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W piątek 9 kwietnia do Pruszkowa przyjechał nowy pociąg SKM. Był to inauguracyjny przejazd z Warszawy Wschodniej.

Nowa Szybka Kolej Miejska: pozytywne wrażenia pasażerów
Debiut nowego pociągu na linii
Pruszków - Sulejówek zapowiadany był od kilku dni. W nocy
z wtorku na środę (6-7 kwietnia)
skład przyjechał na Mazowsze
z Nowego Sącza, do siedziby ﬁrmy Newag. Od tego czasu stał na
strzeżonej bocznicy w Tłuszczu.
W piątek o 12.15 pojawił się
na stacji Warszawa Wschodnia.
Kilka minut przez godz. 13.00 pasażerowie SKM jadącej planowo
z Sulejówka zostali poproszeni
o zajęcie miejsc w pociągu stojącym na torze obok. W dalszą
drogę ruszyli nowym składem. Od
tego momentu najnowszy nabytek spółki ma jeździć regularnie.
Nowy pociąg (19WE) jest dłuższy od dotychczas najnowszych
pociągów (14WE) - ma cztery
wagony, o jeden więcej niż pociągi starszej generacji. W środkowych wagonach są trzy pary
drzwi, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie. Nowy pociąg może też

rozwinąć większą prędkość. 14WE
technicznie są zdolne do jazdy
z prędkością 130 km/h. 19WE
może pojechać 30 km/h szybciej.
Problemem jest jednak stan torów na linii średnicowej, który nie
daje możliwości wykorzystania

wszystkich zalet nowego nabytku SKM.
Wewnątrz pociągu 19WE jest
więcej przestrzeni dzięki zmianie ustawienia siedzeń. Więcej
pasażerów podróżować będzie
bokiem do kierunku jazdy, jak

to ma miejsce w warszawskim
metrze. Dzięki temu nowa SKM
jest bardziej pojemna. Nowością
w porównaniu do poprzedniczek
są również urządzenia do liczenia pasażerów zamontowane
przy drzwiach, monitory, które

pokazują reklamy i elektroniczny wyświetlacz prezentujący
plan trasy.
Nowa SKM rozpoczęła kursowanie na stacji Warszawa
Wschodnia. Pierwszych pasażerów przewiozła do Pruszkowa.

Wrażenia z przejazdu nie były
jednakowe, ale przeważały głosy pozytywne.
- Jest cichutko, ciszej niż w poprzedniej wersji. Tamte pociągi
(14WE - przyp. red.) też były ciche, ale po jakimś czasie się zużyły i teraz są głośniejsze. Poza
tym pojawiają sie w nich drgania - powiedział jeden z podróżnych. Dodał także, że siedzenia
są wygodniejsze.
Inna osoba nowym pociągiem
SKM była wręcz zachwycona. Jest piękny. Oby tylko nikt go nie
zdewastował - przyznała. Dwóch
młodych ludzi nie widziało znaczących różnic. Wyróżnili jedynie
"telewizorki", które ich zdaniem
są jednak niepotrzebne. Wśród
pasażerów znaleźli się również
tacy, którzy w ogóle nie wiedzieli, że uczestniczą w inauguracyjnym przejeździe nowego
nabytku SKM.
Mariusz Markowski

Dlaczego ZUS nie dokończy budowy siedziby? Mamy odpowiedź!
Rażące naruszenie umowy przez wykonawcę, zbyt wysokie ceny proponowane przez kolejne ﬁrmy budowlane i problemy formalne to, zdaniem rzecznika
ZUS-u, powody, przez które nie powstała nowa siedziba Zakładu w Pruszkowie.
Przypomnijmy: w poprzednim numerze WPR-u opisaliśmy
13-letnią historię budowy siedziby
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy al. Wojska Polskiego
w Pruszkowie. Początkowe plany
dotyczące nowego budynku były
bardzo obiecujące: miał powstać
nowoczesny biurowiec, który
spełniłby potrzeby i oczekiwania
interesantów Zakładu z Pruszkowa
i okolic. Z tych planów jednak nie
wyszło nic, poza szkieletem budynku, który od kilkunastu lat straszy
w centrum Pruszkowa.
Dlaczego tak się stało? Oto
odpowiedź rzecznika prasowego
I Oddziału ZUS w Warszawie – Justyny Adamowskiej:(wypowiedź
publikujemy w oryginale).
„(…) Mając na uwadze stan
techniczny oraz warunki lokalowe panujące w wynajmowanym
budynku (...), przy ul. Ołówkowej 38
w Pruszkowie, kwaliﬁkował go do
wykonania w nim remontu kapitalnego, na który M.P.B.U. (właściciel
budynku – przyp. red.) nie posiadało środków ﬁnansowych. (…)
W celu zabezpieczenia stabilności
funkcjonowania Inspektoratu ZUS
w Pruszkowie, a także poprawy
jakości obsługi klientów zdecydowano o budowie nowej siedziby.
Zgodnie z decyzją Prezydenta
Miasta Pruszkowa nr 591/2002
z dnia 17.10.2002 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono
przetarg nieograniczony w wyniku
którego wyłoniony został Wykonawca - Firma P.B.O. BRODOWSKI.
Wprowadzenie na budowę odbyło
się w dniu 18.12.2003 r. Wykonano "stan zerowy" budynku, tzn.
fundamenty budynku, ściany piwnic, konstrukcję słupowo-ryglową

kondygnacji podziemnej i strop
żelbetowy nad piwnicą. Ułożono
kanalizację podposadzkową, wykonano podkład betonowy pod
posadzkę docelową. Wymurowano ściany pomieszczeń technicznych zlokalizowanych w piwnicy.
Wykonano w poziomie piwnicy
konstrukcję klatek schodowych
i szybów windowych, a także rozpoczęto montaż słupów żelbetowych konstrukcji parteru.
Z dniem 4.03.2005 r. I Oddział
ZUS w Warszawie odstąpił od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, bowiem po
dokonanej analizie dokumentów
i wyników budowy budynku biurowego stwierdzono rażące naruszenie obowiązującej umowy.
Po rozwiązaniu umowy Oddział
starał się o pozyskanie nowego wykonawcy w celu kontynuowania
robót. Dwukrotnie ogłoszono przetargi publiczne, które nie wyłoniły
wykonawcy ze względu na zbyt
wysokie ceny ofert, nie mieszczące
się w posiadanym limicie środków.
Następnie Oddział został pozbawiony możliwości kontynuacji
prowadzenia budowy, z uwagi na
toczące się od 2006 r. postępowanie w sprawie decyzji wydanej
przez Starostę Pruszkowskiego
(nr 470/PR/06 wydanej w dniu
30.11.2006 r.) dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzielającej pozwolenia na budowę budynku ZUS w Pruszkowie
(...). Decyzję zaskarżyła, wnosząc
do Wojewody Mazowieckiego o jej
uchylenie, rozpoczynająca budowę na sąsiednich działkach ﬁrma
Rekord Development Sp. z o.o.
W związku z ciągłym brakiem rozstrzygnięcia w drodze

wydania decyzji administracyjnej – I Oddział ZUS w Warszawie
wielokrotnie zwracał się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą
o przyspieszenie terminu wydania
ostatecznej decyzji uzasadniając,
że każdy miesiąc pozostawienia
sprawy bez biegu powoduje ponoszenie niepożądanych nakładów
ﬁnansowych związanych z utrzymaniem placu budowy, a także
z wynajmem pomieszczeń dla
obecnie funkcjonującego Inspektoratu ZUS w Pruszkowie, przy ul.
Ołówkowej 38. W tym czasie ﬁrma Rekord Development Sp. z o.o.
wykorzystała wszelkie możliwe
środki odwoławcze i złożyła skargę

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także do Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Równolegle Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie prowadziła
postępowanie przygotowawcze
dotyczące zarzutu sfałszowania
daty na pieczątce dowodu nadania
przesyłki dokonanej przez ww. developera - owa przesyłka dotyczyła
zaskarżenia decyzji wydanej przez
Starostę Pruszkowskiego nr 470/
PR/06. Jednak z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa
Prokuratura Rejonowa umorzyła
postępowanie. Wojewoda Mazowiecki dopiero w dniu 20.10.2009
r. wydał postanowienie o podjęciu

z urzędu zawieszonego postępowania odwoławczego, a decyzją z dnia
3.03.2010 r. przekazał sprawę do
ponownego rozpatrzenia przez
organ pierwszej instancji. Na dzień
dzisiejszy postępowanie administracyjne prowadzone jest przez
Starostę Pruszkowskiego i szczegółowym wyjaśnieniom poddawany
jest bilans miejsc parkingowych.
Natomiast droga dojazdowa, którą dla swoich potrzeb - dojazd do
budynku mieszkalnego, wybudowała ﬁrma Rekord Development
Sp. z o.o. wymaga doprojektowania
i budowy dojazdu bezpośrednio do
budynku ZUS wraz z placem manewrowym. Deweloper nie wyraził

zgody na włączenie przykanalika
do instalacji odwadniającej prowadzonej w drodze dojazdowej, a także Prezydent m. Pruszkowa nie
zgodził się na odprowadzenie wody
deszczowej z placu manewrowego
zgodnie z warunkami nałożonymi
przez MPWiK. Zatem dopóki Urząd
Miejski w Pruszkowie nie nada tej
drodze statusu drogi publicznej,
ZUS nie ma podstaw prawnych
do rozliczenia z deweloperem
kosztów budowy drogi, co było
jednym z warunków udzielenia
zgody na włączenie się w instalację
odwodnieniową. Obecnie trwa zamykanie bilansu rocznego, w tym
bilansu budowy Inspektoratu ZUS
w Pruszkowie, zatem koszt całkowity tej inwestycji nie jest jeszcze
znany (…)”.
No cóż, wykonawca nawalił, wojewoda nie śpieszył się
z wydaniem decyzji, prokuratura
umorzyła śledztwo, a w centrum
miasta nadal straszą ruiny niedoszłego biurowca. Miejmy nadzieję,
że przynajmniej wiceprezydent
Andrzej Królikowski dotrzyma obietnicy i może powstanie
w tym miejscu obiecane centrum
rozrywkowo-usługowe.
Oprac. KG
(skróty pochodzą od redakcji)
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Grodzisk w czołówce polskich miast w dziedzinie innowacji
Do faktu, że Grodzisk Mazowiecki
jest jedną z najlepiej zarządzanych
gmin w Polsce, zdążyliśmy się już
przyzwyczaić. Mazowiecka Gmina
Roku, tytuł Burmistrza Roku dla
Grzegorza Benedykcińskiego,
pierwsze miejsce w konkursie
Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości to tylko niektóre osiągnięcia
władz Grodziska i to tylko w ciągu
ostatniego roku. Ostatnio znów
jest o nim głośno.
Przed miesiącem Grodzisk
Mazowiecki, jako jedyna gmina w kraju, otrzymał prestiżowe
wyróżnienie za innowacyjność
„Award of Exellence in Intelectual Property Management” przyznane przez Międzynarodowe
Forum Zarządzania Własnością
Intelektualną. Nagroda została
przyznana za realizowany pomysł budowy interdyscyplinarnego Centrum Innowacji.
Powstanie Centrum Innowacji w zamyśle pomysłodawców
ma być ośrodkiem stwarzającym
nowe, unikalne możliwości rozwoju dla przedsiębiorców i ﬁrm
ukierunkowanych na wykorzystanie nowatorskich rozwiązań

osiągniecie optymalnych efektów z najbardziej elementarnych
sekretów powodzenia cenekonomicznych.
Oferta Centrum Innowacji trum innowacji.”
Ze względu na przewidywany
skierowana będzie nie tylko do
mieszkańców Grodziska i naj- ponad lokalny charakter centrum
bliższych jego okolic, ale w per- innowacji, Grodzisk Mazowiecki
spektywie również całego regionu przyjął strategię realizacji projekMazowsza czy
województwa.
Szanse na prawdopodobne osiągniecie sukcesu
wyniosą szacunkowe koszty projektu
przedsięwzięcia
budowy Centrum Innowacji
umożliwia dogodne położenie
Grodziska i stosunkowo dobra tu centrum we współdziałaniu
infrastruktura komunikacyjna.
z partnerami o kluczowym zna„Od dłuższego już czasu władze czeniu w tego typu przedsięwzięGrodziska obserwowały podob- ciach. Dlatego pierwszym krokiem
ne centra innowacji w Austrii i w do zrealizowania zamierzonych
Niemczech, a wyjazdy studyjne celów było podpisanie przez
okazały się bardzo skuteczną Grodzisk w końcu ubiegłego roku
formą czerpania z doświadczeń umowy współpracy z Politechfunkcjonujących już instytucji niką Warszawską oraz Agencją
tego typu – mówi Jan Puzio, se- Rozwoju Mazowsza, wspólnie
kretarz Grodziska Mazowieckiego. z którą gmina wystąpiła o doﬁWprawdzie warunki w ja- nansowanie projektu z fundukich funkcjonują te centra róż- szy unijnych. Szacunkowe koszty
nią się często od naszych, ale przedsięwzięcia wraz z konieczną
dostosowywanie się do ist- infrastrukturą ocenia się na około
niejącego otoczenia makro i mi- 35 milionów złotych.
kroekonomicznego jest jednym
Bogdan Skoczylas

35 milionów złotych

Projekt Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji w Grodzisku Mazowieckim przygotowany został przez
Piotra Kołakowskiego przy współpracy z 4see Architecture Los Angeles. [Fot. wizualizacja]
w wytwarzaniu produktu. Aby
osiągnąć sukces w warunkach
gospodarki rynkowej, nie wystarczy sam dobry pomysł, choćby
najbardziej genialny czy nowatorski, trzeba potraﬁć ten pomysł
zrealizować, przy zastosowaniu
odpowiednich i skutecznych

środków, technologii oraz wiedzy. Centrum ma za zadanie
wszystkie te elementy połączyć. W efekcie powinno stać się
ośrodkiem stymulującym przedsiębiorczość i aktywność intelektualną, stwarzając przyszłym
partnerom optymalne warunki

rozwoju. Najprościej, pomysł byłby połączeniem idei inkubatora
przedsiębiorczości, działającego
w połączeniu i z wykorzystaniem
najnowszych zdobyczy wiedzy
oraz technologii, opracowanych przez ośrodek naukowobadawczy, ukierunkowany na

Dworce kolejowe w regionie: jest źle, ale ma być lepiej
Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

Jest nieestetycznie, niebezpiecznie i niewygodnie – tak w skrócie
można określić sytuację panującą
na dworcach kolejowych w naszym
regionie. Pomimo, iż powinny być
wizytówkami miast, to jednak
chluby im nie przynoszą.
Pani Magda codziennie dojeżdża pociągiem do pracy z Pruszkowa do Warszawy: - Cóż ja mogę
powiedzieć na temat dworca?
Przecież widać jak na dłoni – jest
brzydko, szaro i smutno. Do tego
jeszcze ten zatęchły bar i brak
toalety. Nie jest przyjemnie przebywać w takich warunkach.
Rzeczywiście, dworzec P.K.P.
w Pruszkowie do najbardziej estetycznych nie należy. Jest szaro, smutno, a przede wszystkim
brudno. Nieprzyjemny zapach
również nie zachęca do przebywania w tym miejscu, zwłaszcza,
że nie ma nawet na czym usiąść.
Dwie zdezelowane ławki to trochę za mało jak na dworzec, przez
który przewija się kilka tysięcy
pasażerów dziennie. Na ścianach
w przejściu podziemnym króluje

BEZPŁATNE
MASAŻE

brud i graﬃti. Osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim
lub rodzicom z dziećmi w wózkach
bardzo trudno jest dostać się na
perony, bo schody w żaden sposób
nie są dla nich przystosowane.
A jak jest w innych miastach?
Bardzo podobnie. Najgorzej chyba prezentuje się dworzec P.K.P.
w Piastowie. Nie dość, że jest mały,
brudny i zatęchły, to wokół kwitnie
w najlepsze handel: jajami, kwiatami, ubraniami. Wszędzie jest
brudno, na ścianach nieodłącznie
już chyba związane z koleją - grafﬁti, toalety brak. Ne peronie straszą zdezelowana wiata i obskurne
ławki. Jedynym przyjemnym elementem w tym krajobrazie są miłe

wolne miejsce do zaparkowania
auta. Płatne parkingi w żaden
sposób nie rozwiązują problemu.
No i bezpieczeństwo, a raczej
jego brak. Dworce kolejowe to
newralgiczne miejsca wybryków
chuligańskich, kradzieży, wyrywania torebek czy spożywania
alkoholu i dewastacji. Miasta
i kolej próbują radzić sobie z problemem zakładając monitoring.
Dworzec w Grodzisku Mazowieckim jest systematycznie patrolowany przez policję, straż miejską
i SOK. W Pruszkowie natomiast
zostało zamontowane dodatkowe
oświetlenie. Zdaniem Włodzimierza Majchrzaka, komendanta
Straży Miejskiej w Pruszkowie te
rozwiązania przynoszą wymierne rezultaty, ponieważ policja
i straż miejska może natychmiast

reagować. Trudno jednak przekonać do tej opinii pasażerów.
Panu Krzysztofowi z Milanówka
skradziono na peronie portfel razem z dokumentami. - Niestety
zorientowałem się dopiero po
przybyciu do pracy, na zgłoszenie
incydentu policji było już, moim
zdaniem, za późno.
Najlepiej spośród okolicznych
dworców kolejowych prezentuje
się ten w Grodzisku Mazowieckim. Chociaż obecnie trwa remont
schodów przy wejściu głównym,
to w środku jest wyjątkowo
schludnie i estetycznie. Jest kiosk,
a nawet bankomat. Władzom Grodziska sugerujemy jeszcze remont
budynku z zewnątrz, a włodarzom
innych miast proponujemy wycieczkę do Grodziska i wzięcie
przykładu z tego miasta.
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SKLEP ZOOLOGICZNO-WĉDKARSKI

Ogólnopolska Akcja „Na Zdrowie”
Komorów ul. Szmaragdowa 1
100m od stacji WKD

tel: 22-728-04-02
503-132-510

panie sprzedające w kasie bilety,
ubrane w gustowne żółto-zielone
mundurki. Podobnie sytuacja wygląda na dworcach w Brwinowie
i Milanówku.
- No tak, rzeczywiście sytuacja
na podwarszawskich dworcach nie
wygląda najlepiej - wzdycha Andrzej Dudziński z warszawskiego
oddziału P.K.P. S.A. i dodaje: - Stale
zajmujemy się odnawianiem dworców i peronów, ale jest to syzyfowa
praca, ponieważ po odmalowaniu
zaraz pojawiają się kolejne rysunki
i zabrudzenia. Ale generalnie nie
jest aż tak tragicznie, stan dworców
kolejowych oceniam na 3 z plusem.
Oczywiście mogłoby być lepiej,
ale wiadomo, że ograniczają nas

koszty. Na szczęście w tym roku
jest możliwość doﬁnansowania
ze środków publicznych, dzięki
czemu wszystkie dworce na trasie
od Grodziska Mazowieckiego do
Piastowa będą sukcesywnie remontowane, odmalowane zostaną
również pasy bezpieczeństwa na
peronach. Należy jednak pamiętać, że stopień wandalizmu na
terenach kolejowych jest bardzo
wysoki, a część dworców jest zabytkowa, więc i nakłady są większe. W Piastowie kolej doszła do
porozumienia z Urzędem Miasta,
burmistrz ma zakupić materiały,
zaś nasi pracownicy odmalują
wiaty i przejścia podziemne.
Kolejny problem podwarszawskich dworców kolejowych to parkingi. Konia z rzędem temu, komu
uda się przed dworcem znaleźć

karmy i akcesoria dla zwierząt
akwarystyka
wĊdkarstwo

!
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Wkrótce otwarcie dziaáu terrarystycznego
ul.Helenowska 26
05-804 Pruszków

tel. 22 728 42 55
helenowska@chaba.pl

www.twojezoo.eu
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Inwestycje drogowe
POWIAT GRODZISKI
Podglądamy plany inwestycji drogowych samorządów
Grodziska Mazowieckiego
i Milanówka.
Budżet inwestycyjny Grodziska
Mazowieckiego zakłada przeznaczenie na ten cel w tym roku
prawie 19 mln zł. Tylko niecały
milion z tej kwoty pochłoną drogi
powiatowe, reszta spożytkowana
zostanie na ulice miejskie i drogi gminne w miejscowościach
podgrodziskich. Do rangi czołowych inwestycji w tej mierze
zaliczyć trzeba modernizację ul.
Chrzanowskiej łączącej miasto
z grodziską strefą przemysłową
w Natolinie oraz budowę nowych
ulic w tej streﬁe. Projekt uzyskał
6-milionowe doﬁnansowanie
ze środków unijnych. Podobny,
ale już czysto miejski charakter
będzie miała także doﬁnansowana przez Unię modernizacja
miejskiego targowiska i przyległej
ul. Spokojnej. Generalnej modernizacji doczeka się też ul. Radońska, na której już obecnie (od ul.
Sienkiewicza do E.Plater) trwa
budowa kanalizacji deszczowej
i wymiana nawierzchni.
Podobna modernizacja czeka
w tym roku także ulice: Sowińskiego-Chłopickiego-Zamoyskiego,
Książęcą oraz Miłą na osiedlu
Piaskowa. Sama wymiana nawierzchni prowadzona będzie
na ulicach: Paderewskiego-Kołysanki, Augustowskiej-Tarnowskiej-Sieradzkiej, Szczerkowskiego,
Sikorskiego i Przodowników Pracy,
a także na Żółkiewskiego-Czarnieckiego, Krupińskiego, Kierlańczyków oraz Nowej (od ul.
Spokojnej do Zagaje). Oprócz
nawierzchni także i oświetlenia
doczeka się ul. Rusałki. Część dotychczasowych dróg gruntowych
otrzyma nawierzchnie z płyt betonowych – będą to ul.: Królicza,

Stokrotkowa, Argentyńska, Irlandzka i Marylskiego.
Trwały też będą inwestycje
poprzedzające przyszłą budowę
nawierzchni. Będzie kładziona
kanalizacja sanitarna w ulicach:
Myśliwskiej, Leśnej, Podgórnej,
Floriańskiej, Śląskiej i Bałtyckiej,
zaś kolektory deszczowe powstaną na ul. Czeremchowej, Milanowskiej i Leszczynowej. W sumie
– plany imponujące, jaka będzie
rzeczywistość – czas pokaże.
Leżący po sąsiedzku Milanówek,
jako znacznie mniejsze i pozbawione przemysłowych podatków miasto-ogród, nie może się pochwalić
możliwościami przeznaczenia na
inwestycje drogowe takich środków jak Grodzisk. Kryzysowy rok
ubiegły skutkował znacznym (aż
6-milionowym) zmniejszeniem
wpływów do kasy miejskiej, co
znalazło swoje bezpośrednie odbicie w tegorocznym budżecie,
przeznaczonym na inwestycje
drogowe. Jest on aż dwukrotnie
mniejszy, niż w ubiegłym roku
i opiewa na kwotę niespełna 1,4
mln zł.
Ten skromny fundusz pozwoli
m.in. na przebudowę ul. Gospodarskiej, która uzyska asfaltową
jezdnię, nowe chodniki i odwodnienie. Nawierzchnie z kostki
betonowej otrzymają ulice: Sosnowa (między Inżynierską a Polną)
i Zachodnia (od ul. Wielki Kąt do
Słowackiego). Nowa jezdnia oraz
chodnik z kostki betonowej będą
kładzione również na ul. Na Skraju. Rozpocznie się także modernizacja ul. Szkolnej (od Królewskiej
do Głowackiego). Ulica będzie
poszerzona, otrzyma nowe oświetlenie i chodniki, a w przyszłym
roku także nową nawierzchnię
asfaltową. Dodatkowe 1,2 mln zł.
zaplanowano na remonty i utwardzanie dróg gruntowych, których
Milanówek ma w obrębie miasta
aż 60 kilometrów.
OL

REGION Już za kilka lat szybka kolej, na wzór francuskiej TGV, z prędkością 160 km/godz.

poruszała się będzie na linii warszawsko-wiedeńskiej przez środek Piastowa, Pruszkowa,
Brwinowa, Milanówka i Grodziska. Niestety, spowoduje to dla ich mieszkańców szereg
nieprzyjemnych konsekwencji.
Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

Wizja szybkiej kolei, mająca
zapewnić nam poczucie nadążania za rozwojem światowego
kolejnictwa, być może przyczyni
się do zmiany wizerunku PKP. Złe
zarządzanie, stary tabor i brudne, zaniedbane dworce kolejowe
to spuścizna minionych czasów,
z którą do tej pory polskie koleje
nie potraﬁły sobie poradzić. Czy
pomysł szybkiej kolei to zmieni?
Jest na to szansa, ponieważ
realizacja tego pomysłu wymusza
modernizację linii i jej zaplecza.
Tak duża prędkość wymaga wymiany taboru na nowoczesne
składy. Niezbędna będzie również przebudowa linii kolejowej,
od modernizacji torowiska, po
zabezpieczenie otoczenia przed
następstwami ruchu na niej.
Bezpośrednie konsekwencje to
zwiększone drgania torowiska
oraz wzmożona hałaśliwość
przejazdu. Pośrednim, ale jeszcze
ważniejszym skutkiem będzie
wzrastające niebezpieczeństwo
wypadków. Przy tej prędkości
pociąg nie ma żadnej możliwości wyhamowania przed zauważoną na torach przeszkodą. To
wymusza zabezpieczenie trasy
przejazdu przed pojawieniem
się na torach pojazdu, człowieka
czy zwierzęcia. Wzdłuż całego
torowiska powstaną zatem ekrany i płoty, a wszelkie naziemne
„dzikie” przejazdy i przejścia
będą musiały zniknąć.

Dzikie przejście przy ulicy Bohaterów Warszawy. Codziennie korzyta
z niego kilkadziesiąt osób. [Fot. BS]
To rodzi podstawowy problem dla naszej codziennej komunikacji lokalnej. Linia PKP
w wielu przypadkach przebiega
przez centra naszych miast i ma
istotny wpływ na poruszanie się
między południowymi i północnymi dzielnicami. Ilość istniejących przejazdów drogowych
(zazwyczaj wiaduktów) oraz
przejść dla pieszych (kładkami
lub tunelami) jest w tej sytuacji na tyle niewystarczająca,
że w wielu miejscach powstały
tzw. dzikie przejścia przez tory.
Korzystają z nich na co dzień
setki ludzi.

- W samej gminie Brwinów takich przejść jest aż osiem – mówi
nam Arkadiusz Kosiński, prezes
społecznego Stowarzyszenia Projekt Brwinów – Umożliwiają one
na przykład dojście mieszkańcom
osiedli do sklepów po drugiej stronie torów, a poza miastem często
są dla mieszkających tam ludzi
jedyną drogą dostępu do pól, od
których odcina ich linia kolejowa. Faktem jest, że są to przejścia
bardzo niebezpieczne. Tylko na
terenie naszej gminy, doszło na
nich w ostatnich pięciu latach
do sześciu wypadków śmiertelnych. Oczywiście w kontekście

przyspieszenia ruchu pociągów byłoby nierozsądne upierać się przy
pozostawieniu tych przejść. Ale
przynajmniej część z nich powinna
się doczekać nadziemnych kładek
bądź tuneli. Nie może być tak, że
nasze 12-tysięczne miasto, przedzielone linią kolejową dokładnie
na połowę, posiadało będzie nadal
wyłącznie jeden stary przejazd pod
torami i zlokalizowane obok niego
przejście. Z naszej analizy wynika,
że absolutnie niezbędne są oprócz
tego co najmniej dwie kładki lub
tunele dla pieszych, łączące ulice
Przejazd i Sportową oraz Sobieskiego z Pruszkowską.
Stowarzyszenie złożyło odpowiednie pisma z propozycjami. To co uzyskało dotychczas,
to zapewnienie o przedłużeniu
ekranów dźwiękochłonnych tak,
by ochraniały wszystkie brwinowskie osiedla. O dodatkowych
przejściach nadal nic nie wiadomo.
- To jest problem wszystkich
naszych miast na tej linii – mówi
wiceprezydent Pruszkowa, Andrzej Kurzela – Nam na razie udało
się wywalczyć obietnicę pozostawienia kładki na wylocie ul. 3 Maja,
która miała być zlikwidowana. Na
ponad 50-tysięczne miasto mamy
tylko dwa przejazdy i dwa przejścia. To zdecydowanie za mało.
Kolej chce zlikwidować kładkę
przy dworcu PKP, a w zamian
wybudować tunel dla pieszych.
My chcemy to połączyć z tunelem drogowym w tym miejscu. Nie
mamy jeszcze odpowiedzi od PKP,
czy ta wspólna inwestycja będzie
możliwa.

APARATY SŁUCHOWE

BRUKARSTWO

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

- układanie kostki brukowej
- odwadnianie terenu
- inne roboty drogowe

0-605-554-228

Znikną dzikie przejścia przez tory

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRON
Pruszków, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)
Piastów, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, śr. i pt. 8-15)
Ożarów Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

wspó³pracujemy z programem

tel. (22) 723 43 30
kom: 509 853 674
www.asmed.org.pl

Łączymy się w bólu
oraz składamy najgłębsze wyrazy współczucia

Rodzinom i Bliskim
TBC ABT
BODY BALL

ABS STEP
FAT BURNING

Wy¿sza Szko³a Kultury Fizycznej i Turystyki
Pruszków, ul. Staszica 1 (obok Urzêdu Skarbowego)
tel. 604-36-55-66; fitnessnrgclub@op.pl

zmarłych tragicznie
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
Pracownicy Biura Podróży Veron Travel
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Pojawiła się konkurencja
dla PKS Grodzisk i Kolei Mazowieckich
REGION Od wtorku, 6 kwietnia
pojawiła się konkurencja dla autobusów PKS Grodzisk i pociągów
Kolei Mazowieckich. To autobusy
centrum handlowego Janki.
6 kwietnia C.H. Janki wprowadziło opłatę za przejazd "Jankobusem". Aby dostać się do
centrum trzeba zapłacić 2 złote,
niezależnie od odległości, jaką
chce się przebyć. Bilety są do
nabycia u kierowcy lub w Punkcie Obsługi Klienta w Jankach.
W zamian autobusy na żądanie

będą zatrzymywać się na każdym
przystanku w obu kierunkach.
Jeden z czytelników naszego portalu WPR24.pl słusznie zauważył,
że rozwiązanie takie ułatwi komunikację mieszkańcom Sokołowa
i Pęcic z Pruszkowem. Dotychczas
bowiem przystanki na trasie z Janek
były tylko dla wysiadających. Teraz
natomiast będzie można wsiąść na
przykład w Pęcicach i pojechać do
Pruszkowa lub Piastowa.
Takie rozwiązanie powoduje również, że autobusy centrum handlowego Janki stają się

Przebudowa powiatówki
BARANÓW Do 17 kwietnia wykonawca wyłoniony w przetargu powinien przystąpić do rozpoczęcia
robót związanych z remontem drogi 3832 Seroki - Gongolina - Baranów – Jaktorów w ramach poprawy
spójności komunikacyjnej regionu.
Termin realizacji projektu zgodnie z umową wyznaczony jest na
31 lipca br. Wykonawcą inwestycji
wyłonionym w przetargu z dnia
17.03.2010 r. jest ﬁrma, "CEZET
BIS" sp. z o. o. Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo-Mostowych, ze
Starachowic, która zaoferowała
najkorzystniejszą cenę wykonania zadania – cena brutto 2 404
290,47 zł i uzyskała tym samym
najwyższą ilość punktów z pośród siedmiu ﬁrm zgłoszonych
do przetargu. Konkurencyjne
ﬁrmy składały nawet o milion
złotych droższą ofertę na wykonanie tej inwestycji. Jeżeli ﬁrma
nie wywiąże się z umowy ukończenia przebudowy drogi na czas
będzie płaciła odsetki za każdy
dzień opóźnienia.
Już w tym momencie trwają
przygotowania dokumentacji
niezbędnej do rozpoczęcia prac.
Powiatowy Zarząd Dróg w Grodziski Mazowieckim we współpracy
z gminami na terenie których będzie przeprowadzona inwestycja
ustala nową organizację ruchu
oraz planuje bezpieczeństwo na
zmodernizowanych odcinkach
drogi powiatowej.
Inwestycja, będzie współﬁnansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
(Schetynówka), a także ze środków z budżetu powiatu grodziskiego i z budżetu gminy Baranów.
- W dniu 11 marca 2010
roku zawarto umowę pomiędzy wojewodą Mazowieckim,
a powiatem grodziskim, reprezentowanym przez pana Marka

Wierzbickiego, starostę powiatu
grodziskiego, o doﬁnansowanie
w wysokości 1 500 000,00 zł środkami pochodzącymi z budżetu
państwa projektu pod nazwą
„Poprawa spójności komunikacyjnej regionu poprzez remont
drogi 3832 Seroki - Gongolina
- Baranów – Jaktorów”. Projekt
ten bowiem znajduje się na liście
zakwaliﬁkowanych wniosków
do doﬁnansowania w 2010 roku
z budżetu państwa w ramach
Programu Wieloletniego pod
nazwą „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”- mówi Marta Strawa z Powiatowego Zarządu Dróg
powiatu grodziskiego.
-Realizacja zadania ﬁnansowana będzie ze środków ﬁnansowych pochodzących z budżetu
powiatu grodziskiego, z uwzględnieniem przyznanego doﬁnansowania oraz ze wsparciem
finansowym gminy Baranów
w wysokości 160 000 zł - dodaje urzędniczka.
Zakres inwestycji obejmuje
przede wszystkim wykonanie
nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego z poszerzeniem
dwustronnym jezdni, ze skrzyżowaniami i wlotami w ulice boczne.
Początek robót ma zacząć się od
skrzyżowania w Pułapinie z drogą
Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki
w kierunku do Baranowa. Projekt obejmuje także przebudowę
skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1516 Baranów-Stare Budy. Roboty będą dotyczyły także przebudowy skrzyżowania z drogą
powiatową nr 4135 BieniewiceBronisławów-Wiskitki na skrzyżowanie typu rondo oraz budowę
zatok autobusowych z czego dwie
z nich powstaną w rejonie wspomnianego ronda, dwie w rejonie
urzędu gminy w Baranowie.
luno

konkurencją dla pojazdów PKS
Grodzisk, a nawet Kolei Mazowieckich. Pierwszy z tych przewoźników za przejazd po Pruszkowie
życzy sobie 2,50 zł. Za przejazd
pociągiem z Brwinowa do Grodziska trzeba zapłacić 4,70 zł.
Centrum handlowe Janki obsługuje trzy linie. Jedna przez Raszyn prowadzi na Okęcie, druga
przez Sokołów i Pęcice do Pruszkowa i Piastowa, a trzecia przez
Nadarzyn, Otrębusy, Brwinów
i Milanówek do Grodziska.
MM - WPR24.pl

Wesela z klasą!
już od 175 PLN

www.catering.mazurkas.pl

Hotel Mazurkas, ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki, TEL: (022) 721 47 47
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Toalety w regionie? Ależ są!
REGION Konia z rzędem temu, kto
w trybie pilnym znajdzie w Pruszkowie estetyczną toaletę miejską.
Nieco lepiej, co nie znaczy - dobrze,
jest w sąsiednich miejscowościach.
Pan Sebastian przyjechał
z Gdańska do znajomej w Pruszkowie. - Wysiadłem z kolejki WKD
i poczułem potrzebę udania się do
przybytku, tam gdzie król piechotą chodzi. Rozglądałem się uważnie wokół, niestety nie udało mi
się zobaczyć pożądanego napisu
WC. Dopiero jakaś uprzejma pani
pokazała mi pobliską przychodnię i tam udało mi się skorzystać
z szaletu.
Czy rzeczywiście jest aż tak
źle, czy to wyłącznie incydentalny przypadek przyjezdnego?
Postanowiliśmy to sprawdzić. Idealna toaleta publiczna to miejsce
czyste, pachnące i zadbane oraz
kompletnie wyposażone. Obecność papieru toaletowego, mydła
i ręczników powinno być normą.
Ważne jest również przystosowanie toalety dla niepełnosprawnych oraz funkcje dodatkowe
takie jak przewijak dla dzieci.
Niestety, takie normy spełniają
chyba tylko szalety w restauracjach McDonald's w Pruszkowie
i w Jankach.
Tymczasem w naszym regionie można niemal wyłącznie
skorzystać z toalet przenośnych,
popularnie określanych toi-toi'ami. W Pruszkowie jest ich 10,

Biegnij po
pomoc dla
Hospicjum
PATRONAT WPR
24 kwietnia (sobota) w Parku Potulickim w Pruszkowie odbędzie
się II Charytatywny Bieg „Biegnij
po pomoc”. Dochody z imprezy
zostaną przekazane Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

W naszym regionie można skorzysać tylko z toalet przenośnych,
zwanych toi-toi'ami. [Fot. BS]
w Podkowie Leśnej i Piastowie –
5, w Brwinowie i Milanówku – 7.
Ustawione są w najbardziej newralgicznych punktach miejscowości, serwisowane 2 razy w tygodniu
i kontrolowane przez Sanepid.
Zdaniem Sylwii Wiłkojć-Kowalskiej z Urzędu Miasta w Brwinowie
to najbardziej praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie. Niestety,
nie da się w nich umyć rąk, nie
skorzystają z nich również osoby niepełnosprawne.
Mistrzostwa świata w piłce
nożnej Euro 2012 zbliżają się
nieuchronnie, a po ogólnodostępnych toaletach w naszym regionie,
ani widu, ani słychu. Owszem, na
dworcach kolejowych funkcjonują
szalety płatne, ale ich standard
również pozostawia wiele do życzenia. Znacznie lepiej jest w barach i restauracjach, tyle, że nie

zawsze łatwo się do nich dostać.
Są jeszcze liczne centra handlowe
i stacje benzynowe np. w Jankach
- w tych miejscach estetycznych
toalet nie brakuje. W ostateczności pozostają nam jeszcze bramy
albo lasy, tyle że za taki występek
straż miejska może nas ukarać
wcale niemałą grzywną.
Pod koniec roku 2009 ﬁrma
CWS-boco stworzyła patrole czystości, aby sprawdzić stan toalet
w największych miastach polskich
w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Kampania miała
na celu podniesienie standardu
toalet. Wyniki były całkiem niezłe: ¾ z kontrolowanych placówek zasłużyło na miano „czystej
toalety”. Kiedy tak będzie w naszym regionie?
Karolina Gontarczyk

Znamy gwiazdy
Dni Pruszkowa 2010!
PRUSZKÓW Na tegorocznych
Dniach Pruszkowa wystąpią
Myslovitz, Łzy, Afromental,
Indios Bravos i Daab - dowiedzieliśmy się w Biurze Promocji
i Kultury Miasta Pruszkowa.

Impreza ma charakter otwarty.
Prawo uczestnictwa w biegu
mają wszystkie osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę rodziców.

Program Biegu

Impreza wyjątkowo odbędzie się nie w ostatni
weekend maja, ale tydzień
wcześniej. Zaplanowano
ją na 22 i 23 maja. Z uwagi
na modernizację stadionu
Znicza program będzie mocno zmodyﬁkowany w stosunku do tych z ostatnich
lat - powiedział nam Witold

11:00- Otwarcie Biura Zawodów,
początek zgłoszeń
13:00- Uroczyste otwarcie
zawodów
13:20- Start biegu na dystansie
2km (1 pętla)
14:00- Start biegu głównego na
dystansie 10km (5 pętli)
15:00- Dekoracja zwycięzców
16:00- Zakończenie zawodów
Bieg rozpocznie i zakończy się
na Placu Jana Pawła II. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu
biegu w Biurze Zawodów. Opłata
startowa wyniesie 5 zł dla dzieci
i młodzieży do lat 18 oraz 10 zł
dla osób pełnoletnich.
Kontakt: 600 395 339, e-mail:
bieg.pruszkow@gmail.com
ms - wpr24.pl

Konieczny z Biura Promocji
i Kultury Miasta Pruszkowa.
W sobotę o godz. 19.30 na
scenie pojawi się popularny
głównie w latach 80. zespół
Daab. Po nim o godz. 21:00
swój koncert da Myslovitz.
Dzień później już o godz.
17.00 na scenę wyjdzie Indios
Bravos. Potem swoje umiejętności zaprezentują panowie
z grupy Afromental. O godz.
19.30 wystąpi Papa Dance,
a o 21.00 gwiazda wieczoru –
zespół Łzy z Anią Wyszkoni.
MM - WPR24.pl

okna
aluminium, drewno,

PCV, rolety, moskitiery

raty

drzwi
wewnętrzne, zewnętrzne,
antywłamaniowe

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

Andrzejowi Guzikowi
Burmistrzowi Gminy Brwinów
oraz

Jego Rodzinie
słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Teścia
składają

pracownicy Urzędu Gminy Brwinów

NAUKA JAZDY
t profesjonalna kadra instruktorska
t nauka testów na komputerze
t szkolenia kierowców na przewóz
osób i rzeczy, szkolenia okresowe
t indywidualne dokształcanie osób
z prawem jazdy
t badania lekarskie na miejscu!

OSK

WADECKI

Pruszków: ul. Hubala 5, tel. (022) 758 69 43
%áRQLH ul. Okrzei 3A, tel. (022) 731-95-80
*URG]LVN0D]XO.RĞFLXV]NL$WHO  
1DGDU]\Q'RP3DUDILDOQ\]DMĊFLDZSLąWHNRJRG]
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TRAGEDIA POD SMOLEŃSKIEM
LECH KACZYŃSKI PREZYDENT RP
MARIA KACZYŃSKA MAŁŻONKA PREZYDENTA RP RYSZARD KACZOROWSKI
OSTATNI PREZYDENT RP NA UCHODŹSTWIE KRZYSZTOF PUTRA WICEMARSZAŁEK
SEJMU JERZY SZMAJDZIŃSKI WICEMARSZAŁEK SEJMU KRYSTYNA BOCHENEK
WICEMARSZAŁEK SENATU WŁADYSŁAW STASIAK SZEF KANCELARII PREZYDENTA
ALEKSANDER SZCZYGŁO SZEF BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
PAWEŁ WYPYCH MINISTER W KANCELARII PREZYDENTA MARIUSZ HANDZLIK
MINISTER W KANCELARII PREZYDENTA ANDRZEJ KREMER WICEMINISTER
SPRAW ZAGRANICZNYCH STANISŁAW KOMOROWSKI WICEMINISTER OBRONY
NARODOWEJ TOMASZ MERTA WICEMINISTER KULTURY GENERAŁ FRANCISZEK GĄGOR SZEF SZTABU GENERALNEGO WP ANDRZEJ PRZEWOŹNIK SEKRETARZ GENERALNY RADY
OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA MACIEJ PŁAŻYŃSKI PREZES STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA POLSKA MARIUSZ KAZANA DYREKTOR PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO
POSŁOWIE NA SEJM: LESZEK DEPTUŁA PSL GRZEGORZ DOLNIAK PO GRAŻYNA GĘSICKA PIS PRZEMYSŁAW GOSIEWSKI PIS SEBASTIAN KARPINIUK PO IZABELA
JARUGA-NOWACKA LEWICA ZBIGNIEW WASSERMANN PIS ALEKSANDRA NATALLI-ŚWIAT PIS ARKADIUSZ RYBICKI PO JOLANTA SZYMANEK-DERESZ LEWICA
WIESŁAW WODA PSL EDWARD WOJTAS PSL SENATOROWIE: JANINA FETLIŃSKA PIS STANISŁAW ZAJĄC PIS OSOBY TOWARZYSZĄCE: JANUSZ KOCHANOWSKI RZECZNIK
PRAW OBYWATELSKICH SŁAWOMIR SKRZYPEK PREZES NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO JANUSZ KURTYKA PREZES INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ JANUSZ KRUPSKI
KIEROWNIK URZĘDU DS. KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH JOANNA AGACKA-INDECKA PREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ ROMAN INDRZEJCZYK KAPELAN
PREZYDENTA BARBARA MAMIŃSKA Z KANCELARII PREZYDENTA IZABELA TOMASZEWSKA Z KANCELARII PREZYDENTA KATARZYNA DORACZYŃSKA Z KANCELARII PREZYDENTA
GENERAŁ BRYGADY STANISŁAW NAŁĘCZ-KOMORNICKI KANCLERZ ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI PODPUŁKOWNIK ZBIGNIEW DĘBSKI CZŁONEK KAPITUŁY ORDERU
WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI CZESŁAW CYWIŃSKI PREZES ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY AK KSIĄDZ RYSZARD RUMIANEK REKTOR UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO PIOTR NUROWSKI PREZES POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO
ANNA WALENTYNOWICZ BOHATERKA SIERPNIA 1980 ROKU JANINA
NATUSIEWICZ-MIRER JANUSZ ZAKRZEŃSKI DARIUSZ JANKOWSKI
WOJCIECH LUBIŃSKI LEKARZ PREZYDENTA ALEKSANDER FEDOROWICZ TŁUMACZ
JĘZYKA ROSYJSKIEGO KSIĄDZ GENERAŁ TADEUSZ PŁOSKI ORDYNARIUSZ POLOWY
WOJSKA POLSKIEGO ARCYBISKUP MIRON CHODAKOWSKI PRAWOSŁAWNY
ORDYNARIUSZ WOJSKA POLSKIEGO
KSIĄDZ PUŁKOWNIK ADAM PILCH
EWANGELICKIE DUSZPASTERSTWO POLOWE KSIĄDZ PODPUŁKOWNIK JAN OSIŃSKI
ORDYNARIAT POLOWY WOJSKA POLSKIEGO EDWARD DUCHNOWSKI SEKRETARZ
GENERALNY ZWIĄZKU SYBIRAKÓW KSIĄDZ PRAŁAT JÓZEF GOSTOMSKI RODZINY
KATYŃSKIE KSIĄDZ JÓZEF JONIEC PREZES STOWARZYSZENIA PARAFIADA
KSIĄDZ ZDZISŁAW KRÓL KAPELAN WARSZAWSKIEJ RODZINY KATYŃSKIEJ KSIĄDZ
ANDRZEJ KWAŚNIK KAPELAN FEDERACJI RODZIN KATYŃSKICH KOMBATANCI:
TADEUSZ LUTOBORSKI RODZINY KATYŃSKIE ZENONA MAMONTOWICZ-ŁOJEK
PREZES POLSKIEJ FUNDACJI KATYŃSKIEJ STEFAN MELAK PREZES KOMITETU
KATYŃSKIEGO STANISŁAW MIKKE WICEPRZEWODNICZĄCY RADY OCHRONY PAMIĘCI
WALK IMĘCZEŃSTWA BRONISŁAWA ORAWIEC-LÖFFLER RODZINY KATYŃSKIE
KATARZYNA PISKORSKA RODZINY KATYŃSKIE ANDRZEJ SARIUSZ-SKĄPSKI
PREZES FEDERACJI RODZIN KATYŃSKICH WOJCIECH SEWERYN RODZINY KATYŃSKIE
LESZEK SOLSKI RODZINY KATYŃSKIE TERESA WALEWSKA-PRZYJAŁKOWSKA
FUNDACJA GOLGOTA WSCHODU GABRIELA ZYCH RODZINY KATYŃSKIE EWA
BĄKOWSKA RODZINY KATYŃSKIE ANNA MARIA BOROWSKA RODZINY KATYŃSKIE
BARTOSZ BOROWSKI RODZINY KATYŃSKIE PRZEDSTAWICIELE SIŁ ZBROJNYCH
RP: GENERAŁ BRONISŁAW KWIATKOWSKI DOWÓDCA OPERACYJNY SIŁ ZBROJNYCH
GENERAŁ BRONI ANDRZEJ BŁASIK DOWÓDCA SIŁ POWIETRZNYCH RP GENERAŁ
DYWIZJI TADEUSZ BUK DOWÓDCA WOJSK LĄDOWYCH RP GENERAŁ DYWIZJI
WŁODZIMIERZ POTASIŃSKI DOWÓDCA WOJSK SPECJALNYCH GENERAŁ ANDRZEJ
KARWETA DOWÓDCA MARYNARKI WOJENNEJ GENERAŁ BRYGADY KAZIMIERZ
GILARSKI DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA FUNKCJONARIUSZE BOR: JAROSŁAW
LORCZAK PAWEŁ JANECZEK DARIUSZ MICHAŁOWSKI PIOTR NOSEK
JACEK SURÓWKA PAWEŁ KRAJEWSKI ARTUR FRANCUZ MAREK ULERYK
CZŁONKOWIE ZAŁOGI: KAPITAN ARKADIUSZ PROTASIUK PIERWSZY PILOT
MAJOR ROBERT KAROL GRZYWA DRUGI PILOT PORUCZNIK ARTUR ZIĘTEK
NAWIGATOR POKŁADOWY CHORĄŻY ANDRZEJ MICHALAK STARSZY TECHNIK
NATALIA JANUSZKO STEWARDESSA JUSTYNA MONIUSZKO STEWARDESSA
BARBARA MACIEJCZYK STEWARDESSA
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Ksiądz Roman Indrzejczyk (1931-2010)
Wspomnienie - Karolina Gontarczyk

Wszyscy teraz mówią o Nim
- „ nasz ksiądz”. I ci z Drwalewa
koło Grójca, i grodziszczanie,
i warszawiacy. Szczególnie, ci
z Żoliborza, z paraﬁi Dzieciątka
Jezus, najgorliwiej zawłaszczają
sobie Księdza Romana. Ale najdłużej był w Pruszkowie. „ Na
Tworkach” się mówi. Czyj więc
był Ksiądz Roman Indrzejczyk?
Chyba wszyscy mają trochę racji.
Bo wszystkich był. Bo środowisk,
które się podpisują pod Jego słowami, Jego życiem, było znacznie
więcej. I nie są to często środowiska przypisane jakiejś konkretnej
miejscowości – jak to w przypadku paraﬁi. Poeta, przyjaciel Jacka Kuronia, duchowy opiekun
KOR-u, gorący orędownik pojednania chrześcijańsko-żydowskiego, organizował wspólne
modlitwy żydów i chrześcijan
w Święto Tory. W katolickim
kościele – żeby nie było wątpliwości... W rewanżu zapraszany
przez Gminę Żydowską do udziału
w obchodach Dnia Judaizmu i innych uroczystości.

Fot. Michał Wargin/East News

Wspomnenie - Grzegorz Zegadło

Pod Świnicą musieliśmy zatrzymać się i wtulić w skały przy szlaku, bo z góry szły jakieś dzieciaki
pod wodzą przeraźliwie chudego
dryblasa w kraciastej, ﬂanelowej
koszuli. W pasie był przewiązany

za sprawą czekolady, którą ksiądz
Leon wyjął z chlebaka i z miejsca, jak hostią, zaczął się z nimi
dzielić. Po chwili nasze grupy się
rozdzieliły, oni poszli w dół, my
kontynuowaliśmy wspinaczkę. Ale
jeszcze długo
szło gderanie po
szeregu. „Czekoladę naszą
dał.. A patrzcie,
jakie to smarkacze w góry
się pchają teraz...
Do czego to doksiądz Roman Indrzejczyk w ankiecie dla „Znaku”
szło...” - ględziliśmy jak stare
ciotki z pozycji
naszych trzynaPrzede wszystkim jednak, był czarną kurtką – kangurką. „Prusz- stu, czternastu lat. Oj, z pewnością
przyjacielem i opiekunem mło- ków idzie z księdzem Romanem” nie byliśmy wtedy święci.
dzieży. I w tej właśnie roli zoba- - zapodali do tyłu starsi, co szli na
Później Go widywałem spoczyłem Go po raz pierwszy. Było przedzie. Krótkie spotkanie – kilka radycznie. Jakaś uroczysta msza
lato 1968 roku. Chyba. Nie pa- minut zaledwie, a ja do dziś mam w Podkowie Leśnej, podczas słynmiętam. Z pewnością późne lata w pamięci. Księża serdecznie się nej głodówki mignął..
sześćdziesiąte. Szliśmy z księdzem uściskali, myśmy na tamtych paAż do 24 kwietnia 2007 roku.
Leonem z Kasprowego na Zawrat. trzyli trochę spode łba. Głównie Już piastował funkcję kapelana

„NIE MÓWCIE NAM O ŚWIĘTOŚCI,
POKAŻCIE, JAK SIĘ TO ROBI”

Prezydenta RP. Znów zawitał na
swoją paraﬁę, a konkretnie do naszej biblioteki. Jako ksiądz - poeta
przyjechał. Swoje wiersze nam
czytać. A mógł przecież odmówić... Brakiem czasu, nawałem
zajęć, szczególną swoją pozycją
przy Prezydencie wymówić się
i wykręcić. Wystarczył jednak jeden telefon bibliotekarki. Ludzi
przyszło mnóstwo. A On chyba
speszony tym tłumem uśmiechał
się nieśmiało, jak zwykle. „Jaki
tam ze mnie poeta...” - mówił.
Przypomniałem Mu wtedy to
tatrzańskie spotkanie. Jestem
pewien, że wyłącznie z grzeczności i dobrego serca, powiedział:
„Pamiętam. A jakże, pamiętam”.
A może rzeczywiście pamiętał?
Tego kwietniowego wieczoru
2007 roku opowiadał o swoim
kapłaństwie, o tym czym dla
Niego jest poezja i czytał nam
swoje wiersze z dwóch maleńkich tomików, marnie wydanych,
broszurek spiętych spinaczem.
Pomyślałem wtedy, że warto Go
poprosić, aby powierzył Pruszkowskiej Książnicy te strofy, że
zasługują one na lepsze wydanie.
Nie zdążyłem... Ludzie Go zagarnęli, spotkanie przeciągnęło się do
późnych godzin wieczornych, a ja
– jak zwykle – nie miałem czasu.
Tłumaczyłem się przed sobą, że
to w końcu Jego paraﬁanie, dzieci
swoje u Niego chrzcili, rodziców
swoich namaszczali na ostatnią
drogę, że nie widzieli się długo.
Niech się sobą nacieszą.
Niech On się sobą z nimi dzieli.
Wyszedłem po cichu z biblioteki przy Bohaterów Warszawy.
On został i dzielił się z ludźmi
wierszami, wspomnieniami,
prostotą i tym swoim uśmiechem. Czy już wtedy pokazywał,
jak „robi się świętość”? Czy ja
coś przeoczyłem?

POLECAMY: http://wierszeksiedzaromana.blogspot.com
Naród polski dotknęła niepowetowana strata.

W tragicznej katastroﬁe samolotu w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 roku

zginął

Poruszeni wiadomością o tragicznej śmierci

Prezydenta Rzeczpospolitej
Lecha Kaczyńskiego
Jego Małżonki
Marii Kaczyńskiej
oraz

Generał brygady Stanisław Nałęcz-Komornicki
Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Odznaczony orderem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Grunwaldu
oraz orderem Polonia Restituta.

Przyjaciel Gmin Partnerskich Brwinów i Trzebiatów
Rodzinie i bliskim Zmarłego, w imieniu Mieszkańców Gminy Brwinów
składam wyrazy głębokiego współczucia
Andrzej Guzik - Burmistrz Gminy Brwinów

wybitnych Przedstawicieli Państwa Polskiego
W tragicznej katastroﬁe samolotu w Smoleńsku
w dniu 10 kwietnia 2010 roku

W imieniu Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego,
Rodzinom i Bliskim Oﬁar,
składamy wyrazy głębokiego współczucia

zginął

Stanisław Jerzy Komorowski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej

Mieszkaniec Gminy Brwinów

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski
i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Rodzinie i bliskim Zmarłego, w imieniu Mieszkańców Gminy Brwinów
składam wyrazy głębokiego współczucia
Andrzej Guzik - Burmistrz Gminy Brwinów

Na samo wspomnienie księdza
Romana Indrzejczyka uśmiech
pojawia się na twarzy. Bo to nie
był „zwykły ksiądz”. To był prawdziwy przyjaciel ludzi, a dzieci
przede wszystkim. Był niezwykły
– pełen ciepła, zawsze spokojny,
uśmiechnięty, cierpliwy.
Miałam chyba 7 lat, gdy go
poznałam. Chodziłam do niego
na religię do małego, tworkowskiego kościółka. Ale to nie były
zwykłe lekcje religii. Podczas gdy
moi rówieśnicy z innych paraﬁi musieli na pamięć wykuwać
lekcje katechezy, my siadaliśmy
w kółku i często przy kawałku
ciasta czy słodyczach, którymi
obdarowywał nas ksiądz Roman,
słuchaliśmy jego opowieści o życiu Chrystusa niczym najciekawszych bajek. Nie pamiętam, żeby
komuś z nas postawił ocenę z religii niższą niż 5. Za wklejony obrazek do zeszytu, za rysunek. Tak
opowiadał o swoim podejściu do
uczniów w wywiadzie opublikowanym w „Gazecie Wyborczej”:
„Zdarzało mi się nieraz usłyszeć:
Proszę księdza, nie zasługuję na
taką ocenę. Odpowiadam wtedy:

Wiem, ale wydaje mi się, że masz
w sobie wiele możliwości i chęci.
Więc jeśli teraz na piątkę nie zasługujesz, no to zasłuż”. Można
było przyjść do niego z każdym
problemem, nikogo nie pozostawiał samemu sobie.
Pamiętam również słynne
Msze za Ojczyznę, które ksiądz
Roman odprawiał w tworkowskim kościele w latach 80-tych.
Gromadziły one tłumy, ludzie
przyjeżdżali z innych paraﬁi.
Czasem ksiądz Roman głośno wyrażał swoje obawy, czy
tym razem zdoła sam opuścić
kościół, czy też zostanie z niego wyprowadzony.
Wszyscy lgnęli do księdza
Romana, bo to był człowiek
niezwykły. Choć jakiś czas
temu odeszłam od kościoła katolickiego i jego nauk to postać
księdza Romana Indrzejczyka
na zawsze pozostanie w mojej
pamięci. I czuję się zaszczycona, że dane było mi poznać tego
niezwykłego człowieka. Trudno
pogodzić się z jego odejściem,
szczególnie, że nastąpiło to w tak
tragicznych okolicznościach.

Wspomnienie – Krzysztof Olczyk
O wielkości człowieka, a szczególnie kapłana, świadczy jego stosunek do innych ludzi. Ksiądz
Roman Indrzejczyk był pod tym
względem osobą niezwykłą,
żyjącą życiem swoich paraﬁan,
po prostu – swój wśród swoich.
A w pamięci zostaje to po latach
w postaci konkretnych zdarzeń,
faktów z życia, czasami śmiesznych, ale jakże znamiennych…
Mieszkam w Malichach,
w tworkowskiej parafii
Św. Edwarda. Pamiętam, kiedyś
latem, jakoś tak na początku lat
osiemdziesiątych, graliśmy na
działce z moim ojcem w tenisa. Ot,
taka rodzinna rekreacja na trawniku przed domem, przez jakąś tam
zaimprowizowaną siatkę. Traf
chciał, że ulicą szedł w tym czasie ksiądz proboszcz Indrzejczyk
od posługi u chorego. Gdy nas
zobaczył, podszedł i zapytał, czy
może się przyłączyć. Zdziwieni
i zaskoczeni oczywiście z radością zaprosiliśmy go do środka.
Ksiądz proboszcz podwinął za
pas poły sutanny, zakasał rękawy
i z rakietą w ręku ruszył do gry.
A mieliśmy wtedy młodego psa,

suczkę Korę, zawsze chętną do
zabawy. Widząc, że ksiądz położył
na trawie swoją koloratkę złapała
ją w zęby i tarmosząc zaczęła z nią
uciekać po ogrodzie. My przerażeni zaczęliśmy gonić za nią!
Powstrzymał nas jednak spokojny
głos księdza proboszcza: „Dajcie
spokój! Nic się nie stało. Pies też
jest stworzeniem bożym i też ma
prawo do psikusów i radości!”.
I wierzcie, lub nie, nasza Kora,
która poprzednio nie dawała się
złapać, sama podeszła do nas i położyła swoją zdobycz na trawie.
Graliśmy więc dalej…
Trzeba dodać, że w tamtych
latach obraz księdza, a szczególnie proboszcza, kojarzył się
z powagą i majestatem. Dziś
jest trochę inaczej, ale wówczas
mało było księży, którzy potraﬁli i chcieli skracać ten naturalny
dystans pomiędzy majestatem
kościoła, który reprezentowali,
a wiernymi. Ksiądz Roman potraﬁł to robić znakomicie i dlatego był tak przez nas wszystkich
lubiany. Czuło się, że jest jednym z nas. Bardzo będzie nam
go brakowało.

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o katastroﬁe samolotu, w wyniku której zginął
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński wraz z Małżonką Marią Kaczyńską
oraz
wybitni i zasłużeni reprezentanci świata polityki,
dowódcy Sił Zbrojnych RP,
Kościoła oraz przedstawiciele organizacji i instytucji państwowych
oraz kombatanckich.
Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinom oraz Bliskim wszystkich Ofiar,
w imieniu mieszkańców Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej,
składają
Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny, Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Radziejowski oraz Radni i Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Oﬁary katastrofy związane z naszym regionem

RYSZARD
KACZOROWSKI
(1919 - 2010)

STANISŁAW
KOMOROWSKI
(1953 - 2010)

KPT. ARKADIUSZ
PROTASIUK
(1974 - 2010)

GEN. BRYG. STANISŁAW
KOMORNICKI
(1924 - 2010)

ST. CHOR. ARTUR
FRANCUZ
(1971 - 2010)

CHOR. JACEK
SURÓWKA
(1974 - 2010)

Honorowy obywatel Piastowa
i ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polski na uchodźstwie.
Pełnił to stanowisko od 19 lipca
1989 do 22 grudnia 1990 roku,
gdy insygnia władzy prezydenckiej przekazał Lechowi Wałęsie.
Jest honorowym obywatelem 30
miast w Polsce.

Mieszkaniec Brwinowa i podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Zajmował się między innymi
negocjacjami w sprawie tarczy
antyrakietowej. Wcześniej pracował na stanowisku podsekretarza stanu w ministerstwie
spraw zagranicznych.

Mieszkaniec Książenic. Był pilotem i dowodził załogą samolotu
prezydenckiego. Od 1997 roku
służył w 36. specjalnym pułku lotnictwa transportowego.
W ubiegłym roku awansował na
dowódcę załogi. Został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi
dla Obronności Kraju.

Przyjaciel zaprzyjaźnionych miast
Brwinowa i Trzebiatowa, aktualnie mieszkał w Warszawie. Był
żołnierzem Armii Krajowej (pseudonim Nałęcz), uczestnikiem walk
w powstaniu warszawskim. Został
odznaczony m.in. orderem Virtuti
Militari oraz mianowany generałem brygady w stanie spoczynku.

Mieszkaniec gminy Michałowice
i funkcjonariusz Biura Ochrony
Rządu, w którym służył 18 lat. Był
adiutantem i kierowcą prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego, którym
opiekował się podczas pobytu
w Polsce organizując pobyty, logistykę i zapewniając ochronę.
Miał dwójkę dzieci.

Mieszkaniec Milanówka i funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu,
w którym służył od dziewięciu
lat. Poza służbą udzielał się charytatywnie. Był wolontariuszem
w jednej z fundacji, która zajmuje
się opieką nad niepełnosprawnymi dziećmi Był pasjonatem
motoryzacji.

JANUSZ
KRUPSKI
(1951 - 2010)

KS. ANDRZEJ
KWAŚNIK
(1956 - 2010)

KS. ZDZISŁAW
KRÓL
(1935 - 2010)

BARBARA
MAMIŃSKA
(1957- 2010)

Mieszkaniec Grodziska Mazowieckiego, kierownik Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ponadto był historykiem i działaczem opozycyjnym
w PRL-u, a w latach 2000 - 2006
zastępcą prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej. Był również członkiem
Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Były wikariusz paraﬁi świętego Kazimierza w Pruszkowie.
Ostatnio pracował jako proboszcz
w paraﬁi świętego Tadeusza na
warszawskiej Sadybie, wcześniej
pracował w Starej Iwicznej. Był
kapelanem Federacji Rodzin
Katyńskich oraz duszpasterzem
warszawskiej policji.

Były wikariusz paraﬁi w Grodzisku. Ostatnio pełnił funkcję
proboszcza paraﬁi Wszystkich
Świętych w Warszawie. Członek
Rady Pamięci Walki i Męczeństwa, kapelan Warszawskiej
Rodziny Katyńskiej i postulator procesu beatyﬁkacyjnego
ks. Jerzego Popiełuszki.

Urodzona w Pruszkowie. Absolwentka krakowskiej Akademii
Wychowania Fizycznego. Była
dyrektorką biura kadr i odznaczeń w Kancelarii Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego. Wcześniej
pracowała dla niego w warszawskim ratuszu, gdy pełnił funkcję
prezydenta stolicy.

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA I ŻALU
RODZINOM,
PRZYJACIOŁOM I ZNAJOMYM

W imieniu mieszkańców Pruszkowa pragnę złożyć
najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinom i Bliskim
zmarłych tragicznie Patriotów, a szczególnie

Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
i Jego Małżonki – Marii
Jan Starzyński – Prezydent Pruszkowa

Składam kondolencje wszystkim rodzinom oﬁar.
Obowiązkiem naszych mieszkańców jest pamięć
o dwóch osobach, które mieszkały w gminie
Grodzisk Mazowiecki

ministrze Januszu Krupskim
i kpt. Arkadiuszu Protasiuk
Jest nam również przykro, że wśród oﬁar jest kilku księży,
którzy byli związani z naszym miastem, m.in.

ks. Roman Indrzejczyk
i ks. Zdzisław Król
byli wikariusze w grodziskich paraﬁach.
Grzegorz Benedykciński - Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Nagła i wstrząsająca śmierć Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii, ostatniego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie,
Honorowego Obywatela Miasta Piastowa Ryszarda
Kaczorowskiego, posłów i senatorów RP, duchownych
z Biskupem Polowym WP, ministrów, najwyższych dowódców
Wojska Polskiego i wielu innych wybitnych Polaków to trudna
do zabliźnienia rana naszej Ojczyzny.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista
niechaj Im świeci na wieki.
Porażeni tą tragedią pragniemy wyrazić swoje głębokie
współczucie rodzinom i bliskim osób, które zginęły
w katastroﬁe lotniczej pod Smoleńskiem.

Zdzisław Brzeziński Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski Przewodniczący Rady Miejskiej
w Piastowie wraz z Radnymi

Z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o wielkiej tragedii w Smoleńsku,
która pochłonęła życie

TRAGICZNIE ZMARŁYCH

Wybitnych Polaków

W KATASTROFIE LOTNICZEJ
POD SMOLEŃSKIEM

- w imieniu Społeczności Gminy Nadarzyn
Rodzinom Tragicznie Zmarłych
wyrazy szczerego współczucia

SKŁADAJĄ
Wójt Gminy Raszyn
Przewodniczący Rady Gminy
Pracownicy Urzędu

składają:
Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn wraz z Radnymi,
Wójt Gminy Nadarzyn oraz Pracownicy Urzędu Gminy

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

Dotknięci bolesną stratą, jaką jest tragiczna śmierć

Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego,
Jego Małżonki
Marii Kaczyńskiej
oraz
wszystkich Oﬁar katastrofy pod Smoleńskiem,
Rodzinom Oﬁar
składam wyrazy szczerego współczucia
w imieniu Radnych oraz własnym
Tomasz Osiński
Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
LECHA KACZYŃSKIEGO
Jego Małżonki MARII KACZYŃSKIEJ
OSTATNIEGO PREZYDENDA RP NA UCHODŹCTWIE,
POSŁÓW, SENATORÓW I MINISTRÓW,
PRZEDSTAWICIELI SIŁ ZBROJNYCH RP
I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH,
PRZEDSTAWICIELI KOŚCIOŁA I WYZNAŃ RELIGIJNYCH,
PRZEDSTAWICIELI RODZIN KATYŃSKICH,
CZŁONKÓW ZAŁOGI I STEWARDESS.
Wstrząśnięci rozmiarem tragedii Rodzinom i Bliskim
składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Po tragicznej stracie męża łączymy się w bólu z Panią Katarzyną Francuz
i dziećmi, Aleksandrą i Marcinem, składając im wyrazy ubolewania.
Pozostajemy z Wami w głębokim smutku i żalu.

Wójt Gminy Michałowice, Rada Gminy Michałowice,
pracownicy Urzędu Gminy, mieszkańcy Gminy

IV

DODATEK SPECJALNY

WPR76 • 16 kwietnia 2010 • www.wpr24.pl

Niedokończony lot
Gdy rozpoczyna się pisanie
o największej tragedii w czasach
pokoju, tragedii która dotknęła nas
niedawno, tragedii która pozbawiła
Naszą Ojczyznę Prezydenta, wicemarszałków Sejmu i Senatu, tragedii
która pociągnęła w smugę cienia
kwiat polskiej wojskowości, duchowieństwa, kombatantów i ich
rodziny, trudno pisać bez emocji. Ale
wierzcie mi Państwo, postaram się,
choć boję się, że to ponad moje siły.
Mamy za sobą analizy polityczne, analizy mechanoskopijne,
lotnicze. Wszystkie w konwencji
„psu na budę”. Czytamy wstępne
oceny, czyli medialne spekulacje.
Nie wiemy, kto zawinił, nie wiemy,
kto zostanie obarczony piętnem tej
bezsensownej śmierci. Ale jak już
wszyscy wiemy, że nie tak miało
być. Zapewne – jak Państwo – znałem wielu z tych, którzy polecieli 10
kwietnia w swój ostatni lot, jednak
w wielu wypadkach, znałem tych
którzy odeszli przedwcześnie, osobiście. Wiem, że odstawiając na bok
poglądy polityczne, wszyscy kochali
Polskę. Kochali i jej służyli. Wielu
zginęło najzwyczajniej, wykonując
swoje obowiązki. Dlaczego, bo dla
niej, dla Polski służyli. Każdy inaczej.
W rytm doktryny politycznej, rytm
poglądów, opcji politycznej, którą
wyznawali, jednak zawsze dla Niej.
Szli do tego samego celu, choć każdy
inną drogą. Spierali się, kłócili. Ba!
Nawet obrażali, ale to nasza cecha
bardzo polska: dzielić się i kochać

Lech Kaczyński, Prezydent RP
(1949-2010)
pięknie. Prawica, lewica, konserwatyści i liberałowie, wobec śmierci
okazali się jednacy. Słabi, ulotni,
śmiertelni. Dzisiaj czas pokaże, ile
z mądrości tego co czynili, pozostanie, co odsieje sito niepamięci.
Ale z punktu samorządu mamy
całkiem inne odniesienia, ja zapewne napiętnowane osobistą znajomością z prezydentem Lechem
Kaczyńskim. Pamiętam, jak bardzo
ważne były dla niego, samorządowca, najpierw kandydata a potem
Prezydenta Warszawy kontakty
z sąsiadującymi samorządami. Jak
ze swoimi nieodżałowanymi zastępcami Władkiem Stasiakiem i Sławomirem Skrzypkiem pokazywali
nową jakość, zawiązując konwent
podwarszawskich samorządów
z ich wielkomiejskim. To była metoda małych kroków, małych, ale
ważnych, skutecznych. Gdy dzisiaj
jadąc Al. Krakowską nie stoicie na
trzech pasach u zbiegu Warszawy
i Raszyna w korku, to wiedzcie,
że ten lewoskręt w ul. Na skraju,

to efekt 15 minut rozmowy władz
gminy z powiatu pruszkowskiego
i Warszawy. Gdy odwozicie psa czy
kota, ot takie znajdy, często „powypadkowe” do schroniska „Na
Paluchu”, to fakt, że ono działa, że
jest gdzie zawieźć, to efekt współpracy Warszawy z Raszynem. Raszynem, który miał oczyszczalnię
ścieków, która mogła przyjąć zrzuty
ze schroniska.
A ja mam jeszcze swój mały, osobisty wątek. W 2002 roku, idąc do
wyborów, szedłem z werbalnym
wsparciem Lecha Kaczyńskiego.
Dzisiaj uważam za zaszczyt tych
kilka godzin „z życia” Prezydenta,
które poświęcił uczestnicząc w mojej konwencji wyborczej w falenckim pałacu. Wówczas, podobnie
jak w czasie zjazdów kongresu PiS
w Falentach, poznałem Lecha Kaczyńskiego takim, o którym ostatnio
wiele się mówi. Wesołego, otwartego, błyskotliwego, takiego ex-cathedra. Zazdroszczę tym, którzy mieli
możliwość spotykać Go takim, bez

Całe życie służył Ojczyźnie
Prezydent Ryszard Kaczorowski (1919-2010)
Ryszard Kaczorowski był ostatnim Prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Urodził się
w Białymstoku 26 listopada 1919 roku, gdy odrodzona
II Rzeczpospolita Polska obchodziła pierwszą rocznicę
powstania. Losy Ryszarda Kaczorowskiego i kształtującej
swoje oblicze - po 123 latach niewoli - niepodległej Polski
w sposób niezwykły były ze sobą powiązane. Niezwykle
trudno jest w krótkim szkicu opisać bogate w wydarzenia – jakże często dramatyczne – życie Pana Prezydenta.
Przypomnijmy najważniejsze fakty.
Szczęśliwe dzieciństwo w rodzinnym Białymstoku
przerwała II wojna światowa. Jako młody, choć już doświadczony instruktor harcerski Ryszard Kaczorowski
zostaje żołnierzem konspiracyjnych Szarych Szeregów,
jest odpowiedzialny za kontakt z dowództwem Służby
Zwycięstwu Polski. Aresztowany przez NKWD zostaje

skazany na karę śmierci, zamienioną po stu dniach spędzonych w celi śmierci na długoletnie zesłanie do kopalni
na Kołymie. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej
i amnestii traﬁa do Armii Polskiej gen. Władysława
Andersa. Ryszard Kaczorowski odbywa cały szlak bojowy
II Korpusu. Podczas bitwy o wzgórze Monte Cassino
placówka łączności, którą dowodzi pierwsza przekazuje wiadomość o zdobyciu przez Polaków niemieckiej
twierdzy. Po zakończeniu wojny pozostaje na emigracji.
Zdobywa wykształcenie i podejmuje pracę zawodową.
Kontynuuje działalność w harcerstwie i innych organizacjach polskiej emigracji niepodległościowej w Anglii:
jest przewodniczącym ZHP na Uchodźstwie, członkiem
Rady Narodowej, ministrem ds. krajowych Rządu RP na
Uchodźstwie premiera Edwarda Szczepanika. W roku
1986 zostaje – zgodnie z postanowieniem Konstytucji

RODZINOM I BLISKIM

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
LECHA KACZYŃSKIEGO

spięcia konwenansami. Dlaczego?
Bo to wielki człowiek i wielki patriota był. Błyskotliwy narrator życia
i komentator rzeczywistości.
W kontekście śmierci Prezydenta
i wszystkich, którzy tego feralnego
dnia zasiedli na pokładzie Tu 154 M,
znamiennie brzmią słowa jednego
z internetowych wpisów:
„Katyńskie pola co kochacie polską krew; Dlaczego ją tak wielbicie?
Czy to przypadek jest, czy zew?”.
Dzisiaj jednak, w myśl ewangelicznych słów, którą każą nam
widzieć w oﬁerze początek Dobra,
osobiście je widzę. Gdy w sobotnią noc widziałem piłkarzy Realu
Madryt z czarnymi opaskami na
ramionach, uwierzyłem. Gdy włączyłem satelitarny kanał CNN, który
po kilkuminutowych informacjach
o naszej nowej smoleńskiej tragedii pokazał blisko dwuminutowy
montaż z „Katynia” Andrzeja Wajdy,
zrozumiałem, że być może jest to
cena dotarcia do miliardów ludzi
z prawdą o Katyniu. Dzisiaj wiem,
po emisji ﬁlmu w rosyjskiej telewizji
w tzw. prime-time'ie, że to cena za
prawdę. Ale żal mi też tych blisko stu
ludzkich istnień. Żal mi ich rodzin,
bólu, tęsknoty. Bo odeszli politycy,
kwiat wojskowości, kapelani, osoby
dające świadectwo katyńskiej tragedii, piloci, BOR-wocy, stewardesy…
Podobnie jak my wszyscy, chylę
czoła i jedyne co mogę oﬁarować
to pamięć i modlitwę.
Piotr Iwicki

JEGO MAŁŻONKI
MARII KACZYŃSKIEJ
ORAZ OFIAR KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM
WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA I ŻALU
ŁACZĄC SIĘ W SMUTKU I ŻAŁOBIE
SKŁADAJĄ
W IMIENIU MIESZKAŃCÓW POWIATU
GRODZISKIEGO
Starosta Grodziski, Rada Powiatu
i pracownicy Starostwa

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o katastroﬁe lotniczej, w której zginęli

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński
z Małżonką Marią Kaczyńską
oraz członkowie polskiej delegacji, współpracownicy
i załoga samolotu.
Rodzinom oraz Bliskim wszystkich Oﬁar, wśród których był
również
mieszkaniec Milanówka

funkcjonariusz BOR chorąży Jacek Surówka
serdeczne wyrazy współczucia składają przedstawiciele
Samorządu Miasta Milanówka
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki,
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Olczak,
Radni Miasta Milanówka
oraz pracownicy Urzędu Miasta,
referatów i jednostek organizacyjnych Miasta

XVI przy spotkaniu 1 sierpnia 2007 roku powitał Pana
Prezydenta słowami: „Pan był symbolem wolności”.
Trzydzieści polskich miast nadało Ryszardowi Kaczorowskiemu tytuł Honorowego Obywatela, czyli najwyższe wyróżnienie. W tym gronie są m.in.: Białystok,
Warszawa, Kraków, Częstochowa, Rzeszów, Zakopane,
Police, Piastów, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Legnica, Kielce.
Ryszard Kaczorowski był także Honorowym Obywatelem Województwa Podlaskiego oraz Doktorem Honoris
Causa pięciu polskich uczelni: Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu
i Akademii Medycznej w Białymstoku.
Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski odwiedził nasze
miasto 14 maja 2000 roku wraz z Kapelanem Rodzin Katyńskich Księdzem Prałatem Zdzisławem Peszkowskim,
Tego dnia miała miejsce uroczystość nadania obu wybitnym Polakom tytułów Honorowych Obywateli Miasta
Piastowa nadanych przez Radę Miejską 16 listopada 1999r.
Spotykaliśmy Pana Prezydenta jeszcze potem wiele
razy przy okazji podobnych uroczystości – w Gdańsku,
Zakopanem, Opolu, Kielcach i wielu innych polskich miastach. Z okazji ubiegłorocznych uroczystości jubileuszu
20-lecia objęcia urzędu Prezydenta RP na Uchodźstwie
i Jego 90 urodzin rozmawialiśmy z Panem Ryszardem
Kaczorowskim w Londynie i dwukrotnie w Warszawie.
Zawsze pamiętał o naszej uroczystości, pytał o Piastów,
planowaliśmy wizytę Pana Prezydenta jesienią tego roku.
Niestety, już do niej nie dojdzie.
Odszedł Wielki Polak. Uczył nas mądrego patriotyzmu.
Dziękujemy Panie Prezydencie.

Kwietniowej - wybrany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Kazimierza Sabbata jego
następcą. Taka sytuacja następuje 19 lipca 1989 roku,
gdy Prezydent Sabbat nagle umiera. Tego samego dnia
Ryszard Kaczorowski zostaje zaprzysiężony na kolejnego
Prezydenta RP na Uchodźstwie, jak się później okaże
– ostatniego. Jest następcą Władysława Raczkiewicza,
Augusta Zaleskiego, Stanisława Ostrowskiego, Edwarda
Raczyńskiego, Kazimierza Sabbata.
Historia powierzyła Ryszardowi Kaczorowskiemu
depozyt polskiej niepodległości, zachowywany przez
pół wieku przez władze RP na Uchodźstwie. Trwająca
od 19 lipca 1989 roku do 22 grudnia 1990 roku krótka
kadencja Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego przyniosła
najważniejsze wydarzenie w dziejach tego urzędu od
1939 roku. Decyzja przekazania urzędu Prezydentowi
RP wybranemu przez Polaków w wolnych wyborach
wymagała zarówno odwagi jak też wielkiej wyobraźni
politycznej. Ostatni Prezydent II RP wykazał taką odwagę
i taką wyobraźnię. Z niezwykłą wnikliwością i aktywnoWieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość
ścią Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski uczestniczył
w życiu Ojczyzny, wnosząc w polskie życie społeczne wiekuista niechaj Mu świeci na wieki.
i polityczne rozwagę i mądrość. Ocena tej postawy jest
Zdzisław Brzeziński,
jednoznaczna. Dał temu wyraz Sługa Boży Jan Paweł II
Burmistrz Miasta Piastowa
podczas spotkania z Panem Prezydentem w Białymstoku
5 czerwca 1991 roku, mówiąc: „Panie Prezydencie. Proszę
Grzegorz Szuplewski,
podziękować Rządowi Polskiemu w Londynie za przePrzewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie
chowanie suwerenności Polski”. Także papież Benedykt
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Szkoła na miarę
potrzeb i oczekiwań
PODKOWA LEŚNA Kompleks
miejskiego zespołu szkolnego
w Podkowie Leśnej doczeka się
znaczącej rozbudowy. Wzbogaci
się o nowe skrzydło i nowoczesną halę sportową. Podjęcie tej
rozbudowy w czasie kryzysu
gospodarczego, skutkującego
zmniejszonymi wpływami do
kasy miejskiej, budzi spore
kontrowersje wśród mieszkańców. „Dlaczego właśnie teraz?
I czy musi to być inwestycja na
tak dużą skalę, która spycha
wszystkie inne potrzeby na
dalszy plan?” – pytają.
Budynek szkolny Obecnego Zespołu Szkół w Podkowie
Leśnej zbudowano 45 lat temu
na miarę ówczesnych potrzeb
i standardów. Od tego czasu
miasto znacznie się rozrosło,
przybyło nowych mieszkańców,
a więc i dzieci w wieku szkolnym. Na to nałożyły się dodatkowe czynniki. Kolejne reformy
oświaty najpierw w 2000r.
dodały szkole gimnazjum,
a obecnie dołożyły jeszcze
dzieci sześcioletnie. Dodatkowo szkoła jest zobowiązana
do przyjmowania kilkudziesięciu dzieci cudzoziemców,
przebywających w ośrodku dla
uchodźców, znajdującym się na
terenie gminy.
- Te wszystkie czynniki spowodowały decyzję rady miasta,
że z rozbudową szkoły nie można już dłużej czekać – mówi
burmistrz Podkowy, Andrzej
Kościelny – Oczywistą częścią
tego problemu są też aspiracje
i oczekiwania rodziców. W naszym mieście, jak pokazują
statystyki, procent inteligencji
z wyższym wykształceniem jest
bardzo wysoki, trudno się więc
dziwić rodzicom, że chcieliby
zapewnić swoim dzieciom jak
najlepsze warunki kształcenia.
Pierwsza koncepcja nowej
szkoły opracowana w oparciu
o społeczne wnioski dotyczyła
wręcz centrum edukacyjnego,
którego koszt sięgał 20 mln zł.
Oczywiście z punktu widzenia
naszych możliwości było to
całkowicie nierealne. Dlatego
obecnie realizowaną koncepcję przygotowaliśmy w oparciu o zgłoszone przez dyrekcję
szkoły elementy niezbędnie

konieczne do jej prawidłowego funkcjonowania.
Dobudowane zostanie nowe
skrzydło dydaktyczne dla gimnazjum, z salami lekcyjnymi,
pracowniami komputerowymi
i językowymi, a także biblioteką
oraz czytelnią. Powstanie także
sala sportowa z widownią na
100 miejsc, siłownią i zapleczem. Będzie ona miała także
osobne wejścia, co umożliwi
wykorzystywanie jej nie tylko
dla potrzeb szkoły. Stary budynek otrzyma nową część
wejściową dostępną dla osób
niepełnosprawnych oraz dodatkową część administracyjną.
Koszt realizacji rozbudowy to
ok. 10 mln zł. Prace rozpoczęły
się 10 marca br. i według harmonogramu wykonawczego zakończą się w ciągu 18 miesięcy.
- Ten zakres pozwoli nam
wreszcie na właściwe zorganizowanie procesu dydaktycznego – odpowiada nam
dyrektor Zespołu Szkół, Elżbieta Mieszkowska, zapytana
o celowość tak dużej rozbudowy
– Obecnie mamy tylko 12 sal
na 17 oddziałów, więc siłą rzeczy nauka odbywa się na dwie
zmiany, a maluchy mieszają się
z gimnazjalistami. Część lekcji
WF z konieczności odbywa
się w terenie bez względu na
pogodę. Brak nam warunków
do zorganizowania pracowni
przedmiotowych z prawdziwego zdarzenia. Te warunki nie
odpowiadają współczesnym
normom. Nowe skrzydło gimnazjalne i sala sportowa pozwoli
to wreszcie zmienić.
- Rozbudowa szkoły jest
oczywiście potrzebna – potwierdza Ewa Domaradzka,
przewodnicząca Związku Podkowian – Warto jednak już teraz się zastanowić nie tylko nad
tym, ile będzie kosztowała sama
budowa, ale i nad niemałymi
kosztami utrzymania tak dużego obiektu. Dla naszego niezbyt
dużego budżetu miejskiego będzie to problem niebagatelny.
Może warto zaproponować jakąś formę partycypacji MSWiA,
które odpowiada za ośrodek
dla cudzoziemców, z którego
corocznie mamy kilkadziesiąt dzieci?
Olgierd Lewan

Informacje

Akcja Motoserce: krew oddały 54 osoby
PRUSZKÓW 54 osoby w Pruszkowie oddały krew podczas sobotniej akcji Motoserce. Dzięki temu
zebrano blisko 24 litry krwi. To
dobry wynik, gdyż na więcej nie
pozwoliłyby warunki techniczne.
Autobus był zamówiony na
pięć godzin, od 10.30 do 15.30.
W tym czasie 54 osoby oddały
prawie 24 litry krwi. Więcej nie
mogłoby być zmagazynowane
w autobusie. W pewnym momencie na oddanie krwi trzeba
było czekać półtorej godziny.
W całej Polsce padł rekord, zebrano 2449,18 litrów.
Plan imprezy, ze względu na katastrofę pod Smoleńskiem, został znacznie

ograniczony. O godz. 10.00 na
scenie pojawiła się Ola Pawlik i Przyjaciele. Ze względu
na tragedię wokalistka śpiewała jedynie przy dźwiękach

gitary - zrezygnowano m.in.
z perkusji. Kolejne punkty programu zostały odwołane, a Ola
Pawlik występowała do południa. Potem władze Pruszkowa

Jolancie i Andrzejowi Guzikom
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Ojca i Teścia
Jana Ołtarzewskiego
składa
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Pawlak

Burmistrz Trzebiatowa
Sławomir Ruszkowski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
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SALON PLAY: Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60 (vis a vis LIDL’a)
tel: +48 790 030 216, +48 22 728 32 41
godziny otwarcia pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

postanowiły, że dalej muzyki
nie będzie w ogóle.
Około godz. 13.00 przed sceną
pojawił się prezydent Jan Starzyński, który razem z prezydentem klubu motocyklowego Road
Runners MC Poland odwołał imprezę. Nie odbyły się pozostałe
koncerty rockowe oraz parada
motocyklowa ulicami miasta.
Po wystąpieniu prezydenta
Pruszkowa trwała jedynie zbiórka krwi. Zakończyła się po godz.
15.30, gdy odjechał autobus,
w którym można było oddawać
krew. Road Runners będą jeszcze
zbierać krew podczas swojego
zlotu w Kamieńczyku pod Wyszkowem 18 i 19 czerwca.
Mariusz Markowski
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Apel dla uczczenia ofiar w Pruszkowie
Dokładnie w południe,
13 kwietnia rozległ się dźwięk
strażackich syren, oznajmiający
rozpoczęcie uroczystego Apelu
dla uczczenia oﬁar tragicznego
wypadku samolotowego pod
Smoleńskiem. Zginęli w nim
Prezydent Rzeczypospolitej
Lech Kaczyński wraz z towarzyszącą mu małżonką Marią,
liczni ministrowie kancelarii
prezydenckiej, marszałkowie
Senatu i Sejmu, senatorowie,
posłowie, członkowie najwyższych władz i urzędów, przedstawiciele duchowieństwa,
dowódcy sił zbrojnych kraju.
W katastroﬁe śmierć poniosły
również osoby zaproszone na
oficjalne obchody rocznicy
mordu katyńskiego, goście
pary prezydenckiej, a także
załoga i personel techniczny
samolotu oraz osoby asystujące
głowie państwa.
W uroczystym Apelu zorganizowanym na dziedzińcu
pruszkowskiej Straży Pożarnej
udział wzięły delegacje i poczty

sztandarowe wszystkich jednostek straży pożarnej z terenu
powiatu, policji, a także reprezentanci samorządów miast

i gmin powiatu pruszkowskiego.
Obecne były władze powiatu ze
Starostą Pruszkowskim Elżbietą
Smolińską i przewodniczącym

Rady Powiatu Pruszkowskiego
Tomaszem Osińskim, przedstawiciele zarządu, reprezentanci
gmin, pruszkowskich urzędów
oraz liczna grupa mieszkańców
miasta i powiatu. Po uczczeniu
tragicznie zmarłych chwilą ciszy
i krótkiej modlitwie za dusze
tragicznie zmarłych, uczestnicy
uroczystości złożyli wiązanki
kwiatów i zapalili znicze w symbolicznym miejscu pamięci
oﬁar katastrofy.
-Trudno jest mówić o tych
tragicznych wydarzeniach,
tak brzemiennych w skutkach.
W katastroﬁe zginął Prezydent
RP, jego małżonka i wiele znamienitych osób – mówiła starosta, Elżbieta Smolińska. Jak
większość Polaków przeżywam
ją bardzo osobiście.
Od poniedziałku mieszkańcy
miasta i powiatu mieli możliwość wpisania się do ksiąg
kondolencyjnych, które zostały
wyłożone w sali obsługi interesantów w nowym budynku
Starostwa Powiatowego.

Wpływ melioracji na lokalne podtopienia
Nowa sala konferencyjna w siedzibie powiatu pruszkowskiego
została zaprojektowana z myślą
by służyć nie tylko posiedzeniom
sesji rady powiatu, ale również,
a może przede wszystkim, spotkaniom mieszkańców uczestniczących we wszelkiego rodzaju
konferencjach, debatach czy szkoleniach. Przestronna i nowoczesna,
nieźle nagłośniona, wyposażona
w niezbędne urządzenia audiowizualne i zaplecze techniczne
znakomicie sprawdza się w tej roli.
Inauguracyjne, pierwsze
spotkanie, zorganizowane z inicjatywy Starosty Powiatu Pani
Elżbiety Smolińskiej, w czwartek, 8 kwietnia br. w nowej sali
konferencyjnej poświęcone było
tematowi gospodarki zasobami
wodnymi i problemom lokalnych
podtopień, występujących na terenie powiatu pruszkowskiego.
W spotkaniu-konferencji, wzięli
udział specjaliści od zagadnień
związanych z gospodarką wodną
i jej wpływem na kształtowanie
środowiska naturalnego.
Oprócz Włodzimierza Garczyńskiego naczelnika Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
powiatu, dyr. Marka Pokorskiego, z Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
obecni byli liczni samorządowcy, przedsiębiorcy oraz rolnicy
indywidualni prowadzący swoje
gospodarstwa na terenie powiatu.
Aktualną sytuację, dotyczącą problemów związanych z nadmiarem wód i konieczności podjęcia
racjonalnych działań w celu ich
zmagazynowania i spożytkowania przedstawił prof. dr hab. Józef

Mosiej, z katedry Kształtowania
Środowiska SGGW w Warszawie. Podkreślił, że w bieżącym
roku problem był szczególnie
widoczny z uwagi na długą zimę
i wyjątkowo obﬁte opady śniegu. Jego dość szybkie topnienie
powodowało, że systemy melioracyjne, służące odprowadzaniu
nadmiaru wód na terenach rolniczych nie były w stanie poradzić sobie z jej ilością, co było
powodem występujących podtopień. Sporym utrudnieniem
jest również stan techniczny
starzejących się urządzeń wodnych oraz postępujące zmiany
w strukturze zagospodarowania
przestrzennego i przeznaczenia
gruntów rolnych pod urbanizację
i infrastrukturę komunikacyjną.
Sytuacji nie ułatwiają konﬂikty
interesów, których występowaniu nie przeciwdziałają aktualnie
obowiązujące uwarunkowania
prawne.
Dużą rolę w poprawie kształtowania warunków wodnych,

tj. ochronie ilości i jakości wód
gruntowych oraz polepszeniu
ich retencji mogłyby odegrać
samorządy.
Mają one możliwość wspierania lokalnych inicjatyw społecznych, dotyczących jak w tym
przypadku odbudowy i utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń melioracyjnych.
Prawo wodne reguluje powinności indywidualnych właścicieli
gruntów w taki sposób, że główne
urządzenia melioracyjne budowane i utrzymywane są z funduszy
skarbu państwa, natomiast koszty
drobnych urządzeń, takich jak
sączki, zbieracze, studnie oraz
rowy i stawy rybne ponoszone są
przez właścicieli gruntów. Działania takie są efektywne tylko
w przypadku zawiązania przez
nich spółek wodnych.
Nakłady ponoszone przez
spółki na utrzymanie melioracji
są niewielkie i nie wystarczają
na utrzymanie właściwego stanu urządzeń, tym bardziej, że

infrastruktura się starzeje, jest
przeciążona, ulega częstym awariom. Aby urządzenia działały
właściwie koszta, ich odbudowy
i utrzymania powinny być realne
i precyzyjnie określone.
Pomoc samorządów jest możliwa wówczas, gdy potrzeby są
jasno zdeﬁniowane. Określeniu
ich powinny służyć konsultacje
społeczne polegające na wymianie informacji, prezentacji stanowisk i wypracowaniu rozwiązań.
Niezwykle ożywiona dyskusja,
jaka wywiązała się w drugiej części konferencji, była dowodem na
to jak ważne i potrzebne są tego
typu spotkania.
W czasie dyskusji wyjaśniono,
iż w przypadku gdy obowiązki
związane z utrzymaniem urządzeń melioracji nie są wykonywane przez właścicieli gruntów,
wówczas Starosta może w drodze
decyzji ustalić zakres i termin
wykonywania niezbędnych prac
przez „opornego” właściciela.
Wyjaśniono również, iż w sytuacji
gdy zalewanie sąsiadów jest spowodowane np. podwyższeniem
poziomu gruntu przez właściciela nieruchomości to Gmina
może w drodze decyzji nakazać
mu obniżenie poziomu gruntu do
pierwotnej wysokości.
Spotkanie nie rozwiązało
wszystkich problemów związanych z podtopieniami, ale
z pewnością rozwiało wiele
wątpliwości i przyczyniło się
do lepszego zrozumienia istoty problemu.
Należy oczekiwać, iż w przyszłości będą organizowane kolejne spotkania dotyczące różnych,
istotnych dla Powiatu problemów.

Msza w intencji ofiar
W intencji ofiar katastrofy
pod Smoleńskiem, w środę 14
kwietnia o godz. 18 w pruszkowskim kościele Św. Kazimierza, odbyła się uroczysta
Msza Święta.
Intencja Mszy Św. została złożona przez Starostę
Pruszkowskiego, Elżbietę
Smolińską w imieniu Zarządu Powiatu oraz wszystkich
jego mieszkańców. Kościół,
do ostatniego miejsca wypełnili wiernymi, którzy przyszli
by oddać hołd oﬁarom, wyrazić swój ból i solidarność
z ich rodzinami. Kilkadziesiąt pocztów sztandarowych,
przedstawiciele samorządów,
członkowie organizacji społecznych, harcerze, młodzież
szkolna oraz licznie zebrani
mieszkańcy uczestniczyli w liturgii o niezwykłym,
uroczystym i patriotycznym
charakterze. Z mieszkańcami

Powiatu Pruszkowskiego modliła się również Alicja Olechowska – Poseł na Sejm RP.
„W obliczu tej tragedii tym
łatwiej dostrzec rzeczywistą
wartość, jaką jest prawda” –
mówił w kazaniu proboszcz
paraﬁi, ks. Marian Mikołajczak – „Jesteśmy świadkami,
jak prawda o Katyniu wyzwala
w tej chwili nowe oblicze relacji miedzy Polską a Rosją. To,
co było wcześniej niemożliwe, nagle staje się na naszych
oczach”.
„Sprawmy, by katyńska
rana mogła się wreszcie zabliźnić – miał powiedzieć
prezydent Kaczyński w swoim przemówieniu w Katyniu,
którego nie zdążył wygłosić”.
Przed kościołem młodzież
z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie ułożyła ze zniczy
ogromny krzyż i biało-czerwoną ﬂagę.

Jak pomagać
nie upokarzając
24 marca w pruszkowskim
Miejski Ośrodku Kultury odbyła się konferencja poświęcona
zagadnieniom niesienia pomocy
społecznej. Konferencja zorganizowana przez Federację na Rzecz
Integracji Społecznej jest pierwszą z nowego cyklu spotkań „Jak
pomagać nie upokarzając”. Patronat nad konferencją objęła
Starosta Powiatu Pruszkowskiego Elżbieta Smolińska.
- W ubiegłym roku odbyła
się konferencja poświęcona rodzinom zastępczym. W roku
bieżącym wiodącym tematem
jest „Przemoc w Pomocy”.
Obie imprezy objęłam patronatem, ponieważ chciałabym,
aby tematy z zakresu pomocy
społecznej wpisały się w stały
cykl corocznych spotkań- mówi
starosta. Temat jest niezwykle
istotny i nie należy udawać że
problem nie występuje. Ważne
jest, że dojrzeliśmy do tego by
o nim mówić. Pomoc społeczna to działanie szczególne,

a sposób niesienia jej wymaga
wielkiej uwagi i wrażliwości, aby
osoby z niej korzystające miały
poczucie autonomii, poszanowania własnej podmiotowości
i zachowania prawa do osobistej godności.
Cykl konferencji adresowany jest do przedstawicieli
samorządów i administracji
państwowej, kuratorów społecznych, prokuratury, placówek publicznych, i organizacji
pozarządowych, których celem
jest praca z młodzieżą i rodzinami ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Konferencja „Przemoc w Pomocy” prezentowała i analizowała
przyczyny pojawiających się
zjawisk kwaliﬁkowanych jako
przemoc (przedmiotowego i instrumentalnego traktowania
osób wymagających pomocy)
w udzielaniu pomocy potrzebującym, konieczności przestrzegania standardów etycznych
przez środowiska zajmujące się
pomocą społeczną.
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Kolektory słoneczne w Gminie Brwinów - spotkania z mieszkańcami Gminy
W dniu 7, 12 oraz 15 kwietnia
br. w Gminie Brwinów odbyły
się spotkania z mieszkańcami
Gminy, dotyczące możliwości
uzyskania doﬁnansowania do
projektu, obejmującego montaż kolektorów słonecznych do
ogrzewania ciepłej wody użytkowej, w domach mieszkańców
naszej Gminy. Wniosek na taki
projekt Gmina będzie mogła
wkrótce złożyć w ramach planowanego naboru wniosków do
działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”, Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Na spotkaniach obecni byli eksperci z SGH, którzy precyzyjnie wyjaśnili kwestie dotyczące montażu
kolektorów, kosztów ich eksploatacji
i funkcjonowania, a także odpowiadali na pytania mieszkańców, dotyczące technicznych uwarunkowań
instalacji solarów.
P. Ewa Wierzgała, zajmująca
się koordynacją przedsięwzięcia
w Gminie Brwinów, przedstawiła
harmonogram działań w projekcie
oraz wyjaśniła, jakie są wzajemne

zobowiązania Gminy i mieszkańców, zainteresowanych montażem
kolektorów.
Warunkiem przystąpienia do
projektu jest złożenie przez właściciela nieruchomości dwóch umów
– umowy określającej wzajemne
obowiązki oraz umowy użyczenia części nieruchomości (ok. 6
m² dachu i powierzchni ok. 4 m²
w budynku pod zasobnik wody).
Do umów musi zostać dołączony
aktualny wypis z księgi wieczystej, jako potwierdzenie własności
nieruchomości.

Doradzamy mieszkańcom Pruszkowa

Oszczędzaj z głową
Czytelnikom „Gazety WPR” doradza Krzysztof Czaplicki – Dyrektor Placówki
Polbank EFG w Pruszkowie.
Polacy coraz chętniej oszczędzają, a pieniądze odkładają głównie
na kontach oszczędnościowych…
To prawda. Banki cały czas aktywnie promują konta oszczędnościowe, więc
ten sposób oszczędzania zyskuje na popularności. Tym bardziej że coraz częściej oferują konta z dzienną kapitalizacją odsetek, co daje szansę na osiągnięcie wysokich zysków z oszczędności, często wyższych niż odsetki, jakie
możemy uzyskać na lokacie.
O czym powinniśmy pomyśleć, zanim założymy konto lub wpłacimy pieniądze na lokatę?
Przede wszystkim musimy wiedzieć, jakie są nasze potrzeby. Lokatę polecam
osobom, które są w stanie „zamrozić” oszczędności na czas 4, 6 czy nawet 12
miesięcy, bo przedwczesne wycofanie środków z lokaty wiąże się z utratą już
naliczonych odsetek. Konto oszczędnościowe z kolei to sposób oszczędzania
dla osób, które chcą lepszego dostępu do swoich pieniędzy. Przy jego wyborze, oprócz oprocentowania, warto sprawdzić, czy konto ma dzienną kapitalizację odsetek i czy z jego prowadzeniem związane są dodatkowe opłaty.
Na jakim koncie możemy zaoszczędzić najwięcej?
W Polbanku jest to Konto Mocno Oszczędzające, którego oprocentowanie
jest tak wysokie jak na niejednej lokacie – 5,50% bez względu na wysokość
ulokowanych na koncie środków. Dzięki temu, że odsetki są naliczane codziennie, możemy zarobić więcej, bo z dnia na dzień pracuje dla nas coraz
większa kwota oszczędności. Otwarcie i prowadzenie Konta Mocno Oszczędzającego w Polbanku jest bezpłatne, więc możemy takich kont otworzyć kilka i oszczędzać w ten sposób na różne cele.
A jakie konto Polbanku zapewnia stały i swobodny dostęp do oszczędności?
Najłatwiejszy dostęp do oszczędności zapewnia Konto Samooszczędzające, które jest połączeniem dwóch rachunków: Oszczędzającego i Gotówkowego. Rachunek Oszczędzający pozwala skutecznie pomnażać oszczędności
dzięki wysokiemu oprocentowaniu (4,25%). Z kolei Rachunek Gotówkowy pozwala swobodnie wykonywać wszelkie operacje ﬁnansowe, w tym płatności
kartą i przelewy. W Polbanku możemy mieć kartę do obu kont jednocześnie
i dzięki temu dostęp do oszczędności 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Na czym polega połączenie Rachunku Oszczędzającego i Gotówkowego? Na którym z nich powinniśmy trzymać nasze pieniądze?
Najkorzystniej jest, gdy w Koncie Samooszczędzającym wszystkie pieniądze automatycznie wpływają na Rachunek Oszczędzający. Posiadacz konta
sam ustala, jaką kwotę pieniędzy chce mieć stale pod ręką na Rachunku

Kolejnym etapem projektu jest
przygotowanie przez Gminę dokumentacji aplikacyjnej i złożenie
wniosku w konkursie.
Po otrzymaniu pozytywnej oceny i podpisaniu umowy
o dofinansowaniu z Zarządem
Województwa, Gmina wyłoni wykonawcę indywidualnych instalacji
kolektorów, w drodze przetargu.
Prawdopodobny termin przetargu
to koniec pierwszej połowy 2011 r.
Wówczas, dla każdego gospodarstwa domowego stworzona zostanie indywidualna dokumentacja

techniczna, a następnie będzie
przeprowadzona zgodna z nią
instalacja kolektorów. Eksperci
zapewnili, że instalacja solaru na
dachu budynku trwa od 2 do 4 dni.
Średni koszt zakupu i montażu
kolektora to ok. 15.000 zł. Mieszkańcy Gminy, zainteresowani pozyskaniem energii słonecznej do
podgrzania wody, zobowiązani
będą do wniesienia wkładu własnego, stanowiącego od 15 do 25
% kosztu całej inwestycji.
Zapraszamy do aktywnego
udziału w kolejnych spotkaniach:

20 kwietnia br. godz. 18.00 Zespół Szkół,
Otrębusy, ul. Piaseckiego,
22 kwietnia br. godz. 18.00
sala OSP Moszna
Wszelkie pytania dotyczące kolektorów kierować można w godzinach
pracy Urzędu Gminy Brwinów do
p. Ewy Wierzgały
email: ewierzgala@brwinow.pl,
nr tel. 22 738 25 55,
22 738 25 93
Andrzej Guzik
Burmistrz Gminy Brwinów

Gotówkowym. Jeśli wyda pieniądze z Rachunku Gotówkowego, codziennie wieczorem stan konta zostanie samoczynnie uzupełniony z Rachunku
Oszczędzającego do wcześniej ustalonego przez niego poziomu. Dzięki temu
posiadacz konta przez cały czas ma pełną kontrolę nad swoimi ﬁnansami,
a jednocześnie niepotrzebne mu w danej chwili środki zarabiają na Rachunku
Oszczędzającym. Oczywiście zawsze może też samodzielnie zwiększyć stan
na Rachunku Gotówkowym o dodatkową sumę.
A jeżeli chcemy wpłacić pieniądze na lokatę?
Polecam naszą promocyjną Lokatę Mistrzowską. Oszczędności można ulokować na 4, 6 lub 12 miesięcy. Wszystkie możliwe okresy zdeponowania
środków na lokacie mają takie samo stałe oprocentowanie – aż 6% w skali
roku. Dzięki temu można zarabiać tak samo w krótkim, jak i w długim okresie, w zależności od indywidualnych potrzeb. Oferta promocyjna jest aktualna do 30 kwietnia.
W jaki sposób bank nalicza nam odsetki – słowem, jak zarabiamy na tej
lokacie?
Odsetki od Lokaty Mistrzowskiej naliczane są od dnia wpłaty określonej kwoty do przedostatniego dnia trwania rachunku lokaty. Po zakończeniu okresu
trwania lokaty odsetki są przelewane wraz z kwotą zgromadzoną na lokacie
na rachunek posiadacza lokaty. Po zakończeniu trwania lokaty, jeżeli nadal
będziemy zainteresowani oszczędzaniem, doradca banku doradzi najlepszy
produkt na kolejny okres. Minimalna kwota lokaty, jaką można wpłacić w ramach promocji, to tylko 500 zł. Maksymalna wysokość lokaty nie została ustalona, aby Klienci mogli z promocji osiągnąć taki zysk, jaki chcą.
Jakie inne produkty ﬁnansowe oferujecie?
Oferujemy mieszkańcom Pruszkowa szeroki wachlarz produktów ﬁnansowych, począwszy od kont osobistych przez konkurencyjne kredyty: gotówkowe, hipoteczne i ﬁrmowe, na wysoko oprocentowanych lokatach kończąc.
Od ponad roku kieruje Pan placówką Polbank EFG w Pruszkowie.
Jak ocenia Pan ten czas?
Prowadzenie placówki daje mi wiele powodów do satysfakcji. Nasza placówka
istnieje od ponad roku, a już wkomponowała się na stałe w obraz miasta
i wciąż dynamicznie się rozwija. Z dnia na dzień rośnie grono naszych Klientów, a to dowód, że Polbank jest partnerem godnym zaufania. Jest to dla nas
duży komplement. Staramy się dobrze poznać potrzeby Klienta, a dopiero
później wspólnie wybieramy najkorzystniejsze dla niego rozwiązania. Zapraszamy do naszej placówki, gdzie z przyjemnością odpowiemy na wszystkie
pytania i pomożemy w wyborze najlepszych produktów ﬁnansowych.
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• 30.000 egzemplarzy: najwiêkszy nak³ad wśród gazet lokalnych w regionie
• pe³na wiarygodnośæ: jedyna gazeta w regionie wydawana w nak³adzie kontrolowanym!
• internet: bezp³atne og³oszenia w internecie na 14 dni w serwisie ogloszenia.wpr24.pl

Biuro og³oszeñ:
Pruszków, ul. Boles³awa Prusa 19/7
tel/fax: (22) 728 18 64,
kom: (0) 883 77 74 76,
email: ogloszenia@gazetawpr.pl

Ceny og³oszeñ: od 2 z³ netto (2,44 z³ brutto) za s³owo. | Zasiêg: Brwinów, Grodzisk Maz., Janki, Komorów, Malichy, Micha³owice, Milanówek, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Podkowa Leśna, Raszyn

Dam pracę
Do pracy na stoisku z pieczywem
Grodzisk, Milanówek, Ursus. Dzwonić
pon-pt w godz. 8-10, tel. 22 755 82 33
Firma poligraficzna pilnie
poszukuje handlowca –
tel. 502 136 265
Panie na produkcję, firma w Pruszkowie
22 713-81-97, 698-158-780
Stolarza – pomocnika. Komorów
tel. 601 780 136

Nieruchomości - sprzedam
Sprzedam lub zamienię działkę budowlaną
ok. Pruszkowa na mieszkanie ok. 50 m2
w Pruszkowie 501 379 802
Sprzedam działkę rolną o pow. ponad
2,6ha w powiecie grodziskim, gmina
Grodzisk Maz., wieś Tłuste.
Cena : 4,0 mln złotych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
e-mail: plasty-m@wp.pl

Nauka
Angielski dojeżdżam tel. 607 596 383
Matematyka, nauczyciel: 603 713 495

Automoto - kupię
Darmowe złomowanie pojazdów, transport
gratis, tel 502 534 080

Automoto - sprzedam
Kasacja pojazdów (022) 723-46-66
www.szrotkasacja.pl

DOCIEPLENIA STYROPIANEM,
USŁUGA Z MATERIAŁEM (STYRMAN,
TERMOORGANIKA, CERESIT, KABE)
CENY OD 75 ZŁ/M2 506 964 611
Domofony – montaż, serwis
603 375 875
FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA.
TANIO, SZYBKO. WOLNE TERMINY
504 254 479
Gazowe usługi, kotły, kuchnie, montaż
serwis, instalacje tel.601-391-858
Gładzie gipsowe, ścianki działowe,
karton-gips, malowanie 517 698 290

Układanie kostki brukowej.
Kompleksowo 660 336 695
Układanie kostki brukowej i granitowej,
660 306 446
Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344
Usługi glazurnicze 609 316 765
Usługi hydrauliczne. Kompleksowo.
Solidnie. tel.602 681 344
Wynajem kwater pracowniczych,
Pruszków, dogodna lokalizacja, faktury
VAT 601 532 277

Okazja!
Sprzedam
mieszkanie 55m2
w Koszajcu udział
w gruncie.
tel. 798-53-72-64

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

Kupię
Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę.
601 336 063, 500 034 552

Usługi
Anteny – montaż, serwis 603 375 875
ART - Komputery, montaż, rozbudowa,
rozwiązywanie problemów. Tel. 798-080-790

OGRODY - PROJEKT, WYKONANIE.
SYSTEMY NAWADNIAJĄCE.
www.architekturaogrodu.pl,
tel. 0 698 668 468
OGRODY MIODUSZEWSKI.
Kompleksowe projektowanie
wykonawstwo i pielęgnacja ogrodów,
tel. 501 716 866
www.ogrody-mioduszewski.pl
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CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

WULKANIZACJA!
Pruszków, Al. Jerozolimskie 458
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Społeczne Liceum
Ogólnokształcące
Nr 23
Z UPRAWNIENIAMI
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

3URMHNWZVSyãÀQDQVRZDQ\]HħURGNyZ8QLL(XURSHMVNLHM
ZUDPDFK(XURSHMVNLHJR)XQGXV]X6SRãHF]QHJR

Gimazjum
Społeczne
Z UPRAWNIENIAMI
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 2004

.pl
• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
.edu
lo23
s
.
w
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga
ww
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• bezpieczeństwo
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
• dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym
(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie;
klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła
przedmiotowe
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka
• stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie)
• taniec
ZNIŻKI CZESNEGO DLA
• koło strzeleckie
RODZEŃSTWA

30%

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 022 758 76 80
e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Tel. (0-22) 728 73 73, (0-22) 728 15 40
Czynne: pn-pt 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 12.00

Centrum Edukacyjne PERFEKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM MECHANICZNE
POLICEALNA SZKOŁA INFORMATYCZNA
SZKOŁA JĘZYKOWA nowość
dla dorosłych, młodzieży i dzieci

niskie czesne
ce
przy bardzo dobrych wynikach wznau
t!
opła
nie
lnie
zwo
zaswiadczenia do wku i zus
czorowym
kształcenie systemem zaocznym i wie

www.szkolydladoroslych.pl
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u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

SKRZYPOVITA
1X DZIENNIE
40 tabletek
unikalna kompozycja
składników wpływających
na włosy i paznokcie oraz
pomagający zachować ich
zdrowy i piękny wygląd.
Tylko teraz + 25 % GRATIS

za jedyne

11,50 ,-

PREZYDENT PRUSZKOWA JAN STARZY¡SKI ZAPRASZA DO WZI¢CIA UDZIAŁU W PROJECKIE
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URZÑD MIEJSKI W PRUSZKOWIE, ul. Kraszewskiego 14/16
PUNKT KONSULTACYJNY - sala 21
otwarty w godz. 9.00 - 17.00 do 30 kwietnia 2010
Druki umów, prezentacja projektu i szczegółowe informacje
na www.pruszkow.pl w zakładce kolektory słoneczne
Umowy podpisywane b´dà w dniach 15.04 - 30.04.2010
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