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Ekrany dla wybranych (losowo)
ALEJE JEROZOLIMSKIE.  Projekt 
przebudowy Alei Jerozolimskich, 
z którym zapoznaliśmy czytelników 
w poprzednim WPR, wzbudził 
powszechne, żywe zainteresowanie. 
Niestety, poznawany szczegółowo 
wzbudza coraz większe 
kontrowersje…

Straszy w nim nie tylko wizja tran-
zytu przez Pruszków dla wyjeżdża-
jących z  Warszawy na autostradę 
A2 (o czym pisaliśmy), czy zabranie 
mieszkańcom większości przejść dla 
pieszych (o czym jeszcze szczegóło-
wo nie pisaliśmy). Największe emo-
cje wzbudza sprawa ochrony miesz-
kańców pobliskich posesji przed 
szkodliwym wpływem zwiększone-
go ruchu na nowej trasie, a szczegól-
nie planowana lokalizacja (a raczej 
jej brak) ekranów dźwiękochłon-
nych. Emocjom trudno się dziwić 
zwłaszcza, gdy dotykamy kolejnego 
absurdu…
 Odcinek zachodni trasy od Mi-
chałowic do Pruszkowa opracowu-
ją dwie fi rmy projektowe, wybra-

Światełko w tunelu- kuriozalna sy-
tuacja znajdzie wreszcie szczęśliwe 
rozwiązanie   CZY TAJ WIĘCEJ S4

Zegarowa eko-bomba - zaśmiecone 
środowisko odbiera ludziom chęć 
do przebywania na łonie natury 

 CZY TAJ WIĘCEJ S3

Kulturalny Pruszków - jest szansa, że-
by Pruszków coraz mocniej kojarzył 
się z kulturą…  CZY TAJ WIĘCEJ S2

Piastowski Pałac zagraża życiu miesz-
kańców - pozbawiony okien i stropu, 
zawalone ściany, piwnica zalana wo-
dą…  CZY TAJ WIĘCEJ S8

Debiut motocyklisty z Otrębus - w kla-
syfi kacji generalnej pucharu Suzu-
ki GSX-R Karol zajął 4 miejsce, a do 
podium zabrakło niewiele   CZY TAJ 
WIĘCEJ S15

Nowy trener – stare problemy - Prze-
mysław Cecherz ma uratować dru-
żynę „Znicza” przed spadkiem z I ligi 
  CZY TAJ WIĘCEJ S15

W NUMERZE:

zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

otwarte 
w godz.

7:00 - 18:00

otwarte 
w godz. 

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

CENTRUM MODY w NADARZYNIE, AL. KATOWICKA 51,  05-830 NADARZYN

tel. 022 739 55 00  www.centrummody.com.pl
godz.otwarcia  pon-sob.: 10.00 - 18.00  ndz.: 10.00 - 15.00

ŚLUB? 
CEREMONIE? 
WAŻNE OKAZJE?

SAMOCHODY NA PODUSZKACH

Tel/Fax: 022 758 65 74 
Pruszków, ul.Domaniewska 8

www.sklep.intrak.com.pl
montaż, serwis

ne w drodze kolejnych przetargów. 
Przelotową, 8-kilometrową trasę 
dojazdową do wysokości pruszkow-
skich Tworek projektuje fi rma WBP 
Zabrze, zaś dużo krótszy, miejski 
odcinek od Tworek do wiaduktu 
ul. Poznańskiej wzięła na warsz-

tat fi rma EGIS Poland z  Warsza-
wy. Styk obu projektów znajduje się 
150 m za skrzyżowaniem z ul. Par-
tyzantów w  Tworkach, tuż przed 
słynnym zwężeniem (które także 
po przebudowie będzie węższe, bo 
dwu-, a nie trzypasmowe, jak resz-

ta). Miejsce połączenia obu projek-
tów okazuje się ważne, bo styk ten 
zaplanowano w okolicy, gdzie po 
obu stronach trasa będzie prze-
chodziła w bezpośredniej blisko-
ści domów mieszkalnych.
CZY TAJ WIĘCEJ   S4
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W Pruszkowie nie powstanie pierw-
szy park kulturowy na Mazowszu. 
Ale może powstać drugi. Złoty me-
dal za szybkość działania zapewni-
ło sobie już inne miasto Metropolii 
Warszawskiej, Wołomin, który też 
chce być kojarzony z kulturą, dzie-
dzictwem narodowym i  ze szla-
chetnymi i atrakcyjnymi przedsię-
wzięciami. Jednak Pruszków mo-
że zdobyć medal srebrny, stanąć na 
podium, na którym zmieści się ktoś 
jeszcze. Zawody jeszcze się nie za-
kończyły.
 Wołomin może posłużyć ja-
ko wzór. To właśnie to miasto ja-
ko pierwsze zdobyło się na odwa-
gę przekształcenia pomysłu w fakt. 
Park kulturowy „Ossów – Wrota 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku” zo-
stał już w zgodnej współpracy z bur-
mistrzem ustanowiony uchwałą ra-
dy miejskiej. Park obejmuje pole bi-
twy, na którym zginął ksiądz Ignacy 
Skorupka. Tam Polacy pod dowódz-
twem Józefa Piłsudskiego obronili 
cywilizację zachodnią i zmienili losy 
świata. Ponieważ pole bitwy rozcią-
ga się też na terenach sąsiedniej gmi-
ny Zielonka, jej rada również utwo-
rzyła park kulturowy dopełniający 
ten wołomiński. Historia natchnęła 
gminy do zgodnej współpracy dla 
wspólnego dobra. Park kulturowy 
oznacza ochronę objętego nim pola 
bitwy przed przytłaczającą albo nie-
pasującą zabudową, a także promo-
cję pamięci o wielkim historycznym 
wydarzeniu.
 Pola historycznych bitew to tyl-
ko jedna z wielu wartości, do któ-

rych ochrony i promocji może słu-
żyć park kulturowy. Ustawa pozwala 
gminom ustanawiać parki obejmu-
jące zabytki, krajobraz kulturowy, 
a  także przyrodę, gdy jest nieod-
łączna od kultury jak w  przypad-
ku ogrodów, w tym miast ogrodów. 
Jeden park kulturowy może chro-
nić i promować różnorodne skarby 
stworzone przez człowieka i naturę. 
Nie musi przy tym być terytorialnie 
zwarty. Może przypominać archi-
pelag wysp. Wszystko po to, by nie 
pominąć ważnych i cennych obiek-
tów. Taki archipelag dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego ist-
nieje w Pruszkowie. Gdyby wszyst-
ko to, co cenne zostało objęte par-
kiem kulturowym, miasto uzyska-
łoby nowy wizerunek. Żaden obiekt 
z osobna nie wypromuje miasta tak, 
jak wszystkie razem – wspólnymi si-
łami.
 Niech razem w  jednym par-
ku kulturowym miasta Pruszko-
wa znajdą się Park Potulickich ra-
zem z obiektami pałacowymi i mu-
zeum, górujący nad miastem neogo-
tycki kościół, fabrykanckie pałacyki 
i mieszczańskie kamieniczki, uni-
kalna w Polsce linia WKD – pomnik 
myśli urbanistycznej i technicznej II 
Rzeczypospolitej, zabytkowy szpital 
w Tworkach – jedyny na Mazowszu 
kompleks szpitalny sławny w  Eu-
ropie, stare fabryki, czy Dulag 121 
– niemiecki obóz przejściowy dla 
cywilnych mieszkańców Warsza-
wy i okolic wypędzanych ze swoich 
domów w trakcie i po zakończeniu 
Powstania Warszawskiego. Każde 

z tych miejsc budzi zainteresowanie 
i czasem podziw, ale dopiero obej-
rzane razem pokazują dynamizm 
miasta jego związek z kulturą i wiel-
kimi wydarzeniami historycznymi.
 Park kulturowy to program 
ochrony i  promocji. Ochrona nie 
musi być tak ścisła jak w przypad-
ku wpisania układu urbanistycz-
nego do rejestru zabytków, ani jak 
w przypadku ustanowienia rezerwa-
tu przyrody czy parku narodowego. 
Rada gminy może harmonijnie po-
godzić potrzeby ochrony z potrze-
bami rozwoju. Na tym skorzystać 
mogą w szczególności mieszkańcy 
i właściciele nieruchomości, hotele, 
restauracje i sklepy, bo miejscowość 
staje się bardziej atrakcyjna, przycią-
ga ludzi i pieniądze.
 Świetnym sposobem promo-
cji będzie ścieżka turystyczna przez 
park kulturowy, zwiedzanie po kolei 
wszystkich wysp tego archipelagu. 
Można potraktować park jako pro-
dukt turystyczny, świetny pomysł 
na wycieczki, zwłaszcza weekendo-
we dla mieszkańców całej Metropo-
lii Warszawskiej zainteresowanych 
historią, dziedzictwem kulturowym, 
różnymi rozdziałami w rozwoju cy-
wilizacji.
 Wielu Warszawiaków i  miesz-
kańców innych miast i  gmin Me-
tropolii jeździ dziś do Pruszkowa na 
atrakcje sportowe. Można ich zachę-
cić, by przyjeżdżali – najlepiej WKD 
ką, albo koleją Warszawsko Wiedeń-
ską – do parku kulturowego. Niech 
Pruszków równa się kultura.

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

Kulturalny Pruszków
OPINIE. Nazwa Pruszków kojarzy się na wiele sposobów. Na przykład kojarzy się ze 

sportem. Dzisiaj jest szansa, żeby Pruszków coraz mocniej kojarzył się też z kulturą.

Fotonews

24 października (sobota) odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom 
konkursu literackiego  „Na bursztynowym szlaku”, organizowanego przez 
Gazetę WPR oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.  Laure-
atami zostali: Ewelina, Krzyś i Milena. (na zdjęciu) [Fot. BS]

OKIEM NACZELNEGO. Możecie Państwo wierzyć lub nie, ale mediom nie jest lekko. 
A już szczególnie nielekko bywa mediom lokalnym. Nie jest to informacja powszechnie zna-
na, choć ani ona specjalnie tajna, ani nawet poufna. Z drugiej strony powszechnie uważa się, 
że jak nie wiadomo dokładnie, o co chodzi, to najczęściej chodzi o… No o co?

www.gazetawpr.pl
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Niezauważona przez WPR „aferka” 
i stłumiona wolność

Oczywiście o kasę. A jeśli nie o nią to o: 
spisek, powiązania, zmowę milczenia, 
działanie w złych intencjach i  porozu-
mieniu. Do pełnego kompletu braku-
je jeszcze tylko mafii, żydów, cyklistów 
i międzynarodowego sprzysiężenia wia-
domych sił. Takie i podobne rozważania 
stały się dominującym tematem dywa-
gacji autorów postów, publikowanych 
w ostatnich dniach na łamach interne-
towego Forum, dotyczącego Pruszkowa.
 W charakterze dekoracyjnego ele-
mentu scenograficznego występu-
je wątek dotyczący uległości ubezwła-
snowolnionej przez Starostwo Prusz-
kowskie lokalnej gazety WPR, która 
z wiadomych względów zupełnie te-
go zamieszania nie zauważyła i nie ra-
czy na bieżąco informować czytelni-
ków o niecnych zamiarach, powiąza-
nych z nią niejasnymi interesami pro-
tektorów, czy jak kto woli sponsorów. 
Co gorsza, o  związkach tych gazeta 
nie uprzedza nieświadomego czytel-
nika „na pierwszej stronie” (co jak wia-
domo jest zwyczajem w naszym kraju 
powszechnym) i kwalifikować należy 
jako moralnie dwuznaczną manipula-
cję. Na szczęście, jak twierdzi autor po-
stu, „leśny_dziadzio”, tylko „przez małe 
„m”. I to mnie nieco uspokaja. Inny ko-
mentator o wdzięcznym nicku „vglodz” 
idzie o krok dalej i ryzykuje stwierdze-
nie: „Nie mamy w Polsce, a tym bar-
dziej w Pruszkowie, wolnej prasy. Jest 
tylko prasa w różny sposób powiązana. 
I od długości łańcucha (czyli łączących 
instytucje publiczne i "wolną" prasę sys-
temu umów ogłoszeniowych, sponso-

ringu, wkładek tematycznych, rekla-
mowych) zależy rzeczywisty zakres 
wolności publikowania”. 
 Jestem zobowiązany autorom po-
stów za troskę i zaniepokojenie sytuacją 
wolnej prasy. W Pruszkowie zwłaszcza. 
Jesteśmy głęboko wdzięczni za okazane 
nam wsparcie i obronę naszego prawa 
do właściwej oceny działań samorządu 
powiatowego, usiłującego tłumić na-
szą wolną myśl dziennikarską, poprzez 
zakaz publikacji materiałów ujawnia-
jących ich niecne knowania. Ośmiele-
ni obywatelskim wsparciem postano-
wiliśmy zebrać się na odwagę i wbrew 
zdrowemu rozsądkowi i własnym inte-
resom postawić kilka trudnych pytań. 
 Po co i dla kogo przeprowadza się re-
mont i modernizację hali MOS,  jeśli do 
tej pory warunki w niej panujące niko-
mu nie przeszkadzały, a jakieś 10 czy 15 
lat temu była jeszcze w całkiem niezłym 
stanie? Po co budować trybuny dla wi-
dzów, skoro, gdy mecze oglądało się na 
stojąco, sportowe osiągnięcia drużyny 
koszykarzy były dużo poważniejsze? 
Dla kogo buduje się sześć ubikacji, jeśli 
do tej pory wystarczały dwie, damska 
i męska? Czy nie jest to, jakaś zawoalo-
wana forma promowania postaw ho-
moseksualnych? Dlaczego Starostwo 
Pruszkowskie zasłania się przepisami 
prawa i nie chce finansować z pieniędzy 
podatnika klubu sportowego? Przecież 
kluby sportowe, gaże zawodników i tre-
nerów od zawsze opłacane były ze spo-
łecznej kasy. Komuś to nagle zaczęło 
przeszkadzać? To, o co chodzi? Jak zwy-
kle. Niewiadomo(?)             Bolo Skoczylas

O modernizacji hali MOS, koszykówce, kompetencjach poszczególnych jednostek samorządu, szansach 
na rozwój, możliwościach i ambicjach w następnym numerze WPR – 13 listopada.



3WWW.GAZETAWPR.PL • 30 PAŹDZIERNIKA 2009 • WPR65

Ekologia

Wydawca: Wydawnictwo Wpr Media (Per Pedes) 
ISSN: 1835-6491, PR: 1183/05, 
Nakład 30.000 egz. 

 http://www.gazetawpr.pl

REDAKTOR NACZELNY: Bogdan Skoczylas 
Kontakt dla czytelników: (22) 728 09 30
w godz. (10.00 - 15.00)  

BIURO REKLAMY I OGŁOSZEŃ:    
Pruszków, ul. B.Prusa 19/7
tel/fax. (022) 728 18 64,
email: reklama@gazetawpr.pl,
dyrektor: Maciej Skoczylas (0) 604 481 482;

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

Elektroniczne wydanie dostępne do pobrania na stronie 
www.gazetawpr.pl. Za treść ogłoszeń redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności. Niezamówionych materiałów 
i utworów Redakcja i Wydawca nie zwracają.

OPINIE. Ekolodzy sygnalizują poważ-
ne zanieczyszczenie gleby i powietrza 
występujące na terenach podstołecz-
nych. Najbardziej szokujący jest fakt, 
że dzieje się tak głównie z przyczyny... 
nas samych. Wydaje się nam, bowiem, 
że pozostawienie kilku niewielkich 
śmieci, spalenie kawałka styropianu, 
czy wyrzucenie azbestowej dachów-
ki gdzieś w krzaki z dala od własne-
go podwórka ma niewielki wpływ na 
zanieczyszczenie środowiska natural-
nego. Nic bardziej mylnego. Ale, przy 
odrobinie dobrej woli i konsekwencji 
możemy ten stan rzeczy zmienić. 

Spalanie śmieci
Często narzekamy na zanieczyszcze-
nie powietrza, na drażniący zapach 
i  dym będący wynikiem spalania 
śmieci. Pali się je nagminnie o róż-
nych porach roku i dnia. Jedni z nas 
robią to raz do roku, inni notorycz-
nie. Najbardziej szkodliwe są te roz-
palane pod osłoną nocy. Ale i ogni-
ska palone w porze dnia służą nie-
rzadko pozbyciu się rzeczy niepo-
trzebnych, a często również szkodli-
wych i dla środowiska, i dla zdrowia 
nas samych. W rezultacie prawie co-
dziennie mamy do czynienia z draż-
niącym i zanieczyszczonym powie-
trzem. Musimy pozamykać wszyst-
kie okna, zabrać dziecko z podwórka, 
przerwać pracę w ogrodzie itp. A nasi 
goście z miasta wracają do domu po-
zbawieni wiary w wiejską idyllę. 
Szczególnie uciążliwa jest sytuacja 
na terenach prowadzonych budów, 
gdzie niemal codziennie spala się 
zbędne pozostałości. Dlaczego? Sko-
ro stać nas na budowę, to chyba stać 
nas również na wywóz śmieci?

Dzikie wysypiska
Innym rezultatem naszej działalno-
ści jest fakt, że otaczające nas tereny 
coraz częściej zamieniają się w dzi-
kie wysypiska śmieci. Materiały bu-
dowlane, azbest, sprzęt AGD, worki 
z pieluchami, podpaskami, zwykły-
mi śmieciami domowymi - wszyst-
ko to napotykamy przy ścieżkach, al-
bo głębiej w krzakach. Obserwuję tą 
niepokojącą sytuację od szeregu lat 
i stwierdzam, że skala zjawiska jest 
zatrważająca. Zmienia się tylko spo-
sób pozbywania się odpadów. 10 lat 
temu śmieci były wyrzucane bezpo-
średnio na pobocza dróg. Obecnie 
jest ich mniej. Być może, dlatego, że 

gminy starają się je sprzątać, a może 
również z powodu świadomości na-
rażenia się na mandat. Teraz wyko-
rzystuje się głównie tzw. tereny ni-
czyje, mniej nadzorowane. Wielkie 
ilości śmieci pojawiają się szczególnie 
w  okresie przed świętami Wielka-
nocnymi, tradycyjnym czasie oczysz-
czania duszy i… posesji. A kto oczy-
ści nasze środowisko, Pan Bóg?

Konsekwencje dla zdrowia
 Generalnie zakładamy, że niewielka 
ilość wyrzuconych i spalonych przez 
nas śmieci jest praktycznie bez zna-
czenia. Ale musimy sobie uświado-
mić, że to właśnie te niewielkie daw-
ki od nas i naszych sąsiadów tworzą 
w rezultacie wielkie dzikie śmietni-
ska oraz czarne chmury nad nami. 
Konsekwencją takiego myślenia jest 
sytuacja, że coraz trudniej nam god-
nie żyć oraz wypoczywać i na wła-
snej posesji, i poza nią. Przecież za-
nieczyszczone powietrze sprzyja roz-
wojowi chorób alergicznych i nowo-
tworowych, zaśmiecone środowisko 
odbiera ludziom chęć do przebywa-
nia na łonie natury. To wszystko na 
dodatek wywołuje stres, którego po-
wodu nie zawsze jesteśmy świadomi. 
Czy można to zmienić?

Samorządy i obywatele ręką w rękę 
Gminy już wiele robią w  celu po-
prawy sytuacji; oczyszczają pobocza 
dróg, organizują akcje sprzątania, 

rozdają ulotki informacyjne, wpro-
wadzają segregację śmieci, sprawdza-
ją umowy mieszkańców z zakłada-
mi utylizacyjnymi. Mimo to sytuacja 
w terenie jest zła.
Przyczynami na płaszczyźnie samo-
rządowej mogą być: niedostatecznie 
określony podział kompetencji mię-
dzy wydziałem Ochrony Środowiska 
i Strażą Miejską, brak skutecznych in-
strumentów kontrolnych i niedosta-
tecznie określone podstawy do inter-
wencji służb porządkowych. W sferze 
obywatelskiej: obojętność, brak wie-

dzy, obawa przed podejrzeniem o do-
nosicielstwo, brak skutecznych dzia-
łań Straży Miejskiej. 
Aby temu zaradzić proponuję:
− Stworzenie racjonalnego podzia-
łu kompetencji pomiędzy poszcze-
gólnymi jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz w ramach struk-
tury wewnętrznej samorządu.
− Sfinansowanie przez gminę 
kosztów wywozu śmieci dla rodzin, 
które nie stać na ich pokrycie, 
− Zapewnienie dostępu do konte-
nerów w okresie przedświątecznym 

za symboliczną zapłatą (dla osób za-
meldowanych w danej gminie, pod 
określonymi warunkami i pod kon-
trolą), 
− Prowadzenie akcji propagando-
wych, uzmysławiających mieszkań-
com negatywne konsekwencje ich 
obojętności wobec środowiska, 
− Wprowadzenie do „regulami-
nu czystości gminy” dodatkowych 
punktów i określenie wymiaru ka-
ry za nieprzestrzeganie porządku 
(na przykład: masowe spalanie gałę-
zi w określonych dniach o określo-
nej porze, 2-3 razy w roku, zachowa-
nie czystości na placach budów) oraz 
wzmożone kontrole Straży Miej-
skiej, mające na celu egzekwowanie 
przestrzegania tych przepisów. 
− Zachowanie czujności obywatel-
skiej.
 Celowo nie poruszam tematu 
podrzucania śmieci przez miesz-
kańców z zewnątrz. To zupełnie in-
ny i trudny do pokonania problem. 
Ale, jeżeli gminy będą skłonne do 
prowadzenia kompleksowej i spój-
nej polityki czystości, to i ten kłopot 
może zostać rozwiązany, na przy-
kład w ramach Związku Międzyg-
minnego “Mazowsze Zachodnie”. 
Pamiętajmy, że najwięcej zależy od 
nas samych. Nie podkładajmy sobie 
ekologicznych bomb, nie stwarzaj-
my zagrożenia dla zdrowia oraz ży-
cia dla siebie, i swoich bliskich, i dal-
szych sąsiadów.

specjalnie dla Gazety WPR - Fiet van de Boel

Zegarowa eko-bomba
[Fot. z archiwum autorki]
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To oczywiste, że kilkunastometro-
wa bliskość ruchliwej trasy przy-
spieszonego ruchu będzie powodo-
wała uciążliwości wynikające z ha-
łasu i zwiększonej emisji spalin. To 
już prawidłowość, że każda zmo-
dernizowana, szersza i  łatwiejsza 
do jazdy droga, w sposób naturalny, 
zdecydowanie zwiększa ruch po-
jazdów. Istnieją jednak sposoby na 
ograniczanie tych uciążliwości. To 
stosowane na całym świecie ekra-
ny dźwiękochłonne. Zna te sposo-
by także inwestor przebudowy Alei 
Jerozolimskich – Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich. Nie tylko 
zna, ale po konsultacjach projekto-
wych z samorządem pruszkowskim 
uznał zgłaszane przez niego wnioski 
za słuszne i zdecydował się je zasto-
sować na przebudowanych Alejach. 
Kłopot w tym, że zaprojektowanie 
ekranów zlecił fi rmie WPB Zabrze, 
co oznacza, że pojawią się one tam, 
gdzie tego wymaga sytuacja, wzdłuż 
całych nowych Alej od Opaczy do 
Tworek… Nie będzie ich jednak na 
odcinku miejskim w Pruszkowie!
 Zanosi się, więc na to, że szczę-
śliwcy łapiący się w projektowanej 
w  Zabrzu 150-metrowej strefi e za 

skrzyżowaniem z ul. Partyzantów 
będą od hałaśliwej trasy odgrodzeni, 
zaś ich bezpośredni sąsiedzi w kie-
runku centrum Pruszkowa, miesz-
kający nawet bliżej przy trasie - już 
nie!
 - Oprotestowaliśmy tą sytu-
ację podczas ostatniego spotkania 
konsultacyjnego z  projektantami 
i przedstawicielami MZDW – mówi 
wiceprezydent Pruszkowa Andrzej 
Kurzela – Jesteśmy jednak szanta-
żowani, że na obecnym etapie prac 
projektowych zlecenie fi rmie EGIS 
doprojektowania ekranów, opóź-
niłoby ukończenie projektu, a więc 
i oddaliłoby rozpoczęcie całej inwe-
stycji (!). Jedyne, co udało się nam 
uzyskać, to obietnica MZDW, że 
w  trybie powykonawczym zosta-
nie zlecone wybudowanie ekranów 
wszędzie tam, gdzie pomiary hałasu 
wskażą taką konieczność, a więc i na 
tym odcinku. 
 Propozycja MZDW nie uspokaja 
nastrojów poszkodowanych miesz-
kańców, szczególnie z rejonów bez-
pośrednio stykających się z  trasą 
uliczek Szpitalnej i Zacisze. Dotych-
czasowe doświadczenia utrwaliły 
w nich świadomość, że jak się cze-
goś nie zmieści w głównej inwesty-
cji, to potem czeka się na to latami.

- To oburzające – mówi Maria Ma-
kowska, mieszkanka narożnej po-
sesji na ul. Szpitalnej – Nowa, po-
szerzona trasa zabierze mi kolejną 
część ogródka, a dziesiątki tysięcy 
samochodów dziennie będzie mi te-
raz przejeżdżać tuż przed oknami. 
Przez bałagan na biurku i niedbal-
stwo nieodpowiedzialnych urzęd-
ników z MZDW,  ja, moja rodzina 
i sąsiedzi będziemy teraz musieli la-
tami znosić hałas i wdychać spali-
ny. W gronie mieszkańców naszego 
osiedla jesteśmy zdecydowani do te-
go nie dopuścić! Rozumiemy potrze-
bę rozbudowy trasy i nie protestuje-

my przeciwko zajęciu pod nią naszej 
ziemi, ale oczekujemy w zamian, że 
inwestor wykona swój podstawowy 
obowiązek wobec nas, to znaczy za-
bezpieczy nas przed ujemnymi skut-
kami swojej inwestycji. Nie pozwoli-
my się lekceważyć i latami wodzić za 
nos na zasadzie „czekaj tatka latka”!
 Sprawa ekranów nabiera dodat-
kowego kolorytu, gdy zajrzymy do 
informacji inwestycyjnych na wo-
jewódzkie strony internetowe. Oto 
oba odcinki budowane będą z róż-
nych źródeł finansowych. Odci-
nek WBP (Michałowice-Tworki) ze 
środków własnych województwa za-

wartych w RPO, zaś miejski odcinek 
EGISu z funduszy unijnych. Ironia 
losu (a może decydentów z MZDW) 
sprawia, że odcinek „krajowy” bę-
dzie posiadał ekrany, zaś „unijny” – 
nie!
 Co na to fi nansująca tę inwesty-
cję i ekologicznie zdyscyplinowana 
Unia?... A unijne tablice informacyj-
ne obowiązkowo przecież umiesz-
czane na każdej inwestycji czynionej 
z unijnej kasy? Jak będą wyglądały 
rozmieszczone wzdłuż drogi, któ-
ra nie spełnia unijnych norm ekolo-
gicznych? 

Olgierd Lewan

Ekrany dźwiękochłonne dla wybranych (losowo)

Trasa podejdzie im prawie pod okna, ekrany dźwiękochłonne w tym miejscu już nie!  [Fot. OL]

MALICHY. O nierozwiązanym od lat 
problemie przejazdu z Malich przez 
Aleje Jerozolimskie w kierunku Pia-
stowa pisaliśmy już szerzej pół roku 
temu. Nazwaliśmy go wówczas „naj-
szerszą ulicą świata”. Planowana 
przebudowa Alej rozwiąże ten pro-
blem… przez ominięcie.

 Trwająca od wielu lat kuriozalna 
sytuacja, w której wielotysięczne, pod-
pruszkowskie osiedle Malichy, sąsia-
dujące bezpośrednio z Piastowem, nie 
jest z nim połączone żadnym prze-
jazdem drogowym przez Aleje Jero-
zolimskie, znajdzie wreszcie szczęśli-
we rozwiązanie. Projekt przewiduje 
ominięcie obecnego wylotu ul. Dol-
nej i połączenie jej szerokim łukiem 
(na tyłach stacji paliw Orlenu) z ul. 
Piastowską. Tym samym mieszkań-
cy Malich uzyskają połączenie z głów-
nym wjazdem do Piastowa, jakim jest 
istniejące skrzyżowanie piastowskiej 
Alei Tysiąclecia z Alejami Jerozolim-
skimi.
 Pomysł to nie nowy, bo rozwiąza-
nie takie rozważały władze Pruszko-
wa od lat. Na przeszkodzie stały jed-
nak zaporowe warunki finansowe, 
jakie postawił właściciel gruntu nie-
zbędnego do wykupienia pod nowy 
łącznik. Proponowane w rozmowach 
niebotyczne ceny od 1 tys. zł do 1 tys. 
euro za metr kwadratowy, praktycz-
nie zamykały jakiekolwiek negocjacje. 
Połączenie tego problemu z rozbudo-
wą Alei Jerozolimskich daje możli-
wość rozwiązania go na drodze słyn-
nej już spec-ustawy drogowej. Dodat-
kową korzyścią dla Pruszkowa będzie 

w tej sytuacji włączenie części kosztów 
przebudowy ul. Dolnej w wojewódzki 
budżet przebudowywanych Alei Jero-
zolimskich.
 - Ulica Dolna to główna ulica Ma-
lich, a  jej stan techniczny od dawna 
wymagał już gruntownego remon-
tu – mówi wiceprezydent Pruszkowa 
Andrzej Kurzela – Do tej pory wstrzy-
mywaliśmy się z nim z uwagi na nie-
rozwiązaną sprawę wylotu na Aleje Je-
rozolimskie, ale dłużej nie możemy już 
czekać. Dlatego jej główny odcinek bie-
gnący przez osiedle aż do torów kolejki 
WKD, przebudujemy sami już w przy-
szłym, 2010 roku. Natomiast jej dalsza 
część, w tym przyszły wyjazd na głów-
ną trasę, poczeka na planowaną przez 
samorząd wojewódzki rozbudowę 
Alei Jerozolimskich. Cieszymy się, że 
będzie realizowany nasz pomysł po-
łączenia ulicy z głównym skrzyżowa-
niem na Piastów, bo to zdecydowanie 
najlepsze rozwiązanie dla Malich.
 W ramach planowanej przebudo-
wy obecny wylot ul. Dolnej na Ale-
je Jerozolimskie przestanie istnieć. Na 

tym odcinku ulica nie dochodząc do 
Alej skręci w prawo, przekształcając 
się w biegnącą wzdłuż nich drogę ser-
wisową dla lokalnej obsługi znajdują-
cych się przy trasie firm i sklepów. Cały 
ruch wyjazdowy na Aleje i w kierunku 
Piastowa zostanie skierowany nowym 
łącznikiem w lewo do skrzyżowania. 
Sam wyjazd na trasę będzie dwupa-
smowy, by umożliwić płynny przejazd 
osobnymi pasami do skrętów. To bę-
dzie jedno z nielicznych skrzyżowań 
pozostawionych na nowych Alejach 
Jerozolimskich, które po przebudowie 
uzyskają status tzw. drogi GP, czyli ar-
terii o przyspieszonym ruchu.
 Co na to mieszkańcy Malich, któ-
rzy wcześniej zamierzali organizować 
już nawet protest drogowy w sprawie 
tego wyjazdu?
 - To rozwiązanie nie jest złe – mó-
wi nam Adam Nowakowski, jeden 
z  członków społecznego komitetu 
mieszkańców – Kłopot w tym, że co 
prawda daje ono nadzieję rozwiązania 
problemu, ale odsuwa to rozwiąza-
nie w czasie. W Regionalnym Planie 

Operacyjnym władze województwa 
wpisały przebudowę Alej na lata 2011-
12, ale przecież już dawały do zrozu-
mienia, że nie są go w stanie termino-
wo realizować. Patrząc na nieudolność 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich można mieć pewność, że te 
terminy nie będą dotrzymane. Tak, 
więc, jak długo przyjdzie nam czekać 
na ten nowy wyjazd? Tego w tej sytu-
acji nie wie nikt. Pewne jest, że jeszcze 
długie lata. A przecież obecnie od ręki 
i bez żadnej przebudowy wystarczyło-
by umożliwić skręt z ul Dolnej w lewo 
w Aleje. Jedyny koszt tego rozwiąza-
nia, to trochę wyobraźni i dobrej woli 
urzędnika, wymiana obecnego znaku 
drogowego nakazującego skręt w pra-
wo, no i być może niewielkie przepro-
gramowanie sygnalizacji świetlnej. 
A nam dałoby to wreszcie połącze-
nie drogowe nie tylko z Warszawą, ale 
i z resztą świata!...
 Rzeczywiście, to zaskakująco pro-
ste rozwiązanie umożliwiłoby miesz-
kańcom Malich przejazd do Piastowa 
po przejechaniu Alejami jedynie 150 
m, a nie jak obecnie 4 km z nawrot-
ką na skrzyżowaniu w Regułach. Nie 
składają więc broni i zamierzają zbie-
rać podpisy pod petycją do MZDW 
o udrożnienie tego wyjazdu.
  - Przez te lata, które miną do budo-
wy nowej drogi, zaoszczędzilibyśmy 
w ten sposób tysiące litrów paliwa zu-
żywanego na niepotrzebne objazdy… 
lub niesamowite nerwy tracone na ła-
manie tego durnego, urzędniczego 
nakazu skrętu w prawo – mówią zde-
sperowani.

Olgierd Lewan

Przejazd Malichy/Piastów – światełko w tunelu!

Aleje Jerozolimskie
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P olskie Linie Kolejowe ogłosiły 
przetarg na drugi etap moder-
nizacji linii Warszawa – Łódź. 
Niestety prace będą prowa-

dzone jedynie na części dalekobieżnej. 
Ucieszą się jednak mieszkańcy Grodzi-
ska. Mamy obietnicę, że modernizacja 
uwzględni zatrzymywanie się pocią-
gów dalekobieżnych w tym mieście.
 Prace, o których mowa, prowadzo-
ne będą na odcinku z Warszawy Za-
chodniej do Skierniewic. Obejmą więc 
również powiaty pruszkowski i gro-
dziski. Niestety mieszkańcy tego rejo-
nu będą musieli jeszcze poczekać na re-
mont torowiska, po którym poruszają 
się pociągi Kolei Mazowieckich i SKM.
 Rekompensatę dostaną jednak 
mieszkańcy Grodziska. – Nowy peron 
nie zostanie wybudowany, ale układ 
torowy będzie przebudowany w ten 
sposób, aby pociągi dalekobieżne mo-
gły zatrzymywać się w Grodzisku – 
poinformowała nas Marta Kaczorow-
ska, rzecznik prasowy oddziału regio-
nalnego PLK w Warszawie. Kwestią 
pozostaje jeszcze rozkład jazdy, któ-
ry oczywiście musi uwzględnić stację 
Grodzisk Mazowiecki.
 Firma, która wygra przetarg będzie 
zobowiązana do wymiany torów, pod-
torza, sieci trakcyjnej. Wątpliwości bu-
dzi jednak jakość usług zaoferowanych 
przez zwycięzcę przetargu. Jak dowie-
dzieliśmy się od Marty Kaczorowskiej, 
jedynym kryterium branym pod uwa-
gę w przetargu będzie cena. Koniec 
przetargu wyznaczono na 24 listopa-
da. Prace mają zakończyć się w maju 
2012 roku.  mm

Dalekobieżne pociągi 
staną w Grodzisku?
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SALON FIRMOWY ZAPRASZA: poniedziałek-piątek godz. 9.00-19.00, sobota 9.00-15.00
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PRUSZKÓW.  Od kilku miesięcy trwa-
ją intensywne prace przy ul. Helenow-
skiej w Pruszkowie. Rozbudowywana 
jest siedziba Miejskiej Opieki Pomo-
cy Społecznej. Jak zapewnia dyrektor 
MOPS, Teresa Kostrzewska ma to na 
celu poprawę komfortu interesantów.
 Obecnie MOPS znajduje się nad 
przychodnią lekarską. W pokojach 
pracuje po cztery lub pięć osób, któ-
re przyjmują interesantów jednocze-
śnie. To mało komfortowa sytuacja, 
gdyż wiadomo, że osoby zgłaszające 
się do MOPS muszą mówić o swo-
ich osobistych problemach. Już sam 
ten fakt jest krępujący, a dodatkowa 
obecność innych interesantów w po-
bliżu powoduje ogromny dyskom-
fort. W tym celu prezydent Prusz-
kowa zdecydował o rozbudowie sie-
dziby opieki społecznej.
 Koniec budowy przewidziano 
na koniec sierpnia 2010 roku. Jak 
powiedział nam kierownik budo-
wy, Jarosław Siemiński, dyrektor 
MOPS mobilizuje i  nalega na jak 
najszybsze zakończenie prac. Póki 
co, to się udaje. Prace wyprzedzają 
plan. Obecnie robotnicy kładą dach 
i  wstawiają okna. Trwa również 
przygotowanie do kładzenia posa-

dzek i  tynkowania. W  przyszłym 
tygodniu rozpocznie się kładzenie 
elewacji. Być może prace będą pro-
wadzone nawet zimą. Obiekt powi-
nien być już zamknięty, a robotni-
kom będzie potrzebne jedynie nie-
wielkie ogrzewanie.
 W nowej części budynku na par-
terze będzie znajdował się dział zaj-
mujący się funduszem alimentacyj-
nym i  obsługą klienta. Na pierw-
szym piętrze ulokuje się administra-
cja wraz z sekretariatem i gabinetem 

pani dyrektor. Na najwyższym po-
ziomie dostępna będzie widoczna 
już sala konferencyjna.
 Wątpliwości budziły jedynie 
fundusze przeznaczone na rozbu-
dowę MOPS, które może lepiej by-
łoby przeznaczyć na pomoc potrze-
bującym. – Nie ucierpiały na tej bu-
dowie żadne zadania, które realizu-
jemy – przekonywała nas dyrektor 
Teresa Kostrzewska. – To nie był ka-
prys, ale konieczność – dodała.

Mariusz Markowski

Pruszkowska opieka społeczna rośnie w siłę

PRUSZKÓW.  W poprzednim wdaniu 
naszej gazety informowaliśmy o ry-
chłym rozpoczęciu od lat oczekiwanej 
przebudowy ulicy Ireny. Wiele wska-
zuje jednak na to, że radość płynąca 
z faktu remontowania tego najbar-
dziej zaniedbanego z ważnych ciągów 
komunikacyjnych miasta, może okazać 
się przedwczesna…
 Jeden z naszych czytelników przy-
słał nam alarmujący list: „Czytam 
w gazecie WPR 64 (…), że ma być no-
wy asfalt, chodniki, ścieżka rowerowa, 
oświetlenie i jeszcze tam coś. A czy po-
myślał ktoś, co zrobić ze ściekami, któ-
re podmywają tą ulicę? Zalewanie te-
go problemu nowym asfaltem nic nie 
pomoże. (…) W czasach kiedy to bu-
dowano fachowców brakowało, dlate-
go brygada montująca kolektor, skła-
dała się z kilku chłopaków z jakiegoś 
PGRu i jakiegoś technika, który wy-
tyczał trasę. Okazało się że rów wy-
kopali zbyt głęboki, więc w pośpiechu 
podsypano piachu na pół szpadla i na 
szmaty z pakułami ułożono ceramicz-
ny kolektor. Zaraz wyszło, że pierwot-
na głębokość była dobra, ale już ni-
komu się nie chciało poprawiać, więc 
całość zasypano stwierdzając, że i tak 
będzie działać. Przyłącza okolicznych 
segmentów wykonano jeszcze go-
rzej, bez spadków, a nawet ze spadka-
mi w przeciwnym kierunku (!).Nigdy 
nie wykonano technicznego odbioru 
tych podłączeń, bo mówiło się, że ten 
szmelc i tak trzeba będzie kiedyś wy-
rzucić. W czasie eksploatacji tego niby-
kolektora ścieki nie raz zalewały nasze 
piwnice. Studzienki rewizyjne i sam 
kolektor stale się zatykały, a ulica to tu, 
to tam, zapadała się. Kilka tygodni te-
mu rozkopano ulicę przed moim seg-
mentem (…) okazało się, że przyłącze 
nie jest połączone z kolektorem, tylko 
leży w ziemi obok, a ścieki wypłukują 
podłoże i dlatego kolektor się zatyka, 
a droga zapada. 
 Brygada remontowa nie mogła do-
brze wykonać naprawy, bo ceramicz-
ne rury kolektora rozpadały im się 
w rękach. Dlatego pozbierano odłam-
ki do kupy, otulono folią zalano ce-
mentem i zasypano to dzieło polskich 
instalatorów. Do następnej naprawy 
podziała. I tak od lat. A może zamiast 
odwalać kolejną prowizorkę, zrobić by 
to wreszcie raz, a porządnie? Władze 
Pruszkowa i Michałowic zrobieniem 
nowej nawierzchni i chodników nie 
pozbędą się tego śmierdzącego pro-

blemu pt. ulica Ireny, bo te ścieki któ-
rędy mają płynąć?”
 Ulica Ireny stanowiąca część ad-
ministracyjnej granicy między Prusz-
kowem i  Komorowem, lokalizację 
ma niezbyt szczęśliwą. Jej przejazdo-
wy charakter łączący oba miasta, po-
woduje spore natężenie ruchu, a więc 
i wzmożone niszczenie nawierzchni. 
Jednocześnie nie ułatwia szybkich in-
terwencji, bo konieczne są w tym przy-
padku wspólne uzgodnienia inwesty-
cyjne obu gmin. Kiedy już więc do tej 
inwestycji po wielu latach oczekiwania 
dochodzi, warto jej poświęcić szcze-
gólną uwagę i działać z rozmysłem.
 Zapytaliśmy w  pruszkowskim 
Urzędzie Miejskim, czy miasto przy-
stępując do przebudowy ulicy ma 
świadomość kryjących się pod ziemią 
ściekowych pułapek.
 - Znamy problem związany z tym 

kolektorem, ale dotyczy on głównie 
jego przeciążenia wodami opadowy-
mi, które dostając się do niego w ilo-
ściach znacznie przekraczających je-
go przepustowość, powodują opisane 
kłopoty – odpowiada nam wicepre-
zydent Pruszkowa Andrzej Kurzela, 
odpowiedzialny za drogi i inwestycje 
– Ulica Ireny nie ma obecnie kanali-
zacji deszczowej, ale po przebudowie 
będzie ją miała. Dzięki temu istniejący 
kolektor będzie obciążony rzeczywi-
ście tylko ściekami, i to w ilości, która 
nie przekracza jego pojemności. Nie-
mniej poważnie potraktujemy ten sy-
gnał i przyjrzymy się temu kolektoro-
wi jeszcze raz. Mamy tu jeszcze czas na 
ewentualne działania, bo nawierzch-
nia ulicy będzie robiona w przyszłym 
roku.
 My też jesteśmy przekonani, że 
warto tej sprawie poświęcić zwiększo-
ną uwagę. Przebudowa ulicy będzie 
kosztowała w sumie (Pruszków i Mi-
chałowice) niebagatelną kwotę 5,5 mln 
zł. Nie byłoby miłe, gdyby okazało się, 
że pieniądze te wpadły w cuchnące, 
ściekowe zapadlisko  pod nowym as-
faltem lub ścieżką rowerową, na świe-
żo wyremontowanej ulicy.

Olgierd Lewan

Czy nową ulicę Ireny 
podmyją ścieki?

PRUSZKÓW-PIASTÓW. W przyszłym 
roku kierowcy jeżdżący między Prusz-
kowem i Piastowem wzdłuż torów do-
czekają się nowej nawierzchni na ulicy 
Tuwima. Obecnie sytuacja wygląda tak, 
że jadąc z Pruszkowa, kierowcy prze-
kraczając granicę miast, „wpadają” do 
gorszego drogowego świata.
 Taka sytuacja powstała po remon-
cie ulicy Bohaterów Warszawy. Na 
modernizację czeka teraz ulica Tuwi-
ma. W przyszłym roku położona zo-
stanie nowa nawierzchnia i zbudowa-
ny chodnik po drugiej stronie ulicy. 
Początkowo miała być wymieniona 
jedynie nawierzchnia, jednak gmi-
na Piastów wnioskowała do powiatu, 
któremu podlega ul. Tuwima, o wybu-
dowanie drugiego chodnika. Obecnie 
bowiem trakt pieszy znajduje się przy 
torowisku, gdzie tak naprawdę nie ma 
posesji. Powiat przychylił się do wnio-
sku miasta.
 – Bez drugiego chodnika stworzy-
łoby się poważne zagrożenie. Ludzie 
przechodziliby często przez ruchliwą 
ulicę, a przecież nie pomalujemy pa-
sów przy każdej posesji – tłumaczy 
burmistrz Piastowa, Zdzisław Brze-
ziński. Ponadto miasto zaproponowa-
ło, aby istniejący już chodnik przezna-
czyć na ciąg pieszo - rowerowy lub tyl-
ko jako ścieżkę rowerową.
 Przy okazji zapytaliśmy o  brak 
ogrodzenia między torowiskiem a uli-
cą. Burmistrz powiedział, że nie mo-
że dojść do porozumienia z kolejami. 
Jako przykład fatalnej współpracy ze 
skostniałą spółką przypomniał budo-
wę kanalizacji blisko granicy z War-
szawą. Wówczas część inwestycji 
wchodziła na teren PKP. Na pozwole-
nie miasto czekało cztery lata.          mm

REGION.  Prawie wszystkie pruszkow-
skie szkoły podstawowe zaangażowały 
się w realizację unijnego programu „Owo-
ce w szkole”. Najmłodsi uczniowie dosta-
ją dzięki temu owoce i warzywa na drugie 
śniadanie. I to bezpłatnie.
 Nowy unijny program realizowa-
ny w Polsce przez państwową Agencję 
Rynku Rolnego ma na celu długofa-
lowe działania dążące do zmiany na-
wyków żywieniowych dzieci i mło-
dzieży. Chodzi o eliminowanie nad-
miernego spożycia nieprzydatnych 
dla organizmu słodyczy i tłuszczów, 
a zwiększanie w diecie udziału boga-
tych w witaminy owoców i warzyw. 
Ponieważ nie chodzi tu o doraźną ak-
cję, a o kształtowanie zdrowych nawy-
ków, program obejmuje najmłodszych 
uczniów z klas I-III w szkołach podsta-
wowych i ma charakter systematycz-
nego dostarczania dzieciom drugie-
go śniadania złożonego z jabłek, gru-
szek, truskawek, marchwi, rzodkie-
wek, słodkiej papryki, ogórków, a tak-
że soków owocowych i warzywnych. 
Finansowany jest z dotacji unijnych, 

a to oznacza, że dzieci otrzymują te 
owoce całkowicie bezpłatnie.
 - Do programu już w pierwszym 
semestrze przystąpiły prawie wszyst-
kie pruszkowskie szkoły – mówi nam 
Jadwiga Przygoda z Wydziału Eduka-
cji pruszkowskiego Urzędu Miasta – 
Obecnie objętych jest nim 842 dzieci. 
Na początek dostawały głównie jabłka 
i słodką paprykę, ale będą też gruszki 
oraz inne warzywa. Jedynie dwie na-
sze szkoły podstawowe nie zdążyły ze 

zgłoszeniem do akcji w pierwszym se-
mestrze, bo okazało się, że jest wyma-
gana zgoda wszystkich rodziców. Ale 
dołączą w następnym, więc wszystko 
wskazuje na to, że włączymy do pro-
gramu dzieci z wszystkich naszych 
placówek. 
 W całej Polsce do programu zgło-
siło się prawie 9,5 tys. szkół, ale więk-
szości z nich nie udało się podpisać 
odpowiednich porozumień z dostaw-
cami. W efekcie w pierwszym seme-
strze bierze bezpośredni udział w ak-
cji ok. 2,5 tys. podstawówek. Oznacza 
to na razie objęcie programem ponad 
150 tys. dzieci. 
 - To świetny pomysł! – mówi diete-
tyk Barbara Walczak – Rodzice trady-
cyjnie dają dzieciom do szkoły „cięż-
kie” od białka i węglowodanów ka-
napki z wędliną czy serem. A szkolne 
sklepiki w pogoni za zyskiem dodają 
do tego słodycze i nafaszerowane che-
mią fast foody, bo to dzieciaki lubią 
najbardziej. W efekcie obserwujemy 
od lat rosnące tendencje do nadwagi 
i otyłości u dzieci. Zwiększa się tak-
że liczba chorób jelitowych. W tej sy-
tuacji program jest unijnym strzałem 
w dziesiątkę! Oby tylko nie miał cha-
rakteru jednorazowej akcji, a rzeczy-
wiście dokonał zmiany tych nawyków.
 Szkoły oraz dostawcy świeżych 
owoców i warzyw, którzy chcą wziąć 
udział w  programie, począwszy od 
drugiego tegorocznego semestru (od 
lutego 2010), mają czas do 16 listopa-
da br. by zgłosić swój akces w Agencji 
Rynku Rolnego.
 A rzeczywiście warto. Statystyczny 
Polak spożywa średnio zaledwie po-
łowę tej ilości owoców i warzyw, któ-
ra przypada na głowę statystycznego 
mieszkańca Unii Europejskiej. Czas 
to zmienić!             OL

Unijny program „Owoce w szkole” Kierowcom będzie 
wygodniej

842 dzieci
skorzystało z programu 

w Pruszkowie

5,5 mln zł
będzie w sumie kosztować 

przebudowa ulicy Ireny
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Informacje&Wydarzenia

ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
CENTRUM EDUKACYJNE PERFEKT

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

Niskie czesne!

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI  
I MODERNIZACJI ROLNICTWA

MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY

POSZUKUJE NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA 
NA SIEDZIBĘ BIURA POWIATOWEGO 

W PRUSZKOWIE

Minimalne wymagania dotyczące nieruchomości: 
 Lokalizacja w granicach powiatu pruszkowskiego  
 Obiekty biurowe
 Powierzchnia użytkowa od 300 do 400 m2 
 Preferowane kondygnacje – parter
 Dostępność do infrastruktury teleinformatycznej
 Miejsca parkingowe dla interesantów na terenie nieruchomości wynajmującego 

Wymagane dokumenty:
 Kopie dokumentów określających stan prawny nieruchomości
 Kopie dokumentów określających stan prawny wynajmującego 
 Opis nieruchomości, z podaniem dokładnej lokalizacji, powierzchni, ilości miejsc parkingowych itp.
 Plany architektoniczne, rzuty poziome oferowanych powierzchni
 Deklaracja o wysokości czynszu brutto za 1m2 oraz sposobie rozliczania kosztów eksploatacyjnych i mediów
 Oświadczenie o zamiarze podpisania wieloletniej umowy najmu   
 Deklaracja w zakresie przystosowania na własny koszt nieruchomości do standardów biurowych ARiMR.
 Oświadczenie o zapoznaniu się ze „Standaryzacją jednostek terenowych ARiMR”. Standaryzacja znajduje się 

w obecnej siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Brwinowie ul. Pszczelińska 99 .

Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 30.11.2009r. do Mazowieckiego Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II 70; 00-175 Warszawa.  

Telefony kontaktowe:  022 536-57-44,  022 536-58-99.

PIASTÓW.   Na rogu ulic 
Godebskiego i Wyspiańskiego 
znajduje się teren z zabytkowymi 
budynkami. W skład kompleksu 
wchodzą trzy ofi cyny, które otaczają 
ruiny czegoś. To coś, to Biały Pałac, 
który w latach świetności dominował 
nad miastem, a teraz zagraża życiu 
okolicznych mieszkańców.

Historia Białego Pałacu, choć nieudo-
kumentowana, brzmi bardzo oka-
zale. Budynek powstał na początku 
ubiegłego wieku. Pierwszym właści-
cielem był carski ofi cer,  który po kil-
ku latach sprzedał posiadłość archi-
tektowi Brunonowi Paprockiemu. 
Ze względu na styl, jaki prezentuje 
pałac, podejrzewa się, że to właśnie 
Paprocki go zaprojektował. Budynek 
znów zmienił właściciela w 1920 ro-
ku. Paprocki zbankrutował, a chęt-
ne na kupno okazało się Wojsko Pol-
skie. Biały Pałac stał się siedzibą kwa-
termistrzostwa dla ofi cerów przyjeż-
dżających do Warszawy z podbitego 
Wilna. Wówczas również przez pe-
wien czas mieszkał tam Charles de 
Gaulle, uczestniczący we francuskiej 
misji wojskowej.  Po II wojnie świa-
towej znajdowały się tam mieszka-
nia komunalne. Wszystkich miesz-
kańców wysiedlono jednak pod ko-
niec lat 70. Od tego czasu budynek 
popadał w ruinę. Nowy właściciel – 
warszawska estrada – nie robił nic. 
W 1990 roku obiekt przejęła gmina. 
Od tego czasu Piastów próbuje sprze-
dać komuś pałac, ale chętnego wciąż 
nie ma. W latach 90. zgłosiło Biały 
Pałac jako siedzibę muzeum Polonii 
światowej, jednak wówczas wybrano 
inny obiekt. Obecnie miasto chcia-
łoby zburzyć pałac i odbudować go 
z zachowaniem dawnego wyglądu. 
– Nasze myślenie idzie w  tym sa-

mym kierunku, w którym zaplano-
wano odbudowę np. Starego Miasta 
po wojnie. Tam autentyczne są tylko 
piwnice, a to nie przeszkodziło, żeby 
kamienice były wpisane na listę kata-
logów zabytków UNESCO – powie-
dział nam burmistrz Piastowa, Zdzi-
sław Brzeziński. Jak sam też przyzna-
je motywem przewodnim rozbiór-
ki jest bezpieczeństwo okolicznych 
mieszkańców.
 Obecnie budynek jest w opłaka-
nym stanie. Pozbawiony okien i stro-
pu, zarośnięty od zewnątrz i od we-
wnątrz. Ściany wewnętrzne są zawa-
lone od dachu po piwnicę, a pozosta-
łe przeżarł grzyb do wysokości pierw-
szego piętra. Piwnica niemal do sufi tu 
zalana jest wodą. Ruiny są ogrodzo-
ne, ale siatka jest licha. Przy budyn-
ku, na ogrodzonym terenie powstało 
już spore wysypisko śmieci. Najbar-
dziej zatrważająco wygląda jednak 
północna ściana pałacu, której nie 
trzymają już stropy. W każdej chwi-
li może dojść do katastrofy, a trzeba 
pamiętać, że tuż pod tą ścianą znaj-
duje się jedna z ofi cyn wchodzących 

w skład kompleksu. W bocznym bu-
dynku mieszka około dziesięciu osób, 
w tym małe dzieci. – W tamtym roku 
zawaliła się wieżyczka. Obecnie czę-
sto słychać spadające cegły. Z dziećmi 
na podwórko zawsze wychodzi żona, 
bo strach wypuścić je same – opisuje 
dramatyczną sytuację jeden z lokato-
rów.
 Sprawa jest pilna, a  tymczasem 
trwa spór pomiędzy burmistrzem 
Piastowa i Mazowieckim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków. Zbi-
gniew Brzeziński powiedział, że kil-
ka lat temu, gdy jeszcze teren nie był 
wpisany do rejestru zabytków, wnio-
skował o rozebranie Białego Pałacu. 
Zgodę wydał nawet powiatowy in-
spektor budowlany, ale wtedy do ak-
cji wkroczył wojewódzki konserwa-
tor zabytków, który wpisał trzy ofi -
cyny i teren do rejestru.  W rejestrze 
tym nie znalazł się jednak budynek 
główny, gdyż wysoki stopień znisz-
czenia sugerował, że wkrótce trze-
ba by było obiekt z niego wykreślić. 
Jednocześnie  konserwator zakazał 
rozbiórki, chciał bowiem odbudo-

wy Białego Pałacu z  zachowaniem 
zewnętrznego wyglądu. Co najcie-
kawsze, burmistrz też myśli o odbu-
dowie, ale dopiero w momencie, gdy 
uzyska na nią środki. Wygląda więc 
na to, że jeśli obie strony mówią praw-
dę, to chcą tego samego. Doszło jed-
nak do niezrozumienia. Konserwator 
odmówił rozbiórki, bo boi się, że te-
mat zniknie, miasto o nim zapomni 
i w miejsce Białego Pałacu powstanie 
coś zupełnie innego. Chce, aby bur-
mistrz Piastowa złożył wniosek o od-
budowę z uwzględnieniem nowego 
przeznaczenia budynku, a nie o roz-
biórkę. Sternik miasta zapewnia na-
tomiast, że po wnioskowanej rozbiór-
ce i zgodzie na nią, będzie szukał pie-
niędzy na odbudowę z zachowaniem 
dawnego wyglądu zewnętrznego. – 
Mamy plan rewitalizacji miasta i pa-
łac znalazł się w tym planie. Można 
uzyskać środki z Unii Europejskiej, 
ale obiekt musi mieć atrakcyjne prze-
znaczenie publiczne, takie jak ośro-
dek kultury, czy biblioteka – mówi 
burmistrz Piastowa.
 Sprawę póki co blokuje Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
do którego rok temu trafi ło odwoła-
nie burmistrza do zakazu rozbiórki 
Białego Pałacu. Dalszy rozwój uzależ-
niony jest od jego decyzji. Burmistrz 
Brzeziński twierdzi, że dopiero po de-
cyzji ministra będzie wiedział, czy ma 
przygotować dokumentację budowy, 
czy odbudowy Białego Pałacu. W ca-
łej sprawie najbardziej poszkodowani 
są mieszkańcy, którzy chcą po prostu, 
żeby zniknęło zagrożenie. Wpraw-
dzie konserwator zabytków ma za-
miar jeszcze w tym roku przeprowa-
dzić kontrolę, ale przegląd przejdą je-
dynie ofi cyny. Ruiny natomiast zosta-
ną na kolejne miesiące.

Mariusz Markowski

Dawna duma Piastowa zagraża życiu mieszkańców List do redakcji
Szanowni Państwo, jak zawsze trafiła do mo-
jego domu gazeta WPR, którą uważam za naj-
ciekawszą wśród lokalnych gazet. Spodziewa-
łam się artykułu dotyczącego zorganizowanego 
Biegu na Żbikowie, ponieważ zawsze interesują 
mnie takie imprezy sportowe. Na Bieg stawiła 
się niemalże cała moja Rodzina - ja, mąż, nasi 
synowie 11 i 2 lata, mama oraz tata. 11-letni syn 
Adrian oraz mój tata wzięli czynny udział w tej 
imprezie. Pozwólcie Państwo, że postaram się 
krótko opisać swoje wrażenia. Bieg zorganizo-
wany był dość słabo logistycznie. W czasie wrę-
czania nagród okazało się, że Ci, którzy wcale 
nie brali udziału w imprezie - właśnie ją wygrali. 
Oczywiście - pomyłka i nawet nie zabierałabym 
Państwu czasu na czytanie tego maila, ale wła-
śnie w WPR odkryłam kolejny błąd/pomyłkę lub 
"kłamstwo i oszustwo" jak to nazwał mój 11 let-
ni syn. W dniu Biegu zapisywał się mój tata. Po-
dał imię, nazwisko i gdy chciał podać swój wiek - 
tak jak to czynili inni zapisujący się na Bieg usły-
szał - "że jest to niepotrzebne i bez znaczenia". 
A jakie miało to jednak znaczenie okazało się, ze 
przeczytaniu Państwa artykułu w WPR. Rower 
stacjonarny był ufundowany dla najstarszego 
uczestnika imprezy - odebrał go 58 letni Miro-
sław Komor. Najstarszym uczestnikiem był jed-
nak mój tata - Tadeusz Parczewski ur. 3 sierpnia 
1949 roku. Można powiedzieć - no cóż, stało się. 
Można, ale wiem, że ten rower powinien stać w 
mieszkaniu moich Rodziców - a na jesienne i zi-
mowe wieczory byłby idealny do treningów. Mój 
tata oczywiście nadal będzie biegał i brał udział 
we wszelkich imprezach biegowych. Ja cieszę się 
na nową, piękną tradycję w Pruszkowie (choć jak 
wspomniałam - myślę, że można było ten bieg 
zorganizować lepiej) w przyszłym roku może 
włączę się w przygotowania? Sama tańczyłam 
przez prawie 20 lat w Zespole "Pruszkowiacy" i 
rozsławiałam Pruszków w świecie. Co mam jed-
nak powiedzieć mojemu synowi? Że tak już jest 
na świecie, że nie ma sprawiedliwości i prawdy? 
Że o wszystko trzeba się rozpychać łokciami, że-
by cokolwiek osiągnąć? Ze wiele rzeczy dzieje się 
niezależnie od naszej uczciwości?
Nie wiem, co powiedzieć... 
Z poważaniem
Iwona Telep-Piątkowska, 
25 października 2009
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Informacje&Wydarzenia

Okna PCV, aluminum, drewno

Drzwi wewnetrzne, zewnetrzne

˚aluzje, Rolety
Moskitiery, Parapety

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

PROFIL
okna i drzwi

RATY

Studia Firmowe Mebli Kuchennych

Skierniewice, ul.Mszczonowska 33/35, tel/fax(46) 832 53 32

Milanówek, ul.Królewska 64A, tel/fax(22) 724 93 00

Sochaczew, ul.Żeromskiego 9, tel/fax(46) 862 16 27

www.bis-meble.com.pl  •  e-mail: bis-meble@bis-meble.com.pl

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY

Fryzjerstwo
w domu klienta
Baleyage od 65 zł!

Pruszków, Piastów, Komorów

502 099 933

W sobotę 10 października odbyło się ju-
bileuszowe spotkanie z okazji 25-le-
cia Towarzystwa Absolwentów Wy-
chowanków i Przyjaciół Gimnazjum 
i Liceum im. Tomasza Zana, najstar-
szego liceum w  Pruszkowie. Uro-
czysta impreza zgromadziła kilku-
dziesięciu absolwentów liceum z ne-
storami - panią Haliną Dobrowol-
ską (świadectwo dojrzałości 1930!!!) 
i księdzem profesorem Wojciechem 
Tabaczyńskim (matura 1939) oraz 
grono byłych i  aktualnych peda-
gogów: z  zasłużonym wieloletnim 
b. dyrektorem szkoły Stefanem Gie-
wartowskim, aktualną dyrektor p. 
Bożeną Grzybowską oraz szczególnie 
lubianym przez uczniów b. nauczy-
cielem WF-u i Przysposobienia Woj-
skowego Bronisławem Siemdajem.
 Druga mniej ofi cjalna część jubi-
leuszu uświetniona była, specjalnie 
przygotowanymi na tą okoliczność, 
występami estradowymi piosenka-

rek, absolwentek „Zana” Urszuli Bla-
szyńskiej i Elżbiety Marciniak wraz 
z  mężem Jerzym Kuszakiewiczem, 
a  także recitalem fortepianowym 
najmłodszej uczestniczki spotkania, 
córki absolwentów liceum Basi Sy-
bilskiej. Spotkanie zakończył werni-
saż wystawy malarstwa byłych wy-
chowanków szkoły: Marka Prędo-
ty i akwarelisty oraz rysownika Jana 
Gołębiewskiego. 
 Wystawę można oglądać do 
końca listopada w galerii na piętrze 
Spółdzielczego Domu Kultury przy 
ul. Hubala 5. 
 Korzystając z okazji informujemy, 
że w dniu 27. listopada br. planowane 
jest zorganizowanie Forum Dysku-
syjnego n/t Tradycja, Teraźniejszość 
i Przyszłość L.O. im. Tomasza Zana 
w Pruszkowie. Organizatorem forum 
jest Stowarzyszenie Obrońców Loka-
lizacji i Tradycji L.O. im. Zana. To 
samo stowarzyszenie wraz z Towa-

Jubileusz Towarzystwa Absolwentów „Zana”
rzystwem Absolwentów i Radą Ro-
dziców postanowiło wykonać tabli-
cę upamiętniającą pracę i dokonania 
Dyrektorów L.O. im Zana w latach 
1921–2009. Uroczystego odsłonięcia 
i poświęcenia tablicy dokonać ma JE 
Arcybiskup Henryk Hoser – Biskup 
Diecezji Warszawsko –Praskiej (rów-
nież absolwent L.O. im Zana) w dniu 
27 listopada 2009 r. o  godz. 16:30 
w  gmachu liceum. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają na uroczystość 
wszystkich mieszkańców Pruszkowa 
a szczególnie uczniów i absolwentów 
Zana.
 Osobom, które zechcą wesprzeć 
fi nansowo to przedsięwzięcie podaje-
my nr subkonta rachunku Rady Ro-
dziców L.O. im Zana:
38 8016 003 2000 0020 0000 0198 
Bank Spółdzielczy
Koniecznie z dopiskiem: „Tablica upamiętnia-
jąca dyrektorów L.O. im. T. Zana 1921-2009”

Józef Wrzosek

Pomagają niepełnosprawnym od 10 lat!

GRODZISK MAZ. Od dziesięciu lat grodzi-
skie Radio Bogoria emituje cykl audycji ra-
diowych, poświeconych problemom niepeł-
nosprawności. Pomysłodawcami i autorami 
nietuzinkowego i potrzebnego projektu są 
dwaj dziennikarze radiowi: Marek Kona-
rzewski i nasz redakcyjny kolega Jerzy Fi-
jałkowski.

- Projekty i działania takie jak to po-
wodują, że mamy szansę być trosz-
kę lepsi – powiedział Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska Ma-
zowieckiego gratulując autorom wy-
trwałości i konsekwencji w realizacji 
pomysłu, w trakcie poniedziałkowego 
(26.października) spotkania z okazji 
jubileuszu dziesięciolecia i nieustan-
nej obecności na antenie radia. 
 - Zrealizowaliśmy myśl, któ-
ra wówczas przyszła nam do głowy. 
Myśl stworzenia cyklicznej audycji ra-
diowej mówiącej o życiu osób niepeł-
nosprawnych, o ich codziennych trud-
nościach, o  problemach ich rodzin 
i opiekunów. Po prostu staraliśmy się 
zwrócić uwagę nas wszystkich, że taki 
problem istnieje, że nie można go nie 
zauważać. „My Jesteśmy”, tak brzmi 
tytuł cyklu. Ma uświadomić naszym 
słuchaczom jak trudno jest być nie-
pełnosprawnym – skromnie odpo-
wiedzieli autorzy Marek Konarzewski 

i Jerzy Fijałkowski. 
 Ile tych audycji poszło w eter? Nie 
sposób zliczyć. Postaramy się to zrobić 
przy okazji następnego jubileuszu - za 
dziesięć lat.
 W ciągu tych pierwszych dziesięciu 
lat obecności w eterze, konsekwentnie 
i nieustannie informują o przepisach 
prawa, o możliwościach, o uprawnie-
niach, o sposobach ich egzekwowa-
nia. Rozmawiają, przekonują, nama-
wiają. Jednym z  wielu przykładów 
ich działalności były akcje pomocy 
w rocznych rozliczeniach z fi skusem, 
możliwości przysługujących niepeł-
nosprawnym dodatkowych odliczeń 
podatkowych lub eliminowania ba-
rier czy utrudnień komunikacyjnych. 
W „My jesteśmy” mogliśmy usłyszeć 
i poznać bliżej osoby, które dzięki swo-
jej aktywnej postawie potrafi ły udo-
wodnić, że mimo niepełnosprawno-
ści można odgrywać ważną rolę w ży-
ciu publicznym, zawodowym, spor-
towym, kulturalnym i artystycznym. 
Gratulujemy.

Bolo Skoczylas

Radio Bogoria -  94,5 FM, 
w każdy drugi i czwarty poniedziałek, 
godz. 11:30. 
Zapraszają Marek Konarzewski 
i Jerzy Fijałkowski

Ostatnio, dzięki uprzejmości jednej z rodzin zastęp-
czych, mogliśmy zapoznać się z Ich zdaniem na temat, 
cech, jakimi powinna się charakteryzować osoba, ro-
dzina chcąca zostać zawodową rodziną zastępczą, 
oraz jakie pytania warto jest sobie zadać, zanim po-
dejmie się decyzję o rozpoczęciu procesu stawania się 
zawodową rodziną zastępczą. 
 Dzisiaj pragnę przedstawić równie ważne, jeśli 
nie najważniejsze głosy w całym przedsięwzięciu, ja-
kim jest tworzenie rodzin zastępczych. Słowa Tych, dla 
których fakt, iż należą, bądź w jakimś momencie swo-
jego życia stają się częścią pewnej rodziny wiele zmie-
nia. 
 Tak jak miało to miejsce w poprzednim artykule 
pragnę przedstawić państwu fragmenty rozmowy, ja-
ką przeprowadziłam z aktualnie dwudziestotrzy let-
nim Maciejem będącym rodzonym dzieckiem rodziny 
zastępczej, aktualnie nadal mieszkającym z rodzicami, 
oraz dwudziestosześcio letnim Rafałem, który trafi ł 
do rodziny zastępczej jak miał piętnaście lat, i zaczął 
żyć samodzielnie w wieku 19 lat.
Posłuchajcie Państwo, jakich odpowiedzi udzielili na 
zadane przeze mnie pytania:

Pyt nr 1: Macieju, Rafale, to pytanie zadaje Wam obu. 
Patrząc z perspektywy dorosłych już ludzi, Jak dzi-
siaj postrzegacie instytucję zawodowej rodziny za-
stępczej?

Rafał: Dobrze, że są takie rodziny. Dla mnie to było 
wybawienie. Nie musiałem być w placówce, jakimś 
wielkim molochu, gdzie posiłki je się na stołówce i jest 
się ciągle jakby w „w hotelu lub na koloniach”. Tu mo-
głem się trochę poczuć, jak w domu.

Maciej: Jakby tak popatrzeć na całość i z dystansem, 
to zgadzam się z Rafałem – moim „starszym bratem”. 
W życiu tak się czasem składa, że nie ma się tego do-
mu rodzinnego. Chyba lepiej trafi ć do takiej rodziny, ja-
ką byliśmy, niż siedzieć gdzieś w placówce, gdzie wy-

chowawcy są na zmiany i nikt nie jest w domu.

Pyt nr 2:  Jaką korzyść, dobre doświadczenie wynieśli-
ście dzięki temu, że byliście członkami zawodowej ro-
dziny zastępczej?

Maciej: Oj, oj! Najpierw to była złość na rodziców, że 
chcą taką rewolucję zrobić. No bo nagle pojawiają się ja-
cyś „obcy”. Tak  było przecież z Rafałem. Chyba na pew-
no teraz jestem mniejszym samolubem. Nauczyłem się 
bardziej myśleć, że liczy się coś więcej niż własny interes.

Rafał: To była szansa, chyba z niej skorzystałem. Po-
znać „bardziej normalną” rodzinę i w niej żyć. Uczyłem 
się, że można inaczej. Inaczej niż było u mnie. Chyba te-
raz bardziej wiem, jak chcę, żeby było u mnie w domu, 
choć przecież w tej naszej rodzinie zastępczej też różnie 
się układało.

Pyt nr 3: Macieju, jak nastoletni jedynak odbierał fakt, 
iż będzie mieć „starszego brata”? Jak Twoim zdaniem 
warto porozmawiać, o co zadbać w rozmowie z rodzo-
nymi dziećmi, kiedy:   a) Podejmuje się decyzję o chęci 
bycia zawodową rodziną zastępczą, b) Przychodzi mo-
ment, kiedy do rodziny dołącza „nowy brat lub siostra”.

Maciej: Dobrze, żeby w ogóle rozmawiać, a nie milczeć w 
tej sprawie. Ja wiem, że to musiała być decyzja rodziców, 
a nie moja. Lecz fajnie byłoby móc mówić co się o tym 
myśli. Tak, żeby ktoś i mnie posłuchał. No i jak to w ogó-
le będzie. Bo przychodzi nowy „łepek” i co dalej. Dobrze 
pogadać, jak to ma być dalej.

Pyt nr 4: Rafale, jak to jest kiedy trafi a się do nowej ro-
dziny? Jakie momenty dla Ciebie były najbardziej zna-
czące w tych pierwszych chwilach zmiany?

Rafał: Jest się w sumie obcym. Dużo niepewności. Oni 
wszystko wiedzą co i jak, a ja jestem „głupi” bo nie wiem, 
jak oni żyją. To było trudne. Takie najważniejsze było to,                        
że mogłem normalnie pogadać z Maćkiem. On mi dużo 

opowiedział. Jak już przestał się na mnie wściekać za 
to, że jestem (śmiech).

Pyt nr 5: O co według Ciebie warto jest zadbać w tym 
pierwszym kontakcie?     

Rafał: Chyba, żeby zacząć wspólnie być coś ze sobą 
razem robiąc. Myśmy zrobili wtedy trochę remontu i 
sprzątania. Takie robienie razem było lepsze niż sie-
dzieć i patrzeć w telewizor albo tylko gadać.

Pyt nr 6: Co według Ciebie instytucja zawodowej ro-
dziny zastępczej umożliwia dzieciom wchodzącym w 
taką rodzinę i czy jest to takie „oczywiste” dla kogoś 
trafi ającego do takiej rodziny? 

Rafał: No jest to szansa na zmianę, na trochę więcej 
normalności w takim mało normalnym świecie. Ale to 
wiem teraz. Wtedy to była jedna wielka panika.

Pyt nr 7: Macieju, Rafale, gdybyście mieli podać po 
jednym przewodnim haśle, a) mającym zachęcić ludzi 
do stawania się rodzinami zastępczymi

Rafał: Jeśli możesz pomóc to zrób to z serca.

Maciej: Są tacy którzy czekają, a póki co się gdzieś 
„bezdomnie pętają”.
b) mającym zachęcić do zastanowienia się po raz ko-
lejny kandydatów, czy funkcja zawodowej rodziny 
zastępczej, to jest to, czego faktycznie pragną:

Maciej: Takie dziecko, jak ja to 20 razy trudniejsze niż 
opieka nad psem. Masz na to siły?

Rafał: Oj, nic nie przychodzi mi do głowy. Może, żeby 
pomyśleli na ile już sobie radzą z dziećmi.

Bardzo dziękuję Wam za możliwość poznania choć 
trochę perspektywy dzieci żyjących w rodzinach za-
stępczych.

Marta Parnicka - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

… Są tacy którzy czekają, a póki co się gdzieś „bezdomnie pętają”…
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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1. Przedmiot zadania – prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Domu Pomocy Społecznej dla 
Dzieci i  Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego 
wraz z udzieleniem dotacji z budżetu państwa na finansowanie jego realizacji. Zadanie dotyczy prowadzenia 
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie:

1) umieszczonych w domu pomocy społecznej na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 
roku ( w liczbie nie większej niż dla 91 osób)

2) umieszczanych na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. (w ramach posiadanych wolnych 
miejsc, nie więcej jednak niż 93 mieszkańców, łącznie z osobami wymienionymi w punkcie 1). 

II. Wysokość dotacji na realizację zadania

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2010 r. – 2012 r. dla mieszkańców skierowanych do domu pomocy 
społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. odpowiadać będzie wysokości dotacji przekazanej na ten cel przez 
Wojewodę Mazowieckiego. Zarówno wysokość dotacji jak też liczba miejsc dotowanych może ulec zmianie w 
wyniku decyzji Wojewody Mazowieckiego. 
W dniu ogłoszenia konkursu Powiat Pruszkowski przekazuje środki finansowe z dotacji Wojewody 
Mazowieckiego na 91 miejsc dla Domu Pomocy Społecznej.
Dotacja na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w każdym roku budżetowym zmieniana jest decyzją 
Wojewody Mazowieckiego po przyjęciu budżetu państwa i będzie przekazywana na funkcjonowanie placówki 
zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego przekazanymi w latach 2010, 2011, 2012.  W następnych 
latach kwota ta będzie zmieniana poprzez odpowiednie decyzje Wojewody Mazowieckiego. 
Zlecający nie przewiduje dotacji na utworzenie lub rozszerzenie zakresu działalności domu pomocy 
społecznej. 

III. Termin i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku
Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 
2008 r Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).
Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, jeśli cele 
statutowe tych podmiotów obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.
Wzór oferty na realizację zadania znajduje się na stronie www.powiat.pruszkow.pl lub www.bip.powiat.
pruszkow.pl. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 29  ustawy o pomocy społecznej oraz 
w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej    z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty 
podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427). Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty 
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 r. oraz sprawozdanie za trzy kwartały 2009 r.; w 
przypadku podmiotu działającego krócej sprawozdanie za okres prowadzenia działalności, 

3) aktualne odpisy dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do 
wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej,

4) statut,
5) oświadczenie o spełnieniu wszelkich norm technicznych i bezpieczeństwa przez obiekty domu pomocy 

społecznej,
6) kopię zezwolenia wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej,
7) referencje.
 

Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Załączniki winny być 
złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w formie uchwały, 
po przedstawieniu propozycji przez Zespół Opiniujący powołany zarządzeniem Starosty Pruszkowskiego.
Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy szczegółowo 
określającej warunki i termin realizacji zadania, zgodnie z wzorem umowy stanowiącej załącznik do 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego 
wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr  61, poz. 545).
Umowa będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. 

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę
2) ocena kosztów realizacji zadania pod względem celowości, oszczędności  w relacji do zakresu rzeczowego 

zadania,
3) posiadane warunki lokalowe  i rzeczowe do wykonania zadania,
4) oświadczenie oferenta i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie.

Każdą z ofert należy składać w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
23 listopada 2009 roku z adnotacją  „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci   
i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie” w Starostwie Powiatu Pruszkowskiego   
ul. Staszica 1, 05-800  Pruszków lub przesłać pocztą  na  w/w adres. 

W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatu Pruszkowskiego.  Na 
kopercie należy umieścić nazwę oferenta.
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 24 listopada 2009 roku o godzinie 14.00.
Informacji udziela: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pruszkowie, 05-800 Pruszków , ul. 
Drzymały 19/21   tel. (022) 738-15-01.
 Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej w sprawach otwartego konkursu ofert  nie przewiduje się 
składania protestów i odwołań.

Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w 
Pruszkowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń 
tych instytucji.

ZARZĄD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w latach budżetowych 2010-2012

1. Przedmiot zadania – prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego środowiskowych domów samopomocy.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonywanie zadania z admini-
stracji rządowej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Zadanie dotyczy prowadzenia środo-
wiskowych domów samopomocy:

1) Przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (20 miejsc)
2) Przeznaczonych dla osób psychicznie chorych (30 miejsc)

II. Wysokość dotacji na realizację zadania

Wysokość dotacji na realizację zadania w latach 2010-2012 dla uczestników  
w  środowiskowych domach samopomocy będzie w wysokości dotacji przekazanej na ten cel przez Wojewodę 
Mazowieckiego. Zarówno wysokość dotacji jak też liczba uczestników dotowanych może ulec zmianie w wyni-
ku decyzji Wojewody Mazowieckiego. 
W dniu ogłoszenia konkursu Powiat Pruszkowski przekazuje środki finansowe z dotacji Wojewody Mazowie-
ckiego na 50 miejsc w środowiskowych domach samopomocy.
Dotacja na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy w każdym roku budżetowym zmieniana jest 
decyzją Wojewody Mazowieckiego po przyjęciu budżetu państwa i będzie przekazywana na funkcjonowanie 
placówek zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego w latach 2010, 2011 i 2012.  W kolejnych latach kwota 
ta będzie zmieniana poprzez odpowiednie decyzje Wojewody Mazowieckiego.

Zlecający nie przewiduje dotacji na utworzenie lub rozszerzenie zakresu działalności środowiskowych domów 
samopomocy.

III. Termin i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 
r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).
Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, realizujących 
zadanie z zakresu pomocy społecznej w latach ubiegłych, jeśli cele statutowe tych podmiotów obejmują prowa-
dzenie działalności w sferze objętej konkursem.

Wzór oferty na realizację zadania znajduje się na stronie www.powiat.pruszkow.pl  lub www.bip.powiat.prusz-
kow.pl. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 29  ustawy o pomocy społecznej oraz w roz-
porządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu 
uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427). 

Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwier-

dzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 rok oraz sprawozdanie za trzy kwartały 2009 roku; w 
przypadku podmiotu działającego krócej sprawozdanie za okres prowadzenia działalności, 

3) informacje dotyczące wykształcenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej,
4) statut,
5) oświadczenie o spełnieniu wszelkich norm technicznych i bezpieczeństwa przez obiekty środowiskowe-

go domu samopomocy,
6) kopię zezwolenia wojewody na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy lub umowa na utwo-

rzenie i prowadzenie Domu,
7) referencje.

 
Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Załączniki winny być złożone 
w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w formie uchwały, po 
przedstawieniu propozycji przez Zespół Opiniujący powołany zarządzeniem Starosty Pruszkowskiego.
Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy szczegółowo okre-
ślającej warunki i termin realizacji zadania, zgodnie z wzorem umowy stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o 
realizację zadania  z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr  61, poz. 545).
Umowa będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku. 

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę
2) ocena kosztów realizacji zadania pod względem celowości, oszczędności  w relacji do zakresu rze-

czowego zadania,
3) posiadane warunki lokalowe  i rzeczowe do wykonania zadania,
4) oświadczenie oferenta i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie.

Każdą z ofert należy składać w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2009 
roku z adnotacją  „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy”  w Starostwie Powiatu Pruszkowskiego 
ul. Staszica 1, 05-800  Pruszków lub przesłać pocztą  na  w/w adres. 
W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatu Pruszkowskiego.  
Na kopercie należy umieścić nazwę oferenta.
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 24 listopada 2009 roku o godzinie 12.00.

Informacji udziela:  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie,  05-800 Pruszków , ul. 
Drzymały 19/21   tel. (022) 738-15-01.
Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej w sprawach otwartego konkursu ofert nie przewiduje się 
składania protestów i odwołań.
Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prusz-
kowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń tych 
instytucji.

ZARZĄD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania z administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej w latach budżetowych 2010-2012.
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Po godzinach Kultura

        1 zestaw gadżetów Olympic Casino 
zawierający Szczęśliwe Karty, metalowy brelok, 
czapeczkę oraz metalową smycz
o wartości ok. 200 zł

 BRWINÓW

Obchody 91. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości
11 listopada (środa) odbędą się uro-
czyste Obchody 91. Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości. W pro-
gramie:  godz. 10:00 – Msza Św. w 
kościele św. Floriana, godz. 11:10 
Uroczystości przed Pomnikiem 
Niepodległości na Rynku, godz. 
12:00 Złożenie kwiatów na grobach 
żołnierzy na cmentarzu.

 GRODZISK MAZOWIECKI

Łyk Kultury z Arturem Barcisiem
Grodziskie Centrum Kultury za-
prasza 3 listopada (wtorek) na kame-
ralne spotkanie ze znakomitym ak-
torem Arturem Barcisiem.
Start godz. 19:30, Bilety 10PLN, 
Miejsce: 3CLUB

Malambo
7 listopada (sobota) w sali widowi-
skowej Centrum Kultury odbędzie 
się spektakl „Malambo”. Projekt re-
alizowany w ramach programu  In-
stytutu Teatralnego TEATR POL-
SKA  ze środków MKiDN. Malambo 
- Kowal Nędza to argentyński Doktor 
Faust, który podpisuje cyrograf w za-
mian za młodość i pieniądze.
Start godz. 19:00, Bilety 40PLN

Wernisaż malarstwa 
Romana Mikosa
Grodziskie Centrum Kultury za-
prasza 7 listopada (sobota) na werni-
saż malarstwa Romana Mikosa. 
Start godz. 17:00

Straszny Dwór 
11 listopada (środa) w sali widowisko-
wej Grodziskiego Centrum Kultury 
będzie można obejrzeć ponad set-
kę artystów występujących w ope-
rze Stanisława Moniuszki „Strasz-
ny Dwór”. Spektakl pod względem 
artystycznym przygotowuje Polska 
Opera Kameralna kierowana przez 
Kazimierza Kowalskiego.
Start godz. 16:00, Bilety 40PLN

 KOMORÓW

Krakowski Salon Poezji
Stowarzyszenie K40 zaprasza 
8 listopada (niedziela) na Krakow-
ski Salon Poezji. Fragmenty „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza w 
programie „W Soplicowie” prze-
czyta Anna Nehrebecka. Będzie to 
wyjątkowe spotkanie, rozpoczyna-
jące obchody 200-lecia Dworu Pol-
skiego w Pęcicach. 
Start godz. 12:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Dwór Polski w Pęcicach

 MILANÓWEK

Murmańsk - Lulea przejażdżka rowe-
rem po Skandynawii
Społeczne Liceum Ogólnokształ-
cące Nr 5 w Milanówku zaprasza 
30 października (piątek) na pokaz 
slajdów w ramach „Spotkań geo-
grafi cznych” Bartka Fabiszewskie-
go i Leszka Janasika pt.: Murmańsk 
- Lulea przejażdżka rowerem po 
Skandynawii.
Start godz. 19:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: SLO Nr 5, ul. Fiderkiewicza 41

Projekcja fi lmu o Aglai Veteranyi
Galeria Jedwabny Zakątek, Kawia-
renka - Pracownia „U Artystek” 
oraz Milanowskie Centrum Kultu-
ry zapraszają 3 listopada (wtorek) na 
projekcję fi lmu o Aglai Veteranyi 
- „Hier Himmel” poprzedzoną ko-
mentarzem Joanny Sarneckiej. 
Wstęp wolny

Wystawa fotografi i autorstwa 
Andrzeja Filipiaka
Galeria Jedwabny Zakątek, Kawia-
renka - Pracownia „U Artystek” 
oraz Milanowskie Centrum Kultu-
ry zapraszają w dniach 
8-21 listopada na wystawa fotografi i 
autorstwa Andrzeja Filipiaka.

Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada (środa) w Milanówku od-
będą się Uroczyste Obchody Święta 
Niepodległości. W programie:  godz. 
17.45 Zbiórka Pocztów Sztandaro-
wych przed kościołem św. Jadwigi 
Śląskiej, godz. 18.00 Uroczysta Msza 
św.,  godz. 18.45 Spektakl słowno – 
muzyczny, „Ojczyzna - kiedy myślę”,  
godz. 19.30 Złożenie kwiatów pod 
Pomnikiem „Bohaterów” na placu 
im. Stefana Starzyńskiego

 PIASTÓW

Czas na „Zegarmistrza Światła”
7 listopada (sobota) w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Piastowie wy-
stąpi Tadeusz Woźniak ze swoją 
grupą. Podczas koncertu usłyszymy 
nie tylko „Zegarmistrza światła”, 
ale także ballady Mickiewicza, Sło-
wackiego, Kasprowicza i Leśmiana.
Start godz. 17:00, Bilety: 25PLN

PODKOWA LEŚNA

transFORM - Wisła jako twórca i 
tworzywo
30 października (piątek) w Podkowie 
Leśnej zostanie otworzony  projekt 
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wystawy „transFORM – twórcza 
przestrzeń nad Wisłą”. TransFORM 
to projekt działań artystyczno-eko-
logicznych nad Wisłą. Zaangażo-
wało się w niego kilkudziesięciu ar-
tystów polskich i z zagranicy. Pod-
czas spotkania odbędzie się koncert 
światowej sławy trębacza jazzowe-
go, Longineu Parsonsa, będącego w 
Polsce na tourneé z zespołem Eryka 
Kulma.
Start godz. 19:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18, 
Wystawa czynna do 13 listopada

Tajemnice Opery w Sydney
CKiIO zaprasza 7 listopada (sobota) 
na niezwykły wykład „Tajemni-
ce Opery w Sydney”. W programie: 
projekcja fi lmu, wykład australij-
skiego architekta Marka Krawczyń-
skiego (urodzonego w Podkowie 
Leśnej), który był Construction Ma-
nager nad rozbudową Sydney oraz 
pytania i dyskusja przy herbacie.
Start godz. 16:00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Dziecko w Tatrze
8 listopada (niedziela) w Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
odbędzie się spotkanie z cyklu 
„Dziecko w Teatrze”. Teatr Łatka 
Romana Holca zaprezentuje spek-
takl dla dzieci pt.: „Legendy Gór i 
Krakowa”.
Start godz. 12.30, 
Bilety: 5 i 8PLN, 
Miejsce: CKiIO, Sala widowiskowa, 
Świerkowa 1

Mała Astronomia w Pałacyku
10 listopada (wtorek) w Pałacyku Ka-
syno odbędzie się spotkanie z cy-
klu „Mała Astronomia w Pałacy-
ku” - „Obserwacja Jowisza i budowa 
teleskopu”. Spotkanie poprowadzi 
Jakub Skowron - prezes Klubu Mi-
łośników Astronomii przy Gimna-
zjum św. Hieronima w Podkowie 
Leśnej, młody naukowiec, fi zyk.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Lilpopa 18 

 PRUSZKÓW

Talent-Pasja-Intuicja
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
6 listopada (piątek) na XI Edycję Regio-
nalnego Przeglądu Sztuki Nieprofe-
sjonalnej - Talent-Pasja-Intuicja 2009.
Start godz. 18:00

XII Przegląd Działalności 
Artystycznej Seniorów
7 listopada (sobota) w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się XII 
Przegląd Działalności Artystycznej 
Seniorów.
Start godz. 12:00

Wysyłaj SMS-y - Wygrywaj nagrody!
KONKURSY SMSKONKURSY SMS

Aby wygrać, wyślij SMS-a o treści:  WPR. Kod IMIE NAZWISKO 
pod nr 7168, np. WPR.KOD1.JANKOWALSKI (1 zł netto + VAT = 1,22 zł brutto) 

w poniedziałek, 2 listopada od godz. 10.00
Wygrywają pierwsze SMS-y nadesłane  na dany kod do momentu wyczerpania nagród. 

Co zrobić, żeby wygrać?

Odbiór nagród: Nagrody do odbioru w Biurze Reklamy „Gazety WPR” ul. B.Prusa 19/7 
w Pruszkowie według informacji przesłanych w SMS-ie zwrotnym. 

Regulamin konkursów: Dostępny na stronie www.gazetawpr.pl oraz w Biurze Reklamy 
„Gazety WPR” ul. B.Prusa 19/7 w Pruszkowie. Pytania prosimy kierować na konkurs@gazetawpr.pl

Sponsorzy nagród: Wszystkich zainteresowanych przekazaniem nagród dla czytelników prosimy o 
kontakt  kontakt@gazetawpr.pl

KOD2

od fi rmy Rosinter (TGI Friday's)

2 zaproszenia do Restauracji 
TGI Friday's w CH Janki 
o wartości 50 zł

KOD1

od Stowarzyszenia Możesz

2 pojedyńcze zaproszenia na 
koncert "Zegarmistrz Światła" 
w Piastowie (opis w Informatorze Kulturalnym)

KOD3

od Restauracji Willa Borówka w Milanówku

1 zaproszenie dla dwóch osób na 
kolację do Willa Borówka (przystawka, 
danie główne, deser i butelkę wina)

KOD4

od Gazety WPR

1 książkę autorstwa 
Leo Kessler'a p.t. 
"Rozkaz wymarszu"

KOD5

od Olympic Casino

IMPREZY POLECA: MILENA SOŁTYSIAK
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• zwykłe: 2zł netto za słowo
• pogrubione: 3zł netto za słowo
• w ramce: 4zł netto za słowo
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Ogłoszenia drobne ceny ogłoszeń:

BIURO REKLAMY I OGŁOSZEŃ (8.30-16.30): Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19 lok. 7 (obok T.U. Allianz); tel/fax: (022) 728 18 64, tel. (022) 728 09 30, email: ogloszenia@gazetawpr.pl

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. 
PRUSZKÓW I OKOLICE 511 262 175 

Nieruchomości - do wynajęcia

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 
50m Grodzisk ul. Królewska sąsiedztwo 
Carrefour wszystkie media 1500+liczniki 
602353871 po godz.18.00

Nieruchomości - sprzedam

Mieszkanie 91m2, Skierniewice, 5 pokoi, 
wysoki parter, garaż 18 m2, loggia, cicha, 
spokojna okolica, 350 tyś zł (DBB Parkiet) 
609 052 600

Sosowiec Działka budowlana 2000 
m2  wodociąg, prąd, gaz  
608 632 242

Podkowa Leśna- Żółwin
Domy 207 m2 
 602 459 175

Nauka

Angielski dojeżdżam 607 596 383

Matematyka 603 713 495 

Automoto - kupię

Auto sprawne kupię 604 157 703 

Każde auto, gotówka 600 475 484 

Toyota Corolla 1987 – 1997, 721 00 35 00 

Automoto - sprzedam

Darmowe złomowanie pojazdów, transport 
gratis 502 534 080 

PORADNIA SPECJALISTYCZNA

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25

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

  
Kupię

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

Antykwariat kupi dawne książki 
tel. 22 622 11 54 

Sprzedam

Drewno kominkowe, mieszane 
880 271 180 

Ekogroszek i miał, niska cena, 
minimum 5 ton. Sprzedaż 
kotłów centralnego ogrzewania 
515 713 421, 691 830 568 

Kruszywo betonowe, ceglane 
728 361 822 

Usługi

Anteny – montaż, serwis 603 375 875 

Cement i kostka brukowa 022 499 56 98

DOCIEPLENIA STYROPIANEM, 
USŁUGA Z MATERIAŁEM (STYRMAN, 
TERMOORGANIKA, CERESIT, KABE) 
CENY OD 75 ZŁ/M2 790-290-396 

Domofony – montaż, serwis 603 375 875 

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

Fotografi a ślubna, dziecięca, 
okolicznościowa, okolicznościowa!!! 
Dwóch fotografów w cenie jednego !!! 
www.szmiga-koloasa.pl 
tel. 792 727 466 lub 
509 867 330 

Firma “KONGSBERG AUTOMOTIVE” Sp. z o. o. jest cz ci  
norweskiego koncernu Kongsberg Automotive dzia aj cego w 
bran y motoryzacyjnej, którego fabryki i przedstawicielstwa 
zlokalizowane w 12 krajach Europy, Azji oraz Ameryki P n. i 
P d. dostarczaj  komponenty dla najwi kszych wiatowych 
producentów samochodów.

Aktualnie do naszej fabryki zlokalizowanej w podwarszawskim Pruszkowie, 
która produkuje cz ci do samochodów takich marek jak:

 Audi
 BMW
 Chevrolet

 Ford
 Land Rover
 Mercedes

  Opel
  Renault
 Saab

 Scania
  Toyota
  Volvo

poszukujemy osób na stanowisko:

(miejsce pracy Pruszków, woj. mazowieckie)

Forma kontaktu: 
Wyczerpuj ce C.V. ze zdj ciem, wraz z listem motywacyjnym prosimy przesy a  na adres: 

“KONGSBERG AUTOMOTIVE” Sp. z o.o. - ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków 
E-mail: anna.domanska@ka- roup.com
Fax.: 22/ 738 35 19 
Informujemy, e skontaktujemy si  tylko z wybranymi kandydatami. 

W aplikacji prosimy zawrze  klauzul : „Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
Ustaw  z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)

Misja:
 prowadzenie i koordynowanie zespo u magazynowego (magazynierzy oraz 
dostawcy materia u) w celu zapewnienia ci g o ci procesu produkcyjnego oraz 
wysy kowego przy minimalnej ilo ci dostarczonych materia ów potrzebnych do 
produkcji

Zadania: 
 zarz dzanie i koordynacja procesem produkcyjno  wysy kowym,
 organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy cz onków zespo u 
(magazynierzy, dostawcy materia u) w celu zagwarantowania realizacji 
na o onych zada  produkcyjno, wysy kowych,

 organizacja procesów produkcji oraz wysy ki przyj cia towarów we wspó pracy z 
Liderem espo u poprzedniej zmiany,

 okresowe (ilo ciowe i jako ciowe) kontrole stanów magazynowych,
 pomoc w przeprowadzaniu inwentaryzacji,
 pobieranie z magazynu  towarów do produkcji w g zamówie ,
 obej cie wszystkich miejsc odk adczych na liniach produkcyjnych,
 systematyczne uzupe nianie skrzynio palet na hali produkcyjnej,
 utrzymanie porz dku i dyscypliny w podleg ym obszarze.

 wykszta cenie minimum rednie,
 umiej tno  pracy w zespole,
 umiej tno  pos ugiwania si  komputerem w zakresie systemu operacyjnego 
Windows, MS Excel, MS Word,

 uprawnienie do kierowania wózkami wid owymi, spalinowymi i elektrycznymi 
(wysokiego sk adowania).

Auto Centrum Feu Vert JANKI zatrudni

MECHANIKA SAMOCHODOWEGO
Masz doświadczenie; 

Chciałbyś pracować  w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; 

Z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń i  technologii;

Na podstawie umowy o pracę, ze stałym wynagrodzeniem oraz atrakcyjnymi 
premiami; 

W zgranym zespole i miłej atmosferze…

Dołącz do Nas!
Auto Centrum Feu Vert

ul. Mszczonowska 3, JANKI
tel. 606 807 003,,  email: tsmal@feuvert.pl

Szukamy profesjonalistów z wiedzą i doświadczeniem, 
sumiennych dokładnych i skutecznych.

Twój samochód w dobrych rękach!

SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

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

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

CZĘŚCI  NOWE I UŻYWANE

KREDYTY
 Hipoteczne, Gotówkowe,

Konsolidacyjne 

na oświadczenie i nie tylko

 tel. 603 401 881
Wyślij SMS - oddzwonimy!

SZYCIE ZASŁON 
I FIRAN

wzory katalogowe, 
solidnie, niedrogo
502-286-273

ul. Szkolna 7
Pruszków-Żbików

Gdy brakuje czasu na porządki Zadzwoń! 
516-022-093, 508-154-573

Instalacje elektryczne, układanie paneli, montaż 
mebli, żaluzje, rolety, wertykale, VAT 607 659 561 

KAŻDY KREDYT NA 
OŚWIADCZENIE – 022 6363058 

KOMINKI – projektowanie, montaż  i 
dystrybucja ciepłego powietrza 503 718 798 

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie ceny 
607 302 639 

OGRODY – projekt, wykonanie, pielęgnacja, 
SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, GRILLE, 
ALTANY, www.architekturaogrodu.pl, tel. 
698 668 468, Projektowanie wnętrz 514 040 384 

Projektowanie wnętrz 514 040 384

Projektowanie wnętrz mieszkalnych 
i użytkowych, wykonanie unikalnych 
wystrojów i elementów wyposażenia, 
aranżacje 500 894 862, 700 00 45 

Radca Prawny
cywilne, gospodarcze, pracy, alimenty

Pruszków Malichy
tel : 501619825

Remonty Mieszkań, porządkowanie posesji 
– inne, tel. 502 611 941 

Świadectwa energetyczne 607 631 061 

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE, 
DROBNOZIARNISTE-GŁADKIE, 
DOCIERANE POD LAMPĘ. AGREGATEM  
DOKŁADNIE I SPRAWNIE 790 290 396 

Układanie kostki brukowej, solidnie  605 548 241

Układanie kostki brukowej i granitowej, 660 306 446 

Usługi glazurnicze 609 316 765 

Wylewki agregatem 608577428. 

Wylewki betonowe 600086995  

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16a, paw. 36
tel/fax. (022) 728 04 40, kom. (0) 509 132 607

 rejestra je zia al o i gospo ar z
 ksi gowa o s uga firm
 ka r  i p a e
 
 o li ze ia A  u ow i two
 rozli ze ia ro z e
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 Sport

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

DOÂWIADCZENI SPECJALIÂCI
NOWOCZESNE APARATY
CERTYFIKAT PTU
KRÓTKIE TERMINY

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

MOTOSPORT.  Karol Frankowski, 
mieszkaniec Otrębus, zakończył już 
debiutancki i jednocześnie fanta-
styczny sezon motocyklowy. W kla-
syfi kacji generalnej pucharu marko-
wego Suzuki GSX-R zajął 4. miej-
sce, a niewiele zabrakło nawet do 
podium. Frankowski szykuje się do 
kolejnego sezonu, w którym może 
wypaść jeszcze lepiej. Problemem są 
jednak kwestie fi nansowe.

O  Karolu Frankowskim pisaliśmy 
na początku czerwca. Wówczas, po 
dwóch wyścigach, zajmował piątą po-
zycję w „generalce”. Ostatecznie po 
czterech rundach, czyli ośmiu wyści-
gach zakończył sezon na czwartym 
miejscu! Po trzecim weekendzie, gdy 
w obu wyścigach stanął na najniższym 
stopniu podium, Frankowski awanso-
wał nawet na trzecią lokatę w klasyfi -
kacji generalnej. Później jednak spadł 
„oczko” niżej, ale do podium zabrakło 
mu zaledwie jednego punktu.
 Karol Frankowski startował w kla-
sie powyżej 600 ccm3. Miał 26 rywa-
li, a wśród nich nawet Przemysława 
Saletę. Były bokser wystąpił w dwóch 
ostatnich wyścigach sezonu. Najpierw 
zajął 13., a następnie 11. miejsce. Takie 
wyniki dały mu 21. pozycję w klasy-
fi kacji generalnej. – W jednym z tych 
wyścigów zdublowałem Saletę – żar-
tobliwie chwalił się Frankowski. Trze-
ba jednak pamiętać, że podobnie jak 
nasz motocyklista, były bokser to de-
biutant w tego typu imprezie.
 Dla Karola sezon 2009 był bardzo 
radosny, jednak przyszła też chwi-
la smutna. Podczas jednego z week-
endów w klasie mistrzowskiej doszło 
do śmiertelnego wypadku. Zawod-
nik z dużą prędkością, nie wiedzieć 
czemu, zamiast złożyć się do zakrę-
tu, pojechał prosto i z pełnym impe-
tem uderzył w bandę. Zmarł dwa dni 
później w szpitalu. – Wypadki zdarza-
ją się często, to jest wpisane w ten sport 
– przyznał Karol Frankowski. Sytu-
acje śmiertelne zdarzają się jednak 
bardzo rzadko, gdyż organizatorzy 
dużą uwagę przywiązują do bezpie-
czeństwa. Dzieckiem szczęścia wyda-
je się być nasz Karol, który przez cały 
sezon zanotował tylko jeden upadek. 

– Było to w moim debiutanckim wy-
ścigu. Wówczas chyba za bardzo po-
niosły mnie emocje i wjechałem w ry-
wala – zrelacjonował nam motocykli-
sta z Otrębus. My od razu uspokajamy 
– nic nikomu się nie stało.

 Karol Frankowski (na zdj.) nie zra-
ził się jednak tym wypadkiem i nadal 
chce się ścigać. Póki co jednak wciąż 
nie wiadomo, gdzie w przyszłym roku 
będzie rywalizować. – Zrobiłem już 
czas, który teoretycznie obliguje mnie 
do startu w  mistrzostwach Polski. 
Wciąż jednak nie wiadomo, czy czasy 
z pucharów markowych będą się liczy-
ły. Jeśli tak, to w przyszłym sezonie bę-
dę musiał startować w mistrzostwach 
Polski. Jeśli się nie będą liczyły, to będę 
startować w amatorskiej klasie w Pu-

Świetny debiut naszego motocyklisty

charze Polski, tzw. Rookie. Być może 
wszystko będzie wiadomo pod koniec 
roku – powiedział zawodnik. Fran-
kowski jednak chciałby jeszcze unik-
nąć startów w elicie. Jeśli będzie musiał 
startować w mistrzostwach Polski, to 
być może z nich zrezygnuje i zdecydu-
je się na kolejny puchar markowy, tym 
razem Puchar Jamahy.
 Jeśli Karol Frankowski wystartuje 
jednak w Rookie, ma szanse na koń-
cowe zwycięstwo. Tak twierdzi jego 
trener, Artur Wajda (patrz rozmowa 
poniżej). Sukcesów nie będzie jednak 
bez wsparcia fi nansowego. Frankow-
ski musi zebrać 150 tys. złotych. Obec-
nie motocyklista szuka sponsorów, bo 
na nagrody pieniężne nie ma co liczyć. 
– Za czwarte miejsce w klasyfi kacji 
generalnej dostałem mały szklany pu-
charek. Zwycięzca wygrał wyjazd na 
motocyklowe Grand Prix do Chin, 
natomiast za drugie i trzecie miejsce 
przewidziane były nagrody rzeczowe 
– powiedział zawodnik.

Mariusz Markowski

– Karola stać na podium mistrzostw Pol-
ski – twierdzi trener Frankowskiego, 
Artur Wajda, kilkukrotny mistrz Polski 
w różnych klasach, uczestnik jazd testo-
wych z zawodnikami mistrzostw świata.

Na co stać Karola Frankowskiego?
Karol jest predysponowany, żeby w ciągu 
trzech lat stanąć na podium mistrzostw Pol-
ski. W przyszłym roku, gdyby wystartował 
w klasie pucharowej „Rookie”, to jest w sta-
nie wygrać. Chciałbym, żeby właśnie tam wy-
startował.
Jak zawiązała się wasza współpraca?
Poznaliśmy się na jednym z dni motocykli-
stów w Poznaniu w 2008 roku, gdzie Karol 

był jednym z wielu, którzy się tam znaleźli. 
Pod koniec roku zadzwonił do mnie i poprosił 
o spotkanie. Nie zgodziłem się, gdyż chcia-
łem go wybadać. Przy trzeciej rozmowie jed-
nak się umówiliśmy i zdecydowaliśmy się na 
współpracę.
Dlaczego zgodził się pan go trenować?
Widziałem jego ogromną determinację 
w wypowiedziach, w oczach. Tego się nie za-
pomina. Już podczas współpracy Karol wy-
kazuje się sumiennością i zorganizowaniem. 
Ma pewne predyspozycje, których jest mało 
u przeciętnych ludzi. Najważniejsze co posia-
da, to wola, którą już się wykazał. Ja kieru-
ję się tymi kryteriami, gdy wybieram ludzi do 
współpracy.

N owy trener to tak naprawdę 
człowiek z nikąd. Jako pił-
karz stał między słupkami. 
Jedynym, bardziej znanym 

kibicom piłkarskim klubem, w któ-
rym grał, był Bałtyk Gdynia. W swo-
jej karierze trenerskiej przez krótko 
prowadził Górnika Zabrze, był asy-
stentem Macieja Skorży w  Amice 
Wronki. Jako pierwszy trener praco-
wał w Wiśle Płock i w Turze Turek. 
Największym sukcesem Cecherza 
było wprowadzenie Hetmana Za-
mość do… drugiej ligi. Przed obec-
nym sezonem znalazł zatrudnienie 
w Stali Stalowa Wola. Nowych pod-
opiecznych poprowadził w dziesię-
ciu meczach, w których wygrał tylko 
raz. W tym samym czasie słabo wio-
dło się również Zniczowi. Zwolnio-
ny został trener Krzysztof Chrobak, 
a w kilku kolejnych meczach zespół 
prowadził jego asystent Artur Ka-
linowski. Przetrzebiony kontuzja-
mi Znicz przegrał ostatnio w Łodzi 
z ŁKS 0:3, ale wygrał u siebie z sil-
ną w tym sezonie Wartą Poznań 1:0. 
Przed kolejnym meczem, z Dolca-
nem Ząbki, zespół objął już Przemy-
sław Cecherz, który umowę podpi-
sał dzień przed wyjazdem za Wisłę.
 Można zadać pytanie, dlaczego 
Znicz zdecydował się na zatrudnie-
nie właśnie Cecherza. W klubie do-
wiedzieliśmy się, że były prowadzo-
ne rozmowy z dużo bardziej znany-
mi szkoleniowcami. Dariusz Dzie-
wanowski i  Jacek Zieliński (były 
trener Lechii, czy Korony) jednak 
odmówili. W klubie nie usłyszeli-
śmy jednoznacznej odpowiedzi, dla-
czego zatrudniono Cecherza. – To 
młody i ambitny trener – ocenił go 
dyrektor sportowy klubu Sylwiusz 
Mucha-Orliński.
 W meczu wyjazdowym z Dolca-
nem ofi cjalnie zespół Znicza pro-
wadził już Cecherz, ale praktycz-
nie jeszcze Kalinowski. Drużyna 
z  Pruszkowa przegrała 1:2. Praw-
dziwy debiut nowy trener zaliczył 
w  zaległym spotkaniu ze swoim 

poprzednim klubem, Stalą Stalowa 
Wola. Na szczęście Zniczowi uda-
ło się wygrać z jedną z najsłabszych 
drużyn ligi 2:1. Dużo gorzej gra 
pruszkowian wyglądała cztery dni 
później. Na stadionie Widzewa stra-
ciliśmy aż siedem goli! Trener przy-
znał, że zabrakło walki i zaangażo-
wania. Świadczy o tym brak żółtych 
kartek w  naszym zespole. – Było 
mało agresywności, zagraliśmy bar-
dzo słabo w obronie. Boczni obroń-
cy wychodzili do przodu i zapomi-
nali się wracać – ocenił trener Ce-
cherz.
 Drużyna Znicza jest obecnie 
w bardzo trudnej sytuacji. W klubie 
wciąż mówi się o możliwości zajęcia 
miejsca w środkowej części tabeli. 
Tak naprawdę jednak kibice powin-
ni nastawić swoje nerwy na walkę 
o  utrzymanie. Największą bolącz-
ką są kontuzje. Przez nie praktycz-
nie cała drużyna jest rozsypana. Ze-
spół musi wytrzymać do zimowego 
okienka transferowego. Czekają nas 
jeszcze wyjazdowe mecze z KSZO, 
Wisłą Płock i u siebie z GKS Katowi-
ce, a potem przyjdzie czas nas trans-
fery. Jak przyznał wiceprezes Witold 
Makowski, nie wszystkie zakupy 
w lecie były trafi one. Nie powiedział 
jednak które.
 Niepokojąco wygląda również 
funkcjonowanie sekretariatu Zni-
cza. Tydzień po zatrudnieniu trene-
ra wciąż był problem ze zdobyciem 
do niego kontaktu. Widać, działanie 
klubu już jest na poziomie drugoli-
gowym. Najgorsze, że cały zespół 
Znicza też zmierza w tę stronę.

Mariusz Markowski

PIŁKA NOŻNA.  Czy słyszeliście kiedyś Państwo o Przemysławie Ce-

cherzu? Ja też nie. A to właśnie ten trener ma uratować pruszkowską 

piłkę nożną przed spadkiem. Póki co, w trzech meczach wygrał raz…

Nowy trener, ta sama sytuacja

Przemysław Cecherz [Fot. Cyfrasport]
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