
Czy w Pruszkowie powstanie 
parking wieopoziomowy?
N owoczesny, wielopoziomo-

wy parking mógłby stworzyć 
szansę na poprawę tragicz-
nej sytuacji z  parkowaniem 

naszych samochodów w śródmieściu 
Pruszkowa. Owszem, ale tylko wtedy, 
kiedy powiatowi i miejscy rajcy uru-
chomią wyobraźnię i zaczną wspólnie 
działać dla dobra mieszkańców, a nie 
traktować pomysłu jako znakomitego 
pretekstu do promowania swoich po-
staw i kreacji własnego wizerunku, by 
zaistnieć w najbliższych wyborach sa-
morządowych. Tak czy owak, obiecu-
jemy pilnie śledzić rozwój wydarzeń, 
a o postępach prac informować na bie-
żąco naszych czytelników… 

 CZY TAJ WIĘCEJ S3 

O strajku pruszkowskiej drogówki
Zmutowany wirus „psiej grypy” spa-
raliżował pracę policjantów Wydziału 
Ruchu Drogowego. Na szczęście, już 
wyzdrowieli…    CZY TAJ WIĘCEJ S2 

Co u Szymka Jakubowskiego?
Minął rok od pierwszego przeszczepu. 
Po drugim wystąpiły komplikacje. 
Chłopca czeka następna operacja… 

 CZY TAJ WIĘCEJ S3

Paszkowiaka. Będzie czy nie będzie?
Dokładnie jak fatamorgana. Pojawia 
się i znika. Podobno jest w fazie pro-
jektowania…  CZY TAJ WIĘCEJ S6

Ekrany dźwiękochłonne - ciąg dalszy
O ich powstaniu przesądzi grudnio-
we spotkanie wszystkich zaintereso-
wanych stron…  CZY TAJ WIĘCEJ S6

Znicz gra mecze sparingowe
Trener Przemysław Cecherz sprawdza 
anonimowych piłkarzy...

 CZY TAJ WIĘCEJ S11

W NUMERZE:

SAMOCHODY NA PODUSZKACHSAMOCHODY NA PODUSZKACH

Tel/Fax: 22 758 65 74 
Pruszków, ul.Domaniewska 8

www.intrak.com.pl
montaż, serwis

RESTAURACJA ZIELONY LEW
Al. Jerozolimskie 262A

RESTAURACJA ZIELONY LEW
Al. Jerozolimskie 262A

     przyjęcia
          wesela
     komunie
       chrzciny
     bankiety
       catering

     przyjęcia
          wesela
     komunie
       chrzciny
     bankiety
      catering

 Pn-Nd w godz.12.00-22.00
www.zielonylew.com.pl
tel. (022) 723 93 11

weekendy i święta
dzieci do lat 7 -30% 

stali klienci -10%

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?

Pokonamy każde uzależnienie

www.bormed.pl

Oferujemy odtruwanie po:
- ciągach alkoholowych
- substancjach psychoaktywnych jak heroina, morfina, 

kokaina, marihuana, amfetamina
- lekach uspokajających, nasennych, przeciwbólowych

Stara Wieś, ul. Jemiołowa 70, 05-830 Nadarzyn
tel. (022) 739 94 71; kom. (0) 602 555 075
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Dziękuję wszystkim , którzy wspierali mnie i moją rodzinę 
w ostatnich dniach życia mojej Mamy.

Wyrazy szczególnej wdzięczności dla 
dr Henryka Wacławka, dr Eugeniusza Kulpy oraz dr Anny Skrzyńskiej 

wraz z całym zespołem oddziału wewnętrznego Szpitala Kolejowego w Pruszkowie

Andrzej Kurzela

Wielopoziomowy parking w centrum miasta?

Jaka jest sytuacja z zaparkowaniem auta w Prusz-
kowie, a szczególnie w jego centralnych dzielnicach 
pisać nie musimy, bo każdy z kierowców przeko-
nuje się o niej na co dzień. Miasto jest zakorkowane 
samochodami, a znalezienie miejsca, gdzie można 
zaparkować auto w godzinach pracy graniczy nie-
malże z cudem. Miejsc parkingowych sytuowa-
nych w ciągach głównych ulic przybywać nie bę-
dzie, bo po prostu nie ma na nie miejsca. Brak jest 
również wolnych terenów na realizację nowych 
ogólnodostępnych parkingów naziemnych, bo al-
bo uniemożliwia je dotychczasowa zabudowa, albo 
na lokalizację takich inwestycji nie pozwalają pla-
ny zagospodarowania przestrzennego. Wyjściem 
z tej sytuacji mogą być podziemne albo naziem-
ne parkingi wielopoziomowe. Obydwa rozwiąza-
nia są o wiele kosztowniejsze, ale innej alternatywy 
nie ma. Wraz z budową nowych osiedli mieszka-
niowych czy budynków użyteczności publicznej 
problem stawać się będzie coraz bardziej dotkliwy, 
a mieszkańcy będą domagać się rozwiązania go 
głównie od władz samorządowych. 
 Zaprezentowana koncepcja przewiduje powsta-
nie budowli w pasie drogowym Alei Niepodległości 
u ich zbiegu z ul. Chopina. Budynek parkingu posia-
dałby cztery kondygnacje o po-
jemności ok. 50 miejsc na każ-
dej z nich plus 20 – 30 wydzie-
lonych miejsc parkingowych 
dla niepełnosprawnych na po-
ziomie zero, czyli w jego parte-
rze. Kondygnacje wyższe usy-
tuowane byłyby nad jezdniami 
ulicy, na której odbywałby się 
normalny ruch samochodowy. 
Przewidywany koszt inwestycji 
to ok. 6 mln. zł. Możliwych jest 
kilka wariantów jego sfinanso-
wania: wspólny obu szczebli samorządu, a nawet 
partnerstwo publiczno prywatne. Przy dobrej woli 
radnych miasta i powiatu mógłby powstać w ciągu 
roku. Czy powstanie? 
Bolo Skoczylas

O
fi cjalnie naczelnik został odwołany, jak 
twierdzi gazeta, „ponieważ współpraca 
z nim nie przyczyniała się do poprawy 
bezpieczeństwa i  zaniżała statystyki.” 
Oburzeni bezpodstawnym i niezgod-

nym z przepisami rozkazem pruszkowscy policjan-
ci z drogówki na znak protestu udali się na urlopy 
lub zwolnienia lekarskie i zniknęli z dróg naszego 
powiatu. Co gorsza, wszelkie próby skontaktowa-
nia się z apodyktycznym komendantem, podejmo-
wane przez autora publikacji, spełzły na niczym, 
więc bliższe szczegóły konfl iktu nie zostały wyja-
śnione…
 Niezrażeni niepowodzeniem kolegów z konku-
rencyjnego tygodnika postanowiliśmy jednak pod-
jąć wyzwanie i poznać okoliczności tej bulwersują-
cej sprawy. Do komendanta Waldemara Perdio-
na dotarliśmy bez większych trudności. Po prostu 
umówiliśmy się na rozmowę i poprosiliśmy o bliż-
sze informacje. 

Sposób na wirusa
Sytuacja przypominała scenariusz z amerykań-
skich produkcji fi lmowych o złym i dobrym po-

licjancie. Z jednej strony mobbing i nie znoszą-
cy sprzeciwu komendant, z drugiej zaś walczący 
o stosowne formy grzecznościowe i godność oso-
bistą gliniarze z drogówki, którzy odmawiali wy-
konywania bezzasadnych ich zdaniem rozkazów 
swego szefa. A niesłusznie przez niego dyscyplino-
wani porzucili pały i „suszarki” i udali się na cho-
robowe, zgłaszając solidarnie niezdolność do pra-
cy z powodu chwilowej niedyspozycji zdrowotnej. 
A jak wiadomo ze zdrowiem żartów nie ma. Co 
jest o tyle zrozumiałe, że zmutowane wirusy gry-
py A/H1N1 atakują wszystko, co się rusza, służb 
mundurowych nie wyłączając. Zaistniałe okolicz-
ności ucieszyć mogły jedynie piratów drogowych, 
ale na szczęście na krótko, gdyż zdziesiątkowaną 
„psią grypą” formację drogówki zastąpiły przybyłe 
z odsieczą zastępy funkcjonariuszy z komendy sto-
łecznej. Pojawienie się warszawskich spowodowa-
ło na tyle silną poprawę stanu zdrowia policjantów 
pruszkowskiej drogówki, że jak jeden mąż wyzdro-
wieli i stawili się w komplecie i pełnej gotowości do 
pełnienia swoich prewencyjnych obowiązków. 
 I  na tym moglibyśmy historię śmiało za-
kończyć, gdyż sprawa znalazła swoje szczęśliwe 

rozwiązanie, bo i policjanci cieszą się pełnym zdro-
wiem i kondycją, i drogi są na powrót chronione. Czy-
li jednym słowem - happy end. Ale tylko z pozoru.

Dyscyplina czy demokracja?
Policja jest formacją specyfi czną. Jej rolą jest z de-
fi nicji ochrona bezpieczeństwa ludzi i ich mienia 
oraz zapewnienie przestrzegania prawa i porząd-
ku publicznego. Obowiązują w niej podobnie jak 
w wojsku i innych służbach mundurowych pewne 
rygory, hierarchia służbowa, dyscyplina i ścisłe pro-
cedury. Policja to nie sejmik lub rada gminy, gdzie 
podejmuje się decyzje demokratycznie, a tym bar-
dziej kolegialnie czy większością głosów. Polecenia 
służbowe wydają przełożeni, a ich podwładni mają 
obowiązek te polecenia wykonywać. I to jest reguła 
podstawowa i zasadnicza. Jak było w tym przypad-
ku? – pytam komendanta Waldemara Perdiona.
- Mieszkańcy powiatu często proszą nas o podjęcie 
działań, mających na celu zwiększenie bezpieczeń-
stwa na drogach, a ja wydaję stosowne polecenia. 
Jeśli podległy mi podwładny wielokrotnie odma-
wia wykonania poleceń służbowych, bo albo ma 
inne zdanie, albo kwestionuje ich zasadność, po-

winien spodziewać się konsekwencji swoich decy-
zji. I tak właśnie było w tym przypadku. Za kolejną 
odmowę wykonania polecenia służbowego został 
przeniesiony na inne stanowisko w wydziale pre-
wencji. Decyzja została podjęta zgodnie z obowią-
zującymi przepisami i procedurami, i posiadamy 
na to odpowiednie dokumenty. Tendencyjne i nie-
prawdziwe informacje oraz komentarze publiko-
wane na forach internetowych spowodowały, że 
podjąłem decyzję o przekazaniu sprawy do wyja-
śnienia właściwym służbom kontrolnym policji, 
a także prokuraturze rejonowej w Pruszkowie.
 Na marginesie dodajmy, że nasza redakcja rów-
nież otrzymała drogą mailową list, a właściwie do-
nos dość barwnie opisujący, co się dzieje za murem 
Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie wraz 
z linkiem do strony internetowego forum policyj-
nego, na którym publikowane są szczegóły i bliż-
sze okoliczności tej i podobnych spraw. Z niecierpli-
wością oczekujemy na rozstrzygnięcia prokuratury 
i policyjnych organów kontrolnych. O rezultatach 
prowadzonych postępowań poinformujemy, gdy 
sprawa ostatecznie osiągnie swój fi nał.

Bolo Skoczylas, Redaktor Naczelny WPR

Wojna domowa w policji

PRUSZKÓW Radni i goście listopadowej sesji rady powiatu pruszkowskiego (24.XI) mieli okazję poznać wstępną koncepcję powstania 
nowoczesnego, wielopoziomowego parkingu zlokalizowanego u zbiegu Al. Niepodległości i ul. Chopina w Pruszkowie, przeznaczonego 
dla około 220-230 samochodów. Czy obiekt ma szansę na zrealizowanie? Trudno powiedzieć. Słuchając dyskusji niektórych radnych 
odniosłem wrażenie, że ważniejszy od obiektu był dla nich ich własny przedwyborczy wizerunek…

Parking ma posiadać 4 kondygnacje i przyziemie. 
Na każdej z nich ma znaleźć się 50 miejsc parkingowych. 

Komunikację wewnętrzną zapewnią winda 
oraz dwie klatki schodowe.

Górna kondygnacja miałaby 
pozostać niezadaszona. Na 
wizualizacji widoczne: dojazd 
i zjazd z kondygnacji, strefy 
manewrowe, miejsca parkowania, 
dwie klatki schodowe i winda 
osobowa.

Tak miałby wyglądać nowy, 
wielopoziomowy parking 
przy Al. Niepodległości.

Poziom „0” przeznaczony dla 
osób niepełnosprawnych. Wjazd

 i wyjazd z parkingu byłby możliwy 
bezpośrednio na jezdnię 

Al. Niepodległości.

PRUSZKÓW  Pod takim tytułem ukazał się materiał opublikowany w „Kurierze Południowym”, dotyczący 
zadymy w pruszkowskiej komendzie policji. Z treści artykułu wynika, że kierujący jednostką komendant 
powiatowy Waldemar Perdion, bezprawnie i niezgodnie z przyjętymi procedurami odwołał z pełnionej funkcji 
jednego ze swoich podwładnych, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego komisarza Oskara Tomeczko.  
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KOMUNIKACYJNE, MAJĄTKOWE, TURYSTYCZNE, NNW, ROLNE,
GRUPOWE I INDYWIDUALNE

WSPÓŁPRACUJEMY Z: 
HESTIA, UNIQA, PTU, HDI, PZU, WARTA ,MTU, ALLIANZ

05-816 MICHAŁOWICE, UL. POLNA (róg ul. Sportowej 10)
Pn. – pt.   9:00 - 19:00,  Soboty: 10:00 – 13:00

tel. 022-755-16-16;  0-507-580-507;  email: u.juniora@op.pl

PROFESJONALNE DORADZTWO 
I ZAWIERANIE UBEZPIECZEN 

Pusty tor i widownia, przygaszone 
oświetlenie – tak często prezentuje 
się pruszkowska BGŻ Arena, która 
została otwarta w ubiegłym roku. 
Obrazu, przynajmniej początkowej, 
bezużyteczności nie zmieniły też 
zorganizowane dwie duże imprezy 
sportowe. Wydaje się, że fi rma 
zarządzająca obiektem zdaje sobie 
jednak z tego sprawę i próbuje 
zmienić sytuację.

Tor został oddany do użytku w 2008 
roku. Od tego czasu odbyły się na nim 
kolarskie młodzieżowe mistrzostwa 
Europy i mistrzostwa świata seniorów. 
Na pruszkowskim welodromie wyło-
niono także mistrzów Polski. I tyle… 
 Poza tym działo i dzieje się nie-
wiele. Świadomy tego jest menedżer 
Areny Pruszków (fi rma zarządza-
jąca obiektem), Andrzej Chyliński. 
– Obecnie tu jest straszna próżnia 
– mówi otwarcie. Głównym powo-
dem takiej sytuacji jest kontrower-
syjny wzrost kosztów budowy BGŻ 
Areny. Początkowo postawienie 
obiektu miało pochłonąć niecałe 50 
mln zł, skończyło się na 91 mln. Za 
pieniądze, które dołożono, planowa-
no kupić m.in. podłogi na boiska do 
gier zespołowych, siatki odgradza-
jące bieżnię toru od płyty śródmo-
rza, itp. Teraz trudno zdobyć środki, 
gdyż przyszedł kryzys ekonomicz-
ny. Już przed otwarciem welodro-
mu zarządcy planowali organizację 
imprez komercyjnych. Początkowo 
udało się kilka zorganizować, ale od 
marca rynek nagle zamilkł. Firmy 
zaczęły oszczędzać, najczęściej re-
zygnując z tego typu przedsięwzięć. 
Najprawdopodobniej również z po-
wodu kryzysu jest mniejsze zainte-
resowanie ze strony zagranicznych 
związków kolarskich. Jedynie Niem-
cy i Austriacy wyrazili chęć zorgani-
zowania obozów przygotowawczych 
w  przyszłym roku. To ze względu 
na marcowe zawody z cyklu Grand 
Prix i wrześniowe mistrzostwa Eu-
ropy seniorów. Obie te imprezy od-
będą się właśnie w Pruszkowie.
 Obecnie na torze w  BGŻ Are-
nie odbywają się treningi kolarskiej 
kadry Polski, PTC Pruszków i ho-
keistów na wrotkach z  klubu Gla-
diatorzy. Poza tym swoje biuro wy-
najął tam MKS Pruszków, który 
musiał wyprowadzić się z  moder-
nizowanej hali MOS przy ul. Go-
mulińskiego. Poza comiesięcznymi 
wpłatami od banku BGŻ są to je-
dyne źródła wpływów fi nansowych 
spółki zarządzającej obiektem. To 
jednak wciąż bardzo niewiele. Świa-
domość tego ma Andrzej Chyliński, 
który przedstawił nam wizję popra-
wy sytuacji. Pierwszy punkt planu 
ożywienia obiektu to uruchomio-
na w ostatni weekend wypożyczal-
nia rowerów torowych i możliwość 
jazdy na pruszkowskim welodromie 
dla zwykłych śmiertelników w sobo-
ty i niedziele w godz. 10-14. Ale uwa-
ga! Najlepiej mieć własny strój z ka-
skiem włącznie i  najlepiej zapisać 
się wcześniej, bo jest mało rowerów. 
Problemem jest też cena. Godzina 
takiej przyjemności kosztuje 40 zł. – 
Mamy duże zainteresowanie tą ini-
cjatywą – zapewnia Chyliński. – Ce-
nę skalkulowaliśmy możliwie nisko, 
żeby nie generować straty. Musimy 
skrupulatnie liczyć koszty, nie mo-
żemy dopłacać do naszych inicja-
tyw. Dlatego też wypożyczalnia bę-

dzie otwarta w takich godzinach, że-
by wystarczało światło dzienne – tłu-
maczy. Do zrealizowania tego pomy-
słu pozostało dopełnienie drobnych 
formalności. Rowery podobno już 
czekają.
 Pozostałe pomysły wydają się 
bardziej odległe. Arena Pruszków 
zbiera pieniądze na boiska do gier 
zespołowych oraz niezbędne siatki, 
które okalając przestrzeń śródtoru 
pozwolą na jednoczesne użytkowa-
nie i samego toru, i wykorzystanie 
płyty wewnętrznej. Wspomniane 
siatki pozwolą m.in. na rozgrywanie 
meczów ligowych zespołowi Gla-
diatorzy Pruszków. I choć zrealizo-
wanie pomysłu w najbliższym cza-
sie nie jest pewne, to prezes klubu, 
Arkadiusz Janiszek obiecuje, że je-
go drużyna przystąpi do rozgrywek 
już w kwietniu przyszłego roku. Jeśli 
powstaną boiska, to w BGŻ Arenie 
być może trenować będą zawodnicy 
MKS Pruszków, który posiada cztery 
sekcje. Wówczas również otworzyła-
by się możliwość wynajmu obiektu 
szkołom, które nie posiadają własne-
go zaplecza sportowego. Co więcej, 
chętny na zorganizowanie gali bok-
serskiej jest ponoć Andrzej Gmi-
truk. Wprawdzie w Pruszkowie nie 
walczyłyby takie sławy jak Tomasz 
Adamek i Andrzej Gołota, ale przy-
zwoity średni poziom jest możliwy. 
Kolejnym pomysłem jest wykorzy-
stanie pomieszczeń, które znajdują 
się pod trybunami. Wygląda na to, 
że jedno z nich przeznaczone będzie 
na bawialnię, gdzie rodzicom umoż-
liwi się zostawienie dzieci pod czuj-
ną opieką. Przedstawiona wizja jest 
obiecująca. Czekamy na realizację 
planów i życzymy powodzenia, gdyż 
od tego zależy i atrakcyjność obiektu, 
i jego przydatność dla mieszkańców 
Pruszkowa oraz okolic.                 (mm)

Skromne próby ożywienia 
toru kolarskiego

S zymek urodził się w  czerwcu 
2008 roku ze zmętnieniem ro-
gówek. Dzięki akcji charytatyw-
nej udało się zebrać pieniądze na 

operację. Pod koniec listopada doszło do 
pierwszego przeszczepu rogówki, który 
zakończył się powodzeniem. Dzięki te-
mu już w marcu można było przeszcze-
pić rogówkę na drugim, prawym oku. 
Tym razem jednak pojawiły się kom-
plikacje. Dwa miesiące później lekarze 
w Katowicach stwierdzili, że na rogów-
ce zaczęło robić się owrzodzenie i mar-
twica komórek. Chora część rogówki 
została wycięta, ale na skutek ingeren-
cji zaczęło robić się zmętnienie. Ponadto 
po zdjęciu szwów spojówka zaczęła za-
rastać i zasłaniać źrenicę. Na sierpniowej 
konsultacji w Londynie, dr Ken Nischal 
stwierdził, że przeszczepiona rogówka 
najprawdopodobniej została odrzuco-
na. Nie wykonał jednak badań mikro-
skopijnych, gdyż nie chciał po raz kolej-
ny ingerować w oko. Brak takowego ba-
dania, według polskiego lekarza, dr Da-
riusza Dobrowolskiego powoduje, że nie 
da się stwierdzić, czy był odrzut, czy nie. 
W Polsce obejrzenie oka Szymka pod 
mikroskopem również jest niemożli-
we z powodu problemów finansowych 
służby zdrowia. Tak, czy inaczej, Szymek 
widzi wyraźnie tylko lewym okiem i to 
w dodatku przy pomocy mocnych oku-
larów (-12 dioptrii). Lewe oko, jeśli widzi 
cokolwiek, to tylko światło. – Szymon 
na ostatnim spotkaniu w ramach tera-
pii widzenia, nie dał zasłonić sobie lewe-
go oka. Stąd moje obawy, że z prawym 
okiem dzieje się źle, że świetlne bodźce 
mogą tam nie docierać – przyznała jed-
nak pani Agnieszka. 
 Cały Pruszków, i nie tylko, na pew-
no cieszy fakt, że Szymek w ogóle wi-
dzi. Z tego zadowolona jest oczywiście 

mama chłopca, jednak, jak sama przy-
znała, wisi nad nią odpowiedzialność 
za przyszłość syna, a nie ma pewności, 
że lewe oko będzie wydolne przez ca-
łe życie. Trzeba pamiętać, że gdy dzia-
ła jedno oko, to męczy się szybciej. Poza 
tym znane są przypadki, że do odrzutu 
przeszczepionej tkanki dochodzi po kil-
ku latach. Przeciwny kolejnemu prze-
szczepowi jest dr Nischal, ponieważ po 
nim potrzebne byłyby leki doustne anty-
odrzutowe, które powodowałyby degra-
dację narządów wewnętrznych. Na prze-
szczep nie można już także liczyć w Ka-
towicach, gdzie przeprowadzono dwie 
poprzednie operacje u Szymka. Jak po-
wiedziała nam Agnieszka Jakubowska, 
ministerstwo zdrowia nie finansuje już 
przeszczepów rogówek u dzieci, a opera-
cja Szymka była przedostatnim tego ty-
pu zabiegiem. 
 Wobec takich problemów mama 
Szymka szuka innych możliwości po-
mocy. Po sierpniowej wizycie u Nischala 
pojawiły się dwa kierunki działania. Jed-
nym z nich są USA, gdzie można prze-

szczepić rogówkę od dawcy lub sztuczną. 
Od tej drugiej opcji panią Agnieszkę od-
wodzi dr Dobrowolski, gdyż według nie-
go oko małego dziecka ma inną struktu-
rę niż dorosłego i sztuczna rogówka się 
nie przyjmie. Takiego rozwiązania ni-
gdy nie rozpatrywał również Nischal. 
Poza tym niepewność efektów opera-
cji w Ameryce wiąże się z mentalno-
ścią tamtejszych ludzi, którzy są bardziej 
skłonni ryzykować. Tamtejsi lekarze, je-
śli jest chociaż minimalna szansa na po-
moc, to decydują się na zabieg, często nie 
kalkulując skutków. Problemem jest też 
zdobycie wizy medycznej, która okupio-
na jest olbrzymią biurokracją. W ostat-
nich dniach mama Szymka dowiedziała 
się, że doktor z Philadelphii zgromadził 
już wszelkie niezbędne dokumenty, co 
trwało długo.
 Alternatywą dla USA jest Japonia. 
Ku temu kierunkowi skłania się pani 
Agnieszka. Podobno tamtejsi naukow-
cy w kilku przypadkach do przeszcze-
pu zastosowali błonę śluzową pobraną 
z policzka pacjenta. Teraz mama Szymka 
próbuje dowiedzieć się o szczegóły i wy-
badać ewentualną możliwość pomocy 
dla jej dziecka. Już wiadomo, że w Japo-
nii istnieje możliwość leczenia obcokra-
jowców, co wcale nie było tak oczywiste. 
Za Japonią przemawia fakt, że odrzut 
w przypadku przeszczepu tkanki tego 
samego pacjenta jest prawie niemożliwy. 
Korzystanie z usług tamtejszych lekarzy 
odradza jednak Dobrowolski. Twierdzi, 
że błona z policzka nie może zastąpić ro-
gówki, a tylko nabłonek na niej.
 Przy problemie z prawym okiem cie-
szy fakt, że Szymek rozwija się w prawi-
dłowy sposób, jest pogodny i towarzyski. 
Wobec problemów ze wzrokiem chło-
piec dużą uwagę zwraca na dźwięk, stąd 
lubi słuchać muzyki.                                (mm)

Szymek Jakubowski poleci do USA lub Japonii?

PRUSZKÓW W czwartek 26 listopada minęła rocznica pierwszego przeszczepu rogówki u malutkiego wówczas Szymka 
Jakubowskiego. Postanowiliśmy sprawdzić, jak malec się rozwija i radzi z trudnościami. Z zachowaniami typowymi dla 
półtorarocznego dziecka jest wszystko w porządku, nieco gorzej wygląda sytuacja z oczami. Mama chłopca, Agnieszka 
Jakubowska szuka teraz pomocy poza Europą, a w grę wchodzą USA lub Japonia.

Mały szymek już chodzi, jest pogodny 
i towarzyski. [Fot. Mariusz Marowski]
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Nowe atrakcyjne 
lokalizacje

powierzchnia 

od 88 m2 do 170 m2 

cena już od 

390 000 zł

Biuro sprzedaży:
ul. Nadarzyńska 77

05-825 Grodzisk Maz.

Oferta w internecie:
www.makbud.pl

makbud@makbud.pl

Kontakt:

tel: (022) 755 77 95

kom: 0 695 702 802

Sprzedaż segmentów i bliźniaków

PRUSZKÓW  Od lat jednym 
z największych bolączek Pruszkowa 
są problemy mieszkaniowe. 
Postanowiliśmy przyjrzeć się sprawie 
bliżej. Z rozmowy przeprowadzonej 
z prezydentem miasta Janem 
Starzyńskim wynika, że główną 
przyczyną takiego stanu rzeczy są... 
patologie.

- Problem jest szerszy i dotyczy nie 
tylko naszej gminy. Tam, gdzie w ro-
dzinie trafi  się alkoholizm, tam za-
czynają się problemy z  płaceniem 
czynszu, zaczyna się przemoc w ro-
dzinie, czyli te wszystkie negatywne 
zjawiska, które niesie ze sobą ten na-
łóg. W konsekwencji ludzie dążą do 
wyrwania się z tego środowiska i do-
bijają się o pomoc mieszkaniową ze 
strony miasta – wyjaśnia Starzyń-
ski. Prezydent narzeka, że zalewają 
go wyroki eksmisyjne z zadłużonych 
mieszkań. To bowiem gmina ma 
obowiązek zapewnić takim ludziom 
lokal mieszkalny. Obecnie miasto 
musi zrealizować około 60 wyroków. 

 Kolejnym problemem są budyn-
ki, których stan techniczny spra-
wia, że praktycznie nie nadają się do 
zamieszkania. Władze Pruszkowa 
sukcesywnie starają się przenosić 
mieszkańców z takich budynków do 
bezpiecznych lokali. Na nowe miesz-
kania czekają także osoby z  obiek-
tów, które znalazły dawnych właści-
cieli. W tym miejscu Starzyński poda-
je przykład budynku przy ul. Sienkie-
wicza 17 (pisaliśmy o tym w WPR61), 
gdzie spadkobiercy starych właścicie-
li sprzedali obiekt za pół miliona zło-
tych, a nabywca już wystawił kamie-
nicę na sprzedaż za trzy razy więcej. 
– Zaczynają się zachowania tego wła-
ściciela nie do końca zgodne z  lite-
rą prawa. Oczywiście miasto nie jest 
obojętne na tego typu zjawiska i będzie 
pomagać tym ludziom, ale możliwości 
pomocy w obliczu tych obciążeń, któ-
re mamy, są dość mizerne – narzeka 
prezydent. Wobec tak ogromnego za-
potrzebowania na lokale mieszkalne, 
prezydent przyznaje także wprost, że 
na pomoc nie mogą liczyć ludzie mło-
dzi, chcący się usamodzielnić i wypro-
wadzić z domu rodzinnego. Ich wnio-

ski nie są nawet przyjmowane.
 W obliczu tak wielkich potrzeb lo-
giczną wydaje się potrzeba budowania 
przez gminę nowych lokali. Tymcza-
sem miasto liczy jedynie na mieszka-
nia z ruchu naturalnego, czyli po zgo-
nach, wyprowadzkach, czy odzyska-
ne z nielegalnego wynajmu. Jedynym 
wyjątkiem jest projektowany właśnie 
budynek komunalny przy ul. Długiej. 
Ma tam powstać 20 mieszkań, do któ-
rych trafi ą osoby z obiektów zagrożo-
nych i prywatnych. Głównym założe-
niem w Pruszkowie jest jednak sku-
pienie się na TBS. Dlaczego nie ma 
mowy o budynkach socjalnych? Po-
nieważ prezydent Starzyński nie chce 
tworzyć kolejnych slamsów.
 Miasto starało się pozyskać pienią-
dze na nowe budynki z funduszy unij-
nych. Tego typu inwestycje trafi ły do 
programu rewitalizacji miasta, jed-
nak, jak przyznał prezydent Pruszko-
wa, miastom mazowieckim najtrud-
niej jest pozyskać wsparcie ze strony 
Wspólnoty. Nasze województwo jest 
najbardziej rozwinięte, a Unia wspie-

ra głównie naj-
uboższe części kra-
ju. Poza tym dużą 
bolączką naszego 
miasta jest zły stan 

dróg i temu problemowi głównie przy-
glądają się władze Pruszkowa.

W Grodzisku jednak można...
To, co nierealne wydaje się w Prusz-
kowie, udaje się natomiast w Grodzi-
sku. Na naszej stronie gazetawpr.pl 
informowaliśmy już o oddaniu przez 
miasto 44 nowych mieszkań dla ludzi 
z zagrożonych budynków, którzy re-
gularnie płacili czynsz. Grodzisk wy-
budował blok komunalny w  całości 
z własnych środków. Tak, jak w przy-
padku innych inwestycji, po prostu 
został ogłoszony przetarg na wyko-
nawcę, który postawił obiekt. Obec-
nie, również z pieniędzy gminnych, 
budowany jest następny blok, tym ra-
zem socjalny. Zostaną tam przenie-
sione osoby z wyroków eksmisyjnych. 
Burmistrz Grzegorz Benedykciński 
myśli też perspektywicznie. – Wyeks-
ploatowane, zniszczone wysiedlone, 
budynki będziemy rozebierać, a grun-
ty sprzedawać. W ten sposób odzyska-
my sporą część środków przeznaczo-
nych na budowę nowych mieszkań – 
powiedział.

Mariusz Markowski

Patologie paraliżują 
system mieszkaniowy

To co nierealne w Pruszkowie, udaje się 
zrealizować w Grodzisku Mazowieckim

PRUSZKÓW  Kilka tygodni temu 
rozpoczęły się prace przy Czarnej 
Drodze mające na celu budowę 
czterech zbiorników retencyjnych. 
Dzięki inwestycji okoliczne ulice 
doczekają się systemu odwadniania 
– deszczówka popłynie do Utraty.
 

W spomniane zbiorniki do-
kładnie będą znajdować 
się pod skwerkiem mię-
dzy Czarną Drogą i  ul. 

Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Do 
nich, w  dużej części przy wyko-
rzystaniu już istniejącej kanaliza-
cji, trafi ać będzie woda deszczowa 
z ul. Różanej, Chopina, wspomnia-
nej Zimińskiej-Sygietyńskiej, Par-
kowej, Sobieskiego, Owocowej, Da-
szyńskiego, Obrońców Pokoju i czę-

ściowo z Kościuszki. Dalej, ze zbior-
ników retencyjnych specjalna pom-
pa skieruje wodę do kanału, który 
ujście znajduje w rzece Utracie. Jak 
zapewnił nas wiceprezydent Prusz-
kowa, Andrzej Kurzela, cały system 
będzie wydolny i nie powinno być 
żadnych problemów. Wspomniane 
ulice, zgodnie ze słowami Kurze-
li, nie będą zagrożone w przypad-
ku ewentualnego podniesienia sta-
nu wód na Utracie. – Nawet, jeśli 
doszłoby do tzw. cofk i, wodę przed 
zbiornikami retencyjnymi zablokuje 
pompa – powiedział nam wicepre-
zydent. Poza odwodnieniem ulic, 
kanalizacja deszczowa ma ułatwić 
odprowadzenie wody z  podziemi 
Pałacyku Sokoła, gdzie woda grun-
towa znajduje się na kilku różnych 

poziomach. Powoduje to utrudnie-
nia w osuszaniu tych podziemi.
 Cała inwestycja pochłonie blisko 
4 mln 400 tys. zł z miejskiego budże-
tu. Prace przy budowie systemu ka-
nalizacji zakończą się w maju przy-
szłego roku. Nad zbiornikami zosta-
nie przywrócony stan zieleni sprzed 
rozpoczęcia inwestycji. Na nową na-
wierzchnię nie mogą na razie liczyć 
mieszkańcy ul. Sobieskiego. Zosta-
nie ona jedynie załatana po uprzed-
nim zakończeniu prac budowy 
zbiornika. Inaczej wygląda sytuacja 
z ul. Chopina, gdzie w przyszłym ro-
ku od skrzyżowania z Kościuszki do 
al. Niepodległości zostanie położo-
na nowa nawierzchnia. Najprawdo-
podobniej będzie to asfalt.

Mariusz Markowski

Miasto wykorzysta Utratę do odwodnienia ulic

PRUSZKÓW/PIASTÓW
Mieszkańcy ul. Marii Curie-
Skłodowskiej mogą odetchnąć 
z ulgą. Attis Development, 
deweloper, który zbudował 
osiedle Ogrody Piastowskie, co 
prawda z grubym poślizgiem, ale 
wywiązał się wreszcie z zobowiązań 
i zakończył prace nad technicznym 
projektem ulicy. Na wiosnę ruszą 
więc prace przy jej budowie – 
zapweniają nas przedstawiciele 
Urzędu Miasta w Pruszkowie.
 

R ejony leżące na granicach ad-
ministracyjnych gmin nie 
mają specjalnego szczęścia 
do inwestycji. Prawidłowość 

tą potwierdzają opisywane przez nas 
w ostatnim czasie kłopoty ulic: Ireny 
(Pruszków/Komorów), Czarnieckiego 
(Malichy/Reguły), czy choćby właśnie 
ulica Curie-Skłodowskiej (Pruszków/
Piastów).
 Mieszkańcy tej ostatniej, choć za-
mieszkali w mieszkaniach na nowo 
wybudowanym osiedlu, od dawna 

nie mogą doczekać się obiecanej ulicy 
dojazdowej. Podjazd dziurawą drogą 
gruntową i dojście do domów oznacza 
przymusowe brodzenie w błocie, któ-
re staje się uciążliwe szczególnie w ta-
kich okresach jak obecnie. Początko-
wo przeszkodą w budowie ulicy była 
konieczność porozumienia się trzech 
podmiotów – obu urzędów miejskich 
i budującego osiedle dewelopera. Gdy 
na wiosnę tego roku do takiego poro-
zumienia wreszcie doszło, wydawa-
ło się, że sprawa jest już nareszcie za-
łatwiona. Rady miejskie Pruszkowa 
i Piastowa zagwarantowały w swoich 
tegorocznych budżetach środki na bu-
dowę drogi, a deweloper zobowiązał się 
do szybkiego dostarczenia jej projektu 
techniczno-budowlanego. 
 Prezes fi rmy Attis Development, 
Krzysztof Dobrowolski obiecywał nam 
wtedy, że projekt znajduje się w końco-
wej fazie realizacji i że będzie gotowy la-
da moment. Ten „moment” został chy-
ba jednak odłożony na później, bo go-
towy projekt ulicy trafi ł do pruszkow-
skiego Urzędu Miasta z półrocznym 

opóźnieniem, a konkretnie dopiero 
kilka dni temu. W tym czasie, jesie-
nią, obie gminy przerzuciły pienią-
dze zarezerwowane na budowę uli-
cy do swoich przyszłorocznych bu-
dżetów, twierdząc, że na realizację 
drogi w roku 2009 nie ma już szans, 
ponieważ w okresie zimowym tego 
typu robót drogowych się nie pro-
wadzi.
 Wiadomość dla pytających nas 
o tę sprawę zaniepokojonych miesz-
kańców osiedla jest więc pół-pozy-
tywna. Według zapewnień, któ-
re uzyskaliśmy w  pruszkowskim 
Urzędzie, obecnie nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby budowa ulicy ru-
szyła wiosną 2010.  Informacja ta 
wydaje się być wiarygodna. Przy-
szły rok to rok wyborczy – rok, 
w którym przedstawiciele władz lo-
kalnych szczególnie intesywnie za-
czynają dbać o swój wizerunek. Nie-
stety obecny okres jesienno-zimo-
wy mieszkańcy Skłodowskiej  będą 
musieli przemęczyć się w błocie.

Bogdan Marecki

Deweloper w końcu przygotował projekt, 
budowa ulicy ruszy wiosną 2010

PRUSZKÓW  Wreszcie zakończyła 
się sprawa morderstwa sprzed 
12 lat dokonanego w okolicach 
Pruszkowa. Paweł Rozumecki 
został uznany winnym morderstwa 
dwóch dilerów Ery.
 
Przypomnijmy, sprawa dotyczy upro-
wadzenia i morderstwa dwóch dile-
rów komórkowych sieci Era. Paweł 
Sulikowski i Piotr Aniołkiewicz zo-
stali zwabieni do lasu pod pretekstem 
kupna od nich 32 telefonów. Na miej-
scu zostali zamordowani, a  łupem 

przestępców padły ów telefony.
 Pomysłodawczynią całego „przed-
sięwzięcia” była Małgorzata Rozu-
mecka, wówczas 22-latka. Kobieta po 
całej sprawie szybko trafi ła do szpitala 
w Tworkach, skąd nieskutecznie pró-
bowała uciec do Meksyku. W sierpniu 
1999 roku Rozumecka została skaza-
na na dożywocie. Półtora roku później 
wyrok ten podtrzymał Sąd Apelacyj-
ny, a potem także Sąd Najwyższy.
 Inny sprawca zbrodni, Paweł Ro-
zumecki, brat Małgorzaty, zbiegł do 
Meksyku, skąd nielegalnie trafi ł do 

USA. W ręce policji wpadł tylko dla-
tego, że znęcał się nad żoną. W 2007 
roku doszło do jego ekstradycji do 
Polski. W wyniku niedawno zakoń-
czonego procesu Paweł Rozumec-
ki został uznany winnym zbrodni na 
dwóch dilerach. Przestępca w więzie-
niu spędzi 15 lat.
 W  procederze uczestniczyli tak-
że Marcin T. skazany na 12 lat pozba-
wienia wolności, taksówkarz Adam 
B.  (skazany na 6 lat) oraz Krystian 
M., który jednak został uniewinniony 
z braku dowodów.                           (mm)

Finał morderstwa sprzed dwunastu lat
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Koniec remontu Pałacyku Sokoła w przyszłym roku
Do krajobrazu Pruszkowa wrócił jeden 
z symboli miasta. W listopadzie po blisko 
dwóch latach znów zagrał zegar w Pałacyku 
Sokoła. Cały budynek zostanie oddany do 
użytku w przyszłym roku.
 Pałacyk w centrum Pruszkowa za-
mknięty został w połowie 2007 roku. Od 
tego czasu przeszedł gruntowną moder-
nizację, w ramach której wymieniono 
elewację, okna, rozbudowano podzie-
mia, a część naziemną przywrócono do 
stanu sprzed II wojny światowej. Remont 
przeszedł również zegar, który od listopa-
da znów rozbrzmiewa co godzinę. Obec-
nie trwają prace przy amfi teatrze, który 
będzie wyglądał nieco inaczej, niż po-
przednio. Konserwator zabytków, który 
dokładnie kontrolował całą inwestycję, 

01.12 - 05.12Abexim

„Kto jest ważniejszy dla naszej opieki 
społecznej: uboga rodzina z chorym 
niepełnosprawnym dzieckiem, czy rodziny 
patologiczne i alkoholicy?” – pyta w liście 
do redakcji nasza czytelniczka
„Droga Redakcjo! Moja rodzina składa się z czterech 
osób, w tym dwójki małych dzieci. Moje córeczki Zuzia 
(2 latka) i Patrycja (5 mies.), są chore. Młodsza Patry-
cja ma orzeczenie o niepełnosprawności, gdyż urodziła 
się ze skręconą krtanią oraz wiotkością krtani. Wymaga 
stałej opieki, częstych pobytów w szpitalu oraz ciągłych 
wizyt u lekarzy specjalistów. W związku z tym nie mogę 
podjąć pracy. Jedynym żywicielem rodziny jest mój narze-
czony, ojciec dziewczynek, który zarabia 1200 zł na rękę.
 Mieszkamy w wynajętym mieszkaniu w Pruszkowie. 
Czynsz za wynajem oraz opłaty za prąd, gaz, ogrzewanie 
itp. pochłaniają całą miesięczną pensję i gdyby nie dodat-
kowa praca narzeczonego, który czasami jest w stanie do-
robić kilkaset złotych miesięcznie pracą po godzinach, to 
w ogóle nie mieli byśmy środków do życia.Postanowiliśmy 
się więc zwrócić o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i dofi nansowanie do kosztów wynajmu miesz-
kania. Po tygodniu odebrałam decyzję - przyznano nam 
pomoc w wysokości 130 zł 15 gr. miesięcznie! To przecież 
tylko jedna dziesiąta ponoszonych przez nas kosztów.
 Postanowiłam pójść na rozmowę z panią dyrektor 
MOPS żeby zapytać o tą sprawę. Usłyszałam, że powin-
niśmy wynająć tańsze mieszkanie. A my już mieszkaliśmy 
w tańszym mieszkaniu. Czynsz był niższy, ale na ścianach 
wilgoć i grzyb, ogrzewanie tylko w nocy i brak podsta-
wowych wygód koniecznych przy opiece nad chorymi 
dziećmi. Miały duszności i problemy z oddychaniem i le-
karze stwierdzili, że koniecznie musimy zmienić te warun-
ki. W Pruszkowie bardzo trudno jest wynająć przyzwoite 
mieszkanie za rozsądną cenę, a poza Pruszków nie mo-
żemy się wyprowadzić, bo córki wymagają ciągłej i bliskiej 
opieki lekarskiej.
 Nie mogę uwierzyć, że nasza opieka społeczna tak 
traktuje ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy. Je-
steśmy młodymi ludźmi, doświadczonymi już przez los, 
ale chcemy być normalną, szczęśliwą rodziną. Mimo, że 
start mamy bardzo trudny chcemy prowadzić uczciwe 
życie i dobrze wychować nasze dzieci. Gdzie jest w takim 
razie sprawiedliwość społeczna, skoro nam daje się 130 
zł, a rodzinom patologicznym, przestępczym i alkoholi-
kom fi nansuje się koszty mieszkań, daje zasiłki i talony 
na żywienie (które potem przepijają)? Czy mamy się stać 
rodziną patologiczną i popaść w alkoholizm, żeby dostać 
większy zasiłek?  Karolina Brudzińska”
 Trudny start życiowy młodych ludzi 
skazanych na własne siły, to jeden z istot-
nych problemów społecznych. Szczególnie 
jeśli los doświadcza ich niepełnosprawno-
ścią dziecka. Sytuację czytelniczki postano-
wiliśmy sprawdzić w pruszkowskim MOPS.
 - Tak, pamiętam tą sprawę – tłumaczy 
nam dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Teresa Kostrzewska – Ale 
jeśli chodzi o naszą pomoc, to informacja 
jest tylko częściowo prawdziwa. Owszem, 
przyznaliśmy zasiłek 130 zł, ale kwota ta 
dotyczy jedynie zasiłku mieszkaniowego, 
o który wtedy występowała. Taki właśnie 
jej przysługiwał. Może natomiast uzyskać 
oprócz tego inne zasiłki celowe związane 
z jej sytuacją życiową. O tym ją poinformo-
waliśmy i wnioski o takie zasiłki już do nas 
złożyła. Są one w tej chwili rozpatrywane, 
a ich wielkość będzie zależała od udoku-
mentowanych warunków życia, potwier-
dzonych naszym wywiadem środowisko-
wym. Oczywiście nie preferujemy nikogo 
w przyznawaniu pomocy społecznej, ani 
nikogo potrzebującego jej nie pozbawiamy. 
Staramy się w miarę naszych, skromnych 
przecież, możliwości udzielać jej wszyst-
kim potrzebującym.   
 Nie chcemy rozsądzać komu tu przy-
znać rację. Pomoc potrzebującym to ważna 
misja społeczna w każdym społeczeństwie. 
A że nie należymy do krajów szczególnie 
bogatych, tym ważniejsze wydaje się roz-
sądne dysponowanie społecznymi środka-
mi. Uczciwi ludzie, poszkodowani przez los 
nie powinni czuć się krzywdzeni kosztem 
marginesu społecznego, którym po prostu 
nie chce się pracować i wolą żyć na społecz-
ny koszt.           (bm)

LISTY DO REDAKCJI

Dla kogo 
zasiłki z MOPS?

rzekomo nie zgodził się na widownię. 
Z krajobrazu parku zniknęły więc tzw. 
„dechy”. Amfi teatr będzie stanowić jedy-
nie scena i otoczenie parkowe, w ramach 
którego pojawi się nowa zieleń, alejki 
i fontanna. W trakcie koncertów będzie 
trzeba stać lub na przykład usiąść na ko-
cu – powiedział na niedawnej konferen-
cji prasowej wiceprezydent miasta, An-
drzej Kurzela. Pod sceną powstała nowa 
sala kameralna ze 115-oma miejscami 
siedzącymi. Cała inwestycja kosztowa-
ła ponad 11 mln zł, z czego jedynie 200 
tys. pochodziło ze źródeł zewnętrznych, 
konkretnie z ministerstwa kultury i dzie-
dzictwa narodowego.
 Budynek po oddaniu do użytku za-
gospodarują instytucje, które mieściły się 

w pałacyku przed modernizacją, a więc 
szkoła muzyczna 1. stopnia i Młodzieżo-
wy Dom Kultury. Nowa siedziba czeka 
już natomiast na bibliotekę powiatowo-
miejską, która również przed remontem 
mieściła się w pałacyku, natomiast te-
raz przeniesie się do pobliskiego, nowo-
powstałego budynku przy przedszkolu. 
Otwarcie nowej siedziby przewidziano 
na kończący się rok.
 Za modernizację pałacyku wzię-
ło się miasto, choć właścicielem był po-
wiat pruszkowski. Jak powiedział nam 
wiceprezydent Kurzela, władzom miej-
skim zależało na uratowaniu budynku, 
a powiat nie poradziłby sobie fi nansowo 
z modernizacją. Stąd doszło do zamia-
ny – miasto oddało powiatowi budynek 

przychodni przy ul. Drzymały, a dosta-
ło na własność Pałacyk Sokoła. – Miesz-
kańców Pruszkowa nie interesuje, kto 
jest właścicielem przychodni czy MDK. 
Nam chodziło o to, żeby mogli korzystać 
z tych instytucji w dobrych warunkach – 
stwierdził Kurzela.
 Po zakończeniu modernizacji pałacy-
ku miasto weźmie się za rewitalizację Par-
ku Kościuszki po drugiej stronie przed-
szkola. Powstała już koncepcja, według 
której znajdą się tam nowoczesny plac za-
baw dla najmłodszych, nowe boisko do 
gry w koszykówkę i fontanna. Obecnie 
zlecony został projekt, którego Kurzela 
spodziewa się w połowie przyszłego roku. 
W związku z tym prace być może ruszą 
w drugiej części 2010 roku.            mm
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- Wariantowanie przedstawianych projektów 
nowych dróg, szczególnie tam, gdzie ich prze-
bieg budzi protesty lokalne jest jednym z pod-
stawowych wymogów Unijnych przy zatwier-
dzaniu nowych rozwiązań komunikacyjnych. 
Przy tym nie chodzi tu o kosmetyczne korekty 
jednego wariantu, a o rzeczywiste rozpatrze-
nie możliwych przebiegów drogi w różnych 
wariantach środowiskowych. W tym kontek-
ście wariantowanie nowego przebiegu trasy 
719 z sąsiadującymi ze sobą uliczkami połu-
dniowego Milanówka, nie spełnia unijnych, a 
w tej chwili już i naszych wymagań. Przy tak 
jednoznacznym proteście społecznym miesz-
kańców Milanówka oraz negatywnym stano-
wisku lokalnego samorządu poprowadzenie 
tamtędy tej drogi jest po prostu niemożliwe. 
Nie znam przypadku poprowadzenia drogi 
przez jakieś miasto wbrew woli samorządu te-
go miasta. Tym bardziej dziwne 
i niewytłumaczalne jest nie wzięcie pod uwa-
gę w opracowaniu wariantu po północnej 
stronie obu miast. Samorząd województwa, 
który ostatecznie przydziela środki na tego 
typu inwestycje drogowe, po prostu nie da na 
taką drogę pieniędzy. 

Czy to oznacza, że 700 tys. zł, które trzeba 
będzie zapłacić za opracowanie STEŚ, to pie-
niądze wyrzucone w błoto?
- Tak! Jeśli opracowanie nie obejmie dodatko-
wych, niekolizyjnych wariantów to właśnie 
tak będzie.

S pór wokół planów nowego prze-
biegu drogi wojewódzkiej 719 na 
odcinku od Pruszkowa do Gro-
dziska trwa od wielu lat. Nasi-

lił się znacznie od czasu, kiedy napływ 
unijnych dotacji stworzył realną szan-
sę budowy nowej obwodnicy. Mogła-
by ona wyprowadzić ruch tranzytowy 
z ul. Królewskiej, przebiegającej przez 
centra Milanówka i Grodziska. Kłopot 
w tym, że Grodzisk chce żeby nowa tra-
sa biegła przez południowe dzielnice Mi-
lanówka, wg projektu sprzed 40 lat. Mi-
lanówek się na to nie godzi dowodząc, 
że obecnie znacznie lepsze i bardziej ko-
rzystne byłoby poprowadzenie tej trasy 
po północnej stronie obu miast. 
 Rok temu spór obu samorządów 
i lokalnych społeczności znalazł szansę 
rozwiązania w postaci warsztatów me-
diacyjnych. Pionierską w Polsce metodą 

społecznych mediacji przy udziale eks-
pertów miały one doprowadzić do kon-
sensusu w wyborze najlepszego warian-
tu drogi. W ich ideę zaangażowały się 
nie tylko oba samorządy, ale i organi-
zacje społeczne mieszkańców. Po latach 
„walki z wiatrakami” warsztaty stano-
wiły, bowiem dla nich nadzieję fachowe-
go i obiektywnego wyboru najlepszego 
wariantu. Warsztaty jednak przerwa-
no, bowiem Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wystąpił z  inicjatywą 
opracowania tzw. Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowego, czy-
li wszechstronnej analizy rozpatrywa-
nych wariantów przebiegu nowej drogi. 
Ponieważ miało ono ująć obie prezento-
wane koncepcje wydawało się, że jest to 
rozwiązanie prowadzące do szczęśliwe-
go fi nału całego sporu. Wiosną tego ro-
ku na drodze przetargu MZDW wyło-

niło hiszpańską fi rmę projektową, która 
za niespełna 700 tys. zł zgodziła się wy-
konać wielowariantowe opracowanie 
STEŚ.  

Bomba wybuchła jesienią…
- W październiku zaproszono nas do 
MZDW na spotkanie robocze w  tej 
sprawie – mówi burmistrz Milanówka, 
Jerzy Wysocki – Pokazano nam pro-
jekty opracowywanych trzech warian-
tów i okazało się, że wśród nich nie ma 
żadnego(!), który dotyczyłby koncepcji 
północnej. Dowiedzieliśmy się, że sta-
nowisko Marszałka Struzika, a za nim 
i MZDW  jest takie, że wariant północ-
ny może być rozpatrywany jedynie jako 
uzupełniający do wcześniej wybudowa-
nej trasy na południu. Przedstawione 
nam warianty południowe, różniły się 
więc nieznacznie. Do starego projek-
tu dorzucono jedynie jego mutacje uli-
cami Brwinowską 
i  Owczarską. Tak 
czy inaczej ozna-
czałoby to trasę 
przyspieszonego 
ruchu prowadzoną 
wzdłuż zamiesz-
kałych ulic południowego Milanów-
ka. Skąd ten upór przed bezkolizyjnym 
poprowadzeniem tej trasy po polach na 
północ od Milanówka i Grodziska, nie 
wiemy! Zdecydowanie zapowiedziałem, 
że tego typu wariantowanie, a właściwie 
jedynie mutowanie starego projektu nie 
może wchodzić w grę i nie będzie przez 
samorząd Milanówka przyjęte.
 Burmistrzowi Wysockiemu udało się 
namówić burmistrza Grodziska, Grze-
gorza Benedykcińskiego na wysłanie do 
Marszałka wspólnego pisma obu miast, 
w którym solidarnie domagają się hono-

rowania wcześniejszych ustaleń. Minął 
miesiąc, ale odpowiedź nie nadeszła.
 - Ta decyzja Marszałka cofa nas 
do początku sporu – mówi Katarzyna 
Czajkowska-Strawińska, przewodni-
cząca milanowskiego Stowarzyszenia 
Przyjazna Komunikacja – Cały mo-
zolnie wypracowywany konsensus le-
gnie chyba w gruzach. W imieniu sze-
ściu stowarzyszeń społecznych wysto-
sowaliśmy pisma do Marszałka Struzi-
ka, do MZDW i do projektanta z prośbą 
o wyjaśnienia, dlaczego rujnując wspól-
ne ustalenia, uporczywie pomija się na-
szą koncepcję? Nie dostaliśmy do dziś 
żadnej odpowiedzi! Ciśnie się na usta 
pytanie, kto i jaki interes ma w tak upo-
rczywym lansowaniu starego wariantu 
trasy? Wbrew logice i obecnym warun-
kom, a także wbrew protestom miesz-
kańców i  uchwałom samorządu Mi-
lanówka! Od lat krąży przecież w na-

szym regionie plotka, że grupa promi-
nentnych, miejscowych i wojewódzkich 
działaczy PSL poczyniła duże inwestycje 
w nieruchomości przy planowanej tra-
sie. Ten upór w zwalczaniu innych kon-
cepcji drogowych nieustannie tą plot-
kę reanimuje. Bo rzeczywiście – doda-
je przewodnicząca Czajkowska - trudno 
jest ludziom znaleźć inne rozsądne wy-
tłumaczenie, skoro nawet nasze ofi cjal-
ne pisma w sprawie rzeczywistego, a nie 
pozornego wariantowania projektu tej 
drogi, pozostają bez odpowiedzi. 

Olgierd Lewan

700 tys. zł do wyrzucenia! 
Arogancja, bezmyślność 
czy prywata?
OBWODNICA POŁUDNIOWA MILANÓWKA Dlaczego Marszałek 
Województwa Mazowieckiego chce wydać prawie 700 tys. zł na 
plany, które pójdą do kosza? To pytanie zadają sobie dziś wszyscy, 
którzy rok temu uwierzyli, że historia wieloletniego sporu samorządów 
Milanówka i Grodziska Mazowieckiego o przebieg tzw. obwodnicy 
południowej ma wreszcie szansę na rozsądny fi nał.

Bez prawdziwych 
wariantów drogi 
nie będzie

KOMENTARZ

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas
radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju 
Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego

Od lat krąży plotka, że grupa miejscowych działaczy 
PSL poczyniła duże inwestycje w nieruchomości przy 

planowanej trasie. Upór w zwalczaniu innych koncepcji 
drogowych nieustannie ją reanimuje - twierdzi Czajkowska

P o latach starań, przekonywań i nacisków 
udało się wreszcie pruszkowskim lobby-
stom (po części i nam) przekonać władze 
wojewódzkie do ruszenia sprawy „Paszko-

wianki”. Znana już od lat koncepcja drogi mającej 
połączyć Trasę Katowicką z planowaną autostradą 
A2 po zachodniej stronie Pruszkowa, nie cieszyła 
się do tej pory wojewódzkimi priorytetami. Dziw-
ne to o tyle, że jest łatwa do realizacji z racji swojej 
niekolizyjności (zaplanowana po terenach nieza-
mieszkanych – co jest rzadkością – nie budziła do 
tej pory niczyich protestów). Dla Pruszkowa kon-
cepcja tej trasy to ratunek przed totalnym zakorko-
waniem przez tysiące samochodów z zachodniego 
Mazowsza, zdążających do pruszkowskiego węzła, 
pierwszego bezpłatnego na autostradzie wiodącej 
do Warszawy. 
 Udało się wreszcie rozwiązać długotrwały spór 
kompetencyjny pomiędzy burmistrzem a MZDW 
o to, kto ma odpowiadać za decyzję środowiskową 
dla tej drogi na terenie gminy Brwinów. Dzięki te-
mu prace przygotowawcze dla uzyskania tej decyzji 
w końcu ruszyły i jeśli nic nie stanie na przeszko-
dzie, w przyszłym roku powinna być ona goto-
wa. To pozwoli wreszcie wdrożyć proces decyzyj-
ny i projektowy. W sprzyjających okolicznościach 
już w 2011 roku mogłyby ruszyć prace budowlane. 
Ale czy ktoś wierzy w taki szczęśliwy rozwój wy-
padków?  Przecież wiadomo, że „Paszkowiaka” nie 
stanie się nagle ukochanym dzieckiem i oczkiem 
w głowie Marszałka i MZDW. Mając na uwadze 
notorycznie poślizgi terminów realizacji innych 
dróg wojewódzkich, robienie sobie fałszywych na-
dziei, wydaje się mało rozsądne. Jaka więc będzie 
rzeczywistość, czas pokaże…
 Tym bardziej, że wybrana obecnie przez 

MZDW wersja końcowego odcinka trasy prowa-
dzi ją ulicami pruszkowskiego Gąsina: Parzniew-
ską, kawałkiem Przejazdowej i dalej po południo-
wej stronie góry śmieciowej, aż do wjazdu na węzeł 
autostrady. To jest najbardziej kontrowersyjny i ko-
lizyjny odcinek tej drogi, negatywnie opiniowany 
także przez władze Pruszkowa. Sugerują one ob-
jazd wysypiska po stronie północnej, śladem istnie-
jącego dalszego przebiegu ul. Przejazdowej, gdzie 
tych kolizji nie ma.
 - W wariancie wybranym przez MZDW jest 
zbyt wąsko, żeby dało się to pogodzić z istniejącą 
zabudową i planami rekreacyjnego zagospodaro-
wania dawnego wysypiska i pobliskiej Utraty – po-
twierdza nasz ekspert ze Stowarzyszenia Integracji 
Stołecznej Komunikacji, Łukasz Oleszczuk – Będą 
więc wywłaszczenia i nie obejdzie się bez bólu. Ale 
tak to już jest! Skoro na etapie koncepcji panowie 

z GDDKiA i MZDW nie dogadali się w sprawie na-
turalnego połączenia „Paszkowianki” z autostradą 
osobnym węzłem wjazdowym w okolicach Brwi-
nowa, to teraz musi boleć przy wpasowywaniu jej 
w węzeł pruszkowski. Szkoda, że musi to boleć nie 
ich, a mieszkańców! A pojawiające się w tej chwi-
li odkrywcze koncepcje, by ten bezpośredni wjazd 
zrobić, są klasyczną musztardą po obiedzie. Podpi-
sane zostały już umowy wykonawcze na budowę 
autostrady, są konkretne terminy i nic tu się już nie 
da dodatkowo „dokleić”. Może dopiero za 10-15 lat, 
w ramach prac remontowych będzie pierwsza oka-
zja, aby taki dodatkowy węzeł dobudować. Ale to 
już teraz gmina Brwinów powinna się porozumieć 
z GDDKiA i zrobić odpowiednie rezerwy terenowe.
 „…Po zbudowaniu Paszkowianki teren dawne-
go wysypiska, który miał być zielonym terenem re-
kreacyjnym dla mieszkańców, stanie się samotną 
wyspą pomiędzy nią a autostradą” – pisze do nas 
Tomek z Gąsina – „Czy Redakcja może wyjaśnić 
dlaczego mieszkańcy Gąsina nie zostali poinfor-
mowani o planowanym przebiegu Paszkowianki 
po tej stronie wysypiska?”
 Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że inwestorzy 
dróg (mimo ustawowego obowiązku) unikają jak 
ognia konsultacji społecznych, bojąc się, że utrud-
nią im robotę. Wolą działać z zaskoczenia i na zasa-
dzie: jakoś to będzie. Zresztą oni są w tych sprawach 
najmądrzejsi i nieomylni. Przykład? Paszkowianka 
mogła łączyć się bezpośrednio z A2, ale ktoś nie po-
myślał, zaniedbał i teraz trzeba ją przeciskać przez 
Gąsin. Gdyby urzędnicy ponosili personalną od-
powiedzialność za swoje decyzje byłyby one o wiele 
bardziej racjonalne. Instynkt samozachowawczy za-
wsze wyczula zmysły w tym także i wyobraźnię…

tekst i i foto  Olgierd Lewan

PRUSZKÓW Słynna już zanim jeszcze powstała, „Paszkowianka”, zaczyna gonić swoją uciekającą szansę. Nowa droga 
wojewódzka będąca nadzieją mieszkańców Pruszkowa na odkorkowanie miasta, wchodzi wreszcie w stadium projektowe.

„Paszkowianka” – już nie fata morgana?

Dlaczego mieszkańcy Gąsina nie zostali poinformowani o 
planowanym przebiegu Paszkowianki obok wysypiska?

Ekrany dźwiękochłonne, o których 
„zapomniano” w projekcie pruszkowskiego 
odcinka nowych Alei Jerozolimskich, 
nadal rozpalają emocje mieszkańców. 
Nagłośniona przez nas sprawa (WPR 65 
i 66) zaowocuje bezpośrednim spotkaniem 
mieszkańców i władz miejskich Pruszkowa 
z projektantami oraz przedstawicielami 
inwestora – Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich.

Po gorącej fazie medialnej, w której obie stro-
ny wymieniały się poglądami przy pomocy 
naszej gazety oraz TV Warszawa, przyszedł 
czas na konstruktywne wnioski.  18 listopada 
podczas spotkania w MZDW została przy-
jęta propozycja wiceprezydenta Pruszkowa, 
Andrzeja Kurzeli doprowadzenia do bezpo-
średniego spotkania wszystkich zaintereso-
wanych stron. W ślad za tym ustalono obec-
nie, że spotkanie takie odbędzie się we wtorek 
1 grudnia o godz. 9.30 w sali posiedzeń rady 
miejskiej (nr 59) pruszkowskiego Urzędu 
Miejskiego. Wiele wskazuje na to, że może to 
być przysłowiowe spotkanie ostatniej nadziei. 
 - Jeśli podczas niego nie znajdziemy 
wspólnie satysfakcjonującego wszystkich roz-
wiązania, nasz Urząd będzie musiał rozważyć 
konieczność wznowienia postępowania o wy-
danie nowej decyzji środowiskowej – mówi 
wiceprezydent Kurzela – Jesteśmy przeko-
nani, że stara decyzja, mimo że bezpośred-
nio o nich nie wspomina, to też i nie wyklu-
cza możliwości budowy ekranów, o co zresztą 
osobno do inwestora występowaliśmy. Wzno-
wienie tej procedury opóźniłoby zaś możli-
wość rozpoczęcia przebudowy Alej i mogłoby 
być pretekstem do znacznego odsunięcia jej 
w czasie.                      (ol)

Z OSTATNIEJ CHWILI

Ekrany na gorąco!... 
Będzie spotkanie z inwestorem



DODATEK SPECJALNY
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DOJAZD WŁASNY
Austria SKI TOTAL WILDSCHONAU Pensjonat NN ze śniadaniem 
od 26.12.09 / 7 dni / 2041*,-PLN/os Skipass na 5 dni GRATIS!!!

Słowacja Juniorhotel Jasna NNN (przy stoku) dwa posiłki 
od 26.12.09 / 7 dni / 2251*,-PLN/os

Czechy OREA Hotel Spicak NNN dwa posiłki 
od 26.12.09 / 7 dni / 1508*,-PLN/os

SAMOLOTEM Z WARSZAWY
Maroko Hotel El Pueblo Tamlelt NNN+ ALL INCLUSIVE 
od 30.12.09 / 8 dni / od 3198*,-PLN/os

Tunezja Hotel Jinene Beach NNN ALL INCLUSIVE 
od 30.12.09 / 8 dni / od 2030*,-PLN/os

Teneryfa Villa Tagoro NNN ALL INCLUSIVE 
od 30.12.09 / 8 dni / od 3965*,-PLN/os

*Podane ceny zawierają wszystkie opłaty

Do  29.11.09 10% zniżki na 
ofertę zimową

Lato 2010 
Już w spredaży!!!

Każda osoba, która przyjdzie 
z tą reklmą 
i zarezarwuje imprezę 
otrzyma super plecak 

DODATEK SPECJALNY

SYLWESTER 2009 
POD PALMAMI

LATO 2010 DO 30% TANIEJ

tel. (022) 291 16 16

POMYSŁY NA ZABAWĘ W NOC SYLWESTROWĄ
Na świeżym powietrzu, w restauracji, luksusowym hotelu, a może w górach lub za granicą? Noc sylwestrowa wieńcząca stary i rozpoczynająca 
nowy rok jest szczególna, dlatego też większość z nas chciałaby ją spędzić inaczej niż zwykle. Przygotowaliśmy dla naszych czytelników 
propozycje, w jaki sposób - mniej lub bardziej hucznie - ale zawsze ciekawie, można powitać nowy - 2010 rok.  STRONY 2-3
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Fryzjerstwo w domu klienta

Pruszków | Piastów | Komorów

502 099 933

Baleyage 
na Sylwestra! 
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31 grudnia 2009  godzina 20.00

SERDECZNIE ZAPRASZA NA WYJĄTKOWY WIECZÓR PEŁNY ATRAKCJI 
I NIESPODZIANEK POPROWADZI DUET PREZENTER I WODZIREJ

31 grudnia 2009  godzina 20.00
Pięć posiłków gorących , przystawki na zimno, napoje zimne i 

gorące bez ograniczeń, sylwestrowe słodkości, 
wódka 0,5 l/2 os., wino musujące 

Restauracja „ELITA”  
ul. Pszczelińska 121a,  05-805 Otrębusy

tel. 22 758-53-89  0605 554 891
www.restauracja-elita.waw.pl

e-mail: elita@restauracja-elita.waw.pl

BAL SYLWESRTOWY
2009/2010

BAL SYLWESRTOWY
2009/2010

RESTAURACJA ZIELONY LEW
Warszawa-Ursus

Al. Jerozolimskie 262A

D
użym zainteresowaniem 
cieszą się imprezy maso-
we. I w  tym roku miesz-
kańcy powiatów: prusz-
kowskiego i  okolicz-
nych będą mogli powi-

tać nowy rok na świeżym powietrzu. 
W  Pruszkowie, tradycyjnie od trzech 
lat, zabawa sylwestrowa organizowana 
jest na placu Jana Pawła II. Tak będzie 
również w tym roku. Impreza rozpocz-
nie się około godziny 22. W jej trakcie 
będzie można potańczyć przy muzy-
ce rozrywkowej, a o północy na niebie 
rozbłyśnie deszcz sztucznych ogni.
 Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego 
będą mogli powitać Nowy Rok na pla-
cu przed Centrum Kultury przy ulicy 
Spółdzielczej 9. Również tutaj plano-
wana jest emisja muzyki tanecznej oraz 
pokaz fajerwerków. Dla chętnych prze-
widziana jest możliwość zakupu dań 
z grilla. 
 Na masową zabawę noworoczną 
nie mogą liczyć w  tym roku miesz-
kańcy: Nadarzyna, Michałowic, Podkowy 
Leśnej, Brwinowa, Ożarowa Mazowieckiego 
i Piastowa. Za to w  Milanówku, przy 
skwerze Ossendowskiego położonym 
u  zbiegu ulic: Krakowskiej i  T. Ko-
ściuszki, tuż przy stacji PKP, będzie 
można nie tylko potańczyć przy mu-
zyce oraz obejrzeć pokaz sztucznych 
ogni, ale również o  północy wypić 
lampkę szampana, którą władze mia-

sta zapewniają dla każdego z przyby-
łych. Lampkę szampana, cukierki i po-
kaz fajerwerków przy dźwiękach ze-
społu grającego „na żywo” zapewniają 
także władze Błonia. 
 Kto ma ochotę powitać Nowy Rok 
w większym gronie może wybrać się 
do Warszawy. Na placu Konstytucji pla-
nowana jest impreza pod hasłem "Za-
kochaj się w Warszawie - Sylwestro-
wa Moc Przebojów". Wśród artystów, 
którzy zapowiedzieli 
swój udział są między 
innymi: Maryla Ro-
dowicz, Edyta Gór-
niak, Urszula, An-
drzej Piaseczny, Łu-
kasz Zagrobelny, Sta-
chursky i zespoły: Lady Pank, Bajm, 
Szwagierkolaska oraz artyści zagra-
niczni: Shaun Baker, Katerina czy Bad 
Boys Blue. Występy artystów mają na-
wiązywać do twórczości zmarłego 

w tym roku Michaela Jacksona. Impre-
zę poprowadzą: Krzysztof Ibisz,  Ma-
riusz Kałamaga, Maciej Rock, Maciej 
Dowbor, Tatiana Okupnik i Agnieszka 
Popielewicz.
 Kto woli tę wyjątkową noc spę-
dzić w  lokalu może udać się na jed-
ną z  licznie organizowanych zabaw 
w  Ośrodkach Kultury lub remizach 
strażackich. Jednak większość z nich 
to imprezy płatne. Tak jest na przy-

kład w  Miejskim Ośrodku Kultu-
ry „Kamyk” w  Pruszkowie przy uli-
cy Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej 
oraz remizach strażackich w Piastowie 
i Brwinowie. W niektórych z nich (na 

Sztuczne ognie, muzyka 
i tańce do białego rana, czyli 
pomysły na noc sylwestrową
Na świeżym powietrzu, w restauracji, luksusowym hotelu, a może w górach lub za granicą? 
Noc sylwestrowa wieńcząca stary i rozpoczynająca nowy rok jest szczególna, dlatego też 
większość z nas chciałaby ją spędzić inaczej niż zwykle. Przygotowaliśmy dla naszych 
czytelników propozycje, w jaki sposób - mniej lub bardziej hucznie - ale zawsze ciekawie, 
można powitać nowy - 2010 rok.

I w tym roku mieszkańcy powiatów: 
pruszkowskiego i okolicznych będą mogli 
powitać nowy rok na świeżym powietrzu
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Cena zawiera:

przykład w „Kamyku”) nie ma już wol-
nych miejsc, więc chętnym do zabawy 
w lokalu pozostaje skorzystanie z pro-
pozycji przygotowanych w  restaura-
cjach, hotelach, czy salach weselnych. 
Na to jednak potrzeba niemałych fun-
duszy. Zarówno atrakcje, jak i  ceny 
związane ze spędzeniem nocy sylwe-
strowej są bardzo zróżnicowane. Hotel 
Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim propo-
nuje bal sylwestrowy przy muzyce ze-
społów występujących „na żywo”, swój 
koncert zapowiedziała również gwiaz-
da wieczoru, czarnoskóra piosenkar-
ka o pięknym głosie - Gwendolyn Bra-
dley. Organizatorzy balu zapewniają 
transport spod Pałacu Kultury i Na-
uki. Koszt zabawy wynosi od 360 do 
390 złotych za osobę, przy czym w ce-
nę wliczony jest open bar czyli alkohol: 
wina wódki, zimne napoje – bez ogra-
niczeń. W zeszłym roku w balu sylwe-
strowym hotelu Mazurskas uczestni-
czyło około 700 osób, dla chętnych są 
jeszcze wolne miejsca.
 Zabawę za nieco niższą cenę pro-
ponuje Dom weselny Tango w Raszynie – 
Rybiu przy ulicy Sienkiewicza 12. Za 
500 złotych od pary będzie można 
spróbować gorących dań kuchni pol-
skiej: między innymi pieczonego dzika 
podanego w całości. W cenę wliczona 
jest również półlitrowa butelka wódki, 
szampan i słodycze. Podczas zabawy 
planowane są liczne konkursy, mię-
dzy innymi wybór króla i  królowej 
balu. Impreza rozpocznie się o godz. 
20.00, są jeszcze wolne miejsca. Po-
dobną ofertę ma również restauracja 
Zielony Lew z Ursusa. Za 600 złotych od 
pary będzie można spróbować trzech 
dań gorących, dostępne będą również 
przystawki i sałatki, każdy z gości zo-
stanie przywitany grzanym winem. Za 

udział w konkursach przewidziane są 
atrakcyjne nagrody. 
 Ciekawą ofertę spędzenia syl-
westrowej nocy zapewnia także 
Restauracja Elita z Otrębus. Tutaj zabawę 
poprowadzi duet: prezenter i wodzirej, 
przewidziany jest również pokaz przy-
gotowywania sushi. Personel lokalu 
zapewnia zimne i gorące napoje bez 
ograniczeń, sylwestrowe słodkości oraz 
półlitrową butelkę wódki na dwie oso-
by i wino musujące. Impreza potrwa 
od godziny 20.00 do 4.00 rano. Koszt 
wynosi 500 złotych za dwie osoby. 
 Kto nie ma ochoty spędzić tej wy-
jątkowej nocy w  swoim miejscu za-
mieszkania może udać się w  po-
dróż. Dużym powodzeniem cieszą 
się wyjazdy do Egiptu. Biuro podróży 

Neckermann w CH Janki proponuje ty-
godniowy pobyt od 25 grudnia do 
2 stycznia za około 3200 złotych, w tę 
cenę wliczona jest kolacja sylwestro-
wa. Kto woli bardziej aktywny wypo-
czynek, na przykład na nartach, mo-
że  wyjechać do Austrii lub Włoch. 
Koszt takiego wyjazdu wynosi od 1500 
do 2000 złotych. W cenę wliczone jest 
zakwaterowanie, dwa posiłki i  kola-
cja sylwestrowa, dojazd własny. - Ale 
trzeba się spieszyć z decyzją, bo miejsc 
jest coraz mniej – zaznacza Marcin 
Sokołowski, przedstawiciel biura Nec-
kermann w Jankach.
 Szeroką ofertę wyjazdów sylwestro-
wych proponuje również pruszkowskie 
biuro podróży Veron Travel. - Posiadamy 
w  swojej ofercie zarówno wyjazdy do 

miejsc egzotycznych: Egiptu, na Wyspy 
Kanaryjskie, Dominikanę, proponuje-
my także aktywny wypoczynek zimo-
wy we Włoszech, Austrii, Szwajcarii. 
Dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród 
młodzieży cieszą się wyjazdy do stolic 
europejskich, gdzie uczestnicy mogą po-
łączyć zwiedzania miasta z sylwestrową 
imprezą. Zostało jeszcze trochę wolnych 
miejsc, serdecznie zapraszamy – mówi 
Bartosz Łuczyński, przedstawiciel biura.
 Wyruszając w sylwestrową podróż 
zagraniczną, na bal, prywatkę czy do 
centrum miasta nie zapomnijmy o do-
borowym towarzystwie i dobrym na-
stroju. A wtedy  sylwestrową zabawę 
będziemy wspominać przez cały na-
stępny rok.

Karolina Gontarczyk

Krystyna, 57 lat, właścicielka fi rmy, 
mieszkanka Grodziska Maz.:
- W tym roku zamierzam przed Sylwestrem iść na 
kurs tańca. A potem? Może wyjazd do ciepłych kra-
jów lub do jakiegoś kurortu w Polsce. Nie mam jesz-
cze sprecyzowanych planów, w każdym razie mar-
twi mnie to, że mój narzeczony nie chce iść razem ze 
mną na kurs tańca. Moje plany na nowy rok to przede 
wszystkim rozwój fi rmy.

Pan Stefan, emeryt, 66 lat, 
mieszkaniec Piastowa:
- Niestety samotność mi trochę doskwiera, bo sam 
jestem jak palec. W tym roku jak zwykle noc sylwe-
strową spędzę przed telewizorem, obejrzę, jak ludzie 
się bawią. Może kolega mnie odwiedzi wieczorem i 
razem wzniesiemy noworoczny toast. Ale nie jestem 
pewien, czy żona mu pozwoli do mnie przyjść. 
Moje plany na zbliżający się rok? Chciałbym poznać 

panią, z którą mógłbym spędzać wolny czas, pójść na 
spacer, obejrzeć razem telewizję. Ale nie jest łatwo w 
dzisiejszych czasach poznać uczciwą kobietę. 

Pani Zofi a, 91 lat, emerytka, 
mieszkanka Otrębus:
- Oj pani kochana, a gdzie ja mogłabym pójść na sylwe-
stra? Z rodziną spędzę ten czas, może zatańczę z wnu-
kiem. A w nowym roku chciałabym cieszyć się takim 
zdrowiem jak dotąd i żeby córka mnie odwiedziła, bo 
daleko mieszka i nie może często przyjeżdżać.

Magda, 24 lata, sekretarka, 
mieszkanka Pruszkowa:
-W tym roku wybieram się w góry razem z przyjaciółmi. 
Pojeździmy na nartach, poopalamy się na stoku. A toast 
razem wzniesiemy na Krupówkach. Moje plany na ten 
rok to obrona pracy magisterskiej oraz kupno mieszka-
nia, bo już mam dość siedzenia rodzicom na garnuszku.

Anna, 40 lat, architekt wnętrz, 
mieszkanka Komorowa: 
- W tym roku chciałabym pójść na jakąś imprezę 
z miłymi rozmówcami i tańcami. Najlepiej, żeby było 
inaczej niż zwykle. Mój mąż jest co prawda doma-
torem i najchętniej ten dzień spędziłby na kanapie, 
ale będę walczyć. W Nowym Roku chciałabym roz-
winąć fi rmę i nawiązać nowe znajomości z ciekawy-
mi ludźmi.

Marcin, 13 lat, uczeń, 
mieszkaniec Raszyna: 
- Nowy Rok zamierzam powitać z kolegami i kole-
żankami z klasy na imprezie w domu jednego z nich. 
Będziemy tańczyć, oglądać telewizję i grać na plejce. 
Niestety, rodzice nie zgodzili się, żebyśmy zostali sa-
mi, więc pewnie zabawa szybko się skończy. W przy-
szłym roku chciałbym poprawić oceny i kupić sobie 
nowy komputer.

SYLWESTROWA SONDA  Zapytaliśmy mieszkańców naszego powiatu o plany na noc sylwestrową 
oraz życzenia na nadchodzący rok. O to co nam powiedzieli:
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Autoryzowane Centrum Biznesowe Era Biznes
ul. Centralna 22
05-816 Michałowice
Opacz Kolonia
tel. 22 723 01 41

Zapraszamy do naszego punktu sprzeda y:
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Dam pracę

Firma transportowa zatrudni od zaraz osobę 
z biegłą znajomością języka angielskiego na 
stanowisku spedytora. Umowa o pracę. Praca 
w powiecie grodziskim 0 601 332 759

Mechanik samochodowy samodzielny, Kanie 
Helenowskie 602 325 561 

Poszukujemy agentów ochrony do pracy na 
obiektach handlowych na terenie Ochoty oraz 
Janek. Kontakt: 605 955 573 oraz 
022 560 51 40 

Salon fryzjersko-kosmetyczny zatrudni 
manikiurzystki, Grodzisk Maz. 606 621 841

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. PRUSZKÓW I 
OKOLICE 511 262 175 

Nieruchomości - kupię

Mieszkanie od 27 – 36m2, Grodzisk Maz. 
509 878 600 

Nieruchomości - sprzedam

Dom 75m2 w okolicy Grodziska Maz. 696 172 625

Kawalerka z balkonem 35m2 Żyrardów 502 408 530

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

Sprzedam mieszkanie 53m2 Piastów, 2 pokoje 
tel. 600 897 351

Nauka

Angielski dojeżdżam 607-596-383

Matematyka 603 713 495

Automoto - kupię

Auto każde sprawne 502 968 566 

Każdy 502 968 566

Każdy sprawny 604 157 703

Kupię jeżdżące powypadkowe skoronowane, stan 
marka, wiek nieistotne 725 582 209 

• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej

• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga

• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób

• bezpieczeństwo

• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki

• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym

•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  
(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)

• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 
klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła 
przedmiotowe

• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu

• własna biblioteka

• stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne

• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie)

• taniec

• koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

Z UPRAWNIENIAMI 

SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Gimazjum 
Społeczne 

Z UPRAWNIENIAMI 

SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

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!

PORADNIA SPECJALISTYCZNA

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25

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

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

Zapraszamy do pływalni 
KAPRY ul. Andrzeja1 w Pruszkowie

KREDYTY
 Hipoteczne, Gotówkowe,

Konsolidacyjne 
na oświadczenie i nie tylko

 tel. 603 401 881
Wyślij SMS - oddzwonimy!

AUTOPREZENTACJA
NA MATURZE

ROZMOWIE O PRACĘ
NA PRZYSZŁOŚĆ

Zajęcia od 30 XI
160 zł od osoby

604 965 848
biuro@ontimepr.pl

RATY
drzwi
okna

w wn rzn
z wn rzn an w a aniow

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

r zk w o i zki aw

Cennik ogłoszeń drobnych:
zwykłe:  2zł netto za słowo
pogrubione:  3zł netto za słowo
w ramce:  4zł netto za słowo

BIURO REKLAMY I OGŁOSZEŃ 
Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19 lok. 7 - czynne w godz. 8.30-16.30
tel/fax: (022) 728 18 64, tel. (0) 666 505 705, email: ogloszenia@gazetawpr.pl

Kupię każde auto 606 164 444  

Darmowe Złomowanie pojazdów, transport  gratis 
502 534 080 

Automoto - sprzedam

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

Kupię

Antykwariat kupi dawne książki 
tel. 22 622 11 54 

Sprzedam

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

Usługi

Anteny  -  montaż, serwis 603 375 875 

Anteny satelitarne, naziemne (wszystkie typy)
tani serwis 796 428 111 

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 

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

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie ceny 
607 302 639 

Malowanie wnętrz agregatem, szybko, tanio 
602 719 024  

Naprawa, regulacja okien PCV i ALU oraz żaluzji 
zewnętrznych 667 36 60 78 

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

Projektowanie wnętrz 514 040 384 

Radca prawny: porady, umowy, prawo rodzinne, 
spadkowe i obsługa podmiotów. Malichy, 
tel: 50  1-619-825

Remonty od A-Z, faktury VAT,
www.casa-buownictwo.pl   728 972 410 

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 

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres. Solidnie
Tel. 0-602-681-344

Wylewki agregatem 608577428. 

Wylewki betonowe 600086995 

Zwierzęta

Znaleziono!

Miesiąc temu w okolicach Parku Mazowsze 
(Glinianki Hozera) znaleziono 5 miesięczną 
suczkę. Maść czarna z białym krawatem i 
brązowymi łatkami. Waga ok. 11 kg.Znalazca 
rozwiesił ogłoszenie w poszukiwaniu 
właściciela, ale nikt się nie zgłosił. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że poprzedni właściciel 
pozbył się kłopotu, zostawiając bezbronne 
zwierzę na pastwę losu. Szukamy nowego 
właściciela, który zaopiekuje się śliczną sunią. 
Chętne osoby prosimy o kontakt pod nr red. 
022 728 18 64 lub 503 03 03 44
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 BRWINÓW
Targ Przydasiów
29 listopada (niedziela) w Sali OSP 
w Brwinowie odbędzie się „Targ 
Przydasiów”. Jeżeli chcesz wymienić, 
kupić, sprzedać, podarować lub obej-
rzeć rzeczy, które dla jednych są już 
niepotrzebne, a dla innych mogą oka-
zać się skarbem, to miejsce jest wła-
śnie dla Ciebie.
Start godz. 10:00 do 18:00, 
Miejsce: Pszczelińska 3

 GRODZISK MAZ.

Mikołajki dla dorosłych „Jakoś to będzie”
Grodziskie Centrum Kultury zapra-
sza 5 grudnia (sobota) na spektakl - 
komedię teatralną „Jakoś to będzie”. 
Jednoaktówka Jacka Hempla, w reży-
serii Krzysztofa Wierzbiańskiego jest 
komedią, a właściwie zapisem dzisiej-
szej rzeczywistości, widzianą oczami 
dwóch bohaterów „A" i „B".
Start godz. 19:00, 
Bilety: 40PLN, Miejsce: sala widowiskowa

Mikołajki dla dzieci
6 grudnia (niedziela) w Centrum Kul-
tury odbędzie się niezapomniane 
spotkanie ze św. Mikołajem. W pro-
gramie: robienie ozdób świątecz-
nych i ubieranie choinki, świąteczny 
teatrzyk, odpalenie choinki, słodkie 
niespodzianki i wiele innych.
Start godz. 14:00

Kiermasz świąteczny
12 grudnia (sobota) w sali lustrzanej na 
parterze Centrum Kultury odbędzie 
się Kiermasz Świąteczny, na którym 
będzie można kupić oryginalne pre-
zenty, ozdoby choinkowe, rękodzieło 
artystyczne itp.
Start godz. 10:00

 KOMORÓW

K40 Naszym dzieciom
12 grudnia (sobota) już po raz czwar-
ty K40 organizuje charytatywny 
koncert-aukcję, z którego całkowi-
ty dochód przeznaczony będzie na 
wyjazd wakacyjny dzieci leczonych 
onkologicznie - małych pacjen-
tów Kliniki Onkologii Szpitala-Po-
mnika Centrum Zdrowia Dziecka. 
Na scenie zobaczymy wspaniałych 
artystów. Swój udział potwierdzi-
li: Kabaret Moralnego Niepoko-
ju, Joanna Liszowska, Piotr Polk, 
Katarzyna Zielińska, Małgorzata 
Kożuchowska, Dorota Landowska, 
Ewa Gorzelak, Marta Kuligowska 
- TVN24, Zbigniew Zamachowski, 
Jan Nowicki, Kuba Wojewódzki, 
Wiesław Tupaczewski z kabaretu 
OT.TO. Koncert poprowadzi Ewa 
Telega. 
Start godz. 16:30, Bilety: 50PLN, 
Miejsce: Dwór Polski w Pęcicach, 
Informacje: k40@k40.org.pl 

 MILANÓWEK

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Milanowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku zaprasza 28 listopada (sobota) 
na spotkanie „Forum Otwartości”. 
Do udziału w spotkaniu zostali za-
proszeni i potwierdzili swą obecność 
cudzoziemcy mieszkający w naszym 

mieście lub okolicach są to : Belg. Ma-
lijczyk, Rosjanka, Jamajka, Austra-
lijczyk, Austriak. Goście  opowiedzą  
o swoim kraju, ale przede wszystkim 
o problemach mieszkania w Polsce.
Start godz. 17:00, 
Miejsce: Zespół Szkół nr 3 przy ul. Żabie Oczko

Andrzejki „uArtystek”
30 listopada (poniedziałek) w kawiaren-
ce „uArtystek” odbędzie się magiczny 
wieczór - wspólne śpiewanki, wróżby, 
opowieści o andrzejkowych obrzędach. 
Start godz. 19:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Warszawska 36

Mikołajkowa Niespodzianka
Centrum Kultury zaprasza 6 grudnia 
(niedziela)  na spotkanie z Mikołajem! 
Mikołajkowa Niespodzianka to zaba-
wa dla wszystkich dzieci w wieku od 
2 do 12 lat!  W programie: tańce, kon-
kursy z upominkami, występ cyrkow-
ca, przedstawienie teatralne "Królowa 
Zima" oraz przybycie Mikołaja.
Start godz. 11:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

 OTRĘBUSY

Jubileusz ZTL Pruszkowiacy 
Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowia-
cy” zaprasza 27 i 28 listopada (piątek-
sobota) na Koncerty Galowe z okazji Ju-
bileuszu 30-lecia działalności artystycznej. 
Start godz. 18:00, 
Miejsce: „Matecznik Mazowsze” w Karolinie 

Koncert Mikołajkowy
6 grudnia (niedziela) w Kościele w Otrę-
busach odbędzie się Koncert Mikołaj-
kowy „Kolędy i pieśni zimowe” w wy-
konaniu grupy wokalnej Nota Bene.
Start godz. 13:45

Jasełka
11 grudnia (piątek) odbędą się Jasełka 
w wykonaniu nauczycieli z Zespołu 
Szkół w Otrębusach. W programie 
m.in. zbiórka zabawek, licytacja, targ 
prezentów i wiele innych.
Start godz. 16:00, 
Miejsce: Zespół Szkół, Piaseckiego 2
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 PIASTÓW

Ciastko z bajką
Stowarzyszenie Możesz zaprasza 5 
grudnia (sobota) na spotkanie z cyklu 
„Ciastka z bajką”. Razem Hubertem 
Urbańskim rozegrani zostaną „Mi-
li-onerzy” z pytaniami i nagroda-
mi dla najmłodszych.  A jak wziąć 
udział w eliminacjach? Wstąp do 
sklepu z zabawkami przy ul. Pił-
sudskiego 26 w Piastowie (fundator 
nagród) i zapytaj o kupon konkur-
sowy! Po spotkaniu dostępne będą 
bilety roczne na 2010.
Start godz. 12:00, Bilety: 8 PLN, 
Miejsce: Restauracja Villa Estera, 
przy Al. Jerozolimskich 331 
(Reguły, dojazd autobusem 717, przystanek 
"Norwida")

 PODKOWA LEŚNA

Scena Kabaretu i Ballady Autorskiej
28 listopada (sobota) w CKiIO odbę-
dzie się kolejne spotkanie z cyklu 
Scena Kabaretu i Ballady Autorskiej 
– Zespół Czerwony Tulipan. Gospo-
darz wieczoru – Marek Majewski.
Start godz. 20:00, 
Bilety: 15 i 30 PLN, 
Miejsce: Świerkowa 1

Filharmonia Dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pałacy-
ku” to cykl edukacyjny przeznaczo-
ny dla młodych słuchaczy. 6 grudnia 
(niedziela) odbędzie się spotkanie pt.: 
„Mozart znajduje melodie”. Prezen-
tacja życia i twórczości kompozytora. 
Wystąpi młodzież szkół muzycznych 
z Warszawy i Sulejówka. Fragmenty 
książki o kompozytorze czyta Danu-
ta Szewczyk.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Chopin w Kasynie - 
spotkanie dwudzieste siódme 
6 grudnia 2009 (niedziela) odbędzie się 
spotkanie z cyklu „Chopin w Kasy-
nie”. W ramach cyklu w Sali Lustrza-
nej zagrali tacy pianiści jak: Bronisła-
wa Kawalla, Monika Rosca, Jerzy Ro-
maniuk, Jerzy Maciejewski, Karol Ra-
dziwonowicz, Maciej Zagórski, Kata-
rzyna Kraszewska, Andrzej Stefański.
Start godz. 16:00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Wystawa „O Wolność i Solidarność”
Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Ogrodu – Podkowa Leśna zaprasza 
na wystawę „O Wolność i Solidarność 
– Podkowa Leśna 1976 – 1991”.
Wystawa czynna będzie do 13 grudnia, 
Miejsce: Kościół Św. Krzysztofa 

 PRUSZKÓW

Zabawa Andrzejkowa
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na 
28 listopada (sobota) na Zabawę An-
drzejkową. W programie muzyka na 
żywo i wróżby. Gra Zespół La Fiesta.
Start godz. 16:00, Bilety: 12PLN

„Bajkowe Opowieści Królewny Śnieżki”
6 grudnia (niedziela) w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się spo-
tkanie mikołajkowe dla dzieci - „Baj-
kowe Opowieści Królewny Śnieżki”.
Start godz. 11:00, Wstęp wolny

„Bądź moją miłością”
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 6 grud-
nia (niedziela) na Mikołajkową Dedykację - 
Koncert „Bądź moją miłością” największe 
przeboje w wykonaniu Bogusława Morki.
Start godz. 12:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: MOK – OKCH, ul. 3 Maja 124

Spotkanie z Lidią Kulczyńską-Pilich
Pruszkowska Książnica oraz Klub 
Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej zapraszają 9 grudnia (środa) na 
spotkanie z Lidią Kulczyńską-Pilich 
i promocję jej książki Mój Komorów.  
Start godz. 18:00, 
Miejsce: Klub PSM przy Al. Niepodległości 12

Park Linowy LINLANDIA zaprasza na 
cykl niedzielnych imprez na świeżym 
powietrzu.

- 29/11 - Andrzejki (ziemniaki zostały - będą 
ziemniaczane wróżby!),
- 06/12 - Mikołajki - wręczymy Mikołajkowe 
czapeczki, organizujemy konkursy i zawody,
- 13/12 - Strong Men - niech przybywają 
okoliczni siłacze,
- 20/12 - Dzień Buraka - zawody. Dla 
wygranych puchar z buraka, a na otarcie 
łez dla przegranych burak na wynos... do 
wigilijnego barszczu jak znalazł.
- 25, 26, 27/12 - w przygotowaniu.

Start godz. 13:00, Miejsce: ul. Andrzeja 1, 
Pruszków (teren toru kolarskiego) 
Dla czytelników WPR - rabaty.

POLECAMY

Imprezy 
w Linlandii

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje 
o działalności Stowarzyszenia MOŻESZ oraz 
imprezach i konkursach planowanych w 2010 
roku wyślij SMS pod numer 75068 o treści 
NJ.INFM wraz ze swoim adresem e-mail lub 
słowem MOZESZ. Na telefon komórkowy 
otrzymasz informację o zbliżających się 
imprezach i akcjach organizowanych przez 
Stowarzyszenie MOŻESZ w najbliższym czasie! 
W ten sposób nie przeoczysz 
ważnych wydarzeń, 
akcji, koncertów i 
konkursów.

Koszt: 6,10 brutto. 
Regulamin na 
www.mozesz.org

Informacje o imprezach 
MOŻESZ przez SMS

e przeoczysz 
eń,
 

o.
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- Jak się zaczęła Wasza przygoda z rajdami?
Hubert: Ja interesuję się rajdami od 
2002 roku. Przez kilka lat startowałem 
w  ogólnodostępnych KJS-ach (Kon-
kursowa Jazda Samochodem - przyp. 
red.). Jest to cykl imprez ogólnodo-
stępnych, w  których może wystarto-
wać każdy, zwykłym cywilnym samo-
chodem. Potem rozpocząłem przygodę 
z poważniejszymi rajdami w Pucharze 
PZMot. Wymagało to zdania egzami-
nu na licencję R1 i wyposażenia samo-
chodu w elementy poprawiające bezpie-
czeństwo, czyli klatkę, fotele kubełkowe, 
szelkowe pasy. Niestety sport motorowy 
jest bardzo kosztowny i budżet wystar-
czał jedynie na 2-3 rajdy w sezonie. Do-
piero w tym roku pojawiła się możli-
wość startu w całym rajdowym cyklu 
Oplem Astrą GSI.
Paweł: U mnie zaczęło się od zakupu 
cywilnego Lancera EVO VIII. W zało-
żeniach miał to być samochód do co-
dziennej jazdy, jednak postanowiłem 
pojechać na kilka jazd doszkalających 
na lotnisko w Modlinie. Sportowa jazda 
tak mi się spodobała, że niedługo potem 
zostałem właścicielem rajdowej Hondy 
Civic Type-R. Jak najszybciej mogłem, 
przeszedłem przez rajdy niższej rangi 
i od połowy sezonu dysponuję licencją 
pozwalającą na starty w Rajdowym Pu-
charze Polski.

- Jak podsumujcie zakończony sezon?
Paweł: Był to mój pierwszy sezon w raj-
dach, więc upłynął głównie na nauce. Pra-
wie każdy potrafi prowadzić samochód, 
jednak jazda sportowa jest dużo bar-
dziej wymagająca. Szczególnie ważna jest 
umiejętność zrobienia dobrego opisu tra-
sy. Kluczowe jest doświadczenie, dlatego 
starałem się przejechać jak najwięcej kilo-

metrów OS-owych. Wyniki, jakie uzyski-
wałem, nastrajają optymistycznie, szcze-
gólnie cieszę się z zajęcia 8. miejsca w kla-
syfikacji generalnej Rajdu Kormoran.
Hubert: Dla mnie był to dotychczas naj-
bardziej intensywny rajdowo sezon. 
Przejechałem niemal wszystkie eli-
minacje, zdobyłem dużo doświadcze-
nia, które, mam nadzieję, zaprocentuje 
w przyszłym sezonie. Osiągnąłem tak-
że najlepszy wynik w dotychczasowej 
karierze wygrywając Rajd Dolnośląski 
w klasie Astra.

- Jakie macie plany na przyszłość?
Hubert: W przyszłym sezonie planuje-
my wzmocnienie sprzętowe. Budujemy 
drugą Hondę Civic Type-R, tym razem 
w nowszej specyfi kacji. Jak pokazał ten 
sezon, Hondy to najbardziej konkuren-
cyjne samochody startujące w Rajdo-
wym Pucharze Polski. Mamy nadzie-
ję, że wystawienie dwóch Hond pozwoli 
nam włączyć się do walki w klasyfi kacji 
generalnej Pucharu.
Paweł: Chcieliśmy także zaprosić kibi-
ców na Rajd Barbórki, który odbędzie 
się w Warszawie 5 grudnia. Mamy na-
dzieję, że wielu czytelników Gazety 
WPR przybędzie nas dopingować. Ze 
swojej strony obiecujemy, że zrobimy 
wszystko, aby zakwalifikować sie na 
prestiżowy odcinek na ulicy Karowej. 
Korzystając z okazji chcieliśmy serdecz-
nie podziękować fi rmom, które wspie-
rały fi nansowo nasz zespół w sezonie 
2009: centrum budowlanemu ARME-
XIM, hurtowni wyposażenia łazienek 
GLAZOMAT, agencji reklamowej LO-
GO S.C., ośrodkowi SPA "Chochołowy 
Dwór", kawiarni Soft Cafe oraz fi rmom 
Quadrum, STIS, Kabex, Iskra oraz Ga-
zecie WPR.

Udany sezon rajdowców z Pruszkowa
MOTOSPORT Rajdy samochodowe to najpopularniejsza dyscyplina sportów 
motorowych w naszym kraju. Także w Pruszkowie są zawodnicy uprawiający tę 
dyscyplinę. Paweł Boniecki i Hubert Frankowski startowali w tym roku w cyklu 
Rajdowego Pucharu Polski. Z rajdowcami rozmawiał Mariusz Markowski.

PATRONAT 15 listopada ruszył cykl 
turniejów sportowych Pruszków 
CUP inaugurujący ciąg imprez przed 
Euro 2012. W turnieju uczestniczyło 
12 drużyn chłopców z rocznika 
2000. Kolejne spotkania z tego 
cyklu odbędą się w dniach 28 i 29 
listopada, a ostatnia tegoroczna 
seria turniejowa 13 i 14 grudnia br. 
Kolejne imprezy w 2010 roku.
 Turniej oprócz propagowania 
współzawodnictwa sportowego wśród 
dzieci i młodzieży ma na celu promocję 
miasta Pruszkowa i lokalnych przed-
siębiorców. Zamierzeniem pomysło-
dawców i organizatorów projektu jest 
by cykl wpisał się na stałe w kalendarz 
imprez sportowych Miasta, oraz stwo-
rzenie możliwości dzieciom i młodzie-
ży spędzania wolnego czasu, radości ze 
współzawodnictwa sportowego i kon-
taktu z rówieśnikami z różnych regio-
nów kraju.
 Pragniemy serdecznie podziękować 
Prezydentowi miasta Pruszkowa Jano-
wi Starzyńskiemu, Gazecie WPR oraz 
sponsorom turnieju za okazaną pomoc 
i wsparcie dla naszej inicjatywy.
Kierownictwo Klubu Znicz Pruszków 
i Joanna Nowakowska – prezes 
fundacji War-sport

Pruszków Cup 2009 
Turniej o puchar Prezydenta miasta Pruszkowa

Relację z kolejnej rundy turnieju zamieścimy w numerze grudniowym. [Fot. BS]

PIŁKA NOŻNA  Pierwsza liga 
piłkarska zapadła w sen zimowy. 
Pruszkowski Znicz rozpoczął już 
jednak budowanie składu na rundę 
wiosenną. Obecnie testowani są 
piłkarze, których nazwiska kibicom 
mówią niewiele. – Zawodników 
z polskiej ligi znamy i wiemy, kto 
jest nam potrzebny – uspokaja 
trener Przemysław Cecherz. 

N owy trener, który przejął zespół 
w  połowie października, nie 
podniósł z kolan naszego Zni-
cza. W trzech ostatnich meczach 

ligowych w tym roku przegraliśmy kolej-
no z KSZO Ostrowiec 0:1, Wisłą Płock 1:3 
i GKS Katowice 0:2. Po tych spotkaniach 
spadliśmy na 16. miejsce w tabeli.
 Teraz trwają już manewry mające na 
celu odmianę sytuacji na wiosnę. Znicz 
rozegrał dwa sparingi, w których spraw-

dził kilku mało znanych lub zupełnie 
anonimowych zawodników. O zatrud-
nienie w pruszkowskim klubie ubiega-
li się Grzegorz Kuświk z GKS Bełcha-
tów, Kelechi Zeala Iheanacho z KSZO, 
Michał Ciarkowski z Polonii Warsza-
wa, Michał Kopeć z Sokoła Sokółka, Pa-
tryk Romaniuk z Orląt Radzyń Podlaski, 
obrońca Bertrand Ngapounou z Vetry 
Wilno i dwóch Litwinów. W pierwszym 
sparingu ze Startem Otwock Znicz wy-
grał 3:0, a dwie bramki zdobył Kuświk. 
Trzecie trafi enie dołożył doświadczony 
już Maciej Rybaczuk. W drugim teście 
podopieczni trenera Cecherza zremiso-
wali z Ursusem 3:3. Bramki zdobyli Kac-
per Tatara, Mateusz Borowik i testowany 
piłkarz z Litwy, którego nazwisko klub 
stara się ukryć.
 – W pierwszym meczu z dobrej stro-
ny pokazał się Kuświk. Trudno  nato-
miast ocenić obrońców, gdyż Start nie 

był wymagającym rywalem – po-
wiedział trener Przemysław Cecherz. 
Na słabszą grę przeciwko Ursusowi 
według szkoleniowca wpływ miało 
zmęczenie z meczu ze Startem oraz 
sztuczna murawa przy ul. Gomuliń-
skiego, gdzie odbył się drugi sparing. 
Dla Znicza dwa tego typu sparingi to 
wciąż za mało. W najbliższy czwar-
tek pruszkowian przetestują piłka-
rze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. 
Wciąż nie wiadomo jeszcze, kto bę-
dzie gospodarzem sparingu. Wiado-
mo jedynie, że sztab szkoleniowy bę-
dzie się jeszcze przyglądał piłkarzom 
mało znanym. Zniczowi potrzebne 
są poważniejsze wzmocnienia. Na te 
jednak klub poczeka do okna trans-
ferowego. – Zobaczymy, jakie ruchy 
wykonają inne zespoły. My ligowych 
piłkarzy znamy i wiemy, kto jest nam 
potrzebny – zakończył Cecherz. (mm)

Paweł Boniecki zajął 8 miejsce w klasyfi kacji generalnej Rajdu Kormoran. [Fot. HF]

Pruszkowski zespół 
sprawdza anonimowych piłkarzy

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

DOÂWIADCZENI SPECJALIÂCI
NOWOCZESNE APARATY
CERTYFIKAT PTU
KRÓTKIE TERMINY

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25
PRUSZKÓW, UL. DRZYMAŁY 19/21 IV PI¢TRO (WINDA)
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AUTORYZOWANY SERWIS:
pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZĘŚCI ZAMIENNE:
pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232,  022 863 62 57

SALON FIRMOWY FRANCE AUTOMOBILES
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 87 30 200, 022 87 30 202;  e-mail: automobiles@peugeot.com.pl

SALON FIRMOWY ZAPRASZA: poniedziałek-piątek godz. 9.00-19.00, sobota 9.00-15.00

www.france.peugeot.com.pl

Dużo mówią Państwo o specyfi cznych 
potrzebach tej grupy klientów, a pewnie 
większości z nich bardziej od dostarcze-
nia zakupów przydałyby się np. rabaty 
w aptekach. Te osoby miesięcznie wydają 
często na leki setki złotych.       
Mamy też rabaty w wybranych aptekach 
z sieci Aptek Dbam o Zdrowie. Dokładnie 
jest to 5% na produkty bez recepty i ko-
smetyki. Poza posiadaniem nowego konta, 
trzeba tylko spełnić jeden warunek – pła-
cić w aptece wydawaną specjalnie do te-
go rachunku kartą płatniczą Visa Electron 
Aktywni 50+. To bardzo prosta czynność, 
która może przynosić duże oszczędno-
ści, bo policzmy: przy zakupach rzędu 200 
zł pięć procent rabatu to 10 zł. To kwota, 
która pokryje opłatę za konto i pozostawi 
jeszcze kilka złotych w portfelu. 

A czy sama karta nie jest czasem droga? 
Kosztuje tylko 1 zł miesięcznie. Jest jednak 
jeden warunek, musi być rozliczona mi-
nimum jedna transakcja bezgotówkowa 
w miesiącu kalendarzowym, w przeciwny 
wypadku opłata ta wyniesie 3 zł. Nie wie-
rzę jednak w to, aby klienci nie chcieli ko-
rzystać z rabatów. Oczywiście do obniżenia 
opłaty za kartę uprawnia również płatność 
dokonana i rozliczona tą kartą. 

A zatem kto może korzystać z nowego 
konta? 
Każdy, kto ukończył 50 lat, chce płacić 
mniej za konto, zyskać zabezpieczenie 
medyczne w nagłych wypadkach i nie boi 
się płacić kartami. 

Więcej informacji o Koncie Aktywni 50+ 
znajdą Państwo w Oddziale Banku Za-
chodniego WBK przy ul. Kraszewskiego 33 
w Pruszkowie. 

Oddział jest czynny od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00

Osoby dojrzałe po 50. roku życia stano-
wią już ponad 30% naszego społeczeń-
stwa. To stale zyskująca na znaczeniu 
grupa klientów, która coraz częściej mo-
że liczyć na produkty przygotowane spe-
cjalnie z myślą o jej potrzebach. Banko-
wa oferta dla dojrzałych może dotyczyć 
nawet usług medycznych! O produktach 
dla tej grupy klientów wprowadzanych 
obecnie przez banki do swojej oferty 
rozmawiamy z Marią Żbikowską-Basik 
Dyrektor 1 Oddziału w Pruszkowie.

Czy osoby starsze mogą bez problemu 
założyć u Państwa konto? 
Odpowiem pytaniem na pytanie: A z jakie-
go powodu nie mogłyby mieć takiej moż-
liwości? Osoby dojrzałe to dobrzy klienci 
o ustabilizowanej sytuacji życiowej, prze-
ważnie uzyskujący stabilne i regularne 
dochody, dysponujący oszczędnościami. 
Szaleństwem byłoby stawianie im prze-
szkód w korzystaniu z usług bankowych. 
     
Ale specjalnie nie zachęcają ich Państwo 
do korzystania z Waszych usług. 
Przeciwnie - mamy w naszej ofercie spe-
cjalne konto osobiste Aktywni 50+, w któ-
rym staraliśmy się połączyć przystępną 
cenę z usługami, które szczególnie mogą 
interesować osoby po 50. roku życia. Co-
raz więcej klientów przychodzi do nasze-
go banku specjalnie po to konto. Nasze 
wysiłki na rzecz  50-latków potwierdza 
chociażby drugie miejsce za rozwiąza-
nia przyjazne tej właśnie grupie klientów 
w prestiżowym rankingu „Przyjazny Bank 
Newsweeka”. 
 
Jakie to usługi? 
Może zacznijmy od opłaty za prowadze-
nie tego konta. Kosztuje ono zaledwie 3 
zł miesięcznie, co dla dużej części osób 
po 50. roku życia ma szczególne znacze-

nie. W tej cenie dajemy nie tylko możli-
wość bezpiecznego deponowania pie-
niędzy w BZ WBK, płacenia za pośred-
nictwem przelewów za czynsz, czy inne 
rachunki, lecz również pakiet usług nie-
spotykanych przy innych kontach. Posia-
dacze Kont Aktywni 50+ mogą bowiem 
bezpłatnie np. w nagłych przypadkach 
wzywać do domu lekarza i pielęgniarki 
oraz zamawiać leki. 

Jak to jest możliwe? Czy Bank zmienił 
profil działalności i zaczął świadczyć 
usługi medyczne? 
Oczywiście, że nie. Do Konta Aktywni 50+, 
w ramach stałej opłaty za prowadze-
nie konta 3 zł, dodawane jest bezpłatne 
ubezpieczenie „Medical Assistance” dają-
ce  możliwość korzystania z tych świad-
czeń. Mówiąc dokładniej o świadczeniach, 
posiadacz konta ma możliwość cztery ra-
zy w roku w nagłych przypadkach wezwać 
do domu lekarza pierwszego kontaktu 
oraz pielęgniarkę, zamówić dostawę leków 
i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego oraz 
dwa razy w roku zamówić transport me-
dyczny do i ze szpitala. Ponadto w ramach 
ubezpieczenia dostępne są jeden raz w ro-
ku, również bezpłatnie: transport na komi-
sję medyczną, opieka pielęgniarska po ho-
spitalizacji, dostawa podstawowych arty-
kułów spożywczych, opieka nad bliskim, 
a nawet organizacja rehabilitacji. 

Przy tak szerokim pakiecie ubezpiecze-
niowym Bank próbuje pewnie zarobić na 
innych usługach? 
O kosztach częściowo już mówiłem. Po-
wtórzę: samo prowadzenie konto z pa-
kietem ubezpieczeniowym kosztuje zale-
dwie 3 zł miesięczne, czyli o ponad poło-
wę mniej niż najpopularniejsze w BZ WBK 
Konto24, którego prowadzenie kosztuje 
miesięcznie 7,5 zł. 

Konto dla dojrzałych i aktywnych ar
ty
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