unijnych, urząd 
może być również partnerem. 
Taka formuła znacznie zwięk-
sza szansę na ilość pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków.  Ist-
nieją również inne możliwości 
pozyskiwania środków fi nan-
sowych. Na przykład, warto 
pomyśleć o wspólnej realizacji 
projektów z  powiatem, woje-
wództwem oraz inwestorami 
prywatnymi. Z tymi ostatnimi 
warto rozważyć współpracę 
w ramach partnerstwa pub-
liczno-prywatnego. W Wielkiej 
Brytanii taka współpraca zna-
komicie sprawdza się od wielu 
lat przy budowie  szkół, szpita-
li, dróg. Wiem też, że w jednej 
z warszawskich dzielnic trwa-
ją przygotowania do budowy 
wielofunkcyjnego obiektu 
rekreacyjnego. W tej formule 
wydatki na inwestycje rozło-
żone są w czasie, natomiast 
środki publiczne zostają lepiej 
wykorzystane.  Praktyka poka-
zuje, że inwestycje powstają 
szybciej, zaś zaangażowanie 
fi nansowe dwóch podmiotów 
tego rodzaju pozwala na reali-
zacje inwestycji niemożliwych 
do przeprowadzenia wyłącznie 
ze środków publicznych. 

Szykuje Pan rewolucję ?
Jestem człowiekiem nieby-
wale spokojnym. Bliższe mi 
są zmiany ewolucyjne aniżeli 
rewolucyjne. Jedyne co mnie 
denerwuje, to że czas ucie-
ka, a Pruszków ciągle na ma-
pie Mazowsza jest miastem, 
w którym „straszy” dworzec 
kolejowy. Jak długo można 
czekać na  kanalizację sanitar-
ną i deszczową? Na remonty 
ulic Stalowej, Mickiewicza  
i Miodowej; na nowe żłobki, 
na nowoczesne szkoły i bez-
płatny dostęp do Internetu? 
Od wielu lat jesteśmy miastem 
nienowoczesnym,  w którym 
żyje się trudno.  Świadczy o tym 
chociażby uciążliwy dojazd do  
Warszawy, a to zaledwie 16 km 
od stolicy! A nawet jak jakaś 
inwestycja już powstanie, to 
okazuje się, że zmarnowano 
środki fi nansowe i ludzką pracę. 

Są takie przypadki ?Proszę 
o więcej szczegółów.
Proszę bardzo. Wybudowano 
w naszym mieście, kosztem 
kilkudziesięciu milionów,  sta-
dion treningowy dla drużyn 
piłkarskich, które mają  gościć 
w Polsce podczas „EURO 2012”. 

Piękna inicjatywa. Szkoda tylko, 
że nowopowstały obiekt nie 
spełnia wymogów UEFA. Nie 
chodzi o szybkość wydawania 
pieniędzy, ale o styl w jakim się 
to robi. Już na etapie planowa-
nia trzeba widzieć i wiedzieć, co 
się buduje. To smutne zdarzenie  
potwierdza, że w naszym magi-
stracie ciągle trwa urzędowa-
nie, a nie zarządzanie, o których 
mówiłem wcześniej. Obiekty 
sportowe są szczególnie bli-
skie mojemu sercu. W wolnym 
czasie uprawiam kolarstwo . 
Moim marzeniem jest rozbu-
dowanie małej infrastruktury 
sportowej na osiedlach. Boiska 
i place zabaw powinny dawać 
najmłodszym  możliwość prze-
bywania w grupie rówieśniczej. 
Natomiast mieszkańcy powinni 
mieć możliwość korzystania 
z hali i stadionu „Znicza”. No 
i oczywiście nie należy zapo-
minać o ścieżkach rowerowych. 
Wspólnie ze znajomymi wiele 
wieczorów spędziłem na przy-
miarkach do powiązań komuni-
kacyjnych ścieżek rowerowych  
między strefami zieleni.

A jak ktoś nie lubi uprawiać 
sportu, to jak Pan chce prze-
konać do swojej kandydatu-
ry na Prezydenta?
Planowaną do zrealizowania 
ofertą  edukacyjno – kultural-
ną. Za mało jest w Pruszkowie 
placówek kulturalnych. Miejsc, 
w których spokojnie można 
obcować z tą dającą wiele po-
zytywnych  emocji  i  wrażeń 
materią. W XXI wieku nie zanika 
potrzeba  bezpośredniego kon-
taktu z literaturą i sztuką. Prio-
rytetem w tym obszarze jest 
dla mnie budowa Miejskiego 
Centrum Kultury, wspieranie 
działalności osiedlowych 
domów kultury oraz rozwój 
bibliotek multimedialnych. 
Przejęcie i odrestaurowa-
nie pałacyku „Porcelitu” 
z przeznaczeniem na cele 
kultury to  moja propozycja 
połączenia przyjemnego 
z pożytecznym.      

Pana propozycja zaczy-
na układać się w jedną 
spójną całość.
Cieszę się, że tak Pan Redaktor  
odczytuje moje wypowiedzi. 
Od dłuższego czasu nad taką 
całościową koncepcją rozwo-
ju naszego miasta myślałem. 
Będąc radnym, od 4 lat na co 
dzień analizuję potrzeby miesz-
kańców. Wsłuchuję się w ich 

Rozmowa z Wojciechem Gawkowskim, kandydatem Platformy Obywatelskiej na Prezydenta Pruszkowa

Ja na Pragie nie jade”. Przez 
ostatnie cztery lata ekipa Plat-
formy Obywatelskiej zmieniła 
tam krajobraz nie do poznania. 
Parki, tereny rekreacyjne, ogól-
nodostępne boiska, wspaniałe 
Centrum Promocji Kultury z no-
woczesną fi lią na Saskiej Kępie, 
oraz program „Kolorowa Praga”, 
modernizujący stare zaniedba-
ne kamienice. W Pruszkowie też  
można stworzyć takie miejsce, 
w którym będzie się dobrze żyć. 
Wiem, że mojego przyjaciela 
- Burmistrza  Tomasza Kuchar-
skiego- te wszystkie zmiany 
kosztowały wiele nieprzespa-
nych nocy, widziałem jego upór 
i konsekwencję w realizacji ce-
lów. Wiem, że warto podjąć ten 
wysiłek. Mam dobre wzorce 

praktyczne i wiem, że mogę 
liczyć na pomoc doświadczo-
nych kolegów.

W grupie zawsze raźniej?
W grupie nie tylko raźniej ale 
i łatwiej. Myślę tutaj, nie tylko 
o koleżeńskiej pomocy, ale tak-
że o wspólnym działaniu  z wła-
dzami powiatu i województwa, 
na rzecz naszego miasta.  Czas 
skończyć ze sporami pomiędzy 
władzą wykonawczą a radnymi. 
Będą, rzecz jasna, kwestie spor-
ne, ale te powinny być rozwią-
zywane poprzez merytoryczną 
dyskusję i negocjacje. Toczo-
ne ostatnio spory sprawiały, 
że pomijane zostały sprawy 
naprawdę ważne. W dyspucie 
politycznej łatwo zapomnieć 
o mieszkańcach. Dlatego  hoł-
duję zasadzie: „ Nasze prusz-

kowskie sprawy…..z dala 
od polityki”. I Prezydent  

i Rada – mają zawsze 
jeden najważniejszy 
cel - uzyskanie roz-
wiązania korzystne-
go dla mieszkańców. 
Wszystko, co robimy 
w administracji sa-
morządowej powinno 
być realizowane z myślą 

o mieszkańcach; z myślą 
o ich wygodzie, bezpie-

czeństwie, dobrym samo-
poczuciu i zadowoleniu. 

Dziękuje za 
rozmowę

głosy w kontakcie bezpośred-
nim, nie oglądam zza biurka. 
Każda sprawa to dla mnie 
człowiek, a nie kartka papie-
ru.  Przez ostatnich kilka lat nie 
bardzo wiedziałem jak odpo-
wiadać na zadawane pytania. 
Jak wytłumaczyć na przykład  
brak 650 miejsc w żłobkach 
i przedszkolach, skoro w Lub-
linie  - siedmiokrotnie więk-
szym od Pruszkowa – brakuje 
tych miejsc 700. Przecież dane 
demograficzne nie są tajne 
i można zaplanować rozwój 
tego rodzaju placówek. Tak jak 
mówiłem na początku naszej 
rozmowy – ten problem moż-
na było przewidzieć.  Dziś nie 
trzeba byłoby go rozwiązywać. 

To zarządzanie Pruszkowem 
jest takie łatwe?   
Oczywiście, że nie jest łatwe. 
Wszyscy wiemy, że „ jeszcze 
się taki nie narodził, co by 
wszystkim dogodził”. Za-
wsze i wszędzie znajdą się 
ludzie niezadowoleni, któż 
bowiem jest w stanie od 
razu zrealizować wszystkie 
postulaty i oczekiwania 
mieszkańców? Ale wiem, 
że można. Dla mnie takim 
wzorem jest 180-tysięcz-
na warszawska Praga Po-
łudnie . Dzielnica z piękną 
kartą historii, ale zaniedbana 
i kojarzona z dawnym tak-
sówkarskim: „Panie. 

Wojciech Gawkowski, 52 lata. Pruszkowianin, absolwent Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Prawa. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem 
majątkiem oraz budową i eksploatacją urządzeń energetycznych. 
Żonaty, córka Karolina.

Działalność publiczną rozpoczął w Komitecie Obywatelskim 
„Solidarność” będąc jego współzałożycielem w Pruszkowie. W latach 
1990-1994 radny i współpraco-wnik  Zarządu Miasta Pruszków. W 
kadencji 2006-2010 radny miasta Pruszkowa, przewodniczący Komisji 
Skarbu, Budżetu i Finansów. 

wojtekgawkowski@wp.pl
www.facebook.com/wojciechgawkowski

www.wojtekgawkowski.pl



Kandydaci do Rady Powiatu Pruszkowskiego

Gawkowski
Wojciech

Kossakowska
Dorota

Kmita
Elżbieta

Brągoszewska
Hanna

Stachera
Tomasz

Jarzębowski
Władysław

Fabisiak
Sławomir

Kandydaci do Rady Miasta Pruszkowa

Kołodziej
Anna

Jarosz
Paweł

Stecko
Mariola

Siedlecki
Tomasz

Zajęcki
Kamil

Świesiulski
Robert

Dubiel
Magdalena

Pietrzak
Wojciech

Górniak-Uszyńska
Halina

Brągoszewski
Mieczysław

Michniak
Jarosław

Białobrzeska-Jarosz
Magdalena

Todtleben
Ewa

Fabijaniak
Seweryn

Hejnowicz
Anna

Zawada
Dorota

Anuszewski
Waldemar

Gizińska
Magdalena

Ciarciński
Zbigniew

Dobrowolska
Julita

Gołębiewski
Sławomir

Talarek
Agnieszka

Wrona
Marcin

Smolińska
Elżbieta

Makowski
Zbigniew

Janczewski
Adam

Kos-Gołaszewska
Alicja

Sadowska
Zofi a

Michnowski
Andrzej

Kołodziejczyk
Bogusław

Dowgwiłłowicz-Nowicki
Lechosław

Dymura
Stanisław

Woźniak
Roman

Jaranowski
Grzegorz

Zielińska
Zdzisława

Radziszewska
Regina

Kuran 
Hanna
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P rzed dwoma tygodniami, 
na tych łamach przed-
stawiłem Państwu retro-

spekcję osiągnięć  odrodzonego 
samorządu lokalnego w Piasto-
wie. Pisząc o tym chciałem dać 
dowód na to, że wprawdzie nie 
wybudowaliśmy w tym czasie 
Centrum Nauki Kopernik, czy 
Stadionu Narodowego jednakże 
rezultat działań samorządowych 
w ostatnim dwudziestoleciu 
w Piastowie świadczy o tym, że 
zdaliśmy wszyscy egzamin z doj-
rzałości politycznej, mieszkańcy 
jako wspólnota samorządowa 
i jej organy przedstawicielskie 
Rada Miejska i Burmistrz.

 Przed nami kolejne wyzwa-
nia. Jako samorządowe Środo-
wisko  Stowarzyszenia „Nasz 
Piastów” i Mazowieckiej Wspól-
noty Samorządowej jesteśmy 
przygotowani do ich podjęcia. 
Głosami przede wszystkim 
radnych „Naszego Piastowa” 
zostały przyjęte w mijającej 
kadencji dokumenty strategicz-
ne, których realizacja zapewni 

stabilny rozwój naszego miasta 
nawet w okresie recesji gospo-
darczej i kryzysu fi nansowego. 
Dokumentami tymi są „Strate-
gia Zrównoważonego Rozwoju 
Miasta Piastowa na lata  2008 
– 2020” oraz jej towarzyszą-
ce: „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
miasta Piastowa”, „Gminna stra-
tegia rozwiązywania problemów 
społecznych miasta Piastowa”, 
„Lokalny program rewitalizacji” 
czy wreszcie „Plan Gospodarki 
Odpadami dla miasta Piastowa”. 
Z tych dokumentów wywodzi 
się wprost Program Wyborczy 
Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Nasz Piastów – Wspólno-
ta Samorządowa w wyborach 
do Rady Miejskiej w Piastowie 
a także kandydatów na radnych 
Rady Powiatu Pruszkowskie-
go z KWW Krajowa Wspólno-
ta Samorządowa.

 Zasadnicze cele realizacyj-
ne w poszczególnych sferach 
funkcjonowania samorządu 
piastowskiego to:

I. Oświata

• modernizacja istniejących 
obiektów oświatowych, w tym 
przebudowa i rozbudowa na 
cele przedszkolne tzw. „willi 
Millera” i nadbudowa części 
budynku w Szkole Podstawo-
wej Nr 4, a także weryfi kacja 
efektywności nakładów na 
oświatę poprzez audyty i pro-
gram „ewaluacji zewnętrznej”, 

• budowa nowego przed-
szkola nr 3 i wprowa-
dzenie przedszkolnych 
oddziałów integracyjnych,

• utworzenie w centrum mia-
sta zespołu gimnazjalno – 
licealnego z budową części 
dydaktycznej i administra-
cyjnej, oraz hali sportowej 
i boisk zewnętrznych.

II. Gospodarka 
     i ochrona środowiska

• dokończenie rozbudowy sie-
ci wodociągowej, uzbrajanie 
nowych terenów, moder-
nizacja i budowa dróg wraz 
z odwodnieniem,

• wdrożenie „Planu gospodarki 
odpadami dla Miasta Piastowa 
na lata 2010 – 2013” wraz z „Pro-
gramem usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest” 

(w przypadku nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu porządku i czysto-
ści w gminach przejęcie w skali 
miasta gospodarki odpadami).

• rozpoczęcie realizacji „Lokal-
nego Programu Rewitalizacji 
Miasta Piastowa 2007-2013” 
zwłaszcza w centralnych ob-
szarach miasta (w sprzyjających 
warunkach pozyskania środków 
zewnętrznych m.in. tzw. „Białe-
go pałacu”).

III. Kultura, sport i rekreacja 

• budowa nowoczesnego cen-
trum kultury z biblioteką 
multimedialną (w przypadku 
pozyskania zewnętrznego 
fi nansowania), bądź remont 
istniejącego MOK,

• rozbudowa sieci ścieżek rowe-
rowych w oparciu o opracowane 
i przyjęte założenia do  projek-
tów obowiązujące projektantów 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego,

• renowacja terenów zielonych 
zwłaszcza parków i skwerów 
oraz budowa nowych pla-
ców zabaw,

IV. Zdrowie 
i bezpieczeństwo

• poprawa oznakowania przejść 
dla pieszych i ich oświetlenie, 

budowa sygnalizacji świet-
lnej w miejscach szczegól-
nie niebezpiecznych,

• stała współpraca z policją i in-
nymi instytucjami w zakresie 
przeciwdziałania patologiom 
społecznym i skutecznej realiza-
cji programów profi laktycznych,

• wprowadzenie programów za-
pobiegania marginalizacji grup 
społecznych dotkniętych ubó-
stwem  bądź długotrwałym bez-
robociem poprzez utworzenie 
Centrum Aktywizacji Lokalnej,

• wprowadzenie systematycznych 
ogólnodostępnych programów 
zdrowotnych i promujących 
zdrowy styl życia.

V.  Rozwój społeczeństwa   
     obywatelskiego
• systematyczna współpraca 

z organizacjami pozarządo-
wymi (poszerzenie przestrze-
ni udziału tych organizacji 
w realizacji zadań własnych 
miasta w procesie konsulta-
cji społecznych),

• poprawa komunikacji społecz-
nej pomiędzy samorządem 
i mieszkańcami,

• aktywizacja obywateli oraz 
przedsiębiorców w proce-
sach inwestycyjnych poprzez 
bazę wiedzy o Mazow-
szu (współpraca z Urzę-
dem Marszałkowskim),

• rozwój przedsiębiorczości 
poprzez edukację, ułatwie-
nie systemowego dostępu do 
informacji i utworzenie Pia-
stowskiego Centrum Biznesu.

Do dalszego rozwoju Naszego 
Miasta niezbędne jest także do-
brze zorganizowane i przyjazne 
otoczenie, myślę tu o wszech-
stronnej i dobrej współpracy 
z sąsiednimi samorządami, jak 
też rozwiązania systemowe (za-
leżne od rządu i parlamentu) 
w postaci tworzenia zespołów 
miejskich czy metropolitalnych. 
Tylko w takiej sytuacji można 
skutecznie prowadzić planowa-
nie i gospodarkę przestrzenną 
tak, aby w obszarach przygra-
nicznych nie następowały koli-
zje przeznaczenia terenów  (np. 
mieszkaniowych i intensywnej 
uciążliwej działalności gospo-
darczej),  także tylko w skali  po-
nadlokalnej można prawidłowo 
rozwiązywać problemy gospo-
darki odpadami czy komunikacji 
i transportu publicznego.

Razem zmieniajmy Piastów.

Zdzisław Brzeziński
Burmistrz i kandydat

na Burmistrza 
Miasta Piastowa

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Piastowa



Cztery lata temu obdarzyli nas Państwo po raz kolejny kredytem zaufania. Przedstawiliśmy 
wówczas program rozwoju Naszego Miasta na  kadencję samorządową 2006-2010. Uzyskali-

śmy Państwa aprobatę dla przedstawionych w programie głównych zadań, które od tej pory stały 
się naszym zobowiązaniem. Dotrzymaliśmy słowa. 

Środowisko obywatelskie Stowarzyszenia Nasz Piastów  i Mazowieckiej Wspólnoty Samorządo-
wej ma wizję i program dalszego rozwoju Naszego Miasta i wspólnych działań podejmowanych 

w ramach współpracy z Powiatem Pruszkowskim. Główną ideą naszego programu jest rozwój wspól-
noty lokalnej na miarę jej aspiracji ale także realnych możliwości. Dwudziestoletnie doświadczenie 
naszego środowiska samorządowego, którego liderem jest Burmistrz Piastowa Zdzisław Brzeziński, 
pozwala na przedstawienie programu ambitnego i zarazem odpowiedzialnego. Nigdy nie składaliśmy 
obietnic bez pokrycia, uważając takie postępowanie za nieodpowiedzialne i wręcz – nieuczciwe. 
W minionej kadencji, tak jak wcześniej, odpowiedzialność za rozwój naszego miasta spoczywała 
na barkach członków Stowarzyszenia „Nasz Piastów”. W ostatnich latach powstała spójna wizja 
rozwoju Piastowa zapisana w dokumentach strategicznych, przede wszystkim zaś w „Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Piastowa na lata 2008-2020”. Współtworzyliśmy ten dokument, 
stąd proponujemy na nadchodzącą kadencję program oparty na jego zapisach. Jesteśmy realistami, 
dlatego nie rzucamy pustych, populistycznych haseł. To zostawiamy innym.  Dotychczasową pracą 
dowiedliśmy kompetencji i odpowiedzialności.  Nie musimy udawać że nagle jesteśmy kimś innym 
lub chować się za partyjne szyldy. To także zostawiamy innym.

Dla nas liczy się przede wszystkim Piastów. Prosimy o poparcie naszego wspólnego pro-
gramu rozwoju Naszego Miasta. Zawsze dla Piastowa! 

21 listopada wybierzemy osoby, którym powierzymy nasze sprawy – wspól-
ne dobro miast, gmin, powiatów i regionów. To ważne sprawy dla nas 
wszystkich, dlatego wybierzmy osoby doświadczone, odpowiedzialne, 

kompetentne i uczciwe. Takie, dla których służba, a nie władza jest najważniejsza. 
Osoby niezależne od  nakazów partyjnych, myślące samodzielnie i kierujące się zawsze 
poczuciem dobra wspólnoty, od której otrzymały mandat zaufania. Takie osoby reko-
menduje do rady powiatu Pruszkowskiego Krajowa Wspólnota Samorządowa. Gwa-
rantują one dobrą, skuteczną pracę z dala od polityczno-partyjnego jałowego zgiełku. 
KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa to jedyna bezpartyjna lista kandydatów 
do Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2010: czas na 
Wspólnotę Samorządową!

Dotrzymujemy słowa!
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Boją się mieszkać we własnym domu
PRUSZKÓW.   Krystyna i Roman Góreccy są rodowitymi mieszkańcami Pruszkowa. Tu się poznali, pobrali i tu od 20 lat mieszkają 
na parterze budynku przy ul. Łączniczek Armii Krajowej. Teraz boją się tam mieszkać. W sufi cie są dziury, cieknie woda, sypie się 
gruz. Władze miasta deklarują pomoc i wskazują lokale zastępcze w podobnym stanie.

Mieszkańcom lokali grożących katastrofą proponuje się podobne mieszkania zastępcze.

O przyznanie miesz-
kania zastępczego 
rodzina stara się od 
25 lat. – Jeszcze jak 

byłam w ciąży, chodziłam do 
urzędników z wydziału lokalowe-
go z prośbą o przyznanie miesz-
kania zapewniającego minimum 
komfortu. Bezskutecznie. Kazano 
czekać – mówi pani Krystyna.

Przez 25 lat takiego czekania 
Góreccy wychowali córkę i do-
czekali się wnuczka.

Gdy gruz sypie się na głowę
Parę miesięcy temu zaczęli bać 
się o swoje bezpieczeństwo, bo 
z sufi tu zaczął sypać się gruz. 
Codziennie zaglądają do lokalu 
nad ich mieszkaniem. Obecnie 
jest to pustostan z walącym się 
sufi tem i pękającymi ścianami. 
Przez nieszczelny dach, gdy tylko 
popada, woda leje się ciurkiem. 
Podłoga pustostanu i jednocześ-
nie sufi t mieszkania Góreckich 
grozi zawaleniem.

– Sytuacja jest tragiczna. Nie 
dajemy rady zbierać gruzu, jaki 
spada na podłogę na pierwszym 

piętrze, obciążając nasz sufi t. Boi-
my się najgorszego, że to wszyst-
ko runie – mówi pan Roman. 
Obawiając się zawalenia stropu 
w niezamieszkanym lokalu, zrobił 
prowizoryczne podpory. Pierwszy 
stempel postawił dwa lata temu, 
drugi – w marcu.

My państwu pomożemy
Sytuacja pogorszyła się po po-
przedniej zimie. Pani Krystyna 
znów poszła do prezydenta Jana 
Starzyńskiego i opowiedziała 
o dramacie. Włodarz odesłał ją 
do nadzoru budowlanego. Ten 
przysłał specjalistów: obejrzeli 
mieszkanie na pierwszym piętrze 
i stwierdzili, że jego stan jest zły.

Pani Krystyna poszła też do 
wiceprezydenta Andrzeja Króli-
kowskiego. Przedstawiła sytuację, 
pokazała zdjęcia. Gdy powiedział: 
„My państwu pomożemy”, nabra-
ła nadziei. Straciła ją, gdy zobaczy-
ła zaproponowane im mieszkania.

Z deszczu pod rynnę
Lokal przy ul. Narodowej był 
w jeszcze gorszym stanie. – Drzwi 

balkonowe się nie domykały 
i były spięte drutem. W oknach 
brakowało szyb. Podłoga była 
zgniła i sparciała. Na ścianach 
widać było wilgoć – opowiada 
pani Krystyna. – Odmówiliśmy 
tego lokalu.

Prezydent Starzyński wskazał 
następny. Tym razem na ul. Ma-
jowej. Był niewiele lepszy: szyby 
w oknach niekompletne, popęka-
ne ściany, wszechobecna wilgoć.

Bierz i nie grymaś
Zapytaliśmy włodarzy Pruszko-
wa, jakie są szanse na jak naj-
szybsze zapewnienie Góreckim 
lokalu zastępczego, nadającego się 
do zamieszkania. W odpowiedzi 
sygnowanej przez wiceprezydenta 
Andrzeja Królikowskiego czyta-
my: „Pani Krystyna Górecka nie 
była zainteresowana wskazanymi 
lokalami oraz ich remontem, jak 
również lokalizacją i standardem 
budynków, w jakich się znajdują”.

To prawda – Góreccy nie przy-
jęli tych mieszkań, bo nie chcą 
mieszkać w takich warunkach, 
jak obecnie.

Jak kula u nogi
Góreccy czują się jak niechcia-
ni petenci stwarzający proble-
my. – Dlaczego oferuje się nam 
mieszkania w tak złym stanie? 
Nie oczekujemy pałacu, tylko lo-
kalu, w którym da się zamieszkać  
– żali się pani Krystyna. Mimo 
to Góreccy wierzą, że mieszka-
nie dla nich znajdzie się jeszcze 
przed zimą. Chodzi tylko o to, by 
okna były całe, nie pękały ściany 
i nie było wilgoci.

Prezydent obiecuje pomoc
Kilkanaście dni temu, po kolejnej 
wizycie pani Krystyny u prezy-
denta Starzyńskiego, pojawiła 
się nadzieja. – Prezydent po raz 
pierwszy spojrzał na mnie jak 
na człowieka. Porozmawiał, 
wysłuchał i obiecał pomoc 
w znalezieniu mieszkania – mówi 
pani Górecka.

Wiemy, że lokali zastępczych 
jest mało, a chętnych i potrzebu-
jących wielu. Mamy jednak na-
dzieję, że prezydenckie obietnice 
zostaną spełnione.

Kamilla Gębska
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Nikt nic nie może Problem z sygnalizacją 
na ulicy Promyka

Nowy budynek urzędu gminy wizytówką Nadarzyna
NADARZYN. Budowany 
od ubiegłego roku budynek 
urzędu gminy ma już wkrótce 
stać się wizytówką Nadarzy-
na. Obiekt, łączący funkcjo-
nalność z nowoczesnością 
i elementami tradycji, ma 
kształt litery C, widowisko-
we patio oraz wieżę z herbem 
Nadarzyna i zegarem. Koszt 
jego budowy i wyposażenia 
to ponad 13 mln zł.

O tym, że nowy budynek urzędu 
gminy jest potrzebny, nie trze-
ba chyba nikogo przekonywać. 

Obecnie mieszkańcy nie mają 
możliwości załatwienia spraw 
w jednym miejscu. Urząd gmi-
ny i jego jednostki znajdują się 
w czterech rozproszonych bu-
dynkach. Mieszkańcy nie mają 
komfortu, gdy przychodzą za-
łatwić jakąś sprawę.

– Teraz w jednym pokoju 
pracuje pięć osób. W nowym 
budynku pokoje będą dwuoso-
bowe. Pozwoli to na lepszy kon-
takt interesanta z pracownikiem 
urzędu, poprawi szybkość i ja-
kość pracy – mówi Janusz Grzyb, 
wójt Nadarzyna. Zyska również 

rada gminy, która obecnie swoje 
obrady zwołuje w miejscowym 
domu kultury, gdzie znajduje się 
część urzędu gminy.

Wójt nie kryje, że kształt bu-
dynku i jego przystosowanie 
do potrzeb to jego koncepcja. 
Szczególnie dumny jest z wpro-
wadzenia elementu wieży 
z herbem i zegarem. Jednak 
przede wszystkim zależało 
mu na funkcjonalności. Dla-
tego w powstającym obiek-
cie będzie też Urząd Stanu 
Cywilnego i poczta. Ta ma 
wynajmować pomieszczenia 

PIASTÓW. Policja ma gdzieś 
nieprawidłowo parkujące samo-
chody, które blokują mieszkań-
com dojazd do domów. Firma 
energetyczna nic sobie nie robi 
z tego, że słupy sieci energetycz-
nej stoją w świetle wjazdów na 
posesje. Dla mieszkańca Piasto-
wa, który od lat zmaga się z taką 
sytuacją nie ma nadziei. Okazuje 
się, że z jakichś bliżej nieokreślo-
nych powodów piastowska policja 
jest bezradna wobec kierowców 
nie przestrzegających przepisów. 
A przesunięcie trzech słupów tak, 
by stały zgodnie ze zdrowym roz-
sądkiem, to zadanie wykraczające 
poza wyobraźnię i możliwości fi r-
my zajmującej się dostawą energii 
elektrycznej i zarządzaniem sie-
cią energetyczną.

Do redakcji nadszedł list. Nadawca, 
pan Marek P., skarży się na brak re-
akcji ze strony instytucji, które mają 
dbać o przestrzeganie i egzekwowa-
nie prawa i porządku w mieście oraz 
na opieszałość miejscowych władz.

Policja bagatelizuje
„Szanowny Panie Redaktorze, 
wielokrotnie poruszacie na ła-
mach swojego tygodnika temat 
bezmyślnego parkowania aut na 
ulicach i osiedlach utrudniających 
dojazd lub wjazd na teren posesji 
itp. (…) Ja od dwudziestu lat proszę 
władze miasta i policję o ukrócenie 
procederu notorycznego blokowa-
nia dojazdu do mojej posesji przy 
ulicy Paderewskiego w Piastowie 
w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 
Nr 4. (…) Co z tego, że są odpowied-
nie regulacje prawne w kodeksie 
drogowym, policja kładzie lachę 
na wszystko, grożąc że wystawi 
mi mandat karny za uszkodzenie 
pojazdu, bezmyślnie blokującego 
wjazd do mojej posesji. (…) Z powa-
żaniem. Marek P.” (skrót treści listu 
dokonany przez redakcję)

Władza nie reaguje
Na dowód swojej prawdomówno-
ści pan Marek załączył kilkanaście 
zdjęć parkujących samochodów 
osobowych, busów, a nawet auto-
karów uniemożliwiających wjazd 
na jego podwórko oraz obfi tą ko-
respondencję kierowaną do poli-
cji, burmistrza, piastowskiej rady 
miasta i starostwa powiatowego, 

w której prosi o pomoc i interwen-
cję. Niektóre z pism pochodzą jesz-
cze z sierpnia 2003 roku.

– Mimo moich pism ta sytuacja 
nie zmienia się od lat – opowia-
da Marek P. – Po obu stronach 
ul. Paderewskiego, na całej długości, 
obowiązuje zakaz zatrzymywania. 
Jezdnia jest tak wąska, że parkujące 
tu wbrew zakazowi samochody 
blokują przejazd ulicą. Ale naj-
gorsze jest to, że uniemożliwiają 
wjazd i wyjazd na moją posesję. 
Gdy zwracam uwagę kierowcom, 
słyszę wulgarne słowa, wyzwiska 
i pogróżki pod moim adresem. Ani 
policja, ani władze miasta nie potra-
fi ą temu zaradzić, ani skutecznie za-
reagować. Nie chodzi o to, aby karać 
kierowców mandatami, ale abym 
mógł dostać się do swojego miejsca 
pracy i zamieszkania – dodaje.

Sprawdzamy na miejscu 
Pod wymienionym adresem zare-
jestrowane są dwa gospodarstwa 
rolne. Właścicielem jednego z nich 
jest Marek P. Tu mieszka i prowadzi 
działalność. Dodatkowo opiekuje 
się niepełnosprawną matką. Do 
transportu produktów koniecz-
nych w prowadzeniu gospodar-
stwa rolnego wykorzystuje auto 
ciężarowe. I nie może nim wjechać 
na teren swojej posesji, bo wąska 
uliczka jest notorycznie pozasta-
wiana. Mimo obowiązujących za-
kazów nie tylko parkowania, ale 
nawet zatrzymywania. Jakby tego 
było mało, sytuację komplikuje 
słup energetyczny ustawiony za-
miast przy ogrodzeniu, dwa metry 
od jego linii, a na dodatek w świetle 
bramy. Na całej długości ul. Pade-
rewskiego stoją jeszcze takie trzy. 

Wyglądają jakby zakład energe-
tyczny ustawił je specjalnie po to, 
aby utrudnić życie mieszkańcom 
kilku posesji. – Prosiłem, aby za-
kład słup przesunął, ale stwierdzili, 
że nie ma takiej możliwości. Chy-
ba, że sam pokryję koszt całej ope-
racji – mówi rozżalony pan Marek. 
– Ale dlaczego mam płacić za czyjś 
brak wyobraźni? Płacę podatki 
i mam prawo domagać się, by nie 
utrudniano mi działalności, a moje 
zastrzeżenia traktowano poważnie 
i z należytą uwagą.

Kto podejmie decyzję
Też tak uważamy. Choćby dlatego, 
że jednym z najważniejszych celów, 
dla których powstał samorząd i jego 
struktury, była potrzeba rozwiązy-
wania i zaspokajania najpilniejszych 
potrzeb mieszkańców. Dlaczego 
zamiast zakończyć sprawę jedną 
prostą decyzją, kilka poważnych 
instytucji prowadzi latami niezro-
zumiały spór i proceduralną prze-
pychankę? Pisma, odpowiedzi, 
monity, odwołania, oskarżenia 
o opieszałość, posiedzenia komi-
sji rewizyjnej, oddalanie zarzutów, 
interwencje prasowe, pytania, 
wyjaśnienia. Panowie decydenci, 
urzędnicy i radni! Czy naprawdę 
nie macie nic poważniejszego do 
roboty? Czy nie prościej byłoby 
wspólnie z właścicielem słupów 
po prostu sprawę załatwić?

Kto ma słupy ten ma władzę
Zwróciliśmy się do właściciela 
słupów i linii energetycznej PGE 
Dystrybucja S.A. z zapytaniem, czy 
byłaby możliwość przesunięcia słu-
pa utrudniającego wjazd na posesję 
pana Marka np. w porozumieniu 

z gminą Piastów, aby po wielu la-
tach starań i jałowej wymiany ko-
respondencji wreszcie jakoś sprawę 
zakończyć. W odpowiedzi dyrekcja 
rejonu poinformowała nas, że „linia 
wybudowana została na początku 
lat 70. na podstawie prawomocnych 
decyzji”, a „właściciele działek nie 
wnosili żadnych uwag i zastrzeżeń 
dotyczących usytuowania naszych 
urządzeń. W trakcie wizji lokalnej 
okazało się, że żaden słup nie stoi 
w świetle bramy wjazdowej. Nie-
mniej jednak jeden stojący na grani-
cy dwóch działek może powodować 
trudności z wjazdem na posesję.” 
Zaś przesuniecie słupów może być 
wykonane na koszt wnioskodaw-
cy po złożeniu wniosku o zgodę, 
określeniu warunków technicznych 
i podpisaniu stosownej umowy. 
Wniosek może złożyć zarówno 
osoba zainteresowana jak i gmina.

A może po prostu 
sprawę załatwić?
Czyli mówiąc najprościej: chcesz 
pan wjechać na swoje podwórko, 
zapłać albo próbuj pan dalej. My 
jesteśmy w porządku, bo to nie my, 
a komuniści 40 lat temu spieprzyli 
sprawę. Trzeba było protestować 
wtedy, a nie zawracać nam głowę 
teraz. Rzetelną prawdą jest, że 
mieszkańcy nie wnosili wówczas 
uwag ani zastrzeżeń do waszych 
urządzeń, bo wtedy o fi rmie PGE 
Dystrybucja S.A. nikt nie słyszał, 
a nawet nie śnił, a urządzenia były 
wspólną socjalistyczną własnoś-
cią. Uliczka prawdopodobnie była 
mało znaczącą drogą gruntową, 
a dzieci raczej nikt do szkoły włas-
nym samochodem nie podwoził, 
więc i miejsca było dość.

Ale od tego czasu sytuacja nieco 
się zmieniła. Choć nie dla wszyst-
kich i nie dla każdego. Dla pana 
Marka jakby niekoniecznie i nie do 
końca. Samorządy, rady, komisje, 
konsultacje, wnioski, pisma, odpo-
wiedzi, odwołania... a na własne 
podwórko wjechać nie idzie.

A może by tak, Panowie, w try-
bie wyborczym? Wykopać dołek 
półtora metra dalej, podjechać 
małym dźwigiem, wstawić do 
niego słup, przysypać i byłoby po 
sprawie. Niemożliwe? Cóż, czasa-
mi bywa i tak, że łatwiej zmienić 
ustrój niż sposób myślenia.

Bolo Skoczylas

PRUSZKÓW.  Dyrekcja, 
grono pedagogiczne i rodzice 
uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 10 znajdującej się przy ulicy 
Pływackiej 16 w Pruszkowie od 
ponad roku starają się o usta-
wienie sygnalizacji świetlnej 
na jednym z przejść w okoli-
cy szkoły.

Dyrekcja i rodzice rok temu roz-
poczęli inicjatywę mającą na celu 
ustawienie sygnalizacji przy nie-
bezpiecznym przejściu. - W listo-
padzie 2009 roku wystosowaliśmy 
do powiatu prośbę o stworzenie 
sygnalizacji świetlnej na przej-
ściu dla pieszych w okolicy Szkoły 
Podstawowej nr 10 oraz Zespołu 
Szkół nr 1 – poinformował nas pan 
Włodzimierz, jeden z rodziców. 
– Na ulicy Promyka kierowcy nie 
tylko samochodów osobowych, 
ale i autobusów, nie przestrzega-
ją przepisów. Gdy jeden pojazd 
zatrzyma się, żeby puścić kogoś 
na przejściu, drugi go wyprzedza. 
Przejście w tym miejscu graniczy 
z cudem. Strach jest wysłać dzie-
cko do szkoły, bo nawet dorosły 
ma problem z przedostaniem się 
na druga stronę ulicy – dodaje.

Od pana Włodzimierza otrzy-
maliśmy kopie pism, złożonych 
do kancelarii powiatu oraz odpo-
wiedzi. Początkowy termin stwo-
rzenia sygnalizacji wyznaczony 
był na przełom lipca i sierpnia 
bieżącego roku. Jednak inwesty-
cja została przesunięta z powodu 
trudnej sytuacji fi nansowej powia-
tu na przyszły rok.

Sygnalizacja w 2011
Okazuje się, że mimo trudności ze 
środkami powiat przygotował od-
powiednią dokumentację. – Zosta-
liśmy zmuszeni do przesunięcia 
tej inwestycji. Jednak w sierpniu 
została wykonana dokumentacja 
techniczna na budowę sygnalizacji 
świetlnej na ulicy Promyka – pod-
kreśla Sławomir Walendowski, 
zastępca naczelnika Wydziały In-
westycji i Drogownictwa powiatu 
pruszkowskiego. – Inwestycja jest 
już wpisana do projektu przyszło-
rocznego budżetu. Jeśli nowa Rada 
Powiatu go zaakceptuje, światła 
zostaną ustawione na tym skrzy-
żowaniu jeszcze przed 1 września 
2011 roku – dodaje.

Rodzice jednak boją się, że do 
przyszłego roku na tym przejściu 
może dojść do tragedii. A spo-
sób na rozwiązanie problemu 
jest dużo prostszy i tańszy niż by 
się wydawało.

„Pan Stopek” na przejściu
Co roku w ciągu pierwszych ty-
godni września policja oraz straż 
miejska prowadzi akcję „Bezpiecz-
na droga do szkoły”. – W tym roku 
akcja trwała od 1 do 17 września. 
W tym czasie w okolicy szkół 
pojawiły się patrole, które kon-
trolowały bezpieczeństwo dzieci 
w drodze do szkoły – poinformo-
wała nas mł. asp. Dorota Nowak 
rzecznik prasowy KPP w Prusz-
kowie. – Niestety ani policja, ani 
zapewne straż miejska nie jest 
w stanie wysłać funkcjonariusza, 
który przez cały dzień od 7 do 15 
przeprowadzałby dzieci przez 
jezdnie. Możemy zlecić dzielni-
cowemu częste kontrole w okre-
ślonych godzinach, jednak nie 
codziennie – podkreśla.

Z podobnym problemem do-
skonale poradziła sobie Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Pruszkowie. 
Tu dyrekcja postanowiła zatrud-
nić opiekuna dzieci i młodzieży 
przy przejściu dla pieszych. – Z na-
szej strony możemy tylko pogratu-
lować dyrekcji tej placówki takiego 
posunięcia. „Pan Stopek” w tym 
miejscu przeprowadza dzieci 
przez cały rok szkolny – zazna-
cza rzecznik KPP w Pruszkowie. 
– Szkoły we własnym zakresie 
mogą zwiększać bezpieczeństwo 
swoich uczniów, jednak rzadko 
z tego korzystają – dodaje.

Dyrekcja szkoły w pełni ak-
ceptuje postawę policji i straży 
miejskiej. - Liczyliśmy, że uda się 
stworzyć w tym miejscu sygnali-
zację jeszcze w tym roku. Niestety 
inwestycja nie doszła do skutku 
– przyznaje Mirosława Śliwiń-
ska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 10. – Oczywiście postaramy się 
w sposób doraźny rozwiązać ten 
problem. Jednak, aby zatrudnić 
„Pana Stopka” szkoła musi wy-
stosować pismo do miasta o przy-
znanie dodatkowych środków na 
ten cel. Szkoła pracuje w godzi-
nach 7-17, więc musielibyśmy za-
trudnić dwie nowe osoby, a na to 
pieniędzy nie mamy.                        (AS)

w nowym budynku przez trzy 
lata. Przewidziano też salę kon-
ferencyjną na 80 osób z wy-
posażeniem multimedialnym.

Pomyślano też o utworze-
niu dróg wewnętrznych i tak 
potrzebnych miejscach par-
kingowych. Z dokumentacji 
przetargowych wynika, że ma 
ich być 95, ale wójt twierdzi, że 
będzie ich więcej.

Niedawno ogłoszono prze-
targ na wykonanie posadzek 
i okładzin schodów z płyt gra-
nitowych. Te mają tworzyć kli-
matyczną całość z wyglądem 

zewnętrznym obiektu, który 
utrzymany jest w konwencji 
jasnego żółtego klinkieru, alu-
minium i szkła.

Wykonawca ma czas na upo-
ranie się z pracami do lutego 
2011 r. Wówczas planowane 
jest zakończenie inwestycji. 
Jednak wójt Grzyb uważa, że 
dotrzymanie tego terminu za-
leżeć będzie w dużej mierze 
od warunków pogodowych. Te 
bowiem, szczególnie w naszym 
klimacie przekładają się na tem-
po prac budowlanych.

(KAM)

W artykule „Miesz-
kańcy dziękują 
urzędnikom” 
mojego autorstwa 
opublikowanym 
5 listopada 2010 
(WPR95) omyłkowo 
zmieniłem nazwi-
sko Wicestarosty 
Pruszkowskiego. 
Poprawnie powin-
no ono brzmieć 
Janowski. Za 
pomyłkę serdecz-
nie przepraszam.

Andrzej S. Rodys
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Jedna kałuża z długą historią

M ieszkańcy naszego 
powiatu w trakcie 
jesieni borykają się 
z dużymi utrud-

nieniami drogowymi. Nie są 
one spowodowane pracami re-
montowymi, a opadami deszczu. 
W Pruszkowie po deszczu przy 
stacji PKP ulica Sienkiewicza 
zamienia się w rzekę, podob-
nie jest z tunelem w Brwinowie. 
Tam w ubiegłych latach woda 
potrafi ła zatopić tunel. Niestety 
po remoncie jest niewiele lepiej. 
Również mieszkańcy Piastowa 
zmagają się z pojawiającym się 
po deszczu „jeziorem”. Chodzi 
tu o kałużę przy pętli autobu-
sowej na ulicy Sowińskiego. 
W każdym z tych przypadków 
problem tworzy kanalizacja 
deszczowa. 

Mokry problem 
Nasz czytelnik zaalarmował 
nas, że przy pętli autobusowej 
po deszczu tworzy się kałuża 
uniemożliwiająca przejście na 

drugą stronę ulicy zaraz po wyj-
ściu z autobusu lub sklepów. 
- Od prawie 10 lat, nikt z tym 
porządku nie zrobił, a wystarczy 
tylko udrożnić odpowiednio stu-
dzienki kanalizacyjne – wyznaje 
pan Artur.

Jednak nie jest to tylko wina 
niedrożnych studzienek. – Osie-
dle w okolicy ul. Sowińskiego 
powstawało w latach 70-80 
ubiegłego stulecia. Jedną ze 
spuścizn, jakie nam pozostały 
w tym rejonie jest problema-
tyczna kanalizacja deszczowa 
– przyznaje Ryszard Wojciul, 
zastępca burmistrza Piastowa. 
– Nawet MPWiK ma kłopo-
ty z naprawą psujących się tu 
kolektorów kanalizacyjnych. 
Wszystko przez tzw. kurzawę. 
Podobna kałuża pojawia też na 
Wojska Polskiego – dodaje.

Duża część kanalizacji 
deszczowej w Piastowie jest 
doprowadzona do rury, która 
przekazuje wodę do oczysz-
czalni w Pruszkowie. Jednak 
kolektory odprowadzające wodę 
deszczową z Sowińskiego pod-
łączone są do rzeki Żbikówki. 
– Kiedyś planowano pogłębić 

o dofi nansowanie na budowę 
przepompowni i oczyszczalni 
wody deszczowej, jednak pro-
jekt ląduje na końcu kolejki. 
Dzieje się tak bo, dotyczy wód 
deszczowych, a nie odpadów 
komunalnych. Inne samorzą-
dy walczą o pieniądze na bu-
dowę oczyszczalni ścieków 

komunalnych, a to jest bardziej 
potrzebne. Jednak Piastów po-
trzebuje przepompowni wód 
deszczowych, bo pozostałą 
instalację kanalizacyjną mamy 
już prawie w całym mieście 
– zaznacza Wojciul.

Ogromne pieniądze
Środki potrzebne na budowę 
przepompowni i oczyszczalni 
to 10-20  mln złotych. - Chcemy 
włączyć ten projekt do progra-
mu, związanego z tworzeniem 
zabezpieczeń przeciwpowo-
dziowych – wyznaje urzędnik. 
– To droga inwestycja, która tak 
naprawdę nie będzie widoczna. 
Większość instalacji znajdzie się 
pod ziemią, a ludzie z czasem 
zapomną o ogromnych kału-
żach. Mimo to jest potrzebna, 
bo awaryjna kanalizacja niszczy 
podbudowę ulic. Sowińskiego 
nadaje się jedynie do remon-
tu, jednak nie pomógłby on na 
dłuższą metę – podkreśla. 

Jedynym rozwiązaniem jest 
odpompowywanie stojącej wody 
i łatanie dziur. Bez pieniędzy na 
oczyszczalnię kałuża na Sowiń-
skiego nadal będzie się pojawiać. 

Żbikówkę i Utratę tak by desz-
czówka mogła swobodnie spły-
wać. Nie udało się jednak do 
tego doprowadzić – przyzna-
je Wojciul.

Instalacja do przebudowy
Skierowanie deszczówki do 
oczyszczalni łączyłoby się 

z rozkopaniem większości ulic 
w rejonie osiedla. - Umieszczone 
tam kolektory mają miejscami 
prawie dwa metry średnicy. 
Inne instalacje uniemożliwiają 
ułożenie kolektorów ze spadem 
w stronę rury kierującej wodę do 
oczyszczalni – podkreśla zastęp-
ca burmistrza. – Staraliśmy się 
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Ogólnopolskie zawody karate w Pruszkowie

Wspólne 
muzykowanie, 
czyli jam session 
“ U Artystek” 
w Milanówku.

reh. Łukasz Kawczyński

www.leczenie-kręgosłupa.pl
ul. Kolejowa 7/8, 05-850 Ożarów Maz.

tel. 691 705 314

PIASTÓW. Jesienna aura odkrywa problemy, których zwykle nie zauważamy. Zdarza się, że po dużym deszczu ulice zamieniają się w jeziora 

i zwykle jest to wina kanalizacji.

Anna Sołtysiak
anna.soltysiak@gazetawpr.pl

P R U S Z K Ó W.   W najbliższy 
weekend (20-21 listopada) 
w pruszkowskiej Hali Znicz 
odbędą się zawody w ramach 
VIII Pucharu Polski w Kumite 
Drużynowym Mazovia Karete 

Cup oraz V Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Kara-
te Tradycyjnym.

Puchar Polski w Kumite Druży-
nowym jest rozgrywany od 2003 
roku. Pomysłodawca i organiza-
torem tej imprezy jest Klub Ka-
rate Pruszków. Idea stworzenia 
turnieju powstała z inicjatywy 
sensei Jerzego Szcząchora. W za-
wodach biorą udział drużyny 
złożone z czterech zawodników, 
w konkurencji liczą się zdobyte 
punkty techniczne. Ważna jest 
również umiejętność myślenia 
strategicznego, ponieważ każ-
dy z zawodników ma wpływ na 

ostateczny wynik drużyny. Wal-
ka o puchar toczy się w kategorii 
senior, junior oraz od tego roku 
w kategorii junior młodszy.

W ubiegłym roku po raz 
pierwszy wraz z Pucharem 
Polski rozgrywane są Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Polski 
w Karate Tradycyjnym. Tu za-
wodnicy i zawodniczki mogą 
indywidualnie zaprezentować 
zdobyte umiejętności.

Wstęp wolny
20.11. (sobota) – Eliminacje, 
Start godz. 10.30
21.11. (niedziela) – Finały, 
Start godz. 14.00

M I L A N Ó W E K .  26 listo-
pada (piątek) odbędzie się 
kolejna edycja jam session 
U ARTYSTEK w Milanówku 
z udziałem wykonawców 
i zaproszonych gości ze 
świata muzycznego. 

- Imprezy tego rodzaju odby-
wają się cyklicznie raz w mie-
siącu i mają być okazją do 
integracji środowiska lokal-
nego oraz promocją ciekawych 
artystów - mówi główny pomy-
słodawca i organizator Tomasz 
Tarczyński. W trakcie trwania 
imprezy do rozlosowania za-
proszenia do kina w Grodzi-
sku Mazowieckim!

Star godz. 20.00 
Miejsce: Warszawska 36

[Fot. A
rtur Chabros]



Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiegoul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków,  tel: (22) 738-14-00,  e-mail: starostwo@powiat.pruszkow.pl

    13GAZETA WPR (96) Czwartek, 18 listopada 2010, www.wpr24.pl Materiały prasowe redagowane na tej stronie przygotowywane są przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Przebudowa „Starego 
Wrzesina” zakończona

Obchody Św. Niepodległości

Premiera fi lmu Dulag 121Przebudowa i modernizacja historycznego budynku szpitala 
powiatowego na Wrzesinie została zakończona. W środę, 
10 listopada odbyło się ofi cjalne przecięcie wstęgi z udziałem władz 
szpitala i powiatu pruszkowskiego.

Wrzesiński obiekt to jedna 
z najstarszych placówek służ-
by zdrowia w naszym mieście. 
Budowę szpitala, wówczas pry-
watnej kliniki dla psychicznie 
i nerwowo chorych, rozpo-
częto w 1905 roku z inicjaty-
wy grupy lekarzy związanych 
ze szpitalem tworkowskim. 
Rok później obiekt rozpoczął 
działalność. Pierwszym dy-
rektorem placówki został dr 
Edward Steff en, pod którego 
kierownictwem placówka 
działała do okupacji, od kie-
dy pełnić zaczęła rolę szpitala 
miejskiego. W tym charakterze 
szpital działał przez wiele lat, 
do chwili zamknięcia obiektu 
spowodowanego koniecznością 
przeprowadzenia niezbędnego 

remontu i dostosowania budyn-
ku do współczesnych wymogów 
i potrzeb. 

Prace związane z przebudo-
wą „Wrzesina” ciągnęły się od 
wielu lat z różnym powodze-
niem. Przejęcie modernizacji 
szpitala przez powiat prusz-
kowski i sfinansowanie go 
w całości ze środków budżetu 
doprowadziło do pomyślnego 
ukończenia zadania. Ofi cjalne 
zakończenie prac związanych 
z modernizacją i rozbudową 
budynku odbyło się w środę 10 
listopada, w przeddzień obcho-
dów Święta Niepodległości. Do 
tradycyjnego przecięcia wstęgi 
zaproszeni zostali wszyscy, któ-
rzy przyczynili się do sfi nalizo-
wania zamierzenia.

- Pragnę podziękować wszyst-
kim radnym obecnej kadencji 
Rady Powiatu Pruszkowskiego, 
szczególnie członkom Komisji 
Zdrowia, Rady Społecznej przy 
SPZ ZOZ a także dyrekcji Szpita-
la Powiatowego za determinację 
i wolę – powiedziała Elżbieta 
Smolińska, Starosta Pruszkow-
ski. - Dzięki ich zaangażowaniu 
powstaje nowoczesny obiekt 
służby zdrowia, w którym znaj-
dzie siedzibę Zakład Opiekuń-
czo-Leczniczy, tak potrzebny 
mieszkańcom naszego powiatu 
- dodała starosta. 

Uruchomienie placówki 
przewidywane jest na styczeń 
przyszłego roku, po wyposa-
żeniu budynku w niezbędne 
urządzenia i sprzęt medyczny.

W czwartek, 11 listopada cała 
Polska świętowała 92 roczni-
cę odzyskania państwowości. 
Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w Pruszkowie 
rozpoczęły się uroczystą Mszą 
Święta w intencji Ojczyzny 
w kościele św. Kazimierza.

Polska odzyskała wolność w 1918 
roku, po 123 latach niewoli. Dzień 
11 listopada ustanowiony został 
świętem państwowym w kwiet-
niu 1937 roku. Zniesione w cza-
sach PRL, przywrócone zostało 
jako Narodowe Święto Niepod-
ległości w roku 1989. Data 11 li-
stopada jest umowna, wiąże się 
z kapitulacją Niemiec na froncie 
zachodnim I wojny światowej 

W dniu obchodów Święta Nie-
podległości Powiat Pruszkow-
ski zorganizował premierowy 
pokaz fi lmu dokumentalnego 
zrealizowanego przez Adama 
Gzyrę „Dulag 121”.

Film powstał w ramach projek-
tu ekspozycji multimedialnej 
pruszkowskiego Muzeum Dulag 
121 i początkowo miał być zapre-
zentowany uczestnikom i gościom 
uroczystości otwarcia muzeum. 
Niestety, pogoda uniemożliwiła 
wtedy projekcję fi lmu. 

Projekcja fi lmu tym razem od-
była się bez niespodzianek. Sala 
konferencyjna nowego budynku 
Starostwa, w której zaprezento-
wano fi lm z trudem pomieściła 
prawie dwustu gości, uczestników 
tegorocznych obchodów Święta 
Niepodległości, kombatantów, 
młodzież pruszkowskich szkół 

oraz przekazaniem władzy Na-
czelnego Dowódcy Wojsk Pol-
skich Józefowi Piłsudskiemu.

W uroczystej Mszy św. w ko-
ściele św. Kazimierza uczest-
niczyli przedstawiciele władz 
powiatu i miasta, poczty sztan-
darowe, delegacje organizacji 
i stowarzyszeń kombatanckich, 
urzędów i instytucji, służb mun-
durowych, harcerze pruszkow-
skich szkół i licznie przybyli 
mieszkańcy Pruszkowa i gmin 
powiatu pruszkowskiego.

Po zakończeniu Mszy św., 
Elżbieta Smolińska, Starosta 
Pruszkowski mówiła o potrzebie 
zachowania pamięci o przeszło-
ści, która pozwoli budować nowe 
oblicze Polski. 

i mieszkańców miasta. Wśród 
zgromadzonej publiczności 
obecni byli bohaterowie fi lmu, 
świadkowie dramatycznych wy-
darzeń sprzed lat. 

Film Dulag 121 jest doku-
mentem i zarazem rodzajem 
eksponatu będącego swoistym 
hołdem złożonym społeczeń-
stwu Pruszkowa i okolicznych 
miejscowości, lekarzom, pielę-
gniarkom, duchownym a także 
zwyczajnym ludziom, którzy 
z narażeniem życia starali się 
przyjść z pomocą potrzebują-
cym. Setki tysięcy mieszkańców 
stolicy, którzy po upadku Powsta-
nia Warszawskiego, wygnani ze 
swoich domów i umieszczonych 
w obozie przejściowym Dulag 
121, zorganizowanym na terenie 
zakładów kolejowych w Prusz-
kowie, oczekiwało tu w nieludz-
kich warunkach na deportację do 

Z kościoła św. Kazimierza 
uczestnicy uroczystości przenie-
śli się na Żbików, gdzie delegacje 
pruszkowskich organizacji, sto-
warzyszeń, instytucji i urzędów 
złożyły pamiątkowe wieńce i wią-
zanki kwiatów pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki. 

Interesującym novum tego-
rocznych obchodów świeta, 
była premierowa projekcja do-
kumentalnego fi lmu Adama Gzy-
ry „Dulag 121” zorganizowana 
w sali konferencyjnej w gmachu 
Powiatu Pruszkowskiego.

Obchody Święta Niepodległo-
ści zakończył wieczorny koncert 
profesora Konstantego Andrzeja 
Kulki w Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego.

obozów koncentracyjnych lub na 
przymusowe roboty do Niemiec. 
Ocenia się, że przez pruszkowski 
Dulag przeszło ok. 650 tys osób. 

Wielu z nich przetrwało 
dzięki heroicznej postawie 
i bezinteresownemu poświece-
niu mieszkańców Pruszkowa, 
którzy organizowali żywność, 
koce, ubrania, pomoc medyczną 
a w wielu przypadkach pomoc 
w ucieczkach. Film, którego ak-
cja składa się z szeregu rozmów 
z żyjącymi świadkami, organi-
zatorami pomocy, oraz byłymi 
więźniami, którym udało się 
przeżyć i zachować w pamięci 
tragiczne wydarzenia.

Projekcję filmu zakończyło 
spotkanie z jego bohaterami oraz 
jednym z nich, więźniem obozu 
i autorem historycznej monografi i 
„Tędy przeszła Warszawa”, Zdzi-
sławem Zaborskim.

Wstęgę przecina były wieloletni ordynator oddziału chirurgii szpitala Wrzesin, 
dr Zbigniew Kosmalski.



14 listopada br. w wielu krajach 
świata obchodzono Świato-
wy Dzień Walki z Cukrzycą, 
organizowany przez Między-
narodową Federację ds. Cuk-
rzycy przy wsparciu Światowej 
Organizacji Zdrowia. W Brwino-
wie obchody święta kładącego na-
cisk na podniesienie świadomości 
szerokich kręgów społeczeństwa 
odnośnie przyczyn, objawów, 
sposobu leczenia choroby cy-
wilizacyjnej, jaką jest cukrzyca, 

W dniu 12 listopada br., odbyła 
się LXXII - uroczysta Sesja Rady 
Miejskiej w Brwinowie, kończąca 
kadencję 2006 – 2010. Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Brwi-
nowie – Krzysztof Falkowski 
przekazał na ręce radnych pa-
miątkowe zestawy piśmiennicze, 
a także podziękował sołtysom, 
przedstawicielom jednostek 
organizacyjnych oraz stowa-
rzyszeń działających na terenie 
Gminy Brwinów za współpracę 
w latach 2006-2010.
Burmistrz Gminy Brwinów An-
drzej Guzik podziękował radnym 
za wspólne doświadczenia mi-
jającej kadencji. 

połączone były z organizacją wy-
stawy „Expo zdrowie”. 

W czasie trwania Expo miesz-
kańcy naszej Gminy mogli sko-
rzystać z bezpłatnych badań, 
m.in. zmierzyć poziom cukru we 
krwi, poznać metody relaksacyj-
ne, wpływające odprężająco na 
dzisiejsze życie, charakteryzują-
ce się szybkim tempem, stresem 
i wyczerpaniem. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się masaże krę-
gosłupa. Organizatorzy wystawy 

Obchody 92. rocznicy 
odzyskania Niepodległości

EXPO ZDROWIE w Brwinowie

Uroczyste zakończenie kadencji Rady 
Miejskiej 2006 - 2010

zachęcali do skosztowania przygo-
towanych specjalnie na wystawę 
potraw zawierających produkty 
pełnoziarniste i bogatych w skład-
niki odżywcze. Można było 
zakupić książki i poradniki, pro-
pagujące zdrowy styl życia. 

Organizatorem wystawy „Expo zdrowie” 
była Chrześcijańska Służba Chary-
tatywna. Koszty badania, konsultacji 
zdrowotnych i degustacji został pokryty 
z dotacji przyznanej przez Burmistrza 
Gminy Brwinów – Andrzeja Guzika.

W czwartek, 11 listopada br. pod 
Pomnikiem Niepodległości w Brwi-
nowie odbyły się uroczystości, upa-
miętniające 92 rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Ob-
chody rocznicy odrodzenia się Rze-
czypospolitej Polskiej po 123 latach 
niewoli rozpoczęły się w Brwinowie 
uroczystą Mszą Św., odprawioną 
przez Ks. Sylwestra Lamenta. 

Po Mszy Św. przyszedł czas na 
przemówienia. Głos zabrał Bur-
mistrz Gminy Brwinów – Andrzej 
Guzik, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brwinowie – Krzysztof 
Falkowski oraz w imieniu Starosty 
Powiatu Pruszkowskiego – Urszula 
Wojciechowska – członek Zarzą-
du Powiatu.

Burmistrz Andrzej Guzik, dzię-
kując przybyłym na brwinowski 
rynek kombatantom i świadkom 
najkrwawszych wydarzeń w hi-
storii naszego narodu, przypo-
mniał o potrzebie nieustannego 
poszukiwania historycznej toż-
samości, zarówno w narodzie, 
jak i w Brwinowie. Wspomniał 
Brwinowian, którzy oddali ży-
cie w imię walki o wolność i nie 
powrócili już do rodzinnego mia-
sta. Mówił również o istniejącej 
dziś potrzebie angażowania się 
mieszkańców na rzecz wspólnego 
dobra, jakim jest nasza Gmina.

Pod Pomnikiem Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego władze samo-
rządowe Gminy Brwinów złożyły 
biało-czerwone kwiaty. Uczynili 
to także kombatanci, przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych, 
młodzież szkolna oraz harcerze, 
którzy w tym roku byli współor-
ganizatorami uroczystości. 

Zebrani przy Pomniku Mar-
szałka Piłsudskiego mieszkańcy 
naszej Gminy chętnie włączyli się, 
co niezwykle cieszy, we wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych. 
W Brwinowie rozbrzmiały dobrze 
znane Polakom pieśni np. „O mój 
rozmarynie”, „ My, pierwsza bry-
gada”, „Hej, hej ułani” czy „Rota”.   

Marta Kubuszewska

Serdeczne podziękowania kieruję 
do Księdza Sylwestra Lamenta za 
opiekę nad przygotowaniem uroczy-
stości oraz za ciepłą i zaangażowaną 
współpracę z harcerzami.

Dziękuję Radnym Rady Miejskiej 
w Brwinowie, którzy aktywnie 
włączyli się w organizację tego-
rocznych obchodów Święta Nie-
podległości w Brwinowie oraz 
wszystkim mieszkańcom, przybyłym 
pod Pomnik Niepodległości z po-
trzeby spełnienia obywatelskiego 
obowiązku. 

Andrzej Guzik
Burmistrz Gminy Brwinów

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinówul. Grodziska 12, tel. (22) 729 59 06, e-mail: brwinow@brwinow.pl
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Pruszków: ul. Hubala 5, tel. (022) 758 69 43
 ul. Okrzei 3A, tel. (022) 731-95-80

 profesjonalna kadra instruktorska

 nauka testów na komputerze

 szkolenia kierowców na przewóz 
osób i rzeczy, szkolenia okresowe

 indywidualne dokształcanie osób 
z prawem jazdy

 badania lekarskie na miejscu!

NAUKA JAZDY

OSK 

WADECKI

BAL
 SYLWESTROWY

www.mazurkashotel.pl
ul.Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki / kontakt@mazurkashotel.pl , 22 721 47 47

360 pln/os

Znakomity zespół coverowy, DJ
Wykwintne menu mistrzów kuchni MCC

Tort noworoczny

zaprasza na

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82, 514 383 333

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu w Pruszkowie 

dr.Mirosławowi Góreckiemu
głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Matki 
składają pracownicy  

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Pruszkowie



 PRACA

 dam pracę

Kierowców C+E dobre warunki fi nansowe 
501-644-697

Poszukuję konsultantek do współpracy 
w fi rmie kosmetycznej kom.794125961  

Przychodnia w Piastowie ul. Reja 1 
zatrudni lekarza chorób wewnętrznych 
lub lekarza rodzinnego do pracy 
w Poradni POZ 22 723-11-47

Uczciwych do ochrony budowy w  Pruszkowie 
tel. 228433546, 228343400 

Zatrudnimy kierowcę kat. C , wymagane 
doświadczenie i dyspozycyjność. 
Praca polega na serwisowaniu 
toalet przenośnych CLIP CLOP. Baza 
w Warszawie ul. Muszkieterów 31 
Clipper Sp. z o.o. Tel. 0 503 122 716 

Zatrudnię kierowcę do piekarni J.H.Kierzel 
w Milanówku. Wymagania: udokumentowany 
przebieg pracy na stanowisku kierowcy. Dzwonić 
poniedziałek-piątek od 8:00 do 10:00. Tel (22) 755 82 33

Zatrudnimy mechanika samochodów 
ciężarowych na samodzielne stanowisko. 
Wymagana doświadczenie w pracy 
z samochodami marki: KIA, MAN, IVECO. 
Baza w Warszawie ul. Muszkieterów 31 
Clipper Sp. z o.o. Tel. 0 503 122 716  

Zatrudnię księgową-kadrową 
z doświadczeniem do fi rmy komunalnej 
693 280 600
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Jak zamówić ogłoszenie:   W biurze ogłoszeń: Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7 (w godz. 8.00 - 16.00),
Telefonicznie: 22 728 18 64 lub 600 924 925,    E-mailem:  ogloszenia@gazetawpr.pl

SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

WULKANIZACJA!
Pruszków, Al. Jerozolimskie 458
Tel. (0-22) 728 73 73, (0-22) 728 15 40

Czynne: pn-pt 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 12.00

CZĘŚCI  NOWE I UŻYWANE

www.reklama.wpr24.pl

 509-867-330
792-727-466
WWW.SZMIGA-KOLASA.PL

Gimazjum 
Społeczne 

• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej

• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób

• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 

Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Popołudniowe zajęcia twórcze dla dzieci i młodzieży.
Duży wybór. Wszystkie po 10 zł od osoby.

Bawialnia Artystyczna – Centrum Kultury dla Całej Rodziny
Pruszków ul. Andrzeja 1 Tel. 602 758 886
Sprawdź koniecznie: www.bawialniaartystyczna.pl

  liceum ogólnokształcące 2-letnie
  liceum ogólnokształcące 3-letnie
  policealna szkoła informatyczna
  kursy przygotowujące do matury

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
DLA DOROSŁYCH

niskie czesne    
zaświadczenia do ZUS i MOPS

kształcenie systemem zaocznym i wieczorowym
nabór do klas II i III, także w trakcie roku szkolnego

Pruszków ul. Helenowska 3 
(budynek domu katechetycznego)

Centrum Edukacyjne Perfekt

tel. 22 758 66 33    509 488 669    510 174 490

www.szkolydladoroslych.pl

uprawnienia 

szkół 
publicznych

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 511 738 104

Zatrudnię kierowcę z okolic Raszyna na 
samochód śmieciarkę 693 280 600

Zatrudnię pomocnika z okolic Raszyna na
samochód śmieciarkę 693 280 600

Zatrudnię pracownika fi zycznego 
z okolic Raszyna do sortowania odpadów 
komunalnych 693 280 600

 szukam pracy

Podejmę się sprzątanie w Pruszkowie 
i okolicach 511 738 104

 NIERUCHOMOŚCI

 sprzedam

Działkę budowlaną w Falencinie przy granicy 
Milanówka, 1400m2. Tanio. 505-003-972 

Malichy, 769m2+domek(75m2) 601 939 460 

Mieszkanie 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, 
32m2, Pruszków, ulica Brystol, 795-476-248, 
600-181-278

Pół bliźniaka 724 74 08 

Sprzedam bezpośrednio dom w Piastowie 
110m2 na działce 730m2 tel: 515 647 600 

Żółwin 1000m2 budowlana 601 939 460

 NAUKA

Angielski, rosyjski, ukraiński, profesjonalne 
korepetycje, tłumaczenia 509 359 659  

Matematyka  603 713 495

 AUTOMOTO

 kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis tel. 502 534 080 

Kasacja pojazdów – złomowanie, 
22 723 46 66, 501-139-173, 
www.szrotkasacja.pl

Kupię Toyotę Corollę z lat 88-97, 
502 327 936 

 sprzedam

Opel Zafi ra(1,8) 2006 r. 601 939 460 

Opel Sintra(2,2) 1997 r. 601 939 460 

 KUPIĘ

ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ 
601-336-063, 500-034-552

 SPRZEDAM

EKOGROSZEK - NISKA CENA, MINIMUM 5 TON, 
515-713-421, 691-830-568

Sprzedam opony zimowe 13, tanio, 502-314-534

 USŁUGI

ANTENY montaż serwis 603375875 

Anteny Naziemne, Satelitarne, Kablówka, (od 
A do Z) - Specjalista - Expresowo - Niedrogo. 
Również w weekendy. 504-66-29-55

DOMOFONY VIDEODOMOFONY 603375875 

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA. 
TANIO,SZYBKO. WOLNE TERMINY 
503 118 140 

Glazura, remonty, łazienka 510 610 743 

Kompleksowe wykończenie wnętrz - remonty. 
502-331-297; 782-965-145

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

OGRODY - PROJEKT, WYKONANIE. 
SYSTEMY NAWADNIAJĄCE.  
www.architekturaogrodu.pl, 
tel. 0 698 668 468

POSPRZĄTAM 
-DOM
-MIESZKANIE
-BIURO
PRUSZKÓW I OKOLICE. 511 738 104  

Posprzątam dom, mieszkanie, biuro - 
Pruszków i okolice. 
661-758-140
 
Szycie fi ran, zasłon, lambrekinów, 
narzut, rolet rzymskich. 
Pruszków 
502-286-273  

Świadectwa Energetyczne 
515-140-455 

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TANIO!!! 
692-550-555 

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 
 
Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344 

Usługi glazurnicze 609 316 765

 PRZYJMĘ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pruszkowie poszukuje dla osoby 
niepełnosprawnej, o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, nowej kuchenki 
gazowej czteropalnikowej wraz z piecykiem 
lub ewentualnej innej kuchenki gazowej, 
która nadaje się do dalszego użytkowania. 
Uprzejmie prosimy o bardzo pilne 
nawiązanie kontaktu w tej sprawie pod 
nr tel. 22 738 15 05 z pracownikiem Centrum.
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