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

Województwo Powiat Region

22 maja 2009 (WPR55)

ISSN: 1835-6491, PR: 1183/05

Następny WPR: 5 Czerwca

Nakład: 30.000 egz.

Gazetawpr.pl

KREDYTY KONSOLIDACYJNE

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

JEDNA MAŁA RATA ZAMIAST 

TWOICH STARYCH KREDYTÓW

Pruszków, ul. Kraszewskiego 48
022 758 44 87, 022 758 61 83

Promocja dla firm, biur i sklepów
Zamawiając dowolną pizzę między godz. 11.00 a 14.00, 

DUŻĄ otrzymasz w cenie MAŁEJ!
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zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

Nowe przedszkole TUPTUŚ przyjmie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

ul. Pszczelińska 35, 05-840 Brwinów
Tel: 0-601-989-473, www.tuptus.net.pl

Biuro Podróży Travel Passion   
ul. Ewy 3 (przy stacji WKD Pruszków)  
tel. 22 730 09 69,  tel/fax: 22 730 09 79  
e-mail: biuro@travel-passion.pl

prezent

do każdej rezerwacji 
dla dwóch osób*

* oferta ważna z tym kuponem w biurze Travel Passion w Pruszkowie. Nie dotyczy dzieci do 2 lat i ofert Mega Fortuna. Promocja trwa do 18 czerwca 2009

Od października ub. roku patronowali-
śmy charytatywnej akcji na 

rzecz odzyskania wzro-
ku kilkumiesięcznego 

wówczas mieszkań-
ca Pruszkowa Szym-

ka Jakubowskiego. 
Rozmawiamy w poko-

ju Szymka. Jest niezwy-
kle pogodny, chętny do 
zabawy, próbuje zwrócić 
na siebie uwagę. Siedzi sa-
modzielnie, usiłuje racz-
kować. Uśmiecha się sze-
roko na błysk fl esza i za-
śmiewa na widok podska-
kującej piłki.   strona 4

Rzuć palenie
ze Zbyszkiem Nowakiem i Gazetą WPR!
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 strona 2.

Jaki będzie los Zana?

To niemożliwe? 
Odwiedź  stoisko naszej gazety 
w czasie Dni Pruszkowa 31 maja!

Awantura o Zana stała się głównym te-
matem pruszkowskich plotek. Zahuczało 
i w mediach: Wyborcza, Życie Warszawy, 
reportaże telewizyjne w TVP-Informacje, 
TVN, lokalnej kablówce. „Ręce precz od 
Zana”, „Przywrócić Panią Dyrektor”, „Ru-
szycie Zana będzie kaszana” głoszą trans-
parenty wywieszone na szkolnym par-
kanie. Przebierańcy w koszulkach „I love 
Zan”. Zadyma aż miło...   strona 6

Jak się czuje Szymek?

Nowy trener Znicza

Krzysztof Chrobak został nowym trene-
rem piłkarzy pierwszoligowego Znicza 
Pruszków. Zastąpił na tym stanowisku 
Dariusz Kubickiego   strona 18
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Coraz częściej czujesz, że spoglądasz na świat widząc go coraz 
mniejszym i coraz bliżej, to organizm gaśnie, z czego najczęściej nie 
zdajesz sobie sprawy, albo nie masz dostatecznie dużo siły, żeby ten 
upadek powstrzymać. Wzrok, słuch, węch i inne zmysły są stają się 
coraz słabsze a wkrótce nie będą Ci do niczego potrzebne. 

Ile razy próbowałeś rzucić palenie? Jak długo wytrzymałeś w swym 
postanowieniu? Ile dni udało Ci się wytrwać? Postanowilismy pomóc 
Ci w twoich wysiłkach. Namówiliśmy znanego energoterapeutę Zbyszka 
Nowaka do przeprowadzenia wspólnej akcji zerwania z tym nałogiem. 
Skorzystaj z okazji!

Odwiedź stoisko Gazety WPR na Dniach Pruszkowa, 
w niedzielę 31 maja w godz 12:00-14:00
Rzuć palenie z WPR i Zbyszkiem Nowakiem!

 Ta kolejna podjęta przez Ciebie próba może być udana. Trwanie 
w podjętej decyzji zależy, przede wszystkim od Ciebie, ale kontakt ze 
Zbyszkiem Nowakiem i energia, którą Ci przekaże sprawi, że o wiele 
łatwiej będzie Ci zerwać z nikotynowym nałogiem. 
 Po seansie bioenergoterapeutycznym, podczas którego płynie do 
Ciebie energia przestaniesz odczuwać tak silnie potrzebę zapalenia 
papierosa. Ich zapach zacznie Ci przeszkadzać, a dym dławić, co więcej 
dojdziesz wniosku, że papierosy które do tej pory Ci nie przeszkadzały 
śmierdzą. Teraz nie zdziw się, jeśli zaciągając się papierosem poczujesz 
potężny skurcz w żołądku i niedające się opanować mdłości. Czego życzę 
wszystkim palaczom czytającym ten artykuł.

  Uwaga!   Po kontakcie ze Zbyszkiem Nowakiem na skutek płynącej do 
Ciebie energii mogą pojawić się: wymioty, biegunka, obrzydliwy smak w 
ustach, dyskomfort, krótkotrwałe nasilenia bólu. Taka reakcja organizmu 
może utrzymywać się przez kilka dni. Nie ma w niej niczego niepokojącego. 
Organizm musi się oczyścić, a potem nastąpi takie jego wzmocnienie, że 
sam zacznie odrzucać to, co mu przeszkadza. Organizm zacznie reagować 
na bodźce, które dotąd były dla niego niedostępne. Poprawi się zmysł 
węchu i smaku, kondycja psychiczna i fi zyczna. Coraz łatwiej będzie się 
skupić i zwiększy się zdolność zapamiętywania. Osoby uczące się zauważą, 
że nauka przychodzi bez większego trudu, osoby pracujące, że mniej się 
męczą, są w pracy wydajniejsze, myślą kreatywnie. 
Wielu podopiecznych Zbyszka Nowaka, właśnie w ten sposób relacjonuje 
zmiany zachodzące w pierwszych miesiącach po rzuceniu palenia. Do tych 
entuzjastycznych relacji dochodzą także informacje o wyraźnej poprawie 
zdrowia i wzroście formy, bez wiekszych wysiłków i zabiegów.
Z życzeniami zdrowia      Zbyszek Nowak i Bolo Skoczylas 

Chcesz rzucić palenie?

Akcja WPR. Każde uzależnienie ogranicza. 
A nikotyna i towarzyszący jej dym w szczególności. 

   Nawet, jeżeli w to nie wierzysz, 
   co Ci szkodzi spróbować? 

  Dla tych czytelników WPR, którzy będą potrzebować dodatkowej pomocy 
Zbyszka Nowaka zamieszczamy kupon, po przyniesieniu którego będzie można 
wziąć udział w specjalnie zorganizowanym spotkaniu z energoterapeutą, 
w Pruszkowie. Termin spotkania podamy w jednym z najbliższych numerów 
gazety WPR oraz na naszej stronie internetowej: www.gazetawpr.pl

Data: 22 maja 2009

Biuro Reklamy i Ogłosze:    
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60; 
tel. (0-22) 728 18 64,  reklama@gazetawpr.pl,   
dyrektor: Maciej Skoczylas (0) 604 481 482;

Biura ogłosze: 
Agencja Inform: Pruszków, ul. Berenta 8 
(Dom Rzemiosła IIp),  Grodzisk Maz.
 ul. Kosciuszki 13/1. 

Elektroniczne wydanie dostępne do pobrania na stronie www.gazetawpr.pl. 

Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Niezamówionych materiałów i 

utworów Redakcja i Wydawca nie zwracają

J
ak będzie wyglądać 
Polska za następne 
5, 10, 15 lat? Czy my, 
nasze dzieci, wnuki 
będziemy żyć w kra-
ju gwarantującym 
swoim obywatelom 

poziom życia porównywalny z na-
szymi partnerami unijnymi, miesz-
kającymi w starych krajach człon-
kowskich? Kierunki polityki ze-
wnętrznej prowadzonej przez UE 
są określone i akceptowane przez 
wszystkie kraje członkowskie, ale 
każdy kraj posiada jakieś swoje po-
lityczne preferencje sympatie lub 
animozje ze względu na geopoli-
tyczne położenie, poziom gospo-
darki, czy choćby wieloletnie trady-
cje kontaktów z sąsiadami. Czasem 
słuszne, czasem nie, ale uzasadnio-
ne, bo tradycja do czegoś zobowią-
zuje. A tradycja rzecz święta.

O becna kampania wyborcza 
koncentruje się głównie 
na rywalizacji naszych ro-

dzimych ugrupowań politycznych. 
W tym rankingu stosuje się głów-
nie kryterium ilościowe. Która par-
tia wprowadzi do Parlamentu Eu-
ropejskiego większą grupę posłów. 
Koalicja czy może opozycja? A mo-
że, zgodnie z  przysłowiem gdzie 
się dwóch bije tam skorzysta jakaś 
trzecia siła? 

Media prześcigają się w przewidy-
waniu przyszłych wyników, pro-
gnozowaniu frekwencji wyborczej, 
rzadziej wyjaśniają na czym tak 
naprawdę te wybory polegają. Bo 
przecież nie na tym, która z par-
tii głośniej krzyczy, czy która gru-
pa zaprezentuje bardziej agresyw-
ny spot wyborczy z zamiarem osła-
bienia lub ośmieszenia konkuren-
cyjnej wyborczej listy. Na szczęście, 
jak przypuszczam, mało kto (po-
za autorami i sztabami wyborczy-
mi) kieruje się w swoim wyborze 
zawartymi w nich sugestiami. Rza-
dziej prezentowane są dotychcza-
sowe dokonania czy potencjalne 
możliwości kandydatów

S ukces Polski i  nas wszyst-
kich w  dużym stopniu za-
leży nie tylko od tego KTO, 

ale i JAK będzie reprezentować nas 
w  Parlamencie Europejskim. Od 
profesjonalizmu, przygotowania, 
wiarygodności, umiejętności ne-
gocjacyjnych, obycia dyplomatycz-
nego poszczególnych kandydatów. 
Ich zdolności w  dążeniu do sku-
tecznego osiągnięcia wytyczonego 
celu, zdolności przekonywania do 
swoich racji, pomysłów, sposobów 
rozwiązywania problemów. A mo-
że i odporności na stresy, ale aku-
rat tej cechy naszym politykom nie 
brakuje. Zaryzykuję, że w tej dzie-

dzinie jesteśmy międzynarodowym 
mocarstwem, a zjednoczona Euro-
pa może się od nas wiele nauczyć. 

Z auważyłem, że na niektórych 
listach pojawili się gremial-
nie posłowie. W  takiej licz-

bie, że przypomina to pospolite ru-
szenie. Rozumiem, że w celach sta-
tystycznych. Mówiąc prościej ja-
ko statyści. Celem zabiegu nie jest 
zdobycie mandatu europarlamen-
tarzysty, a  dostarczenie punktów 
wyborczych liderom list i przy oka-
zji wypromowanie własnego nazwi-
ska przed czekającymi nas w przy-
szłym roku wyborami do Sejmu 
i Senatu. Nie dajcie się Państwo na-
brać na ten PR-owski zabieg. Innym 
pomysłem są zrzuty desantowe. Je-
śli kandydat ma zbyt mocnego kon-
kurenta w  swoim okręgu wybor-
czym, umieszcza się go tam, gdzie 
ma szansę na dobry wynik. Innowa-
cyjnym pomysłem jest w tych wy-
borach lokowanie na (z reguły czo-
łowych miejscach) reprezentantów 
opozycyjnych do niedawna ugru-
powań czyli tzw. przechrzty, nawet 
kosztem własnych kandydatów. 

N ieprawdą jest również 
twierdzenie, że nieważne 
jest Z  KIM nasi wybrań-

cy będą współpracować, w której 
frakcji działać, kto będzie wspierać 

Nazwisko i imię: .....................................................................................

Data urodzenia: ......................................................................................

Miejscowość, kod:..................................................................................

Ulica i nr domu:.......................................................................................

Telefon:.....................................................................................................

Główne dolegliwości: .............................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Dodatkowe informacje: ..........................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

      
   

Jaka Europa - taka Polska,
Jacy europosłowie - taki sukces

Mija 5 lat naszego 
członkostwa w Unii 
Europejskiej. Czy w 
ciągu tych pięciu lat 
osiągnęliśmy dużo 
czy mało? Czy nasi 
europarlamentarzyści 
dobrze eeprezentowali 
nasze aspiracje, 
dążenia, potrzeby? 
Czy można było 
osiągnąć więcej? 
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Jeśli chcesz:

Jeśli jesteś zwolennikiem konkretnych programów europejskich, np. na rzecz:

KANDYDAT DO EUROPARLAMENTU           NR 2 NA LIŚCIE PSL

Bożena Żelazowska
Wrażliwa, Pogodna, Rozsądna

Bożena Żelazowska jest zastępcą dyrektora Departamentu 
Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego. Organizatorka i pomysłodawczyni 
wielu imprez i wydarzeń kulturalnych na Mazowszu. Choćby 
„Stolicy Kulturalnej Mazowsza” – w tym roku jest nią Piasecz-
no. Przyznane 200 tys. zł motywuje samorządy powiatu piase-
czyńskiego do wsparcia kultury. Oklaskiwaliśmy operę „Strasz-
ny Dwór” i zespół Feel. Przed nami dalsze wydarzenia z dziedzi-
ny teatru, sztuk plastycznych, muzyki. Powinny być na europej-
skim poziomie i chyba tak się stanie. 

Program
1.Przyciągać turystów z UE w rejon podwarszawski
2. Wzbogacić Europę eksportem naszych talentów
3. Budować szacunek dla Polaka w UE poprzez kulturę

„Nagroda Marszałka Województwa” to również pomysł Boże-
ny Żelazowskiej. Już pracuje nad wielkimi wydarzeniami zwią-
zanymi z 600-leciem „Bitwy pod Grunwaldem”. Walczy o unij-
ną dotację dla tej inicjatywy. Organizuje koncerty, festiwale, 
dożynki i zabawy plenerowe. W Czersku od wielu lat wspiera 
Ogrody Królowej Bony. W Górze Kalwarii współpracuje z Towa-
rzystwem Opieki nad Zabytkami. Wskazuje stowarzyszeniom i 
samorządowcom jak pozyskiwać dotacje europejskie. Druhna 
OSP, wspiera straże pożarne. Pomaga organizacjom strażackim 
pozyskiwać fundusze na samochody i sprzęt potrzebny do ra-
towania życia. Pomaga wyposażyć sale komputerowe w remi-
zach strażackich Mąż jest majorem Wojska Polskiego. Syn Krzyś 
wybiera się do gimnazjum, a córka Kasia stawia pierwsze kroki. 
Bożena Żelazowska urodziła się na wsi i chętnie pracuje dla ma-
łych społeczności. Jeszcze jej nie znasz? Wpadnij na Dni Prusz-
kowa, będzie, oczywiście!

więcej na www.zelazowska.pl

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 
00-924 Warszawa ul. Kopernika 36/40 

ich inicjatywy i zamierzenia. Pyta-
nie Z KIM jest niezwykle istotne, 
bo liczebność grupy z  którą bę-
dzie się w przyszłości współpraco-
wać przekłada się na skuteczność 
w osiągnięciu celów. I choćby nasz 
ulubiony kandydat intencje miał 
najlepsze, a  pomysły wprost ge-
nialne, to bez wsparcia grupy nie 
osiągnie nic, bo takie są reguły de-
mokracji. 

Kto powinien reprezentować Cię w Parlamencie Europejskim?
Chcesz wziąć udział w wyborach a nie wiesz na kogo zagłosować? 

Chcesz zadać pytanie swojemu kandydatowi?

Gazeta WPR serdecznie zaprasza na: 

DEBATĘ WYBORCZĄ
KANDYDATÓW NA EUROPOSŁÓW 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Spółdzielczy Dom Kultury 
ul. mjr. Hubala 5, w Pruszkowie

25 maja 2009 (poniedziałek) o godz. 19:00 – 20:30

Udział w debacie zapowiedzieli:

Anna Skrzypek – politolog, lista nr 6 (SLD-UP), miejce 3

Bożena Żelezowska – urzędnik samorządowy, lista nr 2 (PSL), miejsce 7

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas – politolog, lista nr 9 (PO), miejsce 3

Paweł Poncyliusz – ekonomista, lista 10 (PiS), miejsce 5

W  tych wyborach możemy 
być albo za, albo prze-
ciw. Wstrzymać się od 

głosu nie możemy, bo takiej moż-
liwości nie ma. 
 Ale najgorsza opcja z  możli-
wych to nie wzięcie w nich udzia-
łu. Bo to, jak będzie wyglądać nasz 
kraj za 5, 10, 15 lat zależy wyłącz-
nie od każdego z nas. Idźmy więc 
na te wybory!
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AUTO PORADA - Warszawa, Al. Jerozolimskie 236 
tel. (0-22) 622 65 50, salon@autoporada.pl
www.autoporada.pl

* cena dotyczy samochodu 
    e s  c a o e

Rozmowa. Od października ub. 
roku patronowaliśmy charytatywnej 
akcji na rzecz odzyskania wzroku 
kilkumiesięcznego wówczas mieszkańca 
Pruszkowa Szymka Jakubowskiego. 

Szymon urodził się 15 czerwca z poważnym 
zespołem wad wrodzonych, zmętnieniem ro-
gówki oraz zrośnięciem twardówki z rogów-
ką w obu oczach. Aby mógł zobaczyć świat 
konieczne było przeprowadzenie skompli-
kowanej operacji mikrochirurgicznej prze-
szczepu obu rogówek. Sytuacja była niezwy-
kle dramatyczna, ponieważ w Polsce jeszcze 
nigdy nie dokonywano operacji przeszczepu 
tak małemu pacjentowi. 

W Polsce czy zagranicą?
Według opinii dr Kena Nishala ze szpita-
la Great Ormond Street z Londynu, jedne-
go z najsłynniejszych światowych specjali-
stów zajmującym się leczeniem chorób oczu 
u dzieci operacja musiała odbyć się zanim 
Szymon ukończy pół roku. W przeciwnym 
wypadku mózg dziecka mógł utracić zdol-
ność przetwarzania bodźców wzrokowych. 
Po serii badań i konsultacji dr Nishal wyra-
ził gotowość zoperowania Szymka. Szanse 
powodzenia operacji zależały od pozyska-
nia odpowiedniego materiału do przeszcze-
pu i w tym był największy problem. Rogówki, 
która  powinna pochodzić od dawcy w mło-
dym wieku poszukiwano na całym świecie.

Pomagali wszyscy
Koszty były ogromne. Badania dia-
gnostyczne, konsultacje, hospitaliza-
cja, przeszczep rogówek obu oczu oraz le-
ki przeciwdziałające odrzutowi to koszt ok. 
40 tys. funtów. 
 A biorąc pod uwagę konieczność doko-
nania powtórnej operacji (z powodu wzro-
stu gałek ocznych) i późniejszą rehabilitację 
- drugie tyle. Na dofi nansowanie z NFZ ro-
dzice Szymka liczyć nie mogli. Zwrócili się, 
więc z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy 

mogli ich starania wesprzeć. Pomaga im war-
szawska Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomo-
cą, za pośrednictwem, której utworzone zo-
staje specjalne konto i apel o pomoc. 
 Reakcja była natychmiastowa a  od-
zew niesamowity. I to nie tylko z rodzinne-
go Pruszkowa, ale z całego kraju. Skiernie-
wice, Stargard Szczeciński, Izabelin, Kra-
ków, Oświęcim, Wrocław, Warszawa, Ży-
rardów, Milanówek, Grodzisk Maz., Pieka-
ry Śląskie... W październiku na meczu Za-
głębie Lubin - Flota Świnoujście licytowa-

ne są pamiątki klubowe, a dochód z licytacji 
przekazany jest na konto Szymka. W Prusz-
kowie rozegrany jest specjalny mecz cha-
rytatywny drużyn Znicza i teamu gwiazd 
piłkarskich Emanuel Ekwueme&Friends. 
Podobne mecze organizowane są w Ciecha-
nowie, Wyszkowie i Sulejówku. Artyści or-
ganizują specjalny koncert dla Szymka. 
Organizowane są zbiórki i  licytacje dzieł 
sztuki. 
 W spontanicznej akcji niesienia pomocy 
wzięło udział tak wiele osób, stowarzyszeń 
i instytucji, że nie sposób wszystkich wymie-
nić, ale dzięki nim, ich wsparciu, dobrej woli 
i bezinteresownej pomocy udało się zgroma-
dzić środki na operację przeszczepu w Lon-
dynie. 

Dlaczego Katowice a nie Londyn?
10 listopada Szymon wraz z rodzicami wyla-
tuje do Londynu. Operacja planowana jest na 
15 listopada. Niestety rogówka sprowadzo-
na ze Stanów Zjednoczonych okazała się nie-
odpowiednia. Trzeba szukać innej. A czas le-
ci... Następny termin operacji wyznaczony jest 
na 13 grudnia, jeśli do tej pory znajdzie sie in-
na rogówka.
 Po dziesięciodniowym pobycie w Londy-
nie rodzice Szymona decydują się na powrót do 
kraju. W dwa dni po powrocie nadchodzi wia-
domość z Katowic. Jest odpowiednia rogówka. 
Co więcej, operacja przeszczepu może być prze-
prowadzona już następnego dnia w Klinice Mi-
krochirurgii Oka Szpitala Kolejowego w Kato-
wicach. Decyzja jest błyskawiczna. 

Co nowego u Szymka Jakubowskiego?
Wzrok dla Szymka. Rozmawiamy w pokoju Szymka. Jest niezwykle pogodny, chętny do zabawy, próbuje zwrócić na siebie uwagę. 

Siedzi samodzielnie, usiłuje raczkować. Uśmiecha się szeroko na błysk fl esza i zaśmiewa na widok podskakującej piłki.

rozmawia Bolo Skoczylas

Zapraszamy wszystkich 
naszych czytelników 
na stoisko Gazety WPR

31 maja 2009 niedziela
w czasie DNI PRUSZKOWA

naszymi gośćmi będą:

 Zbyszek Nowak
dyplomowany mistrz 
energoterapii, znany z cyklu 
programów telewizyjnych 
„Ręce, które leczą”

 dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas
politolog, kandydat do PE 
z listy PO

 Bożena Żelezowska
kandydatka do PE z listy PSL,

 Bernard Margueritte 
dziennikarz, kandydat do PE 
z listy PSL,

 Szymon Jakubowski 
z rodzicami,

 Maciej Frankowski
Polski Instytut Wydawniczy 
"Erica" z Warszawy,

 Zdrowy Rower
Grupa entuzjastów turystyki 
rowerowej
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 Operacja przeszczepu rogówki lewego 
oka przeprowadzona przez dr Edwarda Wy-
lęgałę z zespołem zakończyła się powodze-
niem. Czy sukces będzie pełny i Szymek, któ-
ry jest najmłodszym pacjentem z przeszcze-
pioną w Polsce rogówką odzyska wzrok bę-
dzie wiadomo po kilku miesiącach.

Kolejny przeszczep? 
Rekonwalescencja przebiegała na tyle do-
brze, a  wyniki kontroli lekarskiej stanu 
pierwszego przeszczepu tak optymistycz-
ne, że już 6 marca można było dokonać ope-
racji drugiego, prawego oka. Zakończyła się, 
podobnie jak pierwsza, sukcesem, ale... nie 
do końca.
 Po ostatnich badaniach okazało się, 
że  Szymek nie widzi na prawe oko. Leka-
rze twierdzą, że rogówka nie mętnieje, ale 
nabłonek spojówki zaczyna wrastać na ro-
gówkę i uniemożliwia czyste widzenie. Zda-
niem lekarzy w prawym oku patologia była 
większa i jeśli oko „nie ruszy” może go cze-
kać kolejna operacja – mówi pani Agniesz-
ka Jakubowska, mama Szymona. Jest pod 
ścisłą kontrolą lekarzy katowickiej kliniki. 
Kolejne badania kontrolne w Katowicach 
mamy wyznaczone na najbliższy piątek 15 
maja. Jak wypadły opowiemy po powrocie. 
Odbywamy również okresowe kilkudnio-
we ćwiczenia rehabilitacyjne w ośrodku dla 
dzieci niewidomych i słabo widzących w La-
skach.

Pomoc za pomoc
Pytam o sytuację fi nansową. Czy zebra-
ne fundusze wystarczą na doprowadze-
nie do końca skomplikowanego procesu 
leczenia i rehabilitacji dziecka? 
 Na szczęście jest jeszcze nieco pienię-
dzy na koncie Szymona w Fundacji. Spo-
rym wydatkiem związanym z jego cho-
robą był dokonany przez nas zakup spe-
cjalistycznego nowoczesnego urządze-
nia do  bezinwazyjnego badania wzro-
ku. Nazywa się autorefraktokaratometr. 
Najbardziej wyspecjalizowana klinika 
okulistyczna w Polsce nie miała do dys-
pozycji urządzenia, którym można ba-
dać wzrok bez konieczności stosowania 
znieczulenia. Nie było szansy, aby urzą-
dzenie takie zakupił NFZ (!!!) Zdecydo-
waliśmy się zakupić je i  przekazać na 
stan szpitala, bo nie mogłam znieść nie-
ustannego znieczulania dziecka podczas 
wykonywanych badań. Dzięki niemu 
można przeprowadzić specjalistyczne 
badania wnętrza oka. Dzięki temu apa-
ratowi lekarze mogli stwierdzić, że Szy-
mek ma minus 12 D w każdym oku i że 
aby widzieć nie tylko zarysy przedmio-
tów, czy reagować na światło, musi nosić 
specjalne okulary. Będzie służyć i Szym-
kowi, i innym pacjentom. Nie tylko tym 
najmłodszym. Tyle osób pomogło nam, 
postanowiliśmy i my pomóc innym w po-
trzebie – stwierdza pani Agnieszka. 

Z ostatniej chwili: Ostatnie badanie kontrolne w Katowicach wykazało, że na rogówce 
Szymka zaczęło robić się owrzodzenie i martwica komórek, na szczęście niewielka, 
w piątek 15-go miał pod narkozą zabieg wycięcia martwego fragmentu rogówki 
i wszycia w to miejsce błony owodniowej, która ma pomóc w gojeniu się rogówki. 
Następny termin badań kontrolnych w klinice katowickiej wyznaczony jest na piątek 
22 maja, a zabieg zdjęcia szwów najprawdopodobniej 29 maja. Życzmy Mu zdrowia, 
a rodzicom hartu ducha.

Największe podziękowania należą się wszystkim, którzy 
okazali serce i wrażliwość oraz ofi arowali pieniądze na 
rehabilitację i leczenie Szymcia oraz tym, którzy w róż-
nych miejscach rozklejali apele o pomoc. 

Podziękowanie dla Starostwa Pruszkowskiego, a szczególnie dla: 
Pani Starosty Elżbiety Smolińskiej, za patronat i promo-
wanie akcji kwest dla naszego Syna, -za udostępnienie miejsca 
na festynach zorganizowanych z okazji X- lecia powiatu prusz-
kowskiego, Pani Marty Jendernalik-Dybały, za wszelką 
pomoc przy organizowaniu kwest i koncertu, za udostępnienie 
swoich prywatnych zbiorów na aukcję charytatywną
Panu Prezydentowi Miasta Pruszkowa dziękujemy za 
udostępnienie stadionu piłkarskiego, Emanuelowi Ekwueme za 
podjętą inicjatywę zorganizowania meczu, 
Specjalne podziękowania dla Pana Sylwestra Muchy ze Zni-
cza Pruszków za pomoc w ściągnięciu czołowych piłkarzy pol-
skiej ligi oraz dla Pana Roberta Kochańskiego za zorganizo-
wanie aukcji podczas widowiska.
Drużynie „Znicza” Pruszków oraz trenerom i piłkarzom wszyst-
kich klubów za wzięcie udziału w meczu, Panu Janowi Urba-
nowi, sędziom, Prezesowi J. Bindzie oraz Panu Dariu-
szowi Kulpikowi, Panu Zbigniewowi Makowskiemu z UM 
Pruszków za pomoc fi nansową,
Redaktorowi Naczelnemu WPR za wszelką pomoc w roz-
propagowaniu akcji na rzecz Szymka i ciągłe zainteresowanie je-
go losem, Podziękowanie dla radia „Bogoria” za patronat nad 
działaniami i udostępnianie czasu antenowego, Pruszkow-
skiej Telewizji Kablowej za zamieszczenie apelu, obecność 
podczas meczu charytatywnego i koncertu. 
PSM a szczególnie Prezesowi A. Janczewskiemu za bez-
płatne udostępnienie sali na Hubala i Pani Izabeli Królikowskiej 
za pomoc w organizacji koncertu, Panu Adamowi Majew-
skiemu za umożliwienie zbiórki na terenie Żbikowa.
Gorące podziękowania dla specjalnie utworzonego przez dzia-
łaczy Forum Pruszków Komitetu „Wzrok dla Szymka” za do-
browolny udział i poświęcanie wolnego czasu na organizowanie 
kwest i koncertu, sprowadzenie zespołów muzycznych, zapew-
nienie im odpowiednich warunków technicznych, przygotowa-
nie sali i  zorganizowanie fantów, Paniom Ewie Teledze oraz 
Katarzynie Pakosińskiej za rewelacyjne przeprowadzenie 
aukcji charytatywnej podczas koncertu, zespołom Manche-
ster oraz Free-Dom Trio i Markowi Majewskiemu za wy-
stęp, sponsorom koncertu: (Inwestin, Armexim, hotel Vic-
tor, Dom Bankietowy).
Dziękujemy. Agnieszka i Andrzej Jakubowscy.

Tworki. Unijny zastrzyk fi nansowy 
spowoduje, że najstarszy i największy 
polski szpital psychiatryczny w Tworkach 
będzie miał szansę również stać się 
najbardziej nowoczesnym. I to w czasach, 
gdy inne „psychiatryki” są w naszym kraju 
zamykane! 

W
końcu kwietnia Zarząd 
Województwa Mazo-
wieckiego przyjął listę 
rankingową wniosków 
złożonych o dotacje unij-

ne w ramach programu pn. Infrastruktura 
służąca ochronie zdrowia i życia. Spośród 
złożonych 237 wniosków do realizacji za-
kwalifi kowano jedynie 29, a wśród nich zna-
lazły się dwa projekty przygotowane przez 
Szpital w Tworkach.
 - To dla nas wspaniała wiadomość – cie-
szy się dyrektor szpitala, doktor Lidia Rudz-
ka - W tym ciężkim dla służby zdrowia cza-
sie, kiedy wiele placówek ochrony zdrowia 
przeżywa poważne kłopoty fi nansowe, a je-
den z największych szpitali psychiatrycz-
nych w Polsce, szpital krakowski ma być li-
kwidowany, Tworki otrzymują poważny za-
strzyk fi nansowy na przeprowadzenie pla-
nowanej modernizacji szpitala. To niezwy-
kle ważne, bo jesteśmy na Mazowszu jedy-
ną tak dużą i kompleksową placówką. Nasz 
szpital obejmuje teren liczący milion siedem-
set tysięcy mieszkańców. Obecnie obsługu-
jemy w sumie około 1080 pacjentów dzien-
nie i to jest 100 procent naszych obecnych 
możliwości. Więcej nie mamy już ani łó-
żek, ani personelu, który byłby w stanie ta-
ką zwiększoną ilość chorych obsłużyć. 
 Statystyki mówią, że ze średnią  3,55 łó-

żek na 10.000 mieszkańców utrzymujemy 
się poniżej średniej światowej (3,77) i prawie 
dwukrotnie poniżej normy państw Europy 
Zachodniej, gdzie na taką ilość mieszkań-
ców przypada aż 6 łóżek. Do tego warunki 
pracy w kompleksie budynków szpitalnych, 
który powstał 118 lat temu według standar-
dów medycznych ówczesnych czasów, dale-
ko odbiegają od norm przyjętych obecnie, 
a szczególnie od norm technicznych i sani-
tarnych, które w myśl standardów Unijnych 
zaczną obowiązywać w naszej służbie zdro-
wia od roku 2012.
 - Oba nasze projekty modernizacyjne 
prowadzone będą w obrębie istniejących, za-
bytkowych budynków szpitalnych – mówi 
dyrektor Rudzka – Pierwszy zakłada utwo-
rzenie funkcjonalnego centrum przyjęcio-
wo-interwencyjnego w zabytkowym budyn-
ku nr XI, gdzie między innymi przywrócimy 
ten budynek do jego pierwotnego, zabytko-
wego wyglądu likwidując nadbudowę wy-
konaną w latach powojennych. Drugi pro-
jekt, to przystosowanie dawnego budynku 
gospodarczo-technicznego do funkcji cen-
trum diagnostyczno-klinicznego. Realizacja 
obu projektów spowoduje stworzenie najbar-
dziej nowoczesnego w Polsce neuropsychicz-
nego kompleksu klinicznego, w którym pa-
cjent w jednym miejscu będzie mógł otrzy-
mać kompletna diagnozę i właściwie ukie-
runkowane leczenie.
 Realizacja unijnego projektu przyczyni 
się również do rewitalizacji całego terenu za-
bytkowego szpitala, w którym pracowali kie-
dyś m.in. tacy społecznicy jak prof. Rafał Ra-
dziwiłłowicz, pierwowzór doktora Judyma 
przeniesiony do literatury przez Stefana Że-
romskiego.           [bm]

Unijny zastrzyk dla Tworek
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Redakcja - Pani Starosto, z dziennikarskie-
go obowiązku postanowiłem zapytać o los 
szkoły (którą nota bene sam kończyłem pa-
rę (?) lat temu) i przyczynę nagłego odwo-
łania jej dyrektor Krystyny Szydłak. Czy od-
wołanie dyrektor jest elementem jakiejś za-
kamufl owanej polityki? Wieść gminna nie-
sie, że pozbycie się jej jest karą za to, że 
z uporem przeciwstawiała się pomysłowi 
przeniesienia Zana do Zespołu Szkół na Go-
mulińskiego. 

Elżbieta Smolińska - Umowa o pracę z p. Dy-
rektor Krystyną Szydłak została rozwiąza-
na nie dlatego, że jest ona przeszkodą dla 
przeniesiona Zespołu Szkół do budynku 
na Gomulińskiego, a konsekwencją jej dzia-
łań i decyzji. Powodów jest kilka. Po pierw-
sze p. Krystyna Szydłak zatrudniła się jako 
dyrektor  niepublicznej (prywatnej) szkoły 
i nie podała tej informacji w oświadczeniu 
majątkowym. Podała jedynie dochody jakie 
otrzymała z tytułu zatrudnienia, ale nie po-
dała na jakim stanowisku była tam zatrud-
niona. Gdyby uczyła jakiegoś przedmiotu 
nie byłoby problemu, natomiast kierowa-
nie i zarządzanie placówką jest zabronione 
przez tzw. ustawę antykorupcyjną. Złama-
nie tego przepisu zobowiązuje nas do podję-
cia odpowiednich kroków przewidzianych 
prawem. Taki mamy obowiązek. Oprócz 
natychmiastowego zwolnienia musieliśmy 
również złożyć zawiadomienie do proku-
ratury. Ustawa zabrania pracownikom sa-
morządowym pełnienia funkcji kierow-
niczych w innych instytucjach (a dyrektor 
szkoły jest pracownikiem samorządowym 
zatrudnionym przez zarząd powiatu i jest 
zobowiązany do przestrzegania tych prze-
pisów). Dyrektor twierdzi, że jej te przepisy 
nie dotyczą. Nie rozumiem dlaczego miała-
by być wyjątkiem. 
 Powód drugi, został wykazany w  co-
rocznej kontroli, która ujawniła, że pani dy-
rektor nie przekazywała środków fi nanso-
wych za wynajem sali komputerowej w roku 
szkolnym 2007/2008 do budżetu powiatu.  
Mówiąc prościej pieniądze i to publiczne by-
ły przekazywane na prywatne konto Rady 
Rodziców. Nie przekazała również informa-
cji o tym fakcie ani do wydziału fi nansowe-
go powiatu ani do wydziału edukacji. Zata-
jenie dochodów jest bardzo poważnym na-
ruszeniem ustawy o fi nansach publicznych.

Dyrektor Szydłak twierdzi, że zdarzyło się 
tak na skutek pomyłki, która później była 
naprawiona i pieniądze trafi ły na konto po-
wiatu.
Nie możemy uznać tego za pomyłkę ponie-
waż aneks do umowy najmu nie został nam 
przekazany. Pieniądze w  kwocie 4000 zł 
zwrócone zostały na konto powiatu dopie-
ro po ujawnienia tego faktu przez  kontro-
lę przeprowadzoną w tej placówce w 2009 
roku. A  dotyczyły okresu 2007 – 2008r. 
Potraktowaliśmy jej działanie jako próbę 
ukrycia tych dochodów przed organem pro-
wadzącym. Podobnie wygląda sprawa roz-
wiązania umowy o pracę ze spółką, w któ-

rej zajmowała stanowisko dyrektora szkoły. 
Fakt ten ujawniła dopiero kontrola.
 W oświadczeniu majątkowym składa-
nym obligatoryjnie przez pracowników sa-
morządowych w pkt. 6 jest wyraźnie sfor-
mułowanie: „ zarządza lub kieruje” i w tym 
punkcie oświadczenia pani Krystyna Szy-
dłak podała świadomie informacje niezgod-
ne z prawdą wpisując „nie”. Dotyczy to za-
równo oświadczenia za rok 2007 jak i ostat-
niego za rok 2008. 

Dyrektor odwołała się od tej decyzji do są-
du pracy, do kuratorium, do wojewody i jej 
odwołanie czeka na rozstrzygniecie. Termin 
wypowiedzenia był niefortunny z uwagi na 
rozpoczynające się matury. A może trzeba 
było wstrzymać się z decyzją i jeśli była ko-
nieczna podjąć ją po zakończeniu egzami-
nów dojrzałości?
Zdawaliśmy sobie sprawę, że termin jest 
zły. Zanim zdecydowaliśmy się dać to wy-
powiedzenie, konsultowaliśmy naszą decy-
zję z Kuratorem i Okręgową Komisją Egza-
minacyjną. Organy te uznały, że należy  od-
wołać dyrektora przed maturami a nie w ich 
trakcie. Równocześnie ze zwolnieniem po-
wierzyliśmy obowiązki dyrektora zastępcy. 
Chcę jeszcze wrócić do sprawy kontroli. Pa-
ni Krystyna Szydłak w programie emitowa-
nym w STK oświadczyła, że zrobiliśmy na 
nią „nagonkę”, bo nigdy w życiu nie przeży-
ła kontroli. Kontrole są wykonywane co ro-
ku we wszystkich jednostkach, bo taki ma-
my obowiązek. W tym samym czasie odby-
ła się kontrola w Zespole Szkół  im. F.Nan-
sena w Piastowie. 
 Chciałam zauważyć, że Zarządu Po-
wiatu Pruszkowskiego nie można posądzić 
o umyślne prześladowanie p. Krystyny Szy-
dłak. Gdyby faktycznie tak było to po pro-
stu nie została by, ponownie i bez konkursu 
, powierzona jej funkcja Dyrektora Zespołu 
Szkół T. Zana. Zaufaliśmy p. Krystynie Szy-
dłak przedłużając jej kadencję dyrektorską 
na kolejne 5 lat.

Proponuję sprawę zwolnienia pani dyrektor 
Szydłak zostawić do czasu rozstrzygnięcia 
jej przez sądy. Wróćmy do tematu przenie-

sienia Zana. Pomysł nie jest nowy, bo jakiś 
czas temu było o nim głośno. Protestowała 
młodzież, zbierane były podpisy przeciwko 
likwidacji szkoły. 
Oczywiście, docierały do nas pisma mło-
dzieży, powstające pod naciskiem i z inspi-
racji niektórych nauczycieli. Z drugiej stro-
ny, przychodzą do nas rodzice, którzy mają 
na ten temat zupełnie przeciwstawne zda-
nie. Wiemy właśnie od nich, że uczniowie 
1 i 2 klasy zostali przymuszeni do akcji tele-
wizyjnej; dostali koszulki i kazano im wyjść 
i protestować. Podczas manifestacji w pro-
gramie TVP 3 wśród uczniów krążyło pyta-
nie „co my tu robimy bo przecież, my chce-
my się przenieść i uczyć w lepszych warun-
kach” W sprawie wykorzystywania uczniów 
do takich celów interweniował w szkole wi-
zytator Kuratora Oświaty. Rodzice skarży-
li się również na sposób zbierania podpisów 
w akcji poparcia. Mówili, że uczniowie zo-
stali nakłaniani do podpisywania się na li-
stach nawet za rodziców. 

Czy są na to dowody? 
Jaki przebieg miała ta akcja wiemy właśnie 
od niezadowolonych rodziców. Takie dzia-
łania narażały młodzież na stres a co gor-
sza nawet na odpowiedzialność karną za 
fałszowanie podpisów. Awanturę wywołu-
je kilka osób, które są osobiście zaintereso-
wane takim przebiegiem zdarzeń. Rodzice 
młodzieży nie chcą ofi cjalnie sprawy pod-
nosić z powodu możliwości szykanowania 
ich dzieci, choć przeważająca ich część uwa-
ża, że przeniesienie Zana jest uzasadnione, 
bo młodzież uczyła by się w lepszych wa-
runkach.

Czy były prowadzone rozmowy z miastem 
na temat przekazania „Zana” miastu Prusz-
ków? Bo w wypowiedziach radnych miej-
skich taki argument jest mocno ekspono-
wany. Obaj radni występujący w programie 
TV zgodnie twierdzili, że miasto jest goto-
we na przejęcie „Zana”, a ponad stumiliono-
wy budżet miasta, z łatwością wystarczył-
by na zainwestowanie w szkołę pieniędzy, 
umożliwiających unowocześnienie szkoły 
i budowę sali gimnastycznej z prawdziwe-

go zdarzenia.
Nie pamiętam wystąpienia miasta, o przeję-
cie liceum Zana. Było natomiast wystąpienie 
Dyrektor Szydłak kierowane (bez uzgodnie-
nia z Zarządem czy Radą Powiatu) do Prezy-
denta Jana Starzyńskiego o przejecie szko-
ły przez Miasto Pruszków i nie spotkało się 
z zainteresowaniem. Był także wniosek To-
warzystwa Absolwentów i Przyjaciół Zana 
skierowany do Starosty o budowę dla Zana 
nowej siedziby. W roku 2006 Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego na wniosek radnych opra-
cował koncepcję rozwoju i podnoszenia po-
ziomu kształcenia szkolnictwa ponadgimna-
zjalnego w powiecie pruszkowskim. Doku-
ment został przedstawiony Radzie Powiatu 
i został przez nią przyjęty. Wtedy właśnie po-
wstała koncepcja powołania Centrum Szkol-
nictwa Zawodowego i Kształcenia Ustawicz-
nego i jest już ona w fazie realizacji. Na ten cel 
otrzymaliśmy środki unijne w wysokości ok. 
3 mln zł. W tej samej koncepcji przewidzia-
ne jest przeniesienie Zana do obiektów przy 
Gomulińskiego. Ale wcześniej musi być zre-
alizowany proces przeniesienia wszystkich 
szkół zawodowych do obiektu przy ul. Pro-
myka. Na Gomulińskiego docelowo zostało 
by tylko liceum sportowe powołane w tym 
roku i gimnazjum sportowe (funkcjonujące 
od 3 lat) oraz zespół szkół im Zana. Mówimy 
o zespole, bo „Zan” to nie tylko liceum, ale ca-
ły szereg szkół powołanych zresztą na wnio-
sek b. dyrektor. Skończmy wreszcie z mitem, 
że „Zan” to mała, kameralna szkoła, w któ-
rej panuje rodzinna atmosfera, gdzie wszy-
scy się znają i kochają. Zespół szkół miesz-
czących się w budynku na ul. Daszyńskiego 
to największa szkoła pod względem liczeb-
ności w powiecie - uczęszcza tu 570 uczniów. 
(Dla porównania LO Kościuszki 503, Zespół 
Szkół im. Nansena 265, ZSTiO z ul. Gomu-
lińskiego 463, ZS ul. Promyka 420 (dane z 20 
kwietnia 2009 roku) Jednoznacznie chcę tu 
powiedzieć, że nie ma i nigdy nie było zamia-
ru likwidacji tej szkoły.

Jeszcze jeden zarzut mocno eksponowany 
przez protestujących. Dlaczego nie została 
zbudowana sala gimnastyczna czy sporto-
wa? I w tym miejscu pozwolę sobie na ma-

łą osobistą refl eksję. Kiedy kończyłem wła-
śnie Liceum Zana (a było w pamiętnym 1968 
roku, czyli 41 lat temu :-( ) szkoła wygląda-
ła dokładnie tak samo jak dziś. Na lekcjach 
WF-u albo graliśmy w ping-ponga, albo ba-
wiliśmy się piłeczką. Na nic innego nie było 
miejsca. Dziś jest tak samo. A podobno by-
ły plany budowy małej hali sportowej? Co 
sprawiło, ze powstała tylko... nie w „Zanie” 
a w konkurencyjnym „Kościuchu”? Może, 
dlatego w reportażu emitowanym w Prusz-
kowskiej Telewizji, liceum Kościuszki na-
zwane zostało „benefi cjentem”? Czy mo-
że Pani wyjaśnić, o jakie benefi cja chodzi?
W  liceum Kościuszki taka hala powstała. 
Tylko tam sala już była, a jej stan technicz-
ny groził katastrofą budowlaną. Poza tym 
w LO Kościuszki było miejsce na jej wybudo-
wanie. Tu niestety nie. A plany owszem były, 
nie bardzo możliwe do zrealizowania.

Pojawiła się jeszcze jedna bulwersująca in-
formacja, jakoby grunt, na którym stoi bu-
dynek szkoły jest tak atrakcyjny dla dewe-
loperów, że przeniesienie „Zana” jest po to, 
aby powiat mógł go sprzedać pod budowę 
apartamentowca. Słyszałem nawet, z ust 
pewnej damy trzeciego wieku, że miała Pa-
ni osobiście publicznie powiedzieć na spo-
tkaniu, że grunt ów już dawno jest któremuś 
z nich obiecany, czy nawet sprzedany. Apar-
tamenty dla krezusów kosztem młodzieży 
z niezamożnych rodzin? Powoływano się 
na wypowiedź wiceprezydenta Królikow-
skiego, który miał stwierdzić na spotkaniu 
w dniu 18 lutego br., że decyzje juz zapa-
dły i „Zan” ma być zlikwidowany w czerw-
cu 2010 roku. Co Pani na to?
Przypominam sobie takie pytanie na spo-
tkaniu ze słuchaczami Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Jedna z Pań zapytała mnie ja-
kie jest przeznaczenie tego terenu. Spra-
wa przeniesienia Zana jest sprawą odległą, 
a więc decyzja co tam będzie w przyszłości 
jest również odległa. Mamy swoje potrze-
by powiatowe np. może tam być ulokowa-
ny ośrodek psychologiczno-pedagogiczny 
i MDK. Powiedziałam również, że tym tere-
nem zainteresowany był Pan Prezydent Mia-
sta Pruszkowa Jan Starzyński, który mówił 
o nim, że byłby świetny pod budownictwo 
mieszkaniowe. I z takich wypowiedzi cyto-
wanych później we fragmentach powstają 
plotki, które powtarzane i ubarwiane zmie-
niają diametralnie ich sens.
 Na koniec chcę oświadczyć, że nie ma 
i nie było pomysłu likwidacji liceum „Za-
na”. Jeśli chodzi o przeniesienie szkoły, to 
chcę uspokoić wszystkich protestujących. 
Jeśli będziemy go przenosić, to termin jest 
odległy, ponieważ na razie nie ma gdzie go 
przenieść. Jeśli jest mowa o budynkach przy 
Gomulińskiego, to tam dopiero przystępu-
jemy do rozbudowy tej szkoły. Do wybudo-
wania nowego skrzydła, wyburzenia starego 
baraku, który też grozi katastrofą budowla-
ną. Ma w tym miejscu w przyszłości powstać 
duży nowoczesny kompleks szkolno-sporto-
wy łączący tradycję Zana i sportowe tradycje 
MOS-u, z liceum sportowym i gimnazjum 
sportowym.
Dziękuję za rozmowę

  Spór o „Zana” rzeczywisty czy wyimaginowany trwa od kilku 
lat. W pewnych okresach przycicha, w innych przybiera na sile. 
Przypuszczam, że w przyszłym (wyborczym) roku wybuchnie ze 
zdwojoną energią. Czy i komu jest potrzebny? Na pewno najmniej 
uczniom. Czy nie jest pora, aby zamiast prezentować swoje racje 
głównie poprzez media i eskalować konfl ikt wszyscy zainteresowani 
spotkali się i uzgodnili stanowiska? Takie rozwiązanie uważam za 
najbardziej racjonalne. Bo, póki co, innego nie widać.

O likwidacji „Zana” ze Starostą Pruszkowskim Elżbietą Smolińską
Pruszków. Awantura o Zana stała się głównym tematem pruszkowskich plotek. Zahuczało i w mediach: Wyborcza, Życie Warszawy, reportaże telewizyjne w TVP-

Informacje, TVN, lokalnej kablówce. „Ręce precz od Zana”, „Przywrócić Panią Dyrektor”, „Ruszycie Zana będzie kaszana” głoszą transparenty wywieszone na szkolnym 

parkanie. Przebierańcy w koszulkach „I love Zan”. Zadyma aż miło...

rozmawia Bolo Skoczylas

Komentarz redkacji
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Pruszków. Z zapowiadanej internetowej „chmury” nad Pruszkowem pojawiły się do tej pory sy-

gnalnie dwa nieśmiałe obłoczki. Kłopot w tym, że z ich obserwacji nie wynika na razie zapowiada-

na obfi tość „złotego deszczu” w postaci bezpłatnego internetu dostępnego dla każdego chętnego.

W  kwietniu miasto Pruszków ustami 
swych prezydentów obwieściło począ-
tek ery bezpłatnego dostępu do internetu 
dla mieszkańców (pisaliśmy o tym szerzej 
w WPR52). Zarząd miasta wytyczył wła-
ściwe kierunki, radni przyjęli odpowied-
nie uchwały i… ruszyło! Na miejskiej stro-
nie internetowej www.pruszkow.pl  poja-
wiła się krzepiąca informacja:

BEZPRZEWODOWY DOSTĘP DO INTERNETU
Na terenie miasta Pruszkowa dostępne są dwa punk-
ty hot-spot (czyli obszary w którym możesz skorzystać 
z bezprzewodowego dostępu do Internetu). Użytkowni-
kami mogą być wszyscy posiadacze komputerów prze-
nośnych i  innych urządzeń wyposażonych w  techno-
logię WLAN, którzy cenią sobie swobodne korzystanie 
z Internetu.
a) przed Urzędem Miasta na ulicy Kraszewskiego 14/16;
b) przed Gimnazjum nr 4, od strony ulicy Kopernika.
Nazwy sieci (SSID) poszczególnych punktów to:
- URZAD - dla punktu przed urzędem; 
- GIMNAZJUM - dla punktu przed gimnazjum.
Adresy IP po połączeniu są przydzielane automatycznie 
przez serwer DHCP.  Logowanie do sieci URZAD i GIMNA-
ZJUM nie wymaga podawania logowania i hasła. 
Punkty te zostały uruchomione pilotażowo do przepro-
wadzenia testów w związku z zamiarem budowy sieci 
WI-FI na terenia miasta. 
Przewidywany czas trwania pilotażu - do 15 czerw-
ca 2009 r. Bardzo prosimy o korzystanie z tego dostępu 
i dzielenie się z nami swoimi uwagami. 

     Dopingowani dochodzącymi do nas kry-
tycznymi opiniami próbujących „załapać” 
się na ten dostęp internautów – postanowi-
liśmy zakosztować bezpłatnego szczęścia 
i my. W słoneczny dzionek (deszczowe raczej 
nie wchodzą w grę z uwagi na dobro sprzętu) 
zasiedliśmy w zasięgu punktu dostępowego 
URZĄD, na ławeczce obok fontanny, 50 me-
trów od siedziby władz miejskich. Gdzie jak 
gdzie, ale tu liczyliśmy na „full service”...  
No, i przeliczyliśmy się!  Nasze wielokrot-
ne, bezskuteczne próby włączenia się do sie-
ci (i to na różne sposoby) w którymś momen-
cie zaczęły się nam kojarzyć bardziej z łącz-
nością telefoniczną „na korbkę” w okopach II 
wojny światowej (żywcem z „Czterech pan-
cernych”), niż z nowoczesną łącznością XXI 
wieku.  W końcu zrezygnowaliśmy… 
      Nie pozostało nam nic innego, jak wes-
przeć się „fachowcem”. Doskonale w tej ro-
li sprawdził się Zbyszek Bednarek, jeden 
z  pierwszych pomysłodawców i  wielolet-
nich orędowników bezpłatnego internetu 
w Pruszkowie, dziś zawodowiec w tej branży.
    - Sprawdzałem to wielokrotnie – uspo-
kaja nas Zbyszek - Z niewiadomych wzglę-
dów punkt URZĄD bardzo często nie dzia-
ła. To prawdopodobnie wina źle dobranego 
w urzędzie sprzętu lub jego błędnej konfi -
guracji. Odnosi się w ogóle wrażenie „ama-
torszczyzny” w uruchamianiu tych pierw-
szych punktów dostępowych. Po pierwsze 
komunikat nie zawiera żadnych informa-
cji o wymaganiach sprzętowych, a kompu-
tery sprzed paru lat obsługujące Windows 
95/98/Me mogą sobie z tym nie poradzić. 
Brak również podstawowej informacji na te-
mat konfi guracji sieci bezprzewodowej, po-
dano jedynie jej nazwę (SSID) i poinformo-
wano o automatycznym przydziale adresu 
IP, zabrakło jednak informacji o wyłączeniu 
szyfrowania. Punkt dostępowy GIMNA-
ZJUM pracuje na kanale 9, „walcząc” na nim 
z dwoma innymi sieciami, podczas gdy ka-
nały od 1 do 8 pozostają w ogóle niewykorzy-
stane (!?). Poza tym, z ekonomicznego punk-
tu widzenia, po co w ogóle uruchamianie na 

tym etapie nowego punktu URZĄD skoro je-
go zasięg w zasadzie pokrywa się z istnieją-
cym wcześniej punktem w bibliotece na ul. 
Kraszewskiego (punkt PIMBPICZ). Wystar-
czyłoby w  nim zamontować samą antenę 
zewnętrzną. Błędów jest zresztą więcej, np. 
w informacji piszą o „technologii WLAN”, 
w sytuacji, gdy tu mamy do czynienia z tech-
nologią Wi-Fi, a to nie to samo. 
 Niedopatrzenia czy brak wiedzy? Tak, 
czy owak, brak profesjonalizmu fi rmowany 
niestety przez Urząd Miasta. A efekt jest ta-
ki, że niewielu z tego dobrodziejstwa korzy-
sta, bo mało kto potrafi  przez to wszystko 
przy tak skąpych informacjach przebrnąć…

Prymusi trzeciego wieku klikają w wiek XXI
W tym kontekście trochę żal, przede wszyst-
kim uczestników bezpłatnych kursów kom-
puterowych organizowanych tuż obok przez 
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Wypełniając treścią unijne programy „Przy-
spieszania e-rozwoju Mazowsza” i „Przeciw-
działania wykluczeniu cyfrowemu” Bibliote-
ka przy ul. Kraszewskiego 13 wraz z Urzę-
dem Miejskim rozpoczęła od maja prowa-
dzenie miesięcznych kursów podstaw obsłu-
gi komputera z wykorzystaniem edytora tek-
stów i łączności internetowej. Pomysł okazał 
się znakomity.
- Nasze kursy organizujemy przede wszyst-
kim z myślą o ludziach starszych, emerytach 
i rencistach, a także osobach okresowo bez-
robotnych – mówi pomysłodawczyni i kie-
rowniczka projektu Ewa Rednowska – To oni 
przede wszystkim są potencjalnymi klienta-
mi bezpłatnego internetu, bo na płatny ich 
nie stać. By mogli z niego korzystać muszą 

się nauczyć choćby podstaw posługiwania 
się  komputerem i dostępem do sieci. To za-
ledwie jeden miesiąc kursu, cztery zajęcia po 
półtorej godziny praktycznych ćwiczeń pod 
okiem instruktorów. Oczywiście chętni mo-
gą przychodzić do biblioteki poza zajęcia-
mi, żeby poćwiczyć samodzielnie. Zaintere-
sowanie tymi kursami przerosło nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Mamy 11 kompute-
rów, więc tylko tyle osób może się szkolić na 
jednym kursie, ale obecnie prowadzimy za-
pisy aż na listopad (!). Wszystkie miesiące 
poprzednie są już wypełnione do ostatnie-
go miejsca. Serce rośnie na widok tylu star-
szych ludzi pragnących nadążać za czasami, 
które ich przegoniły.
 Tak. To prawda! To właśnie oni i im po-
dobni są najbardziej trafnymi adresata-
mi idei bezpłatnego internetu. Ale kto bę-
dzie w stanie, jedynie po takim kursie pod-
stawowym, poradzić sobie z „instrukcją ob-
sługi” miejskiego, bezpłatnego internetu 
w pruszkowskich eksperymentalnych „ho-
t-spotach”? Komu zatem ma służyć owa „in-
ternetowa chmura”? Być może rzeczywi-
ście usprawni łączność pomiędzy miejskimi 
urzędami, ale czy rzeczywiście będzie szero-
ko dostępna dla mieszkańców?
 Czujemy się odpowiedzialni za ideę bez-
płatnego dostępu do internetu w  Prusz-
kowie. Dlatego z myślą o wszystkich tych, 
których nie stać na płatne usługi opera-
torów internetowych, zrobimy wszystko, 
aby jednak ta idea trafi ła „pod strzechy”. 
Aktualnie na naszej stronie internetowej 
www.gazetawpr.pl publikujemy „Poradnik 
Bezpłatnego Internauty” autorstwa naszego 
eksperta, Zbyszka Bednarka.                                                                      

„Punkt dostępowy URZĄD – internet dziś najwyraźniej miał „wychodne” [fot OL]

Dla kogo bezpłatny internet?
Olgierd Lewan

19 maja w Pruszkowskim Urzędzie 
Miejskim burmistrzowie i wójtowie 
9 gmin zachodniego Mazowsza podpi-
sali ostateczne porozumienie w spra-
wie wspólnej budowy sieci ścieżek ro-
werowych. Niespotykane w tej skali 
wspólne przedsięwzięcie, możliwe do 
realizacji dzięki spodziewanemu dofi -
nansowaniu ze środków Unijnych, do 
roku 2013 przysporzy nam w regionie 
126 km nowych ścieżek rowerowych.

K
oncepcja wspólnej budowy 
sieci ścieżek rowerowych łą-
czących najciekawsze miej-
sca naszego regionu, wypra-
cowana została przez Sto-

warzyszenie Gmin Zachodniego Mazow-
sza „Mazovia” (pisaliśmy o  tym szerzej 
w  WPR 48).  Gminy: Błonie, Brwinów, 
Leszno, Michałowice, Milanówek, Nada-
rzyn i Podkowa Leśna, do których później 
dołączyły Pruszków i Grodzisk Mazowiec-
ki, opracowały jedyną tego typu komplek-
sową sieć ścieżek rowerowych na Mazow-
szu. Pomyślana jest tak, by ścieżki dawały 
możliwość swobodnego wyboru i kształ-
towania tras wycieczek rowerowych, jed-
nocześnie docierając do najciekawszych  
miejsc w  regionie. „Magistralą” wschó-
d-zachód będzie w całym systemie ścież-
ka wzdłuż linii kolejki WKD, ciągnąca się 
od granicy gminy Michałowice z miastem 
Warszawa aż do Grodziska Mazowieckie-
go. Od tego kręgosłupa całego systemu 
odchodziły będą trasy poprzeczne dają-
ce m.in. możliwość dojechania na północy  
do Puszczy Kampinoskiej, a na południu 
do Lasów Nadarzyńskich i Młochowskich. 
Koszt inwestycji przekroczy 40 mln zł.
 Rolę lidera i  koordynatora projektu 
przyjął na siebie Pruszków. Z racji swoje-
go centralnego położenia na mapie projek-
tu oraz możliwości zaangażowania odpo-
wiedniego zaplecza organizacyjnego ma 
największe predyspozycje do wypełnie-
nia takiej roli. I trzeba przyznać, że z pod-
jętego zadania, jak na razie, wywiązuje się 
bez zarzutu, co podkreślali zgodnie samo-
rządowcy z  innych gmin, biorący udział 

w podpisaniu porozumienia.
 - To jest przedsięwzięcie niezwykle po-
żądane przez mieszkańców zachodniego 
Mazowsza i zdajemy sobie sprawę, że cze-
ka nas wszystkich związany z nim ogrom 
pracy – mówił Burmistrz Podkowy Leśnej, 
Andrzej Kościelny – Myślę, że będę wyra-
zicielem odczuć ogółu jeśli złożę nasze po-
dziękowania dla władz Pruszkowa. Wzięli-
ście na siebie ogromną pracę, która służyła 
będzie nam wszystkim, całemu regionowi. 
Dziękujemy!
Już po złożeniu przez obecnych podpisów 
pod dokumentem Prezydent Pruszkowa, 
Jan Starzyński zaapelował do zebranych:

-  Bez względu na reprezentowane przez 
nas ewentualne osobiste opcje polityczne 
chciałbym podkreślić, żeby wszyscy zebra-
ni mieli świadomość, że w tej sprawie re-
prezentujemy w tym porozumieniu tylko 
jedną opcję – SAMORZĄDOWĄ, w intere-
sie naszych lokalnych społeczności!
Nic dodać, nic ująć!
 Natychmiast po podpisaniu porozu-
mienia zostało ono dołączone do wniosku 
o dofi nansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach tzw. 
Priorytetu VI pn. Wykorzystanie walo-
rów naturalnych i kulturowych dla rozwo-
ju turystyki i rekreacji. I w tym przypad-
ku ma szanse sprawdzić się po raz kolej-
ny stare przysłowie: „W jedności siła”, bo-
wiem wniosek ma znacznie większe szan-
se zaakceptowania i realizacji jako wspólne 
przedsięwzięcie regionalne gmin, niż gdy-
by każda z nich składała go oddzielnie.

Olgierd Lewan

Porozumienie gmin 
w sprawie ścieżek rowerowych

126 km 
nowych ścieżek 

rowerowych do 2013 r.

Do 29 maja 2009 roku trwa nabór na uczestników projektu 
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W najbliższą sobotę, 23 maja, Centrum Handlowe 
Maximus w Nadarzynie organizuje „Wiosenne metamorfozy 
z Maximusem”. Akcja jest prowadzona pod patronatem Radia 
dla Ciebie (RDC) w dwóch etapach. Rozstrzygniecie drugiego 
z nich nastąpi już w ten weekend.

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

Konkurs jest prowadzony na antenie RDC. Każdy, kto potrzebuje wiosennej 
odmiany i napisze do radia maila z opisem, dlaczego powinien przejść taką me-
tamorfozę, może wziąć udział w tym konkursie. Autorki i autorzy wybranych 
maili będą mogli zmienić swój wizerunek dzięki poradom stylisty, wizażysty 
i fryzjera dokonujących wiosennych przemian uczestniczek i uczestników kon-
kursu w Centrum Maximus. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na 
stronie radia: www.rdc.pl

W najbliższą sobotę, nastąpi kolejne otwarcie Wiosennych Metamorfoz w Ma-
ximusie. Laureatki drugiego etapu konkursu będą mogły skorzystać z bezpłat-
nych usług fryzjera, stylisty i wizażysty znajdujących się w Centrum. Podczas 
całej sobotniej akcji, reporter RDC będzie przeprowadzał wywiady z uczest-
niczkami konkursu oraz specjalistami, którzy będą dokonywać wiosennych 
przemian uczestniczek. W trakcie trwania Metamorfoz, przewidziana jest se-
sja fotografi czna „przed” i „po” odmianie. Fotografi e uczestniczek wykonane 
„przed” i „po” akcji będą umieszczone na portalu radia. W kilka dni po akcji, 
uczestniczki oraz osoby w nią zaangażowane będą zaproszone do radia na wy-
wiad. Całe wydarzenie będzie szeroko promowane na antenie RDC i w prasie. 

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

    [mt]

Wiosenne metamorfozy z Maximusem

W sobotę i niedzielę, 23 i 24 maja w 
godzinach 10: 00 – 16: 00 wszystkie 
dzieci, które odwiedzą Centrum 
Maximus, będą mogły wziąć udział w 
wielu imprezach sportowych. W trakcie 
trwania całej imprezy, organizatorzy 
będą rozdawali wszystkim dzieciom 
watę cukrową, na osłodę dnia.

N
ajmłodsi będą mogli skorzy-
stać z dmuchanego placu za-
baw „Country”, wyśmieni-
tej zabawy dla małych po-
szukiwaczy wielkich przy-

gód. Czeka na nich także inna wspania-
ła atrakcja plenerowa. Krowa pełna mle-
ka! Jedyny taki konkurs, w którym nale-
ży wydoić jak najwięcej „mleka” w zada-
nym czasie. Nad prawidłowym przebie-
giem konkursu czuwa sędzia, przebrany 
w strój mleczarza.

Dla poszukujących wrażeń, Centrum 
proponuje „Sprężynującą linię Western”, 
czyli wyścig dla wszystkich małych i 
większych dzieci spragnionych wysiłku 
fi zycznego i dobrej zabawy oraz „Byka 
Rodeo Western”. Każdy z uczestników tej 
ostatniej gry ma za zadanie utrzymać się 
na grzbiecie poruszającego się na wszyst-

kie strony byka. Bez obaw, rodeo jest w 
pełni bezpieczne. Mogą z niej korzystać 
dorośli, ale także i dzieci, gdyż sterowa-
niem zajmuje się doświadczony operator. 

Sportowe wrażenia i dużo śmiechu za-
pewni wszystkim „Euro Bungee”, na któ-
rym będzie można wykonać niesamowite 
salta i skoki powietrzne. Nad bezpieczeń-
stwem czuwa wyszkolona obsługa. 

To nie koniec zmagań sportowych, do 
których zachęca organizator Dnia Dziec-
ka, Centrum Maximus w Nadarzynie. 
Wszyscy lubiący gry siłowe, mogą skorzy-
stać tu z „Młota Siłomierza” i wziąć udział 
w konkursie. Z siłomierza mogą także ko-
rzystać dzieci, bo jest on lekki do utrzy-
mania.  

Dzień dziecka w Centrum Maximus to 
także konkursy i zabawy dla najmłod-
szych prowadzone przez doświadczo-
nych animatorów kultury. Nad całością 
imprezy czuwa konferansjer, który za-
chęci do zabawy nawet tych najbardziej 
„opornych”.

Maximus to międzynarodowe centrum 
handlu produktami mody, w tym przede 
wszystkim odzieży, obuwia i galanterii. 

700 krajowych producentów i importe-
rów z całego świata, oferuje tu po najbar-
dziej konkurencyjnych cenach setki ty-
sięcy artykułów, w tym zabawek, ubio-
rów i butów dla dzieci i młodzieży. Zapra-
szamy rodziców do odwiedzenia naszych 
sklepów. Ich różnorodna i przystępna ce-
nowo oferta może stanowić dobre źródło 
inspiracji na zakup prezentu dla wszyst-
kich pociech w dniu ich święta. 

Dojazd do Centrum Maximus
Klienci mogą dojechać do Centrum ko-
rzystając z bezpłatnych linii MaxiBus, 
które kursują w dni powszednie oraz w 
soboty i niedziele. Nowe linie MaxiBus 
z Grodziska i z Pruszkowa. Szczegółowy 
rozkład jazdy znajduje się na stronie 
www.maximuscenter.pl

Do CHH Maximus można dojechać tak-
że komunikacją podmiejską, liniami au-
tobusowymi 703, 711 i 733. Przystanki na 
żądanie usytuowane są na szosie kato-
wickiej w Wolicy oraz pod Wolicą.

Od kwietnia, Centrum Maximus jest 
czynne codziennie w godzinach 9.00 - 
19.00* *W tym przedziale godzin hurtow-
nie otwierają lokale według potrzeb swo-
ich klientów.                                [mt]

Moc wrażeń na Dzień Dziecka w Maximusie

Niedługo Dzień Dziecka, święto wszystkich dzieci. Na tę okazję, dzieci czekają cały rok 
i chciałyby, aby takich dni było więcej. Centrum Maximus w Nadarzynie wychodzi naprzeciw ich 
oczekiwaniom i organizuje wcześniejszy, weekendowy Dzień Dziecka, już 23 i 24 maja. W najbliższy 
weekend, Centrum zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami do spędzenia aktywnego wypoczynku. 
W programie wiele atrakcji sportowych i konkursy z nagrodami.
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Raszyn
Koniec kwietnia to w samorządzie teryto-
rialnym czas prawdy. Radni wzszystkich 
szczebli samorządu udzielają albo nie abso-
lutorium wójtowi, burmistrzowi, prezyden-
towi. To wówczas na jaw wychodzą wszyst-
kie sztuczki, aby to, co deklarowano przy 
uchwalaniu budżetu uczynić możliwie spój-
nym z tym, co zweryfi kowało życie. A życie – 
jak to bywa – jest srogim jurorem. 
 Aby zrozumieć o co chodzi, postaramy 
się prześledzić budżet roku 2008 na przykła-
dzie gminy Raszyn. W grudniu ub. roku rad-
ni uchwalili budżet, który miał uczynić gmi-
nę Raszyn miodem i mlekiem płynącą. Mi-
mo sygnałów, że jest nierealny, radni koali-
cji przyjęli go bezkrytycznie. Dzisiaj nie tylko 
wójt, ale i oni muszą przełknąć czarę goryczy. 
Życie okazało się srogim nauczycielem. 
 Wydatki budżetowe przekroczyły pier-
wotny plan o prawie 2 miliony. (miało być 
81,3 mln zł wyszło 83,2 mln) W tym samym 
czasie wydatki na inwestycje spadły z 37,2 
mln na 30, 7 mln. Siedem baniek diabli wzię-
li. Dokładnie, bo zadłużenie gminy Raszyn 
wzrosło w tym czasie do rekordowego puła-
pu 16,1 mln złotych. Przypomnijmy, że obec-
ny wójt jednym z priorytetów swojej kampa-
nii uczynił hasło mówiące o zerowym lub 
„bliskim zeru” zadłużeniu gminy. Jak wy-
szło – widać. Życie weryfi kuje obietnice, bru-
talnie obnaża prawdę. Zamiast „zero” – po-
nad szesnaście milinów długu. 

W Milanówku zagrzmiało ostatnio 
społecznym oburzeniem. No, bo jak to 
jest możliwe, żeby w środku miasta 
chlubiącego się swoją leśno-ogrodową 
zielenią można było „wyciąć w pień” 
kilkanaście ogromnych 80-letnich 
sosen ogołacając tysiącmetrową 
działkę?   I to, co ciekawe – przy 
akceptacji odpowiedzialnych za ich 
ochronę urzędników(!)…

D
ziałka państwa D. mieści się 
przy samej ulicy Królew-
skiej (droga 719 Pruszków- 
Grodzisk) w pobliżu Szkoły 
nr 1. Jak większość działek 

w tej części Milanówka porośnięta jest 
starym drzewostanem sosnowym i znaj-
duje się w strefi e ścisłej ochrony konser-
watorskiej. Wraz z sąsiednimi posesjami 
stanowiła do tej pory element zielonego 
pasa leśno-ogrodowego, ciągnącego się 
wzdłuż ruchliwej trasy tranzytowej, ja-

kim jest ulica Królewska.
 Tak było do niedawna. Bowiem obec-
nie po wielkich sosnach na działce nie 
ma nawet śladu, a cały front posesji zaj-
muje duża, garażowata konstrukcja bu-
dowanej właśnie stacji obsługi samocho-
dów.
 - Właściciel wymyślił sobie, że wyko-
rzysta sąsiedztwo ruchliwej drogi i po-
stawi tu usługową stację obsługi pojaz-
dów – mówi Justyna Mietelska, prze-
wodnicząca koła Ligi Ochrony Przyro-
dy w Milanówku – I co przerażające, jak 
wymyślił, tak zrobił! I to uzyskując od-
powiednie zgody, których w myśl odpo-
wiednich przepisów nie powinien uzy-
skać. Nawet nie bardzo można wskazać 
konkretnego urzędnika odpowiedzial-
nego za niedopełnienie obowiązków, bo 
w dużej mierze winę ponosi tutaj niekon-
sekwencja obowiązujących przepisów, 
które często da się dowolnie interpreto-
wać.
 Inwestor bardzo sprytnie wykorzy-
stał nieszczelność kompetencyjnych sty-

ków odpowiedzialności poszczególnych 
urzędów. Ponieważ formalnie w planach 
zagospodarowania miasta jest to działka 
leśna, więc za zgodę na wyrąb drzew od-
powiada nadleśnictwo. To ono zwraca-
ło się (nawet dwa razy) do Urzędu Miej-
skiego o potwierdzenie możliwości wy-

cięcia drzew, a ponieważ ten nie opono-
wał, w końcu taką zgodę wydało.
 - Burmistrz tłumaczył nam, że aku-
rat w  pasie wzdłuż ulicy Królewskiej 
możliwe jest dopuszczanie lokalizacji 
usług, no bo gdzieś je przecież trzeba 
lokalizować – kontynuuje przewodniczą-
ca Mietelska - No i, że w tym przypad-

Walczyła o ekologię, a sama wycinała drzewa
Milanówek. Zamiast walki o spokój – wojna przeciwko spokojowi

Bogdan Marecki ku Urząd został wprowadzony w  błąd. 
Podobno budynek miał być znacznie 
mniejszy i związany z wycinką jedynie 
kilku drzew. Dlatego dał pozytyw-
ną odpowiedź Nadleśnictwu. Nie wia-
domo dlaczego zgodę na cięcie drzew 
wydał także Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków, który przecież powi-
nien nie dopuścić do takiej wycin-
ki na terenie podlegającym jego ści-
słej ochronie.  Ta sprawa wstrząsnę-
ła jednak Milanówkiem. Ostro zapro-
testowały lokalne organizacje społecz-
ne i  indywidualni mieszkańcy. W  koń-
cu jednak obywatele naszego miasta 
mają świadomość wspólnej troski o to, 
co jest naszym wspólnym dobrem i atu-
tem, czyli mieszkanie wśród drzew i zie-
leni. Trzeba też przyznać burmistrzo-
wi, że starał się natychmiast naprawić 
opieszałość swoich urzędników. Tych 
wyciętych drzew już się nie przywróci, 
ale zorganizował trójstronne spotkanie 
z Nadleśnictwem i Starostwem, na któ-
rym doprecyzowano granice kompeten-

ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
CENTRUM EDUKACYJNE PERFEKT

Pruszków ul. Helenowska 3, ww.szkolydladoroslych.pl
tel. (0 22) 758 66 33, (0) 509 488 669, (0) 502 265 995

Niskie 
czesne!

W Pruszkowie tegoroczna debata nad 
udzieleniem absolutorium Prezydentowi 
miasta Janowi Starzyńskiemu miała prze-
bieg nieco dziwny i  z  pozoru zaskakują-
cy. Po kuluarowych informacjach o nagłej 
„zmianie barw” jednego z radnych (z koali-
cyjnych na opozycyjne) obserwatorzy spo-
dziewali się twórczej dyskusji nad realizacją 
przez władze miasta ubiegłorocznego bu-
dżetu. Tymczasem, gdy po odczytaniu spra-
wozdania Komisji Rewizyjnej i opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej przyszedł czas 
na dyskusję… zapadła martwa cisza, prze-
rwana w końcu z ław opozycji wnioskiem 
o… 10 minutową przerwę. W koalicyjnych 
kuluarach pojawiły się głosy, że trudno jest 
być „przeciw” skoro był to najlepszy budżet 
na przestrzeni ostatnich lat. I chyba rzeczy-
wiście było trudno, bo nawet ta taktyczna 
przerwa nie pobudziła potencjalnych dys-
kutantów. W zarządzonym głosowaniu 12 
radnych opowiedziało się za udzieleniem 
absolutorium, natomiast pozostałych 10 
wstrzymało się od głosu. Żaden radny nie 
opowiedział się „przeciw”. Te 12 głosów, 
to było niezbędne minimum, żeby wnio-
sek o absolutorium przeszedł. Do tej nieco 
dziwnej sytuacji wokół udzielenia absoluto-
rium odniósł się też Prezydent Starzyński:
 - Dziękuję bardzo Radzie za udziele-
nie absolutorium. Rozumiem, że i u nas na-
stała era wkraczania polityki do samorzą-
du gminnego, i że ta „dyskusja”, a przede 
wszystkim głosowanie odbywało się pod 
presja polityczną. Mimo wszystko dziękuję 
wszystkim Państwu, że to absolutorium za-
padło, a przede wszystkim dziękuję moim 
współpracownikom za wyniki pracy, które 
doprowadziły do dzisiejszego pozytywnego 
rozstrzygnięcia.

Także i w Piastowie przebieg dyskusji nad 
udzieleniem absolutorium Burmistrzowi 
Zdzisławowi Brzezińskiemu, choć w znacz-
nie mniejszym stopniu, pokazał na rysują-
ce się podziały polityczne wśród radnych. 
Opozycyjni radni (w piastowskiej Radzie to 

radni z PiS) wytykali burmistrzowi, że wy-
datki na inwestycje zostały zrealizowane je-
dynie w 77%, ale jak sami przyznawali, był 
to wynik znacznie lepszy niż w latach ubie-
głych. W kończącym dyskusję głosowaniu 
Rada jednomyślnie udzieliła Burmistrzo-
wi absolutorium z realizacji ubiegłoroczne-
go budżetu. Warto podkreślić, że tym sa-
mym Burmistrzowi Brzezińskiemu wypa-
dałoby złożyć gratulacje z okazji swoistego 
jubileuszu. Było to już dwudzieste (!) abso-
lutorium w jego pracy na stanowisku bur-
mistrza miasta Piastowa.
 W  swoim podziękowaniu burmistrz 
Brzeziński podkreślił fakt jednomyślne-
go poparcia radnych w głosowaniu nad bu-
dżetem, co jego zdaniem świadczy o wspól-
nym, ponad podziałami politycznymi, po-
czuciu odpowiedzialności za jego realizację. 

Absolutorium udzielone zostało także 
w Michałowicach. Tam jednak już od dłuż-
szego czasu podziały w Radzie nie przebie-
gają według poglądów politycznych, a wy-
znaczają je granice administracyjne, od-
dzielające Komorów od reszty gminy. Tak-
że i tym razem przeciwko udzieleniu abso-
lutorium wójtowi Romanowi Lawrence były 
jedynie dwa głosy radnych z Komorowa. Ra-
zem z jednym głosem wstrzymującym się 
(także komorowskim) nie mogło to jednak 
stworzyć przeciwwagi dla pozytywnych 
głosów radnych z pozostałych części gminy.

Zupełnie odmienny od pozostałych prze-
bieg miała Sesja absolutoryjna Rady Miasta 
i gminy Brwinów. Ale zarówno jej przebieg, 
jak i wynik głosowania nie był dla nikogo, 
kto choćby raz obserwował obrady tego 
gremium, żadną niespodzianką. Absoluto-
ryjną sesję poprzedzały bowiem dwie wcze-
śniejsze, na których radni toczyli nieustan-
ne wielogodzinne dyskusje i spory z burmi-
strzem Andrzejem Guzikiem. Tematy, któ-
re poruszali dotyczyły zarówno zastrzeżeń 
do wykonania zadań przewidzianych do re-
alizacji w mijającym roku budżetowym, jak 

i samego stylu pracy burmistrza. Co wię-
cej, opinia Regionalnej Izby Obrachunko-
wej oceniająca sprawozdanie z  wykona-
nia budżetu za 2008 rok stwierdziła uchy-
bienia formalne w tym dokumencie. Rów-
nież niski wynik zrealizowanych inwesty-
cji (66%) budził poważne zastrzeżenia rad-
nych. Burmistrzowi zarzucano brak koor-
dynacji w działaniach, brak opracowania 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i złe 
wykorzystywanie środków budżetowych. 
Wynik głosowania nad wnioskiem o nie-
udzielenie absolutorium był, jak łatwo było 
przewidzieć, negatywny (12:9) dla burmi-
strza Brwinowa. Warto podkreślić, że bur-
mistrz nie otrzymał akceptacji rady już po 
raz czwarty. (!!!) 

Bogdan Marecki
Józef Wrzosek

 Kolejna hydra przejadająca pieniądze 
podatników to lokalna spółka komunalna 
EKO Raszyn. Na wstępie wchłonęła 1,2 mi-
liona „na rozruch”. Miała za to zdjąć z Urzę-
du Gminy liczne zadania a dodatkowo odcią-
żyć jego budżet. Okazało się wręcz przeciw-
nie. 
 Urząd gminy bez EKO Raszyn, na pen-
sje urzędnicze wydał ponad 3,5 mln czyli 
raptem o 147, 8 tys zł mniej niż w roku 2007. 
Stracił za to wpływy z tytułu opłat za wodę, 
kanalizację itp. Niebawem poznamy wyni-
ki fi nansowe EKO Raszyn. Przekonamy się 
wówczas ile faktycznie kosztuje podatników 
stworzenie kolejnej maszynki do przejada-
nia pieniędzy mieszkańców. A przypomnij-
my, że wraz z  powołaniem spółki komu-
nalnej opłaty za wodę i kanalizację wzrosły 
w Raszynie o kilkadziesiąt procent!
 Ogłoszone przez wójta Rajkowskiego 
wykonanie budżetu za rok 2008 to jeszcze 
jedna kompromitacja. Po odjęciu od wydat-
ków inwestycyjnych kwot wydanych na in-
westycje, na które umowy podpisano w mi-
nionej kadencji (4, 45 mln – oczyszczalnia 
ścieków i 623,6 tys – dom komunalny) i bio-
rąc pod uwagę gigantyczne zadłużenie, rze-
czywistość okazuje się smutna. Najsmutniej-

sze jest jednak to, że wydatki bieżące są niż-
sze o kilkanaście milionów od wydatków in-
westycyjnych, nawet tych robionych kosz-
tem długów. Długi zaś w roku 2008 w gminie 
Raszyn były rekordowe. W tym roku osiągną 
kolejny rekordowy pułap. Może nawet około 
30 milionów. 
 Niektórzy twierdzą, że to celowe działa-
nie. Kto bowiem będzie chciał rządzić w ko-
lejnej kadencji zadłużoną po uszy gminą? 
Kto za rok będzie się pchać do spłacania dłu-
gów wójta Rajkowskiego? No zapewne sam 
wójt, bo w czasie swojej kariery zawodowej, 
wójt głównie był wójtem. W  tym miejscu 
warto dodać, że uchwałą spolegliwych wój-
towi radnych, uchwalono mu iście ministe-
rialną pensję, 12 tysięcy miesięcznie.
(vide: http://bip.raszyn.pl/?a=3942)
PS: Radni koalicji wójta Raszyna, udzielili 
mu - oczywiście  - 30 kwietnia absolutorium.  

Piotr Iwicki
Szanowni czytelnicy. Taką analizę budżetu Państwa 

gminy, miasta czy powiatu możecie zrobić bez wycho-

dzenia z domu. Wystarczy wejść na strony interneto-

we Biuletynu Informacji Publicznej waszych urzędów 

i porównać uchwalony budżet na rok 2008 z tym wy-

konanym. Przekonacie się Państwo, że to dwa bardzo 

różne dokumenty. W większości zastraszająco różne. 

Polityka&Samorząd

Absolutoria w gminach

cji decyzyjnych i wypracowano podobno 
system eliminujący następne tego typu 
przypadki. I oby tak było!
 - W całej tej sprawie smutne jest to, 
że dotyczy ona ludzi, którzy do niedaw-
na aktywnie walczyli o  odciążenie ul. 
Królewskiej od ruchu samochodowego – 
dodaje Katarzyna Czajkowska-Strawiń-
ska, przewodnicząca Stowarzyszenia 
Przyjazna Komunikacja – Pani D. brała 
czynny udział w pracach Komitetu „Kró-
lewska” kierowanego przez jej sąsiada, 
Janusza Ewertowskiego. Oboje często 
szermując ekologicznymi argumentami 
walczyli o  wyprowadzenie drogi 719 
z  ulicy Królewskiej. Rozumieliśmy ich 
stanowisko i  tym bardziej trudno nam 
obecnie zrozumieć taką ich nagłą zmianę 
frontu. Już nie ma haseł ochrony miesz-
kańców przed uciążliwościami ruchu 
samochodowego, a w zamian za to jest 
wycinka drzew i wprowadzanie uciążli-
wej działalności usługowej, jeszcze bar-
dziej przyciągającej ruch kołowy na uli-
cę Królewską.
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 Waszym Zdaniem

Benio: No i już wiemy. Drzewa poszły pod topór, a multipleksu z bajera-
mi i tak nie będzie! Znacznie łatwiej jest panom urzędnikom niszczyć niż 
budować. Ale jak widać brak drugiego nie wstrzymuje pierwszego!... (ko-
mentarz do artykułu „Niecała prawda”)

Mietek: Ta ulica to koszmar. Chodziliśmy w jej sprawie do Burmistrza 
Brzezińskiego, ale zbywał nas. Sprawa dopiero ruszyła (bo na razie wciąż 
mamy zapowiedzi bardziej konkretne niż dotychczas, ale ulicy jeszcze nie 
ma), gdy o pomoc zwróciliśmy się do lokalnej prasy. (komentarz do ar-
tykułu „Ulica Marii Curie-Skłodowskiej”)
 
Patryk: Parę konkretów jest - przede wszystkim ta trasa przez Pruszków 
przy torach! Wreszcie jakiś niegłupi pomysł na przejazd przez Pruszków 
zamiast tej beznadziejnej koncepcji puszczania "obwodnicy" TKM przez 
Park Potulickich i osiedla przy WKD. Podpisywałem protest w tej sprawie 
i uważam, że każda inna koncepcja będzie lepsza niż ten pomysł TKM 
wydumany przecież jeszcze za czasów głębokiej komuny. A ta przy to-
rach to chyba najlepsze rozwiązanie, bo nikomu nie będzie przeszkadzała. 
(komentarz do artykułu „Koncepcja nowej sieci dróg na tere-
nie Powiatu Pruszkowskiego”)

 Najchętniej czytane

Szpitale. Fundacja Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy, założona 
m.in. przez Jurka Owsiaka przeka-
że do pruszkowskiego Szpitala Po-
wiatowego inkubator otwarty. 

Urządzenie to przeznaczone jest 
dla wcześniaków. Inkubator od-
powiedzialny jest za utrzymywa-
nie stałej temperatury ciała nowo-
rodka poprzez specjalny promien-
nik ciepła. Inkubator sam reguluje 
temperaturę dzięki informacjom 
przekazywanym z przymocowa-
nego do skóry dziecka czujnika.
 Sprzęt jest w pełni przygoto-
wany do pracy na oddziale.     [as]

Komunikacja. Wojewoda Mazowiec-
ki ma nowy pomysł na przyspiesze-
nie budowy ekspresówek na Gdańsk 
i na Kraków. 
 Proponuje, aby przecięcie tras S7 
i S8 połączyć z obwodnicą Magda-
lenki I Lesznowoli. Wojewoda liczy, 
że nowy pomysł przekona miesz-
kańców blokujących budowę tzw. 
trasy Salomea-Wolica w  okolicach 
Janek.
- Rozwiązanie wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców. Mam 
nadzieję, że pozwoli wreszcie ru-
szyć z budową południowego wylo-
tu z Warszawy – mówi wojewoda Ja-

Komunikacja. Przetarg na wykonaw-
cę przebudowy skrzyżowania Al. Je-
rozolimskie – Łopuszańska został już 
rozstrzygnięty. 
 O dziwo, żadna z konkurujących 
fi rm nie zgłosiła protestu. Zwycięz-
cą została austriacka fi rma Strabag, 
z  którą ZMID podpisze kontrakt 
wart 160 mln zł. 
 Jednak nie jest to jedyny prze-
targ dotyczący tej inwestycji. Obec-
nie 10 fi rm ubiega się o uzyskanie 
kontraktu na tzw. inżyniera kon-
traktu, czyli głównego nadzorcę bu-
dowy. Wszystkie inwestycje, które są 
dofi nansowywane przez Unię Euro-
pejska muszą być kontrolowane wła-
śnie przez inżyniera kontraktu.
 Zarząd  ZMID planował prze-
znaczyć na tą usługę prawie 11 min 
zł. Jednak po zapoznaniu się z ofer-
tami okazało się, że najtańszą pro-
pozycję złożyła francuska firma 
Egis Router-Scetauroute (2,3 mln), 
a najdroższą brytyjski Scott Wilson 
(5,6 mln). Zanosi się, więc na spore 
oszczędności.                                        [as]

cek Kozłowski.
 Nowa propozycja została zapre-
zentowana mieszkańców Raszyna 
i Lesznowoli na konsultacjach spo-
łecznych 5 i 6 maja.
 Zakłada ona budowę drogi eks-
presowej S8 (w kierunku Katowic) 
na odcinku Salomea - Wolica i dwu-
poziomowego skrzyżowania z "sió-
demką". Ten fragment S8 omijać bę-
dzie Raszyn i Janki, połączy istnieją-
ce drogi S8 i S7 z projektowaną połu-
dniową obwodnicą stolicy, Okęciem 
i Alejami Jerozolimskimi. Planowa-
ny termin realizacji inwestycji to IV 
kwartał 2009 – II kwartał 2012.

Budowy wylotówek ruszają pełną parą

Łopuszańska czeka 
na inżyniera kontraktu

Do pruszkowskiego 
szpitala trafi  nowy 
sprzęt 7.141

Unikalnych Użytkowników
20.574

wyświetleń strony

źródło: google analytics za okres jednego miesiąca
(20.04.09 do 20.05.09)

Komunikacja. Rząd upoważnił mini-
stra fi nansów do podpisania umowy 
z Europejskim Bankiem Inwestycyj-
nym (EBI) na przyznanie kredytu 
w wysokości 565 mln euro potrzeb-
nego do współfi nansowania inwe-
stycji "Obwodnica Warszawy - Pro-
jekt TEN" - poinformowało we wto-
rek Centrum Informacyjne Rządu. 
 Jak podano w komunikacie CIR, 
EBI dokonał wstępnej oceny projek-
tu już w 2007 roku. Projekt - obej-
mujący dwa odcinki dróg ekspreso-
wych: S2 Konotopa-Puławska (wraz 
z łącznikiem na lotnisko - S79) oraz 
S8 Konotopa-Powązkowska - jest 
szacowany na łączną kwotę 1 mld 
133 mln euro, w  tym kredyt EBI 
w wysokości 565 mln euro.
 Ponadto dla odcinka S2 przewi-
duje się fi nansowanie ze środków 
Unii Europejskiej. Pozostałe środki 
zostaną zapewnione záKrajowego 
Funduszu Drogowego.                [pap]

EBI może pożyczyć 565 
mln euro na inwestycję 
drogową

 Uzyskanie decyzji środowisko-
wej oraz decyzji na budowę nowe-
go przebiegu obwodnicy Lesznowo-
li i Magdalenki wziął na siebie Samo-
rząd Mazowsza. GDDKiA zobowią-
zała się sfi nansować w przyszłości 
budowę węzła łączącego obwodnicę 
z trasą.
 Wojewoda Jacek Kozłowski 
przekonywał mieszkańców Sękoci-
na, by wycofali protesty przeciw bu-
dowie nowej trasy ekspresowej, omi-
jającej Raszyn i Janki. Jest jeszcze 
szanse na jej otwarcie przed piłkar-
skimi mistrzostwami, bo drogowcy 
wykupili już 86 proc. gruntów.    [ms]

Ekonomia kretynów
Takim tytułem został opatrzony 
tekst zamieszczony na stronie in-
ternetowej www.raszyn.net.pl. do-
tyczący mieszkań komunalnych w 
Raszynie. Jego autor – Jacek Wi-
śniewski - szybko wyjaśnił, że nie 
posiada praw autorskich do tytułu, 
a jedynie go zaczerpnął.
„Wprawdzie słowo, które użyłem w ty-
tule jest określeniem mocnym, ale kie-
dy dyskutujemy o wydawaniu pienię-
dzy z naszych – mieszkańców Gmi-
ny Raszyn podatków, możemy głaska-
nie się po pleckach pozostawić w szat-
ni. Uprzedzam z góry, że nie jest to mo-
je określenie. Tak wypowiadał się wiel-
ce szanowany profesor na Zarządzaniu 
UW, o wykładanym przez siebie przed-
miocie, który nazywał się nomen omen 
….. „Ekonomią Socjalizmu”. 
Jak widać, sprawa „komunalek” 
nabiera w Raszynie rozpędu. Pisa-
liśmy o tym wielokrotnie. Nieza-
siedlony, wystawiony na sprzedaż 
dom  z 31-lokalami przy ul. Godeb-
skiego stoi pusty generując koszty 
utrzymania i ochrony. Na mieszka-
nia czekają zaś liczni, w tym ci, któ-

rych należało wykwaterować z do-
mów grożących zawaleniem.
„Sprawa domu komunalnego wybudo-
wanego przy ul. Godebskiego ma róż-
ne aspekty – pisze Wiśniewski. O tym 
ludzkim, związanym z katastrofalnym 
stanem mieszkań komunalnych, z któ-
rych powinno się w trybie natychmia-
stowym wyprowadzić najemców Pań-
stwo wiecie chyba już wszystko. Ale 
jest też aspekt ekonomiczny. Ponie-
waż dom komunalny, jak każda nie-
ruchomość kosztuje. Ten przy ul. Go-
debskiego kosztował 2700 zł za 1 m2. 
Dużo? Sporo, ale technologia tradycyj-
na pozwalająca eksploatować go przez 
nie mniej niż 60 lat może tyle w dzisiej-
szych czasach kosztować. Władza sa-
morządowa naszej gminy postanowi-
ła mieszkania w tym domu, który stoi 
już od lata ubiegłego roku pusty sprze-
dać. W zamian zamierza pobudować 
domy w technologii drewnianej, któ-
re będą miały okres eksploatacji usta-
lony na 25 lat. Może 30 w zależności 
od użytych materiałów. Na ostatniej 
sesji pytany o cenę za 1 m2 wójt, a ra-
czej jego zastępca poinformował zebra-
nych, że przetarg na projektowanie i bu-

dowę domów przy ul. Nadrzecznej wy-
grała fi rma za …. coś ok. 3000 zł za 
1 m2! Tak, ni mniej ni więcej; metr 
kwadratowy „drewniaka” w Gminie 
Raszyn będzie droższy od tegoż metra 
wybudowanego w tradycyjnej techno-
logii. Do tego należy dodać koszty wy-
najmowania mieszkań zastępczych dla 
obecnych lokatorów ruiny z Nadrzecz-
nej, koszty ochrony stojącego od ro-
ku budynku przy Godebskiego, koszty 
wszystkich ekspertyz, udowadniania, 
że wójt ma rację itd. Jest jeszcze jedno 
„ale”. Koszt 1m2 projektowanego do-
mu z drzewa w kontekście lat eksplo-
atacji budynku ma duże znaczenie dla 
czynszów. Otóż część ich podstawy na-
liczania nazywa się amortyzacją kosz-
tów budynku. I tak w wypadku „drew-
niaka” amortyzacja ta lub odpis bę-
dą musiały być ponad dwa razy więk-
sze niż w wypadku domu przy ul. Go-
debskiego. No chyba, że wójtowie stwo-
rzą kolejną fi kcję i nie będzie ona wli-
czana do czynszów. Tak, więc słuchając 
wypowiedzi wójtów w tej sprawie, wi-
dząc brak reakcji zasiadających na se-
sji radnych koalicji i rozumiejąc, że tym 
razem to już nie tylko mieszkańcy ru-

dery przy Nadrzecznej, nie tylko radni, 
ale wszyscy mieszkańcy wprowadzani 
są w błąd przez naszych wójtów, przy-
pomniałem sobie określenie używane 
przez mojego wykładowcę. Tak nieste-
ty dzięki wójtom możemy stać się kla-
sycznym dowodem na to, że ta wspo-
mniana „ekonomia kretynów” jest obec-
na w naszym życiu codziennym. Tylko 
jest jedno, ale. Przedmiotu „Ekonomia 
Socjalizmu” na Zarządzaniu UW nie 
ma już od 1989 roku. Dla pewności o 
źródło wiedzy wójta pozwalającej tak 
„sprawnie inaczej” zarządzać naszymi 
podatkami powinienem zajrzeć na Za-
rządzanie Transportem na Politechni-
ce Warszawskiej. Może tam wykłada-
ją go do dziś? 
Jacek Wiśniewski”
PS: Byłem już pytany o genezę na-
zywania przedmiotu przez wy-
kładowcę, którego katedrę prowa-
dził. Otóż mój profesor twierdził, 
że ekonomia jest jedna. Obowiązu-
je w krajach kapitalistycznych i so-
cjalistycznych. Tylko w tych dru-
gich zajmują się nią nie ekonomi-
ści a partyjni działacze. JW

Wybrał: PIW

Komunikacja. O budowie trójpozio-
mowego skrzyżowania u zbiegu Ło-
puszańskiej i Al. Jerozolimskich oraz 
o przetargach związanych z tą inwe-
stycją pisaliśmy już nie raz. 
 Obecnie po wygranym prze-
targu fi rma Strabag szykuje się do 
rozpoczęcia prac. Jak twierdzi pre-
zes fi rmy, Paweł Antoniuk budo-
wa powinna przebiegać bezkolizyj-
nie i bez utrudnień. Jest na to spora 
szansa, bo inwestycja zajmuje spory 
teren.
 Węzeł we Włochach będzie 
jednym z  największych w  stolicy. 
Główne jezdnie Al. Jerozolimskich 
usytuowane zostaną w tunelu pod 
skrzyżowaniem z  Łopuszańską, 
które zamieni się w olbrzymie ron-
do. Dodatkowo nad rondem zosta-
ną zbudowane dwie półkilometro-
we estakady, będące połączeniem 
Łopuszańskiej (od Okęcia) z  Ale-
jami (od Pruszkowa). W sumie na 
wszystkich jezdniach będzie aż 14 
pasów ruchu. 
 Wraz z wiaduktami i tunelami 
powstaną nowe chodniki, ścieżki 
rowerowe i ekrany akustyczne. Pla-
nowana jest również przebudowa 
ulicy Krańcowej, na której powsta-
ną dodatkowe miejsca parkingowe 
i pasy do skrętu w lewo.
 Jest to już ostatni etap inwesty-
cji wykonywanych wzdłuż Al. Jero-
zolimskich. Początek modernizacji 
rozpoczął się w 2001r., gdy zawalił 
się wiadukt nad linią kolejową, któ-
ry został odbudowany i poszerzo-
ny. Później przyszła pora na estaka-
dy nad rondem Zesłańców Syberyj-
skich i dwa skrzyżowania przy cen-
tach handlowych.
 Węzeł ułatwi dojazd do cen-
trum Warszawy mieszkańcom Ur-

susa, Włoch, Pruszkowa, Piastowa 
i wielu innych miast. Ponadto wie-
lu kierowców będzie mogło dostać 
się ta drogą do nowej wylotówki na 
Kraków i Katowice, której węzeł bę-
dzie znajdował się zaledwie 600m 
za Łopuszańską.
 Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i  Autostrad chce rozpo-
cząć budowę jesienią tego roku. Je-
śli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem Węzeł Łopuszańska i wylotów-
ka na Kraków i Katowice będą goto-
we w podobnym terminie.          [as]

Początek budowy Węzła Łopuszańska już tuż tuż

Komunikacja. Koleje Mazowieckie, Warszawska Kolej Dojazdowa i Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego podpisali szereg umów na mocy 
których przewoźnicy zyskają nowoczesne składy i będą mogli liczyć na 
remonty torowisk. Wieloletnie umowy są też doskonałą gwarancją dla 
banków, z których prawdopodobnie pozyskiwane będą środki na nowe 
inwestycje.
 Grzegorz Dymecki, prezes Warszawskiej Kolei Dojazdowej twier-
dzi, że spółka niebawem ogłosi przetarg na 14 nowych składów. Ta-
bor miałby zostać dostarczony do końca 2012r. Ogromne zmiany pla-
nowane są również w rozkładach jazdy WKD. Od 2013r. „kolejka” ma 
kursować z częstotliwością co 5 minut.
 Prezes Kolei Mazowieckich, Halina Sekita informuje, że obecnie 
trwa przetarg na 20 nowych elektrycznych składów. W czerwcu ma 
zostać ogłoszony kolejny, tym razem na 16 pociągów, które miałyby 
obsługiwać lotnisko Okęcie i Modlin.
 Wszyscy podróżni liczą na spełnienie tych obietnic. Do pełni 
szczęścia brakuje jeszcze tylko poszerzenia strefy wspólnego biletu. 
Obecnie do Pruszkowa na „jednym bilecie” można dojechać zarówno pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej jak i skła-
dami Kolei Mazowieckich. Niestety pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej na wspólnym bilecie mogą poru-
szać się tylko z Warszawy do stacji Opacz.                   [as]

WKD i KM ogłaszają przetargi na nowe składy
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 Niewątpliwą atrakcją obchodów Po-
wiatowego Dnia Strażaka w  Nadarzy-
nie był koncert z pokazem musztry pa-
radnej zaprezentowany przez Orkiestrę 
Dętą Nadarzyńskiej OSP. Orkiestra, któ-
rej sława i popularność w regionie rośnie 
z roku na rok jest dumą nie tylko nada-
rzyńskich strażaków i mieszkańców gmi-
ny, ale i całego powiatu. Trudno się zresz-
tą dziwić…
 Orkiestra powstała w  1998 roku 
z  inicjatywy władz Gminy Nadarzyn, 
które postanowiły ożywić przedwojenne 
tradycje strażackiej orkiestry dętej dzia-
łającej przy OSP w Nadarzynie. Kluczo-
wym elementem obecnego jej sukcesu 
było zainteresowanie poprowadzeniem 
orkiestry  jej obecnego kapelmistrza Mi-
rosława Chilmanowicza, Jako kapel-
mistrz i tamburmajor Orkiestry Repre-
zentacyjnej Wojska Polskiego,  chore-
ograf pokazów wojskowej musztry pa-

radnej, a zarazem instruktor na kursach 
kapelmistrzów i tamburmajorów dla ze-
społów amatorskich – nadawał się do tej 
misji idealnie.  I nie zawiódł pokładanych 
w nim nadziei!
 Już po kilku latach orkiestra zaczęła 
zdobywać sukcesy na krajowych konkur-
sach i festiwalach orkiestr dętych, a po 
nich przyszła kolej na sukcesy międzyna-
rodowe. Złote medale przywożone z ko-
lejnych festiwali i przeglądów międzyna-
rodowych - Rzym (i Watykan), Niemcy, 
a ostatnio nawet Chiny (!), spowodowa-
ły, że strażacka orkiestra stała się chyba 
najbardziej rozpoznawalną wizytówką 
Nadarzyna. W tej sytuacji trudno się dzi-
wić, że Mirosław Chilmanowicz, twórca, 
kapelmistrz i „dobra dusza” orkiestry jest 
jedną z najbardziej znanych i lubianych 
postaci w gminie, i że został ostatnio wy-
brany na Prezesa Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Nadarzynie.

Światowe sukcesy strażackiej 
orkiestry z Nadarzyna

W sobotę 16 maja w Nadarzynie swo-
je święto w ramach Powiatowego Dnia 
Strażaka obchodzili strażacy z Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu całego 
Powiatu Pruszkowskiego.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą 
mszą świętą w  intencji strażaków i  ich 
rodzin odprawioną w nadarzyńskim Ko-
ściele Św. Klemensa przez Kapelana Po-
wiatowego OSP i PSP, ks. Krzysztofa Go-
łębiewskiego i Proboszcza miejscowej pa-
rafi i ks. Andrzeja Wieczorka.  Po mszy 
uczestnicy uroczystości, poczty sztan-
darowe Ochotniczych Straży Pożarnych 
i  delegacje strażaków z  jednostek OSP 
z całego powiatu oraz liczni goście prze-
maszerowali pod remizę straży pożarnej 
w Nadarzynie, gdzie odbył się uroczysty 
apel.
 Jak co roku strażackie święto by-
ło okazją do wyróżnienia zasłużonych 
strażaków odznaczeniami i  medalami. 
Złotym Znakiem Związku przyznanym 
przez Zarząd Główny OSP uhonorowa-
ny został Zbigniew Rynkal, prezes OSP 
w Młochowie, a Złotym Medalem Zasłu-
gi dla Pożarnictwa odznaczono Grzego-
rza Nowaka z OSP w Nadarzynie. Wrę-
czono również srebrne i brązowe Medale 
za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Odznaki 
„Strażak Wzorowy”.  Odznakami Za Wy-
sługę Lat uhonorowano strażaków z dłu-
goletnim stażem w OSP, prawdziwym ne-

Powiatowy Dzień Strażaka

storem pożarnictwa okazał się druh Eu-
geniusz Helm, który odebrał odznakę za 
45 lat służby(!).
 W  trakcie uroczystości poświęcono 
również dwa nowe samochody strażackie, 
które otrzymały jednostki OSP w Nada-
rzynie i Młochowie. 
 Obecni na uroczystości honorowi go-
ście z władz wojewódzkich straży pożar-
nej oraz przedstawiciele samorządów zło-
żyli strażakom podziękowania i  życze-
nia. Wicestarosta Powiatu Pruszkowskie-
go, Dariusz Kowalski odczytał list gratu-
lacyjny, w którym Pani Starosta, Elżbie-

ta Smolińska, która nie mogła osobiście 
wziąć udziału w uroczystości, przekaza-
ła wszystkim strażakom w powiecie ser-
deczne podziękowania za ofi arną służbę 
i życzyła dalszych sukcesów, tak w służ-
bie, jak i na polu zawodowym i prywat-
nym.
 Po ofi cjalnym apelu uczestnicy uro-
czystości przemaszerowali do nadarzyń-
skiego Gimnazjum, na dziedzińcu które-
go odbył się bardzo widowiskowy koncert 
i pokaz musztry paradnej w wykonaniu 
słynnej już z sukcesów w kraju i za grani-
cą Orkiestry Dętej OSP w Nadarzynie.

 - Jako Komenda Powiatowa Straży Po-
żarnej mamy w swoim nadzorze i dowodze-
niu operacyjnym nie tylko naszą pruszkow-
ską jednostkę Państwowej Straży Pożar-
nej, ale również 11 oddziałów  Ochotniczych 
Straży Pożarnych w miejscowościach na tere-
nie Powiatu. Aż 10 z nich jest włączona w Kra-
jowy System Ratowniczo-Gaśniczy, co świad-
czy o  wysokim poziomie wyszkolenia na-
szych strażaków i doposażenia ich w potrzeb-
ny sprzęt. Jest wiele powiatów, w których za-
ledwie połowa Ochotniczych Straży kwalifi -
kuje się do działań w tym Systemie. 
 Tak wysoką ocenę naszej fachowości za-
wdzięczamy w dużej mierze opiece i fi nan-
sowemu wspomaganiu przez Starostwo Po-
wiatowe i samorządy lokalne. Ten przychylny 
dla nas i naszych działań klimat w lokalnych 
władzach powoduje, że jesteśmy wyposażeni 
w bardzo dobry, nowoczesny sprzęt, którego 
nie musimy się wstydzić nie tylko w porówna-
niu do sąsiednich powiatów, ale nawet w po-
równaniu z wyposażeniem jednostek strażac-
kich w zachodniej Europie. Posiadanie takie-
go sprzętu nie tylko pomaga w sprawnym pro-
wadzeniu rzeczywistych akcji, ale sprzyja też 
dobremu szkoleniu naszych strażaków. Dzię-
ki temu działania Straży Pożarnej w naszym 
powiecie są bardzo wysoko oceniane przez 
jednostki nadrzędne.
 Dzięki dużemu zaangażowaniu fi nanso-
wemu samorządu powiatowego jako jedyni 
w kraju jesteśmy wyposażeni w nowoczesny 
wóz dowodzenia, posiadający m.in. łączność 
satelitarną i który, z uwagi na swoje wyposa-
żenie, jest od nas wypożyczany nawet na akcje 
centralne poza naszym powiatem. Od ubie-
głego roku posiadamy również własną kame-
rę termowizyjną, a trzeba dodać, że na tere-
nie naszego województwa druga taka kame-
ra jest tylko w Warszawie. Przychylność Staro-
stwa zaowocowała między innymi zakupem 
nowoczesnego, ciężkiego samochodu gaśni-
czego, który może zabrać na akcję aż 10 ton 

wody(!). Ostatnio zakupiony został też nowy  
samochód kwatermistrzowski oraz ogromny 
namiot pneumatyczny, pompowany w kilka 
minut i w miarę potrzeby ogrzewany, co po-
zwoli nam na dużo sprawniejszą organizację 
ewentualnej opieki nad ludźmi ewakuowany-
mi w trakcie jakiejś akcji.
 Starostwo zaangażowało się też bardzo 
w prowadzoną przez nas budowę nowej straż-
nicy w Pruszkowie. Obecne, stare pomiesz-
czenia nie są już w stanie sprostać współcze-
snym wymaganiom. Nowa powiatowa straż-
nica budowana obecnie przy ul. Staszica bę-
dzie znacznie większa i  bardziej nowocze-
sna, co ma tym większe znaczenie, że to w na-
szej siedzibie mieści się też Powiatowe Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego. Dzięki bar-
dzo dużemu zaangażowaniu fi nansowemu 
Starostwa liczymy, że uda nam się być może 
przenieść do nowej strażnicy już na przyszło-
roczny Dzień Strażaka, czyli za rok.

 Charakter naszych działań jest związany 
w dużej mierze ze specyfi ką Powiatu Prusz-
kowskiego. Duża ilość dróg i gęste zaludnie-
nie powoduje, że około połowy naszych inter-
wencji to nie akcje gaśnicze, a wyjazdy do tzw. 
miejscowych zagrożeń: wypadków drogo-
wych, podtopień, usuwania konarów drzew, 
rojów pszczół, czy choćby… zdjęcia kota, który 
utkwił na drzewie. Na terenie powiatu odno-
towujemy średnio do 2 tys interwencji w ciągu 
roku, czyli około 5 dziennie. Na szczęście alar-
my fałszywe to zaledwie drobna ich część.
 Warto też podkreślić sukcesy OSP w po-
szczególnych miejscowościach. Wyróżnić 
trzeba szczególnie oddziały  OSP w Raszynie, 
Nadarzynie i Piastowie. Oddział w Nadarzy-
nie zasłynął też sukcesami swojej Orkiestry 
Dętej, która zdobywa już nawet laury między-
narodowe. Z kolei OSP w Nowej Wsi zasłynę-
ła lokalnie z… poduszkowców, których używa 
do akcji na wodzie i na lodzie.

Korzystając z okazji Powiatowego Dnia Strażaka o garść informacji na temat straży pożarnej 
w Powiecie Pruszkowskim poprosiliśmy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w 
Pruszkowie, starszego brygadiera mgr inż. Dariusza Drzewieckiego:

Straż nie tylko ogniowa

Kolejny raz Zespół Szkół im. Fridtjo-
fa Nansena w Piastowie bierze udział 
w projekcie Polskiej Fundacji im. Ro-
berta Szumana.

 Już w dniu 4 października 2007 ro-
ku, uczniowie z Zespołu Szkół im. Frid-
tjofa Nansena w Piastowie i stołecznych 
placówek zorganizowali happening na 
warszawskim placu Konstytucji. W Dniu 
Jedności Niemiec symbolicznie rozbi-
to mur na znak protestu. W ten sposób 
młodzież manifestowała przeciwko ste-
reotypom oraz uprzedzeniom i pokaza-
ła, że młodemu pokoleniu zależy na do-
brych stosunkach z Niemcami.
 Obecnie Polska Fundacja im. Rober-
ta Schumana w partnerstwie z Central-
nym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczy-
cieli oraz Gazetą Szkolną przy wparciu 
udzielonym przez Islandię, Liechtenste-
in i Norwegię ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego a także budżetu 
R.P. w ramach Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych jest współorganizato-
rem projektu  „Jak działa moja gmin@?”
 Celem przedsięwzięcia jest podnie-
sienie świadomości obywatelskiej i spo-

łecznej przed wyborami do PE. Zespół 
Szkół im. Fridtjofa Nansena został jedną 
ze szkół do tego ogólnopolskiego projek-
tu. W jego ramach młodzież brała udział 
w kwietniowej sesji Rady Miasta a w ma-
ju przeprowadzi (za pomocą 100 ankiet) 
monitoring działań gminy. 
 Od 25.04.2009 roku uczniowie 
uczestniczą w grze internetowej w któ-
rej wchodzą w  rolę radnych i  burmi-
strzów.
  W  ramach działań przeprowadzo-
nych na terenie szkoły zaplanowano 
w  maju konkurs wiedzy obywatelskiej 
„Gdybym był radnym, gdybym był bur-
mistrzem?” oraz konkurs plastyczny 
„Mój Piastów” 
Podsumowaniem projektu Jak działa 
moja gmin@? będzie spotkanie społecz-
ności szkolnej  z burmistrzem Piastowa 
panem Zdzisławem Brzezińskim w dniu 
26.05.2009 roku. Najbardziej aktyw-
nym uczniom rozdane zostaną nagro-
dy zakupione za pieniądze przeznaczo-
ne na dofi nansowanie przedsięwzięcia, 
w kwocie 700 zł. Ostatni etap projektu 
- symulacje wyborów samorządowych 
przeprowadzone zostaną w  30. szko-
łach wybranych przez Polską Fundację 
im. Roberta Schumana.

Jak działa moja gmin@?



Urząd Gminy Brwinów, 
ul. Grodziska 12
tel. 022 729 56 09
brwinow@brwinow.pl

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

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

Gmina Brwinów
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W czym Pani jako Europosłanka, może pomóc naszemu 
okręgowi?
W Parlamencie Europejskim najważniejsze są rozmowy w komi-
sjach i kuluarach. Chcę aby magiczna „ekologia” zamieniła się w 
praktyczne pieniądze dla konkretnych projektów z dziedziny ener-
gii odnawialnej. Najlepiej bez udziału Polskich urzędników. To 
przełoży się na mniejsze rachunki, czyste powietrze i niezależność 
od Rosji. 

Czy tylko ekologia? 
O nie, nie tylko ekologia, ale rachunek ekonomiczny. Poza tym mo-
ją ideą fi x jest prawda historyczna, którą europejczycy próbują po-
prawiać. Poza tym cała sfera dyrektyw i traktatów dotycząca jedne-
go Państwa europejskiego wymaga zdecydowanego głosu sprzeci-
wu -  i tak zamierzam działać.

Pytanie: a w jakim języku? 
Władam biegle językiem angielskim, komunikacja zatem nie spra-
wia mi kłopotu. 

Mandat Europosła łączy się z mandatem posła RP, czym 
może się Pani pochwalić?
Dotychczas złożyłam kilkadziesiąt interpelacji, tyle samo zapytań 
poselskich i wiele interwencji.Jednak najważniejszą dla mnie była i 
pozostanie więź z wyborcami na ich terenie.
 Przez ostatnie półtora roku przemierzałam cały okręg wzdłuż i 
wszerz. Wysłuchałam wiele opinii, starałam się pomóc wszystkim 
zgłaszającym się do mnie ze swoimi problemami. Po ewentualnym 
wyborze do PE zamierzam rozszerzyć działalność moich biur posel-
skich przez zatrudnienie kilkunastu osób z urzędu pracy-zwykle Ci 
ludzie są wartościowi tyle, że bez „znajomości”. Chcę dać im szansę.  

Dziękuję za rozmowę i Życzę Powodzenia
Bóg  zapłać.

Fryzjerstwo
w domu klienta

Baleyage od 65 zł!
Pruszków Piastów Komorów

tel. (0) 502 099 933

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

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

Zadzwoń: 668-397-627
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Po godzinach

24
-go maja rusza 
„Festiwal Otwar-
te Ogrody – Ko-
morów 2009”. Po 

raz kolejny  organizatorem festiwa-
lu w Komorowie jest Stowarzysze-
nie K40. W tym roku  przygotowali-
śmy dla Państwa wystawy, koncer-
ty, spektakl teatralny, spotkania 
z  ciekawymi i  znanymi osobami. 
Festiwal zainauguruje monodram 
„Cesarz” Ryszarda Kapuścińskiego 
w wykonaniu Jolanty Olszewskiej. 
 W kolejnych dniach czekać bę-
dą na Państwa wystawy fotogra-
fi czne, spotkania z podróżnikami 
i  projekcje fi lmów z  ich podróży, 
koncert piosenek do tekstów m.in. 
Agnieszki Osieckiej i  Wojciecha 
Młynarskiego, oraz spotkanie z go-
ściem festiwalu – Tomaszem Zubi-
lewiczem, który przedstawi swoją 
książkę - „Polska na pogodę i nie-
pogodę”. 
 Wstęp na wszystkie imprezy 
w ramach festiwalu jest wolny.
Festiwal Otwarte Ogrody – Ko-
morów 2009 dotowany jest przez 
Urząd Gminy Michałowice.

Harmonogram imprez 
w Komorowie:

24 maja (niedziela)
− godz.17.30 – otwarcie wystawy 
„Afryka daleka i bliska” - „Oberża 
u Michała”, 
ul. Kolejowa 9,
− godz.18.00 – monodram „Ce-

sarz” Ryszarda Kapuścińskiego 
w interpretacji Jolanty Olszewskiej 
Przedstawimy Państwu kameral-
ny spektakl - dziewczyna z pleca-
kiem przychodzi pod drzwi starego 
pałacu i próbuje odtworzyć, zrozu-
mieć historię tego miejsca. Wchodzi 
w kolejne role sług: poduszkowego, 
woreczkowego, moździerzowego, 
w świat rytuałów doprowadzonych 
do absurdu, aby przyjrzeć się etiop-
skiemu cesarzowi i jego dziwnemu 
światu, który stworzył.

30 maja
− godz.15.00 - miejska gra ple-
nerowa z rodzaju „Urban playgro-
und”, których zasady czerpią z tra-
dycyjnych podchodów i happenin-
gów organizowanych w przestrze-
ni miejskiej, tj. fl ash mob. Na czas 
gry uczestnicy przeniosą się w cza-
sie i wyruszą w podróż po dawnym 
mieście-ogrodzie Komorów, żeby 
inaczej spojrzeć na mijane co dzień 
miejsca.  Odwiedzić te najciekaw-
sze, najbardziej charakterystyczne, 
a czasem zupełnie nieznane. Prze-

strzeń fabularna gry będzie przy-
woływać czasy powstania miasta 
ogrodu, prowadząc przez najważ-
niejsze zdarzenia i wychodząc na 
spotkanie najciekawszych związa-
nych z Komorowem postaci. Projekt 
jest adresowany do mieszkańców 
Komorowa, wszystkich odwiedzają-
cych Komorów i zainteresowanych 
festiwalem Otwarte Ogrody.  Start 
w sobotę 30 mają o godz.15.00 na 
stacji kolejki WKD, przy mapie Ko-
morowa.
− godz.17.30 – zakończenie gry, 
liczenie zdobytych punktów , ogło-
szenie wyników – kawiarnia ArtCa-
fe, ul. Ceglana 2
− godz.18.00 – otwarcie wystawy 
fotografi cznej „Moja okolica”, wrę-
czenie nagród za najlepsze prace - 
ArtCafe
− pokaz fi lmów zrealizowanych 
w  ramach programu „Młodzież 
w działaniu” - ArtCafe

31 maja
− godz.12.00 – Krakowski Salon 
Poezji w  Komorowie - „Piosenki 

Festiwal Otwarte Ogrody

zespołu Pipes&Drums. Prócz tra-
dycyjnej szkockiej muzyki i tańca 
widzowie będą mogli skosztować 
również szkockich potraw.
Start godz. 18:30, Wstęp wolny, 
Miejsce: sala widowiskowa

Koncert 
FUNK De NITE&BRYAN CORBETT
Z  cyklu Jazzowe Środy - 27 ma-
ja (środa) w  Grodziskim Cen-
trum Kultury odbędzie się koncert 
FUNK De NITE oraz specjalnego 
gościa BRYANA CORBETTA 
Start godz. 20:00, Bilety: przed-
sprzedaż 20 PLN, w dniu koncertu 
25PLN, Miejsce: 3Club

Dzień Dziecka
Grodziskie Centrum Kultury za-
prasza 31 maja (niedziela) na Dzień 
Dziecka. W programie: malowanie 
największego uśmiechu świata, 
cyrkowe show, bajki w wykonaniu 
Tadeusza Rossa, wspólne czytanie, 
konkursy, zabawy i wiele innych.
Start godz. 12:00

Jazzowe Środy 
Grodziskie Centrum Kultury 
zaprasza na koncert z Cyklu 
Jazzowe Środy:
- 3 czerwca (środa) - Maciej Sika-
ła Trio
Start godz. 20:00, Miejsce: 3CLUB

MICHAŁOWICE
Dzień dziecka w Opaczy
Wójt Gminy Michałowice zaprasza 
24 maja (niedziela) na Dzień Dziec-
ka w Opaczy. W programie: tram-

BRWINÓW
Dzieci Śpiewają 
Towarzystwo Przyjaciół Brwino-
wa zaprasza 28 maja (czwartek) na 
wieczór słowno - muzyczny „Dzie-
ci Śpiewają”. W  programie liczne 
atrakcje, a także konkurs na naj-
lepszą piosenkę śpiewaną w przed-
szkolu.
Start godz. 17:00, Miejsce: Dworek 
Zagroda, Grodzisk 57

Uniwersytet Każdego Wieku
Uniwersytet Każdego Wieku za-
prasza na cykl spotkań przyrodni-
czych „Skrzydlaci Przyjaciel” 
- 29 maja (piątek) - Ptaki - nasi wro-
gowie czy przyjaciele? 
- 5 czerwca (piątek) - Zaprośmy 
ptaki do naszych ogrodów!
Start godz. 17:00

GRODZISK MAZOWIECKI
Spotkanie autorskie 
z Ewą Chotomską
Biblioteka Publiczna w Grodzisku 
Mazowieckim zaprasza 22 ma-
ja (piątek) na spotkanie autorskie 
z  Ewą Chotomską. Pisarka jest 
córką poetki Wandy Chotomskiej. 
Występowała jako Ciotka Klotka 
w telewizyjnym „Tik-taku”. Wraz 
z Andrzejem Grabowskim założyła 
zespół dziecięcy zespół „Fasolki”. 
Start godz. 12:00, Miejsce: sala wi-
dowiskowa Grodziskiego Centrum 
Kultury

Wieczór Szkocki
Grodziskie Centrum Kultury za-
prasza 23 maja (sobota) na występ 

polina, malowanie twarzy, bańki 
mydlane, dmuchane zamki i wie-
le innych.
Start godz. 14:00, Miejsce: Plac Za-
baw - Opacz Kolonia, Ryżowa 90

MILANÓWEK
Salonik Literacki z Antonim Liberą
Milanowski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku zaprasza 22 maja (pią-
tek) na Salonik Literacki z Anto-
nim Liberą. Spotkanie poświęco-
ne będzie najnowszej książce auto-
ra „Godot i jego cień”.
Start godz. 18:00, Wstęp wolny

Klimakterium i już
Scena teatralna zaprasza 29 maja 
(piątek) na musical „Klimakterium 
i już” - coś między kabaretem, mu-
sicalem a farsą. Bohaterkami mu-
sicalu są cztery kobiety w  wieku 
"menopauzalnym". Wszystkie ma-
ją problemy, z którymi muszą się 
uporać.
Start godz. 20:00, Bilety: od 30-50 
PLN do nabycia w  Milanowskim 
Centrum Kultury, Miejsce: Miejska 
Hala Sportowa ul. Żabie Oczko

V Festyn Urszulański 
oraz Święto Krówki 
Milanowskie Centrum Kultury 
zaprasza 31 maja (niedziela) na V 
Festyn Urszulański oraz Święto 
Krówki. W programie m.in. lote-
ria fantowa, zjeżdżalnia i trampo-
lina, stoisko kulinarne dla dzieci, 
pokazy taneczne, zabawy, konkur-
sy i wiele innych.
Start godz. 08:00

PIASTÓW
Przedstawienie 
teatralne „Recepta na lato”
Miejski Ośrodek Kultury Piastów 
zaprasza 31 maja (niedziela) na 
przedstawienie teatralne z cyklu - 
Mamo, tato chodź ze mną  pt. „Re-
cepta na lato”. 
Start godz. 12:30, 
Bilety: 5 PLN

PODKOWA LEŚNA
Muzyczny Salon Podkowy
Musicae Antiqua
CKIO zaprasza 22 maja (piątek) na 
Muzyczny Salon Podkowy - Musi-
cae Antiqua. Muzyka dawna wyko-
nywana na instrumentach z epo-
ki połączeniu z prezentacją histo-
rycznych technik wykonawczych 
i brzmienia autentycznego instru-
mentarium może okazać się od-
kryciem dla niejednego wytraw-
nego melomana. Wystąpią: Trom-
bastic, Zespół Puzonów Renesan-
sowych, Muzyka Dworów Europy. 
Start godz. 20:00, 
Bilety: 10 i 20 PLN, 
Miejsce:  Pałacyk Kasyno  

Filharmonia dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pałacy-
ku” to cykl edukacyjny przeznaczo-
ny dla młodych słuchaczy. 24 maja 
(niedziela) odbędzie się  spotkanie 
„Jazzowe nuty nie tylko z Podko-
wy...” - jazz jako spontaniczna for-
ma uprawiania muzyki. Wystąpi: 
Marzenna Grzymała z zespołem.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pałacyk Kasyno

informator kulturalny Milena Sołtysiak

„Miłość@tango.bar”
CKIO zaprasza 30 maja (sobota) na 
„Miłość@tango.bar”. Tango w wy-
razistej aktorskiej interpretacji 
Pauli Kinaszewskiej z zespół mu-
zycznym „Czerny Kot” w składzie: 
Dawid Lubowicz - skrzypce, Jarek 
Kutera - akordeon, Bartek Woźniak 
- gitara, Janusz Długokęcki - kon-
trabas 
Start godz. 19:00, 
Bilety: 10 i 20 PLN, 
Miejsce:  Pałacyk Kasyno  

Koncert Uczniów 
Szkoły Muzycznej "Crescendo"
Wydawnictwo muzyczne „Crescen-
do” z Podkowy Leśnej zaprasza 31 
maja (niedziela) na coroczny kon-
cert dzieci uczących się gry na for-
tepianie. W  programie: Vivaldi, 
Gurlitt, Rameau i inni.
Start godz. 16:00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce:  Pałacyk Kasyno  

Podróż do Stawiska 
w tempie 78 obrotów na minutę
31 maja (niedziela) w  Muzeum 
im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Sta-
wisku odbędzie się spotkanie „Po-
dróż do Stawiska w tempie 78 ob-
rotów na minutę”. Przedwojenne 
nagrania wybitnych polskich ar-
tystów przedstawi dr Tomasz Ler-
ski. Po spotkaniu otworzona zosta-
nie wystawa -  Grzegorz Pabel - ma-
larstwo.
Start godz. 17:00, 
Miejsce: Gołębia 1, 
Podkowa Leśna

PRUSZKÓW
Recital Rodzinny Elżbiety Marciniak 
„Pestki”
Miejski Ośrodek Kultury w Prusz-
kowie zaprasza 29 maja (piątek) na 
Recital Rodzinny Elżbiety Marci-
niak „Pestki” absolwentki LO im. T. 
Zana z towarzyszeniem Marty Ka-
szukiewicz - artystki teatru Ram-
pa, Jerzego Kuszakiewicza - muzy-
ka jazzowego i Karoliny Molińskiej 
- laureatki konkursu piosenki po-
etyckiej. W programie piosenki lat 
70-tych, 80-tych i nie tylko.
Start godz. 18:30, 
Wstęp wolny

II majowe spotkanie z książką 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Henryka Sinkiewicz za-
prasza 30 maja (sobota) na II majo-
we spotkanie z książką .W progra-
mie: Kiermasz Książki, gry i zaba-
wy dla dzieci oraz konkursy z na-
grodami.
Start godz. 10:00, 
Miejsce: taras i skwer przed 
Biblioteką Główną przy 
ulicy Kraszewskiego 13 

Koncert dla dzieci 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
w Pruszkowie zaprasza 6 czerwca 
(sobota) na specjalny koncert dla 
dzieci - „Opowieści o Beskidzie Ślą-
skim inspirowane muzyką” w wy-
konaniu kapeli górali WASALI. 
W programie: muzyka i gawędy gó-
rali Beskidu Śląskiego.
Start godz. 12:00, 
Wstęp wolny

W
  ramach tegoroczne-
go Festiwalu Otwar-
te Ogrody odbędzie 
się pierwsze Między-

narodowe Spotkanie Milanowian. 
Spotkanie odbędzie się w niedzie-
lę 7 czerwca br. na polanie przy ul. 
Starodęby  róg Mickiewicza, począ-
tek o godz. 10.00. Natomiast Festi-
wal Otwarte Ogrody rozpoczyna 
się już 5 czerwca i otwiera go uro-
czysta sesja Rady Miasta zorgani-
zowana z  okazji przypadającego 
w tym roku podwójnego jubileuszu 
Milanówka – 110. rocznicy powsta-
nia Letniska Milanówek i 90. rocz-
nicy utworzenia samodzielnej gmi-
ny Milanówek. Sesja odbędzie się 
w Teatrze Letnim Milanowskiego 
Centrum Kultury przy ul. Kościel-
nej 3.
 W  czasie II wojny światowej 
i po jej zakończeniu losy rozrzuciły 
mieszkańców Milanówka po całym 
świecie. Z listów napływających do 
przyjaciół i  rodzin w  Milanówku 
wynika, że wciąż pamiętają o swo-
im mieście. Z łezką w oku wspomi-
nają dzieciństwo, lata szkolne, ko-
legów i przyjaciół. Z tych samych li-
stów wynika, że mieszkający gdzieś 
w Polsce lub w świecie milanowia-
nie żywo interesują się rozwojem 
miasta, wydarzeniami w  mieście 
i  chętnie zaglądają na strony in-
ternetowe miasta Milanowskiego 
Centrum Kultury czy Towarzystwa 
Miłośników Milanówka aby dowie-
dzieć się, co słychać w mieście. 
 Przez całą sobotę i niedzielę za-

planowano wiele imprez w  mila-
nowskich ogrodach, które wkrót-
ce zostaną szeroko zaprezentowa-
ne na stronach internetowych mia-
sta.
 Mamy nadzieję, że Między-
narodowe Spotkanie Milano-
wian, które  odbędzie się 7 czerw-
ca (w niedzielę) początek o godz. 
10.00, w  ramach IV Festiwalu 
Otwarte Ogrody na polanie przy 
ul. Mickiewicza i Starodęby, stanie 
się dobrą okazją do odnowienia sta-
rych przyjaźni, przyczyni się do po-
głębienia więzi z Milanówkiem.
Co w programie spotkania?
Przewidziano m.in. spotkanie 
z burmistrzem Milanówka Jerzym 
Wysockim, który zaprezentuje ak-
tualne problemy miasta, informa-
cję o aktualnie dostępnych w sprze-
daży wydawnictwach na temat 
miasta ze szczególnym uwzględ-
nieniem dwóch pięknych albumów, 
rozmowę wspomnieniową, z której 
chcemy nakręcić fi lm dokumental-
ny. Z uwagi na konieczność przygo-
towania odpowiedniej ilości miejsc 
siedzących na polanie „pod dęba-
mi” prosimy o zgłoszenie swojego 
udziału w Biurze Promocji Miasta. 
W spotkaniu wraz z gośćmi mogą 
oczywiście uczestniczyć ich rodzi-
ny i przyjaciele, również i ci miesz-
kający w Milanówku.
Zgłoszenia przyjmuje Biuro Pro-
mocji Miasta, tel. (022) 392-65-
99; 499-48-70 ul. Warszawska 32;  
E-mail:  msitko@milanowek.pl

Andrzej Pettyn (Prezes TMM)

Międzynarodowe 
Spotkanie Milanowian

imprezy dla dzieci

Brella” w wykonaniu Zbigniewa Za-
machowskiego, oraz studentów III 
roku Akademii Teatralnej w War-
szawie; Dwór Polski w Pęcicach

4 czerwca
− godz.19.00 – spotkanie z  po-
dróżniczką Beatą Pawlikowską, 
projekcja slajdów i fi lmów z podró-
ży – Oberża u Michała

6 czerwca
− godz.12.00 – spotkanie dla 
dzieci w  ogrodzie M.Dąbrowskiej 
(Biblioteka Publiczna w  Komoro-
wie) z gościem festiwalu – Micha-
łem Rusinkiem, autorem książek 
dla dzieci, literaturoznawcą, tłuma-
czem, sekretarzem Wisławy Szym-
borskiej
− w  czasie spotkania rozmowa 
z ilustratorką książek Michała Ru-
sinka, zabawa w tworzenie ilustracji

7 czerwca
− godz.15.30 – „Komorów z histo-
rią kolejki WKD w tle” - spacer po 
Komorowie z  przewodnikiem Pa-
nem Zbigniewem Kowalewiczem; 
zbiórka stacja kolejki WKD w Ko-
morowie
− godz.17.10 – koncert piose-
nek „W drodze” do tekstów m.in. 
Agnieszki Osieckiej i  Wojciecha 
Młynarskiego, ogród prywatny 
przy ul. Akacjowej 6
− godz.18.00 – spotkanie z  go-
ściem festiwalu Tomaszem Zubile-
wiczem

Wydarzenia kulturalne. Komorów 2009 „Podróże dalekie i bliskie”
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MATEO,  narożnik, cena od  3 769 złROSSO, sofa, cena od 2 412 zł

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

www.mosciccy.pl
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Komunikaty

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

Naprawa zamków i stacyjek 
samochodowych 0 607 322 761 

Odnawianie mieszkań, elewacji, remonty, 
Warszawa okolice (022) 353 02 14

Ogrodnik 692 674 874

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

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

Remonty, gładzie, malowanie 517 698 290 

SPRZATANIE MIESZKAŃ, BIUR, LO-
KALI, NA STAŁE LUB JEDNORAZOWO 
793-950-613

Studnie wiercone  508 841 616

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

Układanie kostki brukowej, solidnie  
605 548 241

Układanie kostki brukowej 
i granitowej, 660 306 446 

Usługi remontowe F-VAT 
501 421 812

Różne

Wynajem limuzyn Lincoln 
791 917 299 

WWW Serwisy internetowe, portale, sys-
temy CRM, strony, tanio, szybko, solidnie, 
www.techarts.pl

Dam pracę

Do przetwórni warzyw, Da-
widy k/Warszawy do obi-
erania, produkcji i pakowania. 
Książeczka zdrowia. 
Tel. 022 720 57 42 wew. 125 

Firma zatrudni osoby do prac ogólnobu-
dowlanych (022) 758 50 49, 604 553 021 

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

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

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

Poszukujemy presera na wtryskarki i 
ślusarza da narzędziowni formy wtrys-
kowe 022 755 83 76, 022 755 84 35

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

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

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

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę Milanówek 
blisko stacji 504 640 661

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. 
PRUSZKÓW I OKOLICE 
511 262 175 

Nieruchomości – wynajmę 

Do wynajęcia teren ok. 4000m2 utwardzo-
ny, ogrodzony i monitorowany, pomieszc-
zenie biurowe ok. 30m2 Pruszków Gąsin 
502 122 801 

Dom z działką w Piastowie 
602 636 123

Wynajmę M3 Żyrardów, 604 717 114

Nieruchomości – sprzedam

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
"BILDEX"

022 759 93 77                  

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

Mieszkanie, Milanówek, 3 pokoje, 63m2, 
idealne, 512 044 461

Podkowa Leśna- Żółwin
Domy 207 m2 
608 459 175                          

Sprzedam 36m2 180 tyś. zł 504 563 226

Nauka

Matematyka: 603 713 495 (nauczyciel 
dojeżdża) 

Automoto - kupię

Cały, uszkodzony kupię 606 836 240 

Darmowe złomowanie pojazdów, trans-
port gratis 502 534 080 

Każde – gotówka 600 475 484

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

Kupię każdy – gotówka 880 600 318 

Automoto – sprzedam

Części używane, sklep inter-
netowy, www.szrotkasacja.pl  

Kupię

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

Antykwariat kupi dawne książki 
tel. 22 622 11 54 

Sprzedam

Drewno liściaste do kominka 
22 728 97 70 

Sprzedam bramę 4m i furtkę 90 cm, 
używaną otwieraną 600 zł 728 20 59

Usługi

Anteny  montaż serwis 603 375 875 

BHP PPOŻ Szkolenia Doradztwo 
obsługa profesjonalnie 600 321 347 

Brukarstwo, układanie kostki brukowej 
798-138 188  

Budowa domów 605 377 805 

Cement i kostka brukowa 022 499 56 98 

Docieplenia budynków, elewacje, pod-
dasza, zabudowy, G-K, gładzie, gruntow-
anie, remonty, adaptacje obiektów 
606 121 641 Faktury 

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

Domofony montaż serwis 603 375 875 

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

Gdy brakuje czasu na porządki 
Zadzwoń! 516-022-093, 
508-154-573
Sprzątamy biura, domy, miesz-
kania. Zapewniamy wysoki 
poziom wykonanej pracy

Glazura itp. 509 110 537 

Instalacje elektryczne w domach, miesz-
kaniach, układanie paneli podłogowych. 
Solidnie, uczciwie, VAT 607 659 561  

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

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

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie 
ceny 607 302 639

Kompleksowe układanie kostki bru-
kowej tel. 515 930 719 www.lewbruk.pl 

Krycie dachów 502 029 331 

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW  

• profesjonalna kadra instruktorska, 
• nauka testów na komputerze, 
• indywidualne dokształcanie osób z 

prawem jazdy,
• szkolenia kierowców na: przewóz osób 

i rzeczy
• możliwość opłat w ratach 
• badania lekarskie na miejscu
• od 50 zł miesięcznie !

PRUSZKÓW, UL. HUBALA 5 SDK 
TEL:   0-22 758 69 43, KOM: 0-601 266 806

 W. WADECKI
Pomoc w szukaniu pracy

ocn  i s a  s rony
Techniki poszukiwania pracy

u oprezen ac a
asa y rekru ac i

ozmowa kwa i ikacy na

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

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. 
U. z 2003 r. nr 80 poz. 721 ze zm.) oraz art. 6 ustawy 
z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg 
publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 154 poz. 958)

Zawiadamiam

o wydaniu postanowienia prostującego decyzję nr 87/08 
z  dnia 15 października 2008 r. o  ustaleniu lokalizacji 
drogi publicznej dla inwestycji polegającej na budowie 
drogi gminnej ul. Ujejskiego w Piastowie.

 Od postanowienia służy zażalenie do Wojewody 

Mazowieckiego, 00-950 Warszawa,Pl. Bankowy 3/5 za 
pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego, w  terminie 
7 dni od dnia jej doręczenia.
 Zgodnie z  art. 49 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 

tekst jednolity z późń. zm.) w przypadku zawiadomie-
nia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie siedmiu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.

 Postanowienie wraz z  załącznikami znajduje się 

do wglądu w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, ul. 
Kraszewskiego 14/16, 05 – 800 Pruszków.

SZYCIE ZASŁON 
I FIRAN

wzory katalogowe, 
solidnie, niedrogo
502-286-273

ul. Szkolna 7
Pruszków-Żbików

-

P.P.U.H. R. Siatecki
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Komunikaty

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie 
w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 realizuje projekt

„Z podniesioną głową zrób karierę zawodową” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

W ramach projektu w 2009 roku tutejszy Urząd przyznawał będzie 

zainteresowanym osobom bezrobotnym jednorazowe środki 

na podjęcie działalności gospodarczej.

O przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 

mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane co najmniej 1 miesiąc.

w Powiatowy Urzędzie Pracy w Pruszkowie 

Maksymalna wysokość środków o jaką mogą wnioskować osoby bezrobotne 

nie może przekroczyć 18 000 zł.

Niezbędne druki tj. regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie 

internetowej Urzędu

www.puppruszkow.go3.pl
oraz w pokoju nr 7.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu uzyskasz w siedzibie 

Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie
ul. Andrzeja 26 

pokój nr 9,
pod numerem telefonu 

(022) 758 60 58/59

 

Drodzy czytelnicy!

P
od koniec ubiegłego 
roku Stowarzysze-
nie Rozwoju Przed-
siębiorczości i  Ini-
cjatyw Lokalnych 

wspólnie z Towarzystwem Inicja-
tyw Społecznych „Nowy Świat” 
i Stowarzyszeniem Ruch Społecz-
no-Samorządowy „Nasza Metro-
polia” rozpoczęło   realizację pro-
jektu, który pomoże skuteczniej 
działać organizacjom pozarządo-
wym niezależnie od ich wielko-
ści czy profi lu działania. Realizu-
jemy nasz projekt w partnerstwie 
korzystając ze wsparcia fi nanso-
wego Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Działamy na Mazowszu, 
na Lubelszczyźnie i  w  Małopol-
sce. Ruch Społeczno-Samorządo-
wy „Nasza Metropolia” odpowia-
da za część mazowiecką.
 Chcemy namówić Was do ro-
bienia tego samego. Do łącze-
nia swoich sił w  gminach i  po-
wiatach, do wspólnego występo-
wania w imieniu Waszych lokal-

nych społeczności, do korzysta-
nia z szerokich możliwości wspar-
cia  Waszych działań ze środków 
unijnych.
 RSS „Nasza Metropolia” także 
jest organizacją pozarządową, ta-
ką samą, jak Wasze. My też szuka-
liśmy partnerów do działania. Za-
stanawialiśmy się, czy uda nam 
się sfi nansować realizację naszych 
pomysłów z któregoś spośród fun-
duszy UE. My też na początku sły-
szeliśmy, że „podobno brodaczom 
nie dają”.
 Zapraszamy Was na szkole-
nia. Na naszej stronie interneto-
wej: www.kapital-ludzki.eu znaj-
dziecie aktualne informacje na te-
mat ich miejsca i tematyki. Każde 
ze szkoleń będzie trwało 8 godzin 
lekcyjnych i obejmowało jeden lub 
kilka następujących bloków tema-
tycznych:
- funkcjonowanie samorządów,
- istota i zasady tworzenia poro-
zumień na szczeblu gminy i  po-
wiatu,
- miejsce i funkcja organizacji po-

W
dniu 17 kwietnia we-
szło w  życie długo 
oczekiwane zarów-
no przez pracodaw-

ców jak i osoby bezrobotne rozpo-
rządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie dokonywania 
refundacji kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy.
 Na jego mocy wprowadzone 
zostały zmiany dotyczące zasad 
i  możliwości ubiegania się przez 
pracodawców o  środki fi nansowe 
na stworzenie stanowiska pracy dla 
skierowanej przez urząd pracy oso-
by bezrobotnej oraz przez osoby 
bezrobotne o przyznanie środków 
na podjęcie działalności gospodar-
czej. 
 Podmiot prowadzący co naj-
mniej 6 miesięcy działalność go-
spodarczą, który zechce stworzyć 
stanowisko pracy dla osoby bezro-
botnej w ramach „refundacji kosz-
tów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowane-
go bezrobotnego” może otrzymać 
środki fi nansowe w wysokości 6 – 
krotnego przeciętnego wynagro-
dzenia, przyjmowanego na dzień 
zawarcia umowy pomiędzy urzę-
dem a  podmiotem prowadzącym 
działalność gospodarczą  na zakup 
sprzętów niezbędnych do pracy na 
tworzonym stanowisku. Aby jed-
nak doszło do podpisania umowy 
podmiot ubiegający się o refunda-
cję jest zobowiązany wypełnić sto-
sowny wniosek. Należy również 
udokumentować fakt prowadze-
nia działalności gospodarczej po-
przez przedłożenie stosownych do-

kumentów, np. wpisu do ewiden-
cji działalności gospodarczej oraz 
terminowość dokonywania wszel-
kich związanych z  jej prowadze-
niem opłat. Poprawnie wypełnio-
ny, posiadający określone załączni-
ki wniosek należy złożyć w sekreta-
riacie urzędu pracy. 
 Podmiot prowadzący działal-
ność gospodarczą,  korzystający 
z danej formy musi się jednak liczyć 
z obowiązkami, jakie niesie za so-
bą możliwość otrzymania niniejszej 
refundacji. Podstawowym obowiąz-
kiem jest konieczność utrzymania 
przez okres 2 lat stanu zatrudnienia 
na poziomie nie niższym niż z dnia 
złożenia wniosku o refundację. Jest 
on również zobowiązany do infor-
mowania urzędu o wszelkich zmia-
nach dotyczących zatrudnienia na 
stworzonym w ramach danej formy 
stanowiska pracy. Ponadto warun-
kiem przyznania niniejszej refun-
dacji jest obowiązek złożenia przez 
ubiegający się podmiot zabezpiecze-
nia ewentualnego zwrotu otrzyma-
nej refundacji w  formie: poręcze-
nia, weksla z poręczeniem wekslo-
wym, gwarancji bankowej, zasta-
wu na prawach i rzeczach, blokady 
rachunku bankowego albo aktu no-
tarialnego o poddaniu się egzekucji 
przez dłużnika.
 Również osoby bezrobotne, któ-
re chcą podjąć działalność gospodar-
czą mogą liczyć na fi nansową po-
moc ze strony urzędu pracy. Kwota, 
o jaką mogą się ubiegać to 6-krot-
ność przeciętnego wynagrodzenia, 
przyjmowanego na dzień zawarcia 
umowy pomiędzy urzędem a oso-

bą bezrobotną. Środki te mogą być 
przeznaczone na zakup środków 
trwałych, maszyn, urządzeń, ma-
teriałów, towarów, usług i materia-
łów reklamowych, pozyskanie lo-
kalu, opłatę wpisowego lub wkła-
du do spółdzielni socjalnej. Jednak 
podobnie jak w przypadku poprzed-
nio opisanej formy osoba korzysta-
jąca z pomocy musi złożyć stosow-
ny wniosek oraz wymienione w nim 
dokumenty. Musi również spełniać 
warunki zapisane w  ustawie, jed-
nym, z których jest konieczność pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
co najmniej przez 12 miesięcy, a tak-
że złożyć zabezpieczenie ewentual-
nego zwrotu otrzymanej refunda-
cji w postaci jednej z form, wymie-
nionych w poprzednio opisanym in-
strumencie.
 Szczegółowe zasady ubiegania 
się o  pomoc fi nansową w  ramach 
powyżej opisanych form zostały 
określone w sporządzonym na pod-
stawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy  (Dz. U. z 2008r. Nr 96, poz. 
415 z póz. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 17 kwietnia 2009r. (Dz. U. Nr 
62, poz. 512.) regulaminie, który 
jest zamieszczony na stronie inter-
netowej tutejszego Urzędu Pracy 
www.puppruszkow.go3.pl.
 Ponadto szczegółowe infor-
macje można uzyskać w  siedzi-
bie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Pruszkowie, ul. Andrzeja 26 (pok. 
nr 7) lub pod numerem telefonu 
(0-22) 758-60-58 wew. 34
                                                                                     

Rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw szansą powiatu

zarządowych w  działaniach na 
rzecz „dobrego rządzenia”,
- dialog obywatelski,
- sztuka negocjacji,
-współpraca z samorządem lokal-
nym,
- pozyskiwanie środków unijnych. 
 Oprócz szkoleń Pomożemy 
Wam w działaniu:
- stworzymy na Mazowszu sieć or-
ganizacji pozarządowych skupia-
jącą podmioty o  jak najszerszym 
przekroju działalności,
- pomożemy w pierwszych chwi-
lach działalności tych sieci, przy 
tworzeniu statutu, ram organi-
zacyjnych oraz ustalaniu  zasad 
działania i podejmowania decyzji,
- postaramy się poprawić koordy-
nację Waszych działań,
- przekonamy Was o  korzy-
ściach płynących z  występowa-
nia razem, jako grupa organiza-
cji, w  sprawach, które są ważne 
dla Waszych miejscowości, gmin 
i powiatów.

Bogdan Socha
Koordynator wojewódzki Projektu

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

DOÂWIADCZENI SPECJALIÂCI  |  NOWOCZESNE APARATY  | CERTYFIKAT PTU  |  KRÓTKIE TERMINY

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

Mirek
Szczepański

Tomasz
Wasiak

Magda
Lusa

Grzesiek
Pacan

Skąd się wziął pomysł na Waypointrace?
Magda: Wszystko zaczęło się parę lat te-
mu po którymś z  Alleypiastów (naszym 
lokalnym, miejskim wyścigu rowerowym 
- przyp. red.). Jeden z kolegów wpadł na 
pomysł umieszczania w internecie współ-
rzędnych geografi cznych ciekawych miejsc 
i zrobienia z tego rywalizacji. Tak powstało 
WaypointGame. 
Adam: Dopiero właśnie z Waypointgame 
i  Alleypiasta narodził się WaypointRace. 
Zauważyliśmy brak rowerowych imprez na 
orientację na Mazowszu, a z racji naszych 
wcześniejszych doświadczeń wiedzieliśmy, 
że WaypointRace na pewno się pod Warsza-
wą przyjmie.

Dlaczego wyścig jest za darmo?
Grzesiek: Wszystko co najlepsze zawsze jest 
za darmo!
Adam: To pytanie się często pojawia. Wy-
ścig jest za darmo ponieważ, chcemy aby 
dotarł do jak najszerszego grona odbior-
ców. Ponadto duże wsparcie Urzędu Mia-
sta w  Pruszkowie oraz grona sponsorów 
pozwala nam na zrezygnowanie z opłaty 
startowej.
Mirek: Powiem więcej. Tam gdzie jest cena, 
tam jest towar. Chcielibyśmy, aby Waypoin-
trace nie był traktowany jak towar, ale jak 
wielkie rowerowe święto, którego nie da się 
kupić. Jeśli zapraszamy kogoś na urodziny, 
to nie oczekujemy, że ten ktoś kupi bilet. Co 
najwyżej, jeśli ma ochotę i czas, może nam 
pomóc w przygotowaniach. To jest zawsze 
bardzo miłe i rzeczywiście wiele osób nam 
bezinteresownie pomaga. 

Kto jest organizatorem i ile osób jest zaan-
gażowanych w budowę imprezy? 
Wszyscy: Trzonem inicjatywy jest grupa 
pięciu znajomych: Magdalena Lusa, Grze-
gorz Pacan, Adam Wojciechowski, Tomasz 

Wasiak, i Mirosław Szczepański. To w tym 
gronie zapadają kluczowe decyzje i  to na 
ich barkach spoczywa najwięcej obowiąz-
ków. Jednak Waypointrace nie istniałby 
bez wsparcia sponsorów, którymi w  tym 
roku są: Urząd Miasta Pruszków, a także 
fi rmy: Velmar, Demart, Żak, GLOBTREX, 
Rewasz, Raid Light, Iniva, Hesjan, siłow-
nia Body Fitnes. Dużą pomoc otrzymujemy 
także od grupy Alleypiast oraz od swoich 
rodzin i przyjaciół, do których należy fi r-
ma ENO, która objęła opiekę nad Waypoin-
tracem 2009. Pomaga nam też BGŻ Arena. 
Naszymi patronami medialnymi są gazeta 
WPR i radio Bogoria.

Czy sami startujecie w podobnych wyści-
gach?
Grzesiek: Ej, nie ma podobnych ;)
Adam: Tak. Moje przygody z  rywalizacją 
sportową wyewoluowały właśnie w stronę 
imprez na orientację. Nadal jestem w tym 
zakresie początkującym zawodnikiem, ale 
mam kilka osobistych sukcesów, a nawet 
miejsca na podium w ogólnopolskich za-
wodach.
Mirek: Próbowałem prawie wszystkich ro-
dzajów ścigania – no, może poza wieloeta-
pówkami w rodzaju Tour de France i down-
hillem, we wszystkim byłem kiepski, ha ha. 
Wyścigi na orientację są zdecydowanie naj-
ciekawsze i często bardzo trudne. Brałem 
udział kilka razy w powszechnie znanym 
Harpaganie, ale także w wyścigu o nazwie 
Nocna Masakra, który odbywał się w grud-
niu, w  nocy, w  okolicach drawskich poli-
gonów. Do dziś to wspomnienie wywołuje 
u mnie dreszcze…

Czy, a jeśli tak to czym Waypointrace różni 
się od innych imprez?
Magda: WaypointRace jest imprezą dla każ-
dego!  Każdy - bez względu na wiek, kondy-

cję, no i budżet może wystartować w tym 
wyścigu. 
Grzesiek: Trasę i formę wyścigu staramy się 
tak skonstruować, by impreza była atrak-
cyjna zarówno dla profesjonalistów, jak 
i amatorów. Staramy się również dotrzeć 
do najmłodszych zawodników poprzez ka-
tegorię zespołów rodzinnych.
Adam: To co głównie odróżnia nasz wyścig 
od jemu podobnych to świetna atmosfera.
Mirek: Na Waypointrace zawsze świeci 
słońce.

Jak w jednym zdaniu określilibyście tego-
roczną edycję Waypointrace?
Magda: Świetna zabawa!
Adam: Atrakcyjna trasa, doskonałe towa-
rzystwo, wiele nagród i to wszystko w jesz-
cze lepszej oprawie niż w zeszłym roku.
Mirek: Wielkie święto rowerzystów?

Czy waypointy są już znane? Ile kilome-
trów będą miały optymalne trasy?
Magda: Waypointy są już znane. Optymal-
na trasa dla profesjonalistów nie powinna 
przekroczyć 83 km w zmiennym terenie, 
dla amatorów 40 km, a dla rodzin 15-20 
km. Wybierając punkty na tegoroczny wy-
ścig uwzględniliśmy uwagi, jakie zawodni-
cy nam przekazali po zeszłorocznej edycji. 
Tegoroczna trasa będzie trudniejsza i bar-
dziej leśna, a punkty, mam nadzieję, jesz-
cze ciekawsze.

Na co, przede wszystkim, powinni zwrócić 
uwagę uczestnicy?
Grzesiek: Niech nie zapomną wziąć ze sobą 
dobrego humoru.
Adam: Szczególnie odległe punkty będą 
bardziej niż w  zeszłym roku poukrywa-
ne w terenie. Wskazówką dla zawodników 
PRO powinno być uważne analizowanie 
kierunku najazdu na Waypoint.

Czy udział w Waypointgame może pomóc 
w  dobrym pojechaniu tegorocznego Way-
pointrace?
Magda: No jasne! W końcu Waypointrace 
to wyścig trasą specjalnie wybranych way-
pointów. Może się okazać, że wasz ulubiony 
waypoint z WaypointGame będzie jednym 
z punktów na tegorocznym Waypointrace.
Adam: Na pewno. WaypointRace odby-
wa się na terenach skąd wywodzi się WPG, 
więc można poczuć klimat wyścigu i podej-
rzeć jakie rodzaje waypointów preferują or-
ganizatorzy.
Mirek: Nie wiem. W tym roku nie brałem 
udziału w ustalaniu trasy. Nie chciałem jej 
znać, bo mam zamiar spojrzeć na wyścig 
oczami przeciętnego zawodnika. Wystar-
tować, wtopić się w tłum i przeżyć dokład-

nie to samo co inni, aby następna edycja by-
ła jeszcze lepsza. 

Jakie jest wasze największe marzenie ja-
ko Organizatorów?
Wszyscy: Naszym marzeniem jest, aby 
WaypointRace zapoczątkowało serię wy-
ścigów na orientację w okolicach Mazowsza 
i stało się imprezą jednocześnie pruszkow-
ską i międzynarodową. Wierzymy, że jest to 
realne, choć tak naprawdę wszystko zależy 
od zawodników i ich życzliwości dla impre-
zy. Bez tego nic się nie uda.  

Czego chcielibyście życzyć zawodnikom? 
Życzymy wszystkim powodzenia i trzyma-
my kciuki za jak najlepszy wynik!

rozmawiała ms

WaypointRace 2009 już 30 maja!
Wywiad. Rozmowa z organizatorami wyścigu rowerowego na orientację

Znicz Pruszków. Krzysztof Chrobak został 
trenerem piłkarzy pierwszoligowego Zni-
cza Pruszków. Zastąpił na tym stanowi-
sku Dariusz Kubickiego - poinformował 
prezes klubu Marek Śliwiński.
 
- Po kilku niepowodzeniach doszliśmy 
z trenerem Kubickim do wniosku, że po-
trzebna jest jakaś zmiana. Nie rezygnu-
jemy z walki o awans przez baraże i ma 
w tym pomóc Krzysztof Chrobak. Jeśli 
jednak teraz się nie uda, to pozostanie on 
także szkoleniowcem w przyszłym sezo-
nie - powiedział PAP Marek Śliwiński.
 51-letni Chrobak w przeszłości praco-
wał już krótko w pruszkowskim klubie. 
Prowadził także m.in. Polonię Warszawa, 
Amicę Wronki i Górnika Łęczna.
 Kubicki był trenerem Znicza osiem 
miesięcy. Jego podopieczni byli nawet li-
derem pierwszej ligi, ale w ostatnich pię-
ciu spotkaniach zdobyli zaledwie jeden 
punkt i spadli na piąte miejsce w tabeli.
- Nie zakładaliśmy walki o awans w tym 
sezonie, bo w lecie nasz zespół bardzo się 
zmienił, a personalnie jest chyba słabszy 
niż przed rokiem. Oczywiście, gdy dzię-
ki dobrej i skutecznej grze przyszły ko-
lejne zwycięstwa i pojawiła się okazja, to 
chcieliśmy ją wykorzystać, ale w ostat-
nich meczach drużyna zawodziła - dodał 
Śliwiński.

Jak podkreślił, w Pruszkowie trwa do-
piero budowa silnej drużyny. - My cią-
gle uczymy się piłki na tym poziomie. Wi-
dzew Łódź czy Zagłębie Lubin już mają 
zespoły na miarę ekstraklasy, w porów-
naniu z nimi jesteśmy ubogimi krewny-
mi. W Koronie Kielce i Górniku Łęczna 
też roi się od zawodników z doświadcze-
niem w ekstraklasie, nie wolno też zapo-
minać o Podbeskidziu Bielsko-Biała, które 
od kilku lat jest blisko awansu, a jeszcze 
mu się nie udało - stwierdził.
 Prezes Znicza przyznał, że w klubie 
próbowano wyciągnąć wnioski z nieuda-
nego fi niszu rozgrywek przed rokiem, ale 
"widocznie znowu gdzieś popełniono błę-
dy".
- Przed rokiem jednak mieliśmy bardziej 
doświadczony zespół. Teraz po serii 14 
meczów bez porażki musiał przyjść kry-
zys, szkoda tylko, że pod koniec sezonu. 
Nie składamy jednak broni. O dwóch czo-
łowych lokatach możemy zapomnieć, ale 
wciąż liczymy się w walce o baraże i do-
póki piłka w grze nie zrezygnujemy z niej 
- zakończył.
 Trzy kolejki przed zakończeniem roz-
grywek liderem pierwszej ligi jest Widzew 
Łódź - 63 pkt, który o trzy wyprzedza 
KGHM Zagłębie Lubin, o osiem Podbeski-
dzie i Koronę oraz o dziewięć Znicz. 

[pap]

Zmiana szkoleniowca w pruszkowskim zespole

Znicz Pruszków. Nic nie zapowiadało takiego 
obrotu sprawy. Jeszcze trzy tygodnie temu, 
Znicz Pruszków mający pięć punktów prze-
wagi nad drugim w tabeli Widzewem Łódź, 
zajmował pierwsze miejsce w tabeli i pew-
nie zmierzał do awansu do Ekstraklasy.  

 Począwszy od meczu z Zagłębiem Lu-
bin, Znicz nie zdobył kompletu punktów. 
W  pięciu ostatnich spotkaniach zespół 
z Pruszkowa, aż cztery razy poniósł poraż-
kę (remisując przy tym raz)! Na trzy kolej-
ki przed końcem sezonu nasza drużyna zaj-
muje już tylko 5. lokatę i biorąc pod uwa-
gę obecną formę oraz zespoły z jakimi bę-
dzie jeszcze grała ma iluzoryczne szansę na 
awans do Ekstraklasy. Znicz rozegra spo-
tkania z  Widzewem Łódź, Stalą Stalowa 
Wola oraz Podbeskidziem Bielsko – Biała. 
Na domiar złego, te dwa najcięższe mecze 
odbędą się na boiskach rywala. 
Sytuacja w tym sezonie jest prawie iden-
tyczna do tej sprzed roku. Wtedy to benia-
minek z Pruszkowa przez prawie cały se-
zon był rewelacją ligi, grał stabilnie, na rów-
ni z najlepszymi zespołami. Wiosenna seria 
spotkań bez porażki sprawiła, że drużyna 
z Pruszkowa mogła awansować w swoim 
premierowym sezonie. Niestety na kilka 
kolejek przed końcem przyszło niespodzie-

wane załamanie formy, w  konsekwencji 
czego Znicz zajął feralne 5. miejsce (pierw-
sze, które nie premiuje awansem). 
W  tym roku sytuacja wygląda identycz-
nie. Długa seria spotkań bez porażki i na-
gle w pięciu ostatnich spotkaniach zdoby-

ty zaledwie jeden punkt. Nikt  głośno nie 
chce mówić na temat sprzedawania me-
czów i ułatwienia tym samym awansu dru-
żynom bogatszym, ale dla wszystkich kibi-
ców naszego zespołu sytuacja jest trochę 
podejrzana.              [fs]

Znicz z nieba do piekła
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AKCES  
Pruszków, ul. Kraszewskiego 17, tel/fax: (022) 728 79 39

wycieczki 
krajowe i zagraniczne

obozy i kolonie 
dla młodzieży

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

oferty last minute!

PO CO JEŹDZIĆ DO WARSZAWY?
U NAS WSZYSTKO ZAŁATWISZ!

rok założenia
1996

Największa oferta wyjazdów turystycznych w Pruszkowie!

CENY JAK U 

ORGANIZATORÓW

 BIURO PODRÓŻY


