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ZADOMOWIŁ SIĘ W PARZNIEWIE
 Czy Gwiezdny Cyrk stanie się szlagierem wiosny? Na 

razie (po dwóch odcinkach) oglądalność wyniosła ok. 2,4 
mln. widzów.  Zamysł pomysłodawców jest ambitny . Dziewięć 

gwiazd polskiej estrady i telewizyjnego ekranu ma się wcielić w artystów cyrkowej areny. 
Ich występy są oceniane przez jury, złożone z ich kolegów po fachu, oczywiście nie licząc 
Pani Ewy Zalewskiej współwłaścicielki Cyrku Zalewski, która chyba jedyna z tego skła-
du oceniała występy adeptów cyrkowego rzemiosła rzetelnie i profesjonalnie. Jak wyglą-
dał spektakl na ekranie telewizorów nie wiemy, bo przedstawienie mieliśmy przyjemność 
oglądać z cyrkowej widowni. Jak rzecz się prezentowała „ od kuchni” mogą się Państwo 
przekonać zaglądając na stronę 12., na której publikujemy krótką relację i mini fotorepor-
taż.  Serial Gwiezdny Cyrk będzie transmitowany w TV Polsat w każdy kolejny czwartek   o 
godz. 21:00.  Nasi czytelnicy mają szansę wzięcia udziału w najbliższej edycji programu.
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W każdą niedzielę odbywała się msza, w 
czasie której zamiast tradycyjnych organów 
rozbrzmiewały elektryczne gitary. Wieść 
rozeszła się lotem błyskawicy i niebawem 
Podkowa Leśna stała się celem istnych piel-
grzymek nie tylko okolicznej młodzieży.  
Szczególnie od czasu, kiedy...

Ale, co bardziej istotne tutaj miała miej-
sca walka Wołodyjowskiego z Bohunem, 
opisana na kartach Ogniem i Mieczem. 
Sienkiewicz nieprzypadkowo wybrał 
Lipków, stąd pochodziła jego żona 
– Maria, a ów dworek był własnością jej 
rodu. Obok dworku warto zwrócić uwagę 
na skromny kościółek z 1792...

GADŻET Z PRUSZKOWA

Od bieżącego numeru nasi eksperci z reno-
mowanych fi rm doradztwa fi nansowego i 
prawa będą udzielać bezpłatnych konsulta-
cji i porad związanych z problemami, doty-
czącymi zawiłości przepisów. 
Wystarczy napisać na nasze adresy mailowe:
- fi nanse:    pruszkow@expander.pl
- prawo:     prawo@gazetawpr.pl 

Koncepcja jest kontynuacją i rozwinię-
ciem projektu samochodzika, produkowa-
nego przed ośmiu laty w przez fi rmę: Cree 
Ltd (obecnie SAM Cree AG) z Zurychu. 
Szwajcarski eksperyment zakończył się 
niepowodzeniem z powodu zbyt wysokiej 
ceny i pewnych wad  konstrukcyjnych. 
Być może zaważyło przyjęcie zbyt opty-
mistycznych szacunków, dotyczących po-
pytu na taki pojazd...

Gazeta WPR ma dla naszych czytelni-
ków 3 bezpłatne dwuosobowe zapro-
szenia na widownię Cyrku Zalewski 
na najbliższy czwartkowy odcinek 
Gwiezdnego Cyrku. Zaproszenia 
otrzymają pierwsze trzy osoby, które 
zadzwonią na numer telefonu redak-
cji: (022) 758 86 91 w najbliższą 
środę 19 marca o godz. 12:00  i 
odpowiedzą na pytanie: W jakim 
języku porozumiewał się z lwem 
morskim Szymon Wydra?
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Wiosna Panie Sierżancie! 
A w prawdziwym Tworkowskim 
patriocie z wiosną aż serce rośnie. 
Bo po pierwsze dzięki spacerom już 
możliwym właśnie z powodu wios-
ny człek dochodziło wniosku, ze 
mimo zmian i pór roku i kolejnych 
lat a nawet ustroju, nasza sławna na 
całą Polskę w i pół Europy dzielnica 
nic ze swej sławy nie traci. A jak tak 
dobrze popatrzeć, to znajduje naśla-
dowców nawet wśród najwyższych 
sfer. Politycznych także.
No, bo ruszyłem sobie któregoś 
wiosennego poranka na przechadz-
kę ulicą Główną. Ulica Główna na 
Tworkach, bo „na Tworkach” się po 
Tworkowskiemu mówi, taka główna 
naprawdę nie jest. Krąży legenda, że 
gdy wyzwoleńcza Armia Radziecka 
do Pruszkowa wkroczyła, chciała jak 
to miała w zwyczaju główną ulicę 
nazwać imieniem Słońca Narodów, 
Wielkiego Stratega i Językoznawcy 
Józefa Wisarionowicza Stalina. 
Jednak, gdy Główną zobaczyli, z 
zamiaru zrezygnowali. Dlatego po-
dobno Pruszków nigdy ulicy Stalina 
nie posiadał.
No, więc idę sobie tą Główną, któ-
ra wcale główna nie jest, słonko 
świeci, ptaszki śpiewają. Nikt by 
nie przypuszczał, że w nocy nie-
źle padało. Oczywiście nikt, kto 
idąc Główną nie doszedłby do uli-
cy Suchej. Oczywiście jak to na 
Tworkach Sucha jest bardzo, bardzo 
mokra. Też nie prawda. Sucha jest 
mokra dokładnie na odcinku 104 
metrów. Dalej jest naprawdę su-
cha i ładna. Dlaczego te 104 metry 
Suchej są mokre? Odpowiedź jest 
jedna. Bo tak jest po tworkowsku. 
Od razu przypomniała mi się moja 
ULICA. Gdy przy niej zamieszka-
łem, podobnie jak teraz nazywała 
się Miejska. Tyle, że Miejska mia-
ła z miejską tyle wspólnego, co 
Główna z główną a Sucha z suchą. 
Ale to przeszłość. Teraz Miejska 
jest naprawdę miejska. Kostka 
Bauma, nawet „leżące policjanty” z 

dbałości, aby widząc ten Baumowi 
luksus, ktoś nie zechciał za bar-
dzo się rozpędzić. Więc ugarbiono 
ulicę. Jednak, aby ktoś do końca z 
Tworkowską tradycją nie zerwać, 
na Miejskiej nie ma chodnika. A 
że przy Miejskiej mieszkają tak-
że piesi, więc chcąc nie chcąc idę 
kostkową jezdnią. Czasem i ja by-
wam pieszym. Idę sobie do domu 
od za przeproszeniem Biedronki. 
W Alejach Jerozolimskich jak każ-
dego popołudnia korek jak daw-
niej w winie marki Wino. Nagle z 
przeciwka pędzi BMW-cha. Skacze 
nagarach „zwalniających” jak na 
amerykańskich filmach akcji. Na 
oko z 80 na godzinę. Tuż za nią 
Audica. I Audica z rykiem silnika 
i klaksonu wyprzedza BMW-chę. 
Musiała grzać co najmniej stówą. A 
ja i reszta pieszych prawie wisimy 
na płotach posesji sąsiadów. Bo uli-
ca Miejska jest swoistym by-pasem, 
gdy w Alejach jest korek. Pisałem 
już kiedyś o tym. Nawet miałem po-
mysł, aby zrobić Miejską jednokie-
runkową, ale pod prąd do kierunku 
tej nitki Alei Jerozolimskich. I co? 
Po tworkowsku nic! Podobno kil-
ku sąsiadów, tych bliżej Alei, ma-
jących firmy stwierdziło, że przez 
to będą mieli o 200 metrów dalej. 
Oni i ich klienci. Piszę „podobno”, 
bo mnie nikt nigdy nic takiego nie 
powiedział. Więc Miejska będzie 
nadal przeciwkorkowym skrótem. 
Dopóty, dopóki jakiś wariat w ja-
kiejś Audity, wyprzedzając inne-
go wariata w jakiejś BMW-sze nie 
rozjedzie jakiegoś klienta, albo nie 
daj Boże kogoś jeszcze bliższego, 
gdy ten nie zdąży na płot sąsiada 
wskoczyć. Jest jeszcze alternaty-
wa, aby na Miejskiej położyć chod-
nik, ale takie rozwiązanie jak to na 
Tworkach, nikomu do głowy nie 
przychodzi.
Żeby, choć na zakończenie było bar-
dziej światowo, to zarówno ja, jak i 
wielu innych Czytelników a także 
Pan Doktor Nauk Medycznych z 
trzydziestoletnim stażem psychia-
tra z Lublina, obserwujemy to, co 

dzieje się w Sejmie Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej. Teraz w spra-
wie ustawy o upoważnieniu Pana 
Prezydenta do ratyfikacji Traktatu 
Lizbońskiego. Okazuje się, ze je-
dynymi przeciwnikami ratyfika-
cji dokumentu w wynegocjowanej 
w Lizbonie formie i treści, są ci, 
co go wynegocjowali. Mało tego. 
Parę miesięcy temu wszystkim nam 
ogłosili, ze to ich wielki sukces. 
Wprawdzie wtedy zajmowali inne 
niż teraz etaty, ale żeby miażdżą-
co krytykować swój własny doro-
bek…?
Tak sobie myślę i ja i inni Czytelnicy 
oraz wymieniony już Pan Doktor 
Nauk Medycznych z trzydziesto-
letnim stażem psychiatra z Lublina, 
że chyba bliskie sąsiedztwo nasze-
go Tworkowskiego Szpitala, bo ile 
może być stąd na Wiejską w linii 
prostej, piętnaście może siedemna-
ście kilometrów, powoduje to, co w 
Parlamencie widzimy. Może dlate-
go Pan Doktor proponuje powołanie 
Parlamentarnej Poradni Zdrowia 
Psychicznego. Bo codzienne stresy, 
przemęczenie, niehigieniczny tryb 
życia, nadużywanie alkoholu, ni-
kotyny i innych używek wpływają 
destrukcyjnie na psychikę ludzką i 
obniżają lub znoszą zdolność wyko-
nywania obowiązków, twierdzi Pan 
Doktor. W wielu krajach politycy 
od prezydenta do ministra przez 
parlamentarzystów szczycą się tym, 
ze są pod stałą opieką specjalistów. 
Badania psychologiczno-psychia-
tryczne muszą u nas przechodzić 
kandydaci na strażników, ochronia-
rzy, pilotów nawet kierowców cię-
żarówek. I tylko odpowiedzialni za 
los czterdziestomilionowego kraju 
nie!
Pan Doktor swoim pomysłem stara 
się zainteresować najwyższe wła-
dze, czyli polityków, ale oni nie 
odczuwają takiej potrzeby. A to jest 
jedna z tych cech, o których Pan 
Doktor pisze, że należy leczyć.
Na wypadek jednak, gdyby uda-
ło się powołać wspomnianą 
Parlamentarną Poradnię Zdrowia 
Psychicznego proponuję zlokalizo-
wanie jej właśnie w Tworkowskim 
Szpitalu. Bo to i fachowcy przedni 
i do Parlamentu, jak już pisałem, w 
linii prostej piętnaście, no może sie-
demnaście kilometrów.

Ksiądz Leon Kantorski, czło-
wiek legenda, związany z pa-
rafi ą Świętego Krzysztofa w 
Podkowie Leśnej, jej wieloletni 
proboszcz (obecnie na emerytu-
rze) kończy 31. marca 90 lat!!! 
Ksiądz Leon to człowiek nietu-
zinkowy, pasjonat i entuzjasta 
wszystkiego, co nowatorskie, 
śmiałe i oryginalne i to nie tyl-
ko w sprawach związanych 
z kościołem czy parafi ą. Jest 
człowiekiem prawdomównym, 
odważnym i konsekwentnym, 
czasami bywał uparty, szcze-
ry do bólu i nieprzejednany. 
Znakomity gospodarz i orga-
nizator.  Prawdziwy przyjaciel 
młodzieży, którą zwykle był oto-
czony. Jak nikt inny potrafi ł zna-
leźć z nią wspólny język. Na po-
czątku roku 1965 zgłosił się do 
ks. Leona młody człowiek z pro-
pozycją zagrania w kościele na 
gitarze. Jego entuzjazm sprawił, 
ze ks. Leon nie tylko się zgodził, 
ale stał się opiekunem zespołu, 
który wyposażył w elektryczne 
gitary i perkusję. I tak się zaczę-
ło. Chłopcy odbywali próby na 
plebanii i w grudniu tego same-
go roku po raz pierwszy zagra-
li w Podkowiańskim kościele. 
Takie były początki historyczne-
go już zespołu Trapiści. W każdą 
niedzielę odbywała się msza, w 
czasie której zamiast tradycyj-
nych organów rozbrzmiewały 
elektryczne gitary. Wieść ro-
zeszła się lotem błyskawicy i 
niebawem Podkowa Leśna stała 
się celem istnych pielgrzymek 
nie tylko okolicznej młodzie-
ży. Kolejka WKD z trudem 
radziła sobie z dowiezieniem 
coraz liczniejszych grup nasto-
latków. Szczególnie od czasu, 
kiedy msza została sfi lmowana 
(i skomentowana) przez Polską 
Kronikę Filmową – młodszym 
czytelnikom wyjaśniam, że PKF 
pełniła w ówczesnych czasach 
rolę Teleekspresu. O zespole 
zaczęła pisać prasa. Publikacje 
wywołały liczne dyskusje. 
Generalnie opinie były podzie-
lone. Od entuzjastycznych, 

głównie wśród młodzieży do zde-
cydowanie przeciwnych. „Big-
beat” w kościele? Nie do pomy-
ślenia. W końcu jednak i oponenci  
zaaprobowali obecność zespołu 
w kościele. Dwa lata lat później, 
bo 1967. roku ks. Leon wpadł na 
pomysł, aby zwrócić się do miesz-
kającej w tym czasie w Podkowie 
Katarzyny Gärtner, uznanej już 
kompozytorki z propozycją napi-
sania kilku utworów przeznaczo-
nych do wykonywania podczas 
nabożeństw z udziałem zespołu. 
Tak powstała słynna Msza beato-
wa „Pan przyjacielem moim”. 
Premiera utworu odbyła się 14 
stycznia 1968 roku w kościele w 
Podkowie Leśnej. Wykonawcą 
Mszy beatowej był zespół 
Czerwono-Czarni, którego wersja 
utworu została nagrana na płytę…
O koncertowej premierze Mszy be-
atowej krytyk muzyczny Andrzej 
Wróblewski napisał:

Odbywała się ona w małym ślicz-
nym kościółku w Podkowie Leśnej 
pod Warszawą. Mszę Beatową 
napisała na zamówienie pro-
boszcza ks. Leona Kantorskiego 
młoda, zdolna kompozytorka 
Katarzyna Gärtner do tekstów 
Kazimierza Grześkowiaka i 
Kazimierza Łojana. Tej mroź-
nej, styczniowej niedzieli kościół 
wypełnił się tłumem ludzi. Ci, 
którzy się nie zmieścili, czekali 
na dworze. Rozległ się dzwonek, 
wszedł ksiądz z ministrantem, za 
nim wbiegli czterej młodzi ludzie 
w smokingach, podłączyli gitary 
do przygotowanych wzmacnia-
czy, jeden stuknął podeszwą o 
posadzkę – raz, dwa, trzy, czte-
ry – i o mury kościoła gruchnę-
ła salwa dźwięków gitar elek-
trycznych zespołu „Czerwono-
Czarni”. Płyta z Mszą Beatową 
stała się w krótkim czasie best-
sellerem, a pieśń Introitu – Pan 
króluje w majestacie - przebojem 
nastolatków (...)

   O innych dokonaniach ks. 
Leona przeczytacie Państwo w 
następnym, kwietniowym nu-
merze WPR.

Wszystkich Naszych Szanownych Czytelników 
zapraszamy na:

BENEFIS
KS. LEONA KANTORSKIEGO

W KOŚCIELE p.w. ŚW KRZYSZTOFA
W PODKOWIE LEŚNEJ

W DNIU 13 KWIETNIA 2008
O GODZ 13:00

                                           Zespół Trapisci i Gazeta WPR
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Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

   Pomysł przejęcia Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej przez samorządy 
pojawił się kilka lat temu. Niestety 
ugrzązł w biurokratycznych przeszko-
dach. Trudność sprawił długi brak de-
cyzji Warszawy – wchodzić, czy nie 
wchodzić do spółki. Lata prezydentury 
Lecha Kaczyńskiego w stolicy były 
pod tym względem stracone. Warsza-
wa nie była gotowa uczestniczyć w 
przejmowaniu WKD, ale nie chciała 
też jasno powiedzieć, że nie jest zain-
teresowana. To blokowało cały proces 
przekształcania WKD w nowoczesną 
spółkę samorządową. Przełom udało 
się osiągnąć po wyborach do władz 
lokalnych i regionalnych w listopadzie 
2006. roku. Sejmik i Zarząd Mazowsza 
nowej kadencji postawiły na transport 
szynowy. Udało się przekonać nowe 
władze Warszawy, żeby jasno określiły 
swoje stanowisko. Stolica nie stała się 
współwłaścicielem WKD. Musiałaby 
uruchomić zbyt czasochłonne analizy, 
wyceny i wyjątkowo skomplikowany 
proces decyzyjny. W rezultacie więk-
szość udziałów objął jeden, strategicz-
ny podmiot – samorząd Województwa 
Mazowieckiego. Ma 73% udziałów w 
spółce. Jest zatem w pełni odpowie-
dzialny za jej przyszłość. Strategicz-
nych decyzji nie będą mogły opóźnić 
spory między współwłaścicielami. 
Mniejszościowe udziały mają samorzą-
dy miast i gmin, przez które WKD jeź-
dzi. Taka struktura własności zapewnia 
im poczucie bycia współgospodarzami 
i nieograniczony wgląd w działania 
spółki a także możliwość wnoszenia 
swoich pomysłów i środków.
Co z tych przekształceń wynika dla 
przyszłości WKD i pasażerów? Wy-
znaczone są cztery kierunki rozwoju 
spółki.
   Po pierwsze: unowocześnienie ta-
boru. 
   Do 2012. roku zakupione zostanie 13 
nowoczesnych pociągów. Aktualnie je-
den nowoczesny skład, oddany spółce 
w użytkowanie przez województwo, 
jest już wykorzystywany. Razem z nim 
po torach WKD będzie jeździć 14 no-

Bezpieczniej, szybciej, wygodniej...
Jest pierwsza w Polsce kolej samorządowa – własność mieszkańców i pasażerów. WKD ma już nowych właścicieli: 
samorządy lokalne i Województwo Mazowieckie. Wszystkie dokumenty zostały podpisane, co otwiera drogę do 
szybkich i dużych inwestycji. Do poprawy jej działania i szerokiej rozbudowy. W styczniu 2008. Sejmik uchwalił 
zobowiązanie inwestycyjne. Do 2012 roku na WKD zostanie przeznaczone co najmniej 166 mln złotych.

woczesnych pociągów, co zwiększy 
częstotliwość kursowania i istotnie po-
prawi wygodę, bezpieczeństwo i atrak-
cyjność korzystania z kolejki.
   Po drugie: remont i unowocześnienie 
torów i istniejącej infrastruktury. 
   Zostanie dobudowany drugi tor aż 
do Grodziska Mazowieckiego, dzięki 
czemu cała linia Warszawa-Grodzisk 
będzie pełnowartościowa, zgodnie z 
pierwotną wizją z lat 20-ych minione-
go stulecia. Będą wyremontowane lub 
zastąpione nowymi mosty, wiadukty i 
inne elementy infrastruktury wzdłuż 
całej linii. Pozwoli to na częstszą i 
szybszą jazdę pociągów przy zachowa-
niu bezpieczeństwa.

   Po trzecie: budowa nowych linii, 
odnóg istniejącej między Warszawą 
a Grodziskiem Mazowieckim. 
Najszybciej można przebudować do 
użytku pasażerskiego istniejącą odno-
gę miejską w Pruszkowie, która zaczy-
na się koło stacji Komorów w gminie 
Michałowice i przebiega przez miasto 
aż do stacji PKP Pruszków. Dzielnice 
przyległe do tej linii mają 30 tysięcy 
mieszkańców. Przystosowanie linii 
miejskiej do przewozu pasażerów spo-
woduje, że Pruszków stanie się jedy-
nym poza Warszawą miastem central-
nego Mazowsza posiadającym… tram-
waj. Pociągami WKD w roli tramwaju 
będzie można dojechać do centrum 
Warszawy. W ten sposób nastąpi po-
łączenie WKD i innych kolei w jeden 
system.

  Większą operacją będzie budowa 
zupełnie nowej linii ze stacji Micha-
łowice do Janek w gminie Raszyn. To 
oczywista potrzeba i szansa dla WKD i 
jej samorządowych właścicieli. Istnieje 
ogromny popyt na transport do Janek. 
Jest tam największe centrum handlowe 
pod Warszawą, odwiedzane nie tylko 
przez okolicznych mieszkańców, ale 
przede wszystkim przez warszawia-
ków. To dlatego ulice, biegnące do 
Janek – a zwłaszcza Aleja Krakowska 
– należą do najruchliwszych dróg w 

Polsce. Duża część ludzi jeżdżących sa-
mochodami i autobusami po tych skraj-
nie zatłoczonych drogach mogłaby się 
przesiąść na kolejkę. Linia do Janek nie 
tylko zmniejszy tłok i zanieczyszcze-
nie spalinami południowo-zachodnich 
dzielnic Warszawy i gminy Raszyn, 
ale też może być bardzo dochodowa. 
Mieszkańcy miejscowości, położonych 
wzdłuż trasy WKD uzyskają szansę 
sprawnego i czystego podróżowania do 
Janek, a drogi samochodowe od Gro-
dziska po Warszawę będą odciążone od 
ruchu samochodowego.

   Po czwarte: budowa nowych linii na 
nowych obszarach, niekoniecznie po-
łączonych z linią główną, ale wykorzy-
stujących doświadczenia i technologię 
WKD. 
Ten kierunek nie jest jeszcze ostatecz-
nie postanowiony. Będzie przedmio-
tem strategicznych badań. Linii kole-
jowej do stolicy nie mają na przykład 
mieszkańcy Łomianek. Właśnie tam 
dynamicznie rozwija się budownictwo 
mieszkaniowe. Z Łomianek i okolic 
już niedługo kilkadziesiąt tysięcy lu-
dzi może chcieć dojeżdżać codziennie 
do stolicy jedną drogą krajową. Za-
rząd WKD przeprowadził wstępne ba-
dania, jak poprowadzić linię tramwaju 
lub kolejki od końcowej stacji metra 
Młociny do Łomianek. Jest to reali-
styczna i obiecująca koncepcja. Na 
drugim, południowym końcu pierw-
szej linii metra możliwe jest poprowa-
dzenie tramwaju lub kolejki z Kabat 

do Konstancina. Podobnych miast jest 
o wiele więcej.
   Śmiałe plany powinny wyniknąć ze 
strategii rozwoju i modernizacji tech-
nologicznej transportu szynowego na 
Mazowszu. Sejmik nowej kadencji 
uchwalił zamówienie takiej strategii u 
najlepszych ekspertów. Trwa przetarg 
na jego wykonanie. Uchwała Sejmiku 
zapadła w styczniu 2007. roku w obec-
ności przedstawiciela Komisji Euro-
pejskiej. Komisarz do spraw rozwoju 
regionalnego, Danuta Hübner, uznała, 
że jest to strategiczny zwrot odpowia-
dający priorytetom Unii Europejskiej. 
Ostatecznym celem jest oplecenie sto-
licy i otaczających ją kilkudziesięciu 
mniejszych miast i gmin – gęstą siecią 
kolejek i tramwajów, połączonych z 
metrem. Tak, jak jest w metropoliach: 
paryskiej, berlińskiej, londyńskiej, czy 
na jeszcze większą skalę w najwyżej 
rozwiniętych metropoliach poza Euro-
pą – Waszyngtonie, Nowym Jorku, To-
kio. Do tego droga daleka, ale kiedyś 
trzeba zacząć. Właśnie zaczęliśmy.

reklama

Szanowni Państwo, od początku kadencji regularnie 
spotykam się z mieszkańcami Centralnego 
Mazowsza. Wszystkich zainteresowanych 

zapraszam na moje dyżury radnego 
w każdy drugi wtorek miesiaca w godz. 15:00 - 18:00 
w lokalu redakcji gazety WPR - ul. Kościuszki 52  

(Dom Towarowy SDH - wejście od ul. Sobieskiego) 
Najbliższy dyżur we wtorek 8. kwietnia 2008

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

25.02.2008 w poniedziałek do Komi-
sariatu Policji w Nadarzynie zadzwonił 
pracownik stacji benzynowej i powia-
domił, że jeden z klientów pobiera już 
kolejny raz tego dnia paliwo do kani-
strów. Na miejsce udali się policjanci. W 
okolicy stacji zauważyli samochód, przy 
którym dwóch mężczyzn przelewało pa-
liwo. Postanowili sprawdzić, dlaczego 
nie podjechali do stacji. Dane personalne 
jednego z nich udało się potwierdzić bez 
problemu, natomiast drugi mężczyzna 
stwierdził, że nie posiada przy sobie do-
kumentów. Podawane przez niego dane 
nie zgadzały się z zapisami w systemach 
policyjnych. W związku z powyższym 
mężczyzna został zabrany do jednostki. 
Zatrzymanym mężczyzną okazał się 38-
letni Mariusz J., poszukiwany 2 listami 
gończymi i 3 nakazami doprowadzenia 
do Zakładu karnego. Zatrzymanego po-
szukiwały sądy w Siedlcach, Radzeniu i 
Łukowie i Lublinie

W połowie lutego do policjantów wydzia-
łu dw. z terrorem kryminalnym i zabójstw 
zgłosiła się żona zastrzelonego na tle po-
rachunków przestępczych przedsiębiorcy 
branży paliwowej. Z jej relacji wynikało, 
ze zgłosili się do niej nieznani mężczyźni 
i zażądali od niej 250.000 euro. Spraw-
cy twierdzili, że musi ona oddać dług 
zaciągnięty rzekomo przez męża przed 
śmiercią. Wyznaczono dokładny termin 
przekazania pieniędzy. Kobieta zacho-
wała zimną krew i o wszystkim powia-
domiła natychmiast stołeczną Policję. 
Sprawą zajęli się policjanci z wydziału 
dw. z terrorem kryminalnym i zabójstw 
KSP. Zaledwie tydzień po zgłoszeniu 
zatrzymali 29-letniego Radosława K. i 
27-letniego Sebastiana D., mieszkańców 
Pruszkowa. Po sprawdzeniu w policyj-
nych bazach okazało się, że obaj są do-
skonale znani Policji. Po przesłuchaniu 
usłyszeli zarzut usiłowania wymuszenia 
rozbójniczego, za co grozi im do 10 lat 
pozbawienia wolności

03.03.2008 (w poniedziałek) policjanci 
z Raszyna i Pruszkowa zatrzymali dwie 
dorosłe osoby podejrzewane o rozboje na 
nieletnich. Ustalono, że dokonali dwóch 
napadów - w piątek w Raszynie i ponie-
działek w Falentach. 25-letni mieszka-
niec Raszyna Artur Z. przyznał się do 
dokonania rozboju w Raszynie oraz do 
dokonania rozboju w Falentach. W tym 
drugim przypadku działała z nim 19-let-
nia Katarzyna K. z Warszawy. Za doko-
nanie rozboju sprawcom grozi nawet 12 
lat więzienia.

KRONIKA POLICYJNA
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Osoby zamieszkujące na terenie Pruszkowa, 
jako największa grupa stanowiły 41,62% 
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 
w powiecie, liczba ta była o 1,57 punktu 
procentowego niższa niż w roku 2006. 
Obserwując dane zamieszczone w tabeli 
można ustalić, iż w roku 2007 procento-
wy udział bezrobotnych z poszczególnych 
gmin w stosunku do liczby ogółu bezrobot-
nych jest porównywalny  do lat ubiegłych.
Zmiany w poziomie bezrobocia. W 2007r. 
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie za-
rejestrował  5 026 bezrobotnych – o 573 
osoby mniej niż w roku poprzednim  oraz 
wyłączył z ewidencji 6 130 bezrobotnych 
– o 312 osób mniej niż w roku  2006 . W 
ciągu dwunastu miesięcy roku 2007 od-
pływ z bezrobocia był większy od napły-
wu do bezrobocia  o  1 104 osoby. Główną 
przyczyną wyłączenia z rejestru bezrobot-
nych w roku 2007 były podjęcia pracy. W 
okresie od stycznia do grudnia 2007r. zgło-
siło podjęcie pracy 2 474 osób, co stanowi 
40,36 % ogółu odpływu. 
Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy.
 Bezrobotni do 25 roku życia.  W koń-
cu grudnia 2007r. w ewidencji tutejszego 
Urzędu pozostawały 332 osoby bezrobotne 
w wieku do 25 roku życia. Stanowili oni 

ul. Andrzeja 26, 05-800 Pruszków

Gmina

Bezrobotni zarejestrowani

Ogółem 2005r. Ogółem w 2006r. Ogółem w 2007r.

Razem W tym 
kobiety Razem W tym 

kobiety Razem W tym 
kobiety

Brwinów 912 436 833 402 612 302

Michałowice 483 233 404 219 341 180

Nadarzyn 320 167 278 148 211 113

Piastów 866 438 758 387 564 306

Pruszków 2 566 1 246 2 134 1 033 1 519 782

Raszyn 638 316 534 278 403 213

RAZEM 5 785 2 836 4 941 2 467 3 650 1 896

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie 
jest jednostką organizacyjną podległą 
Staroście, którego organem opiniodaw-
czo-doradczym jest Powiatowa Rada 
Zatrudnienia. Urząd Pracy działa w opar-
ciu o zatwierdzony regulamin organiza-
cyjny. Obejmuje swą działalnością sześć 
jednostek samorządu terytorialnego: 
Brwinów, Michałowie, Nadarzyn, Piastów, 
Pruszków, Raszyn. Wg stanu na koniec 
2007 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Pruszkowie liczba zatrudnionych wynosiła 
32 osoby. W 2007 r. na potrzeby tutejszego 
Urzędu zakupiony został nowy sprzęt kom-
puterowy za kwotę – 19 741,60 zł, oraz 
zmodernizowano starszy sprzęt kompute-
rowy, co znacznie poprawiło funkcjonowa-
nie systemu komputerowego.

Przy realizacji zadań w zakresie promo-
cji zatrudnienia i wykorzystania środków 
Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy 
w Pruszkowie współdziała z Powiatową 
Radą Zatrudnienia oraz innymi organami 
rządowej administracji ogólnej, organami 
samorządów terytorialnych, poszczegól-
nymi pracodawcami, oraz innymi organi-
zacjami działającymi w zakresie promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobo-
cia oraz aktywizacji zawodowej.
W toku wykonywanych zadań wydanych 

zostało: 7.506 zaświadczeń potwierdzają-
cych status osoby bezrobotnej oraz wyso-
kość pobieranych świadczeń, 470 zaświad-
czeń archiwalnych, 402 zaświadczenia do 
celów naliczenia kapitału początkowego, 
223 zaświadczenia potwierdzające odbycie 
stażu oraz przygotowania zawodowego, 
12.067 decyzji administracyjnych, 25 po-
stanowień, 209 legitymacji ubezpieczenio-
wych.

Bezrobocie w powiecie
 Według danych wyliczonych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie 
na podstawie sprawozdań statystycznych 
w końcu grudnia 2007r. w ewidencji tu-
tejszego Urzędu pozostawało  3.716 osób 
tj. o 1.298 osób mniej niż w analogicznym 
okresie roku 2006, w tym: 3 650 osób bez-
robotnych i 66 osób poszukujących pracy.
Od początku roku 2007 liczba osób bezro-
botnych spadła o 1 354 osoby tj. o 27,06%. 
W analogicznym okresie roku 2006 spadek 
ten wynosił 1 086 osób (18,02%) czyli był 
o 268 osób (tj. 9,04 punktu procentowego) 
niższy niż w roku 2007.
W poszczególnych jednostkach samorządu 
terytorialnego, liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie w 
grudniu 2007r. w podziale na poszczególne 
miasta i gminy kształtowała się następująco:

10,0 % ogółu bezrobotnych. W stosunku 
do roku 2006 liczba ta była mniejsza o 274 
osoby, natomiast w stosunku do ogólnej 
liczby bezrobotnych spadła o 2,26 punktu 
procentowego. W ciągu całego roku 2007 
w tutejszym Urzędzie zostało zarejestro-
wanych  1 241 osób do 25 roku życia w tym 
702 kobiety. Wyłączono z ewidencji 1 411 
osób ( 763 kobiety), w tym 468 z powodu 
podjęcia zatrudnienia.

 Bezrobotni powyżej 50 roku życia. 
Bezrobotni powyżej 50 roku życia na 
dzień 31 grudnia 2007r. stanowili grupę 1 
297 osób tj. 35,53% ogółu bezrobotnych. 
Napływ do bezrobocia tej kategorii osób 
w 2007r. wyniósł 919 osób w tym 334 ko-
biety, natomiast odpływ 1 121 osób (392 
kobiety). Spośród osób wyrejestrowanych 
390 podjęło pracę. Napływ osób powyżej 
50 roku życia stanowił 18,28% napływu 
ogólnej liczby bezrobotnych.
Długotrwale bezrobotni. Liczba osób 
długotrwale bezrobotnych tj. osób po-
zostających w rejestrach urzędów pracy 
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w 
okresie ostatnich dwóch lat, kształtowała 
się w końcu 2007 roku na poziomie 2 269 
osób, a ich udział w ogólnej liczbie bez-
robotnych wynosił 62,16%. W okresie od 

stycznia do grudnia 2007r. zarejestrowano 
1 757 bezrobotnych z tej kategorii w tym 
882 kobiety. Wyłączono z ewidencji 2 612 
osób (1 252 kobiety ), z czego w wyniku 
działań Urzędu skierowanych do tej grupy 
bezrobotnych lub z własnej inicjatywy 924 
osoby podjęły pracę.
Niepełnosprawni. W końcu grudnia 2007r. 
w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawa-
ło 75 bezrobotnych niepełnosprawnych, w 
tym 33 kobiety. Wśród osób niepełnospraw-
nych najliczniejszą grupę stanowiły osoby 
w wieku 45-54 lata - w liczbie 35, osoby 
pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy 
– 38 osób oraz z wykształceniem gimna-
zjalnym i poniżej w liczbie 34 osób. Wśród 
66 osób zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Pruszkowie jako osoby 
poszukujące pracy osoby niepełnosprawne 
stanowiły 60,61% osób 
ogółu poszukujących pracy tj. 40 osób.  
Najczęściej spotykanym rodzajem schorze-
nia wśród osób niepełnosprawnych są cho-
roby neurologiczne, układu oddechowego 
oraz narządów ruchu.
Struktura bezrobocia
Struktura bezrobocia wg wieku
W poszczególnych grupach bezrobotnych, 
biorąc pod uwagę wiek tych osób, iż w roku 
2007 tak jak w roku poprzednim w ogólnej 
liczbie osób bezrobotnych dominującą gru-
pą były, zarówno wśród mężczyzn jak  ko-
biet, osoby w wieku 45 – 54 lata. Stanowiły 
one 32,46% ogółu bezrobotnych.
Struktura bezrobocia wg poziomu wy-
kształcenia
W ogólnej liczbie zarejestrowanych nadal 
najliczniejszą grupę stanowiły osoby z 
wykształceniem gimnazjalnym (podsta-
wowym) wśród mężczyzn w liczbie 1 109 
osób, wynoszącą 30,38% ogółu bezrobot-
nych. Natomiast wśród kobiet w liczbie 595 
(16,30% ogółu) osoby z wykształceniem 
policealnym oraz średnim zawodowym.
Struktura bezrobocia wg czasu pozosta-
wania  bez pracy
Tak jak w roku 2006, dominującą grupę 
osób stanowiły (zarówno wśród mężczyzn 
jak i kobiet) osoby pozostające bez pra-
cy powyżej 24 miesięcy, które stanowiły 
33,40% ogółu bezrobotnych.
Aktywne formy przeciwdziałania bezro-
bociu
Pośrednictwo pracy. Tutejszy Urząd oprócz 
ofert pozyskanych poprzez utrzymywanie 
wielokierunkowych kontaktów z praco-
dawcami prowadzi pośrednictwo otwarte 
(pełna oferta wraz z danymi adresowymi 
pracodawcy, trafi a do wiadomości publicz-
nej i kandydaci sami zgłaszają się do pra-
codawcy), ale dotyczy to jedynie tych sytu-
acji, gdy pracodawca sam zdecyduje o wy-
borze takiej metody działania. Organizacja 
kontaktów bezrobotnych i poszukujących 
pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Pruszkowie przybierała różne formy - naj-
częściej indywidualne skierowania lub 
giełdy pracy.  W minionym roku nastąpił 
wzrost liczby zgłaszanych wolnych  miejsc 
pracy o 344 w stosunku do roku 2006. Ze 
zgłoszonych 2 243 wolnych miejsc pracy 
w roku 2007 zagospodarowano poprzez 
zatrudnienie 853 miejsca, co stanowi 38 % 
ogółu ofert. Głównym powodem, dla które-
go nie zostały zrealizowane pozostałe ofer-
ty był fakt, iż warunki fi nansowe propo-
nowane przez pracodawców nie spełniały 
oczekiwań poszukujących pracy oraz ofer-
ty kierowane były do specjalistów, których 
nie posiadamy w ewidencji osób bezro-
botnych np.: kierownik budowy, elektryk, 
technik elektronik, murarz, telemarketer.
W ciągu 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy 
w Pruszkowie zorganizował 8 giełd pracy, 
dla fi rm: Telecolor w Mławie, Miejskich 
Zakładów Oczyszczania w Pruszkowie, 
IMPET HR SERNICE w Warszawie, 
Wojewódzkiego Zakładu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Warszawie, Zespołu 
Sprzedażowego Sp. z o.o. w Warszawie, 
Vigilantes Services Sp. z o.o. w Warszawie, 
FM Polska Sp.z o.o. w Warszawie, Carletti 
w Pruszkowie.
Firmy poszukiwały osób na stanowisko: 
monter urządzeń RTV, robotnik gospodar-

czy, personel pomocniczy, robotnik- robo-
ty konserwacyjne, telemarketer, doradca 
klienta, pracownik w przemyśle cukier-
niczym, pracownik ochrony, magazynier. 
Na giełdy pracy zostało zaproszonych 327 
osób bezrobotnych, z czego 96 nie zgłosiło 
się w wyznaczonym terminie, 25 odmówi-
ło przyjęcia propozycji pracy, 46 dostar-
czyło zaświadczenia lekarskie o przeciw-
wskazaniach do pracy. Jednorazowe środki 
fi nansowe na podjęcie działalności gospo-
darczej. W 2007 roku Powiatowy Urząd 
Pracy w Pruszkowie przyznał 75 osobom 
bezrobotnym środki fi nansowe na rozpo-
częcie działalności gospodarczej. W roku 
ubiegłym forma samozatrudnienia wzbu-
dziła ogromne zainteresowanie wśród osób 
bezrobotnych. Zarówno w roku 2006 jak i 
2007 wyraźnie dało się zauważyć wzrost 
liczby osób bezrobotnych rejestrujących 
się tylko po to, aby uzyskać status bezro-
botnego a w konsekwencji ubiegać się o 
dotację.
Na realizację tego zadania Urząd wydat-
kował dwa rodzaje środków fi nansowa-
nych z  Funduszu Pracy  w kwocie  903 
391,15 zł oraz z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w kwocie  68 800,00 zł.
W roku 2007 w wyniku wsparcia fi nanso-
wego 75 osób bezrobotnych rozpoczęło 
działalność gospodarczą, w tym 56 pod-
miotów gospodarczych utworzonych zo-
stało na terenie Powiatu pruszkowskiego. 
Średnia kwota przyznawanych jednorazo-
wych dotacji to 13 300,00 zł i stwierdzić 
należy, że prawie wszystkie osoby ubiega-
jące się o środki fi nansowe otrzymywały 
maksymalne kwoty.
Nowo powstałe fi rmy to:
* 22 świadczące usługi z zakresu : nauki 
kultury, sztuki, fi nansów, ubezpieczeń, po-
średnictwa, działalności artystycznej, pro-
jektowania;
* 35 świadczących usługi produkcyjno-
usługowe typu: hotelarstwo, produkcja fi l-
mów, nagrań wideo-dźwiękowych, sprzą-
tanie, remonty, konserwacja, gastronomia, 
usługi krawiecki, usługi fryzjerskie, usługi 
kosmetyczne, protetyka, usługi informa-
tyczne;
* 18 fi rm prowadzących działalność han-
dlową typu: sprzedaż detaliczna odzieży, 
sprzedaż sprzętu komputerowego i innych 
materiałów.
Refundacja kosztów wyposażenia i do-
posażenia stanowiska pracy
 W roku 2007 podpisano 17 umów z pod-
miotami prowadzącymi działalność gospo-
darczą, które otrzymały środki na wyposa-
żenie lub doposażenie stanowiska pracy dla 
18 skierowanych bezrobotnych, w tym: 7 
kobiet i 11 mężczyzn. 
Prace interwencyjne.  
W 2007 roku zostało zawartych 59 umów 
o prace interwencyjne w ramach, których 
zostały zatrudnione 62 osoby. Wśród skie-
rowanych osób 32 były długotrwale bezro-
botne, 26 w wieku do 25 lat, a 20 powy-
żej 50 roku życia. Bezrobotni najczęściej 
podejmowali pracę w zawodach: robotnik 
gospodarczy, pracownik biurowy, sprze-
dawca. W roku 2007 na tę formę wydano 
319 287,31 zł .
Roboty publiczne. 
W ramach robót publicznych w 2007 
roku, organizowanych w oparciu o wolne 
wnioski od organizatorów, zostało zatrud-
nionych 60 osób. Spośród w/w osób 45 
było długotrwale bezrobotnych a 41 osób 
ukończyło 50 rok życia. Bezrobotni byli 
najczęściej zatrudniani w zawodzie robot-
nika gospodarczego. Na roboty publiczne 
wydano w 2007r. 513 143,64 zł.
Staże. W 2007 roku zostały zawarte 163 
umowy stażowe, w ramach których odbyło 
staż 208 osób. Wśród skierowanych osób 
183 były  bezrobotnymi do 6 miesięcy, 10 
osób od 6 do 12 miesięcy, 15 osób  od 12- 
24 miesięcy. Bezrobotni najczęściej podej-
mowali staż w zawodach: pracownik admi-
nistracyjno-biurowy, sprzedawca, młodszy 
referent, sekretarka, recepcjonista, pomoc 
nauczyciela, pracownik fi zyczny. W roku 
2007 na tę formę wydano 1 155 282,61 
zł. Zakłady, do których została skierowa-

na największa liczba osób w celu odbycia 
stażu to: Urząd Skarbowy w Pruszkowie, 
Sad Rejonowy w Pruszkowie, Komenda 
Powiatowa Policji w Pruszkowie, Urząd 
Miejski w Piastowie oraz Michałowicach, 
Urzędy Gminy: Raszyn, Nadarzyn, 
Brwinów.
Przygotowanie zawodowe. W 2007 roku 
zostało zawartych 13 umów w ramach 
przygotowania zawodowego, w ramach 
których przygotowanie zawodowe odbyło 
14 osób. Wśród skierowanych osób 4 były 
bezrobotnymi do 6 miesięcy, 5 osób od 6 
do 12 miesięcy, 3 osoby od 12- 24 miesię-
cy, 2 osoby ponad 24 miesiące. Bezrobotni 
najczęściej podejmowali przygotowanie 
zawodowe w zawodach: pomoc labora-
toryjna, salowa, koordynator dystrybucji 
żywności, pomoc fryzjera, pracownik bu-
dowlany .  Na tę formę wydano w 2007r. 
59 620,12 zł.
Poradnictwo. W 2007 roku indywidual-
nym i grupowym poradnictwem zawodo-
wym objęto 628 osób, w tym 289 kobiet. 
W tej liczbie wyodrębnić należy osoby za-
rejestrowane jako bezrobotne – 609 osób, 
osoby zarejestrowane jako poszukujące 
pracy – 1 osoba oraz inne osoby zasięga-
jące porady zawodowej – 18 osób. Z in-
dywidualnego poradnictwa zawodowego 
skorzystało 338 osób, (171  kobiet). W 35 
zorganizowanych grupowych spotkaniach 
warsztatowych uczestniczyło 290 osób 
(118 kobiet). Łącznie przeprowadzono 
403 rozmowy doradcze z klientami in-
dywidualnymi. Najbardziej liczną grupę 
osób bezrobotnych korzystających z usług 
poradnictwa zawodowego stanowiły oso-
by bezrobotne, zarejestrowane do 6 mie-
sięcy - 291 osób. Kolejno liczba osób ko-
rzystających z poradnictwa zawodowego 
według okresu długości zarejestrowania 
wynosiła: 226 osób zarejestrowanych 
powyżej 12 miesięcy oraz 94 osoby zare-
jestrowane od 6 do 12 miesięcy. Z wyżej 
wymienionych osób wykształcenie wyż-
sze posiadało 73 osoby, wykształcenie 
policealne i średnie zawodowe posiadało 
101 osób, średnie ogólnokształcące 44 
osoby, zasadnicze zawodowe 52 osoby 
oraz gimnazjalne i poniżej 61 osób.
Udzielane były również indywidualne i 
grupowe informacje zawodowe. Z usługi 
indywidualnej informacji zawodowej sko-
rzystało 607 osób, w tym 315 kobiet.
Szkolenia.  W roku 2007 na szkolenia 
organizowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Pruszkowie skierowano 571 osób 
na szkolenia grupowe oraz 129 osób na  
szkolenia indywidualne. Spośród skiero-
wanych, szkolenie ukończyło 686 osób.
Dodatki aktywizacyjne. Dodatek ak-
tywizacyjny, to forma wsparcia mająca 
na celu zmotywować osoby bezrobotne 
posiadające prawo do zasiłku do aktyw-
ności i podejmowania decyzji dotyczącej 
zatrudnienia. W roku 2007 do tutejszego 
Urzędu wpłynęło 106 wniosków z prośbą 
o przyznanie prawa do dodatku aktywiza-
cyjnego o 85 wniosków mniej niż w roku 
poprzednim, z których 105 zostało rozpa-
trzonych pozytywnie. Wśród osób, które 
otrzymały dodatek aktywizacyjny było 57 
kobiet, 6 osób do 25 roku życia oraz 36 
osób powyżej 50 roku życia.
Europejski Fundusz Społeczny. Oprócz 
działań, do których został zobligowany 
ustawowo, Powiatowy Urząd Pracy w 
Pruszkowie już od kilku lat przystępuje do 
realizacji projektów współfi nansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Są to: Działanie 1.2 Perspektywy dla 
młodzieży pn. „ Przez staż do zatrudnie-
nia” oraz Działanie 1.3 przeciwdziałanie 
i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 
pn. „Szansa na drugi start”. Oba Działania 
są realizowane w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów 
Ludzkich 2004-2006 i zakończyły się do 
dnia 31.12.2007r.

zebrała: Alicja Wejner
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Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących

rok szkolny 2009-2009

Organ prowadzący szkołę:
Starostwo Powiatowe
w Pruszowie

Organ nadzorujący szkołę:
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2
tel: 022 758 89 62, 63  fax: 022 758 89 64
www.zstiopruszkow.neostrada.pl

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących

Informacje o typach szkół można 
uzyskać codziennie w sekretariacie 
szkoły i na stronie internetowej:

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane:

Gimnazjum Sportowe

- klasa informatyczna
      język angielski, język niemiecki
      rozszerzony program matemetyki, informatyki

- klasa jezykowo-turystyczna
      język angielski, język niemiecki
      rozszerzony program języka angielskiego, geografii

- klasa sportowa
      język angielski, język rosyjski,
      rozszerzony program języka angielskiego
      biologii (gry zespołowe)

- klasa humanistyczna
       język angielski, język francuski,
       rozszerzony program historii,WOS-u

- profil ekonomiczno-administracyjny
      język angielski, język niemiecki,
      przedmioty ogólnozawodowe, 
      ekonomiczno-administracyjne

- profil socjalny
      język angielski, język niemiecki, przedmioty
      ogólnozawodowe z obszaru pracy socjalnej

- profil usługowo-gospodarczy
      język angielski i niemiecki, 
      przedmioty ogólnozawodowe

Dzień otwarty: 16 kwietnia 2008

w dyscyplinach sportowych:

- koszykówka chłopców
- piłka nożna chłopców
- piłka siatkowa dziewcząt
- piłka ręczna chłopców
- lekkoatletyka

Kandydaci do szkoły powinni posiadać:
 -  bardzo dobry stan zdrowia potwiardzony    
    zaświadczeniem lekarza specjalisty
 -  pisemną zgodę rodziców
Pierwszym etapem w rekrutacji jest przystąpienie 
do testu sprawnościowego.

W ramach programu szkolenia sportowego
szkoła organizuje wyjazdy sportowe.

Dzień otwarty: 14 kwietnia 2008

Szkoła oferuje bardzo dobre wyposażenie 
pracowni przedmiotowych

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie prowadzi rekrutację do klas pierwszych następujących szkół:

a. budowlane*
b. drogownictwa*
c. ochrony środowiska
d. informatyczne
e. ekonomiczne

* patronat nad klasami objęła firma

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. STANISŁAWA STASZICA

dawna “Budowlanka”

ul. Promyka 24/26
05-804 Pruszków

Tel.: /022/ 728 86 54, /022/ 728 27 58
fax.: /022/ 758 66 75

e-mail: sekretariat@zsnr1-pruszkow.com
www.zsnr1-pruszkow.com

DNI OTWARTE
Piątek, 4 kwietnia 2008

godz. 16:30 - 19:00

Po zasadniczej szkole zawodowej

Proponujemy dodatkowe zajecia 
sportowe (sztuki walki, aerobik), 
jezykiem wiodacym jest jezyk    
angielski, drugi do wyboru 
(niemiecki, francuski, rosyjski)

a) budownictwo*
b) drogownictwo*
c) administracja
d) ekonomia

TECHNIKUM

Klasy wielozawodowe o profilu:

- fryzjer
- sprzedawca
- cukiernik
- mechanik pojazdów 
  samochodowych
- blacharz
- kucharz
- piekarz
- technolog robót 
  wykończeniowych*

ZASADNICZA SZKOŁA 
ZAWODOWA

GIMNAZJUM

SZKOŁY POLICEALNE
DZIENNE I ZAOCZNE

LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE
DZIENNE I ZAOCZNE

(2-LETNIE)

* patronat nad klasami objęła firma
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SPOŁECZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

NR 23

GIMNAZJUM
SPOŁECZNE

SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
ROK ZAŁOŻENIA 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
ROK ZAŁOŻENIA 2004

INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY
w godz. 9.00 - 14.00   tel. 022 758 76 80 

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl        www.slo23.edu.pl

UL. POLSKIEJ  ORGANIZACJI   WOJSKOWEJ 10

* wysoko wykwalifi kowaną  -  wymagającą, ale życzliwą kadrę pedagogiczną
* nauczanie w małych zespołach klasowych - do 18 osób,
* dwa języki obce w wymiarze rozszerzonym (angielski i niemiecki)           
* dodatkowo do wyboru 1-3 przedmiotw w wymiarze        
  rozszerzonym (w zależności od przewidywanych egzaminów       
   maturalnych) realizowane w małych grupach
* zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie;  
  klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub fi lmowy; koła przedmioto 
   we zależnie od zainteresowań i potrzeb młodzieży 
* indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
* zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie
* własna bibliotekę 
* życzliwą atmosferę
* bezpieczeństwo
* opiekę pedagoga
* stypendium naukowe dla najlepszych uczniów
* wyjazdy krajowe i zagraniczne

30% ZNIŻKI CZESNEGO DLA RODZEŃSTWA

PRUSZKÓW

GIMNAZJALISTO! SPRAWDŹ NAS!

dawny “CHEMIK”

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

klasy z rozszerzeniem przedmiotów 
zgodnie z zainteresowaniami ucznia

2. LICEUM PROFILOWANE

profil usługowo – gospodarczy

profil zarządzanie informacją 

profil ekonomiczno–administracyjny,

kierunek policyjny

profil socjalny

ul. Namysłowskiego 11
05-820 Piastów

tel/fax (0-22) 723-65-85
lonansen@poczta.onet.pl
www.lonansen.republika.pl

31 marca 2008
21 kwietnia 2008

26 maja 2008

godz. 17:00

DNI OTWARTE

www.lonansen.republika.pl

3. SZKOŁA POLICEALNA

Dwuletnia, dzienna, bezpłatna, 
zaświadczenia do ZUS i WKU

technik analityk

technik farmaceutyczny

technik masażysta

4. TECHNIKUM (4-letnie)
technik analityk o specjalności kryminalistyka 
policyjna i kosmetologia,

technik żywienia i gospodarstwa domowego    
o specjalności dietetyka i żywienie zbiorowe

Zespół Szkół im. F. Nansena
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  Amerykańscy krytycy dwo-
ją się i troją, aby wtłoczyć fi lm 
Johna Carneya, który zrobił fu-
rorę na zeszłorocznym festiwalu 
w Sundance, do jednej z gatun-
kowych szufl ad. W ich tekstach 
można przeczytać, że jest on 
ciekawą komedią romantyczną, 
musicalem, a nawet ich połą-
czeniem, z domieszką stylistyki 
neorealistycznej (sic!). „Once” 
rzeczywiście trudno jednoznacz-
nie zakwalifi kować – owszem, 
Carney opowiada tu love story, 
lecz robi to w oryginalny sposób, 
który sytuuje jego obraz gdzieś 
pomiędzy wymienionymi gatun-
kami, może z wyłączeniem neo-
realizmu, zakładającego przecież 
żelazną fabularną wiarygodność, 
tutaj nieco momentami szwan-
kującą, co jednak nie przekreśla 
obrazu Irlandczyka. Bo najważ-
niejszą rolę pełni w nim emocjo-
nalny przekaz – a ten wybrzmie-
wa czysto, pozbawiony jest fałszu 
i autentycznie porusza.
  Dzieje się tak ze względu na re-
welacyjne wykorzystanie muzyki. 
Reżyser do niedawna był człon-
kiem grupy rockowej, zresztą 
wspólnie z grającym tu jedną z 
głównych ról Glenem Hansardem, 
liderem The Frames, i to widać 
– cały sens opowieści zawiera się 
w piosenkach, zaśpiewanych z 

ONCE
tak wielką pasją i uczu-
ciem, że trudno nie dać 
się im porwać. Fabuła 
wydaje się wręcz jedynie 
pretekstem do tego, aby 
postacie – irlandzki gita-
rzysta ze złamanym ser-
cem (Hansard właśnie) i 
młoda, mająca dziecko 
z nieudanego małżeń-
stwa czeska imigrantka 
(debiutująca Marketa 
Irglova) – zasiadły do in-
strumentów i wykonały 
kolejny utwór, których 
szereg składa się na za-
pis rodzącego się miedzy 
nimi uczucia.
  Sama historia jest bo-
wiem stara jak świat. Oto 
bohaterowie zakochują 
się w sobie, lecz odnie-
sione wcześniej rany, 
jak również okoliczności 
życiowe (ona mieszka z 
matką, której nie może zostawić 
na pastwę losu) stanowią prze-
szkodę w urzeczywistnieniu tej 
miłości. Co pozostaje? Muzyka, 
przestrzeń wolności, gdzie można 
wyrazić wszystko – bez strachu, 
ryzyka, w zawoalowany, subtelny 
i delikatny, a przecież jakże czy-
telny sposób. 
  Carney doskonale zdaje sobie 
sprawę z nośności tego konceptu 

i jest to świadomość do pewnego 
stopnia zgubna, ponieważ zdarza 
mu się przesadzać z mnożeniem 
sytuacji, w których Irlandczyk i 
Czeszka znajdują możliwość do 
śpiewania: a to on prosi ją o na-
pisanie tekstu do jego piosenki, a 
to właściciel sklepu muzycznego 
jest na tyle uprzejmy, iż pozwala 
jej od czasu do czasu skorzystać 
z pianina, aż wreszcie na końcu 

udaje im się zdobyć 
pieniądze na wynajem 
studia, i wraz ze skom-
pletowaną w ekspre-
sowym tempie kapelą 
nagrywają kilka pio-
senek w profesjonal-
nych warunkach. Te 
pomysły scenariuszo-
we w większości nie 
odznaczają się zbyt-
nim przywiązaniem do 
logiki, część wydaje 
się wręcz absurdalna 
albo też schematycz-
na. W sporo rozwiązań 
zawartych w „Once” 
trudno po prostu uwie-
rzyć. 
  Natomiast bez wa-
hania wierzymy w to, 
co najistotniejsze – w 
bohaterów. Hansard 
i Irglova, grający w 
dużej mierze siebie, 
wypadają niezwykle 
prawdziwie i sponta-
nicznie. Za wielką za-

sługę Carneya trzeba uznać fakt, 
iż jako reżyser nie przeszkadza 
aktorom, pozwalając im na im-
prowizację. Potencjał tkwiący w 
wykonawcach zostaje świetnie 
wykorzystany, bo kamera ogra-
nicza się do obserwacji ich za-
chowań, nie starając się w nie 
ingerować ani ich interpretować. 
W rezultacie otrzymujemy nie-
skażony odautorskim komenta-

rzem przekaz, który imponuje 
pełną gamą uczuć, sprawiającą, 
iż trochę manieryczna konwencja 
kręcenia „z ręki” nie przeszkadza, 
a wydaje się idealnie dobraną for-
mą wyrazu. 
  „Once” należy do tych fi lmów, 
które mówią bardzo wiele nie 
nadużywając dialogów, nadając 
każdemu gestowi, słowu, spojrze-
niu, dotykowi czy też wyśpiewa-
nej nucie ogromną wagę. Reżyser 
niczego nie rozstrzyga, pozwala 
na swobodną interpretację, za-
kończenie pozostawia otwartym, 
zabarwiając je słodko-gorzką to-
nacją i aranżując w przemyślany 
sposób: nie mamy wątpliwości, że 
ta historia musiała znaleźć właś-
nie takie rozwiązanie. A przecież 
ciąg dalszy nie jest wcale wyklu-
czony: wszak muzyka przetrwa, 
być może zatem inspirujące ją 
uczucie - również.
  Film Johna Carneya przynosi 
urzekający obraz miłości zamknię-
tej w ramach rzeczywistości, mi-
łości w danej chwili niemożliwej, 
ale w pewnym sensie spełniającej 
się w dźwiękach kapitalnych pio-
senek. To przykład skromnego, 
niezależnego projektu, pełnego 
pasji i wiary w kino pozbawione 
kalkulacji, zdolne w oszczędny i 
prosty sposób wyrazić więcej niż 
niejeden ostentacyjnie szafujący 
emocjami melodramat.

Błażej Hrapkowicz
reklama
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Tajna gmina

Wójt gminy Raszyn - Janusz Raj-
kowski, z sobie tylko znanych 
pobudek nie chce podać stanu za-
trudnienia w Urzędzie. Woli łamać 
prawo. Mimo, że Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze dwukrot-
nie wskazało, że wójt łamie prawo 
i uchylało jego decyzje  w tej kwe-
stii (już dwie!), Rajkowski ponow-
nie odmówił udzielenia odpowie-
dzi w trybie dostępu do informacji 
publicznej. A o rozrastającej się 
raszyńskiej administracji głoś-
no już w całym powiecie prusz-
kowskim. Postępowanie wójta 
– skandaliczne zatajanie jawnych 
informacji, w sposób milczący po-
twierdza płynące z Urzędu Gminy 
sensacje. Ale czy zatajanie zatrud-
nienia Czytelników dziwi? Raj-
kowski obiecywał tanią gminę a 
teraz obok Urzędu mamy na utrzy-
maniu Spółkę Komunalną! Ta pla-
nuje docelowo zatrudnić prawie 
40 osób. Mnożą się stanowiska, 
etaty… A to wszystko musi utrzy-

Wieści znad Raszynki
mywać raszyński podatnik! Nic 
więc dziwnego, że podatki, woda, 
kanalizacja drożeją w zastraszają-
cym tempie. To my płacimy za to 
z naszych portfeli. W gminie bez 
skrępowania mówi się „Rajkowski 
przejada nasze pieniądze”. A co 
tam! Może mieć taki gest, wszak 
w Raszynie jest gościem. Po pra-
cy wsiada w samochód i jedzie do 
siebie, do Magdalenki w gminie 
Lesznowola w powiecie Piasecz-
no. Oczywiście to z naszych po-
datków płacimy mu wynagrodze-
nie ponad 10 tysięcy złotych mie-
sięcznie. Ostatnio nawet pobrał z 
budżetu gminy Raszyn gigantycz-
ną nagrodę jubileuszową. 

Katastrofalne poparcie

W umieszczonej na stronie www.
raszyn.blox.pl ankiecie na pytanie 
„czy ponownie zagłosowałbyś na 
Janusza Rajkowskiego w wybo-
rach na wójta” odpowiedź „Nie 
– Nigdy” zdobyła w pierwszych 
dniach działania ankiety prawie 80 
procent odpowiedzi. Z osób głosu-
jących, które w wyborach 2006 
roku poparły Rajkowskiego, tylko 
dwie na dziesięć deklarowały po-

nowne poparcie. Jak widać, efekty 
działania nowej władzy widzą już 
wszyscy. A raczej ich nie widzą.

Nagrody, nagrody

Wójt Rajkowski nie ma czasu na 
udzielenie odpowiedzi jakie na-
grody wypłaca swoim pracowni-
kom (dowiemy się tego pod koniec 
marca). Za to wiemy, że spraw-
dził, jakie nagrody dostali świet-
nie wykwalifi kowani pracownicy 
pracujący w poprzedniej kadencji. 
Ujawnił nawet w typowy dla siebie 
cyniczny sposób, że jego zastępca 
Mirosław Chmielewski dostał nie-
dawno tzlko 4 tysiące gdy zastęp-
ca wójta Iwickiego dziesięć razy 
więcej (łącznie). Jak widać, za-
stępca Rajkowskiego nie zasłużył 
na więcej. Ale to wszyscy wiemy. 
Wystarczy zobaczyć co zrobił (czy 
raczej nie zrobił) z tego co obiecy-
wał w wyborach - patrz www.ra-
szyn.blox.pl „Obiecanki – cacanki 
Chmielewskiego”. Dziwne, że w 
ogóle dostał nagrodę! Za co?
 
Stowarzyszenie szokuje

Gmina Raszyn Razem, stowarzy-
szenie który ma w raszyńskiej ra-
dzie dwóch radnych (Gajewski i 
Szwed) a desygnował w ostatnich 

wyborach na wójta kandydata Mi-
rosława Chmielewskiego (odpadł 
w I turze, popierając Rajkowskie-
go został jego zastępcą) zabłys-
nął na internetowych forach! Aby 
zrozumieć poruszenie wystarczy 
wejść na stronę: www.gminara-
szynrazem.info. Anonse towa-
rzyskie, erotyczne, fl irty, reklamy 
agencji towarzyskich i prostytu-
tek… „Czy to jest aktualna wasza 
działalność?” – pyta na forum Ra-
szyna jeden z internautów.

Mieszkańcy oburzeni

W Raszynie wrze. Mieszkańcy, 
którzy zawierzyli obecnej władzy, 
że ta zwróci pieniądze wpłacane 
przez nich na początek kanaliza-
cji klną bez skrępowania na tych, 
których wybrali. Przypominamy, 
że niebawem minie rok, od chwi-
li gdy radni PiS złożyli stosowna 
uchwałę umożliwiająca wywiąza-
nie się przez wójta i jego ekipę z 
obietnic. Z nieznanych przyczyn, 
przewodniczący Rady Tomasz 
Szwed zablokował uchwałę, nie 
wstawiając do dzisiaj do porząd-
ku obrad Rady Gminy. Szwed 
tłumaczy się, że wystąpił o opinię 
prawną. Czeka na nią prawie rok. 
Widać ma cierpliwość, jego wy-
borcy nie.

  Ten z pozoru enigmatyczny, trzy-
literowy skrót, już nie jednej osobie 
uratował życie. Na świecie trwa 
wielka akcja popularyzatorska, 
mająca na celu nakłonienie każde-
go posiadacza telefonu komórko-
we jak i osób nie korzystających z 
„komórek” do wykonania prostej 
czynności. Świetnie całą procedurę 
opisała internetowa Wikipedia:
  „I.C.E. lub ICE (ang. In Case of 
Emergency, pol. w nagłym wypad-
ku) - skrót informujący do kogo po-
winni zadzwonić ratownicy w razie 
nagłego wypadku. Stosowany prze-
ważnie w dwóch formach:
- w książce adresowej telefonu ko-
mórkowego - jako kontakt „ICE” 
wpisuje się numer telefonu wybra-
nej osoby. Jeśli takich osób jest 
kilka (żona, syn, córka, lekarz) to 
wpisuje się je pod hasłami „ICE1”, 
„ICE2” itd. 
- na karcie „ICE” wielkości wizy-
tówki wpisuje się imię, nazwisko 
i numer kontaktowy najbliższych 
osób. Kartę powinno nosić się cały 
czas przy sobie, najlepiej w portfe-
lu. Można ją zrobić łatwo samemu.
  W chwili wypadku służby ratow-

  Radni jeszcze nie poddali pod 
głosowanie uchwały opiniują-
cej powstanie na terenie cen-
trum handlowego w Jankach 
salonu gier hazardowych, a już 
było wiadomo, że sprawa pach-
nie skandalem. Na 10 pytanych 
mieszkańców gminy czy chcą 
hazardu w swojej okolicy, 8 od-
powiadało „nie”, jeden głos był 
„za”, jednej osobie – statystycz-
nie było to obojętne.
W czasie XIX Sesji Rady Gmi-
ny radni Prawa i Sprawiedliwo-
ści (Krystyna Lipińska, Andrzej 
Zaręba i Piotr Iwicki) głośno 
wypowiedzieli sprzeciw w tej 
kwestii.
- Nie widzę plusów w tym wy-
padku, znam ludzi, którym ha-
zard złamał życie, którzy nie 
mają już rodzin. Głosowanie 
nad tą kwestia uważam za od-
wołujące się do norm etycznych 
i kwestii sumienia każdego z 
radnego – mówił przed głoso-
waniem radny Iwicki. Radni 
apelowali, aby samorządowcy 
zaopiniowali powstanie salo-
nu hazardu negatywnie. Radny 
Iwicki wniósł nawet o głosowa-
nie imienne.
- Radni oczywiście nie zgodzi-
li się na głosowanie imienne 
– mówi Iwicki – dla mnie to 
przejaw skrajnego tchórzostwa. 
Niemieli odwagi patrząc pro-
sto w oczy swoim wyborcom, 
podnieść rękę i podpisać się z 
imienia i nazwiska pod tą decy-
zją, która w mojej opinii kom-
promituje ich. Chcieli ukryć 
się za anonimowością. Cóż, to 
zwyczajne tchórzostwo, wybor-
cy mogę tym radnym mówić to 
prosto w twarz – dodał Iwicki. 
Za salonem gier hazardowych 
głosowali radni: Tomasz Szwed, 
Celina Szarek, Waldemar Ga-
jewski, Sławomir Haczkur, 
Agata Kuran – Kalata, Dariusz 
Marcinkowski, Kazimierz Wie-
czorek, Tadeusz Pawlikowski, 
Sławomir Ostrzyżek, Teresa 
Nowak i Krzysztof Małuj. Rad-
na Henryka Koper wstrzymała 
się od głosu. Przeciw salonowi 
gier hazardowych byli wymie-
nieni wcześniej radni PiS. 
W czasie sesji doszło do kolej-
nego skandalu. Jeden z miesz-
kańców w desperacji chciał 
zająć stanowisko, wytykając 
karygodne zachowanie radnych. 
Przewodniczący rady Szwed nie 
dopuścił go do głosu wykrzyku-
jąc nerwowo, że łamie on pra-
wo. Pozostawiamy to bez ko-
mentarza.

Krzysztof Kowal

Hazard w 
Raszynie!

ICE ratuje życie!
nicze często nie wiedzą, z kim kon-
taktować się w sprawie osoby po-
szkodowanej. Skrót ICE jest znany 
przez ratowników na całym świecie 
i może uratować życie, gdyż w ra-
zie potrzeby pozwala na uzyskanie 
ważnych informacji o poszkodo-
wanym jak np. grupa krwi, przyj-
mowane leki, choroby, problemy ze 
zdrowiem, alergie.”
  Jak widać czynność jest banalnie 
prosta, a pożytku z niej bardzo wie-
le. Sprawdziliśmy. Wpisanie nowe-
go kontaktu zabiera około pół mi-
nuty. Te pół minuty może uratować 
posiadaczowi telefonu życie! W 
chwili wypadku czy zasłabnięcia 
o życiu decydują pierwsze minuty, 
wówczas ratownik czy przypadko-
wy przechodzień udzielający pomo-
cy, może skontaktować się z osobą, 
która udzieli ważnych informacji. 
Jak widać, informacji bezcennych. 
Informacji za cenę życia.

Piotr Iwicki

Dla osób nie korzystających z tele-
fonów gsm, drukujemy wzór karty, 
można ją wyciąć, wypełnić i włożyć 
do portfela. Redakcja WPR

Ta inwestycja Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
zjednoczyła w proteście mieszkańców 
kilku miejscowości, które leżą nie 
tylko w dwóch gminach ale nawet 
w dwóch powiatach. Mieszkańcy 
Sękocina Nowego, Sękocina Starego, 
Sękocina Lasu, Magdalenki i 
Lesznowoli, pomimo wydania decyzji 
lokalizacyjnej przez Wojewodę 
Mazowieckiego nie mogą przejść 
obojętnie nad projektem drogi 
ekspresowej Salomea – Wolica z 
węzłem Magdalenka. Powodów tego 
jest wiele. Planowane wyburzenie 
kilkunastu domów, zaprojektowanie 
drogi kilka metrów od pozostałych 
budynków, wycięcie 4 hektarów 
lasu sękocińskiego, zniszczenie 
kilku unikatowych fragmentów 
mazowieckiej przyrody i pomijanie 
od początku uzgadniania tej koncepcji 
zdania tych, którzy mają ponieść 
największe konsekwencje realizacji 
tej inwestycji. Powołanie dwóch 
stowarzyszeń: Stowarzyszenia 
Mieszkańców Gminy Raszyn 
„SĘKOCIN” i Stowarzyszenia 
„Przyjazna Droga 721”, kilkanaście 
skarg rozpatrywanych przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie, Powołanie Komitetu 
Protestacyjnego i planowane blokady 
dróg krajowych i wojewódzkich 
pokazują duże zdeterminowanie 
mieszkańców. Od niedawna do protestu 
przyłączyło się stowarzyszenie 
„Zielone Mazowsze”. Paradoksem 
całej sprawy jest to, że protestujący 
... chcą wybudowania drogi będącej 
obwodnicą Raszyna. Ale chcą aby 
budowano ją w pasie terenu, który 
jest na jej realizację przewidziany już 
od około 30 lat. Bez domów, których 

Protest przeciwko aktualnemu 
projektowi obwodnicy Raszyna

nie można było tam budować, bez 
niszczenia przyrody i z możliwością 
włączenie do tego rozwiązania drogi 
wojewódzkiej planowanej na terenie 
Gminy Lesznowola, tzw. „721 
bis”. Najbardziej niezrozumiałe dla 
mieszkańców jest to, że realizowany 
wariant drogi jest dużo droższy 
w wykonaniu od proponowanego 
przez nich.  Upór kierownictwa 
GDDKiA, brak rzetelnego 
informowania o planach drogowych, 
brak zdecydowanego stanowiska 
lokalnych samorządów, które tak jak 
w wypadku władz Raszyna wiedziały 
o zmianie projektu już od 2001r oraz 
nieprzestrzeganie procedury prawnej 
wynikającej z tzw. „spec ustawy” 
mającej przyspieszać budowę dróg 
krajowych mogą doprowadzić do tego, 
że nie tylko obwodnica Raszyna nie 
będzie ukończona do 2012 roku, ale 
okolice Warszawy będą pozbawione 
dostępu do środków unijnych 
wspomagających rozbudowę sieci 
komunikacyjnej. 14 marca odbędzie 
się ( odbyła ) blokada drogi „721”, 20 
marca jest rozprawa z Wojewódzkim 
Sądzie Administracyjnym. Jeżeli 
nie przyniesie ona pozytywnego 
rozstrzygnięcia dla protestujących to 
będą składali skargę do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego i do 
Komisji Europejskiej. Zbyt wiele 
dobrych argumentów mieszkańców 
jest skwitowanych przez Dyrektora 
GDDKiA Oddział Warszawa 
stwierdzeniem „nie, bo nie”. Dlatego 
od początku tej niepotrzebnej 
awantury apelujemy – „budujmy drogi 
z głową”. 

Jacek Wiśniewski 
– członek Komitetu Protestacyjnego       
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Pruszków ul. Helenowska 26, tel: 22 728 42 55, helenowska@chaba.pl
• • • wkrótce otwarcie działu wedkarskiego • • •

SKLEP  AKWARYSTYCZNO-ZOOLOGICZNY

www.chaba.pl

AKCESORIA: 
smycze, obroże, miski, legowiska, 
kuwety, zabawki, zgrzebła, obcinac-
ze do pazurów, łańcuchy do bud, 
kagańce (materiałowe, skórzane, 
metalowe, treningowe) majtki na 
cieczkę, ubranka  i wiele innych...
POKARMY: 
(suchy, puszki) przysmaki, wita-
miny dla: kotów, psów, gryzoni, 
ptaków, gadów
ŚRODKI HIGIENY
szampony, odżywki, dezodoranty, 
środki insektobójcze, środki 
odkażające, pasty do zębów i 
wiele innych...
DZIAŁ AKWARYSTYCZNY
duży wybór ryb, roś l in akwario-
wych i oczek wodnych, pokarmy 
i preparaty akwarystyczne 
renomowanych firm...,

R E K L A M A

      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, 
poz.826 z późn. zm.):

1) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifi kacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifi kacyjny z zakresu 
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy 
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą 
ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku  nauczyciela akademickiego – pozytywną 
ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy, w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora 
obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed 
przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym,

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (tekst jedn. - Dz. U. z 2006 r. Nr  97, poz. 674  z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej 
postępowanie dyscyplinarne,

7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, 
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 

o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny fi nansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

 
        Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy 

pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela 
akademickiego,

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty  potwierdzające 
posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, 
wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie 
o ukończeniu kursu  kwalifi kacyjnego  z zakresu zarządzania oświatą,

6) ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 
2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy,

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo  popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko  
niemu postępowanie karne,

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z  dyspono     
  waniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 17 grudnia 2004r. o      
  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

11)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z      
 dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach  
  przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora .

Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem odpowiednio: „Konkurs na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Brwinowie” lub „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Żółwinie” w 
terminie do dnia 24 kwietnia 2008 r., do godz. 16.00, na adres: Urząd Gminy Brwinów, 05-840 Brwinów ul. Grodziska 12.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Brwinów. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

OGŁOSZENIE O KONKURSACH
Burmistrz Gminy Brwinów

ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:
1.  Zespołu Szkół Nr 2 w Brwinowie, Brwinów, ul. Żwirowa 16
2.  Zespołu Szkół w Żółwinie, Żółwin ul. Szkolna 39

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje:
  W związku z narastającymi wątpliwościami podatników dotyczącymi prawa do 
skorzystania z ulgi „prorodzinnej” przy rozliczeniu dochodów za 2007 rok Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Pruszkowie uprzejmie wyjaśnia:
  Zgodnie z art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób 
fi zycznych        (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) od podatku do-
chodowego za 2007r. obliczonego według obowiązującej w 2007r. skali podatkowej, 
pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku 
podatkowym bezpośrednio przez podatnika lub pobranej przez płatnika (np. zakład 
pracy), podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę stanowiącą iloczyn liczby wy-
chowywanych dzieci i kwoty 1145.08 zł, jeżeli w roku podatkowym wychowywał 
własne lub przysposobione:

• dzieci małoletnie,
• dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami 

otrzymywały w roku podatkowym zasiłek pielęgnacyjny,
• dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w 

przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z 
wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej 
oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

  Odliczenie kwoty przysługującej ulgi dotyczy łącznie obojga małżonków, odli-
cza się ją od podatku jednego z małżonków lub od podatku obojga (w przypadku 
wspólnego zeznania). W sytuacji rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały 
rozwód lub separacja, odliczenie przysługuje temu z rodziców, u którego faktycznie 
dzieci zamieszkują, o ile spełnione są wszystkie warunki, o których mowa wyżej. 
Jeżeli przez część roku dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców będą-
cych po rozwodzie lub pozostających w separacji, odliczenie przysługuje każdemu z 
rodziców, a kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu każdego dzie-
cka u rodzica i 1/12 kwoty 1145,08 zł. 
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie ponadto informuje, że w ciągu pięciu 
lat zeznania mogą zostać poddane weryfi kacji (okres pięcioletni liczy się od końca 
roku, w którym upłynął termin płatności podatku za rok podatkowy i tak np. za rok 
2007 termin pięcioletni upłynie z końcem roku 2013). Podatnicy, którzy chcą mieć 
pewność, że nie będą wzywani do urzędu skarbowego w celu potwierdzenia zasadności 
dokonanych odliczeń z tytułu omawianej ulgi, winni dołączyć do zeznania lub okazać 
dokumenty świadczące o tym, że spełnione zostały warunki opisane powyżej, tzn.:

• potwierdzenie daty urodzenia dziecka,
• potwierdzenie otrzymywania przez dziecko w roku podatkowym zasiłku 

pielęgnacyjnego,
• potwierdzenie, że dziecko uczy się lub studiuje.

Ulga na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2007 rok
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W połowie 2009 w Pruszkowie zo-
stanie oddany do użytku budynek, 
jakiego jeszcze w mieście nie było. 
Nowoczesny zarówno pod względem 
technologicznym, jak i architekto-
nicznym, odpowiadający potrzebom 
współczesnego człowieka. Projekt wy-
konała znana pracowania architekto-
niczna Ryszarda Rogali, wykładowcy 
wydziału architektury na Politechnice 
Warszawskiej, został on przemyślany 
w najdrobniejszych szczegółach, od 
zaprojektowania miejsc garażowych 
tak, aby kierowcy mogli swobodnie 
manewrować w podziemnej hali gara-
żowej począwszy, na podgrzewanych 
spustach dachowych skończywszy.

Będzie to bez wątpienia najnowocześ-
niejszy budynek Pruszkowie. Własna 
stacja uzdatniania wody pitnej, cicho-
bieżne windy II generacji z system 
łączącym numerami alarmowymi, 
niskoszumowe przewody instalacji 
kanalizacyjnej, klatki schodowe wy-
kończone materiałami wysokiej jako-
ści, drewniane okna o podwyższonej 
dźwiękoszczelności, instalacje antyob-
lodzeniowe wjazdu do garaży, elemen-

ty elewacji z piaskowca to tylko część 
zalet tej inwestycji. Na parterze budyn-
ku, od strony Alei Wojska Polskiego 
znajdował się będzie pasaż handlowy.
Spółka ma już na swoim koncie kilka 
ciekawych projektów. Jedną z inwe-
stycji zrealizowanych przez Hirny BD 
można dwa razy w tygodniu oglądać w 
TVP 2. Twórcy „Barw szczęścia” doce-
nili walory estetyczne „Osiedla po sos-
nami” zlokalizowanego w Józefowie i 
wybrali je na plan swojego serialu.

Duże mieszkanie w niskiej cenie 
- inaczej niż zwykle

Myli się ten, kto myśli, że za mieszka-
nie w takiej inwestycji trzeba zapłacić 
fortunę. Ceny, zwłaszcza jeśli weź-
miemy pod uwagę standard budynku, 
są naprawdę niskie, zaczynają się juz 
do 5450 zł brutto za metr kwadratowy 
mieszkania. Spółka oferuje atrakcyjny 
system płatności zwany popularnie 20-
80. Istnieje więc możliwość wpłacenia 

20% wartości mieszkania po podpisa-
niu umowy realizacyjnej a pozostałych 
80% dopiero po zakończeniu realizacji 
inwestycji. Hirny BD współpracuje z 
bankami i pośrednikami fi nansowymi, 
co zapewnia klientom dewelopera sze-
reg korzyści. Przede wszystkim banki 
przygotowują dla klientów Hirny BD 
indywidualne, bardzo korzystne oferty, 
poza tym kontakt z bankiem odbywa 
się w znacznej mierze na linii bank-
deweloper, co pozwala klientowi za-
oszczędzić czas i pieniądze.

Rzetelnie, profesjonalnie, z klasą

W taki sposób obsługiwany jest klient 
Hirny BD. Umowa podpisana ze Spółką 
to nie tylko dokument, to pewność, że 
sztab ludzi będzie pracował nad tym, 
aby powstało nie zwykłe mieszkanie, 
ale prawdziwy dom, miejsce, do któ-
rego zawsze chce się wracać. Klienci 
Hirny BD są obsługiwani nie tylko 
przez handlowców. Biuro sprzedaży 
jest czynne do godziny 19 tak, aby 
klient mógł się zapoznać z ofertą bez 
konieczności np. zwalniania się pracy.

Umowa podpisywana ze Spółką jest 
prosta i symetryczna, tak aby gwaran-
towała zabezpieczenie interesów obu 
stron na tym samym poziomie. 

Bezpieczne inwestowanie

Akcjonariusze oraz członkowie rady 
nadzorczej fi rmy mają wieloletnią 
praktykę w pracy na kierowniczych 
stanowiskach w instytucjach fi nanso-
wych takich jak Credit Anstadt czy Bre 
Bank S.A., co gwarantuje odpowied-
nią politykę fi nansową realizowanych 
inwestycji. Ostatnio do grona akcjo-
nariuszy dołączył fundusz inwesty-
cyjny zarządzany przez Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych OPERA TFI 
S.A. (www.opera.pl), który zarządza 
obecnie kwotą 1 miliarda złotych. 
Hirny BD jest też członkiem Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich, który 
zrzesza fi rmy świadczące najwyższej 
jakości usługi deweloperskie i działa 
na rzecz polepszenia warunków dzia-
łania budownictwa mieszkaniowego w 
Polsce.

Duże mieszkanie w niskiej cenie, w atrakcyjnej lokalizacji, z dobrym dojazdem do 
Centrum Warszawy, 100 metrów od parku, który jest obiektem zazdrości całego 
Mazowsza. Niemożliwe? Możliwe, wystarczy zapoznać się ofertą Hirny BD S.A.

Park Anielin - ulubione miejsce spacerowiczów

Propozycja wykończenia wnętrza mieszkania z antresolą

Najnowocześniejszy budynek w Pruszkowie!Najnowocześniejszy budynek w Pruszkowie!

Biuro Sprzedaży w Warszawie
ul. Sielecka 22, piętro V, lokal 51

00-738 Warszawa 
tel: (22) 498 02 60, 0 792 277 777

www.hirny.pl

Hirny BD S.A.
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Jeśli zdecydowaliśmy się na zaciągnię-
cie kredytu na zakup nieruchomości, to 
rozsądnie było by zastanowić się jakiej 
wielkości mieszkanie, dom czy działka 
będzie nam potrzebne. Duży lokal czy 
duży dom będzie droższy w utrzyma-
niu, ale również kredyt zaciągnięty na 
jego zakup też będzie większy. Czy ku-
pimy mieszkanie od dewelopera czy na 
rynku wtórnym, dom wykończony czy 
do wykończenia. Czy centrum dużego 
miasta nie zamienić na przedmieścia, 
gdzie życie płynie trochę wolniej, ale 
za to jest więcej zieleni, więcej miejsc 
zabaw dla dzieci, boisk czy parków a w 
szczególności ceny nieruchomości są 
nieco niższe. Trzeba pamiętać, iż zakup 
nieruchomości to inwestycja na kilka 
lub kilkanaście lat i powinna zachować 
swoją wartość rynkową.

Powinniśmy sprawdzić ofertę wielu 
banków by dowiedzieć się, gdzie na 
jakich warunkach i czy w ogóle zosta-
nie nam udzielony kredyt. Najprościej 
wybrać się do doradcy kredytowego, 
który współpracuje z wieloma banka-
mi, zna ich oferty, procedury, potrafi  
dobrze doradzić i pomaga przejść przez 
wszystkie bankowe procedury, tak by 
klient otrzymał kredyt na wymarzone 
mieszkanie czy dom i był zadowolony. 
Doradca kredytowy sprawdzi naszą 
zdolność kredytową, która tak napraw-

Zakup nieruchomości
Każda ważna decyzja w naszym życiu - jak m.in. kupno wymarzonych czterech kątów, powinna być 
dobrze przemyślana. Więc zanim rzucimy się w wir poszukiwań powinniśmy zastanowić się dobrze, 
czego tak naprawdę chcemy, ile chcemy za to zapłacić i czy nasze dochody nam na to pozwolą. 

dę w każdym banku może być inna, 
gdyż zależy to od konkretnych warun-
ków panujących w danym banku, jak 
również od ryzyka, jakie dany bank jest 
w stanie zaakceptować.

Kredyt hipoteczny możemy zaciągnąć 
m.in. na zakup:

mieszkania lub domu od dewelope-
ra, spółdzielni mieszkaniowej czy od 
osoby prywatnej,

budowę domu, dokończenie budowy 
czy remont mieszkania, 

wykończenie lub modernizację wy-
budowanego mieszkania lub domu, 
itd.

Musimy wiedzieć jakie dokumenty do-
tyczące kupowanej nieruchomości bę-
dzie od nas żądał bank a które musimy 
otrzymać od strony sprzedającej. 

Jeśli kupujemy mieszkanie własnoś-
ciowe (hipoteczne) z księgą wieczystą 
musimy w banku okazać podstawę 
nabycia właścicieli np.: akt notarialny 
sprzedaży, postanowienie sądu o naby-
ciu spadku, akt darowizny itp. Z sądu 
musimy wziąć odpis księgi wieczystej 
na mieszkanie, odpis księgi wieczystej 
na części wspólne/garażowa/ udział w 

gruncie- nie mogą być one starsze niż 
jeden miesiąc. Potrzebne nam będzie 
również zaświadczenie ze wspólnoty 
o braku zaległości czynszowych oraz 
umowa przedwstępna zakupu nieru-
chomości podpisana przez nas i właś-
cicieli.

Jeśli mieszkanie obciążone jest kre-
dytem hipotecznym to musimy mieć 
również zaświadczenie, gdzie bank 
który jest wpisany w hipotekę, wyraża 
zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu i 
wykreślenie hipoteki, wysokość kredy-
tu na chwilę wystawienia zaświadcze-
nia oraz numer konta, na który nastąpi 
spłata.  

Jeśli zdecydowaliśmy się na zakup 
mieszkania będącego w zasobach spół-
dzielni mieszkaniowej to również bę-
dzie nam potrzebna podstawa nabycia 
i może to być: przydział, akt notarialny 
sprzedaży, postanowienie sądu o na-
byciu spadku, akt darowizny itp. Mu-
simy otrzymać również zaświadczenie 
ze spółdzielni, mówiące o tym komu 
przysługuje lokal, że nie ma zaległości 
czynszowych oraz że nie ma przeciw-
wskazań do założenia księgi wieczy-
stej. Jeśli na takie mieszkanie jest zało-
żona księga wieczysta to musimy mieć 
również odpis tej księgi nie starszy niż 
jeden miesiąc.

Możemy również kupić mieszkanie, 
które nie zostało jeszcze oddane do 
użytku przez dewelopera od osoby, 
która z deweloperem podpisała umowę 
realizacyjną- jest to wówczas nabycie 
ekspektatywy lub inaczej cesja praw. 
W takim przypadku musimy jeszcze 
sprawdzić czy deweloper wyraża zgodę 
na cesję praw. Dokument, który przed-
stawimy w banku potwierdzającym 
czyja będzie nieruchomość po przenie-
sieniu własności, będzie umowa z de-
weloperem bądź spółdzielnią o wybu-
dowanie lokalu, musimy mieć również 
odpis księgi wieczystej gruntowej lub 
budynkowej, wypis i wyrys z rejestru 
gruntów, pozwolenie na budowę, KRS 
dewelopera oraz umowa przedwstępna 
bądź trójstronna (do umowy trójstron-
nej staje deweloper, osoba odstępująca 
swoje prawa oraz mu jako nabywca).

Kupując dom jednorodzinny czy w za-
budowie wolnostojącej, bliźniaczej czy 
szeregowej również będzie potrzebna 
podstawa nabycia, tak jak przy miesz-
kaniach może to być akt notarialny 
sprzedaży,  akt darowizny, postanowie-
nie sądu o nabyciu spadku czy też inne 
orzeczenie sądu. Musimy podpisać 
umowę przedwstępną z właścicielami. 
Inne dokumenty, które będą niezbędne 
do uzyskania kredytu na zakup domu 
to odpis księgi wieczystej, wypis z re-
jestru gruntów, wypis i wyrys z planu 
zagospodarowania przestrzennego i 
wszystkie te dokumenty nie powin-
ny być starsze niż jeden miesiąc. Jeśli 
budynek nie został ujawniony w księ-
dze wieczystej to powinniśmy mieć 
również pozwolenie na użytkowanie. 
Jeśli dom został obciążony kredytem 
hipoteczny to tak jak w przypadku 

mieszkań musimy mieć zgodę banku 
na wcześniejszą spłatę i wykreślenie 
hipoteki, wysokość zadłużenia i numer 
konta na które będzie przelana kwota 
na spłatę kredytu.

Jeśli dom który kupujemy jest w trak-
cie budowy to powinniśmy również 
przedstawić w banku pozwolenie na 
budowę, dziennik budowy- gdzie wpi-
sy nie mogą mieć dłuższych odstępów 
jak dwa lata oraz projekt techniczny.

Osoby, które postanowiły kupić dział-
kę pod budowę domu również musza 
okazać w banku kilka niezbędnych 
dokumentów, które dotyczyć będą na-
bywanej przez nas nieruchomości. Tak 
jak przy nabyciu mieszkania czy domu 
musimy mieć umowę przedwstępną, 
podstawę nabycia od sprzedającego, 
oraz odpis księgi wieczystej, wypis 
czasem i wyrys z rejestru gruntów oraz 
wypis i wyrys z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. Jeśli 
nieruchomość gruntowa, którą chcemy 
nabyć leży na obszarze, który nie jest 
objęty planem to musimy mieć za-
świadczenie z urzędy gminy, pod który 
podlega dana nieruchomość, o przezna-
czeniu tego terenu w studium zagospo-
darowania. Musimy sobie też zdawać 
sprawę iż działka musi mieć dostęp do 
drogi publiczny, gdyż w przeciwnym 
razie bank nie udzieli nam na nią kre-
dytu jak również w przypadku budowy 
nie otrzymamy stosownych pozwoleń.

Podsumowując- zakup nieruchomości 
nie jest łatwą i prostą sprawą, wyma-
gać będzie od nas dużej wiedzy i nie-
jednokrotnie dużej cierpliwości i deter-
minacji. Dobrze by było, zwrócić się 
o pomoc do osób czy instytucji, które 
zajmują się tym na co dzień i przejdą z 
nami tą drogę.

APARTAMENTY OŻAROWSKA

INFORMACJE I SPRZEDAŻ:
AT Kompania Budowlana 
ul.Strażacka 1B lok. 7, Ożarów Maz 05-850
tel.kom.: 511 200 000, www.atkb.pl

DOSKONAŁA LOKALIZACJA

ATRAKCYJNA CENA OD 5900 PLN BRUTTO

NOWOCZESNA I KAMERALNA ARCHITEKTURA
- niska, dwupiętrowa zabudowa
- duże okna (również okna narożne), słoneczne mieszkania i balkony
- atrakcyjny rozkład mieszkań ( od 30m2 do 130m2 apartamentów)
- hol z recepcją
- garaż podziemny
- nowoczesna winda dostepna z garażu

Spacerem po Ożarowie
- centrum Ożarowa Mazowieckiego
- nowoczesny basen i centrum rekreacyjne (10 minut*)
- obiekty sportowe, boisko, korty tenisowe (10 minut*)
- szkoła podstawowa, gimnazjum oraz  prywatna szkoła 
  podstawowa i gimnazjum (10 minut*)
- nowoczesne przedszkole (3 minuty*)!
- przystanek autobusowy (5 minut*)
- dworzec kolejowy (12 minut*)
- sklepy, apteki i punkty usługowe
* pieszo

Dojazd samochodem
- zaledwie 4 kilometry do Warszawy (drogą dwupasmową)
- Kampinoski Park Narodowy 10 kilometrów
- centrum handlowe TESCO 6 kilometrów

MIESZKAM LUKSUSOWO I MAM WSZĘDZIE BLISKO
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Meritum Pruszków
Powstańców 3A
tel.: (22) 738 97 90
fax.: (22) 730 19 54
pruszkow@meritum.waw.pl

Meritum Grodzisk Maz.
Żwirki i Wigury 1A
tel.: (22) 738 97 90
fax.: (22) 730 19 54
grodzisk@meritum.waw.pl

Warszawa 
ul. Słomińskiego 19 lok. 519
tel. 022 654-48-88 wew. 203, 204
kom. 515-250-654, 508-035-500
kredyty@meritum.waw.pl

KREDYT tańszy niż WYNAJEMDo naszych oddziałów w Grodzisku i Pruszkowie szukamy osoby na stanowisko:

pośrednika
Umiesz negocjować i przekonywać? Jesteś kreatywną osobą?

Zgłoś się do nas!
Zapewniamy: szkolenia, pracę pełną wyzwań oraz wysokie wynagrodzenie

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: 
pruszkow@meritum.waw.pl 

lub fax: (22) 730 19 54
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  Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w 
premierowym odcinku „Gwiezdnego 
Cyrku” - nowego cyklu telewizyjnego, 
który transmitowany jest na żywo z siedzi-
by Domu Gościnnego Cyrku Zalewski 
w Parzniewie k. Pruszkowa.  W kręgach 
zbliżonych mówi się, że najdroższego 
telewizyjnego widowiska realizowane-
go przez Telewizję Polsat. W programie 
biorą udział popularne i lubiane gwiazdy 
polskiej estrady i teatru, które tym razem 
prezentują się w roli artystów cyrkowych. 
Przygotowania do telewizyjnego show 
trwały przez kilka tygodni. Przez cały ten 
czas gwiazdy telewizyjnych ekranów tre-
nowały swoje cyrkowe numery pod okiem 
mistrzów areny. Trzeba przyznać, że ze 
znakomitym efektem. Cykl pomyślany jest 
jako formuła turnieju, a popisy artystów 
oceniane są przez jury, w którym zasiadają: 
Ewa Zalewska (dyrektor Cyrku Zalewski), 
Przemysław Saleta, Piotr Bałtroczyk 
i znana z programów Wojciecha Manna 
Jadzia Nalepa (która dzielnie zastępo-
wała nieobecną podczas inauguracyjnego 
odcinka Marylę Rodowicz). Po każdym z 
kolejnych odcinków odpadać będzie jedna 
z gwiazd – najniżej oceniona przez jury i 
publiczność. Widowisko, którego gospo-
darzami są Zygmunt Chajzer i Agnieszka 
Popielewicz emitowane jest w Polsacie 
„na żywo” w każdy kolejny czwartek.  W 
premierowym odcinku wystąpili: Mariusz 
Zalejski (M jak Miłość) jako gwiazda 
woltyżerki, Piotr Pęgowski w charakte-
rze iluzjonisty, Anna Powierza wykonała 
mrożące krew w żyłach akrobacje na wy-
sokości kilku pięter. Popularny piosenkarz 
Szymon Wydra usiłował zaprzyjaźnić się 
z foką (a tak naprawdę z ponad 300 kilo-
gramowym lwem morskim) – podobno, jak 
twierdził, porozumiewał się z nim w czasie 
treningów alfabetem… morsa. Władysław 
Grzywna zaprezentował akrobacje na spe-
cjalnym wirującym pod kopułą cyrku przy-
rządzie przypominającym diabelski młyn. 
Grażyna Wolszczak wykonała pokaz z 
bańkami mydlanymi. 

  Mistrzyni świata fi tness Kamila Porczyk zadziwiła akrobacjami na linie, 
Marysia Góralczyk taniec z hula hop. Największy jednak aplauz widowni 
i najwyższą ocenę jury uzyskał Marek Siudym w roli klauna - szalonego 
dyrygenta. Na zakończenie widowiska już poza konkursem wystąpił laureat 
Festiwalu Sztuki Cyrkowej w Monte Carlo młodziutki Czech Alan Sulc w 
brawurowym popisie żonglerki. 
  Ze względu na znakomitą atmosferę jury postanowiło odstąpić od reguł i po 
inauguracyjnym występie nie wykluczać żadnej z gwiazd. 
  Wszyscy spotkają się w komplecie w następnych odcinkach.                BS

GWIAZDY W CYRKU

Występ Marysi Góralczyk z hula hop
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Marek Siudym jako szalony dyrygent

Kamila Porczyk w akrobcjach na linie

Dyrektor Cyrku Stanisłw Zalewski oraz  Agnieszka Popielewicz i Zygmunt Chajzer

Piotr Pręgowski w charakterze iluzjonisty

IAN GILLAN 
Live at the House Of Blues 

Anhaim 
“Live In Anaheim” jest dwupłytowym 
zapisem koncertu, który miał miejsce 
pod koniec 2006 roku w House Of 
Blues Club (Anaheim, Kalifornia). Na 
krążkach znalazły się utwory pocho-
dzące zarówno z solowych albumów 
Gillana, jak również te z repertuaru 
Deep Purple. Na uwagę zasługuje fakt, 
iż na płycie znalazły się kawałki, które 
zespół Deep Purple na swoich wystę-
pach wykonywał niezwykle rzadko 
(“When a Blind Man Cries”, “Knocking 
at Your Back Door”, “Wasted Sunsets” 
i “Not Responsible”)

Wiosenne płytowe premieryOST ,,Smaki Milosci” 
– muzyka fi lmowa

Film w reżyserii Roberta Bentona 
(„Sprawa Kramerów”, „Bonnie i 
Clyde”, „Piętno”) opowiada o kilku 
różnych historiach miłości, jest swoistą 
medytacją na temat tego uczucia, jego 
rozmaitych wcieleń. Przekaz wydaje 
się prosty: nigdy nie jest za wcześnie 
ani za późno na miłość, chodź nie za-
wsze jest łatwo. Premiera “Smaków 
miłości” w polskich kinach miała miej-
sce 7. grudnia 2007 roku. Na ścieżce 
dźwiękowej znalazła się oryginalna 
muzyka Stephana Traska (skompono-
wał muzykę m.in. do takich obrazów, 
jak: „Wichrowe wzgórza”, „Jak zostać 
gwiazdą”), a także piosenki znanych 
artystów, m.in. Travisa, The Frames, 
Cary Brother i Pete’a Droge’a

VALERIE KIMANI - 
,,Baisikeli”

„Baisikeli” to debiutancki album mło-
dej wokalistki, pochodzącej z Kenii. 
Jej ciepły, pełen ekspresji głos dosko-
nale komponuje się z muzyką, w której 
pobrzmiewają echa motywów afrykań-
skich, ale też soulu, jazzu oraz bossa 
novy. Utwory w przeważającej mierze 
są śpiewane w języku suahili, zaledwie 
do trzech artystka napisała tekst w ję-
zyku angielskim. Płytę zwiastowała 
piękna, spokojna ballada – „Besame 
Mucho”, opatrzona wideoklipem

„Droga do przebaczenia” 
(Reservation Road) 
– muzyka fi lmowa

Film „Droga do przebaczenia” w re-
żyserii Terry’ego George’a („W imię 
ojca”, „Hotel Ruanda”, „Wielka bla-
ga”) na ekrany polskich od 14. mar-
ca. To opowieść o tym, w jaki sposób 
tragiczna śmierć zmienia życie dwóch 
mężczyzn i ich najbliższych. Twórcą 
tej fi lmowej ścieżki dźwiękowej jest 
Mark Isham, uznany przez American 
Film Institute za jednego z trzech 
najlepszych kompozytorów lat 80. 
Napisał muzykę do kilkudziesięciu 
obrazów, m.in. do “Blade - wieczny 
łowca”, “Luz blues”, “Dotyk miło-
ści”, “Kolekcjoner”, “Quiz Show”, 
“Strażnik czasu”, “Ucieczka gangste-
ra”, “Na skróty”, “Myszy i ludzie”, 
“Mały Tate”, “Moderniści”. W 1992 
roku został nominowany do Oskara za 
ścieżkę dźwiękową do „Rzeki wspo-

THE DOORS 
Live In Pittsburgh 1970

(CD)
 

“Live in Pittsburgh 1970” to nagranie 
pochodzące z występu na Civic Arena, 
który miał miejsce 2. maja 1970 roku. 
Otrzymujemy ponad godzinę pełnego 
energii koncertu, muzycznych ekspe-
rymentów i improwizacji. Cóż można 
tutaj dodać ponad to, że słuchamy: 
“Back Door Man”, „Love Hides”, 
„Five To One”, “Roadhouse Blues”, 

JOY DIVISION 
,,The Best Of”

Joy Division to zespół uznawany 
obecnie za rockową legendę. Stał się 
inspiracją dla wielu wykonawców, 
niektórzy z nich sięgali wręcz do 
kompozycji brytyjczyków, m.in. Nine 
Inch Nails przerobiło „Dead Souls” 
(utwór znalazł się na soundtracku do 
fi lmu „The Crow”),  Therapy? zaś za-
interesowało się piosenką „Isolation”. 
“The Best Of” to dwupłytowa kom-
pilacja największych przebojów Joy 
Division. Na pierwszym krążku znaj-
duje się trzynaście zremasterowanych 
utworów pochodzących ze studyjnych 
albumów plus niepublikowany na 
żadnej długogrającej płycie hit „Love 
Will Tear Us Apart”. Natomiast drugi 
dysk to dziesięć kawałków, pocho-
dzących z nagrania dla BBC (słynna 
audycja „Peel Session”) z 1979 roku. 
Całość uzupełnia 3,5-minutowy wy-
wiad z Ianem Curtisem i Stephenem 
Morrisem.

BRAD MEHLDAU TRIO 
Brad Mehldau Trio: Live 

(premiera w maju)
Brad Mehldau to jeden z najwybit-
niejszych współczesnych pianistów 
na świecie.  Jego dorobek to ponad 
20 studyjnych albumów: solowych, w 
duetach i triach, dwa wydane wspólnie 
z Patem Methenym, a także soundtra-
cki. Premiera płyty „Brad Mehldau 
Trio: Live” zbiega się z jego koncer-
tami w polskich miastach: Szczecinie, 
Gorzowie, Wrocławiu, Poznaniu, 
Gdyni, Katowicach. Obok Mehldaua 
na scenie wystapią Larry Grenadier 
(kontrabas) i Jeff Ballard (perkusja). 
Przed dwoma tygodnia artysta roz-
począł sześciokoncertową trasę po 
Polsce. Niezły przedbieg!

28. kwietnia jeden z najważniejszych 
dni tegorocznej fonografi i. Premiera 
,,HARD CANDY” Madonny. z 
utworami Justina Timberlake’a - 
producentami są Pharrell Williams, 
Timbaland, i Nate „Danja” Hills.

PIW

mnień”, dwa lata później nominowa-
ny do Złotego Globu za fi lm „Nell”. 
Na „Drodze do przebaczenia” po raz 
kolejny udowadnia swój kunszt oraz 
niebywałą umiejętność dopasowania 
muzyki do klimatu i charakteru fi lmu.

”Mystery Train”, “Away In India”, 
“Crossroads Blues”, “Universal 
Mind”, “Someday Soon”, ”When The 
Music’s Over”, “Break On Through 
(To The Other Side)”, “Push Push”, 
“The Soft Parade Vamp”, “Tonight 
You’re In For A Special Treat”, “Close 
To You” oraz “Light My Fire”.

Dom Gościnny Zalewskich 
zaprasza na Specjalną Promocję 
Czwartkową. Każdy Gość restaura-

cji, który dokona zamówienia 
za minimum 30 zł na osobę 

otrzyma bilet wstępu na 
widowisko „ Gwiezdny Cyrk”.

Uwaga! Promocja ważna wyłącz-
nie po dokonaniu wcześniejszej re-
zerwacji imiennej pod nr telefonu:

022 729 79 74 lub 604 328 301
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  Weźmy dowolną mapę turystyczną naszego regionu i 
spróbujmy stworzyć trasę szlakiem dworków i pałaców. Z 
Pruszkowa ruszamy ulicą Promyka w kierunku Moszny. 
Po prawej mijamy wysypisko i dojeżdżamy do skrzyżo-
wania, pod terenem niedoszłej elektrociepłowni. Skręca-
my w prawo i po przejechaniu ok. 100 metrów ponownie 
skręcamy, tym razem w lewo, w błotnistą drogę. Po chwili 
znajdujemy się pod dziewiętnastowiecznym dworem ro-
dem z Pana Tadeusza, który lata świetności ma już dawno 
za sobą. Dwór otacza zaniedbany park, który sięga brze-
gów Utraty.
  Po refl eksji nad stanem polskich zabytków wracamy na 
asfalt, mijamy Utratę i na najbliższym skrzyżowaniu skrę-
camy w lewo, w kierunku Józefowa. Musimy dojechać 
do stacji kolejowej - Płochocin, mamy do dyspozycji dwa 
warianty. Możemy jechać dalej asfaltem i odwiedzić XIX-
wieczny dworek w Płochocinie Wsi, który znajduje się tuż 
przy zakręcie drogi. Miejsce to jest tym bardziej atrakcyj-
ne, iż znajduje się tam kuźnia z 1813 roku, w której swego 
konia podbijał sam Napoleon Bonaparte. Miłośnicy natury 
znajdą w okolicach dworku kilka pomników przyrody, a 
nad pobliskim stawem odpoczną w ciszy. Drugi wariant 
jest trudniejszy ze względu na przejazd przez dosyć uciąż-
liwe błotnisto-szutrowe drogi, ale dla wielbicieli starych 
budowli z klimatem jest to opcja obowiązkowa. Około 50 
metrów przed pozostałościami cegielni skręcamy w pra-
wo i utwardzoną drogą podążamy do wsi Gołaszew. Na 
miejscu możemy podziwiać spichlerz z XIX wieku wraz z 
pięknym dworem. Obie budowle zostały wykupione przez 
prywatnych właścicieli, dzięki czemu ich stan jest bardzo 
dobry. Niedaleko tych zabytków, pośród pól stoi kapliczka 
wykonana z piaskowca w 1858 roku. Cisza i spokój jakie 
panują w tym miejscu są kojące dla ducha. Po przeprowa-
dzeniu eksploracji tego terenu ruszamy dalej, bo do pusz-
czy jeszcze daleka droga. 
 Dojeżdżamy do skrzyżowania w centrum Józefowa. Po 
prawej stronie znajduje się przejazd kolejowy i stacja Pło-
chocin. Właśnie tędy wiedzie nasza trasa. Dla osób nie 
znających tej miejscowości ciekawe może okazać się daw-
ne osiedle przyfabryczne znajdujące się po lewej stronie. 
Po minięciu torów dojeżdżamy do szosy poznańskiej (nie 
jestem pewien, ale pisałbym to z małych liter), a następnie 
skręcamy w lewo, by po około 200 metrach skręcić w pra-
wo, w kierunku Zaborowa. Po pewnym czasie dojeżdżamy 
do Pilaszkowa. Tam znajdziemy park z XVII w. oraz dwór, 
w którym mieści się Muzeum Dworu Polskiego.
Jesteśmy już blisko lasu. Wracamy na trasę naszej wyciecz-
ki i kierujemy się dalej do Zaborowa. Mijamy Myszczyn 
i po chwili znajdujemy się już na skraju puszczy, w Zabo-
rowie. Tam również znajdziemy dwór, a właściwie pałac 
eklektyczny z połowy XIX wieku. Warto też skupić swo-
ją uwagę na pobliskim kościele z 1791 roku. Następnym 
punktem na naszej trasie będą Laski. Sposób dotarcia do 
tej miejscowości pozostawiam czytelnikowi, polecam jed-
nak nie zapomnieć o palmirskim cmentarzu.
Po wjeździe do Lasek odnajdujemy Zakład dla Niewido-
mych, co wcale nie jest takie łatwe. Zakład został utwo-
rzony w 1922 roku, natomiast 3 lata później zbudowano 
na jego terenie drewnianą kaplicę w stylu zakopiańskim. 
Polecam zajrzenie do środku, szczególne wrażenie robią 
bale z nieokorowanej sosny. Przed powrotem do domu, 
możemy chwilę odpocząć w cieniu okolicznych drzew.
W Laskach namierzamy zielony szlak rowerowy i jedzie-
my nim do Lipkowa. Na miejscu nie możemy odjechać bez 
spojrzenia na kolejny dworek. Powstały w XVII wieku ten 
klasycystyczny dwór został uwieczniony na znaczku pocz-
towym o nominale 2 zł, ale co bardziej istotne tutaj miała 
miejsca walka Wołodyjowskiego z Bohunem, opisana na 
kartach Ogniem i Mieczem. Sienkiewicz nieprzypadkowo 
wybrał Lipków, stąd pochodziła jego żona – Maria, a ów 
dworek był własnością jej rodu. Obok dworku warto zwró-
cić uwagę na skromny kościółek z 1792.
  Opuszczamy już granice Puszczy Kampinoskiej. Z 
Lipkowa możemy od razu pojechać do Zielonek, ja 

Jak dojechać do Puszczy Kampinoskiej? Możliwości jest kilka, jednak pruszkowscy rowerzyści zazwy-
czaj wybierają najkrótszą i mało atrakcyjną wersję. Co więcej, odcinek dojazdowy traktują po ma-
coszemu, uważając, że nie ma tam nic wartego zainteresowania. W tej wyprawie spróbuję zmienić to 
nastawienie.

Szlakiem dworków 
do puszczy...

Wyprawa 3
Stopień trudności: 6
Dystans:  ok. 55 km

Wyprawę opracował: 
Adam Wojciechowski 

Zdjęcia: 
Adam Wojciechowski

Trasa:   Pruszków – Moszna – Józefów – Pilaszków – Zaborów – Izabelin – Laski  
Lipków – Stare Babice – Wieruchów – Strzykuły – Ożarów Mazowiecki – Pruszków

natomiast polecam zahaczenie o Stare Babice. Jedzie-
my ulicą Mościckiego przechodzącą w Sienkiewicza. 
We wsi oglądamy kościół i możemy odpocząć przed po-
wrotem do domu siedząc na rynku, który zachował swój 
oryginalny układ. Dalej wybieramy ulicę Piłsudskiego, 
która odchodzi z rynku w kierunku południowo-zachod-
nim. Przejeżdżamy przez szosę i podążamy w kierunku 
wsi Wieruchów. Na końcu drogi skręcamy w prawo, a w 
Strzykułach ponownie w lewo. Stąd mamy prostą drogę 
do Ożarowa Mazowieckiego.
Przejeżdżamy prosto przez skrzyżowanie, następnie za 
torami w prawo i dalej drogą w kierunku Pruszkowa. Za-
nim zupełnie wyjedziemy z Ożarowa, warto na chwilę 
zboczyć z trasy i skręcić w prawo, na pobliskie osiedle, 
w którym znajdziemy wiele willi z początku XX w. Są 
one efektem dawnej koncepcji na stworzenie z Ożarowa 
miasta-ogrodu. 
  Jadąc ulicą Ożarowską po pewnym czasie po prawej 
stronie zobaczymy dworek w stylu willi włoskiej wraz z 
doprowadzoną do niego aleją lipową. Niestety teren jest w 
rękach prywatnych, więc obserwacji możemy dokonywać 
jedynie z ulicy.
  Wycieczka nie byłaby kompletna, gdybyśmy nie zali-
czyli chociaż jednej z pruszkowskich pozostałości dwor-
skich, dlatego przy zakręcie ulicy Ożarowskiej odbijamy 
w lewo, w szutrową i dziurawą drogę, aby dojechać pod 
bramę posiadłości Hoserów. Tam skręcamy w prawo i 
dojeżdżamy na glinianki. Stąd droga do centrum Prusz-
kowa jest prosta. 
Po pełny tekst wyprawy zapraszam na stronę: 
www.waypointgame.pl

Figurka we wsi Gołaszew

Droga dojazdowa do pilaszkowskiego dworu

Pałac w Zaborowie

Kościół w Lipkowie z końca XVII wieku

Kaplica w Laskach
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ŚWIĄTECZNA ŚWIĄTECZNA 
PROMOCJAPROMOCJA

w sklepachw sklepach

udanych zakupów 
oraz oraz 

Zdrowych i Pogodnych 
Świąt WielkanocnychŚwiąt Wielkanocnych

naszym klientom naszym klientom 
życzy życzy 

Społem PSS PruszkówSpołem PSS Pruszków

„SPOŁEM” „SPOŁEM” 
PSS PRUSZKÓWPSS PRUSZKÓW

 Sekrety to pasjonująca lektura. 
Pierwszy tego rodzaju dowcip-
ny zbiór wypowiedzi na te same 
tematy trzech przyjaciółek w 
wieku 30, 40 i 50 lat. Autorki 
są znanymi osobami, które po-
stanowiły razem stworzyć swo-
istą opowieść o tym, co myślą 
współczesne dziewczyny i ich 
matki. Książka składa się z 45 
osobistych zwierzeń. Jedno 
hasło, trzy różne wypowiedzi.

Hanna Bakuła – felietonistka „ 
Playboya”, bezdzietna.
Anna Ibisz – naczelna „Joya”, 
mama dwojga dzieci.
Anna Klara Majewska – eks-
felietonistka „Gali”, mama do-
rastającego syna.

Każda z Warszawy, każda bardzo 
aktywna zawodowo, każda pogod-
na i z poczuciem humoru. Ich wy-
powiedzi mają charakter absolutnie 
indywidualny. Autorki nie konsul-
towały się ze sobą, choc pisały na 
tematy, które wspólnie wymyśliły. 
Niektóre są zupełnie zwykłe, inne 
trudniejsze, zmuszające do refl ek-
sji. Powstała książka nie tylko dla 
dziewczyn i kobiet. Jest to swo-
isty poradnik, rownież dla męż-
czyzn, którzy chcą je zrozumieć. 
Niezwykłość Sekretów polega na 
tym, że można porównać poglądy 
autorek, które mimo pewnej rożnicy 
lat doskonale się rozumieją. Może 
książka da odpowiedź na pytanie, 
dlaczego jest to możliwe.

PRUSZKOWSKA KSIĄŻNICA
oraz 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA 
serdecznie zapraszają na spotkanie 

z trzema niezwykłymi kobietami 
i jedną - równie niezwykłą - książką.

Do tego, ich wspólną książką.

27 marca, czwartek, godzina 18.00
 

oczekujemy w Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie 

przy Placu Jana Pawła II

WSTĘP WOLNY!!!

Hanna Bakuła

Osoba kontrowersyjna. 
Absolwentka warszawskiej 
ASP. Malarka, rzeźbiarka, ilu-
stratorka, kostiumolog, pisar-
ka, autorka 12 książek, od lat 
stała felietonistka „Playboya” 
i „Dziennika Łódzkiego”. 
Miała ponad 300 wystaw ma-
larstwa na całym świecie i jest 
autorką około 1000 portretów. 
Astrologiczny Baran, jedy-
naczka, czterokrotnie zamęż-
na. Od dziesięciu lat Funda-
cja Hanny Bakuły organizuje 
festiwale muzyki Franciszka 
Schuberta i opiekuje się do-
mami dziecka. Przy Fundacji 
działa Klub Kobiet. Lubi inte-
ligentnych ludzi.

Anna Ibisz
 

Dziennikarka z dyplo-
mem italianistyki. Re-
daktor naczelna maga-
zynu „Joy”, a wcześniej 
„Voyage” i „Shape”. 
Zodiakalny Skorpion. 
Jest mamą dwójki dzieci: 
siedmioletniego Maksa – 
ze związku z prezenterem 
Krzysztofem Ibiszem, 
oraz rocznej Milenki 
– z obecnym partnerem, 
grafikiem i ilustrato-
rem Tomaszem Walentą. 
Na punkcie swoich dzie-
ci ma nieszkodliwego 
bzika. Lubi sushi, Nowy 
Jork i ludzi z poczuciem 
humoru.

Anna Klara Majewska

Z wykształcenia pro-
jektant graficzny i PR-
owiec, z potrzeby pro-
jektant wnętrz, z przeko-
nania człowiek piszący. 
Do niedawna felietonist-
ka „Gali”. Ma na swoim 
koncie wystawy fotogra-
ficzne, książkę kuchar-
ską, dwa małżeństwa i 20 
lat spędzonych w pięciu 
krajach, również zamor-
skich. Żyje między Lon-
dynem (mąż i dorastają-
cy syn), Warszawą (przy-
jaciele) a resztą świata 
(reszta przyjaciół). Nie 
wierzy we wróżby i ho-
roskopy.

Od Wydawcy:

G A Z E TA  W P R  P O L E C A
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Wielu z nas było zapewne nie raz 
świadkiem nieprzyjemnych kłótni, 
utarczek słownych i negatywnych 
emocji związanych z kontrolą bile-
tów w środkach publicznego trans-
portu. Bardzo często zdarza się, że 
kontrolerzy biletów zachowują się 
tak jakby przysługiwała im swego 
rodzaju władza nad losem pasaże-
ra. Równie często zdarza się, że chcą 
pasażerowi „wlepić” karę zupełnie 
bezpodstawnie. Jakie są ustawowe 
uprawnienia kontrolerów biletów? 
Na co my, pasażerowie, możemy so-
bie pozwolić, jeżeli zdarzy nam się 
jechać bez biletu lub, gdy natrafi my 
na natarczywego kontroler?  

Podstawowym wyznacznikiem upraw-
nień i obowiązków kontrolerów oraz 
pasażerów komunikacji publicznej jest 
prawo przewozowe. 

Legitymacja kontrolera

Przewoźnik, który zapewnia funkcjo-
nowanie środka transportu, może upo-
ważnić i wyznaczyć pewne osoby do 
dokonywania kontroli biletów. Osoba 
taka musi się legitymować identyfi -
katorem kontrolera umieszczonym w 

widocznym miejscu. Pasażer zawsze 
ma prawo obejrzenia legitymacji kon-
trolera oraz sprawdzenia jej treści. 
Legitymacja ta musi zawierać co naj-
mniej:
1) nazwę przewoźnika,
2) numer identyfi kacyjny osoby doko-
nującej kontroli biletów,
3) zdjęcie kontrolującego, 
4) zakres upoważnienia, 
5) okres ważności,
6) pieczęć i podpis wystawcy, czyli de 
facto przewoźnika.
Jeżeli legitymacja kontrolera nie za-
wiera chociażby jednej z powyższych 
informacji, możemy taką legitymację 
uznać za nieważną, a co za tym idzie 
możemy osobę, która posługuje się taką 
legitymacją, uznać za nieuprawnioną 
do dokonywania kontroli biletów. Gdy 
brak jest legitymacji albo gdy jest ona 
„wadliwa” (brak któregoś z elementów 
powyżej) możemy po prostu odmówić 
okazania biletu. 

Brak biletu, a brak legitymacji

Gdy nie mamy przy sobie biletu lub 
nie jest on ważny na danej trasie prze-
jazdu, to nie ma przebacz - jesteśmy 
zobowiązani do zapłaty kary za bez-
prawny przejazd. Natomiast jeżeli nie 
mamy przy sobie ważnego dokumentu 
poświadczającego uprawnienie do bez-
płatnego albo ulgowego przejazdu (np. 
legitymacja szkolna lub studencka), to 
w zasadzie będziemy musieli zapłacić 
jedynie opłatę manipulacyjną pod wa-
runkiem, że udokumentujemy, nie póź-
niej niż w terminie 7 dni od dnia prze-
wozu, swoje uprawnienie do bezpłat-
nego lub ulgowego przejazdu. Te same 
reguły obowiązują, jeżeli posiadamy w 
ogóle ważny dokument przewozu (np. 
bilet miesięczny), jednakże nie mamy 

go przy sobie w chwili przejazdu. 
Aby właściwie udokumentować swoje 
uprawnienia wystarczy przesłać ksero-
kopię legitymacji, biletu miesięcznego 
lub innego odpowiedniego dokumentu 
na adres przewoźnika, jednocześnie 
uiszczając opłatę manipulacyjną. Jeżeli 
tego nie dokonamy, zapłacimy karę w 
pełnej wysokości. Wysokość kar oraz 
opłat manipulacyjnych powinna być 
określona w regulaminie danego prze-
woźnika.

Co kontroler może, jeżeli nie mamy 
biletu?

Jeżeli nie mamy przy sobie biletu lub 
z jakichkolwiek innych względów nasz 
przejazd nie jest do końca prawny (np. 
brak legitymacji) oraz odmawiamy za-
płacenia kary bezpośrednio kontrolero-
wi, kontroler taki ma prawo żądać od 
nas okazania dokumentu umożliwiają-
cego stwierdzenie naszej tożsamości. 
Należy tutaj podkreślić, że musimy taki 
dokument tylko okazać, a nie wręczyć 
go kontrolerowi. Nie raz byłem świad-
kiem sytuacji, gdy kontroler najpierw 
brał do ręki taki dokument podróżnego, 
a dopiero po tym informował go, że 
nakłada na niego karę. Niestety kon-
trolerzy lubią wykorzystywać fakt trzy-
mania w ręku dokumentu tożsamości, 
np. legitymacji, do szybszego uznania 
przez podróżnego nałożonej na niego 
kary, nawet wtedy, gdy zasadność na-
łożenie takiej kary jest wątpliwa. Jak 
widać kontrolerom nie są obce psycho-
logiczne podstawy zdobywania władzy 
w relacji z podróżnym.

Jeżeli odmawiamy zapłaty kary oraz 
nie okazujemy dokumentu tożsamo-
ści, kontroler ma prawo zwrócić się 
do funkcjonariusza Policji lub innych 

organów porządkowych, które mają, 
zgodnie z przepisami prawa, upraw-
nienia do ustalania tożsamości osób, o 
podjęcie czynności zmierzających do 
ustalenia naszej tożsamości. Co wyni-
ka z powyższego? Nie jesteśmy zobo-
wiązani do ułatwiania Policji ustalenia 
naszej tożsamości. Ani kontroler ani 
Policja nie może nakazać nam wysiąść 
na określonym przystanku bądź stacji. 
Z drugiej strony nie możemy być zmu-
szani do pozostawania w środku trans-
portu. Jeżeli na przystanku bądź stacji 
czekają funkcjonariusze Policji, to oni 
powinni wsiąść do środka transportu w 
celu dokonania tych czynności zmie-
rzających do ustalenia naszej tożsa-
mości. My możemy wysiąść tam gdzie 
nam się żywnie podoba i ewentualnie 
zaczekać na przyjazd Policji. Pod żad-
nym pozorem kontrolerzy biletów nie 
mogą stosować środków bezpośrednie-
go przymusu fi zycznego wobec kontro-
lowanego pasażera. Powyższe stwier-
dzenia potwierdza orzecznictwo pol-
skich sądów – wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 19 stycznia 
2005 r. (sygn. - OPK 790/2004) oraz 
wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie 
z dnia 8 lipca 2005 r. (sygn. - II Ka 
245/2005). Jeżeli kontroler dopuści się 
wobec nas przymusu fi zycznego, takie 
zachowanie nosi znamiona przestęp-
stwa z art. 191 kodeksu karnego oraz 
jest naruszeniem dóbr osobistych, któ-
rych ochrona jest gwarantowana przez 
przepisy kodeksu cywilnego.

Abstrahując od powyższych wywodów 
pragnę ostrzec miłośników podrabia-
nia lub przerabiania różnego rodzaju 
dokumentów - jeżeli kontroler biletów 
nabierze uzasadnionych podejrzeń, że 
bilet albo dokument uprawniający nas 
do przejazdu bezpłatnego lub ulgo-

Powyższy artykuł stanowi prezentację oso-
bistych opinii autora. Autor nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek 
skutki wykorzystania przez Czytelnika in-
formacji zawartych w tym artykule.

Paweł Michewicz
absolwent WPiA UW, 

aplikant radcowski OIRP Warszawa

wego (np. legitymacja szkolna) jest 
podrobiony lub przerobiony, ma on 
prawo zatrzymać bilet lub dokument za 
pokwitowaniem. Kontroler następnie 
prześle ten bilet lub dokument prokura-
turze lub Policji, która to, jeżeli podej-
rzenia okażą się uzasadnione, z pew-
nością postawi nam zarzut popełnienia 
przestępstwa fałszerstwa. Odradzam 
zatem posługiwania się takimi biletami 
lub dokumentami tożsamości. 

Na zakończenie

Nie ulega wątpliwości, że za przejazdy 
komunikacją publiczną należy i trze-
ba płacić. W końcu to głównie dzięki 
opłatom za bilety transport publiczny 
jest w stanie należycie funkcjonować. 
Ponadto za przejazdy bezprawne trze-
ba uiszczać stosowne kary, a jeżeli 
tego nie robimy i nadal korzystamy z 
komunikacji, możemy pod pewnymi 
warunkami odpowiadać nawet za po-
pełnienie wykroczenia (art. 121 § 1 ko-
deksu wykroczeń), za które grozi kara 
aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny. Warto zatem pozostawać 
fair wobec wszelkich przewoźników. 
Bycie fair nie wyklucza korzystania z 
uprawnień wobec kontrolerów biletów. 
Niezależnie bowiem, czy podróżujemy 
z biletem czy bez, z pewnością nikomu 
nie zaszkodzi wiedzieć jakie ma prawa 
podczas kontroli biletów. 

Masz problem prawny? Nasz ekspert udzieli bezpłatnej konsultacji. Napisz na adres: prawo@gazetawpr.pl

Expander radzi: Gdzie po szybki kredyt hipoteczny?
 Najszybciej kredyt hipotecz-
ny można uzyskać w GE Money 
Banku, BGŻ i Pekao SA. Oto wyni-
ki ankiety przeprowadzonej wśród 
doradców fi nansowych Expandera. 
Każdego dnia kierują oni do ban-
ków kilkaset wniosków kredyto-
wych swoich klientów. A Polacy 
ciągle chętnie zaciągają kredyty, w 
grudniu 2007 zadłużenie hipotecz-
ne wzrosło o 2,35 mld zł.

 Według ankiety przeprowadzo-
nej wśród doradców fi nansowych 
Expandera najszybszymi bankami, 
udzielającymi kredytów hipotecz-
nych są GE Money Bank, BGŻ i 
Pekao SA. Doradców poproszono, by 
sklasyfi kowali banki pod względem 
szybkości uzyskiwania kredytu jako: 
szybkie – gdy od momentu złożenia 
kompletnego wniosku do wypłaty 
kredytu mija z reguły mniej niż 2 ty-
godnie, przeciętne – gdy potrzeba na 
to od 2 do 4 tygodni oraz wolne - gdy 
zajmuje to ponad miesiąc.

 Zebrane informacje posłużyły do 
stworzenia rankingu szybkich banków. 
Największa szansa na szybkie uzy-
skanie kredytu, poza wymienionymi 
już GE, BGŻ i Pekao jest w Kredyt 
Banku i Nykredit. Najdłużej natomiast 
trzeba czekać na kredyt w Polbanku. 
Otrzymał on przeważającą większość 
ocen „wolny”, dużo więcej niż po-
przedzające go w rankingu Santander 
Consumer Bank, Fortis Bank, mBank 
i Lukas Bank. W tych bankach trzeba 
się liczyć z przynajmniej miesiącem 
oczekiwania na kredyt mieszkaniowy.

   Czy banki szybsze to automatycznie 
także banki pobierające wyższe odset-
ki? Aby to sprawdzić wyniki ankiety 
zostały porównane z oprocentowaniem 
kredytów w poszczególnych bankach. 
Okazało się, że w przypadku najwol-
niejszego z banków - Polbanku tak 
długi okres oczekiwania jest związany 
z dużą ilością składanych przez klien-
tów wniosków, a to zaś jest efektem 
atrakcyjnej oferty, przede wszystkim 
w CHF. Ten bank podchodzi liberalnie 

do obliczania zdolności kredytowej dla 
kredytów we frankach. Dzięki temu w 
szwajcarskiej walucie można dostać 
kredyt na wyższą kwotę niż w zło-
tych, co jest ewenementem na rynku. 
Natomiast „szybki” BGŻ oferuje jedno 
z najwyższych na rynku oprocentowa-
nie kredytów w złotych. 
Jednak to, że banki szybkie są drogie, 
a wolne tanie, nie jest regułą – znaj-
dziemy banki, które szybko obsługu-
ją wnioski i jednocześnie mają niskie 
oprocentowanie. Uznany za jeden z 
najszybszych – GE Money Bank ma 
najniższe oprocentowanie kredytów 
w złotych. Nykredit natomiast oferu-
je najniższe na rynku oprocentowanie 
pożyczek hipotecznych.

  Czas, w jakim możemy uzyskać kre-
dyt, jest dla większości osób bardzo 
ważny. W przypadku opóźnienia we 
wpłatach, oprócz stresu, często ko-
nieczne staje zapłacenie odsetek. W 
skrajnych przypadkach może to rów-
nież doprowadzić do zerwania umowy 
przedwstępnej, czyli utraty zaliczki i 

tym samym szansy nabycia upatrzone-
go mieszkania. Ponadto jest to istotne 
przede wszystkim wtedy, gdy trafi a się 
okazja i trzeba szybko wyłożyć pienią-
dze.

  Dla tych wszystkich, którzy chcą 
uniknąć negatywnych skutków nied-
opełniania terminów, Expander przy-
gotował specjalną ofertę - Pogotowie 
Kredytowe. Jest ona skierowana do 
klientów nabywających mieszkanie w 
Warszawie. Pogotowie umożliwia zdo-
bycie środków na zakup mieszkania w 
ciągu 3 dni. Warunkiem dotrzymania 
tego terminu jest to, aby klient złożył 
od razu wszystkie wymagane przez 
bank dokumenty.

Bank Ocena

Ge Money Bank

Szybka
BGŻ
PEKAO
Nykredit
Kredyt Bank
Deutche Bank PBC

Przeciętna

Multibank
ING Bank Sląski
Nordea
BPH
Millenium
PKO BP
Lukas

Wolna

Mbank
Fortis
Santander 
Consumer Bank
Polbank EFG

 
Źródło: Expander, banki

Masz problem finansowy? Nasz ekspert odpowie na każde pytanie. Napisz na adres: pruszkow@expander.pl

Paweł Kaczor
Doradca Finansowy

Expander Advisors Pruszków
tel. (22) 759 48 10

tel. kom. 602 22 12 84
pawel.kaczor@expander.pl

Niezależny Doradca Finansowy
al. Armii Krajowej 36, 05-800 Pruszków

tel. (22) 759 48 10, fax. (22) 720 13 10
www.expander.pl; pruszkow@expander.pl
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  Od jakiegoś czasu zrobiło się 
dość głośno i to nie tylko w pra-
sie motoryzacyjnej o wspólnym 
szwajcarsko-polskim projekcie, 
dotyczącym produkcji w na-
szym mieście auta(?) wyposa-
żonego w napęd elektryczny o 
swojsko brzmiącej nazwie SAM. 
Koncepcja jest kontynuacją i roz-
winięciem projektu samochodziku, 
produkowanego przed ośmiu laty 
w przez fi rmę: Cree Ltd (obec-
nie SAM Cree AG) z Zurychu. 
Szwajcarski eksperyment zakoń-
czył się niepowodzeniem z powo-
du zbyt wysokiej ceny i pewnych 
wad  konstrukcyjnych. Być może 
zaważyło przyjęcie zbyt optymi-
stycznych szacunków dotyczą-
cych popytu na taki pojazd. Firma 
Cree Ltd sprzedała zaledwie około 
stu pojazdów, po czym popadła 
w tarapaty fi nansowe i zawiesiła 
działalność. Do wzięcia udziału 
w kontynuacji koncepcji i moder-
nizacji auta Szwajcarzy zaprosili 
inż. Stanisława Szadkowskiego 
z pruszkowskiej fi rmy Impact 
Automotive Technologies, który 
ma być odpowiedzialny za pro-
dukcję i sprzedaż SAM-a.

Czy SAM podzieli los Clica?

Inż. Szadkowski nie chce ujawnić 
bliższych szczegółów, dotyczących 
przedsięwzięcia. I trzyma się tego 
konsekwentnie. Być może jest prze-
sądny a na pewno ostrożny. Przed 
kilkoma laty był zaangażowany w 
produkcję Clica – małego 3 osobo-
wego samochodziku miejskiego, z 
napędem diesla. Miał być produ-
kowany również w Pruszkowie. 
Autko nigdy nie wyszło poza etap 
prototypu. Z informacji, które po-
siadamy zastosowane technologie 

GADŻET Z PRUSZKOWA
nie gwarantowały powtarzalności, 
więc nie można było ryzykować  
produkcji seryjnej. Choć przypomi-
nam sobie jak dzielnie pokonywało 
dziury i muldy w pruszkowskich 
jezdniach. W rezultacie pomysł 
poszedł do lamusa. Miało być tak 
pieknie a wyszło jak zwykle...

Jaki ma być ten SAM?

Sam ma być pojazdem z napędem 
elektrycznym. Mieszczą się w nim 
dwie osoby. Kierowca i pasażer – 
gęsiego jedna za drugą. Czy mieści 
się również bagaż i jakich gabary-
tów – tego nie wiemy. Jakie będzie 
miało osiągi? Autko rozpędza się 
w siedem sekund do 50 km/h i 
ma zasięg około stu kilometrów. 
Baterię będzie można załadować 
ze zwykłego gniazdka elektrycz-
nego. Koszt jednorazowego łado-
wania to podobno około 3 złotych. 
Niewiele, pod warunkiem, że nie 
podrożeje energia elektryczna. 
A choćby nawet, to i tak o wiele 
mniej niż diesel czy LPG.
Kosztować ma ponoć ok. 15-18 
tys. EUR (bez baterii), a może 
nawet 10 tys. EUR. (podajemy za 
„Pulsem Biznesu”). Naszym zda-
niem i tak sporo. Od czego zale-
żeć ma ta niższa cena? Na razie 
nie wiadomo. Przypuszczamy, że 
od skali produkcji i od popytu. Na 
początek ma być produkowanych 
ok. 5000 aut. Podobno fabryka ma 
ruszyć jeszcze w tym roku… 
Czy będzie popyt na SAM-a? 
Trudno przewidzieć. 
Mam na ten temat swoje własne 
zdanie, ale go na razie nie wyar-
tykułuję. Nie chcę zapeszyć jak w 
przypadku Clica.  
                      Maciej Skoczylas

  Jakiś czas temu środki prze-
kazu donosiły, w krótkich no-
tatkach i felietonach, że w 
naszym Pruszkowie powstaje 
pojazd elektryczny, dwuosobo-
wy, o nowoczesnej koncepcji 
nadwozia, określonym zasięgu 
i co ciekawe przyszli producen-
ci już określili przypuszczalną 
cenę produktu. Jak pamiętamy, 
już wcześniej obiecywano nam 
podjęcie w Pruszkowie produk-
cji mikropojazdu, o wdzięcznej 
nazwie CLIC, ale wydaje się, 
że projekt napotkał jakieś tzw. 
obiektywne trudności. Uważni 
autofani opowiadają o pojawia-
jącym się tu i ówdzie trójkoło-
wym pojeździe przemieszczają-
cym się dość żwawo i bezgłoś-
nie. Wygląd trójkołowca opisują 
w następujący sposób: nadwozie 
przypomina spłaszczone i wy-
dłużone jajko, drzwi są elemen-
tem przeszkleń kabiny i unoszą 
się do góry, lampy (przednie i 
tylne) wychodzą z bryły kabiny, 
a pasażer siedzi za kierowcą (i  
powinien wykazywać się spo-
rą sprawnością ruchową przy 
wsiadaniu i wysiadaniu); two-
rzywo,  z którego wykonane jest 
nadwozie przypomina w dotyku 
pojemniki ogrodowe (nie jest 
gładkie i połyskliwe), a w bryle 
nadwozia trudno dostrzec prze-
strzeń bagażnika.
Reasumując w grupie pojazdów 
ekologicznych, a do takich nale-
ży zakwalifi kować wyżej opisa-
ny, wygląd nie jest parametrem 
najważniejszym.
  Najważniejszym i najtrudniej-
szym problemem jest zapro-
jektowanie sprawnego, a więc 
niezawodnego i wydajnego sy-
stemu: akumulatory - jednostka 
sterująca (komputer) - silnik.
Do wymieniowego systemu na-
leżałoby dopisać podsystem: 
jednostka sterująca procesem 

Motofani krajowi, a w szczególności pruszkowscy (okoliczni też) mają nowa sensacyjkę Piszę 
sensacyjkę, bo temat utrzymywany jest w dyskrecji, a i przedmiot owej sensacyjki, chociaż jest 
pojazdem, gabaryty ma ograniczone.

I EKOBLAGA...

ładowania – akumulatorów. 
Obecnie stosowane akumulato-
ry oferują dwukrotnie większy 
zasięg pojazdu, w porównaniu z 
akumulatorami sprzed paru lat. 
Niestety te możliwości związa-
ne są z pewnymi wymaganiami, 
które muszą być bezwzględnie 
spełnione. 
 Są nimi: Zapewnienie opty-
malnej temperatury pracy oraz 
określonej, stałej pojemności 
ogniwa.
  Pamiętajmy, że w naszym kli-
macie wielotygodniowe mrozy 
nie są czymś niezwykłym, po-
dobnie jak długotrwałe upały z 
temperaturą na poziomie 30°C.
Kwestie techniczne zostawmy 
badaczom i konstruktorom, a 
my potencjalni użytkownicy za-
stanówmy się w jakim „środo-
wisku technologicznym” przy-
szłoby opisywanemu pojazdowi 
działać. Ten niewielki pojazd 
swoje oczekiwania ogranicza do 
kilku prostych
wymagań: energii, optymalnej 
temperatury pracy i odpowied-
niej drogi.
  Niestety kierowca tego pojazdu 
spodziewa się spełnienia więk-
szej liczby warunków.
Niewątpliwie czeka nas jakaś 
rewolucja ekologiczna i ener-
getyczna jednocześnie, lecz czy 
my jesteśmy do niej przygoto-
wani technicznie, obyczajowo i 
społecznie? Niech każdy odpo-
wie sobie sam.       
  Przestrzeń informacyjna pełna 
jest pojęć z zakresu ekologii, po-
wstaje jednak pytanie czy fakt 
ten zmienia stan rzeczy na lep-
sze. Niestety powstają zjawiska 
niepokojące, szereg technologii 
proekologicznych okazuje się 
być zwykłymi manipulacjami:
- Wodór jako paliwo „czyste”, 
gdy jednocześnie nie mówi jak 
je pozyskać w czysty sposób.

- Biopaliwa z upraw wypierają-
cych inne uprawy, zamiast po-
zyskania paliwa z różnorodnej 
biomasy
- Eliminacja energetyki jądrowej 
leżąca w interesie producentów 
gazu i ropy (przykład rodzi-
mego ekokretynizmu, a raczej 
ekodywersji, gdy zahamowano 
budowę elektrowni atomowej w 
Żarnowcu)

  Na całym zagadnieniu ekolo-
gii, a raczej na próbie wyjścia z 
kryzysu środowiska naturalnego 
z możliwie najmniejszymi stra-
tami, żerują tabuny kombinato-
rów i fałszywych proroków.
Oni to narzucają się nachalnie 
ze swoimi „dobrymi radami” ni-
czym telewizyjni kaznodzieje.
Jednocześnie to właśnie oni 
przemieszczają się, w ledwo 
parę osób na pokładzie, prywat-
nymi samolotami (godzina lotu 
takiego samolotu to obciążenie 
środowiska naturalnego porów-
nywalne z rocznym obciążeniem 
środowiska przez dwa duże oso-
bowe samochody) oraz często 
zamieszkują wielopokojowe re-
zydencje, generując nieuzasad-
nione, ogromne zużycie energii.
  Wracając do naszego ekopojaz-
du, o którym wiemy, że raczej 
będzie pojazdem niszowym chy-
ba nie oczaruje nas śliczniutkimi 
detalami, jak robią to jednoślady 
oferujące minimum bezpieczeń-
stwa i komfortu, przy jedno-
czesnym zużyciu paliwa na po-
ziomie charakterystycznym dla 
przeciętnego samochodu.  
Kończąc, sam zadaję sobie py-
tanie czym będzie ten pojazd 
– naszym partnerem czy ekoga-
dżetem, w rodzaju tych (Lexus 
Hybryd i Toyota Prius) , którymi 
tak chętnie otaczają się ekobla-
gierzy.
                                            JK
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„CX” Mechanika - Elektromechanika
SAMOCHODY FRANCUSKIE

części, naprawa, przeglądy, diagnostyka komputerowa

Robert Graszka Pruszków ul. Stalowa 3 tel: 0-502 67 98 15
CITRÖEN      PEUGEOT    RENAULT

P.H.U.

“WAGNER”
KRZYSZTOF WAGNER

Pruszków
ul. Brwinowska 17

    0-22 759 85 07
kom: 0-601 249 280

OPONY
FELGI STALOWE
PRZECHOWALNIA OPON

SERWIS OGUMIENIA
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reklama

Kontra poduszką

  W Polsce panuje opinia, że podusz-
ka powietrzna zawsze przyczynia się 
do poprawy naszego bezpieczeństwa. 
Zastanówmy się jednak czy nie jest 
to przekonanie błędne? Czy poduszka 
powietrzna rzeczywiście w każdej sy-
tuacji ratuje nam życie? Okazuje się, 
że tylko w zapiętych pasach a i to nie 
zawsze. 

  Większość kierowców z Europy Za-
chodniej  wsiadając do samochodu 
najpierw zapina pasy, a dopiero potem 
odpala silnik. Polacy robią odwrotnie. 
Z regułu pierwszą czynnością, jaką 
wykonują po zamknięciu drzwi jest 
przekręcenie kluczyka w stacyjce. Na-
stępnie spora grupa kierowców rusza, 
a dopiero na końcu zapina pasy. To 
błąd! Pierwszą czynnością powinno 
być zapięcie pasów. Taki nawyk jest 
bardzo ważny i bezwzględnie trzeba 
go sobie wyrobić. 

  Każdy samochód wyposażony w 
poduszkę powietrzną ma napinacz 
pasów bezpieczeństwa. Ów napinacz  
najpierw przyciąga siedzącego do 

Zapnij pasy
O tym, że należy zapinać pasy wie każdy. Niestety nie każ-
dy jednak  to robi, a nawet jeżeli już to zwykle w niewłaś-
ciwej kolejności - dopiero po włączeniu silnika lub co gor-
sza rozpoczęciu jazdy. Te złe nawyki, jak również niepra-
widłowa pozycja zajmowana za kierownicą w przypadku 
kolizji czy zderzenia mogą nas bardzo drogo kosztować.   

oparcia fotela, a dopiero potem wybu-
cha poduszka.  Wyobraźmy sobie ta-
kie oto zdarzenie. Stoimy na poboczu 
z wyłączonym silnikiem, a samochód 
jadący z przeciwka wpada w poślizg 
i... uderza w przód naszego auta. Przy 
nie zapiętych pasach, tuż po uderzeniu 
lecimy z dużą  prędkością w stronę 
kierownicy i zaraz po tym dostajemy 
kontrę poduszką. Przy zapiętych pa-
sach skutki wypadku będą niewspół-
miernie mniejsze. 

Za daleko - źle

 Nie tylko zapięty pasy łagodzą skut-
ki zderzenia czy kolizji. Ważna jest 
też pozycja jaką przyjmuje kierowca. 
Prawidłowej pozycji za kierownicą 
uczymy się podczas każdego szkole-
nia, począwszy od kursu poprzedzają-
cego egzamin na prawo jazdy, a skoń-
czywszy na  szkołach dla kierowców 
rajdowych.  Niestety większość z nas 
„nie bierze sobie tej nauki do serca”. 
W swoim samochodzie jeździmy nie 
tak jak nas uczono (czyli bezpiecznie), 
lecz tak, jak jest nam wygodnie.

 Wyżsi kierowcy lubią jeździć z fotelem 

daleko odsuniętym, tak by kierować 
wyprostowanymi rękami. I to jest ko-
lejny błąd. Pomijając aspekty ergono-
miczne  takiej pozycji, istnieją przynaj-
mniej dwa powody, dla których warto 
siedzieć trochę bliżej kierownicy. 

  Po pierwsze, każdy kierowca, 
niezależnie od tego ile lat jeździ, 
w momencie zderzenia czołowego 
podświadomie zapiera się rękami o 
kierownicę i nogami o podłogę, by 
trochę zamortyzować uderzenie. Je-
żeli jego fotel jest zbyt daleko usta-
wiony i pozwala na wyprostowanie 
łokci  lub kolan to uderzenie spowo-
duje skomplikowane uszkodzenie 
stawów. Gdy oparcie nie pozwoli 
na wyprostowanie rąk - mięśnie 
bez trudu zamortyzują przeciążenie. 
Wbrew pozorom nie trzeba jechać 
bardzo szybko. Wystarczy uderzenie  
z prędkością 20 km/h, by doświad-
czyć bardzo skomplikowanego i 
bolsnego połamania łokci. 

  Po drugie, jeżeli będziemy zbyt od-
daleni od kierownicy, znacznie utrud-
ni to nam wykonywanie podstawo-
wych manewrów. Nasze reakcje będą 
opóźnione – żeby chwycić kierownicę 
i skręcić nią będziemy musieli wychy-
lić się (traicimy ułamki sekund), a przy 
tym, co jest niedopiszczalne, oderwać 
plecy od fotela. 

 Jazdę ze zbyt daleko odsuniętym fote-
lem możemy porównać do szybkiego 
zjazdu na nartach w „rozpiętych bu-
tach”. Jest nawet takie powiedzenie: 
„jeżeli zauważyłeś, że wpadłeś w po-
ślizg jest za późno na kontrę. Trzeba to 
wyczuć na plecach”.  

Za blisko - źle

 Niebezpieczne jest również jeżdże-
nie z tzw. nosem przy szybie. Dla-
czego? Choćby z tego powodu, że 
przy wypadku wybuchająca podusz-
ka powietrzna może doprowadzić do 

uszkodzeń twarzy.  Głowa kierowcy 
powinna znajdować się w odległości 
minimum 30 cm od kierownicy. Poza 
tym zbyt bliska pozycja, podobnie jak 
zbyt daleka,  komplikuje wykonywa-
nie prostych manewrów i zwiększa 
prawdopodobieństwo kolizji.

Plecy do fotela

 Jaką pozycję przyjąć? Rada jest pro-
sta. Należy tak ustawić fotel, by w ka-
żedej sytuacji podczas jazdy (przy ha-
mowaniu, wciskaniu pedała sprzęgła i 
gazu, kręceniu kierownicą) nasze ple-
cy przylegały do oparcia fotela. Do-
piero wtedy „czujemy” prawidłowo 
samochód.  Ręcę trzymające kierow-
nicę w pozycji za piętnaście trzecia 
muszą być lekko ugięte w łokciach, a 
nogi zgięte w stawach kolanowych. 

Piotr Wróblewski
Rajdowa Szkoła 

Piotra Wróblewskiego 

R A J D O W A  S Z K O ŁA 
P I O T R A 
W R Ó B L E W S K I E G O
Panowanie nad autem:
- w poślizgu
- w sytuacjach ekstremalnych
Szkolenia (także dla amatorów)
Szkolenia - integracyjne
imprezy dla firm

tel: 0-605 612 812
piotrek.wroblewski@aster.pl

www.rspw.pl
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niej magazyn, lekkie prace fi zyczne lub biuro-
we, Pruszków lub okolice, posiadam doświad-
czenie w branży handlowej oraz na magazynie, 
tel. 503 547 178

Dom wolnostojący 140/500 Komorów, 
tel. 738 97 50

Dom 450/3000 Pęcice wykończony, 
tel. 738 97 50

Działkę 3100m Jaktorów rolna, , tel. 738 97 50

Działkę 1500 Książenice bud., , tel. 738 97 50

Działkę 1500m Grodzisk budowlana, 
tel. 738 97 50

Działkę 3000m Żabia Wola budowlana, 
tel. 738 97 50

Mieszkanie 49m2 2pok Pruszków ładne,
tel. 738 97 50

Mieszkanie 48m 2pok Pruszków centrum, 
tel. 738 97 50

Mieszkanie 60m 3pok. Piastów okazja, 
tel. 738 97 50

Mieszkanie 48m 2pok. Grodzisk 300tys. , 
tel. 738 97 50

Mieszkanie 54m 2pok. Milanówek idealne, 
tel. 738 97 50

Mieszkanie 71m 4pok. Ożarów z garażem, tel. 
738 97 50

Sprzedam działkę o pow. 1600m2 i pół 
domu(parter) o pow. 100m2 w Domaniewie. 
Cena do uzgodnienia. 0 510 879 675 

Sprzedam mieszkanie w centrum Pruszkowa. 
53m, 3 pokoje, balkon, osobna łazienka i ubika-
cja, parkiet, glazura, terakota. Wymieniona inst. 
elekt. i hydrauliczna, parking-wiata. c. do ugod. 
0 695 025 065 

Sprzedam mieszkanie 53m2, 3 pokoje (16,11 i 
10). Oddzielna ubikacja i łazienka. Balkon. Okna 
wychodzą na wschód i zachód. Glazura, terako-
ta w łazience i ubikacji, parkiet w przedpokoju i 
pokojach. Boazeria. Wymieniona instalacja elek-
tryczna, hydraulika (miedź). Wymienione rury 
w pionie i kanalizacja. Dodatkowym atutem jest 
miejsce parkingowe z wiatą w cenie mieszkania. 
Mieszkanie w centrum Pruszkowa, blisko szkoła 
i sklepy oraz targowisko. Cena do uzgodnienia.  
Kontakt 0 695 025 065.

Sprzedam mieszkanie ul. Pułaskiego 32m2 
w Pruszkowie, zabudowa w kuchni, 2 szafy         

wnękowe, panele, glazura, terrakota, osiedle za-
mknięte, strzeżone, plac zabaw. 0 609 056 272 

Lokal w głębi podwórka. Ok 15 m od ulicy po-
wierzchnia 54m/2 z łazienką, wodą i kanalizacją 
i osobnym licznikiem siłowym. Brak ogrzewa-
nia. W Piastowie ul. Chopina tel. 0 607 443 873, 
st.w5@wp.pl

Mieszkanie 4 pokojowe, 140 m2 w centrum 
Pruszkowa, w pełni wyposażone, 6 piętro, 
nowe budownictwo, cena 4000 zł + opłaty,                        
tel. 509 484 323

 

Kobieta z dorosłą córką poszukuje mieszkania 
lub pokoju do wynajęcia w Piastowie, Prusz-
kowie lub w okolicach na dłuższy czas. 
0 514 495 739 

Miła, sympatyczna, uczciwa, młoda emerytka po-
szukuje mieszk. 1-pok do wynajęcia w ok. W-wy 
lub Łodzi. TYLKO BEZPOŚREDNIO. Miesz-
kanie - podst. umebl. (łóżko, lodówka, pralka). 
Czynsz <500zł, chętnie za opiekę. 0 506 700 022 

Młode małżeństwo poszukuje w Pruszkowie ka-
walerki do wynajęcia po rozsądnej cenie. 
0 505 749 373 

Młode małżeństwo poszukuje w okolicy do wy-
najęcia domu w dobrym stanie, niezależnej części 
domu, mieszkania min. 40m2. Najchętniej puste-
go lub z możliwością przechowania własnych 
mebli (np. garaż). 
0 509 312 809 
Młoda, bezdzietna, pracująca i niepaląca Para po-
szukuje 2-pokojowego mieszkania w Pruszkowie 
lub w okolicach, w granicach do 1000 PLN. Syl-
wia (+48) 517 729 939

Poszukuje do wynajęcia taniego mieszkania, do 
500 zł, w Piastowie, Ursusie lub Warszawie Wło-
chy, kom. 604 11 22 42

Wynajmę biuro w centrum Pruszkowa, najchęt-
niej w okolicy ulic Kraszewskiego i Prusa, do 
2000 zł brutto, pow. min. 35 m2, jump83@wp.pl 

Kupię lokal biurowy w centrum Pruszkowa, pow. 
max 60 m2, również do remontu, 604481482

Mieszkanie do min. 50 m2, w atrakcyjnej lokali-
zacji, blisko komunikacji miejskiej (PKP, WKD, 
SKM, może być do remontu, Pruszków, Piastów, 
tel. 662 131 789 Krzysztof 

Grafi ka komuterowa, DTP, projektowanie           
reklam internetowych, szybko i tanio
tel. (0) 509 484 323

Księgowość dla fi rm oraz rozliczenia roczne po-
datków. Tanio i z dojazdem do klienta.  
0 501 103 570

Laminowanie oczek wodnych, oczek kąpie-
lowych, wodospadów, basenów itp. dowolny 
kształt i kolor. Kilkuletnia gwarancja szczelności. 
tel. 0 605 120 785

Strony internetowe, aplikacje, systemy CMS, 
grafi ka, od 1500 zł netto, www.techarts.pl

Usługi koparką ostrówek. tel. 0 510 542 255

Usługi stolarskie, remonty od a-z 0 501 217 347 

Wybierz najlepszy fundusz emerytalny OFE 
AIG. Nie daj się wylosować!!! 0 790 605 470, 
ofeaig@gmail.pl

Agregat prądotwórczy 600 839 797

Fortepian Petrof 12 tyś. 602 32 67 38

Gipsowe obramienia okienne, gzymsy. Wzór do-
wolny, dorabianie do już istniejących. 
0 509 456 036

Wybierz najlepszy fundusz emerytalny OFE AIG. 
Nie daj się wylosować!!! 0 790 605 470, 
ofeaig@gmail.pl

Nowy apple ipod nano 2gb srebrny + słuchaw-
ki, kabel usb, adapter do docka, bezprzewodowy 
pilot sprzęt jest nowy gratis, dodaję oryginalny 
bezprzewodowy pilot cena 329 zł  0 663 656 847 

Sprzedam spacerówkę baby dreams cena 149 zł 
zainteresowanym wyśle fotki 0 663 656 847

Aaa Rozpocząłeś pierwszą pracę? Fundusz          
Emerytalny AIG, najlepszy w ostatnich 36 
miesiącach. Nie czekaj, zapisz się juz dziś. 
tel: 790 605 470, ofeaig@gmail.com

Laminowanie oczek wodnych, oczek kąpie-
lowych, wodospadów, basenów itp. dowolny 
kształt i kolor. Kilkuletnia gwarancja szczelności. 
tel. 0 605 120 785

Oddam gruz budowlany. 0 604 112 282

Usługi koparką Ostrówek. Nadarzyn, Tar-
czyn, okolice.   tel 0 510 542 255

Zespół Muzyczny koncerty, wesela, bale, 
dancingi, itp. znakomitej klasy sprzęt oraz 
bogaty repertuar. 
tel: 0-508-561-585      e-mail:the-fact@wp.pl

JAK ZAMÓWIĆ OGŁOSZENIE W GAZECIE

Telefon

(0) 790 605 470
w godz. 9:00 - 18:00

Fax

(22) 758 86 91
w godz. 9:00 - 18:00

Internet

www.gazetawpr.pl
w zakładce ogłoszenia

E-mail

ogloszenia@gazetawpr.pl

Agencja Ochrony Osób i Mienia LOCUS SECU-
RITY zatrudni: - pracowników ochrony, wiek do 
35 lat, dyspozycyjność, niekaralność; - operato-
rów monitoringu; - detektywów sklepowych. 0 
505 116 469

Do biura nieruchomości osoby z doświadczeniem 
lub bez, z okolicy Pruszkowa, Piastowa, Brwino-
wa, Grodziska Mazowieckiego. praca.d@unia.
nieruchomosci.pl 

F.H.U. zatrudni na stałe - komunikatywne, am-
bitne, młode, kreatywne osoby na stanowiska 
umysłowe do biura obsługi klienta ind. i biz. 
- doradca klienta, do przeprowadzania akcji mar-
ketingowych, kontakt: dzial.kadr@o2.pl 

Specjalistę ds. sprzedaży powierzchni rekla-
mowej, wynagrodzenie prowizyjne, dla naj-
lepszych wynagrodzenie stałe, Pruszków
rekrutacja@wprmedia.pl

Osoby mające doświadczenie w sprzedaży kre-
dytów bankowych do sprzedaży kredytów dla 
osób ze złą historią kredytową. Wykształcenie 
min. średnie. CV i list motywacyjny na maila 
koma77@interia.pl, 0 509 298 117 

PRUSZKÓW - Praca na magazynie przy komple-
tacji akcesoriów komputerowych, 1700-1900zł 
brutto/miesiąc, 2 zmiany, 5 dni w tygodniu. PRA-
CA OD ZARAZ!!!  0 515 182 242

Restauracja KFC Arkadia W-wa zatrudni: pra-
cownika obsługi klienta. Oferujemy: praca na 
podstawie umowy o pracę, praca na cały etat lub 
1/2 etatu, posiłek pracowniczy za 1 zł, zniżka 
25% w KFC, Pizza Hut. 0 602 471 881 

Stolarz - parkieciarz - do przyuczenia. Prusz-
ków 0 605 303 716 

Zatrudnię kierowców z prawo jazdy C+E 
Hamburg-kontenery 
Tel. 501-95-25-31

Młoda, energiczna, 21 lat, studentka zaoczna, 
pilnie poszukuję pracy (najchętniej biurowej) ob-
sługa komputera, dodatkowo prawo jazdy kat. B. 
basia-polkowska@wp.pl, 0 788 993 459 

Szukam pracy w zawodzie rozbieracz - wykra-
wacz mięsa wieprzowego. Posiadam doświad-
czenie w pracy przy taśmie. Dodatkowo doświad-
czenie przy uboju. Mam 23 lata.
5-cio letnie doświadczenie w zawodzie. Podejmę 
prace w Polsce lub za Granicą. 0 721 089 756

Szukam pracy, student lat 24, pilnie, najchęt-

Zwierzęta

Dam pracę

Szukam pracy

Nieruchomości sprzedam

Nieruchomości kupię

Nieruchomości do wynajęcia

Nieruchomości wynajmę

OGŁOSZENIA DROBNE
Różne

Usługi Sprzedam
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Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie uprzejmie 
informuje wszystkich podatników, 

dla których jest właściwym organem podatkowym, że 
zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów

w dniu 19 kwietnia br. 
zostanie przeprowadzona akcja

Dzień Otwarty 
W tym dniu w godzinach 10:00 - 14:00  
zapewnimy obsługę podatników w zakresie 
rozliczenia rocznego podatku dochodowego 

od osób fi zycznych.
Podatnicy będą mogli uzyskać wszelkie niezbędne in-
formacje podatkowe, jak też pobrać druki czy złożyć ze-

znania lub inne dokumenty.  

DZIEŃ OTWARTY W 
URZĘDZIE SKARBOWYM W PRUSZKOWIE

To jest fotografi a naszego znajdy Misia, któ-
ry przebywał przez rok na łańcuchu o długości 
50 cm i w metalowej beczce na szczerym polu. 
Obecnie leczymy jego obszerne zakażenie dróg 
moczowych i płciowych. Pies, ok. czteroletni, 
leżał przez rok na swoich odchodach i jadł reszt-
ki też na swoich odchodach. Jest bardzo mądry. 
Od razu zorientował się kiedy podchodziliśmy, 
że to w dobrej sprawie. Jest bardzo spłoszony, 
nie szczeka, ani nie warczy,  u weterynarza, jak 
robiono mu płukanie siusiaka nawet nie podsko-
czył, ani nie wystawił kłów. Leży na balkonie tam 
gdzie mu kazaliśmy. Jedyny problem, że trzeba 
go przyuczyć do sikania na spacerach. Odnosimy 
wrażenie, że pies rozumie wszystko, co się do 
niego mówi i z czasem na pewno do tego dojdzie. 
Jesteśmy pewni, że przy odpowiedniej opiece i 
kochającym właścicielu będzie naprawdę do-
brym towarzyszem drogi. Pozdrawiamy poleca-
jąc gorąco Misia.

Agnieszka Kubas tel: 602 59 90 90, 
mail: nuren@poczta.inpoland.pl 
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Zatrudni:
magazynierów z uprawnieniami

miejsce pracy:
magazyn Raszyn / Młochów

Zgłoszenia z dopiskiem
„Magazynier Raszyn lub Młochów”

prosimy kierować na adres:

radoslaw.gorzynski@pl.hellmann.net

tel: 0601 660 968

1. Wulkanizator 
wykształcenie podstawowe, 
staż pracy mile widziany, pra-
ca     jednozmianowa. Praca w 
Pruszkowie. Oferta nr 238.

2. Asystentka
wykształcenie minimum średnie, 
staż pracy mile widziany, znajo-
mość obsługi komputera i ko-
munikatywna znajomość języka 
angielskiego. Praca w Raszynie. 
Oferta nr 337.

3. Ogrodnik
wykształcenie minimum zawo-
dowe, staż pracy mile widziany, 
praca przy pielęgnacji ogrodów. 
Praca w Pruszkowie. 
Oferta nr 326. 

4. Szwaczka/kaletnik
wykształcenie minimum zawo-
dowe, staż pracy mile widziany, 
zdolności manualne. Praca jed-

nozmianowa w Pruszkowie lub w 
Granicy. Oferta nr 236. 

5. Kierowca kat. C+E 
wykształcenie obojętne, staż pracy 
obowiązkowy. Praca na terenie ca-
łego kraju. Oferta nr 282. 

6. Operator koparko-ładowarki 
wykształcenie obojętne, staż pracy 
obowiązkowy. Praca na terenie ca-
łego kraju. Oferta nr 217. 

7. Kasjer-sprzedawca, 
sprzedawca
wykształcenie podstawowe, staż 
pracy nie wymagany, pracodawca 
gwarantuje szkolenia obsługi kasy 
fi skalnej. Praca trzyzmianowa w 
Piastowie. Oferta nr 32. 

8. Pracownik ochrony
wykształcenie zawodowe, staż 
pracy mile widziany. Praca w 
Piastowie lub w Warszawie. 

Oferta nr 274. 

9. Piekarz, cukiernik
wykształcenie obojętne, samo-
dzielność, aktualne badania san-
epidu. Praca w Pruszkowie. Oferta 
nr 256, 351. 

10. Księgowa 
wykształcenie minimum średnie, 
samodzielność, znajomość pełnej 
księgowości, ksiąg handlowych. 
Praca w Starej Wsi. Oferta nr 330.

11. Operator-montażysta 
wykształcenie podstawowe, mon-
taż akcesorii samochodowych, 
praca trzyzmianowa. Praca w 
Pruszkowie. Oferta nr 245.

12. Pracownik magazynowo-
biurowy
Nazwa fi rmy: KAPS Sp. z o.o. ul. 
Wesoła 20 05-800 Pruszków
Osoba do kontaktu: Agnieszka 

Koch e-mail kapswarszawa@
kaps.pl fax 014 685 84 80

13. Służba w Nadwiślańskim 
Oddziale Straży Granicznej 
Szczegółowe informacje na te-
mat rekrutacji: Wydział Kadr i 
Szkolenia ul. 17 stycznia 23 02-
148 Warszawa tel. 0225426802 
0225426793 
www.strazgraniczna.pl   www.
nadwislanski.strazgraniczna.pl 

14. Pracownik restauracji 
Nazwa fi rmy: McDonald’s 
Polska Sp. z o.o. Centrum Pracy 
McDonald’s, ul. Marszałkowska 
126/134 00-008 Warszawa
Osoba do kontaktu: Dorota 
Nowosielska tel. 022 654 94 30

15. Pokojowa, magazynier, ka-
sjer, telemarketer, pracownik 
działu wysyłek pocztowych, pra-
cownik hali – tylko dla osób nie-

pełnosprawnych ( I i II stopień 
niepełnosprawności) 
Nazwa fi rmy: Stowarzyszenie 
„Niepełnosprawni dla środo-
wiska EKON” ul. Kępińska 90        
05-805 Otrębusy 
Osoba do kontaktu: Beata 
Pieniążkiewicz (organiza-
tor zatrudnienia wspierane-
go) tel. 0508316346 e-mail 
b.pieniazkiewicz@ekon.org.pl

OFERTY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRUSZKOWIE

  POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUSZKOWIE

        UL. ANDRZEJA 26, 05-800 PRUSZKÓW
               TEL. 758-60-58/59, FAX 759-58-48

   www. puppruszkow.go3.pl    e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl
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Szczegółowe informacje 
na temat ofert pracy: 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Pruszkowie  

pokój Nr 8 
oraz pod numerem telefonu:

022 758-60-58/59 
wew. 118, 120 lub 127

poszukuje dziennikarza z rejonu Pruszkowa

informacje i zgłoszenia tel: (0-22) 724 17 45
lub w siedzibie redakcji: 

ul. J. Kilińskiego 8b, 05-825 Grodzisk Mazowiecki



Grupa Lyreco jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań produktowych 
i systemowych do biur. Jesteśmy obecni w 29 krajach na 4 kontynentach. Lyreco w Polsce 
istnieje od 1997 roku i zatrudnia obecnie ponad 700 osób. Już dziś masz okazję wesprzeć 
nasz zespół jako:

PRACOWNIK MAGAZYNOWY

KOMORÓW nr ref. MAG/WA/WPR

Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za obsługę 
dostaw, sortowanie paczek oraz prace inwentaryzacyjne.

W LYRECO CZEKA CIĘ: rozwojowa praca za dobre pieniądze; umowa o 
pracę; stabilność; prestiżowe i międzynarodowe środowisko pracy.

JEŚLI WIĘC: cechuje Cię dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna; sumien-
nie wykonujesz obowiązki, zgłoś się i dołącz do naszego zespołu.

CV, LIST I KLAUZULĘ WYŚLIJ NA ADRES:

kariera@lyreco.com lub
Lyreco Polska SA, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobow-
ych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883). 
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