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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

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

Galeria Style. Pruszków, ul. Kraszewskiego 41 
(róg z ul. Bolesława Prusa)

zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

otwarte 
w godz.

7:00 - 18:00

otwarte 
w godz. 

7:00 - 18:00przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat

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

Jak skutecznie zagwarantować fi rmie stały comiesięczny 
przychód? Przeczytaj jak robią to kreatywni!  strona 4

Sposób na kryzys

Michałowice 
będą wybierać 
nowego wójta

Przedszkola 
niepubliczne
> czy naprawdę droższe 

od publicznych?

> gdzie jeszcze wolne 
miejsca?

 strony 8-9

> oferty placówek 
w regionie

  strony 2-3

Nowe zasady 
na kolejowym 
parkingu
  strony 6

Mistrz żabki z 
Pruszkowa
  strona 15
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P
raw fi zyki a tym bardziej fi zjo-
logii zmienić się nie da. Jam-
niczek  musi od czasu do cza-
su posiadaną w swoim środku 

kiszkę opróżniać. Choćby po to, by zro-
bić miejsce na powtórne jej napełnienie. 
Proces opróżniania i napełniania kiszki 
jamniczka jest powtarzalny i cykliczny. 
Występuje przeważnie dwa razy dzien-
nie: rano i wieczorem. Po opróżnieniu 
kiszki jamniczek staje się wesoły. I ge-
neralnie o to by chodziło. 
 Niezależnie od rodzaju cyklu, każ-
demu procesowi opróżniania kiszki 
jamniczka towarzyszy tak zwana war-
tość oddana, czyli używając mniej za-
wiłego określenia, klocek lub psia ku-
pa. I w tym miejscu Szanowni Czytelni-
cy dochodzimy do sedna sprawy. Któż 
z nas nie zirytował się, nie rzucił gru-
bym słowem, kiedy przez nieuwagę lub 
choćby zwyczajne niedopatrzenie wdep-
nął w pozostałość po porannym wypro-
wadzaniu piesków przez naszych sąsia-
dów? 
 Są w naszym mieście rejony, których 
nie sposób pokonać pieszo nie narażając 
się na niebezpieczeństwo bliskiego kon-
taktu z pozostałością po spacerkach na-
szych domowych pupilków. Na chodni-
ku, na boisku, placu zabaw, na ścieżce, 
na parkowej alejce, wszędzie widać całe 
kupy psich pamiątek. Na palcach można 
zliczyć właścicieli, którzy sprzątają po 
swoich ulubieńcach. Kiedy próbowałem 
zwrócić uwagę właścicielce dość spore-
go pudla, który aktualnie załatwiał swo-
ją potrzebę na samym środku chodnika, 
zareagowała nerwowo. A za co płacę po-
datek od psów? Od sprzątania chodni-
ków jest zakład oczyszczania – odpar-
ła z godnością. Moja być może nie do 
końca stosowna sugestia, by sprawy nie 
przekazywać w cudze ręce, a załatwić 
osobiście za pomocą szufelki i kosza na 
odpadki, nie spotkała się z jej aprobatą. 
Pytanie czy jak ma spuścić wodę w ubi-
kacji też prosi o pomoc MZO, pozostało 
bez odpowiedzi. Wzruszyła ramionami 
i urażona oddaliła się w siną dal. W ślad 
za nią podążył jej zadowolony z opróż-
nienia kiszki pupilek. Jedno, co po nich 
pozostało to sporych rozmiarów psia 
kupa. 
 Inny przykład, który prawdę mó-
wiąc spowodował, że postanowiłem 
w ten śmierdzący temat wdepnąć i deli-
katnie go poruszyć. W trakcie odbywa-
nej podróży na zasłużone wakacje za-
uważyłem na przyautostradowych au-
striackich i włoskich parkingach cieka-
we urządzenie. Odgrodzony parkanem, 
specjalnie przygotowany kawałek tere-
nu, stanowiący psią toaletę. Po wrzuce-
niu paru eurocentów, automat otwierał 
drzwiczki umożliwiając przewożone-
mu przez nas pieskowi opróżniać swo-

ją kiszkę. Do woli, bez stresu i stawiania 
pytań, kto po nim posprząta. Ano, moż-
na tak, można i inaczej. Niestety, u nas 
głównie inaczej. Dowody psiej aktywno-
ści, a co gorsza braku wyobraźni i odpo-
wiedzialności ich opiekunów natykamy 
się codziennie i w najmniej spodziewa-
nych miejscach. Pół biedy, jeśli na okala-
jących miasto łąkach czy w krzaczorach. 
Ostatecznie wybieramy się tam na wła-
sne życzenie i wiemy, na jakie niebezpie-
czeństwa się narażamy. Gorzej, gdy nie-
spodzianki zalegają na miejskich traw-
nikach, w parkach lub 
na boiskach, czy pla-
cach zabaw dla dzieci. 
A zapewniam, że nie są 
to odosobnione przy-
padki. Mniemam, że 
wyprowadzanie pie-
sków na trawniki to re-
likt z czasów, kiedy na 
większości z nich usta-
wiane były tabliczki 
„Szanuj zieleń” i  „Nie 
deptać trawników!”. Można wytłuma-
czyć takie postępowanie potrzebą odre-
agowania albo wzięcia słusznego odwe-
tu na totalitarnej władzy. I takie działa-
nia jestem w stanie zrozumieć. Ale po-

nure czasy mandatów i karania grzyw-
ną za deptanie zieleni odeszły w mrok 
historii. Wzorując się na światłych eu-
ropejskich przykładach egzekutywa 
ustawodawcza umożliwiła nam korzy-
stanie z ogólnodostępnej zieleni w spo-
sób bardziej ludzki. Wolno deptać, moż-
na nawet wybrać się na nią z kocykiem 
lub leżaczkiem. Tylko gdzie go ustawić 
lub rozścielić nie narażając się na bez-
pośredni kontakt z psim klockiem?
 Czy można jakoś temu zaradzić? 
Można i  trzeba. Jakiś czas temu rad-

ni nieśmiało dyskuto-
wali o potrzebie wpro-
wadzenia obowiązku 
sprzątania odchodów 
czworonogów przez 
ich właścicieli. Pogada-
li, wymienili argumen-
ty, znudzili się i  rzecz 
odłożono na lepsze 
czasy. A  może by tak 
powrócić do tematu? 
Nie ma się czego wsty-

dzić i udawać, że sprawa nas nie doty-
czy. Na wypadek podjęcia działań słu-
żę przykładami jak radzą sobie z proble-
mem inne mazowieckie samorządy. Nie 
niszczmy jamniczka!      Bolo Skoczylas

Jak działa 
jamniczek?

Nietypowa sytuacja
Wybory przedterminowe zdarzają się 
dość rzadko. Michałowickie wybory za-
rządzone zostały w związku ze śmiercią 
wójta Romana Lawrance. W bieżącej ka-
dencji 2006-2010 przeprowadzane bę-
dą po raz drugi w Polsce. Do wyborów na 
wójta gminy Michałowice zarejestrowa-
ły się trzy komitety wyborcze, które zgło-
siły swoich kandydatów na funkcję wój-
ta. Wszystkie komitety i ich kandydaci są 
bezpartyjni. 

Kandydaci
Jednym z kandydatów jest były zastęp-
ca wójta Krzysztof Grabka. Konkuro-
wać z nim będą p. Teresa Binkowska, by-
ła naczelnik wydziału Ochrony Środowi-
ska w Starostwie Powiatowym oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Michałowice, 
Sławomir Walendowski. Postanowiliśmy 
porozmawiać z tym ostatnim.

O wyborach, programach, 
oczekiwaniach mieszkańców
WPR - Jest Pan jednym z kandydatów na 
nowego wójta. Jednocześnie jest Pan rów-
nież radnym tej gminy, (po raz trzeci) co 
więcej pełni Pan zaszczytną funkcję Prze-
wodniczącego Rady Gminy Michałowice. 

Aviva – dawniej Commercial Union

Ubezpieczenie domu / mieszkania w Avivie na korzystnych warunkach:

lato na rok…” 

Jamniczek posiada głowę, 

środek i tylną część ciała. 

W środku ma kiszkę. 

Ostatecznie wszystko, co żyje, 

ma w środku jakąś kiszkę. 

Jamniczek  posiada trzy 

stany emocjonalne. Może być 

zły, może być smutny, może 

być wesoły.* 

*Cytat w leadzie pochodzi z fi lmu „Jak działa jamniczek” autorstwa Juliana 
Antoniusza z 1971 roku. 

Okiem naczelnego

Jaka jest procedura w takim przypadku? 
Czy aby startować w wyborach na wójta 
musiał Pan zrzec się mandatu radnego?
Sławomir Walendowski - Nie musiałem, 
nie ma takiej konieczności. Prawo tego nie 
wymaga. Oczywiście, nie można być rów-
nocześnie i radnym, i wójtem. Jeśli tak się 
zdarzy, że radny wygra wybory na wójta, 
to zanim taką funkcje obejmie musi zrzec 
się mandatu radnego. Procedura wymaga, 
aby Rada Gminy rezygnacje taką usank-
cjonowała podjęciem stosownej uchwały. 

WPR - Jest Pan kandydatem zgłoszo-
nym przez komitet „Wszyscy Razem”. Co 
się kryje za nazwą komitetu? Rozumiem, 
że chciałby Pan reprezentować wszyst-
kich, zrobić wszystkim dobrze, ale z wła-
snego doświadczenia wiem, że taka sytu-
acja jest najprościej mówiąc, mało możli-

Michałowice będą 
wybierać nowego wójta
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
17 lipca 2009 roku wyznaczony został termin 
przedterminowych wyborów wójta Gminy Michałowice. 
Zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą, wyboru 
nowego wójta należy dokonać w ciągu 90 dni od daty 
zakończenia pełnienia obowiązków przez jego poprzednika. 
Odbędą się one w niedzielę, 13 września 2009r. Do czasu 
zaprzysiężenia nowego wójta jego obowiązki pełni (od dnia 
6 lipca br.) p. Bolesław Kuss, wyznaczony przez Prezesa 
Rady Ministrów na wniosek Wojewody Mazowieckiego.
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wa do wykonania. Tym bardziej, że głośna 
sprawa odłączenia się Komorowa od resz-
ty gminy ciągle nie jest zakończona. Gdyby 
tak się zdarzyło, że wygra Pan te wybory, 
to jak zamierza Pan poradzić sobie z tym 
problemem? Będzie Pan próbował pogo-
dzić zwaśnione strony, czy zastosuje Pan 
jakąś inną taktykę? 
SW – Zdaję sobie sprawę, że sprawa jest 
trudna, ale nigdy nie jes t tak, że tylko jed-
na strona ma rację. Moim hasłem wybor-
czym jest: doświadczenie, rozsądek, sku-
teczność. To nie są puste hasła czy sło-
wa wymyślone na okoliczność wybo-
rów. Mam spore doświadczenie i pewne 
osiągnięcia w  realizacji podjętych dzia-
łań. W samorządzie pracuję już osiem lat, 
znam tę pracę i lubię ją. Wiem, że przy roz-
wiązywaniu trudnych problemów trzeba 
po prostu rozmawiać, przedstawiać argu-
menty, negocjować, dochodzić do takich 
rozwiązań, które będą najbardziej racjo-
nalne, możliwe do zrealizowania. Tylko 
w ten sposób można pogodzić często roz-
bieżne żądania przeciwstawnych stron. 
Najkrócej, chciałbym, aby gmina rozwi-
jała się w sposób zrównoważony, aby jej 
mieszkańcy mieli równe szanse rozwoju, 
niezależnie od miejsca, w którym przy-
szło im mieszkać. Aby temu sprostać po-
trzebne są i predyspozycje, i odpowiednie 
kompetencje. 

WPR – Akurat w kompetencje Pana nie 
wątpimy, w wolę zrealizowania celów, 
również. Ale pozwolę sobie zapytać o kon-
krety. Co zdaniem Pana powinno się dla tej 
gminy zrobić w najbliższej przyszłości, aby 
rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej?
SW – Trzeba uporządkować sprawy, które 
nie zostały do końca uporządkowane. Jest 
kilka takich tematów. Sport, kultura, ale 
przede wszystkim plany zagospodarowa-
nia przestrzennego. Trzeba podjąć pilnie 
konkretne prace nad uchwaleniem nowe-
go studium, które powinno być pewnym 
kompromisem w stosunku do oczekiwań 
mieszkańców. Szczególnie Sokołowa, Su-
chego Lasu, Pęcic Małych. Są tam oczeki-
wania, że nowe studium umożliwi w przy-
szłości na zmianę przeznaczenia gruntów 
z rolnych na budowlane czy inwestycyjne. 
I to należy zrobić w pierwszej kolejności. 
Ale w dążeniu do rozwoju i nowoczesno-
ści nie wolno nam zapominać o historycz-
nej tożsamości gminy. I w tej dziedzinie 
również powinien być zachowany pewien 
umiar i kompromis. Te wszystkie kierunki 
działania muszą przebiegać w sposób wy-
ważony i racjonalny, a nie konkurować ze 
sobą o bezwzględny priorytet. Powtórzę 
raz jeszcze, że moim głównym celem jest 
podjęcie takich działań, aby gmina rozwi-
jała się w sposób zrównoważony, a miesz-
kańcy mieli równe szanse.
WPR –Dziękujemy Panu za rozmowę. Ży-
czymy sukcesu w wyborach.                   MS

Odwołania 
od odwołania 
oddalone

Piastów. Niby już żyjemy w cywilizowanym świecie, ale zasa-
da „gentelmens agreement”, czyli ustnej umowy tzw. dżen-
telmeńskiej, tak popularna w krajach zachodnich, nie ma 
u nas racji bytu. Urzędnik samorządowy może obiecywać 
obywatelowi złote góry, ale dopóki nie da tego „na papie-
rze”, są to słowa rzucane na wiatr. 
 
Przekonał się o tym nasz czytelnik w kontaktach z piastowskim 
Urzędem Miejskim. Pan Kazimierz Janduła jest właścicielem 
działki w Piastowie przy ul. Żeromskiego. Jest miłośnikiem ak-
tywnego wypoczynku we własnym ogródku, więc uprawiając go 
i pielęgnując, stworzył cichy zakątek zagospodarowanej zieleni. 
Trudno się więc dziwić, że denerwował go widok zaniedbanej są-
siadującej z jego posesją działki od strony ul. Sienkiewicza. Nie-
ogrodzony i nie użytkowany przez lata kawał ziemi porośnięty 
zaroślami i zielskiem, stawał się dzikim wysypiskiem i ulubio-
nym miejscem alkoholowych spotkań okolicznych meneli.
 - Dość już miałem takiego sąsiedztwa, poszedłem więc do 
Urzędu z propozycją, że tą działkę doprowadzę do porządku – 
mówi pan Kazimierz – Wiceburmistrz Ryszard Wojciul, chętnie 
przyjął moją propozycję, zastrzegając, że ofi cjalnej umowy dzier-
żawy miasto nie może ze mną na razie podpisać, bo trwa wo-
bec tej działki przewlekłe postępowanie spadkowe. Niemniej, je-
śli chcę ją uporządkować i użytkować na zasadach bezumownych 
to on nie widzi przeszkód, a nawet gorąco popiera. Obiecał, że 
kiedy sytuacja się wyjaśni będzie można podpisać umowę.
 Kierując się dobrą wolą wykazaną przez wiceburmistrza 
nasz czytelnik wziął się ostro do pracy. Powywoził śmieci, upo-
rządkował zieleń i dosadził krzewy owocowe, a całą działkę (tak, 
jak uzgodnił w Urzędzie) ogrodził płotem z siatki, żeby zmienić 
przyzwyczajenia miejscowych smakoszy. W ciągu dziewięciu (!) 
lat nieformalnej dzierżawy przez pana Jandułę działka z zaśmie-
conego ugoru przekształciła się w cieszącą oko, zagospodarowa-
ną oazę zieleni.
 - Latem ubiegłego roku, jak grom z jasnego nieba spadła na 
mnie wiadomość, że miasto za moimi plecami ni stąd, ni zowąd 
podpisało formalną umowę dzierżawy tej działki z kimś zupeł-
nie innym (!), a ja już nie mam do niej żadnych praw, bo „przecież 

Głośna przed wakacjami sprawa 
odwołania z funkcji Dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Pruszkowie (LO. im.Tomasza 
Zana, Gimnazjum nr 1, LO. dla 
dorosłych) pani Krystyny Szydłak 
(uchwałą 148/1684/2009 zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 
kwietnia 2009r) ma swój 
ciąg dalszy.

B
yła dyrektor odwołała się 
od decyzji Zarządu Powiatu 
m.in. do: do Wojewody Ma-
zowieckiego, Samorządo-

wego Kolegium Odwoławczego oraz 
do Sądu Pracy. Wojewoda Mazowiec-
ki rozpatrując sprawę w trybie nadzo-
ru nie dopatrzył się uchybień w dzia-
łaniach zarządu i uchwały nie uchylił. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
oddaliło skargę dyrektor Szydłak jako 
bezzasadną. Podobna była decyzja Są-
du Pracy w Pruszkowie, który również 
sprawę oddalił. Do zakończenia gło-
śnego sporu pozostało jeszcze podjęcie 
uchwały Rady Powiatu Pruszkowskie-
go w sprawie rozpatrzenia skargi byłej 
dyrektor przekazanej do Komisji Re-
wizyjnej uchwałą rady w dniu 29 ma-
ja br. Uchwała znalazła się w porząd-
ku obrad najbliższej sesji Rady Powia-
tu Pruszkowskiego i będzie głosowana 
w najbliższy wtorek 25 sierpnia.
 Z kolei zawiadomienie zarządu po-
wiatu o możliwości popełnienia prze-
stępstwa skierowane do Prokuratury 
w Pruszkowie zostało przez nią odda-
lone z uwagi na niewielką szkodliwość 
popełnionego czynu.                         cbs

nic wcześniej nie podpisywaliśmy” – żali się nam Janduła, zszo-
kowany urzędniczą amnezją – Za nic mają w Urzędzie wcześniej-
sze ustalenia ze mną. Nie liczy się dla nich w ogóle, że to ja dopro-
wadziłem tą działkę do porządku, że to ze mną były prowadzone 
uzgodnienia, co do jej adaptacji i że to mnie wcześniej obiecywa-
no, że jak tylko sytuacja prawna się wyjaśni, to zostanie ze mną 
podpisana formalna umowa dzierżawy. Ani moja wieloletnia pra-
ca, aby tą działkę doprowadzić do ładu, ani poniesione przy tym 
koszty nikogo dzisiaj nie interesują. Urzędnicy zasłaniają się ar-
gumentem, że działka trafi ła na listę dzierżaw miasta, lista by-
ła w urzędzie wywieszona, a ja się nie zgłosiłem. Pewnie, że bym 
się zgłosił, gdybym w ogóle o tym wiedział! Nikt mi o tym nawet 
nie wspomniał. Mimo moich licznych wizyt w urzędzie i prowa-
dzonej korespondencji.
 Wiosną 2008 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy, na którym znalazła się też owa działka, został wy-
wieszony na korytarzu Urzędu, a informację o nim podano na 
stronie internetowej oraz w miejscowej gazecie. Tym samym pia-
stowscy urzędnicy wypełnili obowiązującą procedurę i uważają, 
że wszystko jest w porządku. Czy na pewno?
 Jak piastowscy samorządowcy i urzędnicy mogliby wyjść 
z tej sprawy z honorem? Oto nowy dzierżawca działki w niewia-
domym celu nawiózł na nią kupy brudnej ziemi z gruzem po-
chodzącej z wykopów. Zmieniło to znacznie jej dotychczasowy 
charakter, upodabniając do budowlanego wysypiska. Ponieważ 
zrobił to bez wymaganych uzgodnień z wydzierżawiającym mu 
działkę urzędem, naruszył najprawdopodobniej tym samym 
warunki dzierżawy. Tak przynajmniej wynikałoby z zapewnień 
burmistrza Piastowa, Z. Brzezińskiego, u którego interweniował 
w tej sprawie jeden z pruszkowskich radnych. Być może jest to 
powód do wycofania się Urzędu z niefortunnie przyznanej dzier-
żawy i naprawienia swojego błędu? 
 Wydaje się, że dopiero sposób dalszego rozwiązania tej spra-
wy pozwoli piastowskim urzędnikom udowodnić, że niepoinfor-
mowanie pana Kazimierza o możliwości sformalizowania umo-
wy było zwykłym ich niedopatrzeniem, a nie wynikało z jakichś 
innych powodów.                     Olgierd Lewan

Urząd odebrał dzierżawę po 9 latach
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Jak zarobić w kryzysie? Pobierać myto za przejazd!
Po kilku latach od wykupienia miesz-
kań dowiadują się teraz, że mają pła-
cić spółce deweloperskiej dodatkowy 
czynsz za… użytkowanie ulicy (!). Mowa 
o mieszkańcach Osiedla „Czarnieckie-
go” przylepionego do granicy pruszkow-
skich Malich. Ekshumowany ze średnio-
wiecza pomysł na pobieranie myta dro-
gowego nie powinien ich w zasadzie dzi-
wić, bo opłat żąda deweloper, który dla 
tego zarobku… niespodziewanie powstał 
z grobu! 

W
  czerwcu mieszkańcy uli-
cy Czarnieckiego, leżą-
cej na granicy Pruszkowa 
(Malich) i michałowickich 

Reguł oraz całkowicie regulskiej, ale po-
wstającej dopiero ulicy Zielonej, znaleźli 
w swoich skrzynkach pocztowych pismo 
z  żądaniem comiesięcznych, wysokich 
opłat za… korzystanie z ulicy Czarniec-
kiego. Z pism niedwuznacznie wynika, 
że deweloper, który swego czasu wybu-
dował osiedle i do chwili obecnej jest wła-
ścicielem części działki pod ulicą, wpadł 
na pomysł przekucia swoich praw wła-
ścicielskich na żywy pieniądz. Zażyczył 
sobie od każdego właściciela mieszkania 

Trójmiasto Ogrodów 
w fazie testów
Początkowo były plany zacieśnienia i tak 
silnych już więzi kulturalno-artystycz-
nych. Teraz trzy podwarszawskie miejsco-
wości poważnie zabierają się za projekt 
„Trójmiasta Ogrodów”. Choć ofi cjalnie 
przedsięwzięcie ruszy w przyszłe wakacje 
to już teraz jest w fazie testów.

O stworzeniu Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów pisaliśmy 
we wcześniejszych numerach 

(WPR56). Trzy miejscowości Brwinów, 
Podkowa Leśna i Milanówek postanowi-
ły sformalizować długoletni związek kul-
turalno-artystyczny.
 Nie od dziś wiadomo, że kulturalnym 
zapleczem Mazowsza są właśnie te trzy 
niewielkie miasta leżące nieopodal War-
szawy. Wspólnie prowadzone dotych-
czas przedsięwzięcia, takie jak Festiwal 
Otwartych Ogrodów czy Europejskie Dni 
Dziedzictwa, cieszą się dużym powodze-
niem, nie tylko wśród samych mieszkań-
ców tych miejscowości, ale i wśród przy-
jezdnych.
 W  planowanym projekcie każde 
z miast ma do zaprezentowania czegoś 
charakterystycznego dla siebie, oryginal-
nego i  niepowtarzalnego. 
Milanówek kojarzy się z  malowanymi 

apaszkami z jedwabiu i krówkami. Mia-
sto może również pochwalić się przepięk-
nymi przedwojennymi pałacykami, oka-
załymi dębami i słynnymi ogrodami. 
 Podkowa Leśna ukazuje zaś ogrom-
ne zróżnicowanie w sztuce, jakie powsta-
ło na przełomie wieków. W pałacyku Ka-
syno i w muzeum Iwaszkiewiczów można 
posłuchać utworów operowych, obejrzeć 
fi lm pod gołym niebem, a nawet uczest-
niczyć w warsztatach hip-hopowych. 
 Brwinów stawia na czynną rekreację. 
To właśnie wydarzenia sportowe mają być 
atutem gminy. Idealną propozycja do ak-
tywnego wypoczynku są stadniny kon-
ne. Jazda wśród pięknego krajobrazu mo-
że stać się doskonałą formą wypoczyn-
ku. Ponadto na terenie gminy znajduje się 
wiele terenów wiejskich, na których mo-
głyby powstać gospodarstwa agrotury-
styczne, pełniące również funkcje bazy 
noclegowej „Trójmiasta Ogrodów”.
 Choć kampania promocyjna dla całe-
go przedsięwzięcia ruszy dopiero w przy-
szłe wakacje (obecnie jest w fazie testów), 
to wielu specjalistów podkreśla, że Pod-
warszawskie Trójmiasto Ogrodów mo-
że być doskonałą rozrywką dla Polaków, 
którym morze i góry już się nieco znudzi-
ły.                Anna Sołtysiak

jeszcze opłaty za odśnieżanie. Spełnia-
jąc te żądania mieszkańcy ul. Czrniec-
kiego (i okolic) musieliby, więc pogodzić 
się z comiesięcznym mytem drogowym 
w wysokości ok. 100-200 zł (!).
 Co na to zainteresowani? Zaskocze-
nie mieszkańców śmiało można nazwać 
szokiem. Dalekim jednak od uległości. 
Rozdzwoniły się nasze redakcyjne tele-
fony.
 - To skandal! Zainteresujcie się tym! 
– żalą się nam oburzeni - Nie dość, że po 
wielu latach od zamieszkania dowiaduje-
my się nagle o rzekomo koniecznych, do-
datkowych obciążeniach, to jako upraw-
niony poborca opłat przedstawia się fi r-
ma deweloperska, która by uniknąć od-
powiedzialności za przekręty budowla-
ne przy budowie osiedla, uciekła wów-
czas w stan upadłości i likwidacji !!!
Jak Feniks z popiołów
Dodatkowego, pikantnego smaku do-
daje, bowiem sprawie fakt, że ów „po-
borca” - fi rma deweloperska Graw-Bud-
Lokal S.A., która 11 lat temu rozpoczę-
ła budowę tego osiedla, zapisała się w hi-
storii gminy Michałowice jako sprawca 
największej chyba do tej pory afery bu-
dowlanej. Budując w tym miejscu wielo-
rodzinne osiedle naruszyła rażąco miej-

Po wielomiesięcznych negocjacjach 
z Narodowym Funduszem Zdrowia 
w Szpitalu Kolejowym otworzono Od-
dział Neurologiczny z Pododdziałem 
Udarowym. Dla pacjentów oznacza to 
możliwość skuteczniejszego leczenia 
niebezpiecznych powikłań kardiolo-
giczno-neurologicznych. 

Nowy oddział posiada 33 łóżka i znajduje 
się w specjalnie dobudowanej części szpi-
tala. Środki na inwestycję (ponad 5 mln 
zł) przeznaczył samorząd Województwa 
Mazowieckiego, jako organ założyciel-
ski szpitala. Oddział wyposażony został 
m.in. w tomograf komputerowy do dia-
gnozowania udarów mózgu, nowoczesny 
gabinet rehabilitacji, klimatyzowane sale 
dla chorych i  indywidualny monitoring 
łóżek pacjentów.
 - Do tej pory jedyną neurologią z praw-
dziwego zdarzenia dysponował w naszym 
regionie Szpital Tworkowski – mówi dyrek-
tor Szpitala Kolejowego, dr Krzysztof Rymuza 
– Ponieważ w naszym szpitalu funkcjonuje 

otwarcie nowego oddziału neurologiczne-
go należy uznać za duży sukces. 
 Oddział był gotowy do rozpoczęcia 
pracy od początku roku 2009. Niestety 
NFZ wydał zgodę na jego otwarcie dopiero 
z dniem 1 sierpnia, czyli pół roku później.
 - Być może nie wszyscy zdajemy sobie 
z tego sprawę, ale udar mózgu jest na trze-
cim miejscu wśród najczęściej odnotowy-
wanych przyczyn zgonów – mówi ordy-
nator nowego oddziału, dr med. Jarosław 
Pniewski – Niezmiernie istotna jest w tym 
przypadku szybkość diagnozy i przyjścia 
choremu z odpowiednią pomocą. Przyj-
muje się obecnie, że kluczowe są pierwsze 
trzy godziny od wystąpienia udaru. Jeśli 
w tym czasie pacjent nie otrzyma kom-
pleksowej, specjalistycznej pomocy lekar-
skiej skutki udaru mogą być nieodwracal-
ne, a bardzo często są śmiertelne. Prowa-
dzone w jednym miejscu zintegrowane le-
czenie daje możliwość szybszej diagnosty-
ki. Dla pacjenta oznacza to znacznie więk-
sze szanse pomyślnego opanowania cho-
roby.           Bogdan Marecki

W Szpitalu Kolejowym powstał Oddział Neurologii

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

DOÂWIADCZENI SPECJALIÂCI
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CERTYFIKAT PTU
KRÓTKIE TERMINY

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

oddział kardiologiczny, a schorzenia neuro-
logiczne bardzo często powiązane są z na-
czyniowymi, byliśmy zmuszeni do ciągłe-
go przewożenia pacjentów pomiędzy szpi-
talami w celu wykonania pełnej diagno-
styki i konsultacji. Taki transport był nie-
bezpieczny dla ich zdrowia. Z tego powodu 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidło-
wości przy wycenie gruntów Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego - ujawnia 
"Rzeczpospolita". Szacuje się, że uczelnia 
mogłaby stracić na tej transakcji setki milio-
nów złotych. 
 Informację o kontrowersjach wokół wy-
ceny gruntów SGGW przekazało ABW pół 
roku temu Ministerstwo Skarbu. Resort 
musi bowiem wyrazić zgodę na sprzedaż 
państwowych gruntów, gdy ich cena prze-
kracza 50 tys. euro.Według gazety, mini-
sterstwo zablokowało sprzedaż terenów 
Szkoły już 16 razy. Większość z nich poło-
żona jest w atrakcyjnej dzielnicy Warszawy 
- Wilanowie. Gazeta przypomina przy tym 
tegoroczną próbę sprzedaży - za 23 mln zł - 
gruntów SGGW w Brwinowie wartych co naj-
mniej 280 mln.                       PAP

SGGW straciła miliony 
przez złą wycenę gruntów?

scowe warunki zagospodarowania tere-
nu (przewidujące tu jedynie zabudowę 
jednorodzinną) i złamała wielokrotnie 
przepisy prawa budowlanego. (Nie bez 
winy pozostają ówczesne władze gmi-
ny Michałowice, które przy tej samowoli 
budowlanej wykazały wyjątkową urzęd-
niczą opieszałość i bezradność). Budowa 
osiedla wywołała wówczas silne protesty 
społeczne i doczekała się sążnistych ar-
tykułów w „Gazecie Wyborczej”. Inspek-
cje Głównego Urzędu Nadzoru Budowla-
nego, interwencje prokuratury i Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, a także 
liczne reklamacje budowlanych bubli, 
zgłaszane przez mieszkańców dopełniły 
reszty. Firma uciekła od odpowiedzial-
ności ogłaszając upadłość, a następnie 
stawiając się w stan likwidacji. Jak wyni-
ka z zapisów Krajowego Rejestru Sądo-
wego w tym stanie likwidacyjnej hiber-
nacji deweloper znajdował się przez wie-
le lat, aż do 28 maja br. 
 Obecne, cudowne odrodzenie się fi r-
my Graw-Bud-Lokal S.A. w  nowej ro-
li (poborcy myta drogowego) jest na ty-
le interesujące, że postanowiliśmy zająć 
się nim dokładniej w najbliższym wyda-
niu WPR.

Olgierd Lewan

lub domu korzystającego z ulicy, płace-
nia comiesięcznego, dodatkowego czyn-
szu w wysokości 88,- zł , a od tych, któ-

rzy chcą parkować tu swoje samochody 
dodatkowo kolejne 108,58 zł (!) Na tym 
nie koniec, bo zimą mają do tego dojść 
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Pruszkowski parking „Park & Ride” po-
wstał z myślą o pasażerach dojeżdżają-
cych do stacji samochodem i przesiada-
jących się do pociągu. Od dnia otwar-
cia obowiązywała na nim zasada „kto 
pierwszy ten lepszy“. Parking cieszył się 
dużą popularnością. Ostatnio przewoź-
nik zdecydował się jednak na zmianę za-
sad korzystania z obiektu - wprowadzo-
no abonament. 
 - Aby zostawić samochód na tym par-
kingu, trzeba się każdorazowo najeździć 
i  nabiegać więcej niż to warte – mówi 
nam nasza czytelniczka, pani Henryka 
Piątkiewicz z Pruszkowa - Na początku 
trzeba podjechać do okienka parkingu, 
żeby dowiedzieć się czy są wolne miejsca. 
Większość placu zarezerwowana jest dla 
posiadaczy abonamentów, a to, że widać 
wolne miejsca wcale nie oznacza jeszcze, 
że możemy z nich skorzystać. Nawet jeśli 
obsługa potwierdzi, że dane miejsce jest 
wolne, nie oznacza to, że możemy na nim 
zaparkować! Parkingowi nie mają prawa 
sprzedawania miejscówek na wolne sta-
nowiska. Kwit musimy wykupić w kasie 
biletowej na dworcu. Żeby tego dokonać 
należy najpierw znaleźć wolne miejsce 
do zaparkowania na ulicy gdzieś w jego 
pobliżu. I zazwyczaj na tym etapie próby 
skorzystania z „Park & Ride” się kończą. 

Przeważnie znajdujemy je tak daleko od 
dworca, że bieganie po bilet i z powrotem 
traci sens. Skoro już i tak gdzieś zaparko-
waliśmy, to szkoda czasu, wysiłku i pie-
niędzy na pokonywanie następnych eta-
pów. Jeśli jednak klient jest zdesperowa-
ny by auto postawić na kolejowym par-
kingu, to musi ustawić się w kolejce do 
kasy biletowej. Oczywiście bez gwaran-
cji, że ktoś stojący przed nim, jego miej-
sca wcześniej nie wykupi. Jeśli jednak 
szczęście mu dopisze, to z wykupionym 
kwitem w ręku może wrócić do samocho-
du by pojechać z powrotem na kolejowy 
parking. Pomysłowe, prawda? Propono-
wałabym, aby kolejowi urzędnicy, którzy 
to wymyślili sami byli zobowiązani do 
parkowania swoich samochodów w ten 
sposób. Może to rozwinęłoby trochę ich 
wyobraźnię!
 System abonamentowego wykupo-
wania miejsc jest wygodny dla kierow-
ców korzystających z  parkingu na co 
dzień. Ale czy nie można pojedynczych, 
wolnych miejsc sprzedawać bezpośred-
nio przez obsługę parkingu? Sprawę pró-
bowaliśmy wyjaśnić u źródła, niestety 
z powodu urlopu żaden z przedstawicie-
li kolei nie udzielił nam odpowiedzi. Do 
tematu na pewno wrócimy.   

Olgierd Lewan

Pruszków. Spada zadowolenie klientów parkingu „Park & Ride”. 
Wprowadzony przez kolej abonament na wykup stanowisk to wię-
cej problemów niż korzyści.  

Nowe zasady na 
kolejowym parkingu 

O
  pechowej kładce nad tora-
mi pisaliśmy już w  połowie 
czerwca. Inspirowani przez 
czytelników zaniepokojo-

nych jej przedłużającym się, wielomie-
sięcznym remontem zadaliśmy wtedy py-
tanie wiceprezydentowi Andrzejowi Ku-
rzeli o to, kiedy koniec? Odpowiedź wy-
dawała się zadowalająca – miasto znala-
zło wreszcie solidnego wykonawcę, który 
do końca czerwca miał zakończyć remont 
i oddać kładkę do użytku.
 Zobowiązania wykonał… do połowy, 
to znaczy oddał kładkę do użytku. Kło-
pot w tym, że wyremontowana jest też 
jedynie do połowy. Górna część scho-
dów z obu stron nadal  „świeci” dziurami 
w stopniach i „spływającym” starym asfal-
tem, a całe schody zejściowe w stronę cen-
trum pozostały zamknięte, w formie ma-

Remont kładki zakończony?
Przejście świeżo 
„wyremontowaną” kładką 
kolejową łączącą ulice Majową 
i 3 Maja w Pruszkowie 
dostarcza miejscami 
wrażeń godnych niemal 
testu sprawnościowego dla 
komandosów. Kłopot w tym, 
że z kładki korzystają głównie 
ludzie starsi (mieszkańcy 
pobliskiego osiedla kolejowego) 
oraz dzieci i młodzież szkolna.

lowniczej ruiny.
 - Wykonaliśmy remont jedynie w za-
kresie niezbędnym do doraźnego, bez-
piecznego użytkowania – mówi nam dziś 
(18 sierpnia) wiceprezydent Kurzela – Nie 
ma sensu inwestowanie w jej generalny re-
mont, skoro w najbliższych latach kładka 
będzie zupełnie zlikwidowana, a zastąpi ją 
przejście podziemne. W związku z plano-

waną przebudową linii kolejowej wszyst-
kie przejścia nad torami na tej trasie zo-
staną zastąpione przejściami podziemny-
mi. 
 No i w zasadzie wypadałoby się cie-
szyć. Pytanie tylko, czy ten trwający od 
kilku miesięcy, doraźny remont załatwił 
sprawę bezpieczeństwa? (patrz zdjęcia).

Olgierd Lewan

R
aszyn czeka na odciążenie za-
korkowanej drogi nr 8. Roz-
luźnienie ruchu miała zagwa-
rantować wylotówka na Kra-

ków i Katowice, ta jednak wzbudziła fa-
lę protestów wśród mieszkańców Mag-
dalenki. Rozwiązaniem tego problemu 
może być rozłożenie inwestycji w cza-
sie. Najpierw wylotówka na Katowice, 
później na Kraków.
 To, co dzieje się na drodze nr 8 jest 
zmorą wszystkich kierowców próbują-
cych dostać się do Warszawy od strony 
Janek. Wieczne korki, czasem ciągną-
ce się kilometrami, wydłużają czas po-
dróży i szarpią nerwy kierowców. Z po-
mocą miała przyjść nowa wylotówka na 
Kraków i Katowice. Jej budowę plano-
wano już w latach 70., jednak inwesty-
cja utknęła w  martwym punkcie. Nie 
tak dawno trzeba było unieważnić prze-
targ na wykonawcę. Jednak jak twierdzi 
Wojciech Dąbrowski, szef Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
pojawia się światełko w tunelu.
 Nowy plan, jaki opracowali drogo-
wcy to podział inwestycji na dwa eta-
py i dwóch wykonawców. Pierwsza fi r-
ma ma wybudować odcinek od Al. Je-
rozolimskich do skrzyżowania w oko-
licach centrum handlowego Maximus. 
Zadaniem drugiej fi rmy jest budowa od-
nogi w stronę Krakowa do skrzyżowa-
nia z drogą nr 721 koło Magdalenki. Ta 
jednak zostanie dokończona, gdy mar-
szałek Mazowsza Adam Struzik podej-
mie decyzję o przebiegu tzw. obwodni-
cy Lesznowoli i Magdalenki.
 We wrześniu GDDKiA ogłosi dwa 
przetargi, pierwszy na wykonawcę od-
cinka Al. Jerozolimskie – Maximus 
na trasie katowickiej i  osobny na bu-
dowę odcinka w stronę Krakowa. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem pra-
ce na wylotówce do Katowic rozpoczną 
się już w styczniu przyszłego roku. In-

westycja ma się zakończyć w 2012 r., 
czyli tuż przed Euro2012.
 Na ostateczne decyzje czekają rów-
nież mieszkańcy Magdalenki. Aleksan-
der Mamak ze stowarzyszenia Przyja-
zna Droga 721 twierdzi, że nikt nigdy 
nie blokował nowej trasy S8 w stronę 
Katowic. Ważniejsze są dla mieszkań-
ców ustalenia dotyczące przebiegu dro-
gi 721 i  jej powiązania ze starą droga 
Krakowską. Według Mamaka obwod-
nice Lesznowoli również powinien bu-
dować GDDKiA, ponieważ ta trasa ma 
się połączyć z nową trasą ekspresową 
S7 w stronę Krakowa (między Służew-
cem a Grójcem).
 Wylotówka na Katowice ma być bu-
dowana według starej decyzji środo-
wiskowej, jeśli okaże się to niezgodne 
z prawem trzeba będzie wystąpić o wy-
danie nowych dokumentów. Gdyby tak 
się stało całą inwestycja przesunęłaby 
się o rok lub dwa.           AS

Wylotówka Warszawa – Katowice, na Kraków poczekamy

PORADNIA SPECJALISTYCZNA

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25
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Zapraszamy do naszego punktu sprzedazy:

Autoryzowane Centrum Biznesowe Era Biznes
ul. Centralna 22
05-816 Michałowice
Opacz Kolonia
tel. 22 723 01 41
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Przedszkola

R
odzice  wybierając 
przedszkole zwraca-
ją uwagę na oferty pla-
cówek. Patrzą nie tyl-
ko na mnogość rozma-
itych zajęć dodatko-

wych takich jak rytmika, plastyka czy 
angielski, lecz i cenę. Tu przewagę zdo-
bywają przedszkola państwowe… ale 
czy na pewno?

Ceny w  przedszkolach prywatnych, 
w  zależności od odległości do stoli-
cy, kształtują się na poziomie do 600 
do 1000 zł. W większości przedszkoli 
państwowych stała opłata wynosi od 
300 do 450 zł. Przy porównaniu wy-
łącznie ofert cenowych korzystniej dla 
rodzica jest wybrać placówkę państwo-
wą. Jednak stała opłata nie oznacza, 
że nasz maluch będzie miał wszystkie 
atrakcje programowe, które najczęściej 
są już zawarte w  cenach przedszkoli 
prywatnych. 

Placówki prywatne podając cenę 
przedstawiają całkowity miesięczny 
koszt utrzymania dziecka w  przed-

Pierwszy dzień w przedszkolu nie jest 
łatwy zarówno dla dziecka, jak i rodziców. 
Malucha czekają duże zmiany.  

Co zrobić, żeby dziecko poradziło sobie 
w przedszkolu?

1  Nie oszukuj pociechy.
Jeśli obiecałaś, że będziesz z dzieckiem 
w przedszkolu dopóki się nie przyzwyczai, do-
trzymaj słowa. Nie wymykaj się, gdy ma-
lec tego nie widzi, bo następnym razem ci nie 
uwierzy. Uprzedzaj go, że musisz wyjść. Na-
ucz go, że po pożegnaniu następuje rozstanie, 
ale mama zawsze wraca.

2  Nie odprowadzaj dziecka 
w ostatniej chwili.
Pamiętaj, że maluch potrzebuje czasu by się 
z Tobą pożegnać. Poprzytulaj go, porozma-
wiaj chwilkę , a potem oddaj pod opiekę wy-
chowawczyni.

3  Pamiętaj o ulubionej zabawce.
Z ulubionym misiem, lalką czy samocho-
dzikiem na pewno będzie łatwiej. Jeżeli do 
przedszkola zabronione jest przynoszenie za-
bawek, daj maluchowi coś co dostanie spe-
cjalnie od mamy np. chusteczkę.

4  Na początek 3-4 godziny.
Najlepiej, by od samego początku rozstawać 
się z dzieckiem na krótkie okresy czasu. Jeżeli 
jest to możliwe odbieraj malucha po 3-4 go-
dzinach. Pozostawienie go od razu na dłuższy 
czas może być dla niego zbyt dużym szokiem.

5  Gdy dziecko stawia opór.
Jeżeli malec po kilku tygodniach chodzenia do 
przedszkola nadal stawia opór,  trzeba zasta-
nowić się co może być tego przyczyną. Albo 
przedszkole jest nieodpowiednie, albo dziecko 
nie dojrzało jeszcze do tak poważnego wysił-
ku i tęskni za mamą. Wówczas należy rozwa-
żyć, czy nie poczekać z przedszkolem to ko-
lejnego roku, zwłaszcza gdy dziecko ma 3 la-
ta. 4-latki zdecydowanie lepiej adaptują się 
z nową grupą

Publiczne 
            czy 
         prywatne?

Akademia to alternatywa dla rodziców szukających dla swoich 
pociech możliwości aktywnego rozwoju. Zapraszamy dzieci  
w wieku od 2,5 lat codziennie w godzinach 8.00-13.00.

współczesne metody pracy z dziećmi,

opiekę pedagoga, logopedy i terapeuty  
integracji sensorycznej

sale wyposażone w specjalistyczny sprzęt  
i pomoce edukacyjne,

zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne  
oraz specjalistyczne zajęcia ruchowe.

uzdolnienia i twórcze myślenie,

prawidłowe funkcjonowanie 
emocjonalne,

umiejętności społeczne  
i samodzielność,

dbałość o bezpieczeństwo  
własne i innych.

Informacje i zapisy: Michałowice ul. Raszyńska 30

tel. 666 858 316

Rozwijamy:

Zapewniamy:

„doświadczam świata...”

Debiut 
przedszkolaka

szkolu. Z wyżywieniem, językiem ob-
cym, wycieczkami, rytmiką, base-
nem czy wizytą u  logopedy włącz-
nie. W przedszkolu państwowym czę-
sto za zajęcia rytmiki, basen czy kara-
te musimy zapłacić oddzielnie. Sumu-
jąc te wszystkie wydatki, różnica ceno-
wa w ofertach przedszkoli wynosi od 
100 do 200 zł.

Patrząc na warunki lokalowe oraz nie-
typowość oferowanych zajęć, można 
powiedzieć, że taka różnica ceno-
wa maleje do zera. W pań-
stwowych przedszko-
lach grupy są dość 
duże i  wychowaw-
cy często nie są 
w stanie poświęcić 
wszystkim malu-
chom odpowied-
niej ilości cza-
su. W  przed-
szkolach pry-
watnych gru-
py są bar-
dziej kame-
ra lne, 15 

czy 20 dzieci to maksimum. Ponadto 
placówki niepubliczne coraz częściej 
stosują metodę Montessori, gdzie każ-
de dziecko jest traktowane i naucza-
ne indywidualnie. Zgodnie z tempem 
przyswajania materiału.

Wszyscy rodzice powinni, zatem bar-
dzo wnikliwie przestudiować i porów-
nać oferty przedszkoli państwowych 
i niepublicznych. Często, bowiem róż-

nice cenowe są minimalne. 

Które przedszkole wybrać? Takie pytanie zadaje sobie każdy rodzic, który musi wysłać 
swoją pociechę do przedszkola. I choć wydawać by się mogło, że przedszkole państwo-
we jest lepsze i tańsze, to prawda często bywa zupełnie inna.

unki lokalowe oraz nie-
owanych zajęć, można

e taka różnica ceno-
era. W pań-
edszko-
ą dość 
owaw-
e są 
ięcić 
alu-
d-
-

i niepublicznych. Często, bowiem róż-
nice cenowe są minimalne. 

Od 1 wrzesnia w Pruszkowie 
przy ulicy Narutowicza 9

tel. (022) 774 11 65, kom. 602 261 165 
Informacje i zapisy:

Od

N     WE
PRZEDSZKOLE

niepubliczne

PROMYK

przyjmujemy dzieci
w wieku od 2 lat 

przyjmujemy dzieci
w wieku od 2 lat 

Gabinet Terapii 
Integracji Sensorycznej
Gabinet Terapii 
Integracji Sensorycznej

EFEKTY:

ZAPRASZAMY:

Terapia oparta jest na 
przerowadzonej szczegółowo 

diagnozie, a zajęcia mają charakter 
aktywności ruchowej

www.integracja-sensoryczna.net
Michałowice ul. Raszyńska 30

tel. 666-858-316
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Przedszkola

   31 Podkowa Leśna 
     70 Piastów 
    100 Milanowek 

   120 Grodzisk Mazowiecki 

    120 Michałowice

   190   Brwinów

     500 Pruszków

Ile dzieci nie przyjęto do 
przedszkoli publicznych 
w tym roku?

Już w sierpniu otwarcie! Zapraszamy!

Zapisy:  696-257-105;  514-175-705

opieka całodzienna i godzinowa
 zajęcia edukacyjno-dydaktyczne
 język angielski
 zajęcia ruchowe
 atmosfera sprzyjająca

    rozwojowi dziecka

AKADEMIA PRZEDSZKOLNA

   
         Pruszków - Żbików

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!

Gdzie na pewno znajdziemy jeszcze wolne miejsca?i

lp nazwa adres telefon ilość wolnych miejsc

Brwinów

1 Niepubliczne Przedszkole 
TUPTUŚ ul. Pszczelińska 35 (0) 601-989-473

(022) 435-63-12
15 miejsc - 

dzieci od 2 roku życia

Komorów

2 Punkt Przedszkolny
SMYKI ul. Ireny 95 (0) 792-066-264 5 miesjc - 

dzieci od 2 roku życia

Michałowice

3 Akademia Młodego Człowieka ul. Raszyńska 30 (0) 696-453-128 wkrótce otwarcie 
zapisy trwają

4 Niepubliczne Przedszkole 
SEBCIO ul. 11 listopada 65a (0) 500-029-818

(022) 753-00-20 5 miejsc

Pruszków

5 Akademia Malucha 
ŻBICZEK ul. Wesoła 29 (0) 696-257-105

(0) 514-175-705

6 miejsc - całe przedszkole 
przewidziane jest 
na ok. 15 dzieci

6 Przedszkole PROMYK
placówka niepubliczna ul. Narutowicza 9 (0) 602-261-165 trwa nabór -

dzieci od 2 roku życia

7 Punkt Przedszkolny 
BURSZTYNEK ul. Kosynierów 14 (0) 501-482-553

(0) 692-495-803
9 - dzieci kończące 3 lata 
w wieku kalendarzowym

PRZEDSZKOLE
NIEPUBLICZNE

sportowe 

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat
w godzinach 7.00 - 17.00

www.sebcio.eu

WPISANE DO EWIDENCJI PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH GMINY MICHAŁOWICE

To miejsce czeka na 
Twoją reklamę. 

Tylko 

70 zł 
za jedną emisję

(0-22) 728 18 64
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Wspomnienie

 

W
 wieku 59 lat zmarł, 
z a m i e s z k a ł y 
w  Grodzisku Ma-
zowieckim, zna-
ny i  ceniony arty-
sta-malarz  Janusz 

Dworak (1950-2009). W  swoim życiu 
namalował i sprzedał około 2200 prac, 
co najlepiej świadczy o zainteresowaniu, 
jakim cieszyła się jego sztuka. 
 Warto wiedzieć, że wiele płócien 
Janusza Dworaka trafi ło w ręce kolek-
cjonerów sztuki nie tylko w Polsce, ale 
również w  Niemczech, Francji, Szwe-
cji, Wielkiej Brytanii, Kanady czy Sta-
nów Zjednoczonych. Dzieła znajdują 
się w różnego rodzaju placówkach kra-
jowych (m.in. w Centrum Onkologii na 
Ursynowie w  W-wie) i  zagranicznych 
(m.in. w Toronto w Kanadzie). Artysta 
miał również tego rodzaju satysfakcję, 
że w październiku 2003 roku kierow-
nictwo TVP w czasie audiencji u Jana 
Pawła II, przekazało Papieżowi w darze 
obraz Janusza Dworaka.
Janusz Dworak prezentował swoje pra-
ce na wielu wystawach w Polsce i zagra-
nicą m.in. w Kanadzie i Niemczech.
            Na pytanie, w jakich okoliczno-
ściach pojawiało się jego zainteresowa-
nie malarstwem,  powiedział mi przed 
kilkoma laty: Kiedy byłem dzieckiem 
babcia często chodziła do kościoła i za-
bierała mnie ze sobą. Żebym się nie nu-
dził, brała dla mnie zeszyty i  ołówki. 
W czasie gdy się modliła, ja z zapałem 
rysowałem. Zainteresował się tym na-
wet ksiądz, który zachęcił babcię, aby 
kształcić mnie w tym kierunku, bo je-
go zdaniem miałem talent. I tak się za-

częło! 
 Przyszły artysta trafi ł potem do li-
ceum plastycznego, a następnie na Uni-
wersytet Warszawski, gdzie studiując 
etnologię równocześnie pogłębiał swo-
je umiejętności w zakresie malarstwa. 
Pracę magisterską poświęcił śmierci 
w kulturze ludowej, co wywarło pewne 
piętno na jego pracy. 
 Artysta należał do nielicznych 
twórców utrzymujących się wyłącznie 
ze sprzedaży swoich dzieł sztuki. Wie-
le lat życia spędził w Milanówku, gdzie 

Odszedł na zawsze Janusz Dworak

ULGA ABOLICYJNA 

wynikająca z art. 27 g ustawy z dnia19 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tj. Dz. U z 2000 r, Nr 14 poz. 176 z późn. zm) .

Ustawą z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP, zwaną popularnie „ustawą abolicyjną” 
(Dz.U. Nr 143 poz. 894) została wprowadzona ulga abolicyjna.
 Polega ona na odliczeniu od podatku kwoty równej podatkowi „dopłacanemu” w Polsce od dochodów osiąganych za granicą i podlegających w Polsce rozlicze-
niu. Jej istotą jest więc wyrównanie wysokości podatku płaconego przy rozliczaniu dochodów zagranicznych metodą odliczenia proporcjonalnego z obciążeniami po-
datkowymi, które trzeba byłoby ponieść, gdyby dochody te zostały rozliczone metodą wyłączenia z progresją (korzystną). Ulga ta ma zastosowanie do podatników ma-
jących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miej-
sce położenia źródeł przychodów czyli posiadają tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.
 Celem tej ulgi jest zatem ujednolicenie podatkowych obciążeń podatników osiągających dochody za granicą - niezależnie od metody unikania podwójnego opo-
datkowania przewidzianej w umowie międzynarodowej zawartej w tej sprawie z krajem, w którym dochody te zostały osiągnięte.
 Prawo do tej ulgi określonej w art. 27 g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych przysługuje podatnikom, którzy osiągnęli w roku podatkowym 
poza terytorium Rzeczpospolitej przychody ze źródeł, o których mowa: 
• w art. 12 ust. 1 ( ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych ), 
• art. 13 ( z działalności wykonywanej osobiście) 
• art.14 (z pozarolniczej działalności gospodarczej) 
• z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw 
lub rozporządzania nimi. 
 Możliwość skorzystania z ulgi nie została uzależniona od tego, czy ww. dochody z pracy osiągnięte za granicą zostały opodatkowane w państwie źródła. Nie ma 
też znaczenia czy Polska zawarła z tym państwem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź takiej umowy nie zawarła.
 Najważniejsze jest to, czy dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia. Należy podkreślić, że 
metoda ta ma również zastosowanie w przypadku, gdy z danym państwem Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 Z ulgi abolicyjnej nie można skorzystać w odniesieniu do podatku należnego od dochodów osiąganych w państwach lub na terytoriach które stosują szkodliwą 
konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe). Aktualnie wykaz tych państw i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 roku (Dz.U.z 
2005 r Nr 94 poz. 790.) w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fi zycznych.

Przykładowy sposób wyliczenia kwoty ulgi abolicyjnej.

Należy wyliczyć kwotę hipotetycznego podatku, jaki przypadałby do zapłaty przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją i porównać ją z wysokością podatku 
wyliczonego z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego .Różnica pomiędzy tymi kwotami to wielkość przysługującej ulgi abolicyjnej. Przez pierwsze półro-
cze 2008 r. pan Kowalski pracował w Belgii na postawie umowy o pracę zawartej z belgijskim pracodawcą . Jego dochód (w przeliczeniu na złote) wyniósł 40 000 zł, 
natomiast zapłacony w Belgii podatek wyniósł (po przeliczeniu na złote) 4000 zł. W Polsce pan Kowalski zarobił 20 000 zł. Chcąc wyliczyć wysokość przysługującej 
ulgi abolicyjnej pan Kowalski dokonał następujących obliczeń: 
• obliczył podatek przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego. Wysokość podatku od sumy dochodów polskich i belgijskich obliczonego według skali 
wyniosła 12 500 zł. Po odliczeniu podatku zapłaconego w Belgii podatek do zapłaty w Polsce wyniósł 8500 zł. 
• obliczył hipotetyczny podatek przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Jego wysokość wyniosła 4100 zł. 
• wyliczył kwotę przysługującej ulgi, która wyniesie 4400 zł (8500 zł – 4100 zł). Podatek po odliczeniu ulgi wyniesie 4100 zł – czyli tyle, ile wynosiłby w przypad-
ku zastosowania przy jego wyliczaniu metody wyłączenia z progresją. 
Ulga abolicyjna podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym. Wprowadzając ulgę abolicyjną nie przewidziano możliwości korzystania z niej w trakcie roku podatkowego. O 
jej wartość nie można zatem pomniejszyć wysokości płaconych zaliczek na podatek dochodowy niezależnie od tego czy są one pobierane przez płatnika, czy też od-
prowadza je samodzielnie podatnik. Obliczenie zaliczki na podatek bez uwzględnienia dochodów zagranicznych ze względu na przyszłe zastosowanie ulgi abolicyjnej 
w zeznaniu rocznym, prowadzi do powstania zaległości z tytułu niezapłaconych zaliczek. Wprawdzie zobowiązania te wygasają po dniu zapłaty podatku należnego 
za dany rok podatkowy, bądź po upływie terminu płatności podatku dochodowego za rok podatkowy tj. 30 kwietnia , to jednak trzeba pamiętać, że organ podatkowy 
w dalszym ciągu zachowuje prawo do wydania decyzji odsetkowych za zwłokę od niezapłaconych zaliczek na podatek. Ponadto powstałe w ten sposób uszczuplenia 
podatkowe mogą skutkować odpowiedzialnością karną skarbową. 

stworzył większość swoich dzieł i gdzie 
udzielał się w pracach społecznych oraz 
samorządowych, m.in. w latach 1988-
1990 w komisji kultury jako radny. Za-
słynął wówczas z organizacji plenerów 
malarskich, na które przyjeżdżali ar-
tyści z całego Mazowsza. Milanowska 
przyroda i architektura wywierała nie-
mały wpływ na jego twórczość, dlatego 
chciał spopularyzować ją wśród kolegów 
artystów. W Jego pracach dominowały 
powszechnie lubiane przez zwolenni-
ków realizmu takie motywy jak: przyro-
da, drogi, dworki, stare młyny, wiatraki. 
Sam najchętniej malował majestatyczne 
milanowskie dęby i piękne wille o zróż-
nicowanej architekturze. 
Recenzent wystawy prac Janusza Dwo-
raka, Andrzej Klimek napisał w  "Sto-
licy" m.in., że: (...) „mamy do czynie-
nia z malarstwem fi lozofującym, obra-
zowo-symbolicznym, o poetyckiej me-
tafi zycznej aurze...". Przyjaciel Janusza 
Dworaka artysta malarz z Milanówka 
Włodzimierz Starościak zalicza Go do 
współczesnych realistów i  podkreśla, 
że w Jego malarstwie pierwszoplanową 
rolę odgrywa kolor. Zdaniem Włodzi-
mierza Starościaka był to artysta, który 
miał wspaniałe wyczucie koloru, potra-
fi ł doskonale budować obraz kolorem. 
W  kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej 
w  Milanówku znajdują się wykonane 
przez Niego społecznie w 1994 r. dwa 
piękne witraże, jeden przedstawiający 
postać ks. Prymasa Wyszyńskiego, dru-
gi – Jana Pawła II .  
 Pamięć o Januszu i Jego twórczości 
pozostanie w wielu domach, urzędach 
i szkołach.                Andrzej Pettyn

-

 –
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Informator kulturalny Po godzinach

Pożegnanie wakacji

Grodziskie Centrum Kultury zaprasza 
6 września (niedziela) na pożegnanie 
wakacji.  Podczas imprezy zaprezentowa-
ne zostaną prace plastyczne i fotografi cz-
ne wykonane podczas zajęć wakacyjnych 
prowadzonych w Centrum. W progra-
mie koncert zespołu DoriFi (godz. 18:30) 
oraz Andrzeja Piasecznego (godz. 20:00)
Wstęp wolny 

 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

Dzień Milanówka
30 sierpnia (niedziela) odbędzie się 
Dzień Milanówka. W programie: dla naj-
młodszych 12:00-15:00 
Krasnoludek Piksel, Pan Tik - Tak i Ciot-
ka Klotka, Profesor Ciekawski, Zespół ta-
neczny Fasolki i inni, scena młodzieżo-
wa 15:00-17:00 TEDE - koncert muzyki 
hip-hop, gwiazda wieczoru 20:30-21:50 
Maryla Rodowicz - przeboje wszystkich 
pokoleń.
Miejsce: Stadion Miejski - Turczynek, 
Wstęp wolny

 Brwinów  

Wieczór powstańczy
Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa za-
prasza  22 sierpnia (sobota) na wieczór 
powstańczy. W programie: fi lm „Tamta 
historia”, wystawa okolicznościowa oraz 
piosenki powstańcze.
Start godz. 17:00, 
Miejsce: Zagroda,
ul. Grodziska 57

Dożynki gminne 
23 sierpnia (niedziela) w Brwinowie od-
będą się Dożynki Gminne. W programie 
polowa Msza Św., koncerty Alberto, So-
ud Force i innych. Na zakończenie pokaz 
sztucznych ogni. Ponadto wystawa ko-
szy dożynkowych, bezpłatna grochów-
ka, kramy.
Start godz. 12:00, Miejsce: OSP Żółwin

Szlak Muzealny na piątkę z plusem
Gmina Brwinów oraz Miasto Podkowa 
Leśna zaprasza 30 sierpnia (niedziela) 
na ostatnią wycieczkę po muzeach w ra-
mach projektu „Szlak Muzealny na piąt-
kę z plusem”. W programie: Prywatne 
Muzeum Sztuki Ludowej prof. Mariana 
Pokropka, Muzeum Motoryzacji 
i Techniki, Muzeum Państwowego Ze-
społu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazow-
sze”, dworek „Zagroda” w Brwinowie, 
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkie-
wiczów w Stawisku, Kościół Ogród 
w Podkowie Leśnej oraz odrestaurowany 
pałacyk Kasyno.
Start godz. 11:00, 
Wyjazd: OSP Brwinów, Pszczelińska 3, 
Wstęp wolny

 Grodzisk Maz.

Benefi s Zakładowej Orkiestry 
Dętej GZF Polfa
30 sierpnia (niedziela) w Grodziskim 
Centrum Kultury odbędzie się uroczysty 
koncert Zakładowej Orkiestry Dętej GZF 
Polfa pod dyrekcją Wacława Karonia. 
Start godz. 16:00, Wstęp wolny

 Pruszków

Z cyklu „Słoneczny odcień jazzu”
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego zaprasza 21 sierpnia (piątek) na 
trzeci koncert z cyklu „Słoneczny odcień 
jazzu”. Przed publicznością zaprezentuje się 
Ultradycyjne Duo stworzone przez Pawła 
Taranusa i Jana Ptaszyna Wróblewskiego
Start godz. 20:00, Bilety:12 PLN

Z cyklu „Słoneczny odcień jazzu” cz.2
28 sierpnia (piątek) w Muzeum Starożyt-
nego Hutnictwa Mazowieckiego w Prusz-
kowie odbędzie się ostatni koncert z cyklu 
„Słoneczny odcień jazzu”. Przybyli goście 
zobaczą występ twórców wydawnictwa 
Project Grappelli. Polscy jazzmani – Maciej 
Strzelczyk, Andrzej Jagodziński, Konrad 
Zemler i Andrzej Łukasik stworzyli płytę z 
utworami Grapellego z okazji setnej rocz-
nicy urodzin muzyka. Do współpracy nad 
projektem zaprosili wybitnego skrzypka 
klasycznego Krzysztofa Jankowicza.
Start godz. 20:00, Bilety:12 PLN

Żegnaj lato na rok ...

6 września (niedziela) na stadionie 
MZOS Znicz w Pruszkowie odbędzie się 
kolejna impreza z cyklu Żegnaj lato na 
rok .... W programie 12:00 – dB Drag Ra-
cing, 15:00 – Zlot skuterów, 16:00 – He-
lou, 17:30 – East West Rockers, 19:00 – 

Pectus, 20:30 – Paweł Kukiz i Piersi.
Start godz. 12:00, Miejsce:  MZOS Znicz, 
Bohaterów Warszawy 4, Wstęp wolny

 Podkowa LeÊna

Noc polskich fi lmów animowanych

Stowarzyszenie Parassol zaprasza 
22 sierpnia (sobota) na pokaz fi lmów 
animowanych przygotowany we współ-
pracy z festiwalem OFAFA i CKiIO w 
Podkowie Leśnej. Pokaz odbędzie się w 
ciepłą sierpniową noc w parku otacza-
jącym CKIO. W dwóch 60 minutowych 
częściach będą prezentowane fi lmy na-
grodzone na festiwalu OFAFA
Start godz. 20:00, Miejsce: ul. Lilpopa 18, 
łąka w Parku przy Pałacyku Kasyno

Inauguracja nowego cyklu „SKiBA”  czyli 
Scena Kabaretu i Ballady Autorskiej
29 sierpnia (sobota) w Pałacyku Kasyno 
odbędzie się inauguracja nowego cyklu 
„SKiBA”  czyli Scena Kabaretu i Ballady 
Autorskiej. Wystąpią - Tadeusz Drozda, 
Andrzej Garczarek. Gospodarz spotkania 
- Marek Majewski.
Start godz. 20:00,
Bilety 15 i 30PLN, 
Miejsce: Lilpopa 18
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Śladami historii 
Brwinów 1939 - gra miejska

Gra miejska łączy w sobie elementy rajdu 
pieszego, rekreacyjnego spaceru, ale też 
podchodów i gier RPG, których uczestni-
cy wcielają się w postaci bohaterów. W 70. 
rocznicę wybuchu wojny i bitwy pod Brwi-
nowem uczestnicy wyruszą na trasę gry 
miejskiej śladami historii. Z  broszurą-
przewodnikiem przejdą na terenie miasta 
szlakiem wojsk polskich, patrząc na tamte
wydarzenia oczami kilkunastoletniego 
harcerza. Przez około 2-3 godziny uczest-
nicy będą mogli niemal dotknąć histo-
rii: znajdą się przy makiecie pola bitwy, 
a punkt sanitarny będzie działał w tym 
samym miejscu, gdzie we wrześniu 1939 
r. znajdował się wojskowy szpital polowy. 
Rozwiązywanie różnych zadań, niespo-
dzianki na trasie, a na zakończenie na-
grody, dyplomy i wspólne ognisko - nie-
dzielne popołudnie 6 września 2009r. 
trzeba już teraz koniecznie zarezerwo-
wać na udział w grze miejskiej "Brwinów 
1939". Impreza jest przygotowana przede 
wszystkim z myślą o rodzinach z dzieć-
mi, grupach harcerzy, ale nie tylko: zapra-
szamy na nią wszystkich (także młodzież 
i osoby starsze), którzy chcą poznać histo-
rię, a jednocześnie spędzić czas w aktyw-
ny i ciekawy sposób.
 Honorowy patronat nad tym projek-
tem objęli Wojewoda Mazowiecki Jacek 
Kozłowski oraz Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik.
 Organizatorem gry miejskiej jest Sto-
warzyszenie Projekt Brwinów - z pewno-
ścią jedno z najmłodszych stowarzyszeń 
(założone 11 listopada 2008 r.), ale już ak-
tywnie działające w różnych dziedzinach.
 Więcej informacji o grze miejskiej 
"Brwinów 1939": www.brwinow.org 
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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

Pruszkowskie obchody 65 rocznicy Po-
wstania Warszawskiego będą mia-
ły szczególny charakter. Po odbywają-
cym się na terenie całego powiatu cy-
klu imprez rocznicowych upamiętniają-
cych Powstanie oraz jego uczestników, 2 
października br. na terenie byłego hitle-
rowskiego obozu przejściowego „Dulag 
121” w Pruszkowie odbędzie się uroczy-
stość wmurowania kamienia węgielnego 
pod budowę Muzeum upamiętniające-
go fakt istnienia tego obozu, martyrolo-
gię przetrzymywanych w nim mieszkań-
ców Warszawy oraz poświęcenie i ofi ar-
ność miejscowej ludności udzielającej po-
mocy wypędzonym.
 „Dulag 121” – Durchgangslager 
utworzony na terenach warsztatów ko-
lejowych w Pruszkowie to jeden z naj-
tragiczniejszych epizodów kończącego 
się Powstania Warszawskiego i niemiec-
kiej akcji eksterminacyjnej wobec lud-
ności Warszawy. Przez obóz przejścio-
wy w Pruszkowie przeszło 650 tysięcy 
mieszkańców stolicy – wypędzonej z do-
mów ludności cywilnej i kapitulujących 
powstańców. W 
ciągu kilku mie-
sięcy, między 6 
sierpnia 1944 a 
16 stycznia 1946 
przetrzymywani 
byli tutaj w bar-
dzo trudnych 
warunkach, cza-
sami przez wiele 
tygodni, czeka-
jący na docelowe 

przewiezienie do obozów koncentracyj-
nych cywilni Warszawiacy oraz powstań-
cy z Mokotowa i Żoliborza. Mieszkańcy 
Pruszkowa i okolic, często z narażeniem 
życia, organizowali żywienie i opiekę le-
karską dla wypędzonych oraz udzielali 
pomocy licznym uciekinierom z obozu.
 Pamięć tych tragicznych chwil jest 
nadal żywa wśród starszych mieszkań-
ców Pruszkowa, a historia jest przekazy-
wana następnym pokoleniom. W 1990 
roku na terenie byłego obozu został od-
słonięty monumentalny, pełen ekspre-
sji pomnik upamiętniający uczestników 
Powstania Warszawskiego. Obecnie, po 
wielu latach starań i zabiegów samo-
rządowi powiatu pruszkowskiego przy 
współpracy z samorządem miasta Prusz-
kowa udało się zrealizować ideę utworze-
nia w tym miejscu Muzeum „Dulag 121” 
upamiętniającego fakt istnienia obozu 
oraz poniesione wówczas ofi ary przez 
społeczeństwo polskie.
 Uroczystość wmurowania kamie-
nia węgielnego pod powstające Muzeum 
„Dulag 121”, zaplanowana symbolicznie 

w rocznicowych 
dniach kapitu-
lacji Powstania, 
będzie zwień-
czeniem całe-
go cyklu obcho-
dów 65 rocznicy 
Powstania War-
szawskiego w 
kraju.

Epilog Powstania Warszawskiego

19 sierpnia w Szpitalu Powiatowym 
w Pruszkowie odbyło się uroczyste 
otwarcie zmodernizowanego II Od-
działu Chirurgicznego. 
 
Uroczystość była okazją do zaprezentowa-
nia zmian, które zachodzą w Szpitalu po-
wiatowym w ramach przekształcania go 
w nowoczesną placówkę pomocy medycz-
nej. Z tego powodu na uroczyste otwarcie 
wyremontowanego i zmodernizowanego 
Oddziału Chirurgicznego dyrekcja szpi-
tala zaprosiła przedstawicieli samorządu 
powiatowego i samorządów gminnych z 
terenu powiatu. Starosta Elżbieta Smo-
lińska w towarzystwie członków Zarządu 
Powiatu, radnych, a także m.in. prezyden-
ta miasta Pruszków i burmistrza miasta 
Piastów, dokonała symbolicznego, uro-
czystego otwarcia drzwi zmodernizowa-
nego oddziału.
 - Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym 
władzom samorządowym za przychyl-
ność i środki fi nansowe, jakimi wspiera-
ją nasz budżet – mówił dyrektor szpita-
la, doktor Mieczysław Brągoszewski – Co-
rocznie jest to kwota rzędu 2-3 milionów 
złotych. Także i modernizacja otwartego 
dzisiaj Oddziału Chirurgicznego nie była-
by możliwa bez wsparcia samorządu po-
wiatowego, który wyasygnował na ten cel 
920 tysięcy złotych. Zaprosiliśmy na to 
spotkanie naszych samorządowców, by 
pokazać, że te pieniądze zostały dobrze 
spożytkowane. Chcemy bardzo mocno 

podkreślić, że bez tej pomocy nasz szpital 
nie mógłby się rozwijać, by sprostać wy-
maganiom pacjentów i wysokim standar-
dom obsługi medycznej, jakie sobie zało-
żyliśmy.
 Dyrektor Brągoszewski w towarzy-
stwie ordynatora otwieranej Chirurgii, 
doktora Jana Dziaczkowskiego oprowa-
dzili gości po zmodernizowanym oddzia-

le prezentując nie tylko wyremontowane 
pomieszczenia, ale również nowy sprzęt 
medyczny zakupiony ostatnio dla szpita-
la. Duże zainteresowanie gości wzbudził 
m.in. nowoczesny laparoskop zaprezento-
wany na Sali Operacyjnej, a także gabinet 
mammografi czny wyglądem i wyposaże-
niem wykraczający daleko poza dotych-
czasowy szpitalny standard.

Zmodernizowany Oddział Chirurgiczny 
w Szpitalu Powiatowym



ARTYKUŁ SPONSOROWANY • 13WWW.GAZETAWPR.PL • 21 SIERPNIA 2009 • WPR60

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

W
  latach 2002 i 2003 Ra-
da Miejska w  Brwino-
wie podjęła uchwały 
o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego na 

terenie gminy Brwinów. Istotą tych uchwał by-
ło sporządzenie planu, który byłby realizowa-
ny w częściach obejmujących poszczególne jed-
nostki administracyjne np. sołectwa. W dniu 12 
sierpnia 2009 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej, 
na którą został skierowany projekt uchwały do-
tyczący planu miejscowego dla terenu wsi Doma-
niew. Projekt planu stanowi kontynuację polityki 
przestrzennej określonej w Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i  gminy Brwinów oraz w  podjętej 
uchwale w sprawie jego aktualizacji.

 Na sesji tej projekt uchwały na wniosek rad-
nej Wandy Chrzanowskiej i radnego Macieja No-
wickiego został zdjęty z porządku obrad i skiero-
wany ponownie na Komisję Inwestycji i Gospo-
darki Komunalnej RM mimo, że już dwukrotnie 
ta sama komisja zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie.

 Zadajemy sobie pytanie dlaczego tak się sta-
ło? Grupa właścicieli posiadających nieruchomo-
ści na terenie wsi Domaniew optuje za podziele-
niem ww. opracowania na dwa etapy w taki spo-
sób, aby tereny rolne położone w północnej czę-
ści miejscowości, dla których zgodnie z obowią-

zującym studium ustalono przeznaczenie rol-
ne, zostały poza obecnym opracowaniem. Wte-
dy stworzy się możliwość zabudowy na bazie de-
cyzji o warunkach zabudowy. Decyzja o warun-
kach zabudowy określa wyłącznie sposób zago-
spodarowania i warunki zabudowy terenu obję-
tego wnioskiem inwestora, nie może więc swo-
imi rozstrzygnięciami zastępować podstawowe-
go instrumentu prawnego kształtowania prze-
strzeni, jakim jest miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego. Taka sytuacja doprowadzi 
do nieracjonalnej gospodarki przestrzenią. Nie 
będzie można zapewnić prawidłowej obsługi ko-
munikacyjnej, zabezpieczyć terenów pod infra-
strukturę techniczną, określić prawidłowo funk-
cji zabudowy itd. Obecnie postępowania w spra-
wie wydania warunków zabudowy zostały zawie-
szone na rok. Termin zawieszenia mija na prze-
łomie sierpnia i września. Po tym terminie, jako 
Burmistrz będę musiał wydać decyzję o warun-
kach zabudowy. Biorąc pod uwagę powyższe za-
chodzi obawa, że nie będzie po co sporządzać pla-
nu na terenie wobec pogłębiającej się chaotycznej 
zabudowy tego terenu.

 Ponadto, nie uchwalenie planu w  takim 
kształcie, jaki został przedstawiony Radzie, 
otwiera furtkę dla działań określonej grupy inte-
resów, która przedkłada własne sprawy nad do-
bro terenu i ludzi tam mieszkających. 

Andrzej Guzik
Burmistrz Gminy Brwinów

Komu zależy na nie uchwaleniu miejscowego 
planu dla terenu wsi Domaniew?

Co nagle to po diable…
Prace nad uchwaleniem MPZP do-
tyczącego terenu wsi Domaniew 
trwają od bez mała 8 lat (!). Nie zna-
czy to wcale, że nieuchwalenie pla-
nu w trybie natychmiastowym czy 
przyspieszonym spowoduje ja-
kieś bliżej nieokreślone zagroże-
nie dla planowania przestrzennego 
na tym terenie. Obecnie przy wyda-
waniu decyzji dotyczących np. po-
zwoleń na budowę i innych ważnych 
dla właścicieli nieruchomości doku-
mentów obowiązują ustalenia tzw. 
studium uwarunkowań i zagospo-
darowania przestrzennego. Co wię-
cej, podjęcie uchwały z niedopeł-
nieniem koniecznych warunków ta-
kich jak np. pominięcie uwag miesz-
kańców i właścicieli nieruchomości, 
może skutkować brakiem akcepta-
cji organów nadzoru, a tym samym 
spowodować jej niezgodność z pra-
wem i w konsekwencji odrzucenie 
planu. A w takim przypadku prace 
trzeba będzie zaczynać od nowa. 

Konfl ikt interesów
Mieszkańcy i właściciele nieru-
chomości położonych na tere-
nach administracyjnych wsi Doma-
niew chcą, by w powstającym pla-
nie zostało zmienione przeznacze-
nia gruntów, będących ich własno-
ścią, z rolnych na mieszkalne. Uza-
sadniają to bezspornym faktem, że 

od czasu uchwalenia studium wieś 
już dawno zmieniła swój rolniczy 
charakter. Argumentują również, że 
zgodnie z prawem unijnym prowa-
dzenie gospodarki rolniczej będzie 
tam w najbliższej przyszłości nie-
możliwe. Nie widzą sensu w uporze, 
w jakim trwają burmistrz i urzędnicy, 
by na siłę utrzymywać fi kcję i kwali-
fi kować w planach na przyszłość ten 
obszar jako tereny rolne. 
- Czemu i komu ma służyć obecnie 
opracowany plan- pytają przedsta-
wiciele mieszkańców. 
- Dlaczego urzędnicy zamiast służyć 
społeczeństwu pragną nam udo-
wodnić, że to co wymyślili, wbrew 
zdrowemu rozsądkowi i intereso-
wi społecznemu, ma być dla nas 
lepsze? W demokratycznym kraju 
aspiracje urzędników i przekonanie 
o ich własnej nieomylności, nie mo-
że być jedynym argumentem w spo-
rze z racją obywatela – dodają roz-
goryczeni.

Dla dobra mieszkańców?
Niezrozumiały jest opór burmi-
strza i jego urzędników sporządza-
jących projekt planu przed doko-
naniem podziału terenu w ten spo-
sób, by rada mogła zająć się uchwa-
leniem planu dla części terenu, któ-
rego przeznaczenie nie budzi wąt-
pliwości. Pozostałą, sporną część 
można przecież wyłączyć i opraco-

wać od nowa, uwzględniając uwa-
gi zainteresowanych właścicieli. Wy-
daje się, że to najbardziej racjonalny 
i najprostszy sposób na zażegnanie 
konfl iktu. Co więcej, wcale nie tak 
długotrwały i skomplikowany jak 
twierdziła autorka obecnego pro-
jektu, kierownik referatu Planowania 
Przestrzennego Iwona Grzybczyk-
Kostrzewska, namawiając do przy-
jęcia planu w dotychczasowej for-
mie, a dopiero po jego uchwaleniu 
wystąpienie o zmianę przeznacze-
nia jego spornej części. To kolejne 
wprowadzanie nas w błąd, twierdzą 
mieszkańcy i właściciele gruntów. 
 Jaką postawę zajmą brwinow-
scy radni? To od ich decyzji zale-
żeć będzie możliwość rozwoju Do-
maniewa i dobro jego mieszkańców, 
albo skazanie ich na zamieszkanie 
w skansenie.

Właściciele gruntów z Domaniewa

Co to jest MPZP?
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i podstawą planowania przestrzenne-
go w gminie. (art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) Przy sporządza-
niu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
- pod rygorem nieważności planu. MPZP jest obok studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy, ak-
tem planowania przestrzennego. Jest nieobowiązkowy, ale powszechnie obowiązujący dla części obszaru jednostki teryto-
rialnej i może być podstawą do wydania decyzji administracyjnej. Sporządzany jest przez wójta, burmistrza bądź prezydenta 
miasta, uchwalany przez radę gminy w formie uchwały o MPZP, która po uzyskaniu pozytywnej oceny Wojewody, dotyczą-
cej zgodności z prawem i ogłoszeniu w Dzienniku urzędowym Województwa staje się prawem miejscowym.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Brwinów – 12 sierpnia br. – miał być uchwalany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, dotyczący terenu wsi Domaniew. 
Zaprezentowany przez Burmistrza projekt planu wzbudził tak wiele wątpliwości i zastrzeżeń części radnych oraz mieszkańców i właścicieli nieruchomości Doma-
niewa, że procedowanie zakończyło się wnioskiem o zdjęcie planu z porządku obrad sesji. Dyskusja nad projektem MPZP i ewentualne podjęcie stosownej uchwały 
ma być kontynuowane na najbliższej sesji RG Brwinów w dniu 24 sierpnia br.

Czy radni uwzględnią wnioski właścicieli gruntów z Domaniewa?
ARTYKUŁ   SPONSOROWANY
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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 - 2 zł za słowo

pogrubione - 3 zł za słowo

w ramce - 4 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

Dam pracę

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

Fryzjerkę z doświadczeniem Grodzisk 
Maz. 608 357 716 

Kucharka, kelnerka bez 
doświadczenia, praca od zaraz, 
Żabia Wola k/Warszawy  
512 203 249

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

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. 
PRUSZKÓW I OKOLICE 511 262 175 

Preser tworzywa sztuczne 
tel. (022) 759 95 94

Nieruchomości sprzedam

33m2, kawalerka, Grodzisk Maz. 
tel. 509 878 600

Mieszkanie 32m2 Mszczonów 
tel. 501 498 610

Okolice Baranowa 1,3 ha 501 498 610

Podkowa Leśna- Żółwin
Domy 207 m2 
602 459 175

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

Sprzedam mieszkanie 55m2 i lokal 
użytkowy 40m2 w Brwinowie, 
ul. Sochaczewska, 0509-379-342, 
http://m3.dynalias.com

Hurtownia odzieży włoskiej damskiej
Sprzedaż hurt-detal

ul.Koscielna 23, 05-800 Pruszków
tel. 698 129 099,  www.pazzaidea.pl

z tym kuponem -20 %z tym kuponem -20 %

»
»
»

Okna PCV, aluminum, drewno

Drzwi wewnetrzne, zewnetrzne

˚aluzje, Rolety
Moskitiery, Parapety

Pruszków, ul. Bolesława Prusa 18
tel. (0-22) 758 81 09, (0) 602 120 835
www.oknapruszkow.pl

PROFIL
okna i drzwi

RATY

Auto-moto kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis 502 234 080

Każde gotówka 600 475 484

Kupie każde auto 606 164 444 

Auto-moto sprzedam

Części używane, sklep 
internetowy, 
www.szrotkasacja.pl  

Renault Megane Coupe 2.0 l DE 2000r 
10 000zł tel. 502 575 432

Kupię

Antykwariat kupi dawne 
książki tel. 22 622 11 54 

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

Sprzedam

Akcesoria i ubranka dla dziecka 0-12 
miesięcy tanio sprzedam 608 422 188

Bale sosnowe, suche, 5cm grubości 
605 630 150

Hurtownia odzieży włoskiej-damskiej, 
rabaty 25%, Pruszków Kościelna 23, 
698-129-099

Ekogroszek, niska cena, 
minimum 5 ton, sprzedaż 
kotłów centralnego ogrzewania 
515 713 421, 691 830 568 

Waga samochodowa do 35 t 
609 389 514

Usługi

Anteny, montaż, serwis 
603 375 875

Bramy garażowe, produkcja, montaż 
(022) 758 71 81, bram_dom@op.pl 

Brukarstwo, układanie kostki 
693 816 586

Brygada budowlana, kierownik budowy 
– budowa, nadzory 602 477 674

Cement i kostka brukowa 
022 499 56 98 

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

Domofony, montaż, serwis 603 375 875 

Drzwi i okna, montaż (022) 425 58 82

Elewacje, tynki, wykończenia wnętrz 
886 476 477

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 

Gładzie, malowanie, K/G 
(0 22) 758 25 14, 517 698  290 

Hydrauliczne.. Pełen zakres 
tel. 602 681 344 

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 

Naprawa, regulacja okien PCV i ALU 
667 366 078

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

Okna, drzwi, najlepsze ceny- 
602-120-835

Ośrodek Szkolenia Kierowców, kurs, 
jazdy doszkalające, jazdy po trasach 
egzaminacyjnych, dobre ceny 
(022) 758 05 62, 601 751 183

Remonty od A – Z 500 287 684 

Remonty kompleksowo 
601 732 952 

Szycie fi ran i zasłon, solidnie, niedrogo 
502 286 273

TENIS – nauka gry, profesjonalny 
trener, tel. 504 215 304

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 

Usługi ogrodnicze pełen zakres 
696 039 978 

Usługi ślusarskie 664 521 215 

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

www.m-jak-malowanie.pl Malowanie 
wnętrz 604 498 177 

Wylewki agregatem 608577428. 

Wylewki betonowe 600086995  

Wylewki betonowe mixokretem 
605 443 826 

GAZETA WPR POSZUKUJE

Dziennikarzy Freelancerów
CV + przykładowy tekst prosimy przesłać na adres 

rekrutacja@gazetawpr.pl 

ZAWIADOMIENIE
Starosta Pruszkowski zawiadamia, że w lokalu nr 101 położonym w budynku przy ul 
Kraszewskiego 14/16 w Pruszkowie, w dniach od 07.09.2009 r. do 25.09.2009 r. 
w godzinach 8:00 – 16:00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat 
opisowo-kartografi czny ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji 
budynków i lokali dla gminy Raszyn, obrębów: 

Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty, Falenty Duże, Falenty Nowe, Janki, Jaworowa, 
Laszczki, Łady, Nowe Grocholice, Podolszyn Nowy, Puchały, Raszyn 01, Raszyn 
02, Sękocin Las, Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Słomin, Wypędy.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z rejestru gruntów, rejestru budynków, 
rejestru lokali opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartografi czne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 
ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. 
dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi 
i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby 
na tym etapie postępowania związanego z  modernizacją ewidencji gruntów i założeniem 
ewidencji budynków i lokali  ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi 
przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu 
opisowo-kartografi cznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Praca od zaraz!

PAKOWACZ

 

ul. 1 Maja 33, 
05-825 Grodzisk Maz.

Tel: 022 724 40 10 
lub 500 265 913

e-mail: grodzisk@workexpress.pl

Akademia Młodego Człowieka zatrudni:
1) NAUCZYCIELKĘ Wychowania 

Przedszkolnego-Godziny pracy 8-13.
2) TERAPEUTĘ Integracji Sensorycznej 

(praca popołudniu)
CV prosimy przesyłać na adres 
adamkowscy@poczta.onet.pl

Miejsce Michałowice
Tel.: 696-453-128
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Sport

Mistrz żabki z Pruszkowa
Pływanie. Od zawsze mówiło się, że 
Pruszków jest miastem sportu. Stąd wy-
wodzi się, mieszka lub związanych jest 
wiele znakomitych nazwisk: mistrzów 
i rekordzistów Polski, reprezentantów 
kraju, hokeistów, koszykarzy, piłkarzy, 
lekkoatletów, trenerów. Do tego szacow-
nego grona dołączył w ostatnim roku naj-
młodszy z mistrzów Mariusz Winogrodz-
ki – znakomity pływak, wielokrotny mistrz 
kraju i rekordzista Polski w stylu klasycz-
nym na dystansach 50 i 100 metrów

Mariusz jest szczupłym, sympatycznym, 
nieco nieśmiałym, młodym człowiekiem. 
Wcale nie wygląda na mistrza. Od ubiegłe-
go roku studiuje na wydziale Wychowania 
Fizycznego w Wyższej Szkoły Kultury Fi-
zycznej i Turystyki w Pruszkowie. Trenu-
je na pruszkowskiej pływalni Kapry pod 
okiem swego trenera Łukasza Borkowskie-
go. Aktualnie występuje w barwach AZS 
WSKFiT Pruszków. Podczas ostatnich 
Akademickich Mistrzostw Polski zdobył 
dwa złote medale na swoich koronnych dy-
stansach. 

WPR - Od kiedy jesteś Pruszkowianinem?
MW - Tak naprawdę od niedawna, bo od 
ubiegłego roku, ale myślę, że zostanę tu na 
dłużej. Do Pruszkowa trafi łem z Warsza-
wy, gdzie miałem studiować na AWF-ie, 
ale zdecydowałem się na Pruszków. Dzięki 
władzom uczelni, która zaproponowała mi 
indywidualny tryb studiów, który umoż-
liwia mi znakomite warunki do kontynu-
owania mojej kariery sportowej i jednocze-
śnie studiowania w taki sposób abym mógł 
bezkolizyjnie łączyć obie moje pasje.

Jesteś człowiekiem młodym, ale z dość bo-
gatym sportowym dorobkiem. Od kilku lat 
jesteś w ścisłej czołówce pływaków stylu 
klasycznego. Masz na koncie kilka rekor-
dów Polski, znakomite starty w Mistrzo-
stwach Europy juniorów i seniorów. Od ja-
kiego wieku trzeba rozpoczynać treningi by 
osiągać takie rezultaty?

Piłka nożna Po trzech kolejkach sezo-
nu 09/10 Znicz Pruszków ma na swoim 
koncie wygraną, remis i porażkę. Cięż-
ko jest przewidzieć jak dalej będą to-
czyć się losy pruszkowskiego zespo-
łu na zapleczu ekstraklasy. Po dużych 
zmianach i przetasowaniach w ka-
drze, drużynie nie postawiono jesz-
cze wymogów. Póki, co mamy za sobą 
trzy mecze. Każdy z nich przyniósł in-
ny wynik i inne wnioski.

P
ierwszy mecz Znicz rozegrał 
1 sierpnia na własnym sta-
dionie podejmując zespół Wi-
sły Płock. Choć doskonałą 
taktyką wykazał się Tomasz 

Chałas zdobywając pięknego gola, to ra-
dość gospodarzy trwała niespełna kwa-
drans, kiedy to Marcin Pacan skierował 
piłkę do bramki Bieńka. Ostatecznie spo-
tkanie zakończyło się remisem 1:1. Trener 
Znicza, Krzysztof Chrobak stwierdził, że 
taki wynik w tym spotkaniu to sukces. Po-
nieważ zespół z Płocka miał o wiele moc-
niejszy skład. 
 Kibice po pierwszej rozgrywce liczyli, 
że kolejne spotkanie przyniesie już zwycię-
stwo. Niestety stało się inaczej. W wyjazdo-
wym meczu (7 sierpnia), w którym prusz-
kowski zespół zmierzył się z GKS Katowi-
ce, można było podziwiać piękną grę… go-
spodarzy. Znicz po zaledwie dwóch minu-

Trzy kolejki - cztery punkty na koncie

- Najlepiej jak najwcześniej. Zaczynałem ja-
ko drugoklasista w podstawówce. Wycho-
dzi, że pływam i trenuję od 13 lat. 
 Największe sukcesy?
- Aktualnie posiadam dwa rekordy Polski 
(na dystansie 50 i 100 metrów na basenie 
krótkim), 8 miejsce na Mistrzostwach Eu-
ropy w Helsinkach, brązowy medal Mi-
strzostw Europy Juniorów.
Twoje sportowe plany na najbliższą przy-
szłość?
- Moim marzeniem jest, aby przyszłorocz-
nych Mistrzostwach Europy wywalczyć 
miejsce medalowe. I oczywiście zdobyć mi-
nimum olimpijskie i reprezentować Polskę 
na Igrzyskach Olimpijskich w  Londynie 
w 2012 roku. 
A ile czasu trzeba poświęcić na trening, aby 
te ambitne plany zrealizować? 
- Pływanie jest sportem niezwykle wyma-
gającym, trenuję codziennie w dwóch tu-
rach. Pierwszy trening zaczynam o 6:30 
(trwa od 1,5 do 2 godzin) następny jest 
15:30 też ok. 2 godzin plus dodatkowe za-
jęcia „na lądzie” – ćwiczenia ogólnorozwo-
jowe, sprawnościowe, siłownia…
Trochę tego jest. Czy masz jeszcze czas na 
spanie, na studiowanie na jakieś rozrywki?
- Troszkę trudno to wszystko pogodzić 
(śmiech), bo dodatkowo nieco czasu muszę 
poświęcić najbliższej rodzinie. Mam żonę 
i dwumiesięcznego synka Piotra. W sumie 
lekko nie jest, ale przy odrobinie silnej wo-
li i dyscypliny daje się to jakoś poukładać. 
Muszę tu jeszcze raz podkreślić, że i szko-
ła i pływalnia starają się stworzyć mi ta-
kie warunki, abym mógł te wszystkie obo-
wiązki pogodzić.  

Rozmawiał Maciej Skoczylas

tach stracił pierwszą bramkę. Zakłopota-
nie i niezdecydowanie pruszkowian wy-
korzystał Mateusz Sroka umieszczając pił-
kę w siatce. Na wyrównanie wyniku cza-
su jeszcze było sporo. Jednak nerwowość 
i masa błędów sparaliżowały grę Znicza. 
Trener Chrobak przyznał, że kilku zawod-
ników nie wytrzymało dopingu, jaki mieli 
gospodarze. Jedyną próbę do zdobycia go-
la miał Tomasz Chałas, niestety nie udało 
się jej wykorzystać. Takiej okazji nie prze-
puścił Piotr Plewnia, który na kwadrans 
przed końcem zdobył kolejna bramkę dla 
Katowic ustanawiając wynik 2:0. 
 Znicz zapłonął dopiero w  niedzielę, 
16 sierpnia, kiedy to pruszkowianie od-
nieśli pierwsze w  tym sezonie zwycię-
stwo w spotkaniu z GKP Gorzów Wielko-
polski 1:0. Choć goście mieli w pierwszej 
połowie dwie okazje do zdobycia bramki, 
to doskonałą postawą wykazał się prusz-
kowski bramkarz Adrian Bieniek. Czujno-
ści zabrakło jego koledze po fachu z zespo-
łu GKP Gorzów Wlkp. Sebastianowi Ja-
nickiemu, który w 36 minucie nie obro-
nił strzału Kamila Majkowskiego. W tym 
spotkaniu to była bramka na miarę trzech 
punktów. 
 Bilans trzech spotkań to cztery punk-
ty. Dwie zdobyte i trzy stracone bramki. 
W sobotę 22 sierpnia zespół Znicza spo-
tka się na wyjeździe z Podbeskidziem Biel-
sko-Biała.              as

Koszykówka. Radość wywołana awan-
sem pruszkowskich koszykarek do eks-
traklasy kobiet powoli przygasa. Pojawia 
się natomiast coraz więcej problemów 
i nieporozumień, które szkodzą zespołowi.

P
ierwsze problemy zespołu po-
jawiły się tuż po awansie Lide-
ra do ekstraklasy. Nieporozu-
mienia w zarządzie zaowocowa-

ły stratą wiceprezesa i dwóch sponsorów. 
Prezes klubu, Paweł Mońko miał zaledwie 
kilka miesięcy na pozyskanie nowych fi rm, 
które łożyłyby pieniądze na klub. Na szczę-
ście dla zespołu udało się to zrobić.
 Pozyskanie nowych sponsorów nie roz-
wiązało jednak problemów fi nansowych. 
Prezes obiecywał, że klub będzie dyspono-
wać budżetem w wysokości 2 mln zł teraz 
mówi już o 1,7 mln. Z powodu oszczędno-
ści dziewczęta nie pojechały na przedsezo-
nowy obóz.
 Trener Jacek Rybczyński uważa, że po-
mimo dobrego planu przygotowawczego 

Z powodu oszczędności Lider nie pojechał na obóz
brak wyjazdu może źle odbić się na druży-
nie. Mońko jednak odpiera zarzuty tłuma-
cząc, że wyjazd niepełnym składem (trzy 
zawodniczki przylecą do Polski 15 wrze-
śnia, trzy kolejne są kontuzjowane) jest 
marnotrawstwem pieniędzy. Dopiero po 
przylocie trzech zagranicznych koszykarek 
klub zorganizuje krótki wyjazd. Prezes za-
pewnia wszystkich, że drużyna ma pienią-
dze i na nowe zawodniczki, i na start w li-
dze.
 Niestety zupełnie inne zdanie ma Paweł 
Kędzierski, właściciel fi rmy Kabex dawnego 
sponsora zespołu, który już tylko formalnie 
jest wiceprezesem. Uważa, że sytuacja klubu 
jest niestabilna, a zarząd nie zgadza się na żad-
ne zmiany, co może doprowadzić do katastrofy.
 Obecnie dziesięć zawodniczek trenu-
je na pruszkowskich obiektach. Czekają je-
dynie na przylot nowych koleżanek by szli-
fować zgranie zespołu. Początek sezonu już 
1 października. Pierwszym sprawdzianem 
Liderek będzie spotkanie z Lotosem PKO 
BP.                   as

Kolarstwo. W dniach 11-13 września 
w hali sportowo-widowiskowej BGŻ Are-
na odbędą Mistrzostwa Polski Elity w ko-
larstwie torowym. W imprezie wystartu-
ją najlepsi nasi seniorzy, młodzieżowcy, 
a także juniorzy, którzy na ostatnich mi-
strzostwach świata zdobyli medale.

O
d marcowych mistrzostw 
świata seniorów, będą to 
najpoważniejsze zawo-
dy na pruszkowskim torze.  

W zawodach, które rozpoczną się w pią-
tek o  godz. 10, a  zakończą w  niedzielę 
o godz. 18 wystartuje około 80 zawod-
niczek i zawodników. Gwiazdami impre-
zy będą 26-letni Rafał Ratajczak z Żyrar-
dowa startujący obecnie w barwach Gry-
fa Szczecin i 18-letni Krzysztof Maksel 
z Wyszkowa Śląskiego koło Nysy, ucznia 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w  Ży-
rardowie. Ratajczyk ma w swym dorobku 

dwa medale MŚ seniorów, a Maksel nie-
dawno w Moskwie zdobył dwa brązowe 
medale MŚ juniorów. Jednak do bezpo-
średniego spotkania rutyniarza ze wscho-
dzącą gwiazdą polskiego kolarstwa toro-
wego raczej nie dojdzie, gdyż starszy jest 
specjalistą od wyścigów na średnich dy-
stansach, a młodszy z nich, to sprinter. In-
teresująco będzie także w rywalizacji pań. 
Tu podstawowym pytaniem będzie, ile 
złotych medali zdobędzie 20-letnia Rena-
ta Dąbrowska z PTC Pruszków, która jest 
w tej chwili naszą najlepszą zawodniczką 
ścigającą się na torze.
 Podczas mistrzostw rozegranych zo-
stanie aż 18 fi nałów. Ponieważ w części 
konkurencji będą rozgrywane także elimi-
nacje, program imprezy jest tak niezwykle 
bogaty, że piątek i sobotę zawody będą koń-
czyły się około godz. 21. Wstęp na całe mi-
strzostwa jest bezpłatny, a organizatorzy 
szykują atrakcje dla widzów.                    ach

Elita przyjeżdża na tor do Pruszkowa

Kom: (0) 504 215 304

Tel: (22) 758 21 73

www.slajs.prv.plwww.slajs.prv.pl

Nabory na sezon 
2009/2010
Nabory na sezon 
2009/2010

Dwa nowoczesne 
obiekty na sezon zimowy!
Dwa nowoczesne 
obiekty na sezon zimowy!
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Komputer przenośny K50AB-SX030C
• AMD Turion X2 RM-74 2,2 GHz
• pamięć 4096 MB
• dysk twardy 250 GB
• ATI Radeon HD4570
• DVD-RW
• WiFi
• Windows Vista Home Premium

Matryca HD LED

ATI Radeon HD4570

Z D E C Y D U J  Z  N A M I !

2999,-
SUPER

OFERTA

kamera 
internetowa

PARK HANDLOWY JANKI
              Plac Szwedzki 3
              05-090 Raszyn

WYBIERAJ!

PRZEBIERAJ!

ŁAP

OSTATNIE OKAZJE!

PREZYDENT MIASTA                                                                                                     
PRUSZKOWA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa 

przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Okopowa, którego granice 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Targowa i obszaru Okopowa.

     Prezydenta Miasta Pruszkowa

PREZYDENT MIASTA                                                                                                     
PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

 

nieprzekraczalnym terminie 

     Prezydenta Miasta Pruszkowa


