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NOWOŚĆ  W piątek 11 grudnia zespół Gazety 
WPR uruchomił nowy, regionalny portal 
internetowy WPR24.pl. Znajdziecie w nim 
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Tradycja, Teraźniejszość 
i Przyszłość Liceum 
im. Tomasza Zana

PRUSZKÓW.   Dla nikogo, kto związany jest z Pruszkowem nie jest tajemnicą, że od kilku lat krąży pogłoska o pomyśle 
likwidacji lub przeniesienia Liceum im. Tomasza Zana w inne miejsce. Gminna i powiatowa, powtarzana szeptem, a niekiedy 
całkiem poważnie i głośno wieść niosła, że placówka miałaby być zlikwidowana lub w najlepszym przypadku przeniesiona 
do obiektów Zespołu Szkół przy ul. Gomulińskiego, a jego tradycyjna od lat siedziba przeznaczona na jakiś bliżej nieokreślony 
cel. Słyszało się również, że teren po zlikwidowanej szkole miałby być wykorzystany na lokalizację jakiegoś projektu 
developerskiego w rodzaju ekskluzywnego osiedla dla wybranych. Muszę przyznać, że niektóre z wersji opowieści bywały 
tak sugestywne, że choć mało prawdopodobne z racjonalnego i technicznego punktu widzenia, stawały się możliwe do 
przeprowadzenia i absurdalnie wiarygodne. Jako absolwent liceum „Zana” (tu właśnie robiłem maturę w pamiętnym 1968 
roku) byłem tymi pomysłami zbulwersowany i dość mocno zaniepokojony. Kilkakrotnie podejmowałem ów drażliwy temat 
w rozmowach z przedstawicielami władz powiatu. Kilkakrotnie byłem zapewniany, że takiego zamysłu nie ma. Przynajmniej 
w perspektywie najbliższych kilku lat czy kadencji. I temat znikał na jakiś czas, by pojawiać się na nowo przy pierwszej 
nadarzającej się okazji. A preteksty bywały różne. Ale to już temat na inną opowieść… Wracając do głównego wątku, chciałbym 
podkreślić fakt, że zorganizowane Forum Dyskusyjne zajęło się problemem przyszłości Liceum „Zana” chyba po raz pierwszy 
tak spokojnie, rzeczowo i konkretnie. Mam nadzieję, że postawione wnioski i wspólnie wypracowane stanowisko doprowadzi do 
podjęcia właściwych i satysfakcjonujących wszystkich decyzji, by przyszłość tego najstarszego i zasłużonego liceum rysowała 
się równie jasno i klarownie jak jego dotychczasowa historia i tradycja. 

„Cyrkla, wagi i miary do martwych użyj brył
Mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił.”
- głosi motto wieszcza Adama Mickiewicza 
uwiecznione na pamiątkowej tablicy poświę-
conej dyrektorom najstarszego pruszkowskie-
go Liceum im. Tomasza Zana, którą staraniem 
Rady Rodziców, Samorządu Uczniów i Słucha-
czy, Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków 
i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. T. Zana 
w Pruszkowie, Stowarzyszenia Obrońców Lo-
kalizacji i Tradycji ZSO i LO im T. Zana i Gim-
nazjum nr 1 odsłonięto w piątkowe popołudnie 
27 listopada 2009 roku. Uroczystość zgromadzi-
ła kilkadziesięcioro zaproszonych osób, byłych 

i obecnych uczniów, pedagogów i przyjaciół tej 
najstarszej i niezwykle zasłużonej dla miasta i re-
gionu szkoły. Honorowymi gośćmi byli J. Eks-
celencja Abp. Henryk Hoser – biskup Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, który dokonał również 
odsłonięcia i  poświęcenia pamiątkowej tabli-
cy, Prof. Dr hab. Marek Krawczyk – JM Rektor 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pre-
zes Krystyna Woźniak-Trzosek – Redaktor Na-
czelna „Polish Market”, Alicja Majewska – znana 
i lubiana piosenkarka, Krzysztof Rymuza – Dy-
rektor Szpitala Kolejowego w Pruszkowie. Wszy-
scy wymienieni są absolwentami pruszkowskie-
go liceum Zana. Tablica ma upamiętniać wkład 

i dokonania dyrektorów i jednocześnie zasłużo-
nych pedagogów, którzy przez lata podejmowali 
trud kształcenia wielu pokoleń młodych miesz-
kańców Pruszkowa. Na tablicy lista nazwisk i la-
ta, w których pełnili swoje funkcje i posłannic-
two: Bolesław Woyde 1921-1922, Bolesław Jaku-
bowski 1922-1928, Leon Ostrowski 1928-1939, 
Bohdan Zieliński 1940-1945, Michał Sokorski 
1945-1947, Bazyli Ogroblin 1947-1948, Roman 
Kubiński 1948-1950, Jan Gilewicz 1950-1972, 
Maria Wójcik 1972-1978, Stefan Giewartow-
ski 1978-1986, Krystyna Szydłak 1986-2009. Ich 
wkład w  budowę, rozwój placówki, zachowa-
nie jej historycznego charakteru, tradycyjnych 
wartości i niezmiennie od lat wysokiego pozio-
mu kształcenia wychowanków szkoły został do-
strzeżony i upamiętniony, by w przyszłości być 
świadectwem i wzorem do naśladowania dla ich 
następców.
 Druga, wieczorna część spotkania miała cha-
rakter Forum Dyskusyjnego, dotyczącego „88-let-
niej Tradycji, Teraźniejszości i Przyszłości Liceum 
im. T. Zana”, ale z racji braku odpowiednich wa-
runków lokalowych szkoły musiała odbyć się już 

poza jej siedzibą, w salach konferencyjnych hote-
lu „Ideal”. Spotkanie z udziałem patronów spo-
tkania, gości honorowych, władz regionu, powia-
tu i miasta a także zaproszonych gości: radnych 
obu szczebli samorządu, środowiska nauczycieli 
szkół średnich, uczniów, ich rodziców oraz przy-
jaciół i sympatyków szkoły przebiegło w spokoj-
nej i rzeczowej atmosferze. W części historycznej 
organizatorzy zaprezentowali historię szkoły, jej 
unikalnej atmosfery i charakteru, przypomnieli 
sylwetki jej wybitnych dyrektorów i pedagogów, 
ich niewątpliwe sukcesy w kształtowaniu poko-
leń wychowanków i absolwentów szkoły, ale rów-
nież jej trudne warunki lokalowe, brak sali gim-
nastycznej czy odpowiedniego zaplecza rekreacyj-
no-sportowego. Właściwa, podsumowująca część 
spotkania była dyskusją o przyszłości i perspekty-
wach rozwoju placówki: koniecznością przepro-
wadzenia modernizacji i dostosowania szkoły do 
współczesnych standardów, odpowiadających jej 
wymogom i zamierzeniom. Choćby z racji zasług 
i kontynuacji historycznej tradycji naukowej i wy-
chowawczej pokoleń „Zaniaków” i potrzeby za-
chowania jej ciągłości. 

SPORT
KULTURA
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PROFESJONALNE DORADZTWO 
I ZAWIERANIE UBEZPIECZEN 

 Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspól-
nie uzgodnionego i podpisanego przez uczestni-
ków Forum stanowiska, dotyczącego przyszło-
ści szkoły i sposobu podejmowania przez władze 
Powiatu Pruszkowskiego decyzji zgodnych z po-
słaniem wieszcza, widniejącym na pamiątkowej 
tablicy. Treść stanowiska publikujemy poniżej.

Stanowisko Uczestników Forum Dyskusyjnego
Zorganizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia 
Obrońców Lokalizacji i Tradycji ZSO Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Zana i Gimnazjum 
nr 1 w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2009 r.
 W wyniku dyskusji, w której udział wzię-
li przedstawiciele władz miejskich, powiato-
wych i regionalnych, dyrekcja szkoły, nauczy-
ciele, uczniowie, rodzice, zaproszeni goście oraz 
sympatycy szkoły stwierdzono, że rola i zasługi 
w kształceniu i wychowaniu polskiej inteligencji, 
Państwowego Gimnazjum i Liceum, a obecnie 
ZSO, w skład którego wchodzi LO im. Tomasza 
Zana w Pruszkowie, powołane w 1921 roku, jako 
jedna z najstarszych szkół ogólnokształcących na 
terenie regionu, są niepodważalne i stanowią do-
robek narodowy.
 W trosce o dalszy rozwój i byt szkoły oraz 
w obronie tradycji, której pielęgnowanie jest po-
szanowaniem historii miasta i regionu stwier-
dzamy, że:
- należy dalej podtrzymywać dotychczasowe tra-
dycje szkoły, dbać o ich rozwój i kontynuację,
- decyzje władz samorządowych powiatu prusz-
kowskiego, dotyczące przyszłości szkoły, jej loka-
lizacji i rozwoju powinny być poprzedzone sze-
roką konsultacją społeczną i zaopiniowane przez 
środowisko lokalne tj. nauczycieli, uczniów, ro-
dziców, towarzystwa i stowarzyszenia związane 
ze szkołą,
- jesteśmy przeciwni zmianie dotychczasowej 
lokalizacji szkoły, natomiast w pełni popiera-
my modernizację i rozbudowę obecnej siedziby 
liceum w jej dotychczasowej lokalizacji – czyli 
przy ul. Daszyńskiego 6, które to miejsce od po-
czątku istnienia szkoły jest z nią nierozerwalnie 
związane.

Uczestnicy Forum

D
rodzy Państwo, Drogie Koleżanki i Ko-
ledzy. Szanowni Nasi Dyrektorzy i Pro-
fesorowie.
 Nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się 
pod hasłem: Tradycja, Teraźniejszość 

i Przyszłość. Ta tradycja albo trinomia zawiera 
w sobie bardzo ważne dla nas przesłanie, wskazu-
je, bowiem na ciągłość czasową, jaka istnieje w na-
szym życiu. Na stałość ideałów, wartości, dóbr, 
które przemijają. Orientacja naszego liceum wpi-
suje się w takie rozumienie historii i naszych lo-
sów. W tej trinomii odnajdujemy również impera-
tyw ciągłości przestrzennej, bo przecież nasze życie 
wpisane jest w przestrzeń, w budynki, w krajobraz. 
To jest podstawowe stwierdzenie, gdy szukamy 
pojęcia ojczyzna. Ta ciągłość, to continuum prze-
strzenne jest bardzo ważne, dlatego, że jest wcie-
leniem i nośnikiem wartości, o których tu mówi-
liśmy. Wspomnienia nas, absolwentów z różnych 
czasów, różnych matur wracają do konkretnego 
miejsca, do konkretnego wyglądu naszej szkoły, jej 
klas, szatni, jej Sali Pompejańskiej. Żyjemy w kraju, 
który poniósł niesłychane straty w kulturze mate-
rialnej. Jest mało krajów w Europie, które były tak 
dewastowane jak Polska. I dlatego każdy budy-
nek, który przypomina historię, który się w histo-
rię wpisał jest dla nas wartością, której nie może-
my pominąć, którą powinniśmy zachować. Mu-
szę Państwu powiedzieć, że z przykrością patrzę 
na mizerny stan materialny naszego liceum. Jako 
biskup diecezjalny jeżdżę po wielu miejscach. Pa-
trzę i oglądam szkoły, które dzisiaj są już z zupełnie 
innej epoki. A nasze liceum nawet nie jest w stanie 
dobrego muzeum a cóż dopiero mówić o szkole, 
która ma za zadanie przygotować przyszłość. Na 
pewno zasługuje na większą uwagę, jeśli chodzi 

o ten aspekt materialny i ekonomiczny.
 Moje wspomnienia, to są przede wszystkim 
wspomnienia moich profesorów, wychowawców, 
wśród których byli wybitni pedagodzy. Nie zapo-
minajmy, że najważniejszą ludzką aktywnością, 
decydującą o jakości społeczeństwa jest wychowa-
nie. Instytucje wychowawcze mają zupełnie pierw-
szoplanowe znaczenie w każdym kraju, w każdym 
miejscu, w każdej kulturze. Jeżeli to zaniedbamy, 
wówczas narody się rozpadają, społeczeństwa 
marnieją, karłowacieją. Dbajmy o naszą wspólną 
przyszłość. Dbajmy o pamięć o naszych profeso-
rach. Cieszę się, że jest wśród nas pan dyrektor Ste-
fan Giewartowski. Pan dyrektor był moim wycho-
wawcą, wychowawcą mojej klasy. Nie wiem czy so-
bie przypomina? Był, czego nie wiedziałem wów-
czas, nie tylko chemikiem, był również biologiem. 
I dzięki przygotowaniu, jakie wyniosłem mogłem 
się dostać na wydział lekarski Akademii Medycz-
nej. 
 Na jego ręce składam podziękowanie za trud 
wychowawczy, za to o nas zatroskanie… W szko-
le, która przenosiła nas z przeszłości ku przyszłości. 
Niech Pan Bóg Was błogosławi.

Przemówienie Jego Ekscelencji 
Arcybiskupa Henryka Hosera
wygłoszone podczas pruszkowskiego Forum

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

CAŁY SWIAT!
BILETY LOTNICZE

WYCIECZKI INDYWIDUALNE
WYJAZDY GRUPOWE

INCENTIVE
UBEZPIECZENIA 

Armii Krajowej 36 lok 3, 05-800 Pruszków
tel. (022) 455 16 89, (0) 600 555 103

e-mail: pruszkow@multita.com.pl

NOWE BIURO TURYSTYCZNE W PRUSZKOWIE

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
(22) 728 18 64
reklama@gazetawpr.pl

Pruszków. Dla rdzennych jego mieszkańców, to 
miejsce odkrywania życia, miejsce pierwszych, 
a więc trwałych skojarzeń, obrazy i krajobrazy, 
ulice, budynki i zróżnicowanie dzielnic leżących 
między dwoma biegunami: kościoła parafi alnego 
pw. Najświętszej Maryi Panny na Żbikowie i ko-
ściołem parafi alnym pw. Św. Kazimierza.
 Szkoły podstawowe i średnie, jedno kino 
„Metro” i jeden Dom Kultury Kolejarza, przy-
chodnie i szpitale, sklepy i sklepiki, Park Potu-
lickich i Park Sokoła, glinianki hoserowskie, targi 
i jarmarki wytyczały tętniące życiem miasto, nie-
zbyt urodziwe, ale przez wszystkich kochane.
 Pruszków przechodzi obecnie transformację: 
nowe dzielnice i nowi mieszkańcy, nowe parafi e, 
troska o zabytki i substancję kultury, utrzymywa-
na pamięć przeszłości, troska o teraźniejszość i to 
samo przywiązanie do miasta nad Utratą. 
 Niech czas Nocy Bożego Narodzenia i Naro-
dzenia blask zatrzyma nad Pruszkowem Gwiazdę 
Betlejemską, byśmy i my – Pruszkowianie – mo-
gli przybyć i oddać Mu pokłon – Jezusowi Chry-
stusowi, Królowi wieków. On był z nami w cza-
sach złych i dobrych i jest z nami nadal, gdy z na-
dzieją patrzymy w przyszłość.
 Czytelnikom gazety WPR i mieszkańcom 
Pruszkowa przesyłam serdeczne życzenia rado-
ści i ufności oraz w Imię Boże błogosławię

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

nowy portal regionalny
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Ciepłych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 
życzy załoga TGI Friday’s

TGI FRIDAY’S, CH JANKI (OBOK CINEMA CITY) 
UL. MSZCZONOWSKA 3, tel. 22 702 36 01

11 grudnia, start g. 20.00

Transmisja Gali KSW - Torwar
walka wieczoru - Pudzianowski vs. Najman

ZAPRASZAMY NA GRUDNIOWE IMPREZY:

22 grudnia

Pierwsze Urodziny Restauracji 
specjalne zniżki oraz lampka szampana gratis

…tak streścić by można spotkanie 
mieszkańców i władz Pruszkowa 
z inwestorem oraz projektantami 
końcowego, pruszkowskiego odcinka 
nowych Alei Jerozolimskich. Rankiem 
1 grudnia niewielka sala posiedzeń 
pruszkowskiej Rady Miejskiej pękała 
w szwach. Na spotkanie przybyło 
prawie 40 mieszkańców, głównie 
z najbardziej poszkodowanych 
rozbudową trasy pruszkowskich 
Tworek. 

Mieszkańcy, co jest raczej rzadkością  
na takich spotkaniach, imponowa-
li rozwagą i dobrym, merytorycznym 
przygotowaniem. Nie da się tego nie-
stety powiedzieć o drugiej stronie. Dy-
rektor Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, Krzysztof Kondra-
ciuk, osobiście zaszczycił obecnością 
pruszkowskie spotkanie i to mu należy 
zdecydowanie zapisać na plus. Nieste-
ty jedyny. Bo podnoszone argumenty 
mające wytłumaczyć negatywne sta-
nowisko inwestora do zaprojektowa-
nia ekranów, trudno było zebranym 
mieszkańcom zrozumieć.
 Nie pomógł przywieziony na spo-
tkanie przez MZDW specjalista z In-
stytutu Ochrony Środowiska, który 
zaczął wyliczać wszystkie zagrożenia 
mogące wyniknąć z budowy tego typu 
ekranów. Przy tak jednostronnym po-
dejściu do zagadnienia został w końcu 
przez mieszkańców zlekceważony, ja-
ko „ekspert sponsorowany”. Trudno 
było im, bowiem uwierzyć, że tego ty-
pu ekrany są używane na świecie tylko 

po to, żeby nic nie dawały. 
 W tej sytuacji ciężar obrony stano-
wiska MZDW wziął na siebie sam dy-
rektor Kondraciuk. Wytoczył najcięż-
sze, bo fi nansowe działa:
 - Budowa ekranów dźwiękochłon-
nych generuje duże koszty – przekony-
wał. – Żeby je tu wybudować musieli-
byśmy te pieniądze zdjąć z budżetów 
innych dróg w województwie…
 - Ale przecież na przestrzeni kilku-
nastu ostatnich lat nie wyłożyliście na 
drogi wojewódzkie w Pruszkowie na-
wet złotówki! – ripostował wiceprezy-
dent Pruszkowa, Andrzej Kurzela – To 
aktualnie najbardziej zaniedbane dro-
gi w regionie. Z tego możemy wniosko-
wać, że budżet naszych dróg był wyko-
rzystywany w tym czasie gdzie indziej. 
Czy nie mamy, zatem prawa wymagać 
teraz żebyście ściągnęli pieniądze z in-
nych dróg na nasze?
 - Budujmy dobrze, albo wcale! – 
poparły prezydenta głosy z sali – Z nie-
osłoniętą drogą szybkiego ruchu o pięć 
metrów od domu nie da się żyć! Co 

nam proponujecie?
 Dyrektor usiłował szukać ratun-
ku w  zapewnieniach, że dużo może 
pomóc odpowiednia, cichobieżna na-
wierzchnia stosowana już na wielu dro-
gach. Zapytany jednak wprost, czy wła-
śnie taką tu zaprojektowano, zamilkł. 
Okazało się, że „też dobrą”, ale nie taką. 
Hałas i drgania, więc będą.
 - Czy państwo jako inwestor robili-
ście pomiary hałasu na tym odcinku? 
– pytał inny mieszkaniec – Dopusz-
czalna w Polsce norma to 60 decybe-
li. Ja taki pomiar u siebie robiłem i już 
obecnie, mimo że nie mieszkam przy 
samych Alejach, wynosi 60-65 decybe-
li. A co będzie przy zwiększonym ru-
chu na nowej trasie?
 Przyparty do muru dyrektor Kon-
draciuk usiłował przekonywać, że 
przecież ruch się nie zwiększy, czym 
natychmiast naraził się na zarzut bra-
ku kompetencji lub próbę mydlenia 
mieszkańcom oczu. Jest to, bowiem 
prawidłowość znana przecież nie tylko 
specjalistom od komunikacji, że każda 

ulepszona remontem droga ściąga na 
siebie ruch, który do tej pory w części ją 
omijał z uwagi na jej niedrożność. Do-
kładnie tak będzie i w tym przypadku.
 Wobec braku formalnych badań 
hałasu na tym odcinku, a także przy 
widocznej dla zebranych niechęci in-
westora do ich przeprowadzenia wice-
prezydent Kurzela zdeklarował, że wła-
dze Pruszkowa wezmą na siebie koszt 
przeprowadzenia takich badań. To 
bardzo słuszne posunięcie, bo ofi cjal-
ne potwierdzenie przekroczenia do-
puszczalnych norm hałasu daje miastu 
od ręki bardzo silny, prawny argument 
wspierający żądania mieszkańców.
 Dyrektorowi MZDW pozostało, 
więc jedynie robienie dobrej miny do 
złej gry. Ale nawet w tej sytuacji uży-
wanie argumentów w rodzaju: „żyje-
cie państwo w swoim miasteczku nad 
rzeczką” nie służyło konstruktywnej 
ocenie problemu. To oczywiste, że dla 
MZDW odpowiedzialnego za budowę 
dróg w całym województwie sprawa 
ekranów dźwiękochłonnych w Prusz-
kowie, to drobny problem lokalny. Ale 
wypadałoby wreszcie nauczyć się takie 
„drobne” problemy rozwiązywać. Bo 
to one są przecież przyczyną większo-
ści opóźnień i zaniedbań drogowych, 
z których słynie ta instytucja. 
 I nie ma co obrażać się na konstruk-
tywną krytykę lokalnej prasy. Chowa-
nie głowy w piasek niczemu nie służy 
– wystawia zaś na branie cięgów inną 
część ciała, uznawaną powszechnie za 
dogodną do bicia…

Olgierd Lewan

Miasteczko nad rzeczką i dobre miny do złej gry
Ekrany w Alejach Jerozolimskich. 1 grudnia odbyło się spotkanie mieszkańców i władz Pruszkowa z inwestorem nowej drogi

Zarząd Transportu Miejskiego rozpo-
czął planowanie trzeciej strefy bileto-
wej w obrębie stolicy. W czwartek, 26 
listopada otrzymał zgodę na negocjo-
wanie umów z 48 gminami, 9 powia-
tami i z władzami Mazowsza.
 Trzecia strefa biletowa miałaby 
różnić się nieco od już istniejących. 
Podwarszawskie samorządy miały-
by zobowiązać się do zorganizowa-
nia miejskich linii autobusowych, któ-
re dowoziłyby mieszkańców do linii 
kolejowych lub przystanków autobu-
sowych ZTM. Bilety miesięczne i być 
może okresowe miałyby być takie jak 
w stolicy. Natomiast ich cena zależeć 
by miała od wysokości dopłaty zade-
klarowanej przez samorządy. Wspól-
ny bilet byłby o wiele bardziej opłacal-
ny dla pasażerów niż dwa, a często na-
wet trzy osobne.
 Podobny system funkcjonuje już 
w gminie Lesznowola koło Piaseczna 
i jak dotąd sprawdza się doskonale.
 Bilety aglomeracyjne miałyby ob-
jąć niemalże cały teren dawnego wo-
jewództwa warszawskiego. Zgodnie 
z tym, co zapowiada ZTM, w naszej 
okolicy planowane są negocjacje z wła-
dzami miast na tzw. linii skierniewic-
kiej, na której leży Brwinów, Mila-
nówek i Grodzisk Mazowiecki. Bur-
mistrz ostatniego z tych miast, Grze-
gorz Benedykciński podkreśla, że jest 
zainteresowany wprowadzeniem bi-
letu aglomeracyjnego, jednak dopłata 
jakiej zażądał ZTM (1,5 mln złotych 
rocznie) jest zbyt wielka.
 Wspólny bilet najprawdopodob-
niej nie będzie kodowany na warszaw-
skiej karcie miejskiej, lecz na podobnej, 
którą wprowadzić mają w najbliższym 
czasie Koleje Mazowieckie.             (as)

Trzecia strefa biletowa ZTM
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PIASTÓW   Listy nadchodzące 
od czytelników inspirują nas do 
podejmowania coraz to nowych 
tematów. Tym razem czytelnicy 
z Piastowa poprosili nas o opisanie 
lokalnych dojazdów do zaplanowanego 
w sąsiedztwie ich miasta Węzła 
Konotopa na autostradzie A2. Ta 
prośba zwróciła naszą uwagę na 
gordyjski charakter niektórych 
zaplanowanych obok nas nowych 
węzłów drogowych. Postaramy 
się je w kolejnych numerach opisać 
i zanalizować po kolei, jak wpłyną 
one na nasz ruch lokalny. Pomogą czy 
utrudnią?...

Z
aplanowany na północnych 
rogatkach Piastowa tzw. 
Węzeł Konotopa będzie bra-
mą wjazdową do Warszawy 
z autostrady A2. Tu autostra-

da przekształci się w dwie drogi szyb-
kiego ruchu, które od północy, zacho-
du i południa okrążą centrum stolicy. 
Mają ściągnąć na siebie ruch tranzy-
towy, a jednocześnie umożliwić przy-
jeżdżającym dogodne włączenie się 
w warszawski ruch miejski.
 Północna odnoga, pod nazwą Tra-
sa Armii Krajowej odbije w węźle Ko-
notopa na północny-wschód, by po 
przebiegnięciu wiaduktami nad li-
nią kolejową i obecną trasą poznań-
ską (wylot ul. Połczyńskiej) dołączyć 
w okolicy Powązek do istniejącej tzw. 
Trasy Toruńskiej. Południowa odno-
ga, pod nazwą Południowa Obwod-
nica Warszawy, odbije z  Konotopy 
na południowy-wschód, biegnąc gra-
nicą między Piastowem a Ursusem, 

przetnie po wiadukcie Aleje Jerozo-
limskie (tuż obok Michałowic), a na-
stępnie przez Opacz Małą i nad Aleją 
Krakowską (obok lotniska na Okęciu) 
pobiegnie w kierunku Ursynowa-Na-
tolina.
 Projektanci Węzła Konotopa wy-
szli z założenia, że nie będzie on ob-
sługiwał ruchu lokalnego, a  jedynie 
stanowił „widły” rozjazdowe dla au-
tostrady. To oczywiście rodzi konse-
kwencje takie, że mieszkańcy Piasto-
wa mając tuż pod nosem potężny wę-
zeł komunikacyjny… nie będą w sta-
nie z niego korzystać(!). Nie będzie, 
bowiem z Piastowa żadnego bezpo-
średniego wjazdu/zjazdu na autostra-
dę. Chcąc na nią wjechać w kierunku 
zachodnim piastowanie będą musieli 
dojechać do sąsiedniego Węzła Prusz-
ków (na Żbikowie). Wyjazd w kierun-
ku południowym na trasę POW bę-
dzie możliwy po dojechaniu Alejami 
Jerozolimskimi do węzła obok Micha-

łowic. Natomiast wyjazd w kierunku 
północnym na trasę TAK wiązał się 
będzie z  koniecznością dojechania 
do węzła w Morach na trasie poznań-
skiej. Na szczęście dojazd do tej trasy 
będzie wyglądał podobnie jak dziś: 
wyjazd z Piastowa ul. Sułkowskiego 
i Piastowską (po wiadukcie nad auto-
stradą), a dalej starą drogą do trasy po-
znańskiej w Broniszach.
 Tak, więc wszystko wskazuje na 
to, że mieszkańcy Piastowa jedyne, co 
będą mieli z bezpośredniego sąsiedz-
twa autostrady, to hałas i spaliny. Bo 
komunikacyjnie będzie to dla miasta 
i mieszkańców zupełnie bezużyteczne 
„obce ciało”. Smutne to tym bardziej, 
że Piastów zostanie obramowany 
z trzech stron przelotowymi trasami: 
A2, POW i nowe Aleje Jerozolimskie, 
ale dostęp bezpośredni będzie miał je-
dynie na te ostatnie (i to też tylko jed-
nym wjazdem, Aleją Tysiąclecia).

Olgierd Lewan

Rozplątujemy węzły – Węzeł Konotopa

Już wkrótce pasażerowie nie będą 
mieli problemów z rozpoznaniem 
kontrolerów ZTM pracujących we 
wszystkich pojazdach komunikacji 
miejskiej. Już w styczniu 
charakterystycznym elementem 
stroju pracowników sprawdzających 
bilety będą specjalne kurtki.
 Do tej pory jedynym dowodem 
świadczącym i wyróżniającym kon-
trolerów były ich identyfi katory, 
nie zawsze widoczne. Teraz 
pasażerowie nie będą mieć 
problemów z  rozpo-
znaniem „kanarów”, 
gdyż na kurtkach 
w  dwóch miej-
scach, z  przodu 
na klatce pier-
siowej i  z  bo-
ku na rękawie, 
pojawi się logo 
ZTM. Kurtki 
nosić będzie 65 licencjo-
nowanych kontrolerów, zatrudnio-
nych na etat. Producent kurtek do-
starczy je do 15 grudnia, potem trafi ą 
one do pracowników, więc pewnie 
dopiero po Nowym Roku z nowym 

wizerunkiem ZTM spotkają się po-
dróżni. Etatowi kontrolerzy pra-
cować będą we wszystkich liniach 
i rodzajach transportu, a więc także 
w Szybkiej Kolei Miejskiej, autobu-
sach podmiejskich i nocnych. W go-
dzinach od 18:00 do 6:00 niektórych 
kontrolerów wspierać będą dwa, 
dwuosobowe patrole ochrony. To je-
den z warunków przetargowych, ja-
kie ZTM postawił w konkursie na 
fi rmę ochroniarską. Z dotychczaso-
wą, Skorpion, która wielokrotnie 

okrywała się złą sławą, umo-
wa kończy się z  dniem 

31 grudnia. Wynik 
przetargu ogłoszo-

no w  czwartek 
(po zamknię-
ciu numeru). 

Wiadomo, że 
nowa fi rma będzie mu-
siała wysłać w teren sie-

dem, dwuosobowych patro-
li pieszych dodatkowo wspieranych 
przez „lotny” patrol, również dwu-
osobowy. Poza tym dwa patrole bę-
dą pomagać w pracy kontrolerom.

Mariusz Markowski

Kontrolera poznasz po kurtce
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PIASTÓW  Minister kultury 
i dziedzictwa narodowego, Bogdan 
Zdrojewski pozytywnie rozpatrzył 
odwołanie władz Piastowa od decyzji 
konserwatora zabytków w sprawie 
zakazu rozbiórki pozostałości 
po Białym Pałacu w Piastowie 
i jednocześnie zobowiązał go do 
ponownego rozpatrzenia sprawy.

O Białym Pałacu, nazywanym także 
Willą Adelajda, pisaliśmy w WPR65. 
Zwracaliśmy wówczas uwagę na za-
grożenie, jakie stwarzają ruiny obiek-
tu dla okolicznych mieszkańców. Na 
pismo ministra władze Piastowa i ma-
zowiecki wojewódzki konserwator za-
bytków czekali prawie rok. 
 Wygląda na to, że sytuacja w naj-
bliższym czasie nie ulegnie zmianie, 
chyba, że konserwator w końcu pój-
dzie po rozum do głowy i zweryfi ku-
je swoja decyzję. Ostatnio miała od-
być się kontrola terenu wokół pałacu, 
na którym znajdują się trzy zamiesz-
kałe ofi cyny. Jednak ze względu na 
chorobę zastępcy burmistrza Piasto-
wa, Ryszarda Wojciula nie doszła ona 
do skutku w przewidywanym termi-
nie. Podczas kontroli musi być, bo-
wiem, obecny przedstawiciel właści-
ciela obiektu, czyli w tym przypadku 

gminy. Jak powiedział nam wicebur-
mistrz Wojciul, konserwator popro-
sił o  plan rewitalizacji miasta i  pla-
ny zagospodarowania przestrzenne-
go. Przypomnijmy, że Biały Pałac jest 
wpisany do planu rewitalizacji Piasto-
wa, więc miasto chce obiekt odbudo-
wać. Niepewność przyszłości tego te-
renu po rozbiórce ruin Willi Adelajda 
była głównym powodem takiej, a nie 
innej decyzji konserwatora zabytków. 
Być może po obejrzeniu szczegóło-
wych dokumentów miejskich dojdzie 
do zmiany jego stanowiska.

Pałacyk przy dawnym Porcelicie 
w Pruszkowie
Niedawno pisaliśmy również o pała-
cyku przy dawnych Zakładach Porce-
litu Stołowego w Pruszkowie. Obec-
nie teren i sam pałacyk jest własnością 
dewelopera, fi rmy Long Bridge, który 
jednak nie kwapi się z remontem za-
bytkowego obiektu. Z  niecierpliwo-
ścią czekaliśmy na kontrolę konser-
watora zabytków, która miała nastąpić 
jeszcze w listopadzie br. Niestety nie 
odbyła się. Jak, wynika z wyjaśnień 
urzędu konserwatorskiego zostanie 
przeprowadzona w pierwszym kwar-
tale przyszłego roku.

Mariusz Markowski

Biały Pałac czeka na nową 
decyzję konserwatora

7 grudnia w michałowickim 
Urzędzie Gminy odbyła się dyskusja 
publiczna nad projektem Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Michałowice. To już czwarty 
rok prac nad tym Studium i siódmy 
jego wariant. Czy tym razem uda się 
je wreszcie uchwalić?

D
obrze by było, bo to doku-
ment niezbędny do tworze-
nia szczegółowych Miej-
scowych Planów Zagospo-
darowania i  decydujący 

o ich kierunkowym kształcie. Micha-
łowice, jak na podwarszawską gminę 
wiejską (bo za taką uchodzi) są gmi-
ną dużą, a jednocześnie środowisko-
wo i osadniczo zróżnicowaną. To z te-
go bierze się odmienność priorytetów 
i dążeń mieszkańców różnych części 
gminy. Ostatnio zrodziły się tenden-
cje secesji Komorowa i propozycje po-
działu gminy na dwie jednostki ad-
ministracyjne.
 Projekt Studium od początku li-
stopada jest wyłożony do wglądu 
w  Urzędzie i  zainteresowani mo-
gą składać do niego uwagi. Spotka-
nie z mieszkańcami poświęcone dys-

kusji publicznej nad projektem jest 
niezbędnym elementem procedu-
ry zatwierdzania takiego Studium. 
W przypadku Michałowic potwier-
dziło się też, że jest to element bardzo 
potrzebny społecznie.
 W wielu zgłaszanych przez uczest-
ników wnioskach 
przebijała chęć 
zmiany kwalifi ka-
cji gruntów w tzw. 
terenach zielo-
nych i leśnych na 
działki budowla-
ne. To główny problem wielu rdzen-
nych mieszkańców gminy, którzy po-
siadając duże kawałki ziemi, dawniej 
gospodarstwa rolne, obecnie najchęt-
niej podzieliliby je na działki budow-
lane do sprzedaży. Kłóci się to jednak 
ze strategią utrzymania zielonych za-
sobów gminy jako unikalnej w bli-
skości Warszawy, rekreacyjnej „oazy 
zieleni”. O zachowanie tego zielonego 
charakteru gminy i umiar w zajmo-
waniu pod budownictwo coraz to no-
wych terenów walczą z kolei urbaniści 
i ekolodzy, a także napływowi miesz-
kańcy gminy, którzy przeprowadzi-
li się tutaj z Warszawy właśnie w po-
szukiwaniu zieleni i spokoju. Konfl ikt 

interesów tych dwóch grup miesz-
kańców wybrzmiewał w zgłaszanych 
wnioskach i pytaniach. Nie obeszło 
się bez wzajemnych prób udowad-
niania sobie czyje racje są ważniejsze.
 Istotnym, podnoszonym w wie-
lu wnioskach problemem okazało się 

też bardzo nierówne wyznaczenie pa-
sa zieleni nadrzecznej wokół cieków 
i zbiorników wodnych. Niby powin-
no być to 100m, ale zdarza się i 300m 
(z drogą pośrodku), a w niektórych 
przypadkach tylko…5m(!).  Dlacze-
go?- pytali mieszkańcy tych okolic.
 Projekt Studium wyłożony bę-
dzie do publicznego wglądu do dnia 
14 grudnia, ale wnioski i uwagi moż-
na składać o  miesiąc dłużej, do 14 
stycznia 2010. Wszystkie złożone do 
tego czasu uwagi zostaną rozpatrzo-
ne przez wójta, który zdecyduje o ich 
zasadności. Dopiero wtedy Studium 
zostanie przedstawione do zatwier-
dzenia Radzie Gminy.              OL

Studium Zagospodarowania 
w Michałowicach – czy wreszcie fi nał?

Do 14 grudnia 2009 roku ma być wyłożony 
do publicznego wglądu projekt Studium 
Zagospodarowania Gminy Michałowice

13 grudnia wchodzi w życie nowy 
rozkład jazdy Szybkiej Kolei 
Miejskiej. Część pociągów kursować 
będzie na krótszej trasie. Dzięki 
temu na najbardziej obleganym 
odcinku linii pasażerowie będą mieli 
do dyspozycji więcej kursów.

Część pociągów SKM kursować bę-
dzie tylko pomiędzy Pruszkowem 
a Warszawą Wschodnią (Warsza-

wą Rembertów). Zapewni to większą 
podaż miejsc na tym odcinku trasy. 
Z kierunku Sulejówka w większym 
stopniu niż na zachodnim odcinku 
linii S2, dogodny dojazd do Warsza-
wy zapewniają pociągi Kolei Mazo-
wieckich. Przypominamy, pasażero-
wie mogą podróżować nimi na pod-
stawie Wspólnego Biletu ZTM-KM-
WKD.
 Ponadto nowy rozkład został tak 

skonstruowany, by w przerwach 
pomiędzy kolejnymi kursami 
SKM, pasażerowie mieli do dys-
pozycji pociągi Kolei Mazowiec-
kich.
 Szczegółowy rozkład jazdy 
Szybkiej Kolei Miejskiej można 
znaleźć na stronie ZTM pod adre-
sem: www.ztm.waw.pl oraz w no-
wym portalu WPR24 :
www.komunikacja.wpr24.pl

Nowy rozkład SKM od 13 grudnia 
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PRUSZKÓW  Jest takie miejsce w Pruszkowie, 
gdzie czas zatrzymał się kilkanaście lat temu. 
To kamienica przy ul. Kościelnej, która jest 
w fatalnym stanie. Mieszka w niej jedna, 
samotna, schorowana, 80-letnia staruszka, 
której nikt nie może pomóc. 

P
ani Anna pochodzi z regionu kieleckie-
go. W Pruszkowie praktycznie została już 
sama, gdyż wiele lat temu zmarł jej mąż, 
a rodzina rozjechała się po Polsce i świecie. 
Z kolei z krewnymi męża od dziewięciu lat 

prowadzi sprawę sądową, gdyż według niej nie dbają 
o budynek. Kamienica podzielona jest na sześć czę-
ści, z których 1/6 należy do pani Anny, a reszta do jej 
krewnych.

Fatalny stan kamienicy
Kobieta, jedyna lokatorka budynku, mieszka w fa-
talnych warunkach. Odpadający tynk i popadająca 
w ruinę elewacja to z perspektywy staruszki jeszcze 
nic. Toaleta znajduje się na zewnątrz. Najgorzej jest 
z niej korzystać oczywiście w zimie, gdy przeszkadza 
nie tylko niska temperatura, ale również śnieg, które-

go nie ma kto odgarnąć. Przerażające wrażenie robi 
jednak dopiero wnętrze kamienicy. Mieszkanie sta-
ruszki znajduje się na pierwszym piętrze, gdzie obok 
jej lokalu jest jeszcze jeden, opuszczony, i komórka, 
w której kobieta trzyma opał na zimę. Kamienica nie 
ma bowiem centralnego ogrzewania. Jedynym źró-
dłem ciepła są piece w kuchni i pokoju, których roz-
grzanie uzależnione jest od pogody. – Gdy bardzo 
wieje, to nie jest możliwe napalenie. Wówczas tylko 
ubieram się bardzo ciepło i muszę przeczekać – opo-
wiada ze łzami w oczach kobieta. 
 Po wejściu do mieszkania w oczy rzuca się cia-
snota, a w nozdrza zapach wilgoci. Z malutkiego 
przedpokoju na lewo wchodzi się do kuchni, a na 
wprost do jednego z dwóch pokoi. To w nim znaj-
dują się wszystkie rzeczy osobiste staruszki. Z tego 
pokoju przechodzi się do następnego pomieszcze-
nia, z balkonem, które nie nadaje się już do zamiesz-
kania. Największe przerażenie wzbudził sufit, prak-
tycznie dziurawy (patrz zdjęcie). Czasami mieszkan-
ka zrujnowanej kamienicy słyszy, jak odpadają ko-
lejne elementy stropu. Pod zniszczoną częścią sufitu 
stoją miski, bo gdy pada deszcz, to woda leje się nie-
malże strumieniami.

 Nad mieszkaniem pani Anny znajduje się pod-
dasze, na którym poza komórkami są dwa lokale. Na 
wyższą kondygnację prowadzą schody będące w jesz-
cze gorszym stanie niż te poniżej. Nie ma tam prądu, 
co tylko potęguje uczucie grozy. Podłoga na najwyż-
szym poziomie kamienicy miejscami ugina się pod 
ciężarem ciała. Przez drewniane ściany komórek, zbu-
dowanych z niepołączonych desek, bardzo wyraźnie 
widać dziury w dachu kamienicy. Jedyne wrażenie, 
jakie pozostało z pobytu na górze, to chęć jak najszyb-
szego zejścia na dół. Zły stan kamienicy widać również 
w sklepie odzieżowym na parterze od strony ul. Potu-
lickiego. Tam jednak interes będzie prowadzony tylko 
do końca tego roku.
 Fatalny stan budynku już dwa lata temu stwierdził 
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Prusz-
kowie, Hanna Kania. Jak powiedziała nam pani in-
spektor, współwłaściciele wnioskowali o wyłączenie 
budynku z użytkowania. Po przeprowadzonej kon-
troli została wydana taka decyzja. Po dwóch latach 
budynek jest wciąż zamieszkały, w związku z tym in-
spektor nadzoru budowlanego w maju tego roku wy-
dała upomnienie, które znów było nieskuteczne. Na-
stępnym krokiem będzie kontrola i wystawienie tytu-

łu wykonawczego, który może doprowadzić do nało-
żenia grzywny na każdego z współwłaścicieli.

Kobieta w pułapce
Najgorsze w całej sprawie jest to, że nie widać ratunku 
dla mieszkanki zrujnowanej kamienicy. Kobieta stara 
się o mieszkanie od miasta, ale prezydent Jan Starzyń-
ski w tej sytuacji nie może pomóc. – To jest wątpliwe ze 
względów formalno-prawnych, bo jakby to było, gdy-
by miasto dawało lokale właścicielom, którzy nie dba-
ją o swoje mienie – powiedział nam prezydent Prusz-
kowa. Jak jednak zdradził, właściciele kamienicy przy 
ul. Kościelnej prowadzą rozmowy z kilkoma dewelo-
perami na temat sprzedaży terenu. W przypadku po-
zytywnych rezultatów tych negocjacji część zysku ze 
sprzedaży trafiłaby w ręce pani Anny. Rozmowy te 
jednak nie zależą od kobiety, ale od rodziny jej zmarłe-
go męża, której własnością jest większa część kamieni-
cy. Największym problemem, potęgującym tragiczną 
sytuację, wydają się więc być relacje staruszki z pozo-
stałymi właścicielami. Być może dopiero wyrok sądo-
wy, kończący dziewięcioletni proces pomiędzy panią 
Anną a współwłaścicielami, rozwikła całą sprawę.

Mariusz Markowski

Dramatyczna sytuacja staruszki w centrum miasta
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AUTORYZOWANY SERWIS:
pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

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

tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

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

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

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

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

www.france.peugeot.com.pl

PRUSZKÓW  Specjalny Ośrodek Szkolno Wycho-
wawczy z ul. Wapiennej w Pruszkowie działa nie-
przerwanie od 1926 roku. W skład ośrodka wcho-
dzą: Szkoła Podstawowa, Powiatowe Gimnazjum 
Specjalne nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szko-
ła Przysposabiająca do Pracy oraz internat.
 Do ośrodka uczęszczają uczniowie z lekką, 
umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością 
intelektualną. Dzieci upośledzone w stopniu głę-
bokim objęte są zajęciami rewalidacyjno-wycho-
wawczymi. 
 W ośrodku znajdują się klasy-pracownie te-
matyczne, pracownie zajęć technicznych, sala 
gimnastyczna, sala rehabilitacji ruchu, boisko 
wielofunkcyjne, biblioteka, a także doskonale 
wyposażone gabinety reedukacji, logopedii, in-
tegracji sensorycznej i polisensorycznej, gimna-
styki korekcyjnej oraz tzw. suchy basen. Prowa-
dzone są zajęcia metodą integracji sensorycznej 
dla dzieci i młodzieży nadpobudliwej psychoru-
chowo, gimnastyka korekcyjna, aromaterapia, 
muzykoterapia. Ostatnio Ośrodek wyposażony 
został w dodatkowe pracownie sfi nansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Są to pracownia do stymulacji polisensorycznej, 
zaburzeń komunikacji werbalnej oraz ciesząca 
się wielką popularnością wśród uczniów, zna-
komicie wyposażona pracownia komputero-
wa z dostępem do szerokopasmowego Interne-
tu. Równie dużą atrakcją są dla uczniów zajęcia 
z dogo- i hipoterapii, podczas których zwierzęta 
pełnią rolę partnera terapeuty, co przynosi zna-
komite i niespotykane w innych metodach tera-
pii możliwości.       (ms)

Nowe pracownie komputerowe

PRUSZKÓW  Plany uruchomienia pruszkowskiego 
bezpłatnego Internetu wreszcie się konkretyzują. 
Według zapewnień władz miasta, począwszy 
od marca 2010 r. kolejne rejony Pruszkowa będą 
sukcesywnie obejmowane jego zasięgiem. 
 
Projekt zakwalifi kował się do dotacji unijnej, 
więc zapewnienia te wyglądają wiarygodnie. 
Wszystko wskazuje na to, że kilkuletnia ba-
talia społeczna o bezpłatny Internet dla mia-
sta, w której i nasza gazeta miała swój niemały 
udział, dobiega szczęśliwego fi nału.
 Będzie to pierwszy w Polsce projekt z zasto-
sowaniem tzw. technologii Wi-Fi mesch na tak 
dużą skalę. W pierwszym etapie, którego reali-
zację zaplanowano do września 2010 r., zosta-
nie włączonych w sieć ok. 40 urządzeń urucho-
mionych w centralnych dzielnicach Pruszkowa. 
W kolejnych etapach sieć zostanie rozbudowa-
na o następnych ok. 50 punktów zlokalizowa-
nych także poza centralnymi dzielnicami: na 

Darmowy internet w Pruszkowie: znamy mapę zasięgu
możliwy w promieniu ok. 150 metrów od za-
instalowanych nadajników, które po urucho-
mieniu zostaną specjalnie oznaczone na planie 
miasta oraz w terenie.
 Bezpłatny dostęp będzie możliwy po zalo-
gowaniu się na specjalną stronę Urzędu Mia-
sta. Tzw. socjalny jego charakter będzie polegał 
na tym, że prędkość przesyłu danych nie będzie 
przekraczała 256kbps, a jednorazowe połącze-
nie będzie mogło trwać do 30 min., po czym 
trzeba będzie logować się ponownie. 
 Całość inwestycji do 2012 r. obejmie 95 punk-
tów dostępowych. Przewidywany jej koszt to ok. 
4 mln zł, z czego do 75% ma pokryć dofi nanso-
wanie unijne.            (ol)

Ostoi, Żbikowie, Tworkach i w Malichach.
 Wszystkie zainstalowane punkty dostępo-
we będą emitować sygnał radiowy w ogólno-
dostępnej częstotliwości 2,4Ghz w standardzie 
802,11 a/b/g. Sygnał ten odbierany jest przez 
karty Wi-Fi seryjnie instalowane w  notebo-
okach, komputerach, a ostatnio nawet w tele-
fonach komórkowych. Dostęp do sieci będzie 

Szczegółowe mapy i wizualizacje planowanych 
zasięgów (także poza centrum) dostępne są przy 
elektronicznej wersji artykułu w nowym portalu 
www.wpr24.pl

URSUS Tereny należące do dawnej fabryki 
traktorów Ursus są obecnie praktycznie 
niewykorzystywane. Warszawscy urzędnicy 
postanowili wykorzystać ten obszar i wybudować 
tam osiedle na wzór Miasteczka Wilanów.

W edług ustaleń ratusza na nowym osiedlu 
zamieszkać by mogło nawet 30 tys. ludzi. 
W planach precyzyjnie wyznaczono tere-

ny pod szkoły i usługi – tak by osiedle nie stało się 
tzw. sypialnią mieszkańców.
 Plan całej inwestycji mieści się na powierzchni 
228 hektarów, z czego aż 180 to tereny pofabrycz-
ne. Niestety jej zrealizowanie nie będzie ani łatwe, 
ani przyjemne. Należy pamiętać, że tereny fabryki 
są w dużej części zanieczyszczone metalami cięż-
kimi, olejami mineralnymi, azbestem, wełną mi-

neralną i szklaną. W wielu miejscach ziemia jest 
na tyle skażona, że trzeba ją będzie wywieźć.
 Budowa jest porównywalna skalą do budo-
wanego na Polach Wilanowskich – Miasteczka 
Wilanów. Jednak w przypadku osiedla w Ursu-
sie planiści z Budplanu nie zapomnieli o wytycze-
niu terenów pod szkoły, przedszkola i żłobki, które 
w sumie obejmą 8,5 hektara.
 W planach jest również budowa dróg, gdzie 
główna arteria – Odlewnicza ma mieć aż 60 me-
trów szerokości (tyle, co Marszałkowska), a na 
skrzyżowaniu z planowaną ulicą o roboczej na-
zwie 8 KD-2 osiągnie szerokość nawet 100 me-
trów. Tam powstać ma ozdobny trójkątny staw 
o długości 250 metrów. Wszystkie ulice zaznaczo-
no na planie jako publiczne tak, więc miasto bę-
dzie musiało wykupić odpowiednie grunty od de-

welopera. Wstępnie szacunki wskazują, że koszt 
wykupu wyniesie minimum 150 mln zł.
 Należy pamiętać, że fabryka traktorów ma 
ogromne znaczenie historyczne. Dlatego też pięć 
budynków fabryki: przedwojenne stare hale pro-
dukcyjne oraz budynek modelarni i odlewni zo-
staną wyremontowane w taki sposób, by wyeks-
ponować ich elewacje. Prawdopodobnie będą 
one przeznaczone na lokalne centrum z lokala-
mi usługowo-handlowymi, biurowymi, wysta-
wienniczymi, a nawet muzealnymi lub zostaną 
przeznaczone na loft y. Przed zabytkowymi bu-
dynkami ma powstać publiczny plac.
 Nowe osiedle w Ursusie ma zaplanowaną za-
budowę mieszkalną z domami do sześciu pięter. 
Cała inwestycja może trwać nawet 20 lat.

Anna Sołtysiak

Nowa dzielnica na terenie dawnej fabryki traktorów
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Nastrojowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych  
szczęśliwych chwil
w nadchodzącym 
Nowym Roku 2010
życzą Czytelnikom

Burmistrz  
Miasta Milanówka

Jerzy Wysocki 

Przewodniczący  
Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak

Nowa szkoła w Ksiażenicach 
ma powstać do końca czerw-
ca 2012 roku. Dziś już wiemy 
jak wyglądać będzie budynek 
placówki.

Niewysoki obiekt nawiązujący 
do willowej zabudowy osiedla 
powstanie na terenie nieodpłat-
nie przekazanym przez jednego 
z mieszkańców Ksiażenic. Cały 
kompleks szkolny w skład, któ-
rego wchodzi budynek szkoły, 
boiska sportowe oraz niewielki 
staw został zaprojektowany na 
planie trójkąta.
 Ofi cjalnie wizualizacja szkoły 
została zaprezentowana 
6 grudnia podczas uroczystego 
odsłonięcia tablicy informacyj-
nej dotyczącej budowy. Dokład-
ny projekt techniczny ma być 
gotowy do końca 2010 roku. 
Początek prac budowlanych wy-
znaczony jest na pierwsze mie-
siące 2011 roku. 
 Burmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego, Grzegorz Benedyk-
ciński zapowiada, że pierwszy 
dzwonek zadzwoni we wrześniu 
2012 r. Do nowej placówki zo-
staną skierowani uczniowie z fi lii 
szkoły numer 4. Obiekt przy-
gotowany jest na przyjęcie 450 
dzieci. Rajmund Zaleski, Dyrek-
tor Biura Oświaty z grodziskiego 
ratusza podkreśla, że ta liczba 
z pewnością zaspokoi potrzeby 
mieszkańców Książenic i pobli-
skich miejscowości za trzy lata, 
gdy do szkoły trafi ą sześciolatki.

as

MILANÓWEK  Koniec roku to dobra 
okazja do podsumowań działalności 
samorządów. W Milanówku mijający 
rok upłynął pod znakiem inwestycji, 
na które wydano 20.4 mln zł (przy 
59,2 mln zł całego budżetu). 
Wykonano i zmodernizowano ok. 3 
km bieżących dróg. Obecnie ok. 52% 
dróg na terenie miasta stanowią 
drogi utwardzone. 

W
branży kanalizacyj-
nej wybudowano 1,85 
km sieci, co stanowi ok. 
45% pokrycia w  mie-
ście. Jeszcze w  tym ro-

ku rozpocznie się budowę kolej-
nych 4,5 km przy planowanym do-
finansowaniu ze środków unijnych 
(z puli Funduszu Spójności).
 Zakończono III etap budowy 172 
mieszkań dla lokatorów w  ramach 
TBS-u. 108 mieszkań stanowiły lokale 
komunalne dla rodzin, z domów prze-
znaczonych do rozbiórki, znajdujących 
się w  najtrudniejszej sytuacji Gmina 
dopłaciła ok. 22-30% wartości lokalu. 
W ramach tego etapu wkrótce zostanie 
oddana do użytku świetlica środowisko-
wa. Łączny koszt partycypacji TBS przez 
Gminę Milanówek wyniósł w III etapie 
blisko 3 mln zł. 
 W centralnej części miasta rozpo-
częto budowę nowoczesnego przed-
szkola publicznego (ul. Fiderkiewicza) 
z przeznaczeniem dla ponad 300 dzieci; 
oddanie tej inwestycji do użytku nastąpi 
już we wrześniu 2010 r. W mijającym ro-
ku kontynuowano modernizację obiek-
tu sportowego na Turczynku, gdzie za-
kończono budowę pełnowymiarowe-

go boiska piłkarskiego ze sztuczną na-
wierzchnią i oświetleniem.  W centrum 
miasta, rozpoczęto budowę kompleksu 
„Moje boisko – Orlik 2012”, który w 2/3 
dofi nansowany jest z budżetu państwa 
i samorządu województwa mazowiec-
kiego.
 Księgozbiór miejskiej biblioteki pu-
blicznej przeniesiony został do zmoder-
nizowanych pomieszczeń. Znajdą się 
tam również bezpłatne punkty dostępu 
do Internetu.
 Władze samorządowe współfi nan-
sowały działalność Miejskiej Poradni 
Rehabilitacyjnej, świadczącej bezpłat-
ne usługi dla Mieszkańców Milanówka. 
Kontynuowano badania profi laktycz-
ne (m.in. szczepienia przeciw pneumo-
kokom - dla dzieci dwuletnich, szcze-
pienia przeciw grypie dla osób w wieku 
ponad 55 lat). W podsumowaniu rocz-
nym trudno pominąć 16 lat selektywnej 
zbiórki odpadów, w której uczestniczy 
ponad 92% mieszkańców miasta. 
 Mijający rok w  Milanówku – był 
niezwykle bogaty w imprezy kultural-
ne (np. doskonały Festiwal Otwartych 
Ogrodów), obfi tujący w imprezy rocz-
nicowe (m.in. 110 lat Letniska i 90 lat 
Gminy Milanówek, 70-lecie wybuchu II 
wojny światowej i powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego, 70-lecie utwo-
rzenia cmentarza). Rocznice te znala-
zły również swoje odbicie w wydawnic-
twach, jak „Cmentarz w Milanówku – 
przewodnik bibliografi czny”, czy „Ma-
ły Londyn” – przewodnik po miejscach 
pamięci II wojny światowej, związany 
z uruchomieniem pierwszego tematycz-
nego szlaku turystycznego (miejsca pa-
mięci w mieście oznaczono specjalny-

mi tablicami informacyjnymi w języku 
polskim i angielskim). Bogaty w kon-
certy i  wystawy program Milanow-
skiego Centrum Kultury i jego nowej 
galerii „U Artystek” niejako ukorono-
wała wielka wystawa w Muzeum Nie-
podległości w W-wie „Jan Szczepkow-
ski (1878-1964) w służbie sztuce, w służ-
bie nauce”, poświęcona dorobkowi tego 
światowej sławy rzeźbiarza, który wiele 
lat twórczego życia spędził w Milanów-
ku.
 Wreszcie to, co ważne w każdym 
mieście – poprawa bezpieczeństwa. 
Ważną rolę spełnia Miejski System 
Monitoringu Wizyjnego obsługiwany 
przez Straż Miejską, który powiększył 
się o kolejne kamery. Łącznie w Mila-
nówku znajdują się 24 punkty monito-
rowania. Obie jednostki OSP „Milanó-
wek” i „Mifam Milanówek”, zostały do-
posażone w nowy podręczny sprzęt po-
żarniczy. Sfi nansowanie dodatkowych 
patroli pieszych Policji i Straży Miejskiej 
umożliwiło lepsze patrolowanie miasta. 
 Zapewne wypada postawić pytanie: 
czy można było zrobić więcej? Z pew-
nością tak, zawsze jest niedosyt i do-
brze, bo wówczas rodzą się nowe pomy-
sły. Nie udało się kilku spraw rozwiązać, 
jak kwestia przebiegu obwodnic Mila-
nówka północnej i południowej (droga 
nr 719). Jak co roku Milanówek zaciągał 
kredyty zadłużając się, ale zawsze w gra-
nicach dopuszczalnych prawem, mając 
zarazem świadomość tego, że bez zacią-
gania kredytów inwestycyjnych nie da 
się spełnić potrzeb mieszkańców, a jak 
wiadomo oczekiwania są zawsze duże 
i przerastają możliwości budżetowe.

Andrzej Pettyn

W Międzyborowie, który należy do 
gminy Jaktorów, od 30 listopada 
uczniowie z klas I-III szkoły 
podstawowej im. Józefa Jagielskiego 
mogą korzystać ze specjalnych 
komputerów. Taki sam sprzęt 
otrzymała druga jaktorowska 
szkoła. Dzięki temu gmina ta jest 
wyjątkowa na mapie całej Polski.

Znane są w  szkolnictwie programy 
funkcjonowania sal informatycznych, 
ale dotyczą one starszych dzieci i mło-
dzieży. Dwie jaktorowskie szkoły są 
pierwszymi, które wprowadziły kom-
putery do nauki dzieci z klas I-III. Co 
więcej, sprzęt nie będzie przeznaczony 
tylko na lekcje informatyki, ale przede 
wszystkim do pozostałych przed-
miotów – matematyki, przyrody itd. 

Ma być bowiem jedną z pomocy dy-
daktycznych.
 Podstawową cechą nowych kom-
puterów jest ich mobilność. Mogą 
one pracować w sieci bezprzewodo-
wej, która istnieje w szkole. Poza tym 
założeniem jest, aby dzieci podczas 
pracy na tych komputerach miały 

wokół siebie jak najmniej kabli. Wo-
bec tego notebooki mogą funkcjono-
wać na akumulatorach, które są w sta-
nie wytrzymać przez cztery, do pięciu 
godzin. Dodatkowymi atutami zaku-
pionego sprzętu jest ich wielkość. Są 
mniejsze od zwykłych laptopów, aby 
były bardziej przyjazne uczniom, ma-

Szkoły w Jaktorowie wyposażone w nowy sprzęt komputerowy
ją mniejsze klawisze i są kolorowe.
 Obecnie szkoła w  Międzyboro-
wie posiada 25 tego typu notebooków. 
Korzystać z  nich będzie 179 dzieci 
zgrupowanych w dziesięciu klasach. 
W  każdej z  nich jest zatem średnio 
około 18 uczniów.

(mm)

Jak minął rok w Milanówku?
Niespełna półtora miesiąca 
zajęło robotnikom wybudowanie 
nowoczesnego boiska przy ul. 
Turczynek w Milanówku.
 Nowe pełnowymiarowe boisko 
ze sztuczną murawą zostało uroczy-
ście oddane do użytku w poniedzia-
łek, 7 grudnia. Inwestycja powstała 
z myślą o miejscowych sportowcach 
i młodzieży szkolnej.
 Podczas uroczystości młodzi za-
wodnicy z Klubu Sportowego „Mi-
lan” zaprezentowali widzom swoje 
możliwości i predyspozycje sporto-
we. Dodatkową atrakcją był mecz ro-
zegrany między zawodnikami z KS 
”Milan” a drużyną Stowarzyszenia 
Byłych Piłkarzy. Sędzią głównym 
tego spotkania był Dariusz Dzieka-
nowski. W  meczu triumf święcili 
goście, którzy zwyciężyli przewagą 
jednego gola. Gościem honorowym 
uroczystości był podsekretarz stanu 
Tomasz Półgrabski z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.
 Koszt całej inwestycji wyniósł 
prawie 1 941 556, 80 złotych. Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki pokryło 
50 proc. tej kwoty, pozostałą cześć 
wyłożyło Miasto. Burmistrz Mi-
lanówka, Jerzy Wysocki w  swoim 
przemówieniu podkreślał, że boisko 
zostało zbudowane z myślą o dzie-
ciach, młodzieży i sportowcach. Ta-
ki obiekt był w Milanówku bardzo 
potrzebny, ponieważ 8 miejscowych 
drużyn nie miało gdzie trenować.
 W najbliższym czasie do użyt-
ku ma zostać oddane drugie boisko, 
które budowane jest w ramach akcji 
„Orlik 2012”                       (as)

Nowe boisko 
w Milanówku już otwarte

Grodzisk Maz: 
Wizualizacja nowej 
szkoły w Książnicach
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GRODZISK MAZ.  W związku 
z przypadającym w grudniu 
Międzynarodowym Dniem 
Wolontariatu Stowarzyszenie 
Europa i My uruchomiło Grodziskie 
Centrum Wolontariatu. W ramach 
projektu stworzona została 
baza wolontariuszy i instytucji 
poszukujących pomocy, planowane 
są szkolenia i spotkania z zakresu 
funkcjonowania i promocji 
wolontariatu na terenie gminy 
Grodzisk Mazowiecki.

Z
adaniem Grodziskiego Cen-
trum Wolontariatu jest pro-
mocja i rozwój wolontariatu 
na terenie gminy Grodzisk 
Mazowiecki. Centrum kon-

centruje się na ułatwianiu kontak-
tów między wolontariuszami a orga-
nizacjami i  instytucjami gotowymi 
przyjąć wolontariusza. – Myśleliśmy 
już o tym od dawna – mówi Daniel 
Prędkopowicz, prezes zarządu Sto-
warzyszenia Europa i My – promo-
cja wolontariatu to bowiem nasze za-
danie statutowe. Jednak dopiero dzię-
ki wsparciu Urzędu Miasta udało się 
nam zrealizować tę cenną inicjatywę. 
W bazie danych Centrum może zo-
stać zamieszczone każde ogłoszenie 
dot. zarówno osób fi zycznych posia-
dających wolny czas i  chcących po-
magać innym, jak i organizacji, chcą-
cych korzystać z pomocy wolontariu-
szy. Wystarczy wypełnić zamieszczo-
ny na www.grodzisk-ngo.pl formularz 
i przesłać go do Centrum (ul. Rusałki 
33, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, tel./
fax 22 379 67 87).

 - Zależy nam na tym, by zgłasza-
li się do nas zarówno ludzie młodzi, 
jak i starsi – mający już doświadcze-
nie  – dodaje Daniel Prędkopowicz. – 
Chcemy dotrzeć do instytucji i osób 
prywatnych po to, by wymieniać do-
świadczenia, by ich szkolić i pokazy-
wać im korzyści płynące z pracy wo-
luntarystycznej. Chcemy też dotrzeć 
do grup i środowisk potrzebujących 
wsparcia wolontariuszy.
 Aby upowszechnić ideę wolon-
tariatu Stowarzyszenie Europa i My 
przygotowało także plakaty i bezpłat-

ną broszurę, którą można uzyskać 
w Centrum Kultury oraz w siedzibie 
Centrum Wolontariatu. 
 Grodziskie Centrum Wolontariatu 
działa w ramach projektu „Razem ła-
twiej – koalicja organizacji pozarządo-
wych powiatu grodziskiego”, współfi -
nansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz przy wsparciu 
Urzędu Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Więcej szczegółów na www.grodzisk-
ngo.pl

(ES)

Grodziskie Centrum Wolontariatu już działa

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

człowiek - najlepsza inwestycja

Stowarzyszenie Europa i My realizuje projekt „Razem łatwiej 
– koalicja organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego”, 
skierowany do:

przedstawicieli organizacji pozarządowych (pracowników, 
członków i wolontariuszy) z terenu powiatu grodziskiego,
osób, które chciałyby założyć lub zacząć działać w organizacji 
społecznej, 
pracowników administracji samorządowej na poziomie 
powiatu i gmin.

W ramach projektu:

utworzyliśmy Grodziskie Centrum Pozarządowe, 
oferujemy bezpłatne konsultacje i szkolenia z zakresu 
funkcjonowania NGO, 
zorganizujemy Forum Organizacji Pozarządowych, 
powołamy koalicję lokalnych organizacji pozarządowych, 
utworzyliśmy Bibliotekę NGO, 
uruchomiliśmy Centrum Wolontariatu w Grodzisku Mazowieckim.

Zapraszamy do współpracy 
i udziału w działaniach projektowych!

Szczegóły na www.grodzisk-ngo.pl

www.grodzisk-ngo.pl

Zależy nam, by zgłaszali się do nas zarówno ludzie młodzi, jak i starsi, mający 
już doświadzenie - mówi Daniel Prędkowoicz, prezes zarządu Stowarzyszenia 
Europa i My [Fot. J&A Anna Wrzesień]
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Artystyczny Kiermasz Świąteczny
12 grudnia (sobota) w Centrum Kul-
tury odbędzie Artystyczny Kiermasz 
Świąteczny – stoiska z kuchnią świą-
teczną, rękodziełami świątecznymi, 
kącik zabaw dla dzieci.
Start godz. 10:00, Wstęp wolny

Kolędy Świata
Centrum Kultury zaprasza 15 grudnia 
(wtorek) na koncert „Najpiękniejsze 
kolędy z całego świata”. Vocal – Ewa 
Cybulska, piano – Wojciech Gogo-
lewski.
Start godz. 20:00, Bilety: 22 734-79-44, 
Miejsce: 3CLUB

 MILANÓWEK

Kolędy i pastorałki 
z różnych stron świata
Milanowskie Centrum Kultury za-
prasza 11 grudnia (piątek) na koncert 
kolęd i pastorałek. W programie: 
koncert kolęd i pastorałek polskich, 
niemieckich, francuskich, amerykań-
skich, łacińskich i japońskich wyko-
nywanych w języku oryginału, śpie-
wane na głosy oraz wiersze Bożona-
rodzeniowe i współczesne pastorałki 
Anny Wareckiej.
Start godz. 20:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Teatr Letni

Kiermasz rękodzieła artystycznego
Kawiarenka „uArtystek”, Galeria Je-
dwabny Zakątek zapraszają 12 grudnia 
(sobota) na kiermasz rękodzieła arty-
stycznego. Jest to interesująca forma 
prezentacji sztuki i okazja do spotkań 
z artystami.
Start godz. 10:00, 
Miejsce: Warszawska 36

Zbigniew Wegehaupt oraz Jerzy Ma-
łek w Silk Jazz Cafe
17 grudnia (czwartek) w kawiaren-
ce „uArtystek” odbędzie się Kon-
cert Jazzowy Silk Jazz Cafe. Wystą-
pią: Zbigniew Wegehaupt (kontrabas) 
oraz Jerzy Małek (trąbka)
Start godz. 20:00, Bilety: 20PLN

 OTRĘBUSY

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

 PIASTÓW

Koncert Michała Bajora
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
12 grudnia (sobota) na koncert Micha-
ła Bajora - piosenki Marka Grechuty 
i Jonasza Koft y.
Start godz. 18:00, 
Wstęp: przedsprzedaż 35PLN, 
w dniu koncertu 40PLN, 
Miejsce: Sala kina Baśń

 PODKOWA LEŚNA

Akademia myśli i dźwięku
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów 
w Stawisku zaprasza 12 grudnia (so-
bota) na spotkanie z cyklu „Akade-
mia myśli i dźwięku”. W programie: 
Wspomnienia Marii Iwaszkiewicz-
Wojdowskiej o Matce, Utwory Cho-
pina, Paderewskiego i Szymanow-
skiego w wykonaniu Ewy Pobłockiej 
(fortepian) i Katarzyny Trylnik (so-
pran) oraz otwarcie wystawy „Foto-
Grafi czny Zielnik według J. Iwasz-
kiewicza".
Start godz. 17:00, 
Miejsce: Gołębia 1

Mała Astronomia 
w Pałacyku
13 grudnia (niedziela) w Pałacyku Ka-
syno odbędzie się spotkanie z cyklu 
„Mała Astronomia w Pałacyku” - 
Gwiazda Betlejemska. 
Start godz. 12:30, Wstęp wolny,
Miejsce: Lilpopa 18
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Widowisko poetycko - muzyczne 
w 25. rocznicę śmierci księdza
Jerzego Popiełuszki
13 grudnia (niedziela) w Kościele św. 
Krzysztofa w Podkowie Leśnej odbę-
dzie się widowisko poetycko - mu-
zyczne w 25. rocznicę śmierci ks. Je-
rzego Popiełuszki. Wystąpią: Chór 
PSM im. Tadeusza Bairda, Między-
pokoleniowy Zespół Gimnazjum 
SPOŁ. MTE i MU3W, Zespół "Inter-
pretacje" Jacka Łocza.
Start godz. 19:00

Filharmonia Dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pałacy-
ku” to cykl edukacyjny przeznaczo-
ny dla młodych słuchaczy. 20 grud-
nia (niedziela) odbędzie się spotkanie 
pt.: „Hej kolęda, kolęda”. Wystąpią 
zespoły muzyczno - taneczne Pałacu 
Młodzieży w Warszawie. Prowadze-
nie - Yaśmina Strzelecka.
Start godz. 12:30, 
Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Chopin w Kasynie
spotkanie dwudzieste siódme 
20 grudnia 2009 (niedziela) odbędzie 
się spotkanie z cyklu „Chopin w Ka-
synie”. W ramach cyklu w Sali Lu-
strzanej zagrają tacy pianiści jak: 
Bronisława Kawalla, Monika Rosca, 
Jerzy Romaniuk, Jerzy Maciejewski, 
Karol Radziwonowicz, Maciej Zagór-
ski, Katarzyna Kraszewska, Andrzej 
Stefański.
Start godz. 16:00, 
Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

 PRUSZKÓW

Spotkanie z Tadeuszem Hubertem 
Jakubowskim
Pruszkowska Książnica i Klub Prusz-
kowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
zapraszają 16 grudnia (środa) na pro-
mocję najnowszej książki Tadeusza 
Huberta Jakubowskiego „Lata prawie 
bezgrzeszne” oraz na spotkanie z jej 
Autorem.
Start godz. 17:00, 
Miejsce: Klub PSM, Al. Niepodległości 12

Koncert Świąteczny
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
20 grudnia (niedziela) na Koncert Świą-
teczny w wykonaniu młodych piani-
stów i wokalistów.
Start godz. 16:00, Wstęp wolny

WSKFiT

Pruszków, ul. Staszica 1 

(obok Urzędu Skarbowego)

Magdalena Długosz

0-604-36-55-66;  
fitnessnrgclub@op.pl

Już po raz czwarty Stowarzyszenie 
K40 organizuje charytatywny kon-
cert-aukcję, z którego całkowity do-
chód przeznaczymy na wyjazd wa-
kacyjny dzieci leczo-
nych onkologicznie 
- małych pacjentów 
Kliniki Onkologii 
Szpita la-Pomnika 
Centrum Zdrowia 
Dziecka. W ubiegłym 
roku dzięki Państwa 
zaangażowaniu udało nam się ze-
brać ponad 75 tys. zł. Razem od-
nieśliśmy wielki sukces! Mamy na-
dzieję, że tak będzie i  tym razem. 
Na scenie zobaczymy wspaniałych 
artystów. Swój udział potwierdzili: 
Kabaret Moralnego Niepokoju, Joanna 
Liszowska, Piotr Polk, Katarzyna Zieliń-
ska, Małgorzata Kożuchowska, Dorota 
Landowska, Ewa Gorzelak, Marta Kuli-
gowska - TVN24, Zbigniew Zamachow-
ski, Jan Nowicki, Kuba Wojewódzki, 
Wiesław Tupaczewski z kabaretu OT.TO. 
Koncert poprowadzi Ewa Telega. 
 Koncert odbędzie się w  Dwo-
rze Polskim w  Pęcicach 12 grud-
nia o godz.16.30. Bilety wstępu w ce-
nie 50 zł są do kupienia w Komoro-

K40 Naszym dzieciom
12 GRUDNIA (SOBOTA), DWÓR POLSKI W PĘCICACH

wie w kwiaciarni Elżbieta, kawiarni 
ArtCafe - ul. Ceglana, Salonie Urody 
Wenus - ul. Berylowa 34, Gabinecie 
Kosmetycznym przy ul. Turkusowej 

12, Express Ca-
fe - stacja kolejki 
WKD, oraz ma-
ilowo: k40@k40.
org.pl Koncert 
jest projektem 
charytatywnym. 
Wszyscy artyści, 

zaproszeni goście, jak i organizato-
rzy pracują na zasadzie wolontariatu 
- nieodpłatnie. Całkowity dochód ze 
sprzedaży biletów, wpływów z aukcji, 
oraz ze sklepiku koncertowego zo-
stanie przeznaczony na wyjazd wa-
kacyjny chorych dzieci. Co roku bie-
rze w nim udział ok. 50 dzieci oraz 15 
wolontariuszy - lekarzy, pielęgniarek, 
pedagogów. W ramach wakacji i urlo-
pów nieodpłatnie pracują na obozach, 
zapewniając dzieciom opiekę i facho-
wą pomoc lekarską, psychologiczną 
i pedagogiczną. Dla dzieci jest to je-
dyna możliwość, by na dwa tygodnie 
oderwać się od szpitalnej rzeczywi-
stości i spędzić beztrosko kilkanaście 
dni wakacji. Serdecznie zapraszamy!

 więcej na kultura.wpr24.pl
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tel. 508 109 243
Grodzisk Mazowiecki

Tanio, 

Wolne Terminy

W parafi i św. Józefa w Pruszkowie od 
sześciu lat funkcjonuje schola dziecięca, 
która ostatnio wydała płytę. Nam ze-
spół ten kojarzy się ze znaną wszystkim 
Arką Noego, grupą, o której głośno zro-
biło się po piosence 
„A gu gu”. Arka No-
ego powstała dziesięć 
lat temu, a pruszkow-
ska schola, która no-
si nazwę „Józefowe 
Wiórki”, cztery lata 
później. Dzieci z na-
szej lokalnej parafii 
śpiewają utwory wie-
lu artystów, m.in. ze-
społu Arki. Dwa lata 
temu, podczas ogól-
nopolskiego festi-
walu ekumeniczne-
go „Kairos”, wykonali piosenkę „Anioł 
Stróż” Magdy Anioł, dzięki której wygra-
li w swojej kategorii wiekowej. W nagro-
dę schola z pruszkowskiej parafii zaśpie-
wała na Placu Zamkowym podczas Gali 
Finałowej. Wspomniana piosenka zna-
lazła się na płycie, która została wydana 
na początku listopada. W sumie na po-

Pruszkowska Arka Noego
trzeby albumu, dzieci nagrały 15 piose-
nek w swoistej aranżacji, ułożonych tak, 
aby budować odpowiedni nastrój. Pierw-
sze utwory są bardzo żywiołowe, potem 
następuje uspokojenie, by na końcu znów 

wybrzmieć rado-
ścią. W  „Józefo-
wych Wiórkach” 
śpiewa około 50. 
dzieci w wieku od 
5 do 13 lat. Na co 
dzień usłyszeć ich 
można w  każdą 
niedzielę podczas 
Mszy Św. dla dzieci. 
– Parafia jest dum-
na z tej grupy – po-
wiedział proboszcz, 
ks. Dariusz Bogu-
szewski. – Brakuje 

nam tylko chłopców, których w sumie 
na razie mamy czterech – dodał opiekun 
scholi, ks. Piotr Waleńdzik. Pruszkowska 
schola nie chce być utożsamiana z bar-
dziej znaną Arką Noego, a nagrana pły-
ta ma być w zamyśle pamiątką dla dzieci, 
będących członkami zespołu

Mariusz Markowski
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Jubileusz z łyżką dziegciu

D
awno temu to było. Tak daw-
no, że nawet ja miałem ja-
kieś siedem lat. Oprócz tego 
było ciepłe, letnie, niedziel-
ne wczesne popołudnie. 

Odwiedził nas wtedy kolega taty, wy-
bitny nauczyciel matematyki jednego 
z pruszkowskich liceów. A także bar-
dzo zdolny skrzypek, co często cho-
dziło i chodzi w parze. Powiedział, ze 
ma takiego przyjaciela, który nazywa 
się Tadeusz Sygietyński – i ten od ja-
kiegoś czasu jeździ po Polsce, wynaj-
duje we wsiach, miasteczkach, a tak-
że w  domach dziecka i  sierocińcach 
uzdolnioną muzycznie młodzież. Gra-
jącą, śpiewającą, tańczącą, a także tych, 
którzy pamiętają stare, ludowe piosen-
ki i melodie. A jak znajdzie nuty, to jest 
po prostu szczęśliwy. Z tego co znalazł 
zrobił już, ale doskonali go ciągle, ze-
spół pieśni i tańca. „Mazowsze” się na-
zywa i dzisiaj pod pałacykiem w Parku 
Sokoła mają występ. „Bierz więc syna 
i idź ich zobaczyć, bo to może jedyna 
okazja. Prędzej kaktus mi na dłoni wy-
rośnie, niż mu się uda.” Tak powiedział 
kolega taty, matematyk.
 Pod pałacykiem wprost na trawie, 
w miejscu, gdzie później był zburzony 
amfi teatr, leżała zbita z prostych desek 
podłoga. I na tej podłodze zobaczyłem 
i usłyszałem po raz pierwszy tańczący 
i śpiewający Państwowy Zespół Ludo-
wy Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Zespół, 
który swą sztuką podbił cały świat. Stał 
się ambasadorem kultury polskiej. In-
stytucją, dzięki której wiele pereł i pere-
łek polskiej kultury ludowej nie uległo 
zapomnieniu.
 Czas płynął. Dwadzieścia parę lat 
temu nastąpiło swoiste déjà vu. Też 
park. Inny wprawdzie. Też lato, słoń-
ce. Nie dechy w parku, ale profesjo-
nalna estrada. A  na estradzie jakby 
tamto „Mazowsze” sprzed lat. Konfe-
ransjer zapowiada: oto Zespół Tańca 
Ludowego „Pruszkowiacy” pod kie-
rownictwem artystycznym Danuty 
Jaśkiewicz. I widzimy i słyszymy kra-
kowiaka i kujawiaka. I oberka i sztajer-
ka. I Lubelszczyznę i Kaszubów i góra-
li. Radosne dzieciaki wycinają hołubce 
i z gracją suną w chodzonym czy po-
lonezie. Takie były początki działania 

zwariowanej góralki-pruszkowianki, 
absolwentki choreografi i na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie, 
której zamarzył się zespół promujący 
ludową kulturę, ludowy taniec. I śpiew. 
Nazwa zespołu była oczywista. „Prusz-
kowiacy”. Ówczesna władza „czerwo-
nego” proletariackiego Pruszkowa, dla 
której sojusz robotniczo chłopski z do-
datkiem inteligencji pracującej był naj-
ważniejszy z radością pomysł pochwy-
ciła. Wszelką pomoc zadeklarowała, 
a nawet jej udzieliła. Prezydent miasta 
i jego zastępcy życzliwie kibicowali ze-
społowi. Środki na miarę możliwości 
dawali. Byli i malkontenci, którzy też 
coś o kaktusach na dłoniach rosnących 

mówili. Ale występy i te krajowe i za-
graniczne promowały miasto Prusz-
ków znane dotąd z mniej korzystnej 
strony. Tak trwało lat dziesięć.
 Przyszła nowa władza.  Z zespo-
łu była także zadowolona. Ale śred-
nio. Jest, to fajnie, że jest. Podoba się lu-
dziom, to jeszcze fajniej. Tylko, dlacze-
go on kosztuje? I dlaczego tak drogo? 
Nie może taniej? A może ktoś z rodziny 
Jaśkiewiczów jakieś prywatne sprawy 
załatwia? Ciągle dopominają się o sie-
dzibę, chcą mieć zespół amatorski, ale 
o strukturze zespołu zawodowego. Do-
piero ostatnie lata, to był przełom orga-
nizacyjny. Zespół się usamodzielnił, ale 
za to stracił siedzibę wraz z budynkiem 
starostwa. I mało ważne, że koncerto-
wał i koncertuje po wszystkich kon-
tynentach, a  ludzie dowiadują się, że 
miasto Pruszków istnieje. Że przez la-
ta przez zespół przewinęło się ponad 
dwa tysiące młodych artystów. Że, na 

co dzień w zajęciach uczestniczy około 
dwustu dzieciaków w różnym wieku. 
A tych lat stuknęło właśnie Zespołowi 
Tańca Ludowego równo trzydzieści.
 Nie zdziwiłem się, biorąc pod uwa-
gę bardzo podobne początki „Mazow-
sza” i „Pruszkowiaków” oraz bliskość 
geograficzną, że uroczystość jubile-
uszowa odbyła się w nowopowstałym 
mazowieckim Mateczniku. Na scenie 
piękny koncert w wykonaniu kilku po-
koleń. Na widowni przedstawiciele mi-
nisterstwa kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, Prezy-
dent i zastępca prezydenta Pruszkowa, 
dyrektor Pulpit „Mazowsze”, delega-

cje zaprzyjaźnionych zespołów z całej 
Polski. Owacja na stojąco a potem ży-
czenia i kwiaty i listy gratulacyjne. Od 
wszystkich obecnych a nawet z Waty-
kanu, gdzie zespół koncertował i dla 
Jasna Pawła II i dla Benedykta XVI. 
Zabrakło tylko choćby złamanego 
kwiatka oraz choćby jednego słowa od 
pruszkowskiej władzy, której zresztą 
już na widowni nie było. Miasta, które-
go ponoć dumne imię po świecie głosi 
i sławi. Wstyd Panowie Prezydenci!
 Ale może pruszkowscy władcy 
mieli ważniejsze sprawy. Pamiętajmy, 
że była wtedy wigilia święta Andrze-
ja. Noc wróżebna. Dwaj panowie wi-
ceprezydenci to Andrzejowie. Wy-
chodzi mi, że ani chybi prezydenci 
lali sobie wosk przez klucz i wróżyli 
czy następna kadencja samorządowa 
także do nich należeć będzie. Cieka-
we, co im wyszło?

Jerzy Fijałkowski

CHARYTATYWNIE

T
o, co możesz uczy-
nić, jest tylko ma-
leńką kroplą w ogro-
mie oceanu, ale jest 
właśnie tym, co na-
daje znaczenie Two-

jemu życiu. Albert Schweitzer, 
autor tych słów, dobrze opisał 
fi lozofi ę działania Stowarzy-
szenia MOŻESZ, które dzia-
ła w  Piastowie. Koniec roku 
i  Święta Bożego Narodzenia 
to czas życzeń, podsumowań 
i podziękowań za to, co uda-
ło nam się razem osiągnąć 
na "oceanie" potrzeb. Dlatego 
prosimy przyjąć serdeczne po-
dziękowania za wsparcie dzia-
łań Stowarzyszenia MOŻESZ 
poprzez przekazanie 1% po-
datku dochodowego. W sumie 
(od 803 osób w 2009 roku) tra-
fi ło do nas 95.498,73 zł. Wie-
le wpłat z tytułu 1% było de-
dykowanych na wybrane cele, 
np. 32 tys. zł na rehabilitację 
małego Ignasia, któremu stara-
my się pomóc w zmaganiach z przewlekłą chorobą nerek. Ponadto za Pań-
stwa pieniądze fi nansujemy m.in. turnusy rehabilitacyjne dla osób niepeł-
nosprawnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego (na zdjęciu: Maciek Reich 
z tatą i schodołazem pozyskanym dzięki pomocy Stowarzyszenia) oraz 
terapię dla dzieci z autyzmem. Ze środków z 1% współfi nansowane były 
także inne akcje i imprezy.: "Ciastko z bajką", wiele imprez kulturalnych, 
koncertów a nawet musical dla młodzieży oraz festyn z okazji Dnia Dziec-
ka, turnieje sportowe i ligi mieszkańców… Zapraszamy na www.mozesz.org
 Szczegółowe dane fi nansowe przedstawimy na początku kwietnia 2010 
roku, kiedy zostanie przygotowany bilans i rachunek wyników fi nanso-
wych oraz sprawozdanie merytoryczne za rok 2009. Część środków bę-
dzie wydatkowana w roku przyszłym. Działalność Zarządu Stowarzysze-
nia opiera się na wolontariacie, nie mamy też pracowników etatowych. 
Dziękujemy za wsparcie z budżetu Miasta Piastowa oraz wszystkim do-
brodziejom i sponsorom. Wszystkim życzymy pięknych i ciepłych Świąt 
Bożego Narodzenia!

Artur Moczarski
Stowarzyszenie MOŻESZ na rzecz psychoprofi laktyki 
i rozwoju dzieci i młodzieży
ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów 
KRS: 0000124097

Ocean dobrej woli

FELIETON

nowy portal regionalny
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Uczestnicy konferencji zapoznali się 
z  celami i  założeniami Powiatowej 
Kampanii Antynarkotykowej. Pro-
mocja zdrowego stylu życia ma stać 
się metodą walki z modą na zażywa-
nie narkotyków. Przekonując mło-
dzież, że można dobrze się bawić 
bez sięgania po używki, osiągnie się 
znacznie więcej, niż zakazami czy 
straszeniem. By było to jednak moż-
liwe konieczna jest świadomość ak-
tualnego poziomu zagrożenia oraz 
możliwych środków i  metod zapo-
biegawczych.
 Zaproszeni goście z  Krajowe-
go Biura ds. Przeciwdziałania Nar-
komanii oraz Instytutu Neurologii 
i Psychiatrii przedstawili spektrum 
dostępnych obecnie na „czarnym 
rynku” środków odurzających i psy-
chotropowych oraz możliwe skut-
ki ich zażywania i aktualne tenden-
cje w tym zakresie. Zwrócono m.in. 
uwagę na wzrost roli tzw. dopalaczy, 
czyli legalnie rozprowadzanych przez 
wyspecjalizowane sklepy środków 
o działaniu psychoaktywnym i pobu-
dzającym. Choć nie ma ich na liście 
środków zakazanych, to dzięki łatwej 
dostępności i  pobudzającemu cha-
rakterowi działania, bywają często 
wstępem do sięgnięcia po nielegalne, 
mocniejsze substancje. Podkreślono 
znaczenie zagrożenia związanego ze 
możliwością zakupu narkotyków za-
mawianych przez Internet, rosnący 
udział dostępnych w aptekach środ-
ków nasennych i uspokajających oraz 

zwiększającą się liczbę kolizji i wy-
padków drogowych spowodowanych 
przez osoby będące pod wpływem 
środków odurzających.
 Przedstawiciele stołecznej i prusz-
kowskiej policji zapoznali uczestni-
ków konferencji z tendencjami oraz 
skalą występowania tego zjawiska na 
Mazowszu i w Powiecie Pruszkow-
skim. To właśnie na terenie naszego 
Powiatu, w Puchałach, wykryto naj-
większą w Polsce „fabrykę narkoty-
ków”, produkującą również na eks-
port do Europy Zachodniej. Miasta 
Pruszków i Piastów oraz Gmina Mi-
chałowice są najbardziej zagrożone 
działaniami dilerów narkotykowych. 
Stosunkowo najmniejszą ich aktyw-
ność obserwuje się na terenie Gminy 
Nadarzyn.
 W dyskusji, która wywiązała się 
w efekcie przedstawionych informa-
cji, przedstawiciele szkół oraz insty-
tucji i  służb powołanych do utrzy-
mywania porządku i  świadczenia 
pomocy społecznej zastanawiali się 
wspólnie nad możliwościami zinte-
growania wysiłków w tej dziedzinie. 
Podsumowując dyskusję oraz wyniki 
konferencji, Elżbieta Smolińska - Sta-
rosta Pruszkowski wyraziła nadzieję, 
że konsekwentna realizacja zadań 
i  współdziałanie w  ramach Powia-
towej Kampanii Antynarkotykowej 
pozwoli na wypracowanie lepszych 
i efektywnych metod przeciwdziała-
nia narkomanii na terenie Powiatu 
Pruszkowskiego.

Z inicjatywy Pani Elżbiety Smolińskiej – Starosty Pruszkowskiego w dniu 
1 grudnia 2009 roku odbyła się konferencja pn. „Powiatowa Kampania 
Antynarkotykowa”. Przedstawiciele lokalnych samorządów, dyrektorzy 
szkół z terenu Powiatu Pruszkowskiego, zaproszeni naukowcy oraz 
przedstawiciele służb powołanych do utrzymywania porządku i 
świadczenia pomocy społecznej, zastanawiali się nad stworzeniem 
wspólnego frontu w walce z rozprzestrzeniającą się wśród młodzieży 
modą na zażywanie środków odurzających.

Towarzysko aktywni, chemicznie obojętni

W dniu 4 grudnia br. Zespół Szkół 
nr 1 im. Stanisława Staszica 
w Pruszkowie, znany pod tradycyjną 
nazwą „Budowlanka”, obchodził 
jubileusz 45-lecia założenia szkoły. 
Uroczystość stała się okazją do 
wspólnego spotkania kilku pokoleń 
uczniów i nauczycieli szkoły, a także 
jej przyjaciół, partnerów oraz 
przedstawicieli władz oświatowych 
i samorządowych. 

Placówka powstała w  1964 r. jako 
Szkoła Rzemiosł Budowlanych, po 
roku została przekształcona w Tech-
nikum Budowlane. Mieściła się wów-
czas w starym budynku przy ul. Na-
rodowej 25, który wkrótce okazał się 
zbyt mały. W 1969 r. przeniosła się do 
obecnej siedziby - kompleksu szkol-
nego przy ul. Promyka 24/26. Rozbu-
dowa programu o nowe kierunki na-
uczania sprawiła, że przekształcono 
ją w Zespół Szkół Budowlanych, któ-
ry na 10-lecie szkoły przyjął imię Sta-
nisława Staszica oraz sztandar.
 Zmieniające się potrzeby rynku 
pracy sprawiły, że z klasycznej budow-
lanej szkoły zawodowej zaczęła prze-
kształcać się w szkołę wielokierunko-
wą. Najpierw utworzono Technikum 
Ochrony Środowiska, a następnie Li-
ceum Ekonomiczne. Od 1998 r. dzia-
ła już jako Zespół Szkół nr 1, a w jego 
składzie znajdują się Liceum Ogólno-
kształcące, Liceum Techniczne oraz 
Liceum Profi lowane. W 1999 r. utwo-

rzono tu również Gimnazjum.
 Obecnie Zespół jest jedyną pla-
cówką w  Powiecie Pruszkowskim 
prowadzącą szerokoprofi lowe kształ-
cenie zawodowe młodzieży. W tro-
sce o jak najlepsze dopasowanie pro-
fi lowania zawodowego do zapotrze-
bowania na lokalnym rynku pracy, 
szkoła blisko współpracuje z  duży-
mi fi rmami zlokalizowanymi na te-
renie Powiatu (np. Strabag), a także 
z organizacjami pracodawców i sto-
warzyszeniami zawodowymi (w tym 
np. dekarzy). Przy znaczącym wspar-
ciu organu prowadzącego, tj. Powia-
tu Pruszkowskiego szkoła pozyskała 
fundusze unijne na realizację progra-
mu pn. „Mobilni zawodowo i gotowi 
na nowe wyzwania”.
 Uroczystość 45-lecia stała się oka-

zją do podsumowania wieloletnich 
osiągnięć szkoły. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele Kuratorium Oświaty, 
byli oraz obecni nauczyciele i dyrekto-
rzy, a także licznie zebrana młodzież. 
Elżbieta Smolińska Starosta Prusz-
kowski podziękowała wszystkim za 
trud i pracę na rzecz szkoły oraz wy-
raziła nadzieję na jej dalszy, pomyślny 
rozwój. Na ręce obecnej dyrektor Jo-
anny Łyżwińskiej przekazała ogrom-
ny bukiet herbacianych róż. 
 Część ofi cjalną spotkania zwień-
czyło ślubowanie uczniów pierwszych 
klas. Obchody szkolnego jubileuszu 
zakończyły się przygotowanym przez 
młodzież programem artystycznym 
pt. „Słowacki z wizytą u Staszica”, na-
wiązującym do obchodzonego wła-
śnie Roku Juliusza Słowackiego.

45-lecie pruszkowskiej „Budowlanki”

Finał programu „Powiat Pruszkowski  szansą Twojego rozwoju”
W dniu 8 grudnia br. w hotelu 
Venecia Palace pod Michałowicami 
odbyła się konferencja 
podsumowująca realizację 
projektu pn. „Powiat Pruszkowski 
Szansą Twojego Rozwoju” 
realizowanego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Projekt był współfi nansowany 
przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach programu 
operacyjnego Kapitał Ludzki.

W spotkaniu wzięła udział Elżbie-
ta Smolińska Starosta Pruszkowski 
oraz przedstawiciele lokalnych sa-
morządów, placówek i fi rm, które 
wspierały działania PCPR w reali-
zacji projektu.
 Uczestnicy konferencji wraz 
z   twórcami i animatorami pod-

sumowali wyniki podjętych dzia-
łań, skonfrontowali je z  założony-
mi celami, a przy okazji podzięko-
wali wszystkim, którzy przyczynili 
się do ich zrealizowania. Benefi cjen-
tami, czyli bezpośrednimi adresa-
tami, było 75 mieszkańców Powia-
tu Pruszkowskiego znajdujących się 
w sytuacji utrudnionego startu ży-
ciowego. 20 spośród nich, to wycho-
wankowie placówek wychowawczych 
i rodzin zastępczych, pozostałe 55 to 
osoby niepełnosprawne uczestniczą-
ce w warsztatach terapii zajęciowej. 
 Projekt zakładał zrealizowanie 
cyklu przedsięwzięć mających na ce-
lu adaptację do samodzielnego, do-
rosłego życia benefi cjentów progra-
mu. Przeprowadzono szereg indy-
widualnych kursów pozwalających 
zdobyć nowe umiejętności i kwalifi -
kacje zawodowe (w tym kursy prawa 

jazdy, księgowości komputerowej, 
fotografi i cyfrowej, stylizacji, jęz. 
angielskiego oraz kurs przygoto-
wawczy do matury). Uczestników 
programu objęto indywidualnym 
doradztwem zawodowym i  psy-
chologicznym oraz otoczono opie-
ką zdrowotną. Przeprowadzono 
dodatkowo warsztaty z zakresu ak-
tywnych form poszukiwania pracy, 
kompetencji psycho-społeczno-za-
wodowych oraz doradztwa zawo-
dowego.  Benefi cjenci brali rów-
nież udział w szeregu atrakcyjnych 
imprez integracyjnych i rekreacyj-
nych.
 Uzyskane efekty dały wyraźny 
dowód celowości obejmowania ta-
kimi działaniami młodzieży, któ-
rej trudna sytuacja rodzinna, zdro-
wotna i społeczna ogranicza możli-
wości startu życiowego.

Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Pruszkowskiego 
radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu 

szczęśliwych chwil spędzonych w gronie najbliższych 
oraz sukcesów i wszelkiej pomyślności w 2010 Roku

życzy
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
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brwinow@brwinow.pl

Urząd Gminy Brwinów - II siedziba
ul. Kościuszki 4a
tel. 022 729 64 99 
sekretariat.kosciuszki@brwinow.pl

Godziny otwarcia:  
Pon. 8.00 - 18.00
Wt. - Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 14.00 

Gmina Brwinów
Strona wykupiona i redagowana przez Urząd Gminy Brwinów

   15WWW.WPR24.PL • 11 GRUDNIA 2009 • WPR68

-

-
-

-

-
-

-

-
-
-
-
-
-

 
-
-

-

-
-
-
-

-

ARTYKUŁ SPONSOROWANY.  
Tym razem po dłuższej przerwie, jak 
również po raz ostatni spotykam się z 
Państwem, aby przybliżać zagadnienia 
dotyczące Rodzin Zastępczych. 
 
Przez okres czterech miesięcy mieli Pań-
stwo możliwość spotkać się na łamach 
gazety i obejrzeć kilka artykułów doty-
czących tworzenia Zawodowych Rodzin 
Zastępczych. 
 Czym zatem w ramach ostatniego 
artykułu chciałabym się z Państwem 
podzielić…?
 Pragnę przypomnieć, iż wszelkie in-
formacje na temat tego jakie należy 
spełniać kryteria, co jeszcze ważnego, 
niezbędnego trzeba sobą reprezento-
wać by móc stanowić Rodzinę Zastęp-
czą uzyskają Państwo w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszko-
wie, mieszczącym się na ul. M. Drzymały 
19/21. 
 To jeśli chodzi o miejsce, natomiast 
jeśli chodzi o odpowiednie osoby, któ-
re z chęcią udzielą wszelkich szczegóło-
wych informacji to pracownicy Zespołu 
do spraw Rodziny i Pomocy Środowisko-
wej, Pracownicy socjalni do spraw rodzin 
zastępczych i kierowania do placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, dzwoniąc 
pod numer telefonu: (22) 738 15 04, lub 

osobiście w siedzibie Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
 Tyle od strony formalnej. Poniżej 
jeszcze kilka słów dotyczących tego, cze-
go ostatnio byłam świadkiem.
 Miałam możliwość uczestniczyć ja-
ko słuchacz w próbie przedstawienia 
przygotowywanego przez dzieci żyjące 
w jednej z rodzin zastępczych na terenie 
naszego powiatu pruszkowskiego. 
 Rozpiętość wiekowa pomiędzy naj-
starszym dzieckiem biorącym udział 
w przedstawieniu była patrząc z boku 
i nie znając tych dzieci dość duża.  Czy 
byłabym w stanie rozpoznać, które dzie-
ci są biologicznymi dziećmi, które adop-
towanymi? – Oczywiście nie.
 Mogłam obserwować jak grup-
ka dzieci wraz z rodzicami zastępczymi 
chodzą na boso po sali gimnastycznej, 
pomagają sobie założyć stroje aniołków, 
i innych postaci. Jedna osoba coś przypi-
nała, druga grała na gitarze, trzecia śpie-
wała, czwarta siedziała i klaskała w ręce. 
Każdy miał swoją funkcję do odegrania, 
każdy z nich robił coś na rzecz wspólnej 
całości. Widziałam swobodę, spokój, ja-
sność w dzieleniu obowiązków i zabawę 
całej tej rodziny, pamiętając o tym, że 
była to próba przed występem. Każdy 
z członków tej rodziny miał swój udział 
w tworzonym przedstawieniu. 

 Powracają do mnie słowa Rafała, 
którego Państwo mogli poznać w jed-
nym z poprzednich artykułów. Rafał po-
wiedział, ,że tym co dużo znaczy i uła-
twia, jak wchodzi się w rodzinę zastęp-
czą, to: „Chyba, żeby zacząć wspólnie być 
coś ze sobą razem robiąc. Myśmy zrobili 
wtedy trochę remontu i sprzątania. Takie 
robienie razem było lepsze niż siedzieć 
i patrzeć w telewizor albo tylko gadać”.
 Obserwując Tamtą Rodzinę widzia-
łam taki właśnie działający mechanizm, 
gdzie każda śrubeczka jest po coś, i skła-
da się na większą całość, i sprawia, że 
funkcjonuje ona w taki a nie inny sposób. 
Właśnie na to Drodzy Czytelnicy chce 
zwrócić Waszą uwagę kończąc cykl arty-
kułów na temat Rodzin Zastępczych.
 Kiedy zaczniecie widzieć w sobie chęć 
by rozpocząć proces rekrutacyjny na Ro-
dzinę Zastępczą, a może już nią jeste-
ście. Gorąco zapraszam Was do przyjrze-
nia się i zastanowienia, jak pracuje Wasza 
rodzina. Chcąc dać siebie, swoją Rodzinę 
komuś nowemu, dajcie mu również od-
powiednie miejsce, aby mógł poczuć się 
częścią całości, a nie jedynie mógł się 
przyglądać, jak funkcjonujecie i gdzieś 
koło Was się pętać, jako ten, komu uży-
czacie miejsca do życia. 

Marta Parnicka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rodziny Zastępcze - podstawowe zagadnienia

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
(22) 728 18 64, reklama@gazetawpr.pl

W dniu 7 grudnia 2009 r. Bur-
mistrz Gminy Brwinów podpi-
sał umowę z  fi rmą „SAFEGE” 
S.A. z siedzibą w Warszawie na 
usługi Inżyniera Kontraktu dla 
zadania polegającego na budo-
wie sieci wodociągowej w Otrę-
busach i  w  Kaniach. Inżynier 
Kontraktu to zespół ekspertów 
działających w  imieniu Gminy 
Brwinów, którzy pełnią funk-
cję nadzoru inwestorskiego. In-
żynier Kontraktu czuwa, aby 
kontrakt zawarty pomiędzy In-
westorem a  wykonawcą robót 
budowlanych realizowany był 
zgodnie z  wymaganiami tech-
nicznymi, jakościowymi, ter-
minowymi. Nadzór Inżyniera 
Kontraktu jest konieczny Gmi-
nie w  sprawnym i  komplekso-
wym monitorowaniu prac bu-
dowlanych, na podstawie które-
go gmina będzie ubiegać się o re-
fundację poniesionych nakła-
dów na budowę wodociągów od 
Unii Europejskiej. Instytucja In-
żyniera Kontraktu jest zalecana 
w związku z realizacją inwestycji 
w oparciu o warunki kontrakto-

we FIDIC. Usługa fi rmy SAFEGE 
trwać będzie przez 26 miesięcy, 
a jej koszt wyniesie 375.760 zł.
Ponadto uprzejmie informujemy, że ca-
ły wniosek do Funduszu Spójności pn. 
„Czyste życie – kompleksowa gospodar-
ka wodno-ściekowa na terenie Gminy 
Brwinów” jest nadal oceniany przez Mi-
nisterstwo Środowiska. W niecierpli-
wością czekamy na zakończenie 
weryfi kacji, wyznaczenie terminu 
podpisania umowy na dofi nanso-
wanie i możliwość ogłoszenia ko-
lejnych przetargów na kanalizacje 
i wodociągi.
 Oznacza to, że jest ogromna 
szansa dla przyspieszenia budo-
wy kanalizacji sanitarnej w Gmi-
nie Brwinów, gdyż po zatwierdzeniu 
projektu przez Komisję Europejską będzie 
możliwe uzyskanie ponad 100 mln zł do-
tacji.
 Przypominamy, że Projekt 
„Czyste życie…” polega na wybu-
dowaniu sieci kanalizacji sanitar-
nej o długości ok. 120 km w Brwi-
nowie, Otrębusach, Kaniach 
i  Parzniewie, sieci wodociągowej 
o  długości ok. 30 km w  Otrębu-
sach, Kaniach i Parzniewie, pom-

powni sieciowych wody w  Brwi-
nowie i  w  Otrębusach oraz roz-
budowie Stacji Uzdatniania Wody 
w Brwinowie i w Parzniewie.  
 W sierpniu 2009 r., natychmiast 
po podjęciu uchwały Rady Miej-
skiej o przeznaczeniu koniecznych 
pieniędzy w wysokości 24 mln zł, 
został ogłoszony przetarg na bu-
dowę ponad 26 km sieci wodocią-
gowej w Otrębusach i w Kaniach 
w następujących ulicach:
- Otrębusy – Borówki, Bukowa, Cze-
remchy, Dąbrowskiej, Dunina, dz. 
414, dz. 442/17, dz. 697, dz. 1044, 
Helenowska, Jeżynowa, Klono-
wiec, Kolberga, Komorowska, Li-
powa, Łąkowa, Na Skraju, Orze-
chowa, Owocowa, Piaseckiego, 
Polna, Poziomki (od Orzechowej 
do Różanej), Projektowana, (mię-
dzy Natalińską a  Wiejską), Prze-
jazdowa, Pszczelińska (sięgacz po-
łudniowy), Różana, Sadowa (od 
Owocowej do rejonu Warszaw-
skiej), Spacerowa, Sygietyńskiego 
(od Sadowej do Kolberga), Świer-
kowa, Tarniny, Tęczowa, Toeplitza, 
Torfowa, Tulipanowa (od Pszcze-
lińskiej), Warszawska, Wesoła, 

Projekt „Czyste życie” – podpisana umowa z Inżynierem Kontraktu
Wiejska (sięgacze południowy 
i zachodni), Wrzosowa, Zacisz-
na i Zielona;
- Kanie – Chopina, Cicha, dz. 
166/7, Działkowa, Górna, Jasna, 
Kolejowa (od Warszawskiej), 
Kręta, Krótka, Kwiatowa, Le-
śna, Miłosna, Moniuszki, Nada-
rzyńska, Niecała, Parkowa, Par-
tyzantów, Piaskowa, Piłsudskie-
go, Polna, Promienna, Radosna, 
Różana, Słoneczna, Słowackiego, 
Słowicza, Spacerowa, Spokojna, 
Strefowa, Szczęsna, Szkolna, Tu-
rystyczna, Urocza, Warszawska, 
Wiosenna, Wiśniowa, Źródlana, 
Żurawieńcowa.
 W dniu 26 października br. 
otwarto oferty i w chwili obecnej 
trwa ich weryfi kacja. W  przy-
padku gdy nie będzie protestów 
i odwołań możliwe będzie pod-
pisanie na początku stycznia 
umowy na budowę wodociągów. 
Planowany termin zakończe-
nia budowy jest wyznaczony na 
22 miesiące od dnia podpisania 
umowy.

Andrzej Guzik
Burmistrz Gminy Brwinów

Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych radością i miłością

niosących spokój i odpoczynek 
oraz

Nowego 2010 Roku
pełnego optymizmu i szczęścia

życzy
Mieszkańcom Gminy Brwinów

Burmistrz Gminy Brwinów
Andrzej Guzik
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NOWY OUTLET W PRUSZKOWIE 

Pruszków, ul. B.Prusa 47

Darmowe Złomowanie pojazdów, 
transport  gratis 502 534 080 

Automoto - sprzedam

Fiat 126p , 650cm3, 91r, 502 276 103 

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

Sprzedam Ford Mondeo Combi, 95r 
600 981 021 

Kupię

Antykwariat kupi dawne 
książki tel. 22 622 11 54 

Sprzedam

Drewno liściaste do kominka 
880 271 180 

Usługi

Anteny – montaż, serwis 603 375 875 

Cement i kostka brukowa 
022 499 56 98 

Domofony - montaż, serwis 
603 375 875 

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

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

Inżynier emeryt wykona drobne 
prace domowe – jak sąsiad 
603 927 967

Dam pracę

Kierowca kat. C+E, po kraju, 
z okolic Grodziska Maz. 
601 327 327, 
601 213 415

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

W zakładzie kamieniarskim , 
na stałe, z doświadczeniem, 
Milanówek 
505 58 64 58

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. 
PRUSZKÓW I OKOLICE 
511 262 175

Nieruchomości - do wynajęcia

Nowe ładne mieszkanie, Grodzisk 
Maz. 602 348 152

Nauka

Angielski dojeżdżam 607 596 383

Matematyka 603 713 495

Automoto - kupię

Każde auto gotówka 600 475 484

Każdy 502 968 566

Każdy sprawny 604 157 703

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
CENTRUM EDUKACYJNE PERFEKT

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

Niskie 
czesne!

PORADNIA SPECJALISTYCZNA

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25

SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

WULKANIZACJA!

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

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

CZĘŚCI  NOWE I UŻYWANE

Okna PCV, aluminum, drewno

Drzwi wewnetrzne, zewnetrzne

˚aluzje, Rolety
Moskitiery, Parapety

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

PROFIL
okna i drzwi

RATY

Zapraszamy do pływalni 
KAPRY ul. Andrzeja1 w Pruszkowie

KREDYTY
 Hipoteczne, Gotówkowe,

Konsolidacyjne 
na oświadczenie i nie tylko

 tel. 603 401 881
Wyślij SMS - oddzwonimy!

RATY
drzwi
okna

w wn rzn
z wn rzn an w a aniow

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

r zk w o i zki aw

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

BIURO REKLAMY I OGŁOSZEŃ 
Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19 lok. 7 - czynne w godz. 8.30-16.30

tel/fax: (022) 728 18 64, 
tel. (0) 666 505 705,
email: ogloszenia@gazetawpr.pl

Kostka brukowa, bogaty wybór – 
niskie ceny 607 302 639 

Malowanie, układanie paneli 604 498 177 

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

Projektowanie wnętrz 514 040 384 

Tipsy Grodzisk Mazowiecki, tanio, 
wolne terminy, 508 109 243

Układanie kostki brukowej, solidnie  
605 548 241

Układanie kos  tki brukowej i 
granitowej, 660 306 446 

Usługi hydrauliczne. Pełen 
zakres.Solidnie.tel.0602681344. 

Usługi glazurnicze 
609 316 765 

Usługi remontowo-budowlane 
666 257 144

Wylewki agregatem 608577428. 

Wylewki betonowe 600086995  

Wydaje ci się, że nie stać 

cię na usługi prawnika?

Nasza firma specjalizuje się 
w obsłudze prawnej dla 
małych i średnich 
przedśiebiorstw

Zadzwoń: 668-397-627

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
(22) 728 18 64
reklama@gazetawpr.pl
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• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej

• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga

• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób

• bezpieczeństwo

• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki

• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym

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

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

• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu

• własna biblioteka

• stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne

• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie)

• taniec

• koło strzeleckie

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

Z UPRAWNIENIAMI 

SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Gimazjum 
Społeczne 

Z UPRAWNIENIAMI 

SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

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

USŁUGI
KSIĘGOWE

 rejestra je zia al o i   
   gospo ar z

 ksi gowa o s uga 
   firm

 ka r  i p a e
 
 o li ze ia A  

   u ow i two
 rozli ze ia ro z e

 

Nowe atrakcyjne 
lokalizacje

powierzchnia 

od 88 m2 do 170 m2 

cena już od 

390 000 zł

Biuro sprzedaży:

ul. Nadarzyńska 77

05-825 Grodzisk Maz.

Oferta w internecie:

www.makbud.pl

makbud@makbud.pl

Kontakt:

tel: (022) 755 77 95

kom: 0 695 702 802

Sprzedaż segmentów i bliźniaków

Fryzjerstwo
w domu klienta
Baleyage od 65 zł!

Pruszków, Piastów, Komorów

502 099 933

nowy portal regionalny

Zamieść bezpłatną reklamę swojej fi rmy 
w nowym portalu regionalnym WPR24.pl
Dodaj swoją prezentację do Katalogu Firm

Wejdź na  www.wpr24.pl  i dodaj za darmo swoją fi rmę!

Niech magiczna moc Wigilijnego wieczoru przyniesie Ci spokój i radość. 

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a 

Nowy Rok obdaruje Ciebie pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech spełnią się wszystkie Twe marzenia.

Zbigniew Makowski
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T
egoroczne Mistrzostwa 
Świata odbyły się na przeło-
mie października i listopa-
da w Kanadzie – ojczyźnie 
sportów psich zaprzęgów. 
Mimo, że dla Marka i Zoi 

był to pierwszy  czempionat świata 
wystartowali bez kompleksów. Efekt? 
W bikejoringu zdobyli tytuł wicemi-
strzowski – tuż za Norwegiem Victo-
rem Larsenem, trenującym kolarstwo 
zawodowo. W canicrossie, wraz z pol-
ską sztafetą sięgnęli po złoto!  Indywi-
dualnie w tej dyscyplinie Marek i Zoja 
wywalczyli brązowy medal. 
 - Trenujemy razem dopiero od 
wiosny ubiegłego roku – mówi świe-
żo upieczony wicemistrz świata – Zo-
ja jest psem rasy greyster. Te psy uwiel-
biają biegi szybkościowe na średnich 
dystansach. W zaprzęgu z rowerzystą 
stanowią idealną parę. Zoja jest jednak 
wyjątkowa nawet jak na predyspozy-
cje swojej rasy. Bieganie to jej żywioł. 
Miałem nadzieje na sukcesy, ale nie 
przypuszczałem, że przyjdą tak szyb-
ko!
 Marek skromnie nie wspomina, że 
to człowiek jest liderem bikejoringo-
wego tandemu i bez niego sukcesy nie 

byłyby możliwe. Sam jest absolwen-
tem AWF, trenerem kolarstwa i lek-
kiej atletyki, instruktorem sportów 
psich zaprzęgów. Od dziecka uwiel-
biał rower i  dyscypliny lekkoatle-
tyczne. Od zawsze lubił też zwierzęta. 
Wybór bikejoringu był więc wyborem 
naturalnym i oczywistym. W tej dys-
cyplinie liczy się nie tylko szybkość 
i kondycja obojga, ale zgranie i zro-
zumienie. Człowiek kieruje psem tyl-
ko za pomocą komend głosowych, 
a  przy prędkościach dochodzących 
do 50 km/godz  nie ma czasu na ich 
powtarzanie. Niewykonanie ich przez 
psa zazwyczaj natychmiastowo koń-
czy się wypadnięciem z trasy i utratą 
szans w zawodach.
 Codzienne treningi na komorow-
skich polach szybko przyniosły ocze-
kiwane efekty. Już po paru miesią-
cach, jesienią ubiegłego roku wywal-
czyli srebrny medal na Mistrzostwach 
Europy w Czechach. W tegorocznym 
Pucharze Europy rozgrywanym 
w  warszawskim Rembertowie było 
jeszcze lepiej – zdobyli złoto. 
 - Bikejoring to świetny pomysł na 
rekreację dla każdego – przekonuje 
Marek Długołęcki – Jeśli masz rower 

Mieszkają na granicy Komorowa i Pruszkowa. Marek 
Długołęcki i jego suczka Zoja mimo, że trenują 

razem zaledwie od półtora roku, zdobyli właśnie 
wicemistrzostwo świata w bikejoringu i mistrzostwo 

świata w sztafecie canicrossowej.

Mieszkaniec Komorowa 
i jego pies medalistami 

na Mistrzostwach Świata

Bikejoring – to najszybsza dyscyplina sportów psich zaprzęgów. Zawodnik 
jedzie na rowerze, a przed nim na specjalnej amortyzowanej smyczy 
i w specjalnej uprzęży, wspomaga go biegnący pies. Mimo terenowej trasy 
(zazwyczaj leśne i polne drogi) tandem taki może osiągać na prostych 
odcinkach prędkości większe niż kolarze szosowi. Dystans do pokonania to 
zazwyczaj 5 do 10 km.

Canicross – to dyscyplina bardzo podobna do poprzedniej, ale bez roweru. 
Zastąpić go muszą zawodnikowi własne nogi. Tu prędkości są oczywiście 
mniejsze, bo wydolność biegowa człowieka jest jednak znacznie niższa od 
wspomagającego go psa.

i psa, który lubi biegać, nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby w ten sposób łą-
czyć przyjemne z pożytecznym. Trze-
ba jednak przy tym pamiętać, że dla 
obustronnego bezpieczeństwa smycz 
powinna być elastyczna, by amorty-
zować szarpnięcia. No i powinna być 
przypięta do uprzęży opinającej piersi 
i grzbiet psa, a nie do tradycyjnej ob-
roży na jego szyi. Latem gdy tempera-
tura przekracza 15-20°C spacery takie 
nie mogą być zbyt długie i  to pies po-
winien dyktować ich tempo. 
 Popularyzacja bikejoringu w Pol-
sce, także jako szeroko dostępnej re-
kreacji, to jeden z celów jakie założył 
sobie nasz wicemistrz świata. 

Olgierd Lewan

Lider Pruszków: nie tak miało być
KOSZYKÓWKA Celem zespołu 
Blachy Pruszyński Lider Pruszków 
na ten sezon jest miejsce w play-
off, czyli pierwsza „ósemka”. Bilans 
trzech zwycięstw w trzynastu 
meczach powoduje jednak, że na 
półmetku sezonu zasadniczego 
pruszkowianki plasują się w dolnej 
części tabeli. To spowodowało nawet 
zmianę na stanowisku trenera.

P
ruszkowska koszykówka ko-
bieca wróciła do elity po po-
nad dwudziestu latach. Lide-
rowi udał się mecz inaugu-
racyjny, gdyż we własnej hali 

przegrał z mistrzyniami Polski, Loto-
sem Gdynia zaledwie dwoma punk-
tami. – Jeśli w kolejnych meczach bę-

dziemy grać na jeszcze lepszym po-
ziomie, to jestem spokojny o realiza-
cję naszych założeń – mówił wówczas 
prowadzący zespół Jacek Rybczyński. 
Po trzech kolejnych meczach nastroje 
w drużynie mogły być równie dobre. 
W drugim spotkaniu, również roze-
granym w Pruszkowie, Lider wyraź-
nie pokonał ŁKS Łódź 83:56. Wpraw-
dzie pierwsze wyjazdowe spotkanie 

zakończyło się porażką z Energą To-
ruń, to po powrocie na własny parkiet 
Liderki znów okazały się lepsze, tym 
razem od MUKS Poznań (67:55). Po 
czterech meczach pruszkowianki mia-
ły dwa zwycięstwa i dwie porażki. To 
niezły bilans jak na beniaminka. Ter-
minarz rozgrywek tak został ułożony, 

że w trzech kolejnych meczach nasz 
zespół musiał zmagać się z czołowy-
mi zespołami w kraju. Jak się niestety 
okazało, Lider był zbyt słaby, aby spro-
stać temu wyzwaniu. Przyszły więc 
porażki kolejno z  AZS PWSZ Go-
rzów, który obecnie jest liderem tabe-
li, CCC Polkowice i Odrą Brzeg. Prze-
łamanie nastąpiło w meczu w Prusz-
kowie, gdy przeciwnikiem był inny 
beniaminek, Artego Bydgoszcz. Obie 
drużyny zapewne pamiętały mecze 
z  poprzedniego sezonu, gdy dwu-
krotnie lepsze okazywały się prusz-
kowianki. Tym razem było podobnie. 
Lider wygrał 73:67, ale póki co, było to 
ostatnie zwycięstwo naszego zespołu. 
Po trzech kolejnych przegranych me-
czach, z Uteksem Rybnik, Ineą AZS 
Poznań i Tęczą Leszno, do dyspozy-
cji zarządu klubu oddał się trener Ja-
cek Rybczyński. Powodem była zbyt 
niska pozycja zespołu w tabeli. Dymi-
sja została przyjęta, a dotychczasowe-
go szkoleniowca zastąpił dobrze zna-
ny w Pruszkowie Arkadiusz Koniec-
ki. Kibice pamiętają go z czasów, gdy 
prowadził męską drużynę Old Spice 
Pruszków. Wówczas, koszykarze zajęli 
szóste miejsce w ekstraklasie. W tym 
samym czasie, w którym zatrudnio-
no nowego trenera, zwiększona zo-

stała również kadra zawodniczek. Ze-
spół wzmocniła młoda Amerykanka 
Dellena Criner. Poważnym testem dla 
całego zespołu i nowego trenera był 
mecz w hali Znicza z Wisłą Can Pack 
Kraków. Trzecia siła w polskim żeń-
skim baskecie w tym sezonie w lidze 
spisuje się nieco słabiej i na półmet-
ku zajmują czwarte miejsce, ale za to 
nie ma sobie równych w Eurolidze. Po 
szóstym zwycięstwie z rzędu na euro-
pejskich parkietach drużyna „Białej 
Gwiazdy” przyjechała do Pruszkowa 
po zwycięstwo. Swój cel niestety osią-
gnęła, nie napotykając praktycznie 
żadnego oporu. Trener Koniecki dał 
szansę gry każdej zawodniczce, aby 
mieć przegląd składu przed rundą re-
wanżową. Po pierwszej części sezonu 
widać już, że strzałem w  dziesiątkę 
było ściągnięcie trzech Amerykanek, 
Ashley Shields, Tracy Gahan i LaToi 
Bond. Shields jest najbardziej eksplo-
atowaną zawodniczką Lidera, zdo-
była też najwięcej punktów. Najbar-
dziej skuteczna w rzutach za trzy jest 
natomiast Bond. Już dziś rozpoczy-
na się runda rewanżowa. Lider walkę 
o awans do strefy play-off  rozpocznie 
od wyjazdowej potyczki z obrońcą ty-
tułu, Lotosem Gdynia.

Mariusz Markowski

DYSCYPLINA

Wicemistrzowie Świata z Komorowa. Marek Długołęcki i jego suczka Zoja [Fot. OL]

KOSZYKÓWKA Ashley 
Shields jest najskuteczniejszą 
zawodniczką Ford Germaz 
Ekstraklasy po pierwszej części 
sezonu - wynika ze statystyk 
podanych przez PAP.
 
Shields w trzynastu meczach zdo-
bywała średnio 20,6 pkt. Druga w 
zestawieniu Melanie Th omas z Ar-
tego Bydgoszcz może pochwalić się 
średnią 18,8. Na trzecim miejscu 
jest zawodniczka Lotosu Gdynia, 
Shameka Christon (17,3).
 Ashley Shields należy również 
do czołówki ligi w klasyfi kacji prze-
chwytów. Amerykanka ze średnią 
3,4 przechwytu na mecz zajmuje 
drugie miejsce, ex aequo z Agniesz-
ką Skobel z Inei AZS Poznań. W ze-
stawieniu tym prowadzi koszykar-
ka Odry Brzeg Jazmine Sepulveda 
(3,8).
 Shields przeszła do Pruszkowa 
przed obecnym sezonem. Wcze-
śniej występowała w Dudzie Lesz-
no, gdzie również była najskutecz-
niejsza w całej ekstraklasie. Staty-
styki pokazują, że ściągnięcie Ame-
rykanki do Lidera było strzałem w 
dziesiątkę.     (mm)

Ashley Shields 
najskuteczniejsza

nowy portal regionalny
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Paweł Boniecki jechał Hondą Civic, 
chociaż początkowo kierować nią miał 
Hubert Frankowski. Bonieckiemu jed-
nak podczas testów częściowo spłonęło 
Renault Clio R3, więc ostatecznie po-
jechał Hondą, a Frankowski wystarto-
wał Oplem Astrą GSI. Pech Bonieckie-
go nie opuszczał także podczas same-
go rajdu, gdyż na starcie do drugiego 
OS, ukręcił półoś i musiał wycofać się 
z rywalizacji. Mimo to został zaproszo-
ny do przejazdu pokazowego podczas 
słynnego odcinka na ul. Karowej. Na 
szczęście do tego czasu udało mu się 
wyremontować auto.
 Frankowski miał słaby począ-
tek rajdu. Na pierwszym OS na Żera-
niu pomylił trasę przez co stracił cen-
ne sekundy. Później było coraz lepiej, 
a ostatecznie w klasyfi kacji generalnej 
zajął 58. miejsce. Najbardziej zadowo-
lony był z odcinka na Bemowie, gdzie 
jest ustawiony specjalny mostek. Ki-
bice zawsze z uwagą obserwują wyso-
kość skoku na nim, a w tym roku jed-
nym z najdłuższych może pochwalić 
się właśnie nasz kierowca. – Jestem za-
dowolony z całego rajdu. Miejsce nie 
było istotne, takie krótkie imprezy to 
po prostu dobra zabawa – powiedział 
nam Hubert Frankowski.
 Tegoroczny Rajd Barbórki wygrał 
Tomasz Kuchar jadący Peugeotem 307 

Rajd Barbórki: pruszkowianie w klasyku
MOTOSPORT W sobotę, 5 grudnia odbył się Rajd Barbórki, który tradycyjnie kończył sezon rajdów 
samochodowych w Polsce. Wystartowało w nim dwóch kierowców z naszego regionu, Hubert 
Frankowski i Paweł Boniecki.

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

DOÂWIADCZENI SPECJALIÂCI
NOWOCZESNE APARATY
CERTYFIKAT PTU
KRÓTKIE TERMINY

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

KOLARSTWO W 2011 roku 
w Pruszkowie odbędą się 
mistrzostwa świata kurierów 
rowerowych. Takie imprezy odbywają 
się co roku na całym świecie. 
Organizatorzy są już po pierwszych 
rozmowach z władzami miasta.

O   wyborze Pruszkowa na go-
spodarza mistrzostw zadecy-
dowało głosowanie wszyst-
kich kurierów, którzy uczest-

niczyli w  tegorocznych zawodach 
w Tokio. Centrum wydarzenia ma być 
BGŻ Arena. Wiadomo, że impreza 
odbędzie się w czasie wakacji 2011 ro-

Kurierzy rowerowi opanują pruszkowski welodrom
ku. Dokładny termin uzależniony jest 
od mistrzostw świata juniorów w ko-
larstwie torowym, które w  sierpniu 
również odbędą się na pruszkowskim 
welodromie. Jak powiedział przedsta-
wiciel organizatorów, odbyły się już 
wstępne rozmowy z władzami Prusz-
kowa, które zakończyły się pomyślnie.
 Mistrzostwa świata kurierów ro-
werowych to bardzo widowiskowa 
impreza. Na rowerach z tzw. ostrym 
kołem odbywają się m.in. takie kon-
kurencje jak stójki, kółka do tyłu, czy 
ślizgi. Poza tym na rowerach z typo-
wym napędem rozgrywana jest kon-
kurencja main race, która ma po-

dobne zasady jak bieg przełajowy. 
W Pruszkowie terenem tej rywaliza-
cji zostałby najprawdopodobniej Park 
Potulickich. Inną ciekawą konkuren-
cją jest alleycat, czyli wyścig w ruchu 
ulicznym. Jeżeli doszłoby do niego 
w naszym mieście, ze względu na pro-
blemy komunikacyjne i korki, odbył-
by się najpewniej w nocy.
 Pierwsze mistrzostwa świata ku-
rierów rowerowych odbyły się w Ber-
linie w 1992 roku. Polska gościła już 
tego typu zawody w 2004 roku. Wów-
czas na warszawskiej Skrze odbyły się 
mistrzostwa Europy.

Mariusz Markowski

WRC. To czwarte w jego karierze zwy-
cięstwo w tym klasyku. W ten sposób 
wyrównał rekord Pawła Przybylskiego 
i Mariana Bublewicza. Drugie miejsce 
zajął Włoch Luca Rossetii (Fiat Abarth 
Grande Punto), a trzeci był Michał Soło-

wow (Peugeot 207 S2000). To był ostat-
ni rajd w tym roku. W przyszłym sezo-
nie Hubert Frankowski i Paweł Boniec-
ki wystartują w mistrzostwach Polski. 
Pierwszą imprezę, Rajd Elmot przewi-
dziano na połowę kwietnia.            (mm)

PATRONAT.  W dniach 28 i 29 
listopada odbyła się kolejna 
przedostatnia runda ogólnopolskiego 
turnieju piłkarskiego o puchar 
Prezydenta Pruszkowa, Pruszków CUP 
2009 organizowanego przed Euro 
2012 przez klub Znicz Pruszków, fi rmę 
As Art Media oraz Fundację War-sport. 
Turniej ma na celu propagowanie idei 
współzawodnictwa sportowego dzieci 
i młodzieży z różnych rejonów kraju. 
W turnieju wzięło udział 12 drużyn 
chłopców z rocznika 2000.
 
Zwycięzcą tej edycji turnieju została 
drużyna Pogoń  Siedlce, która w fina-
łowym meczu pokonała reprezentan-
tów Widzewa Łódź 1:0. Trzecie miej-
sce wywalczyła drużyna OSIR z Ży-
rardowa a reprezentanci gospodarzy 
turnieju Znicza Pruszków zajęli miej-
sce czwarte. Tytułem najlepszego za-
wodnika uzyskał Patryk Czarnowski 
z drużyny OSIR z Żyrardowa.

 Wręczeniu pucharów towarzy-
szyły występy młodzieżowej grupy 
tanecznej Studia Tańca „AS” dzia-
łającej pod kierownictwem Joanny 
Nowakowskiej przy pruszkowskim 
MOK-u. 
 Ostatnia tegoroczna seria tur-
niejowa odbędzie się w dniach13 
i 14 grudnia br.
 Organizatorzy Turnieju ser-
decznie dziękują Prezydentowi 
miasta Pruszkowa Janowi Starzyń-
skiemu oraz sponsorom impre-
zy: Społem Pruszków, Restauracji 
Presto, fi rmie Stół Polski, Piekar-
ni-Cukierni AK z Otrębus, cukier-
ni Jana Jeżaka, fi rmie Jak u Mamy, 
aptece Polska, fi rmie Koloryt Plus, 
za wsparcie i  pomoc w  realizacji 
projektu.

Kierownictwo Klubu Znicz Pruszków, fi rma 
As Art. Media i Joanna Nowakowska 

– prezes fundacji War-sport

Turniej Pruszków Cup 2009
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