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UBEZPIECZENIA 
SAMOCHODOWE 

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

NAJTAŃSZA OFERTA NA RYNKU

nowy lokal, nowe menu, stare ceny!
022 758 44 87, 022 758 61 83

R E S T A U R A C J E

Sensacyjna wiadomość ukazała się w stołecznym 
Życiu Warszawy. Siłą wzięli chorego – krzyczał 
tytuł. Obita twarz, pogruchotana ręka. Pobili go 
policjanci. A dalej?    strona 6.

Czy uciekinier 
z Tworek został 
pobity przez policję?

Grodzisk ruszył, Pruszków czeka  s.4.
Ciężka przesiadka w Rakowie  s.6.
Nowi zawodnicy w Zniczu  s.14.

INFORMATOR KULTURALNY
plan wakacyjnych imprez  s.8.

DROGI I KOMUNIKACJA
informator komunikacyjny  s.13.

Niereformowalny 
Fundusz Zdrowia
(NFZ)
1 lipca br. zamknięto Pediatryczną Izbę 
Przyjęć w  Szpitalu Zachodnim w  Grodzisku 
Mazowieckim, otwartą zaledwie rok wcześniej. 
  strony 2-3.

W numerze także:

W Pruszkowie 
zrealizowano 
nowatorski pomysł 
na radykalną ochronę 
rybostanu.  strona 3

REKLAMA

Zapraszamy! od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00

Pruszków, ul. Jasna 4 (Osiedle Staszica)

Warszawa, ul. Radarowa 30 (przy ośrodku egzaminowania Okęcie)

Tel. (0) 728 111 444;   (022) 396 77 77, www.osk-olka.pl

 wzorcowe place manewrowe (w Pruszkowie i Warszawie)

 w cenie kursu badanie lekarskie, podręczniki + płyta CD

 szkolenie praktyczne tylko na trasach egzminacyjnych

 możliwość rozpoczęcia zajęć praktycznych w Warszawie 

 zniżka dla uczniów i studentów, raty!!!

SZKOŁA KIEROWCÓW „OLKA”
KURSY PRAWA JAZDY KAT. A I B, KURSY WEEKENDOWE

Z

zniżka dla uczniów

Drzwi do lasu

Największa oferta wyjazdów turystycznych w Pruszkowie!

AKCES

Pruszków, ul. Kraszewskiego 17
tel/fax: (022) 728 79 39rok założenia

1996

BIURO PODRÓŻY  

PO CO JEŹDZIĆ  DO  WARSZAWY?
U NAS WSZYSTKO ZAŁATWISZ!

CENY JAK U ORGANIZATORÓW
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Powoli staję się specjalistą od cudów. Głównie rodzimych. W ostatnim numerze 
WPR namawiałem naszych czytelników do oddania głosu w światowym plebi-
scycie na siedem nowych cudów świata, na pretendujące do tego miana nasze ro-
dzime kandydatury: Mazury i Puszczę Białowieską. Jak się okazuje nasz wspólny 
zbiorowy wysiłek (Państwa i mój) nie poszedł na marne. I jedno i drugie, bowiem 
miejsce zakwalifi kowało się do następnej rundy. My swoje zrobiliśmy. Reszta za-
leży od międzynarodowego jury. 

A ponieważ idzie nam nadspodziewanie dobrze, pozostańmy przy temacie. Dziś 
cuda techniki. Gdyby w przyszłości jakaś bardzo ważna międzynarodowa organi-
zacja ogłosiła konkurs na siedem cudów techniki, które znacząco wpłynęły na roz-
wój światowej cywilizacji, będziemy mieli sytuację jasną, czystą i klarowną. Polak 
potrafi . Po lekturze tego materiału już nikt nie będzie mógł nam wmówić, że wle-
czemy się gdzieś w ogonie świata. Gdzieś za Gabonem czy Albanią. Wbrew nie-
stosownym dowcipom o polskich wynalazkach i przysłowiowej myśli technicz-
nej, krążących w niezbyt przyjaznych nam krajach. Położymy kres wszelkim insy-
nuacjom w rodzaju Polish Jokes czy Polnische Wirtschaft. A nasz wkład w rozwój 
światowego dziedzictwa zostanie z pewnością zauważony i właściwie doceniony.

Oczywiście nie będziemy przypisywać sobie autorstwa ani koła, ani pieniądza, 
ani radia czy telefonu, ani nawet prochu, bo do tych wynalazków przyznają się zu-
pełnie inne nacje, a co więcej ich odkrycia były dość szeroko i dogłębnie udoku-
mentowane. Nie będziemy, więc spierać się z nimi o pierwszeństwo. Choćby z te-
go tylko tytułu, że moglibyśmy zostać posądzeni o plagiat, czy co gorsza o me-
galomanię. Choć niektóre z nich moglibyśmy śmiało zapisać sobie na nasze kon-
to. Weźmy takie koło. Znawcy przedmiotu twierdzą, że wymyślono je w Mezopo-
tamii coś ze 6 tys. lat temu. Może to i prawda. Ale niech mi ktoś wyjaśni, dlacze-
go nasz protoplasta Piast miał na drugie Kołodziej? A skąd się wzięła nazwa mia-
steczka pomiędzy Kutnem a Koninem? Z księżyca? Dlaczego Pruszków jest koło 
Warszawy, a nie obok albo w pobliżu? Mógłbym tak dalej, ale nie będziemy spie-
rać się o szczegóły czy drobiazgi. Jest, bowiem taka dziedzina wiedzy, w której 
jesteśmy światowym autorytetem a nawet, zaryzykowałbym stwierdzenie mo-

carstwem. I w owej dziedzinie nasz prymat jest bezdy-
skusyjny. Chodzi o wynalazek urządzenia do eco-recy-
lingu, czyli zamiany wszystkiego, co się nawinie w pro-
dukt fi nalny zwany okowitą, bimbrem lub księżyców-
ką. Działający egzemplarz takiego urządzenia, zwane-
go „diabelskimi skrzypkami” zaprezentowano ostatnio 
w charakterze eksponatu w skansenie Białostockiego 
Muzeum Wsi w Osowiczach nieopodal Białegostoku. 
W inauguracyjnym pokazie można było zapoznać się 
z zasadą działania wynalazku, a także prześledzić tra-
dycyjny sposób wytwarzania tego cenionego specyfi -

ku. Do obejrzenia instalacji ustawiały się tasiemcowe kolejki zainteresowanych, 
a frekwencja zaskoczyła nie tylko organizatorów, ale i służby drogowe, które z tru-
dem usiłowały rozładować korki tworzące się na drodze dojazdowej do muzeum. 
- Wszyscy wiedzą jak smakuje ten trunek, ale mało kto widział, jak ten smak po-
wstaje. Chodzi o prezentację jednego z elementów charakterystycznych dla środo-
wiska Podlasia – mówił Andrzej Lechowski, dyrektor Muzeum. Dodajmy, że spo-
sób wytwarzania owego podlaskiego smaku praktykowany jest regionie od wie-
ków i aby tradycja nie zaginęła, muzeum nosi się z zamiarem powiększenia dzia-
łu zdrowotnych aspektów nalewek ziołowych o kolejnych 5 urządzeń. Pomysł na 
ekspozycję „Leśnej bimbrowni” mającej na celu prezentację „tradycji leśnej pro-
dukcji alkoholu w regionie” wymyślili i zrealizowali radni miasta Białegostoku.

Idea jest ze wszech miar słuszna i co więcej silnie patriotyczna, bo już pojawiły się 
głosy naszych wschodnich sąsiadów, próbujące nasz narodowy dorobek w tej dzie-
dzinie zakwestionować, a autorstwo pomysłu zdyskontować bezczelnie jako swo-
je własne. W historii cywilizacji znane są, bowiem liczne próby przypisywania so-
bie cudzych zasług. Wystarczy przypomnieć zamieszanie i bałagan z ustaleniem 
autorów innych epokowych wynalazków. Czy ojcem telefonu jest Bell, Meucci czy 
Popow? A radio wymyślił Tesla, Marconi, czy Radyjow? 

Przypisywanie sobie cudzych, a szczególnie naszych zasług, ba naszego - nie bój-
my się takiego sformułowania - narodowego dziedzictwa uważam za sprawę prio-
rytetową. Tu chodzi o nasz honor, dumę narodową, polską rację stanu. I wszelkim 
insynuacjom dyskredytującym nasz wkład w rozwój kultury materialnej, myśl 
techniczną i wyssane z mlekiem naszych Matek-Polek predyspozycje, zdolności 
twórcze i zaradność będziemy się stanowczo przeciwstawiać. A jeśli mimo nasze-
go ostrzeżenia protest nie odniesie skutku, wystąpimy z pozwem do Trybunału 
w Hadze, a jak będzie trzeba nawet do Sądu Ostatecznego. 

Polak potrafi …

Bolo Skoczylas
REDAKTOR NACZELNY WPR
bolo.skoczylas@gazetawpr.pl

Od redaktora

Od 1 wrzesnia w Pruszkowie 
przy ulicy Narutowicza 9

(022) 784 17 00, (022) 774 11 65
Informacje i zapisy:

N     WE
PRZEDSZKOLE

niepubliczne

PROMYK

Wiadomość o zamknięciu od 1 lipca 
br. Pediatrycznej Izby Przyjęć otwartej 
zaledwie rok wcześniej w Szpitalu 
Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim 
do głębi poruszyła mieszkańców 
naszego regionu. Fakt, iż zamknięto ją 
w wyniku odmowy fi nansowania przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia wywołuje 
tak wielkie oburzenie, że rodzice małych 
pacjentów zaczęli organizować protesty 
społeczne w tej sprawie.

- Decyzja o likwidacji dziecięcej Izby Przy-
jęć jest dla nas, rodziców czymś zupełnie 
niezrozumiałym – mówi Anna Kwiatkow-

ska, mama 2-letniej Paulinki – Miałam 
szczęście w nieszczęściu wylądować z mo-
im dzieckiem w szpitalu na dwa dni przed 
zamknięciem Izby. Fachowa opieka pedia-
tryczna i odpowiednie podejście do dziecka 
od chwili przekroczenia progu szpitalnego 
pozwoliła mojej córce łagodnie znieść stres 
wywołany chorobą i zmianą otoczenia. Kil-
ka dni później miałam okazję oglądać jak 
to wygląda na ogólnej Izbie Przyjęć, w Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym i szczerze 
powiem, że nie zazdroszczę tamtym rodzi-
com. Trzeba zrobić wszystko, żeby tą dzie-
cięcą Izbę Przyjęć uratować!
 Pediatryczna Izba Przyjęć przy Szpi-

talu Zachodnim powstała we wrześniu 
2008 r. Dzieci kierowane do szpitala przez 
lekarzy pierwszego kontaktu przyjmowa-
ne tu były na badania wstępne w warun-
kach dla nich przygotowanych. Koloro-
we, widne sale, dziecięce rysunki i zabaw-
ki w korytarzach i gabinetach, a przede 
wszystkim wykwalifikowany personel 
pediatryczny, który od pierwszej chwili 
był w stanie fachowo zająć się dzieckiem. 
Słowem – patrząc na to nabierał człowiek 
wiary, że nasza służba zdrowia jest jednak 
w stanie dogonić Europę!
 - Chodziło nam przede wszystkim o to, 
żeby odciąć dzieci przyjmowane do szpita-

Niereformowalny Fundusz  

Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa

 Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego

 Przewodniczący Komisji 
Strategii Rozwoju Regionalnego 
Zagospodarowania Przestrzennego

Najbliższy dyżur:
Wtorek: 11 sierpnia 2009  
(godz. 15:00 - 18:00)

Biuro Gazety WPR
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60
(vis a vis marketu LIDL)

Dyżur radnego
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la od bezpośredniej styczności z tragedia-
mi świata dorosłych, którzy przewijają się 
na okrągło w ogólnym Szpitalnym Oddzia-
le Ratunkowym – mówi zastępująca ordy-
natora pediatrii dr Dorota Polańska – Wi-

dok ofi ar wypadków drogowych, chuligań-
skich i pijackich bójek czy przywożonych 
przez pogotowie starszych ludzi w ciężkim 
stanie, to nie jest to, co małym pacjentom 
powinno się kojarzyć ze szpitalem. To głę-
boko zapada w psychikę dziecka i na pew-
no nie pomaga w procesie leczenia. Mając 
odpowiednie warunki lokalowe i sprzęto-
we utworzyliśmy osobną Pediatryczną Izbę 
Przyjęć.
 - Udało nam się ją prowadzić przez 
9 miesięcy – tłumaczy dyrektor szpitala 

ds. lecznictwa, doc. Jacek Pawlak – Finan-
sowaliśmy jej działanie ze środków wła-
snych licząc, że Narodowy Fundusz Zdro-
wia je zrefunduje. Okazuje się, że podob-
no nie ma takiej możliwości, bo przepisy 
NFZ mówią, że w jednym szpitalu nie mo-
gą funkcjonować dwie izby przyjęć (!). Po-
jawił się również argument, że w innych 
szpitalach w Polsce dzieci przyjmuje się na 
ogólnych izbach razem z dorosłymi…  I to 
zamyka dyskusję! Monitowaliśmy, tłuma-
czyliśmy, słaliśmy pisma do Ministerstwa 
Zdrowia i Rzecznika Praw Dziecka. Jak do-
tąd bez skutku.
 Powoływanie się urzędników NFZ na 
stary przepis nie wytrzymuje konfronta-
cji ze współczesnością. Gdybyśmy mie-
li patrzeć na świat w ten sposób, nie byłby 
możliwy żaden postęp, bo przepisy go nie 
przewidują. Skoro Szpital Zachodni jako 
pierwszy zdecydował się wyodrębnić Izbę 
Przyjęć dla dzieci, to powinno się stawiać 
go za przykład innym, a nie równać w dół. 
Jeśli urzędnicy z NFZ tego nie rozumieją, 
to proponujemy zmianę nazwy Funduszu 
– na taką, jak w tytule artykułu. 

Olgierd Lewan

 Zdrowia (NFZ)

P rzebudowa i  modernizacja 
pruszkowskiego parku Ma-
zowsze (glinianki Hosera) jest 
w fazie końcowej. Przeprowa-

dzone prace zmieniły zaniedbany dotąd 
teren w  atrakcyjnie zagospodarowany 
park z alejkami wyłożonymi kostką, no-
wym oświetleniem, koszami, elegancki-
mi ławeczkami, zagospodarowanym pla-
cem zabaw, elementami małej architek-
tury. Miejsce zmieniło się nie do pozna-
nia. Ktoś, kto ostatni raz był na żbikow-
skich glinkach kilka lat temu może od-
nieść wrażenie, że znalazł się w zupełnie 
innym miejscu. 
Jest tylko jedno małe ale… 
 Inwestycja obejmowała prace związa-
ne z modernizacją układu wodnego, wy-
konanie zadaszonego pomostu (widoko-
wego?) przy nabrzeżu większego stawu 
i pięciu pomostów przeznaczonych dla 
wędkarzy przy stawie mniejszym. I o te 
właśnie pomosty wędkarskie chodzi. Już 
sam projekt pomostów i ich usytuowanie 
świadczy o tym, że ktoś, kto podjął się 
realizacji tego przedsięwzięcia, nie miał 
o niej najmniejszego tzw. zielonego poję-
cia. Pewnie, jak to ostatnio bywa, zapre-
zentowany projekt musiał wyglądać tak 
pięknie, a jego estetyczne walory wzbu-
dzać tak wielki zachwyt, że został za-
akceptowany bez zastrzeżeń. Twierdzę, 
że i inwestor, i projektant, i osoby odpo-
wiedzialne za nadzór nad inwestycją ni-
gdy na oczy pomostu wędkarskiego nie 
widziały, więc skąd mogły wiedzieć, jak 
taki pomost powinien wyglądać i w ja-
kim mniej więcej miejscu powinno się go 
ustawiać. No cóż, nie każdy musi być za-
raz wędkarzem. Być, oczywiście nie mu-
si, ale z urzędu miasta do Koła Wędkar-
skiego jest w prostej linii jakieś 200 me-
trów, ale gdyby i ten dystans był zbyt du-
ży, można było skonsultować usytuowa-
nie pomostów z  wiceprezydentem Ku-
rzelą, który jak wiem, jest niezłym węd-
karzem i  z  kilku pomostów już łowił. 
W ostateczności skorzystać z urządze-
nia służącego do porozumiewania się na 
odległość, czyli telefonu. Ja tak zrobiłem 
i zapytałem, co myśli o pomostach pan 
Wojciech Kamiński prezes pruszkow-
skiego koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego. 
 - Te pomosty to zupełne nieporozu-
mienie. Typowy przykład sztuki dla sztu-
ki. Nie takie jak być powinny, za wyso-
kie, usadowione w miejscach uniemożli-
wiających zarzucenie zestawu. Chyba, że 
na drzewo albo w trzciny. Bo przy najlep-
szych nawet chęciach wędki zarzucić się 

nie da. W założeniu miały służyć węd-
karzom. Nie będą, bo nie mogą. Prowa-
dzą w trzciny, krzaczory i chaszcze, po-
rastające na wysokość dwu metrów płyt-
ki i grząski w tym miejscu akwen – mó-
wi prezes. Stwarzają za to realne zagroże-
nie dla dzieci, które narażone są na nie-
bezpieczeństwo wpadnięcia do wody. Ta-
ki przypadek miał już miejsce. Na szczę-
ście, koledzy wędkarze łowiący nieopo-
dal usłyszeli plusk i wyciągnęli dzieciaka 
z błota. Sygnalizowałem swoje zastrzeże-
nia władzom miasta. Podobno pomosty 
mają zostać przebudowane i w jakiś spo-
sób zabezpieczone, ale kiedy miałoby to 
nastąpić nie odpowiem, bo żadnej kon-
kretnej daty nikt nie potrafi ł podać. 
 Był kiedyś taki dobry zwyczaj, że kie-
dy oddawano do użytku np. nowy most, 
to jego przydatność i wytrzymałość te-
stowali inżynierowie, projektanci i bu-

downiczowie, którzy obiekt budowali. To 
właśnie oni pierwsi musieli przez niego 
przejść. Dopiero, kiedy wytrzymał prze-
cinano wstęgę. 
 Proponuję zebrać wszystkich odpo-
wiedzialnych za powstanie tego bubla, 
zorganizować im zawody wędkarskie, 
a zawodnikom wyznaczyć stanowiska na 
pomostach, które wybudowali. Oświad-
czam uroczyście, że zwycięzcę tych za-
wodów zobowiązuję się na mój własny 
koszt uhonorować nagrodą specjalną - 
złotą rybką.
 Mamy nadzieję, że pomosty zostaną 
poprawione tak szybko, jak tylko się da. 
I nie dlatego, że wędkarze bez nich sobie 
nie poradzą, a ze względu na bezpieczeń-
stwo korzystających z parku dzieci.
A już myślałem, że będę miał okazję po-
chwalić nasze władze. Wyszło… jak zwy-
kle.        Bolo Skoczylas

Szare na złote, czyli drzwi do lasu
Pruszków. Samorząd zatroszczył się o ochronę ryb

 Pomysł godny upowszechnienia. Pomosty w krzaczory i breję 
w żbikowskim parku Mazowsze. [fot. BS]

Na tej stronie można znaleźć tekst listu 
protestacyjnego  w sprawie likwidacji 
dziecięcej Izby Przyjęć, który podpisują 
rodzice z  4 powiatów zachodniego 
Mazowsza.

www.5plus.fora.pl
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Grodzisk już ruszył, Pruszków jeszcze czeka

W dziedzinie rozwoju dostę-
pu do internetu jesteśmy 
Kopciuszkami Europy 
(i  nie tylko). W  rankingu 

Światowego Forum Gospodarczego w stra-
tegicznej ocenie gotowości do transfor-
macji informatycznej społeczeństw, Pol-
ska wypada żenująco słabo. Pięć lat temu, 
w 2004 r. plasowaliśmy się na 74 miejscu 
wśród 104 sklasyfi kowanych krajów świa-
ta. Obecnie jest już trochę lepiej, ale nadal 
pozostajemy w tyle za wszystkimi kraja-
mi Unii Europejskiej (!), nie wyłączając na-
szych mniejszych i uboższych sąsiadów, 
w tym krajów nadbałtyckich - byłych re-
publik ZSRR oraz Czech, Słowacji i Węgier. 
W tym kontekście pomoc Polsce ze strony 
Unii jest nie tylko wskazana, ale wręcz ko-
nieczna. I jest zresztą ona całkiem nieba-
gatelna, bo obecnie czeka do rozdyspono-
wania na ten cel kwota ponad 45 mln Eu-
ro. Kłopot w tym, że pieniądze te przepad-
ną, jeśli się ich nie wykorzysta do 2013 r., 
a nasze samorządy podchodzą do nich nie-
stety jakby… „z pewną dozą nieśmiałości”.
To z tego właśnie powodu MSWiA, odpo-
wiedzialne za wdrożenie tych dotacji, zwo-

łało konferencję nt. e-Inclusion w Warsza-
wie. Chodziło o popularyzację unijnego 
programu przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu, a w szczególności tzw. dzia-
łania 8.3 obejmującego pomoc w ułatwie-
niu dostępu do internetu ludziom ze śro-
dowisk najuboższych. W I tegorocznej run-
dzie przyjmowania wniosków samorządy 
złożyły ich 72, z czego zaakceptowane ja-
ko spełniające wymogi formalne zostały 
jedynie 64. W II rundzie aplikacyjnej na-
bór wniosków trwał będzie do 11 wrze-
śnia br., więc ewentualnym chętnym zo-
stało bardzo niewiele czasu. 

Grodzisk gna już na unijnym dopingu
 Organizatorzy konferencji zaprosi-
li do dyskusji nie tylko fachowców z urzę-
dów i jednostek wdrażających, ale oddali 
również głos przedstawicielom gmin, któ-
re pierwsze przystąpiły do programu i już 
go realizują. W  gronie pięciu samorzą-
dów, które zaproszono do prezentacji wła-
snych, startowych doświadczeń z działa-
nia, w programie znalazły się dwa wnio-
ski z Mazowsza:  Halinów i Grodzisk Ma-
zowiecki.
 - Nasz projekt nosi nazwę „Domo-
wy dostęp do internetu drogą do budo-
wania społeczeństwa informacyjnego” 
– prezentowała zebranym doświadcze-
nia Grodziska wiceburmistrz Maria Gra-
bowska – Całkowita wartość projektu to 
1.344.360,- zł, z czego środki unijne po-
krywają 85% kosztów, a pozostałe ok. 200 
tys. zł. sfi nansuje gmina ze środków wła-
snych. Projektem objętych jest sto gospo-

darstw domowych ze środowisk najbar-
dziej zagrożonych wykluczeniem infor-
matycznym, a więc przede wszystkim ro-
dzin ubogich. Przyjęliśmy specjalny klucz 
naboru uczestników i zakładamy, że bę-
dzie to 60 gospodarstw domowych, któ-
re ze względów społecznych powinny uzy-
skać wsparcie informatyczne. Kolejnych 
30 uczestników, to młodzież ze względów 
rodzinnych nie mogąca liczyć na domowy 
dostęp do internetu, zaś pozostała 10-tka 
to osoby niepełnosprawne. Wszystkim 
uczestnikom programu zapewnimy bez-
płatnie pełny zestaw komputerowy z do-
stępem do internetu, a także 80 godzin 
szkolenia w  obsłudze komputera i  jego 
oprogramowania oraz korzystania z inter-
netu. Zapewnimy też oczywiście bezpłat-
ne serwisowanie sprzętu. (…) To zresztą 
nie są jedyne nasze przedsięwzięcia zwią-

zane z upowszechnianiem dostępu do in-
ternetu w  Grodzisku Mazowieckim. Ze 
środków własnych gminy realizujemy 
obecnie program udostępniania dostępu 
do internetu bezprzewodowego i zakłada-
my na terenie gminy tzw. punkty dostępo-
we typu „hot-spot”.

Pruszków jeszcze w blokach 
startowych… do maratonu
 Wśród uczestniczących w konferencji 
około stu przedstawicieli gmin z całej Pol-
ski nie dostrzegliśmy nikogo z Pruszkowa.
 - Nie doszło do nas zaproszenie na tą 
konferencję, a szkoda, bo chętnie wzięli-
byśmy w niej udział – mówi wiceprezy-
dent Pruszkowa Andrzej Kurzela, zapy-
tany przez nas o przyczyny absencji – Być 
może miała ona jedynie na celu dalszą po-
pularyzację programu przeciwdziałania 

O rozwój dostępu do sieci internetu przy 
wsparciu unijnymi dotacjami stara się coraz 
więcej gmin w Polsce.  6 lipca w Warszawie 
odbyła się konferencja pn. „e-Inclusion – 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
– od pomysłu do realizacji”. Wzięło w niej 
udział około setki przedstawicieli gmin 
z całego kraju zainteresowanych rozwojem 
internetu na swoim terenie.

wykluczeniu cyfrowemu wśród gmin, któ-
re jeszcze tych działań nie podjęły i dlate-
go nie znaleźliśmy się wśród zaproszonych. 
Pruszków złożył własny wniosek w tym 
programie 10 kwietnia tego roku i obecnie 
czekamy na jego zatwierdzenie. Mamy in-
formację, że przeszedł już akceptację for-
malną i został zakwalifi kowany do dalsze-
go etapu. W naszym wniosku zawarliśmy 
plan objęcia obszaru naszego miasta radio-
wą siecią bezpłatnego internetu bezprze-
wodowego. W  pierwszym etapie, które-
go zakończenie planujemy do końca I pół-
rocza 2010 r. powstanie na terenie miasta 
95 punktów dostępowych. Umożliwią one 
wszystkim chętnym z własnym sprzętem 
komputerowym korzystanie z bezpłatne-
go dostępu do internetu tzw. socjalnego 
(o prędkości przesyłu danych do 256 mega-
bitów). Jednocześnie w łatwo dostępnych 
punktach miasta uruchomimy w tym sa-
mym czasie dwa tzw. infomaty, czyli punk-
ty dostępowe całkowicie wyposażone 
w sprzęt, do użytku ogólnego. Obecnie za-
kończyliśmy etap testowy, w którym dzia-
łały dwa punkty dostępowe. Doświadcze-
nia z ich eksploatacji są punktem wyjścia 
do dalszej realizacji projektu. Nasza sieć 
będzie oczywiście w kolejnych etapach roz-
budowywana. Ogólna wartość tej inwesty-
cji w I etapie to  4,4 mln zł.  Obecnie ogło-
siliśmy już przetarg na wykonawcę tej sie-
ci, a otwarcie ofert nastąpi 14 sierpnia. Bę-
dziemy realizowali tą inwestycję nawet, je-
śli nie otrzymamy dotacji unijnej, bo mamy 
na to zagwarantowane środki własne. 

Olgierd Lewan

 Swój program dostępu do internetu dla najuboższych zaprezentował na 
konferencji Grodzisk Mazowiecki [fot. OL]
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C o prawda tuż obok wideł obu 
rzeczek władze Pruszkowa 
wybudowały niedawno oka-
zały metalowy mostek na 

miejscu starej kładki, ale jest on zbyt od-
legły dla mieszkańców wschodnich Ma-
lich i przyległego, regulskiego już Osie-
dla Czarnieckiego. Dlatego od niepamięt-
nych czasów funkcjonowała tam solidnie 
wykonana kładka umożliwiająca przej-
ście przez rzekę na przedłużeniu ul. Czar-
nieckiego. Chętnie korzystali z niej nie tyl-
ko okoliczni mieszkańcy, ale i przybysze 
z pobliskich Pęcic, dla których tędy wła-
śnie biegnie najkrótsza droga do przystan-
ku kolejki WKD w Malichach. Dla wielu 
z nich dojeżdżających WKD-ką do War-
szawy tędy wiodła, więc codzienna droga 
do pracy. Docenili tą kładkę także i stra-
żacy – gdy w ubiegłym roku paliły się tra-
wy na łąkach, tędy właśnie prowadzili ak-
cję gaśniczą (!). Dojazd cięższym sprzętem 
do tej części łąk jest bowiem z innej stro-
ny niemożliwy. 
 Wydawało się więc, że przeprawa 
przez Raszynkę na ul. Czarnieckiego wpi-
sała się już w okoliczny krajobraz niemal 
tak trwale, jak w historię Polski uwiecz-
niona w hymnie „dla Ojczyzny ratowa-
nia” przeprawa Stefana Czarnieckiego 
przez cieśniny duńskie. Tak się jednak tyl-
ko wydawało…

Co mi tu będą łazili…
Oto w ubiegłym roku pan O., mieszka-

niec ostatniego, nadrzecznego budynku 
w Osiedlu Czarnieckiego uznał, że prze-
szkadza mu cały ten ruch pod oknami. 
Wykazując iście sarmacką fantazję zagoń-
czyka… zagrodził więc przejście do kład-
ki metalowym płotem i  solidną bramą 
(!). Ogłosił też światu, że jest to jego teren 
prywatny, na którym on teraz będzie par-
kował swoje samochody. Okoliczny świat 
osłupiał z zaskoczenia, ponieważ pikante-
rii całej sprawie dodaje fakt, że pan O. jest 
właścicielem mieszkania na piętrze w wie-
lorodzinnym budynku. 
 Naturalny odruch oburzenia i prote-
stu zjednoczył w tej sprawie bardzo wie-
lu mieszkańców Malich i Osiedla Czar-
nieckiego. Podpisana przez nich petycja 
o ukrócenie tej samowoli trafi ła na biurko 
władnego tu administracyjnie wójta Mi-
chałowic. 
 - Jak to możliwe, żeby mieszkaniec 
wielorodzinnego osiedla zagradzał pło-
tem publiczne dojście do rzeki? – pyta-
ją oburzeni – Pomijając nawet nasze pry-
watne potrzeby dojścia na przyległe tere-
ny rekreacyjne jest to przecież pogwałce-
nie interesu publicznego i zagrożenie bez-
pieczeństwa pożarowego.

Dura lex, sed lex - twarde prawo, ale prawo
 - Sprawa nie jest niestety tak jedno-
znaczna, jakby się wydawało – mówi 
urzędniczka Wydziału Geodezji Urzędu 
Gminy w Michałowicach – Osiedle wybu-
dowała deweloperska fi rma Grafbud, któ-

ra jest właścicielem działki oraz części ulicy 
Czarnieckiego przebiegającej przez tą dział-
kę. Ulica według planu dewelopera nie do-
chodzi do rzeki, tylko przed ostatnim bu-
dynkiem skręca w lewo w kierunku nieist-
niejącego jeszcze przedłużenia sąsiedniej 
ulicy Zielonej, która takie dojście do rzeki 
będzie miała. Co prawda Grafbud zosta-
wił nieogrodzony wylot ul. Czarnieckiego 
do rzeki, a nawet go wybrukował jako ciąg 
uliczny, ale ponieważ nie przekazał tej ulicy 
gminie to w sensie formalnym jest to droga 
tzw. prywatna. Nie mamy więc możliwości 
interwencji w tym przypadku.
 - Ten pan wykupując mieszkanie od 
dewelopera wykupił je wraz z przypadają-
cą częścią działki, która należy do budynku 
– dowiadujemy się od pracownicy Powiato-
wego Inspektoratu Budowlanego w Prusz-
kowie – Nie jest samodzielnym właścicie-
lem gruntu, ale jeśli uzyskał zgodę pozo-
stałych współwłaścicieli działki z innych 
mieszkań ma prawo wznosić ogrodzenie 
w obrębie tej działki, także, jeśli jest ona 
w części drogą prywatną. Oczywiście nie 
miałby takiego prawa, gdyby to była droga 
gminna.
 Sprawdziliśmy – pan O. oczywiście za-
dbał o zgodę swoich sąsiadów motywując 
to względami ich wspólnego bezpieczeń-
stwa i  spokoju. Podobno roztoczył przy 
tym przed nimi wizję rzekomych strat 
i zniszczeń, jakie wyrządzili mu przechod-
nie w drodze do kładki (dziwnym trafem, 
jak twierdzą okoliczni mieszkańcy, nikomu 

innemu nic nie zniszczono).

Prywatna wojna z publiczną kładką
 - Pan O. jest tak zagorzałym miłośni-
kiem bezpieczeństwa i spokoju, że nie po-
przestał na zagrodzeniu przejścia nad rze-
kę – twierdzą poszkodowani z Czarnieckie-
go – Wydał też wojnę samej kładce, mimo, 
że ta leży całkowicie poza jego własnością, 
na terenie publicznym jakim jest rzeczka 
i jej brzegi. Ludzie nadal jej używali omi-
jając z konieczności całą działkę Grafbu-
du i dochodząc do kładki brzegiem rzeki. 
Rozkopał więc brzeg i stopnie zejściowe że-
by im to obchodzenie utrudnić. W końcu 
podłożył ogień pod samą kładkę i zepchnął 
ją z podestów. Reszty zniszczenia dokona-
ły wezbrane wody rzeki po ostatnich opa-
dach – dodają rozżaleni

Bo nie ważne czyje co je, ważne to je, co je moje

 Tym sposobem pan O. osiągnął (w swo-
im mniemaniu) wymarzone bezpieczeń-
stwo i spokój. Czy na pewno? Ilość prywat-
nych wrogów, których przy tej okazji zyskał 
wśród bliższych i dalszych sąsiadów każde-
mu rozsądnie myślącemu człowiekowi ka-
załaby zadać sobie pytanie, czy zwycięstwo 
nie było pyrrusowe? Czy cena tego czysto 
teoretycznego bezpieczeństwa i  spokoju 
nie jest zbyt wysoka?
 Będziemy oryginalni, ale naszym zda-
niem w ostatecznym bilansie swoją pry-
watną wojnę z  publiczną kładką przez 
rzeczkę pan O. przegrał. Mieszkańcy wcze-
śniej czy później wybudują sobie nową 
kładkę na przedłużeniu sąsiedniej, nieist-
niejącej jeszcze ul. Zielonej. Ale sąsiadowi 
stylu załatwienia Tej sprawy nie zapomną 
nigdy.            Bogdan Marecki

Malichy. Mieszkańcy podpruszkowskich Malich mają ten dar szczęścia od losu, że mieszkają tuż obok rozległych łąk rozciągających się w widłach Utraty 
i Raszynki. To wspaniałe tereny rekreacyjne i spacerowe. Wystarczy przejść na drugi brzeg Raszynki i… No właśnie, ale jak tam przejść?... 

 Miejsce drogi nad rzekę zajmują teraz trzy prywatne samochody pana O. [fot. OL]
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W piątek 10 lipca gazeta „Rzeczpospo-
lita” po raz 11. rozdała nagrody czo-
łówce polskich miast i gmin. Grodzisk 
Mazowiecki uznany został za najlep-
szą gminę na Mazowszu.
 Samorządy oceniane były na podsta-
wie osiągnięć za cztery ostatnie lata, ale 
ostatecznie na wynik wpływał rok 2008. 
Nad ich wyborem czuwała kapituła skła-
dająca się z przedstawicieli instytucji i śro-
dowisk od lat współpracujących z samo-
rządami na czele z prof. Jerzym Buzkiem.
 Według rankingu Rzeczpospolitej naj-
lepszym miastem był Poznań, natomiast 
gminami Grodzisk Mazowiecki z Mazow-
sza i Kobylanka z województwa zachod-
niopomorskiego.
 - Wreszcie będę miał spokój. Do tej 
pory wszyscy narzekali, że nie zostali-
śmy wyróżnieni przez „Rzeczpospolitą” 
– śmiał się, odbierając nagrodę, Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Grodziska Ma-
zowieckiego.
 W sumie wyróżniono po dziesięć naj-
lepszych miast, gmin wiejskich oraz gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich. Wręczono 
również wyróżnienia w  dwóch katego-
riach – europejski samorząd i innowacyj-
ny samorząd.       ms/rp

Grodzisk Mazowiecki 
najlepszym samorządem

Sensacyjna wiadomość ukazała 
się w ubiegły poniedziałek (6.08) 
w stołecznym Życiu Warszawy. Siłą 
wzięli chorego – krzyczał tytuł. Obita 
twarz, pogruchotana ręka. Pobili go 
policjanci. To w leadzie, krótko i na 
temat. A dalej? 

Zgodnie z  zasadą stopniowania napię-
cia, czytamy: „Chwilę później zobaczyła 
(chodzi o matkę chorego) zmasakrowa-
nego Bartka (syna) – Wyglądał tragicz-
nie. Miał posiniaczoną i zakrwawioną ca-
łą twarz, złamaną rękę – opowiada przez 
łzy kobieta. Spytała, kto mu to zrobił. Bar-
tek odparł, że pobili go policjanci.” I zgrab-
nie sformułowane śródtytuły wzmagają-
ce efekt: Dostał wycisk, bo nie lubi poli-
cji?, Mundurowi: użyliśmy siły, Prokura-
tura na tropie. 
 No, to mamy temat. Wraca nowe? Po-
łączone siły policji z Michałowic i Prusz-
kowa wspólnie skatowały niewinnego pa-
cjenta szpitala? To coś dla nas. Postano-
wiliśmy wyjaśnić rzecz u źródła. Pytanie, 
które zadałem na wstępie komendantowi 
pruszkowskiej Powiatowej Komendy Po-
licji nadkomisarzowi Waldemarowi Per-
dion brzmiało dokładnie jak tytuł tego 
materiału.
- Przepraszam, czy tu biją? 
- Domyślam się, że chodzi o interwencję 
związaną z zatrzymaniem i odwiezieniem 
pensjonariusza szpitala tworkowskie-
go, nagłaśnianą i komentowaną ostatnio 
w mediach. Nie biją. Policja nie jest od bi-

cia, a od zapewnienia porządku. Oczywi-
ście zdarzają się sytuacje, kiedy patrol in-
terweniujący zmuszony jest użyć środków 
przymusu bezpośredniego, ale i w takich 
przypadkach nie może być mowy o pobi-
ciu osoby, w stosunku do której takie środ-
ki są stosowane. Jak było w tym przypad-
ku rozstrzygnie postępowanie wyjaśniają-
ce, prowadzone przez prokuraturę – wyja-
śnia komendant Perdion.
 - Panie komendancie, w wypowiedzi 
matki mężczyzny, który był zatrzymy-
wany przez michałowicki patrol pojawi-
ły się mocno sformułowane zarzuty o po-
bicie, a wręcz zmasakrowanie go. Opu-
chlizny, zakrwawiona twarz, złamana rę-
ka, obdukcja, badania tomografi czne, do-
niesienie do prokuratury, zawiadomie-
nie rzecznika Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka. Osobne postępowanie wyja-
śniające prowadzone przez komendę sto-
łeczną. Właściwie pełen komplet. Trzeba 
przyznać, że nie wygląda to raczej na spo-
kojną interwencję. Jaki naprawdę był jej 
przebieg? A może komuś z interweniują-
cych puściły nerwy? 
 - Z posiadanych przeze mnie informa-
cji wynika, że patrol z Michałowic zauwa-
żył mężczyznę idącego po torach kolejki 
WKD w kierunku Warszawy – mówi nad-
komisarz  Perdion. Ubrany był w pidżamę 
szpitalną i to wzbudziło podejrzenie poli-
cjantów, że jest uciekinierem ze Szpitala 
Tworkowskiego. Przystąpili do interwen-
cji. Usiłowali mężczyznę zatrzymać i wy-
jaśnić jego obecność w tym miejscu. Męż-

czyzna okazał się mocno agresywny i nie 
reagował na wezwania policjantów. Za-
łoga radiowozu, w skład której wchodzi-
ła kobieta, nie mogła sobie poradzić z wy-
rywającym się agresywnym mężczyzną. 
Wywiązała się szamotanina. Funkcjona-
riusze zmuszeni byli wezwać na pomoc 
pogotowie ratunkowe i drugą załogę ra-
diowozu. Wspólnie z załogą karetki obez-
władnili uciekiniera, zaaplikowali środek 
uspokajający, przypięli pasami i odstawi-
li do szpitala. Tu okazało się, że nikt z per-
sonelu szpitalnego nie wiedział o uciecz-
ce pacjenta, którego nieobecność zauwa-
żono dopiero wtedy, gdy jego matka, któ-
ra tego dnia odwiedziła go w szpitalu, nie 
mogła go znaleźć. Szpital nie zawiadamiał 
policji o jego zaginięciu czy ucieczce. Kie-
dy matka pacjenta zgłosiła nam jego zagi-
nięcie, mogliśmy przekazać jej informa-
cję, że uciekinier znajduje się już powro-
tem w szpitalu. Patrol z Michałowic, któ-
ry odnalazł mężczyznę poruszającego się 
na torach kolejki WKD godzinę wcześniej, 

natknął się na niego zupełnie przypadko-
wo i zareagował tak, jak zareagować po-
winien. Zatrzymanie uciekiniera być mo-
że ocaliło mu życie. Z posiadanych prze-
ze mnie informacji wynika, że interwen-
cja przeprowadzona została prawidłowo 
i zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
Cała dokumentacja sprawy została prze-
kazana do prokuratury pruszkowskiej i jej 
szczegóły są obecnie badane i wyjaśniane. 
Osobne śledztwo prowadzi komenda sto-
łeczna policji. Jeśli okaże się, że podjęte 
przez policjantów czynności zostały prze-
prowadzone z naruszeniem procedur lub 
prawa, winni poniosą konsekwencje. 
 Z niecierpliwością oczekujemy wyni-
ków postępowania wyjaśniającego. Mamy 
zapewnienie komendanta, że jego rezul-
tat będzie nam udostępniony. Wówczas 
będziemy mogli udzielić jednoznacznej 
i wiarygodnej odpowiedzi na pytanie za-
dane w tytule. Do tego czasu zalecałbym 
daleko posuniętą ostrożność, zwłaszcza 
podczas ucieczek ze szpitali.   AR

Przepraszam, czy tu biją?
Michałowice. Uciekinier z Tworek pobił się sam?

 Zdjęcie pobitego mężczyzny 
opublikowane przez ŻW [fot. zw.com.pl]

 Komendant Policji. - Jak było, rozstrzygnie 
postępowanie prokuratury. [fot. AR]

WKD. Remont wiaduktu nad torami WKD 
w Warszawie jest oczywistą przyczyną 
ograniczenia ruchu pociągów i nieuchron-
nych niedogodności dla pasażerów. Trzeba 
jednak przyznać, że dyrekcja WKD-ki stara 
się, o ile to możliwe, redukować te uciążli-
wości. Dobra, wszędzie dostępna informa-
cja o zmianach, ulotki z rozkładem jazdy, 
foldery, a nawet cukierki przy kasach dla 
osłodzenia goryczy. A jednak nie wszyst-
ko udało się przewidzieć… 

Wielu naszych czytelników zgłasza pro-
blem bardzo uciążliwych przesiadek na 
przystanku WKD Raków. Pociągi jadą-
ce w stronę Warszawy dojeżdżają do nie-
go po obu torach, zaszła więc konieczność 
wybudowania dodatkowego, tymczasowe-

go peronu dla podróżnych. WKD wykona-
ło go z drewna, dość solidnie i bezpiecznie. 
Kłopot w tym, że wykonawcy chyba nie do 
końca przewidzieli jego przepustowość. 
 - W  godzinach szczytowych poran-
nych przejazdów przesiadka na tym drew-
nianym peronie to koszmar – mówi nam 
pan Antoni Nowodworski, dojeżdżający 
z Pruszkowa do pracy w Warszawie – Pe-
ron jest tak samo wąski, jak wszystkie mija-
ne po drodze, tylko tutaj nie korzysta z nie-
go jednorazowo kilkanaście osób, a kilku-
set pasażerów wysiadających z  pociągu, 
kończącego tu bieg. Na dodatek zderza-
ją się oni często z czekającymi już na tym 
samym peronie pasażerami wsiadającymi, 
których też w godzinach szczytu jest prze-
cież niemało. Do tego są tu tylko dwa zej-

ścia po schodkach usytuowane na końcach 
peronu, co powoduje straszny ścisk, a nie-
rzadko przepychanie i nerwy. Najlepiej by 
było ten peron poszerzyć, a przynajmniej 
dodać jeszcze jedne schody gdzieś pośrod-
ku, żeby tłok mógł się szybciej rozładowy-
wać.
 - Staramy się w miarę możliwości jak 
najszybciej redukować powstające nie-
dogodności – odpowiada nam rzecznik 
WKD, Krzysztof  Kulesza, któremu prze-
kazaliśmy pretensje naszych czytelników – 
Nam także i pasażerowie, i nasi pracowni-
cy monitorujący sytuację zgłaszali ten pro-
blem. Dobudowaliśmy już drugą schodnię 
obok poprzedniej poszerzając zejście z pe-
ronu od strony przesiadki. Jeśli to nie wy-
starcza, to być może rzeczywiście dobrym 
pomysłem będzie jeszcze jedna schodnia 
pośrodku peronu. Przekażę tą sprawę do 
Zarządu i szybko podejmiemy decyzję, bo 
zależy nam na możliwie jak najlepszej or-
ganizacji tego ruchu. By rozładować tłok za-
chęcamy też pasażerów do korzystania z na-
szych autobusów linii specjalnych, dowożą-
cych w godzinach szczytu posiadaczy na-
szych biletów okresowych. Chodzi o podró-
żujących z przystanków WKD w Komoro-
wie i Pruszkowie do stacji PKP w Pruszko-
wie i z przystanku WKD Michałowice do 
stacji PKP Ursus. Nasze bilety są, bowiem 
ważne do końca wakacji także w pociągach 
Kolei Mazowieckich kursujących tzw. linią 
średnicową PKP. Oczywiście zdecydowali-
śmy się na przeprowadzenie tego koniecz-
nego remontu wiaduktu w okresie wakacyj-
nym właśnie dlatego, że w okresie urlopów 
nasilenie ruchu pasażerskiego na WKD ma-
leje, więc i skala możliwych niedogodno-
ści jest łatwiejsza do opanowania. Chętnie 
przyjmujemy wszystkie uwagi pasażerów, 
a te, które pozwolą nam wszystkim łatwiej 
przejść przez ten trudny czas postaramy się 
natychmiast uwzględniać.   OL

 Przystanek Raków, godz. 9.51 – peron wypełnia się mimo, że to już 
prawie dwie godziny po szczycie [fot. OL]

Ciężka przesiadka w Rakowie

Piastów. Od lipca samoloty na Okęciu 
lądują według nowych zasad. Dzięki 
nim hałas ma się zmniejszyć nawet 
o połowę. Odetchną głównie mieszkańcy 
Piastowa, Piaseczna oraz Mysiadła.

Obecnie według tzw. zielonego podejścia 
lądują na razie samoloty przewoźników 
LOT, Wizzair i UPS. Dwaj pierwsi mają naj-
większą liczbę operacji lotniczych z Okę-
cia, m.in. przy użyciu hałaśliwych odrzu-

towców boeing 767 i airbus 320. Trzeci to 
przewoźnik cargo.
– Procedura podejścia CDA oznacza ograni-
czenie hałasu, zużycia paliwa i emisji sub-
stancji szkodliwych – twierdzi prezes Pol-
skiej Agencji Żeglugi Powietrznej Krzysztof 
Banaszek.
  Dzięki procedurze zmniejszy się emisja 
spalin, a hałas w odległości kilkunastu kilo-
metrów od lotniska może być zredukowany 
nawet o połowę. MS

W Piastowie wreszcie będzie ciszej

Michałowice. Po niespodziewanej 
śmierci Romana Lawrence, wójta gmi-
ny Michałowice wojewoda mazowiec-
ki, Jacek Kozłowski postanowił powo-
łać komisarza rządowego.
 
Stanowisko to objął 76-letni Bolesław Kuss. 
Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
były dyrektor Biura Projektów Wodno-Me-
lioracyjnych w Białymstoku, który już w la-
tach 90. związał się z samorządem Michało-
wic. Wieloletni radny, członek zarządu gmi-
ny oraz członek Związku i Zarządu Komu-
nalnego Brwinów stanowisko gospodarza 

będzie piastował do 20 września.
 Wojewoda właśnie tą datę zapropono-
wał na przedterminowe wybory. Ostatecz-
ną decyzje w sprawie terminu wyborów po-
dejmie jednak premier.
 Wybory wójta Michałowic będą testem 
dla mieszkańców. Od kilku miesięcy po-
większa się rozłam w gminie. Społeczność 
Komorowa chce utworzyć własną gminę, 
twierdząc że urzędnicy omijają ich osiedla 
planując gminne inwestycję. Wniosek w tej 
sprawie wraz z tysiącem podpisów został 
złożony do MSWiA. Ministerstwo jednak 
nie podjęło do tej pory decyzji w tej spra-
wie.   AS

Komisarz w Michałowicach
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Po godzinach Informator kulturalny

pią Nona Javakhidze, Rolanda Frese-
do, Liliana Dadivadze, Beata Musialska 
i Adam Musialski.
Start godz. 18:00, Bilety: 30PLN, 35PLN

Barbara Tailheim & Jean Pacalet

5 sierpnia (środa) w ramach Międzyna-
rodowych Spotkań Muzycznych w Gro-
dziskim Centrum Kultury wystąpią Bar-
bara Tailheim i Jean Pacalet. 
Start godz. 20:00, Miejsce: 3CLUB, 
Bilety: 20PLN, 25PLN

Tim Mitchell
Grodziskie Centrum Kultury zaprasza 
19 sierpnia (środa) na występ Tima Mit-
chella. Amerykański wokalista, kompo-
zytor i multiinstrumentalista w niepo-
wtarzalny sposób wykonuje bluesowe 
utwory oddając ich ekspresję i świeżość.
Start godz. 20:00, Bilety: 30PLN, 35PLN

 Milanówek

Lato w mieście – wycieczka do 
Muzeum Wsi Radomskiej
Milanowskie Centrum Kultury zapra-
sza dzieci 26 sierpnia (środa) na wyciecz-
kę do Muzeum Wsi Radomskiej. W pro-
gramie:  „Wakacyjne spotkanie ze sztu-
ką ludową” warsztaty z zakresu bibułkar-
stwa (wyrób kwiatów z bibuły) oraz rzeź-
by w korze lipowej. Zwiedzanie Muzeum 
Wsi Radomskiej – wspaniałego zespołu 
budynków dawnego gospodarstwa wiej-
skiego, przepięknych starych ekspona-
tów, dworu szlacheckiego i innych.
Start godz. 08:00, Bilety: 30 PLN, Zapi-
sy w Milanowskim Centrum Kultury do 
21 sierpnia

 Brwinów  

Szlak Muzealny na piątkę z plusem
Gmina Brwinów oraz Miasto Podko-
wa Leśna zaprasza 19 lipca (niedziela) na 
wycieczkę po muzeach w ramach projek-
tu „Szlak Muzealny na piątkę z plusem”. 
W programie: Prywatne Muzeum Sztu-
ki Ludowej prof. Mariana Pokropka, Mu-
zeum Motoryzacji i Techniki, Muzeum 
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”, dworek „Zagroda” 
w Brwinowie, Muzeum im. Anny i Jaro-
sława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Ko-
ściół Ogród w Podkowie Leśnej oraz od-
restaurowany pałacyk Kasyno.
Kolejne terminy objazdów to 2, 16 i 30 
sierpnia.
Start godz. 11:00, Wyjazd: OSP Brwinów, 
Pszczelińska 3, Wstęp wolny

Uniwersytet Każdego Wieku
Uniwersytet Każdego Wieku zaprasza 
22 lipca (środa) na spotkanie z cyklu Let-
nia Akademia  - „Jak zachować młodość 
i urodę - podstawowe zagadnienia z ko-
smetologii”. Wykład poprowadzi Jolanta 
Czaplińska – mgr Kosmetologii i Specja-
lista promocji zdrowia.
Start godz. 17:00, Miejsce: UG Brwinów, 
Grodziska 12

Targ Przydasiów 
26 lipca (niedziela) w Parku w Brwino-
wie odbędzie się „Targ Przydasiów”. Jeże-
li chcesz wymienić, kupić, sprzedać, po-
darować lub obejrzeć rzeczy, które dla 
jednych są już niepotrzebne, a dla innych 
mogą okazać się skarbem, to miejsce jest  
właśnie dla Ciebie.
Start godz. 10:00 do 14:00

 Grodzisk Maz.

Międzynarodowe Spotkania Muzyczne
Grodziskie Centrum Kultury zaprasza 
1 sierpnia (sobota) na Międzynarodo-
we Spotkania Muzyczne. W programie 
tanga argentyńskie oraz pieśni rosyjskie 
i gruzińskie. Przed publicznością wystą-

 P´cice

Uroczystość Patriotyczna w 65. 
Rocznicę Wybuchu Powstania 
Warszawskiego
26 lipca (niedziela) odbędzie się Uroczy-
stość Patriotyczna w 65. Rocznicę Wybu-
chu Powstania Warszawskiego – 43 Rajd 
po Kamienistej Drodze. W programie: 
Koncert słowno-muzyczny, Msza św. 
oraz Apel Poległych.
Start godz. 10:00, Miejsce: Kościół Para-
fi alny w Pęcicach oraz Pomnik Mauzoleum 
na Cmentarzu Powstańczym w Pęcicach

 Podkowa LeÊna

Chopin w Kasynie
19 lipca (niedziela) w Pałacyku Kasynie 
w Podkowie Leśnej odbędzie się koncert 
z cyklu „Chopin w Kasynie” - czyli jeden 
z niedzielnych recitali fortepianowych 
zorganizowanych we współpracy 
z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, Miejsce: 
Lilpopa 18

Astronomia w Pałacyku

Klub Miłośników Astronomii przy Gim-
nazjum św. Hieronima w Podkowie Le-

śnej we  współpracy z Centrum Kultu-
ry i Inicjatyw Obywatelskich zapraszają 
na spotkania z cyklu „Astronomia w Pa-
łacyku”. 
19 lipca – 40 lat temu. Prezentacja fi l-
mu o lądowaniu na Księżycu i kontro-
wersjach z nim związanych. Po fi lmie ob-
serwacje przez teleskopy i lunety letnie-
go nieba – Trójkąt Letni, Droga Mleczna, 
planeta Saturn.
 24 lipca – A jednak wylądowali. Prezen-
tacja o Księżycu, jego ruchach, zaćmie-
niach i misjach kosmicznych. Obserwa-
cje przez teleskopy powierzchni Księży-
ca, kraterów, gór i ....
26 lipca – Jak powstał Księżyc? Prezen-
tacja fi lmu o pochodzeniu i powstaniu 
Księżyca, połączona z obserwacjami nie-
ba i Księżyca.
Dodatkowo w programie obserwacje te-
leskopem o średnicy 150 mm z monta-
żem zegarowym i innym mniejszymi te-
leskopami oraz lunetami.
Start godz. 20:30, Wstęp wolny

Warsztaty artystyczne
Pałacyk Kasyno zaprasza na warsztaty 
artystyczne w sierpniu
3 – 7 sierpnia – warsztaty wielomedial-
ne dla dzieci
10 - 14 sierpnia – warsztaty plastyczne 
dla dzieci
10 – 14 sierpnia – warsztaty dla młodzie-
ży: DJing, graffi  ti, hip-hop, b-boyingu, 
skatingu
17 – 21 sierpnia – warsztaty wokalne dla 
dzieci pod kierunkiem Marzeny Grzy-
mały i warsztaty teatralne dla dzieci pod 
kierunkiem Anny Polarusz – Andusz-
kiewicz.
Wstęp wolny, Zapisy pod nr tel.: 
22 729 13 84 wew. 30 - 34
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IMPREZY POLECA Milena Sołtysiak

e-mail: milena.soltysiak@gazetawpr.pl

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO 
DLA RODZEŃSTWA

ZAPRASZAMY DO NAS TRZY I CZTEROLATKI

TEL. 792-066-264 smyki@przedszkolesmyki.pl www.przedszkolesmyki.pl

OTWARCIE WRZESIEN 2009 --- KOMORÓW

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!

Koncerty letnie 
„Słoneczny odcień jazzu”

Tradycyjnie latem w zabytkowej 
oranżerii pruszkowskiego 
muzeum zagości muzyka jazzowa 
w wykonaniu największych polskich 
artystów tego gatunku.

Cykl „Słoneczny odcień jazzu” został przy-
gotowany zarówno z myślą o wytrawnych 
słuchaczach jazzu, młodych mieszkań-
cach miasta jak również wszystkich zago-
rzałych zwolennikach dobrej muzyki i cie-
kawych klimatów. 

07.08.2009 - AGNIESZKA WILCZYŃSKA / 
BOGDAN HOŁOWNIA
Agnieszka Wilczyńska – śpiew
Bogdan Hołownia – fortepian

21.08.2009 - TARTANUS – WRÓBLEWSKI 
Ultradycyjne Duo 
Paweł Tartanus - banjo, vocal
Jan Ptaszyn Wróblewski - tenor, bary-
ton sax

14.08. 2009 - SKOLIAS / DUTKIEWICZ 
DUETT
Jorgos Skolias – vocal
Artur Dutkiewicz – fortepiano

28.08. 2009 - Project Grappelli 
Krzysztof Jakowicz - skrzypce (gościnnie)
Maciej Strzelczyk - skrzypce
Andrzej Jagodziński - akordeon
Konrad Zemler - gitara
Andrzej Łukasik – kontrabas

Start godz. 20:00, 
Miejsce: Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie, 
Wstęp: 12 PLN
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INFINITI,  cena od  5999 zł *LUGANO, cena od 3 999 zł *

* ceny ważne do końca sierpnia

komoda 2499 PLN*

www.mosciccy.pl

ława 949 PLN*
półka RTV 2649 PLN*

półka 259 PLN*
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Powiat Pruszkowski
Starostwo Powiatu Pruszkowskiego
ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków
tel. (sekretariat) (0-22) 738-14-00
starostwo@powiat.pruszkow.pl

Godziny otwarcia:  
pon. 8.00 - 18.00
wt. - pt. 8.00 - 16.00
www.powiat.pruszkow.pl

O d jesieni ubiegłego roku Po-
wiat Pruszkowski bierze 
udział w  realizacji projek-
tu systemowego pn. Roz-

wój i Upowszechnianie Aktywnej Inte-
gracji Przez Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie. Projekt realizowany jest w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (działanie 7.1.2). Dzięki przy-
stąpieniu do programu Powiat w pierw-
szym etapie, który trwał od październi-
ka 2008 r. do marca 2009 r.,  otrzymał 
dofi nansowanie ze środków unijnych 
w wysokości 405 185 zł z przeznacze-
niem na aktywizację zawodową, spo-
łeczną, edukacyjną i  zdrowotną mło-
dych osób opuszczających rodziny za-
stępcze i placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze. 
 - Powiat Pruszkowski był jednym 
z  pierwszych samorządów, które zde-
cydowały się na udział w tym progra-
mie – mówi Anna Jaworska, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie – Należymy do tych nielicznych po-
wiatów, które przystąpiły do programu 
od samego początku i nie żałujemy tego. 
W pierwszej edycji programu objęliśmy 
działaniem  30 młodych ludzi rozpoczy-
nających samodzielne życie, w  tym 6 
osób niepełnosprawnych. Dzięki środ-
kom uzyskanym z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego mogliśmy im po-
móc w zdobyciu kwalifi kacji i umiejęt-
ności przydatnych w  dorosłym życiu, 
na co samodzielnie nie byłoby ich stać.
 - W  ramach realizacji programu 
umożliwiliśmy uczestnikom zdoby-
cie konkretnych kwalifi kacji zgodnych 
z  ich zainteresowaniami i  potrzeba-
mi.  Na przykład 14 osób uczestniczy-

ło w kursie prawa jazdy kat. B, 16 osób 
uczestniczyło w warsztatach nt. kom-
petencji psychospołecznych, trzem oso-
bom zorganizowaliśmy pomoc w  na-
uce i kursy przygotowawcze do egzami-
nów – wylicza Anna Goć, asystent pro-
jektu ds. organizacyjnych – Wszystkim 
uczestnikom programu zapewniliśmy 
indywidualne i grupowe doradztwo za-
wodowe. Otrzymali również pakiety 
usług medycznych w  renomowanych 
przychodniach  oraz socjalno-sporto-
wych w kompleksie basenowym Kapry. 
Osoby niepełnosprawne uczestniczyły 
w turnusie rehabilitacyjnym. Ze środ-
ków własnych Powiatu dla 13 uczestni-
ków wyasygnowaliśmy świadczenia pie-
niężne na kontynuację nauki.
 W II etapie projektu, który rozpo-
czął się Piknikiem Inauguracyjnym 
w Walendowie działania te będą konty-
nuowane i rozszerzone. W tym etapie 

Powiat Pruszkowski 
Szansą Twojego Rozwoju

Powiatowy Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie staje się 
ośrodkiem wzorcowym, docenianym nie tylko w naszym kraju, ale 
i za granicą. 24 czerwca br. w piastowskim Ośrodku gościła delegacja 
ministerialna z Wielkiej Brytanii. 

Pani Jennifer Gray, doradca ds. Planowania Polityki Departamentu Zapobiegania 
Krzywdzeniu Dzieci w brytyjskim Ministerstwie Dzieci, Szkół i Rodzin oraz pan Mi-
chael Holding, Główny Specjalista Wydziału Spraw Socjalnych Miasta i Hrabstwa 
Swansea, w towarzystwie osób z polskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz 
Ambasady Brytyjskiej, zwiedzili Ośrodek i szczegółowo zapoznali się z jego zasadami 
funkcjonowania.
 Spotkanie miało charakter roboczy i służyło wymianie doświadczeń. Przygoto-
wano prezentację multimedialną (w języku angielskim) obrazującą system działania 
Ośrodka w zakresie wsparcia dla ofi ar przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej.
 - Nasi goście z Anglii byli bardzo pozytywnie zaskoczeni naszą systemową pracą 
u podstaw z rodziną – mówiła po spotkaniu Katarzyna Wiśniewska, dyrektor pia-
stowskiego Zespołu Ośrodków Wsparcia – Bardzo podobała im się nasza praca profi -
laktyczna i szkoleniowa ze środowiskami zagrożonymi. U nich się tego w ten sposób nie 
robi. Mają za to lepszą infrastrukturę, dobrze rozbudowany system opieki indywidual-
nej i monitorowanie środowiska przez kilka niezależnych służb. Bardzo podobał im się 
nasz Ośrodek i podkreślali panującą w nim ciepłą, rodzinną atmosferę. A najbardziej ich 
chyba zaskoczyły własne wypieki naszych pensjonariuszek. Ciasta upieczone z okazji 
wizyty przez panie przebywające w Ośrodku bardzo angielskim gościom smakowały. 
 Goście byli również pod dużym wrażeniem aktywności władz Powiatu Prusz-
kowskiego w zakresie pomocy społecznej. Dowiedzieli się, że to właśnie w Pruszkowie 
w 2008 r. pod patronatem Starosty Elżbiety Smolińskiej odbyło się pierwsze panelowe 
spotkanie przedstawicieli Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia z całej Polski. W wyni-
ku tego spotkania staraniem m.in. Pani Starosty w maju 2009 w gmachu Sejmu RP od-
była się pod patronatem Marszałka Sejmu, Bronisława Komorowskiego pierwsza Ogól-
nopolska Konferencja Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia. Konferencja miała na ce-
lu wymianę doświadczeń, koordynację działań oraz opracowanie jednolitego programu 
rozwoju tych instytucji w skali całego kraju.
 Członkowie delegacji angielskiej bardzo wysoko ocenili pracę i osiągnięcia piastow-
skiego Ośrodka. Chwalili zarówno system organizacji pomocy jak i zaangażowanie per-
sonelu oraz wspieranie tych działań przez władze lokalne.
 Warto przypomnieć, że powiatowy Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie działa 
od 2006 roku i składa się z Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz ze Specjalistycznego 
Ośrodka Wsparcia dla Ofi ar Przemocy w Rodzinie. O jego pracy i osiągnięciach pisali-
śmy szczegółowo w marcowym numerze WPR 51.

Anglicy podglądają nasz 
Zespół Ośrodków Wsparcia

projektem objętych zostanie 75 mło-
dych ludzi z grup zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym – oprócz 20 wy-
chowanków rodzin zastępczych i placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych pro-
gram obejmie 55 osób niepełnospraw-
nych uczestniczących w  Warsztatach 
Terapii Zajęciowej. Wśród zgłoszonych 
przez uczestników II etapu potrzeb i za-
interesowań znalazły się m.in. kursy ję-
zykowe i różnego rodzaju kursy zawo-
dowe, w tym  ABC przedsiębiorczości, 
podstaw księgowości, a  także np. wi-
zażu. Dla uczestników programu to 
prawdziwa szansa na zdobycie wiedzy 
i umiejętności ułatwiających start w sa-
modzielne życie.
 Środki przeznaczone na realiza-
cję programu w 2009 r. to 814 731 zł, 
w tym dofi nansowanie z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w wysokości 
729 184 zł.

17 czerwca w Domu Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
w Walendowie odbył się Piknik Inauguracyjny II etapu projektu ph. „Powiat 
Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” realizowanego przez Powiat Pruszkowski 
w oparciu o wykorzystanie środków pomocowych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Młodzi koszykarze z Gimnazjum Sportowe-
go w Pruszkowie zdobyli mistrzostwo Ma-
zowsza. W fi nale mistrzostw Polski zajęli 
wysokie siódme miejsce. 

Młode, bo zaledwie trzyletnie, Gimna-
zjum Sportowe w Pruszkowie odnotowa-
ło pierwszy znaczący sukces. W turnie-
ju fi nałowym IX Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej rozgrywanym w Sie-
dlcach drużyna koszykarska chłop-
ców wywalczyła tytuł Mistrzów Woje-
wództwa Mazowieckiego w Koszyków-
ce Chłopców. W fi nałach chłopców bra-
ło udział 12 najlepszych drużyn z Ma-
zowsza wyłonionych we wcześniejszych 
rozgrywkach międzyszkolnych. Młodzi 
koszykarze z  Pruszkowa rozegrali bar-
dzo dobry turniej i w opinii obserwato-
rów w sposób całkowicie zasłużony zdo-
byli tytuł mistrzowski, który dał im pra-
wo do startu w fi nałach ogólnopolskich.
 W  ogólnopolskim turnieju finało-
wym, który odbył się w  dniach 15-17 
czerwca w Radomiu, w zmaganiach z naj-
lepszymi drużynami kraju nasi chłop-
cy wywalczyli siódme miejsce. Sukces re-

Sukces pruszkowskiego Gimnazjum Sportowego

prezentantów pruszkowskich koszykarzy 
jest tym bardziej godny odnotowania, że 
ich udział w imprezie tej rangi był turnie-
jowym debiutem. 
 Gimnazjum Sportowe powstało za-
ledwie trzy lata temu. Zgodnie z decy-
zją samorządu powiatowego powołano 
je w 2006 roku przy Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących posiadają-
cych bardzo dobre i ciągle rozbudowywa-
ne zaplecze sportowe. Tak szybkie osią-
gnięcia dowodzą słuszności tej decyzji 
i są dobrym prognostykiem podtrzyma-

nia wspaniałej, pełnej sukcesów tradycji 
tej dyscypliny w Pruszkowie.
 Trenerami zwycięskiej drużyny 
chłopców są nauczyciele wychowania fi -
zycznego w ZSTiO, Bartłomiej Przelazły 
i Wojciech Rogowski. 
 Skład medalowej drużyny tworzyli: 
Łukasz Bonarek, Damian Chrząszcz, Pa-
weł Curyl, Sławomir Fijałkowski, Adam 
Olewnik, Jakub Paciorek, Daniel Strojek, 
Łukasz Uler, Filip Wojcieszak, Tomasz 
Woźniakowski, Artur Białczewski i Ro-
bert Milewski.

Cztery uzdolnione uczennice szkół 
średnich z Powiatu Pruszkowskie-
go zostały wytypowane do udziału 
w programie „Poławiacze Pereł”, pro-
wadzonym przez Uniwersytet Jagiel-
loński. To już trzecia edycja tego pro-
gramu, który w formie wakacyjnych 
obozów naukowych dla uzdolnionej 
młodzieży stawia sobie za cel wyła-
wianie i rozwijanie wybitnych mło-
dych talentów.

Zgodnie z  założeniami programu, je-
go uczestnikami mogą zostać ucznio-
wie I i II klas szkół średnich dysponu-
jący szczególnie wysokim potencjałem 
intelektualnym, który z  powodu ba-
rier, na jakie natrafi ają w swoich środo-

wiskach, może zostać niewykorzysta-
ny. Najważniejszym kryterium oceny 
nie są tu, więc wyniki w nauce, sukcesy 
w olimpiadach przedmiotowych i uzy-
skane wyróżnienia. Liczy się przede 
wszystkim wysoka inteligencja, nie-
przeciętne uzdolnienia w jakiejś dzie-
dzinie, niezwykłe zainteresowania i za-
angażowanie wykraczające znacznie 
poza szkolny standard. 
 Do udziału w  tegorocznej edy-
cji programu Starosta Pruszkowski, 
Elżbieta Smolińska po konsultacjach 
ze szkołami zgłosiła: Klaudię Bełc 
z ZSTiO w Pruszkowie, Adrianę Jam-
rozińską i Patrycję Świątnicką z LO im. 
Nansena w  Piastowie oraz Paulę Nę-
dzarek z ZS im. Staszica w Pruszkowie.

Poławiacze Pereł 
zarzucają sieci w 
Powiecie Pruszkowskim
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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. 8.00 - 18.00
Wt. - Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 14.00 

Gmina Brwinów

Zarząd Województwa Mazowieckiego
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zawiadamia, 
że od dnia 20 lipca 2009 r. w siedzibie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  
przy ul. Jagiellońskiej 26, oraz na stronie internetowej Urzędu –  

www.mazovia.pl, zostanie wywieszona informacja o przeznaczeniu do 
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14, znajdującego się w budynku przy  

ul. Sadowej 15 w Pruszkowie. 

,,Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zawiadamia, 
że na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz 

stronie internetowej urzędu został umieszczony 
wykaz nieruchomości przeznaczonej 

do sprzedaży”

OBWIESZCZENIE

 
Zgodnie z art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, 

przebudowy drogi powiatowej nr 3113W – ul. Pruszkowskiej w Raszynie od zjazdu 

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

Wakacyjny szlak na 
Piątkę z Plusem – 
otwarty!
W dniu 5 lipca 2009 r. odbyła się pierw-
sza z  pięciu planowanych wycieczek 
w ramach Szlaku Muzealnego na Piąt-
kę z Plusem. Szlak został zainicjowany 
przez Gminę Brwinów, która do współ-
pracy zaprosiła Miasto Podkowa Leśna. 
Stał się on wspólnym przedsięwzięciem 
ludzi z niezwykłych miejsc, które znaj-
dują się na terenie Gminy Brwinów oraz 
na terenie Podkowy Leśnej.
 Zaproponowaliśmy turystom najcie-
kawsze i najbardziej magiczne miejsca, 
które zwiedzili oni jednego dnia, docie-
rając do nich zabytkowym londyńskim 
autobusem.  Na miejsce zbiórki pod OSP 
w Brwinowie przybyło około 140 osób. 
Okazało się, że poza mieszkańcami na-
szej Gminy są również turyści z War-
szawy, Pruszkowa, Grodziska Mazo-
wieckiego, a także dwie osoby z Ukra-
iny. Długa i bardzo aktywna wycieczka 
spodobała się jej uczestnikom, którzy 
zachwycali się muzeami, które zobaczy-
li, ich doborem oraz atmosferą wyciecz-
ki. Na zakończenie objazdu rozległy się 
w autobusie gromkie brawa. Szlak Mu-
zealny na Piątkę z Plusem okazał się tak 
naprawdę szlakiem na szóstkę!
     Nie pozostaje nam zatem nic innego 
jak zaprosić Państwa na kolejne objazdy, 
które odbędą się 19 lipca oraz 2, 16, 30 
sierpnia br. Do zobaczenia na szlaku!

Urszula Skolasińska
Sekretarz Gminy Brwinów
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Ogłoszenia

3 SPOSOBY JAK ZAMÓWIĆ 
OGŁOSZENIE DROBNE 
W GAZECIE WPR:

przez telefon:
(0) 666 505 705

(022) 728 18 641
pocztą e-mail:
ogloszenia@gazetawpr.pl2 3

zwykłe - 1 zł za słowo

pogrubione - 2 zł za słowo

w ramce - 3 zł za słowoce
nn

ik
:

ceny netto

faksem:
(022) 728 18 64

SZYCIE ZASŁON 
I FIRAN

wzory katalogowe, 
solidnie, niedrogo
502-286-273

ul. Szkolna 7
Pruszków-Żbików

RATY
drzwi
okna

w wn rzn
z wn rzn an w a aniow

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

r zk w o i zki aw

To miejsce czeka na 
Twoją reklamę. 

Tylko 

50 zł 
za jedną emisję

(0-22) 728 18 64

Dam pracę

AVON – szukam konsultantek tel. 
604 147 566 

Całodobowy dozór nieruchomości w 
Podkowie Leśniej z zakwaterowaniem, 
tel. (0-22) 822 00 31 lub 600 379 713 

Do przedszkola zatrudnię 
wychowawców i pomoce. 
Tel. 604-471-201  

Firma transportowa zatrudni 
energiczna osobę do pracy w spedycji na 
stanowisko dyspozytora 601 213 415

Firma transportowa zatrudni kierowcę 
C+E 601 327 327

Kucharz z doświadczeniem, 
pomoc kuchenna 
doświadczeniem, restauracja 
„Elita” w Otrębusach, tel. 
0 605 554 891  

Magazyniera i pracownika 
magazynu do fi rmy spożywczej 
Dawidy k/Warszawy Tel. 
022 720 57 42 wew 115

Praca na produkcji (Kraśnicza Wola 
k. Grodziska Maz.) 22 713-81-97, 
696-993-864

PRZEDSZKOLE 
NIEPUBLICZNE  poszukuje
- KANDYDATEK NA 
NAUCZYCIELKI - wykształcenie 
wyższe pedagogiczne, 
specjalizacja: wychowanie 
PRZEDSZKOLNE
- POMOCE NAUCZYCIELI 
Miejsce pracy: Brwinów
kontakt 0-601-989-473

Producent odzieży roboczej z siedzibą w 
Grodzisku Maz. Zatrudni energiczna osobe 
na stanowisko handlowca 601 213 415

Praca w Pruszkowie: produkcja 
i montaż, 3 zmiany, etat, 
niedaleko PKP Pruszków, od 
1800 zł brutto Telefon 
22 292 34 87 lub 505 174 606

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. 
PRUSZKÓW I OKOLICE 511 262 175 

Nieruchomości - wynajmę

Poszukuje pokoju do wynajęcia w 
Grodzisku 785 599 232

Nieruchomości - do wynajęcia

Bezpośrednio kawalerka 37m Brwinów, 
parter, nowe, dobra lokalizacja 509 11 58 58

Bezpośrednio 47m I piętro, Bemowo, 
garaż 509 11 58 58 

Wynajmę nowe mieszkanie w Rezydencji 
Orzeszkowej w  Piastowie. Wysoki 
standard. Dwa pokoje, balkon, garaż. 
Cena 1.700 PLN bez opłat licznikowych. 
Kontakt 501 005 808 lub 602 186 629.

Nieruchomości - sprzedam

Podkowa Leśna- Żółwin
 Domy 207 m2 

602 459 175

Sprzedam 2-pokojowe 60m2, 
I p. Pruszków przy WKD 
tel 664 935 878  

Sprzedam lub wynajmę lokal handlowo-
usługowy 61 m, Warszawa ul. Płocka, 
bezpośrednio, parter, 509 11 58 58

SPRZEDAM 36m2 do remontu 
165tys tel. 504-563-226 

Automoto - kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis 502 534 080  

Każde gotówka 600 475 484  

Kupie każde auto 606 164 444 

Automoto - sprzedam

Autobus Renault Iliade 1999r, 
uszkodzony prawy przód, na części, stan 
bardzo dobry 502 534 080

Części używane, sklep 
internetowy, 
www.szrotkasacja.pl  

Kupię

Antykwariat kupi dawne 
książki tel. 22 622 11 54 

Antyki wszelkie za gotówkę kupię 
601 336 063

Sprzedam

Ekogroszek, niska cena, 
minimum 5 ton, sprzedaż 
kotłów centralnego ogrzewania 
515 713 421, 609 389 514 

Nowe skórzane buty na motor Puma r.42 
300 zł 501 235 559

Usługi

BHP PPOŻ Szkolenia Doradztwo 
obsługa profesjonalnie 
600 321 347 

Brukarstwo, układanie kostki brukowej 
798 138 188

Brygada, kierownik – budowa, nadzory 
602 477 674

Budowa domów 506 061 785 

Cement i kostka brukowa 022 499 56 98 

Cyklina układam podłogi 723 68 10, 
782 583 473

Docieplenia budynków 
506 061 785 

DOCIEPLENIA STYROPIANEM 
Z MATERIAŁEM (STYRMAN, 
TERMOORGANIKA, CERESIT, KABE) 
CENY OD 75zł/m2 0 790 290 396 

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, mieszkania. Zapewniamy 
wysoki poziom wykonanej 
pracy 

Glazura itp. 509 110 537 

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

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie 
ceny 607 302 639

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

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

Remonty od A – Z 500 287 684 

Remonty kompleksowo 601 732 952 

Studnie wiercone  508 841 616 

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

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

Tynki gipsowe agregatem, solidnie 510 
47 55 14 

Układanie kostki brukowej 660 336 695 

Układanie kostki brukowej, solidnie  
605 548 241

Układanie kostki brukowej i 
granitowej, 660 306 446 

Vacu, odchudzanie, redukcja 
cellulitu, Pruszków, 
ul.Emancypantek 4, tel.(022) 
730-08-49, www.babiniec.net.pl

Wylewki agregatem 608577428. 

Wylewki betonowe 600086995  

sprzedam nowy wieszak na 
LCD/Plazma VOGELS VFW 
465 (cena sklepowa 999 
zł) za 500 zł.
Tel. (0) 604 481 482

PORADNIA SPECJALISTYCZNA

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25
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Waszym Zdaniem

J ako wierny czy-
telnik Państwa 
pisma, a  jedno-

cześnie rodowity prusz-
kowianin pragnę podzielić się z Państwem 
moimi refl eksjami dotyczącymi pewnego 
dziwnego zjawiska, jakie obserwuję w na-
szym mieście.
 Z racji uprawianego zawodu poruszam 
się każdego dnia po Pruszkowie i obserwuje 
wszelkie zmiany, jakie zachodzą w tym pięk-
nym mieście. Wiele z tych zmian witam z za-
dowoleniem, radując się w głębi serca z dy-
namicznego rozwoju, pojawiających się no-
wych domów, osiedli, sklepów czy punktów 
usługowych. 
 Miasto rozwija się dynamicznie - i  to 
cieszy. Zauważyłem jednak, że od pewne-
go czasu jedna branża rozwija się w tem-
pie wprost oszałamiającym. Mam na myśli 
branżę gier hazardowych. 
 Krótki spacer po ulicach Pruszkowa, 
zarówno tych głównych jak i  peryferyj-
nych zaczyna przypominać wycieczkę uli-
cami Las Vegas lub Monte Carlo. Nie wiem 
ile punktów z "jednorękimi bandytami" zo-
stało ostatnio otwartych. Przypuszczam, że 
kilkadziesiąt. Ze zdumieniem stwierdziłem 
też, że jedna z nielicznych w naszym mie-
ście restauracji (dawna restauracja Imbryk) 
została zamieniona w regularne kasyno gry. 
Nie wiem, jakie przepisy regulują lokalizo-
wanie tego typu przybytków, ale salon z au-
tomatami znalazłem również tuż przy ko-
ściele św. Kazimierza (przy ul. Kościelnej).
 Przyglądam się temu z pewnym zadzi-
wieniem, ponieważ mieszkam w bezpośred-
nim sąsiedztwie tego typu lokalu przy ul. Po-
wstańców. Tuż obok mojego domu znajdu-
je się ciąg niewielkich pawilonów handlo-
wych. Do niedawna były tu niewielkie skle-
piki, w których można było kupić pieczywo, 
warzywa i  inne potrzebne artykuły. Dziś 
funkcjonuje tam sklep monopolowy (czyn-
ny w godzinach 6.00 - 23.00) oraz salon gier. 
Właściwie do kompletu brakuje już tylko lo-
kalu typu peep-show, żeby zapewnić miesz-
kańcom godziwą i kompleksową rozrywkę. 
 Dla jasności wywodu chcę podkreślić, 
że nie jestem przeciwnikiem gier hazardo-
wych. Każdy dorosły człowiek ma prawo 
robić ze swoimi pieniędzmi, co chce. Może 

je przepić, wydać na cel charytatywny albo 
przegrać. Jego wybór. Wydaje mi się jednak, 
że istnieje gdzieś granica zdrowego rozsąd-
ku. Moim zdaniem tego zdrowego rozsądku 
zabrakło władzom miasta, które chyba mają 
wpływ na lokalizacje i koncesjonowanie te-
go typu działalności. Trzeba sobie odpowie-
dzieć na pytanie - czy chce się być prezyden-
tem Pruszkowa czy burmistrzem „Las Ve-
gas”.
 Może redakcja zainicjuje dyskusję na ten 
temat na łamach WPR. Jestem ciekaw zda-
nia innych mieszkańców miasta.

Michał S. 
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Niektórzy kierowcy samochodów mo-
gą zadziwić swoją bezmyślnością 
i ignorancją.

 Co myślał właściciel auta (z załączonego 
zdjęcia), parkując go na trawniku, przy dro-
dze osiedlowej prowadzącej do Poczty na uli-
cy Kraszewskiego?
 Myślę, że umieszczenie tego zdjęcia 
w gazecie WPR, pomoże innym kierowcom 
w myśleniu. To nie jest odosobniony przy-
padek, takich jest wielu, wystarczy przejść 
się po ulicach i osiedlach. Zastanawiam się 
GDZIE JEST STRAŻ MIEJSKA i w jakim 
celu została utworzona ta formacja? Zdjęcie 
wykonałem: 21czerwca 2009 r.

Henryk

M inęło już pół roku od publika-
cji w gazecie WPR artykułu p.t. 
„Promocja za życia” i mojego li-

stu, w którym krytycznie opisuję kuriozal-
ny „Regulamin Cmentarza Szpitala Twor-
kowskiego”. Dyrekcja Szpitala, jak można 
było oczekiwać, nie raczyła odpowiedzieć 

Listy od czytelników | Widziałeś coś ważnego? Masz problem i nie wiesz co zrobić? Chcesz podzielić się informacją?  | Pisz na kontakt@gazetawpr.pl 

Drogi i Komunikacja
Deszcz pieniędzy 
z Brukseli na Łopuszańską
Warszawa. Przebudowa sto łecznego 
skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Ło-
puszańską uzyskała najwyższą pozycję 
na liście 13 projektów drogowych do dofi -
nansowania z unijnego Funduszy Spójno-
ści. Stolica dostanie na ten cel z Brukseli 
168 mln zł. To 85 proc. kosztów projektu, 
budowy i wykupu gruntów. 

Trzypoziomowe skrzyżowanie upla-
sowało się wyżej niż projekty drogo-
we m.in. z Wrocławia i Poznania. Że-
by pieniądze nie przepadły, inwesty-
cja musi się skończyć do 2015 roku. Na 
razie wstrzymują ją problemy z przeję-
ciem gruntów.
 Według dyrektora Biura Fundu-
szy Europejskich Michała Olszewskie-
go, Warszawa otrzyma w latach 2007-
2013 na drogi ponad 830 mln zł. Naj-
więcej z  tej sumy – 241 mln zł – na 
most Północny. Oprócz tego dofi nan-
sowane zostaną: modernizacja al. Wi-
lanowskiej, Gwiaździstej i  Poleczki 
oraz budowa skrzyżowania Trasy Sie-
kierkowskiej z  ul. Marsa. Dla porów-
nania: w latach 2004-2006 Warszawy 

wywalczyła na drogi z unijnych progra-
mów ok. 180 mln zł.   PAP

Zmiany komunikacyjne 
w Milanówku

Milanówek. Kilka miesięcy temu w Mila-
nówku uruchomiono komunikacje miej-
ską. Autobusy miały wyznaczone trzy tra-
sy. Nadeszły jednak wakacje i od 1 lipca 
wszystkie trzy linie zostały zawieszone.

Całe przedsięwzięcie miało skłonić 
mieszkańców 15. tysięcznego Mila-
nówka do przesiadki z  własnych sa-
mochodów do pociągu. Niestety od-
zew był niewielki. Miesięcznie autobu-
sami podróżowało około tysiąca osób. 
W  czerwcu wprowadzono również 
przejazdy darmowe z kuponem, który 
dostępny był z lokalna gazetą. Jednak 
i te zabiegi nie wpłynęły znacznie na 
poprawę frekwencji pasażerów.
 Władze postanowiły rozpisać 
i ogłosić przetarg na przewoźnika. Po 
wakacjach autobusy miałyby wrócić na 
ulice Milanówka, ale już na innych tra-
sach. 
 Prawdopodobnie dotychczasowe 

trzy linie miałyby zostać połączone 
w jedną.
 Opinie o  komunikacji są różne. 
Młodzież uważa, że czekanie 10 minut 
na autobus to strata czasu, ponieważ 
całe miasto można przejść na piechotę 
w pół godziny. Dla osób starszych au-
tobusy to jednak ogromne ułatwienie, 
dla nich bowiem długie spacery nie za-
wsze są miłe i przyjemne.   AS 

Nowa linia autobusowa

Podkowa Leśna-Brwinów. Od 6 lipca (po-
niedziałek) uruchomiona zostaje nowa li-
nia autobusowej komunikacji uzupeł-
niającej WKD na trasie: Podkowa Leśna 
Główna WKD - Brwinów PKP (rondo). 

Linia kursować będzie w dni powsze-
dnie (od poniedziałku do piątku) w go-
dzinach szczytu porannego: 5:30 - 9:30. 
Podjazdy pod przystanek kolejowy 
w Brwinowie będą odbywać się na ok. 
5 min. przed przyjazdem pociągów 
"Kolei Mazowieckich" (w  większości 
przypadków rozpoczynających bieg 
w Grodzisku Mazowieckim).
 W  autobusach nowej linii uzupeł-

informacje dla pasażerów 
komunikacji miejskiej

informacje o remontach
i inwestycjach drogowych

informacje o utrudnieniach 
dla kierowców

niającej obowiązują takie same zasady, 
jak dla połączeń funkcjonujących od 
1 lipca.   WKD

Zmiany rozkładów linii 
uzupełniających WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
informuje podróżnych, że od dnia 13 lip-
ca 2009r. (poniedziałek) ulegają zmianie 
rozkłady jazdy następujących autobuso-
wych linii uzupełniających: Michałowi-
ce WKD - Warszawa-Ursus PKP oraz Ko-
morów WKD - Pruszków PKP - Prusz-
ków WKD.
 Celem wprowadzanych korekt jest 
poprawienie oferty przewozowej WKD 
w zakresie alternatywnego dojazdu z re-
jonu Michałowic, Pruszkowa i Komoro-
wa do centrum Warszawy z wykorzysta-
niem autobusów uzupełniających i po-
ciągów "Kolei Mazowieckich" oraz lepsze 
dopasowanie do potrzeb podróżnych. 
Zmiany polegają na przesunięciu odjaz-
dów autobusów z  przystanków krań-
cowych od kilku do kilkunastu minut 
w  kierunku rozkładowych kursów po-
ciągów WKD. Jednocześnie zachowane 
zostają skomunikowania linii autobuso-

na krytykę i nie zajęła żadnego stanowiska 
w opisywanych sprawach, faktach i niepra-
widłowościach. Również nie zareagowano 
na złośliwie ironiczną krytykę w następnym 
numerze WPR w sprawie lekceważenia kry-
tyki prasowej.
   Społeczność Tworkowska i Pruszkowska 
oczekuje sensownej odpowiedzi i  zajęcia 
zdecydowanego stanowiska w poszczegól-
nych tematach poruszanych w publikacjach.
   Najważniejszą kwestią, naszym zdaniem, 
jest określenie własności cmentarza, gdyż 
zgodnie z  Ustawa o  cmentarzach {Dz.U-
.Nr.23 z dn.2.03.2000r.} cmentarze w Pol-
sce mogą być tylko komunalne lub wyzna-
niowe. A jaki status ma cmentarz Tworkow-
ski – chyba niezgodny z ustawą – prywatny, 
gdyż tworzy się dziwne regulaminy i zarzą-
dza się cmentarzem wg wymyślonych kry-
teriów nie stosowanych na innych cmenta-
rzach.
   Zgodnie ze zgłoszona przez Dyr. Szpita-
la opinia, że szpital ma się zająć wyłącznie 
leczeniem chorych i gdy zlikwidowano in-
ną działalność np. kuchnie, pralnie, labora-
torium, gosp. Ogrodnicze itp. może za tym 
przykładem pozbyć się również cmentarza, 
przekazując go we władanie Urzędowi Miej-
skiemu (cm. komunalny) lub Parafi i miej-
scowej albo Księdzu kapelanowi (cm. wy-
znaniowy) chyba, że Dyrekcji zależy na spo-
rych dochodach fi nansowych z działalności 
cmentarza. Uregulowanie statusu własno-
ściowego cmentarza pozwoli na rezygna-
cję z dotychczasowego regulaminu, w któ-
rym: 1) sztucznie podzielono cmentarz na 
różne kwatery, 2) nie sprecyzowano wg, ja-
kich kryteriów przyznaje się tytuł osoby za-
służonej, 3) wprowadzono bardzo wyso-
kie i różne opłaty pochówkowe, 4) wprowa-
dzono niezgodne z ustawą opłaty okresowe, 
5) nie stosuje się postanowień i ustaleń regu-
laminu, gdyż zwalnia się z opłaty pochów-
kowej osobę zasłużoną, ale pobiera się opła-
tę okresową, 6) nie powołano Komisji histo-
rycznej itp.

Emeryt
Od redakcji.
Szanowni Państwo. Tak się często dzieje, 
że nasze interwencje trafi ają w próżnię, 
bo adresaci naszych materiałów praso-
wych udają, że być może dotyczą kogoś, 

ale z całą pewnością nie ICH. Muszę przy-
znać, że w niektórych przypadkach wcale 
im się nie dziwię. Krytyka czy wytykanie 
przez kogoś NASZYCH błędów przyjemne 
nie jest. A tłumaczenie się ze swoich sta-
nowisk lub decyzji nie jest łatwe i proste, 
kiedy nie ma się racjonalnych argumen-
tów by je uzasadnić. Po co brnąć w pole-
miki, które nie rokują szans na powodze-
nie? Dużo łatwiej wytłumaczyć się w ten 
sposób, że nic o sprawie nie słyszeliśmy. 
Udowodnić tego nie sposób, bo jak do-
tąd nie istnieje przymus czytania naszej 
gazety. Nie ma też póki, co ustawowego 
obowiązku odpowiadania na prasowe za-
rzuty. Możliwości mamy ograniczone. Mo-
żemy tylko starać się, aby przypadki takie 
nagłaśniać i upubliczniać, aby Państwa 
sprawy nie pozostały bez odpowiedzi. Je-
śli więc nie możecie sobie Państwo pora-
dzić z opieszałością urzędników, z ewi-
dentnym zaniedbaniem czy marnotrawie-
niem wspólnego dobra, z tym co Was boli 
lub denerwuje piszcie do nas maile, tele-
fonujcie, przysyłajcie zdjęcia. Obiecuje-
my, że będziemy dalej robić swoje. Czy się 
to adresatom naszych interwencji będzie 
podobać, czy nie.
Naczelny 

Absolwenci „Zana” piszą…

Z arządy Towarzystwa Absolwentów, 
Wychowanków i Przyjaciół Gimna-
zjum i Liceum im. Tomasza Zana 

w Pruszkowie wszystkich kadencji od po-
czątku istnienia naszej organizacji były i są 
żywo zainteresowane losem naszej Szkoły, 
zarówno w czasie bieżącym, jak i w przy-
szłości.
    Całemu środowisku absolwentów marzy 
się „Zan” w nowoczesnym budynku w peł-
ni wyposażonym we wszystkie pomoce na-
ukowe XXI wieku, gdzie szkoła będzie mogła 
samodzielnie kontynuować i rozwijać swoje 
tradycje wypracowane przez pokolenia Pro-
fesorów.
    Z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu 
w dniu 29 maja b.r., jaką wyemitowała Spół-
dzielcza Telewizja Kablowa, pruszkowianie 

mogli dowiedzieć się, z jakimi problemami 
aktualnie boryka się Liceum Tomasza Zana. 
Słuchając odczytanego na Sesji fragmentu pi-
sma Towarzystwa Absolwentów z dnia 2 lip-
ca 2007 roku adresowanego do Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie, można było błęd-
nie wnioskować, że nasze Towarzystwo po-
piera pozycję Starostwa przeniesienia Liceum 
Zana do szkoły przy ulicy Gomulińskie-
go w Pruszkowie. Przedstawione kilka zdań 
z wyżej wymienionego pisma było wyrwane 
z kontekstu i nie odzwierciedlało w pełni rze-
czywistych intencji piszących.
    Towarzystwo Absolwentów, Wycho-
wanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum 
im. T. Zana w Pruszkowie, w imieniu ogrom-
nej rzeszy absolwentów tej zasłużonej szkoły 
pragnie jasno przedstawić swoje stanowisko: 
- dla całej społeczności zanowskiej budynek 
naszej szkoły, to symbol dobrej szkoły, gdzie 
stawia się młodzieży duże wymagania a at-
mosferze poszanowania odrębności charak-
terów i życzliwości dla młodych ludzi. I ten 
symbol pragniemy zachować, ale jeśli
• w żaden sposób nie można utrzymać Li-
ceum Zana w dotychczasowym budynku,
• zbudowanie Sali gimnastycznej przy 
szkole jest całkowicie nie realne to – oczekuje-
my budowy nowego, samodzielnego gmachu 
dla Liceum Zana, które odegrało wielką rolę 
kulturotwórczą dla społeczeństwa Pruszko-
wa i które zasługuje na to, by nie utracić swo-
jej tożsamości i zachowując prawie dziewięć-
dziesięcioletnią tradycję nie obniżyć wysokiej 
renomy, jaka cieszy się nasza szkoła od po-
czątku swego istnienia.

Zarząd Towarzystwa Absolwentów Wy-
chowanków i Przyjaciół Gimn. I Lic. T. Zana 
w Pruszkowie:
- prezes – Barbara Łosiewicz-Ratyńska
- wiceprezes – Wiesław Giewartowski
- wiceprezes – Jadwiga Fabisiewicz
- wiceprezes – Narcyza Janik
- skarbnik - Tadeusz Łosiewicz
- skarbnik – Barbara Magierowska
- członek zarządu – Irena Horban
- członek zarządu – Jerzy Bancard

wych (na stacji w Pruszkowie i przystan-
ku "Warszawa-Ursus") z pociągami "Ko-
lei Mazowieckich", którymi można po-
dróżować na podstawie ważnych biletów 
WKD.
 Wykaz autobusowych linii uzupeł-
niających WKD wraz z aktualnymi roz-
kładami jazdy - z uwzględnieniem zmian 
od 13 lipca 2009r. znajduje się na stronie: 
www.wkd.com.pl/index.php/pl/news/full/153

Apel do pruszkowskich 
kierowców

Pruszków. Urząd Miejski w Pruszkowie 
informuje, że 18 lipca (sobota) w godzi-
nach od 8.00 do 10.00 odbędzie się sprzą-
tanie ulic: wiaduktu nad torami PKP, 
B. Prusa, Lipowej, Kopernika, Hubala, 
Kraszewskiego, Kościuszki, Sienkiewi-
cza, Staszica, Powstańców do Al. Wojska 
Polskiego. Wykonawcą prac będzie Miej-
ski Zakład Oczyszczania z Pruszkowa. 
 Od 13 lipca (poniedziałek) będą 
ustawiane znaki B 36 (zakazy zatrzy-
mywania się) z tabliczkami informują-
cymi, że dotyczą wyżej podanego termi-
nu. Informacje Straż Miejska w Prusz-
kowie: (0-22) 758 66 49.   UM
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Sport Aktualnosci sportowe z Pruszkowa i okolic
codziennie, przez całą dobę
tylko na www.gazetawpr.pl

Nowi zawodnicy w Zniczu
Na ostatniej konferencji prasowej 
przed wyjazdem drużyny Znicza 
na zgrupowanie do Wronek, 
zaprezentowany został ostateczny 
skład pruszkowskiego zespołu. 
W sezonie 2009/2010 w Zniczu będzie 
występować aż sześciu nowych 
zawodników. 

N
ajwiększym transfero-
wym sukcesem prusz-
kowskiego zespołu jest 
sprowadzenie na stadion 
przy ul. Bohaterów War-

szawy młodego napastnika, Pawła By-
laka. O 19-letniego zawodnika Agryko-
li biły się takie kluby jak Wisła Karków 
czy Lech Poznań, lecz najskuteczniejszy 
strzelec warszawskiej ekipy wybrał wła-
śnie klub z Pruszkowa. 
 Na konferencji został również 
przedstawiony Dawid Ptaszyński. Za-
wodnik o nieznanym nikomu nazwisku 
ma ustabilizować formację defensyw-
ną, która po odejściu Januszewskiego 

Piłka nożna. Zaprezentowano nowy skład pruszkowskiego zespołu na sezon 2009/2010

oraz Aleksy, została mocno podziura-
wiona. Pomagać rosłemu defensorowi 
będą Łukasz Misztal i Wojciech Musu-
ła. Dwaj pierwsi do Znicza przeszli z in-
nego pierwszoligowego zespołu, Moto-
ru Lublin. Dla Musuły, który występu-
je na pozycji lewego obrońcy jest to po-
wrót do Znicza. Były zawodnik Górni-
ka Łęczna występował w pruszkowskim 
zespole w 2004 roku.
 Formację ofensywną w nowym sezo-
nie mają wspomagać Grzegorz Pesio oraz 
Adrian Kasztelan. Ten pierwszy do Zni-
cza przyszedł z OKS 1945 Olsztyn, dru-
gi z Sokoła Aleksandrów Łódzki. 
 Zakończony sezon był natomiast 
ostatnim dla Artura Januszewskiego 
i Gerdasa Aleksy oraz Nikolaja Misiuka, 
Tomasza Piotrowskiego i Pawła Pazda-
na. Największą niespodzianką może wy-
dawać się odejście Januszewskiego. Kapi-
tan pruszkowskiego zespołu zawsze miał 
miejsce w  pierwszej jedenaste i  w  po-
przednim sezonie zagrał we wszystkich 
meczach od pierwszej do ostatniej minu-
ty. Natomiast dwaj inni wielce zasłużeni 
zawodnicy Znicza, Piotrowski i Pazdan 
postanowili odejść do pobliskiego klubu 
w Ursusie. Całej piątce w czerwcu wyga-
sły kontrakty z klubem. 

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)

W
ostatnim nume-
rze WPR w materia-
le dotyczącym bu-
dowanego od trzech 
kadencji kina pisa-

liśmy, ze jedną z jego możliwych lo-
kalizacji miała być mała hala sporto-
wa na obiektach pruszkowskiego Zni-
cza. Pomysł był wtedy taki, że mia-
sto miało adaptować obiekt od strony 
architektonicznej i przystosować go 
na potrzeby kina, a jego partner, ope-
rator miał go wyposażyć w stosow-
ny sprzęt do wyświetlania fi lmów. Jak 
sobie przypominam powstał nawet 
program, który na jednej z sesji miej-
skich ze swadą i nieukrywaną satys-
fakcją prezentował radnym wiceprezy-
dent Andrzej Królikowski. Kino miało 
mieć profi l studyjny i prezentować fi l-
my ambitne, trudniejsze w percepcji, 
a widzów mniej obeznanych z X muzą 
miał uświadamiać i dokształcać ma-
jący tu również powstać dyskusyjny 
klub fi lmowy. Pomysł nie wypalił, a la-
tami nie remontowana hala popadała 
w ruinę i zaczęła grozić katastrofą bu-
dowlaną. Takiego, bowiem argumen-
tu użyto, uzasadniając decyzję o jej 
rozbiórce, która właśnie dobiega koń-
ca. Co powstanie w jej miejsce nie uda-
ło nam się dowiedzieć. Ze swojej stro-
ny sugerujemy parking z prawdziwe-
go zdarzenia.

Bolo Skoczylas

 Rozbiórka małej hali. W tej dziedzinie 
z łatwością dystansujemy Grodzisk. [fot AW]

Mała hala 
rozebrana

Filip 
Szklarzewski
fi lip.szklarzewski@gazetawpr.pl

Paweł Bylak Dawid Ptaszyński

Wojciech Musuła Łukasz Misztal
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SE5170VENUS. Depilator+golarka
•  40 par pęset zapewnia szybkie i bardzo efektywne rezultaty 

nawet do 4 tygodni

•  2 prędkości
•   lampka SmartLight odsłania nawet najcieńsze włoski

•  wałki masujące redukujące ból

•  nasadka EfficiencyPro dostosowuje się 

do lini ciała, aby depilacja 

była szybka i dokładna

899,-
-35%

1399,-1399,

129,-
-48%
249,-249,

CIM302000TX+HIG64220XS. 
Zestaw do zabudowy 
•  6 funkcji pieczenia
•  grill,   termoobieg,  booster

•  drabinki boczne ułatwiające 

wysuwanie wkładów

Płyta gazowa: 
•  zapalarka w pokrętłach

•  2 ruszty emaliowane

Oferta ważna od 18.07.2009 do 24.07.2009 lub do wyczerpania zapasów. Liczba produktów jest ograniczona – śpiesz się!    

ROZRÓBA
CENOWA


