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Sprawdź, gdzie w naszym 
regionie zagra w najbliższą niedzielę 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  S8

REGION

12 tys. zł 
za rządzenie 
gminą
Najwięcej zarabia 
starosta pruszkowski, 
najmniej – burmistrz 
Podkowy Leśnej. 
Przedstawiamy raport 
zarobków włodarzy 
12 gmin naszego regionu 
w kadencji 2010–2014  S4

reklama

L11 dopiero od marca

REGION

Wspólny front 
wobec ZTM
Samorządy naszego 
regionu chcą współdziałać 
w negocjacjach z ZTM 
w sprawie powiększenia 
strefy wspólnego 
biletu. Chodzi też o to, 
by stworzyć w regionie 
przemyślany system 
lokalnej komunikacji   S4

Zarząd Transportu Miejskiego zmienił 
warunki porozumienia w sprawie L11 i pozostałych 
linii funkcjonujących w ramach wspólnego biletu  S2

8

Nowa przychodnia stomatologiczna 
przy ul. Drzymały ma ruszyć już pod 
koniec stycznia  S7



X.2010 XI.2010 XII.2010 I.2011 III.2011

1 października
pierwszy termin uruchomienia (nie doszedł do skutku)

27 grudnia ZTM zmienia 
warunki 
i proponuje nowe 
porozumienie

1 marca 
czwarty 
termin 
uruchomienia 
(planowany)

5 października
unieważnienie przetargu na obsługę linii 
od 18 października (nikt się nie zgłosił)

31 grudnia
upływa termin podpisania 
nowego porozumienia z ZTM

11 października
miasto po unieważnieniu przetargu 5 października 
decyduje o przesunięciu 
uruchomienia na 1 stycznia 2011 r.

1 stycznia
trzeci termin 
uruchomienia 
(nie doszedł do 
skutku)

18 października
drugi termin uruchomienia (nie doszedł do skutku z 
powodu unieważnienia przetargu 5 października)

21 listopada
wybory samorządowe

ok. 10 stycznia
ostateczny termin 
rozpoczęcia 
procedury 
przetargowej, by 
zdążyć na 1 marca

?

ZTM w ostatniej chwili 
zmienił warunki

z drugiej
strony

Na spotkaniu przedstawicieli 
samorządów wszyscy doszli do wniosku, 
że trzeba demonstrować wspólny front 
myślenia  S4

Jan Pazio  sekretarz gminy Grodzisk Mazowiecki

CYTAT TYGODNIA

Finał WOŚP 
już w najbliższą 

niedzielę  S8

19.
2 www.wpr24.plPiątek, 7 stycznia 2011

Ucichły wystrzały korków od 
szampana i petard. Wyczerpały 
się zapasy fajerwerków. Toasty 
wzniesione i spełnione, życzenia 
poskładane, postanowienia pod-
jęte. Zakończyły się sylwestrowe 
bale i noworoczne koncerty. 
Ekipy porządkowe wywożą ostat-
nie kontenery wypełnione pud-
łami po telewizorach, kartonami 
od laptopów i góry opakowań po 

prezentach i innych świątecznych dobrach. To znak, 
że uroczystości związane z powitaniem nowego roku 
mamy już defi nitywnie za sobą. Żarty, proszę Państwa, 
się skończyły, a jeśli nawet nie, to koniec ich jest bliski. 
Rozpoczął się czas próby charakteru, czyli spełniania 
noworocznych postanowień, realizacji obietnic i celów. 

Część z nas aktualnie rzuca palenie albo inne paskudne 
przyzwyczajenia. Jedni z nas właśnie zaczynają prowa-
dzić zdrowy i aktywny tryb życia, inni odchudzać się. 
Ktoś postanowił podjąć trud codziennej rowerowej prze-
jażdżki, ktoś zamówił karnet na siłownię albo pływalnię, 
a jeszcze ktoś inny postanowił nadrobić zaległości 
ze znajomości języków obcych, rozpoczął naukę tańca 
towarzyskiego albo zapisał się na kurs obsługi kompute-
ra. I bardzo dobrze. Nowy rok jest znakomitą okazją 
do podejmowania śmiałych decyzji, trudnych postano-
wień, wytyczania ambitnych celów i zobowiązań. Tym 
bardziej, że rok to nie byle jaki. Tak jak jego honorowi 
patroni. Mocą ustawy sejmowej będzie to rok polskich 
noblistów Marii Skłodowskiej-Curie oraz Czesława 
Miłosza. Ponadto 2011 będzie Międzynarodowym Rokiem 
Chemii, Międzynarodowym Rokiem Lasów, Rokiem 
Świętego Maksymiliana Kolbego, a gdyby komuś było 
mało, to również Rokiem Turystyki Rodzinnej w PTTK. 

Myślę, że w takim roku i w tak doborowym towarzystwie 
zrealizowanie noworocznych postanowień i zobowiązań 
będzie dla Państwa zwyczajną formalnością, a porzuce-
nie nałogu palenia tytoniu dziecinną igraszką. Wiem 
coś o tym, bo osobiście rzucałem go kilkanaście razy.  
I za każdym razem się udawało. Czego i Państwu życzę.

ZDANIEM NACZELNEGO

Noworoczne 
postanowienia

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny

W arszawski Zarząd 
Transportu Miej-
skiego w ostatniej 
chwili zmienił wa-

runki i proponuje nowe porozu-
mienie w sprawie współfi nanso-
wania przez Pruszków linii L11, 
a także Szybkiej Kolei Miejskiej, 
Kolei Mazowieckich i nocnej linii 
autobusowej N85.

O plano wanych zmiana ch 
pruszkowski magistrat został po-
informowany przez ZTM 27 grud-
nia. „Ze względu na ograniczenia 
budżetowe, które dosięgły również 
i ZTM, w 2011 roku nie jest możli-
we współdziałanie na dotychczas 
przedstawianych Państwu zasa-
dach” – pisze dyrektor ZTM Leszek 
Ruta w piśmie do Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie. Jak informuje, 
uruchomienie linii L11 od 1 marca 
2011 r. będzie możliwe pod wa-
runkiem podpisania do 31 grudnia 
2010 r. nowego porozumienia.

Bo były wybory

Z wcześniejszych ustaleń i zapo-
wiedzi i to zarówno przedstawi-
cieli władz Pruszkowa, jak i ZTM 
wynikało jednak, że w tym czasie 
powinny już trwać ostatnie przygo-
towania do uruchomienia L11.

21 grudnia, zaniepokojeni bra-
kiem jakichkolwiek informacji 
o przetargu na obsługę L11, za-
pytaliśmy ZTM, co w tej sprawie 
słychać. – Planujemy uruchomie-
nie linii w dniu 1 mar ca 2011 r.
– poinformował nas rzec znik 
ZTM Konrad Klimczak. Zapyta-
ny o powód takiego opóźnienia 

SKM i KM ponos zonych przez 
Gminę wynosi ponad 2,5 mln zł  
rocznie. Jest to koszt zdecydowa-
nie wyższy od prognozy przed-
stawionej przez ZTM w piśmie  
z 28.08.2010 r. i potwierdzanej na 
spotkaniach Zastępcy Prezydenta 
Miasta Pruszkowa i Burmistrza 
Piastowa z  D yrektorem Z TM 
Panem Leszkiem Rutą” – pisze 
Andrzej Kurzela. Jak informuje, 
ZTM zaproponował na 2011 r . 
koszty współfi nansowania linii 

funkcjonujących w ramach wspól-
nego biletu ZTM o 56 proc. wyższe 
od ubiegłorocznych. Jak podkreśla 
wiceprezydent Kurzela, brak jest 
uzasadnienia dla tak znacznej 
podwyżki.

Co po 1 marca?

Władze Pruszkowa porozumienia 
nie podpisały. Gmina zwróciła się 
do ZTM o zorganizowanie spot-
kania stron porozumienia w celu 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 
A jest co wyjaśniać, bo sprawa nie 
dotyczy tylko linii L11, ale także 
działających w ramach wspólnego 
biletu linii kolejowych i autobu-
sowej nocnej. Miasto Pruszków 
wystąpiło też do ZTM o to, by do 
1 marca linie te działały na dotych-
czasowych warunkach. Pozostaje 
wierzyć, że strony się dogadają, bo 
w przeciwnym razie nie będzie nie 
tylko L11, ale w ogóle wspólnego 
biletu w Pruszkowie.

Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@wpr24.pl

odpowiedział nam 30 grudnia, że 
wynika ono ze zmiany władz po 
listopadowych wyborach. – Prze-
targ, po perturbacjach związanych 
z wybor ami s amorządowymi 
i ukonstytuowaniem się nowej rady 
może zostać ogłoszony dopiero 
w 2011 roku, sama procedura wy-
łonienia wykonawcy może zająć 
nawet półtora miesiąca. Dlatego 
założyliśmy najbezpieczniejszy 
termin 1 marca – dodał. O zmianie 
warunków ani słowa od ZTM nie 
usłyszeliśmy, choć wówczas już 
na biurku prezydenta Pruszkowa 
leżało pismo od dyrektora Ruty.

Warunki są nie 
do przyjęcia

Wiceprezydent Pruszkowa An-
drzej Kurzela na stronie interne-
towej pruszkow.pl wyjaśnia, że 
proponowane przez ZTM no we 
porozumienie jest w t ej chwi-
li dla mias ta nie do przyjęcia.  
„Zgodnie z przedstawionym za-
łącznikiem do Porozumienia wy-
sokość kosztów funkcjonowania 

PRUSZKÓW | Linia autobusowa L11 najwcześniej od 1 marca

56 
proc. więcej niż 
w 2010 r. żąda w tym 
roku od Pruszkowa 
ZTM za obsługę linii 
funkcjonujących w ramach 
wspólnego biletu

Wbrew dotychczasowym 
zapowiedziom, autobusy 
linii L11 nie wyjechały 
1 stycznia na ulice 
Pruszkowa. I na pewno 
nie wyjadą wcześniej 
niż w marcu.
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Linia Z2 zastąpiła od 3 s tycznia 
piastowską linię autobusową L12. 
Z2 będzie funkcjonować do czasu 
rozstrzygnięcia nowego przetar-
gu na obsługę linii L12, którego nie 

można było przeprowadzić w ubie-
głym roku ze względu na wybory 
i zmianę władz. Z2 ma funkcjono-
wać do końca lutego, a od 1 marca 
przywrócona zostanie linia L12. Dla 
pasażerów nic się jednak nie zmie-
nia. Z2 kursuje tą samą trasą i obo-
wiązuje na niej wspólny bilet ZTM 
oraz wszystkie bilety ważne w drugiej
strefie.                    (ASR)

W skrócie

Zamiast L12 
będzie jeździć Z2

Od 3 stycznia trzy poranne kursy au-
tobusów z ul. Kwiatowej kończą się 
przy ul. Krakowskiej. Pozostałe – na 
ul. Okólnej przy Biedronce, a jeden 
– przy Szpitalu Zachodnim. Trasa: 

Kwiatowa – Kościuszki – Podleśna – 
Leśny Ślad – Podgórna – Wojska Pol-
skiego – Słowackiego – Starodęby 
– Mickiewicza – Kościuszki – Piasta 
– Dworcowa – K rakowska – Koś-
ciuszki – Kościelna – Smoleńskiego 
– Dębowa – P iłsudskiego – Wa r-
szawska – Brzozowa – Dębowa – Gra-
bowa – Okólna (Biedronka) – Szpital 
Zachodni.                     (MS)

Zmiany w trasach 
autobusów

PIASTÓWMILANÓWEK

Oferty były za drogie

N ie wyłoniono prze-
woźnika, który miał
obsługiwać miejską
komunikację autobu-

sową do końca 2012 r. Dwa prze-
targi na obsługę linii współfi -
nansowanych przez miasto unie-
ważniono, bo najtańsze oferty 
przewyższały kwoty, jakie mia-
sto przeznaczyło na ten cel.

Przetargi dotyczyły obsługi  
dwóch linii: Osiedle S taszica
– Żbików i Osiedle Staszica – Ko-
morów. – Biorąc pod uwagę gło-
sy mieszkańców, w warunkach
przetargu podnie śliśmy wy -
magania wobec przewoźników 
– mówi Elżbieta Korach, naczel-
nik W ydziału In westycji, R e-
montów i Infrastruktury Tech-
nicznej Urzędu Miejskiego w Pru-
szkowie. – Chodziło nam o to, by
przewoźnicy dysponowali lep-
szym taborem, by autobusy były
dostępne dla osób niepełnospraw-
nych i kursowały częściej.

Za obsługę obydwu linii miasto 
zaoferowało 130 tys. zł rocznie, 
a umowa z wyk onawcą miała 
obowiązywać dwa lata.

Najtańsza z ofert w pierwszym 
przetargu opiewała na 49,9 tys. zł
miesięcznie (PKS Grodzisk Ma-
zowiecki), a dwie pozostałe wy-
nosiły po ponad 79 tys. zł mie-
sięcznie (Europa Express City 
i MK-2). – Wysokość zaoferowa-
nych cen przeszła nasze najśmiel-
sze oczekiwania – dodaje Elżbieta 
Korach. – W drugim przetar-
gu zeszliśmy trochę z wymagań, 
ale i to nie przyniosło rezultatu. 
Oferty nadal były za wy sokie 
– tłumaczy naczelnik Korach.

– Za sumę proponowaną przez 
Pruszków nie da się utrzymać li-
nii w takim s tandardzie, by pa-
sażerowie byli zadowoleni – po-
wiedział nam Radosław Marek, 
wiceprezes PKS Grodzisk Ma-
zowiecki. Uważa on także, że  
potencjalni wykonawcy czuliby 

się bardziej zachęceni do zaan-
gażowania się w przedsięwzięcie, 
gdyby terminy obowiązywania 
umów były dłuższe niż rok, czy 
dwa lata. Elżbieta Korach tłuma-
czy jednak, że dłuższy okres umo-
wy może oznaczać dla miasta 
skazanie się na niechcianą współ-
pracę, jeśli np. partner okaże się 
niesolidny.

Miasto musi jak najszybciej 
rozwiązać problem z wyłonieniem

 Kwota oferowana przez miasto jest zbyt mała, 
by utrzymać komunikację autobusową na poziomie 
satysfakcjonującym pasażerów – uważają przewoźnicy

Transport publiczny, głupcze…
… te słowa wręcz cisną się na us ta
po lekturze niejednej książki dotyczącej 
inżynierii ruchu i zasad kształto wania 
polityki transportowej. Jednak rzeczy-
wistość jest zgoła inna, gdyż nasi samo-
rządowi politycy nie bardzo wiedzą jakie 
są potrzeby społeczeństwa. I nie dotyczy 
to tylko Pruszkowa czy Grodziska, ale 
o dziwo całej Polski i Unii Europejskiej. 
Badania socjologiczne przeprowadzone 
m.in. w Krakowie i Monachium wskazują, 
iż w opinii lokalnych włodarzy poparcie 

awarii, ale proszę mi wierzyć – Łomianki 
nam zazdroszczą. Wszystko dobrze, ale 
np. jak tu się dostać ze stacji do domu? Co 
zrobić, kiedy ktoś pracuje w miejscowo-
ści sąsiedniej, gdzie kolei nie ma? Ani gmi-
ny, ani t ym bardziej po wiaty nie dbają
o komunikację zbiorową. Niby istnieją 
linie autobusowe, ale szczerze mó wiąc 
na co one pasażerowi, kiedy rozkład jazdy 
nie jest skorelowany z kolejowym? A co 
tu dopiero mówić o integracji taryfowej. 
Ze strony gmin pada argument, iż mają 

ograniczone środki fi nansowe – i jest to 
po części prawda. Jest powiat, ale on 
nie poczuwa się do pomoc y w ramach 
realizacji swego obowiązku. Co cieka-
we, starostowie z Legionowa i Otwocka 
dokładają się do fi nansowania linii pod-
miejskich ZTM czy Wspólnego Biletu. 
Z kolei powiat pruszkowski np. zrezyg-
nował z fi nansowania linii autobusowej 
Pruszków – Raszyn ze względu na niską 
frekwencję. Tylko jak zamawia się dwa 
kursy dziennie to nie dziwne, że nie ma 
zainteresowanych. Póki co, aby dostać 
się z Raszyna do starostwa na Drzyma-
ły należy przesiadać się w Jankach lub 
jechać przez Warszawę. 

Od blisko 20 lat fachowcy namawiają, 
aby utworzyć związek komunikacyjny 
obejmujący Warszawę oraz otaczające ją 

gminy i powiaty. Póki nasi samorządowcy 
nie wzniosą się ponad osobiste animozje 
i nie dostrzegą, iż tylko sprawny transport 
zbiorowy jest sposobem na zmniejsze-
nie zatłoczenia na drogach, pót y głos 
specjalistów pozostanie t ylko woła-
niem na puszczy. I nie pomoże tu no wa 
ustawa o publicznym tr ansporcie zbio-
rowym. Bo najpierw należy chcieć prze-
analizować faktyczne potrzeby i problemy 
– za 1,8 mln zł wydane na jedno przewy-
miarowane rondo można sfi nansować 
przez cały rok sieć linii autobuso wych 
ZTM, jak w Legionowie.

Łukasz Oleszczuk
Stowarzyszenie  Integracji 

Stołecznej Komunikacji SISKOM
oleszczuk@siskom.waw.pl

dla funkcjonowania sprawnego system 
transportu zbiorowego jest o połowę 
niższe od faktycznie wyrażanego przez 
obywateli, czyli ok. 80%. Cieka we jak 
to wygląda w naszym regionie?

Zgodnie z prawem, za transport pub-
liczny na szczeblu lokalnym i ponadlo-
kanym odpowiadają odpowiednio gminy 
i powiaty. W paśmie grodzisko-pruszkow-
skim sprawne połączenie z Warszawą 
gwarantuje kolej – może się to wydać nie-
którym śmieszne w kontekście zimowych 

ZDANIEM EKSPERTA

Pruszków, ul. Anielin 1 (dawniej Al. Wojska Polskiego 9) Lokal Nr 7  |   pruszkow.anielin@nomasvello.pl   |   tel. 782 951 000 
Grodzisk Mazowiecki,  ul. Sienkiewicza 54  (deptak)  |  grodzisk.sienkiewicza@nomasvello.pl   |   tel. 506 203 207

przewoźnika, który będzie ob-
sługiwał komunikację miejską.
Na razie bowiem funkcjonuje ona 
na dotychczasowych zasadach:
autobusy grodziskiego PKS jeż-
dżą bez zmian, bo mias to po 
prostu przedłużyło umowę z tą
fi rmą do końca lutego. – W tej sy-
tuacji dokonujemy analizy całe-
go systemu komunikacji w mieś-
cie – mówi Elżbieta Korach. Jej 
zdaniem, stało się to konieczne 
wobec nawarstwienia się wie-
lu problemów (unieważnione 
przetargi, opóźnienie urucho-
mienia L11 i kolejnej linii w sys-
temie wspólnego biletu, wniosek 
o otwarcie linii autobusowej na
Gąsin) i konieczności szybkie-
go ogłoszenia kolejnego prze-
targu. Zapewnia, że miasto będzie
się starało znaleźć kompromi-
sowe rozwiązania, które pozwo-
lą wybrnąć z tej sytuacji.                      

(ASR)

130
tys. zł rocznie 
zaoferowało miasto 
za obsługę dwóch linii 
autobusowych



W yborcza kampania 
samorządowa mi-
nęła, władze gmin, 
miast i powiatów 

zostały wybrane, przyszła więc 
pora na określenie ich zarobków. 
Większość uchwał związanych 
z tą kwestią została już podjęta. 

Na miesięczne wynagrodzenie 
wójtów, burmistrzów, prezyden-
ta i starostów składają się: wy-
nagrodzenie zasadnicze, doda-
tek funkcyjny, dodatek specjalny 
i dodatek za wysługę lat.

Poza wynagrodzeniami wójto-
wie, burmistrzowie i prezydent 
Pruszkowa dysponują również 
samochodem służbowym lub 
ryczałtem na używanie samo-
chodu p rywatnego d o ce lów 
służbowych oraz telefonem ko-
mórkowym. W większości przy-
padków, w korzystaniu z n ich 
obowiązują miesięczne limity. 
Służbowy telefon komórkowy
mają również przewodniczący 
rad gmin lub miast.

Ustalenie zarobków włodarzy 
w niektórych miejscowościach 

12 tys. zł za rządzenie gminą

zydent dużo większej Warsza-
wy zarabia 13 900 zł – irytował 
się radny.

Również w Raszynie uchwała 
w sprawie ustalenia wynagrodze-
nia nowo wybranego wójta wzbu-
dziła niemałe emocje. Zgłoszo-
ne zostały dwie propozycje. Jed-
na przez radnego z KWW Nasza 
Gmina z n astępującymi staw-
kami: pensja zasadnicza – 5200 zł., 
 dodatek funkcyjny – 1 500 zł.,
dodatek specjalny – 30 proc. wy-

Wspólny front samorządów wobec ZTM

nagrodzenia zasadniczego. Zaś 
radna z KWW Inicjatywa Oby-
watelska zaproponowała nas-
tępujące stawki: pensja zasad-
nicza – 6 t ys. zł., dodatek funk-
cyjny – 2100 zł i dodatek specjalny 
w wysokości 40 proc. wynagro-
dzenia zasadniczego. 

Ostatecznie radni 11 głosami 
przyjęli uchwałę w sprawie wy-
nagrodzenia dla wójta z niższy-
mi stawkami.

Karolina Gontarczyk

REGION
Powstaje porozumienie 
gmin w sprawie transportu 
publicznego. 

Wysokie stawki, jakich chciał 
od samorządów warszawski Za-
rząd Transportu Miejskiego za 
wprowadzenie systemu wspólne-
go biletu, dały powód, by gminy 
porozumiały się i zaczęły działać 
razem.

Tworzy się porozumienie jed-
nostek samorządowych naszego 
regionu, które ma doprowadzić 
do w ypracowania w spólnej 
koncepcji lokalnego transportu 
publicznego. Chodzi już nie tyl-
ko o wspólne negocjacje cenowe 
z ZTM, choć problem, ile gminy 
mają zapłacić za powiększenie 
strefy wspólnego biletu, jest na-
dal kluczowy.

Jeszcze w ubiegłym roku zde-
cydowano o konieczności wypra-
cowania wspólnej polityki wo-
bec ZTM. W porozumieniu mają 
uczestniczyć gminy: Brwinów, 
Jaktorów, Milanówek, Michało-
wice, Piastów, Podkowa Leśna, 
Michałowice, Pruszków i Żyrar-
dów oraz p owiaty: g rodziski, 
pruszkowski i żyrardowski.

– Na spotkaniu przedstawi-
cieli samorządów wszyscy doszli 
do wniosku, że trzeba demon-
strować wspólny front myśle-
nia – mów i Jan Pazio, sekretarz 
gminy Grodzisk Mazowiecki. 
Ustalono wówczas, że powsta-
wanie i działalność porozumienia 
koordynować będzie gmina Gro-
dzisk Mazowiecki. W ubiegłym 
roku prace nad porozumieniem 
przerwały wybory. Obecnie te-
mat powraca na sesjach nowych 

rad. – Zaproponowaliśmy projekt 
porozumienia, którego celem 
miałoby być wyłonienie wyko-
nawcy opracowania wspólnej 
koncepcji lokalnego transportu 
zbiorowego – dodaje Jan Pazio.

Według sekretarza gminy Gro-
dzisk, na styczniowych sesjach 
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wzbudziło niemałe emocje. W Gro-
dzisku Maz. podczas ustalania 
kwoty wynagrodzenia dla bur-
mistrza G rzegorza Be nedyk-
cińskiego, radny Roman Igna-
siak z klubu PiS zwrócił uwagę, 
że dodatek specjalny jest przy-
znawany raz na cztery lata, a nie 
raz na rok. Jego zdaniem, również 
samochód służbowy, który po-
zostaje do dyspozycji burmis-
trza, jest tak naprawdę ukrytym
dodatkiem. – A pr zecież pre-

REGION  |  Analizujemy zarobki włodarzy w nowej kadencji

rady powinny podjąć uchwały 
o przystąpieniu do porozumie-
nia. Dopiero wówczas samo po-
rozumienie będzie mogło być 
podpisane. Następnie plano-
wane jest spotkanie władz gmin 
i przystąpienie do przygotowania 
opracowania, a kiedy to będzie 
gotowe – wystąpienie do ZTM. 
– To jest dopiero początek drogi, 
bo w grę wchodzą duże pienią-
dze – mówi Wiesław Krendzelak, 
kierownik Referatu Technicznej 
Obsługi Miasta Urzędu Miasta 
w Milanówku.

Jak zapewnia Jan Pazio, wła-
dze gminy Grodzisk monito-
rują sprawę i być może pod ko-
niec tycznia będzie można na-
prawdę powiedzieć, że prace 
nad porozumieniem ruszyły 
z miejsca.

 (ASR)

Problem dopłat 
samorządów do 
wspólnego biletu 
jest nadal kluczowy, 
ale chodzi także 
o stworzenie systemu 
lokalnego transportu 
publicznego.

Mieszkańcy walczą 
z wielką wodą

Już od niemal dwóch lat 
mieszkańcy wsi Rusiec 
walczą z wszelkimi 
możliwymi instytucjami 
o udrożnienie koryta 
rzeki Zimna Woda. 
Bezskutecznie. Rzeka 
zdążyła zalać już 
kilkanaście domów 
oraz miejscową szkołę. 

– Koryto rzeki Zimna Woda po-
łożone w Ruścu jest nieczysz-
czone od 20 lat. W związku 
z tym, poziom wody w rzece jest 
wyższy niż w rowach, następuje 
tzw. cofka i zaczyna zalewać 
wieś – tłumaczy Janusz Gajew-
ski, mieszkaniec ul. Rubino-
wej w Ruścu. – Zgłaszaliśmy 
tę sprawę wszędzie, gdzie się 
da: do wójta gminy Nadarzyn, 
do rady gminy, do Starostwa 
Powiatowego w P ruszkowie, 
wreszcie do Urzędu Wojewódz-
kiego w Warszawie. Na próż-
no, nikogo to nie obchodzi. Lu-
dzie mają pozalewane piwnice, 
również w m iejscowej szkole 
został zalany piec, trzeba było 
wypompowywać stamtąd wodę. 
Jeśli gazeta WPR nam nie pomo-
że, to pozostaje nam już chyba 
tylko czekać na potop – dodaje 
nasz czytelnik.

Wieś nie jest zalewana 
przez rzekę

– Przyczyną zalewania posesji 
w Ruścu nie jest rzeka Zimna 
Woda, l ecz b rak k analizacji 
deszczowej – tłumaczy Marek 
Pokorski, dyrektor Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Warszawie. 

– My oczywiście konserwuje-
my tę rzekę, ale tylko w takim 
stopniu, w jakim pozwalają nam 
na to środki fi na nsowe. Bardzo 
chcielibyśmy pomóc mieszkań-
com Ruśca, w tym roku planu-
jemy odmulenie Zimnej Wody, 
ale dopóki nie powstanie tam 
kanalizacja deszczowa, co leży 
w gestii Urzędu Gminy w Na-
darzynie, to sytuacja nie po-
prawi się – dodaje.

Władze Nadarzyna 
nie są zainteresowane 
sprawą

Mieszkańcy Ruśca w sprawie 
zalewanej rzeki do władz gminy 
Nadarzyn zgłaszali się wielo-
krotnie. Bez skutku.

 – Rzeki, zbiorniki wodne, me-
lioracje znajdują się pod kierow-
nictwem urzędu melioracyjne-
go i  s tarostwa powiatowego. 
My nic nie możemy zrobić, je-
steśmy petentami w tej sprawie 
jak wszyscy inni – stwierdził 
zastępca wójta Nadarzyna To-
masz Muchalski na sesji Rady 
Gminy Nadarzyn 29 grudnia 
2010 r., na której przez miesz-
kańców Ruśca został podjęty 
temat zalewanej wsi.

Nie wiadomo, na co czekają 
urzędnicy odpowiedzialni za 
stan rzeki Zimna Woda w Ruścu. 
Na to, żeby mieszkańcom zala-
ło nie tylko piwnice, ale również 
całe domy? A może na to, żeby
szkoła w tej miejscowości prze-
stała funkcjonować? Tego nie 
wiemy, wiemy natomiast, że do
tej pory odpowiedzialni za spra-
wę urzędnicy nie zrobili nic, aby
pomóc mieszkańcom Ruśca. (KG)

Najwięcej w naszym 
regionie zarabia 
starosta pruszkowski, 
najmniej burmstrz 
Podkowy Leśnej. A jak 
prezentują się zarobki 
innych włodarzy?

NADARZYN  |  Kiedy urzędnicy 
zauważą, że w Ruścu wylewa rzeka?

PRUSZKÓW 23 grudnia trzej 
mężczyźni urządzili libację przed 
jednym z bloków. Głośno się zacho-
wywali i rzucali butelkami. Jeden 
z mieszkańców bloku zwrócił im 
uwagę. W dyskusję włączyli się 
dwaj przypadkowi przechodnie. 
Awanturnicy przy pomocy butelek 

ciężko ich pobili. Obaj mężczyźni 
trafi li do szpitala. Jeden z nich 
miał wstrząs mózgu i liczne 
rany cięte.
Policja zatrzymała dwóch napastni-
ków. 20-letni Michał K. i 18-letni 
Michał N. mieli po ok. 1,5 promila 
alkoholu w organizmie. Trzeci jest 
poszukiwany. Zatrzymanym grozi 
do ośmiu lat więzienia.      (MS)

Kronika
Kryminalna

Awantura i pobicie
RASZYN Zatrzymano Piotra S., 
który w ciągu pięciu miesięcy ukradł 
ponad 1100 l oleju napędowego 
o wartości ok. 6 tys. zł. Pomimo 
dozoru policyjnego, mężczyzna 
nadal kradł. Zarzuca mu się kradzież 
minikoparki i przyczepy samochodo-
wej. Grozi mu do 10 lat więzienia.   (AS)

Kradł paliwo
GRODZISK MAZ. 22-letni 
pracownik jednej z fabryk zginął 
zgnieciony przez prasę 29 grudnia 
w nocy. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że 22-latek około godz. 
1.00 wyszedł z hali produkcyjnej, 
by wyrzucić śmiecie do kontenera 
połączonego z prasą miażdżącą. 

Pracownik w nieznanych oko-
licznościach został zgnieciony 
przez prasę. Kilka godzin później 
znalazł go jego kolega z zakładu. 
Śledczy z grodziskiej komendy 
policji pod nadzorem prokuratora 
badają okoliczności zdarzenia.
 Dokładna przyczyna śmierci 
22-latka będzie znana po sekcji 
zwłok.                                          (AS)

Śmierć w fabryce

Pruszków
Brwinów

Piastów

Raszyn

Nadarzyn

Grodzisk 
Mazowiecki

Milanówek

Jaktorów

Baranów

Podkowa Leśna

Michałowice

Andrzej Kolek
Wójt Baranowa
9,2 tys. zł

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Maz.
12,5 tys. zł

Arkadiusz Kosiński
Burmistrz Brwinowa
10,5 tys. zł

Jan Starzyński
Prezydent Pruszkowa
12,7 tys. zł

Marek Kubicki
Burmistrz Piastowa
11  tys. zł

Andrzej Zaręba
Wójt Raszyna
10,2 tys. zł

Jerzy Wysocki
Burmistrz Milanówka
12,4 tys. zł

M. Stępień-Przygoda
Burmistrz Podkowy Leśnej
8,1 tys. zł

Janusz Grzyb
Wójt Nadarzyna
12,1 tys. zł

Maciej Śliwerski
Wójt Jaktorowa
11,3 tys. zł

Elżbieta Smolińska
Starosta Pruszkowski
12,8 tys. zł

Marek Wieżbicki
Starosta Grodziski
12,5 ty.s zł

Krzysztof Grabka
Wójt Michałowic
11,7 tys. zł

W dniu 23 grudnia 2010 r.  
pożegnaliśmy zmarłą w wieku 87-lat  

naszą kochaną Mamę,Babcię i Prababcię

Ś.P. Halinę Antoniewicz
Odeszła tak szybko bo Bóg nie pozwolił za Jej 

dobroć aby cierpiała. Na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci.

Córki i Synowie z Rodzinami
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Kiedy w połowie grudnia minis-
ter infrastruktury Cezary Grabar-
czyk ogłosił pr ogram budo wy
dróg na lata 2011–2015 okazało 
się, że budowa tras wylotowych
z Warszawy stanęła pod znakiem 
zapytania. Chodziło m.in. o tr a-
sę Salomea – Wolica, wylotówkę 
na Katowice i Kraków, która mia-
ła być alternatywą dla wiecznie
zakorkowanej al. Krakowskiej. 

W obronie wylotówki

Zdaniem ek spertów r ządowe 
cięcia mogły m ieć katastrofal-
ne skutki dla stolicy i wielu pod-
warszawskich miejscowości. Od-
kładały one w czasie kluczowe 
inwestycje drogowe, które mia-
ły rozładować zakorkowane tra-
sy wylotowe z Warszawy. 

Do walki o rządowe pieniądze 
na drogi włączyły się media, sto-
warzyszenia i mie szkańcy. Sto-
warzyszenie Integracji Stołecz-
nej Komunikacji SISKOM i G a-
zeta Wyborcza przygotowały pe-
tycję, w której zbierały podpisy
m.in. za uratowaniem trasy Salo-
mea – Wolica. W sumie przez tydzień
zebrano ponad 20,5 tys. podpisów. 

Wylotówka uratowana

Organizatorom akcji udało się
jedynie wywalczyć pieniądze na 
budowę fragmentu trasy Salomea –
– Wolica, a dokładnie 650-metro-
wego odcinka łączcącego Al. Jero-
zolimskie z budowaną właśnie po-
łudniową obwodnicą Warszawy. 

Zdążyć przed Euro

30 g rudnia G eneralna D yrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
podpisała umowę z konsorcjum 
fi rm Eurovia i Warbud, które za 
188 m ln zł w ybudują o dcinek 
trasy Salomea – Wolica. Inwesty-
cja ma się rozpocząć w l istopa-
dzie 2011 roku. Finalnie odcinek
ma być w pełni gotowy pod ko-
niec sierpnia 2012, jednak umo-
wa przewiduje, że trasa będzie 
przejezdna je szcze pr zed M i-
strzostwami Eu ropy w P iłce 
Nożnej w 2012 roku. 

Połączenie z A2

Wywalczony fragment trasy ma 
ogromne znaczenie dla Warsza-
wy i okolicznych miejscowości. 
Przy okazji budowy trasy Salo-
mea – Wolica powstanie nowy 

węzeł w Al. Jerozolimskich, któ-
ry zostanie połączony z plano-
waną przez władze stolicy ul. No-
wolazurową. Droga ma powstać 
w 2012 roku i połączy Al. Jerozo-
limskie i Ursus. Po u kończeniu 
prac nad odcinkiem trasy Salo-
mea – Wolica, łączącym Al. Jero-
zolmskie z południową obwod-
nicą W arszawy, k ierowcy z y-
skają więc dostęp do autostrady 
A2. Pow inno t o c hoć c zęścio-
wo udrożnić wiecznie zakorko-
waną al . Kr akowską n a w yso-
kości Raszyna i Janek.

Budują od 30 lat

Koncepcja trasy Salomea – Wo-
lica, now ej w ylotówki z W ar-
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Trasa S8 Konotopa – Powązkowska 
jest już w pełni gotowa. Miała być 
oddana do użytku w połowie grudnia 
2010 r., lecz uniemożliwiły to przedłu-
żające się odbiory. Trwa uzupełnianie 

dokumentacji geodezyjnej, która 
musi trafi ć do nadzoru budowlanego. 
Jest szansa, że trasa zostanie oddana 
do użytku w przyszłym tygodniu. 
Pomimo braku ruchu, trasa jest 
wieczorami w pełni oświetlona. 
Wykonawcy tłumaczą, że to z powodu 
prób oświetlenia. Chodzi też o to, 
by odstraszyć potencjalnych złodziei 
metalowych elementów.              (ASR)

Aktualności
24 godziny na dobę

REGION

Na pustej drodze 
świecą latarnie

Zespół uczniów polskiej szkoły 
im. Karoliny Lanckorońskiej 
i członkowie Towarzystwa Pomocy 
Polakom „Wielkie serce” z Nowego 
Rozdołu na Ukrainie w sobotę 

jak przed rokiem, możemy wspomóc 
grupę młodych artystów. Potrzebne 
jest praktycznie wszystko. Od odzie-
ży, obuwia, kocy, słodyczy, zabawek, 
materiałów szkolnych, podręczni-
ków, literatury polskiej, po żywność 
z długimi terminami przydatności 
do spożycia. Dary można przynosić 
do sekretariatu MDK, mieszczącego 
się w Pałacyku Sokoła.                   (KAM)

PRUSZKÓW

Zbiórka darów dla 
ukraińskiej Polonii

REGION | Rząd znalazł pieniądze na budowę fragmentu trasy Salomea – Wolica. 
650-metrowy odcinek drogi ma zostać oddany do użytku w sierpniu 2012 r. 

20,5
tys.  podpisów zebrali 
organizatorzy akcji bronią-
cej stołecznych wylotówek

reklama

szawy n a K atowice i K raków, 
istnieje od lat 70. Nie stety roz-
poczęcie i nwestycji j est c iągle
przekładane. Ostatni raz o prze-
sunięciu t erminu budow y t ra-
sy Salomea – W olica pisaliśmy 
w WPR pod koniec maja. Wtedy 
Generalna Dy rekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad zapowiada-
ła, ż e budow a w ylotówki ro z-
pocznie się w 2012 r. Jeszcze kil-
ka m iesięcy wcześniej t en t er-
min miał oznaczać oddanie tra-
sy do użytku. 

Budowa trasy mogłaby ruszyć 
już dawno, gdyby nie błędy pro-
ceduralne urzędników GDDKiA. 
Na początku 2009 roku grupa 
mieszkańców Magdalenki zło-
żyła protest do są du admini-
stracyjnego i doprowadziła do 
uchylenia decyzji lokalizacyjnej 
dla wylotówki. Urzędnicy po-
dzelili więc inwestycję na czę-
ści. Od września czeka wybrany 
w przetargu wykonawca odcinka 
od Salomei do Opa czy, jednak 
w związku z rzą dowymi cięcia-
mi nie wiadomo, kiedy drogow-
cy rozpoczną budowę. 

Maciej Skoczylas
 maciej.skoczylas@wpr24.pl
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planowane węzły 

południowa
obwodnica Warszawy

650-metrowy
odcinek, który
powstanie do 2012 

trasa Salomea – WolicaIKEA

Bawaria Motors

8 stycznia o godz. 12.00 w Młodzie-
żowym Domu Kultury w Pałacyku 
Sokoła wystawią widowisko 
„Jasełka lwowskie”. To kolejna 
wizyta zespołu w Pruszkowie. 
Na co dzień zespół pracuje w szkole 
w Nowym Rozdole na Ukrainie. 
Towarzystwo „Wielkie serce” robi 
co może, by umeblować szkołę oraz 
zaopatrzyć dzieci i ich rodziny. Tak 
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reklama

MILANÓWEK Miłośników łyżwiar-
stwa zapraszamy na dwa sztuczne 
lodowiska: przy Zespole Szkół 
Gminnych nr 3 przy ul. Żabie Oczko 
1 w godz. 16.00–20.00 i przy Szkole 
Podstawowej nr 2 przy ul. Literackiej 
20 w godz. 10.00–19.00, a w niedzielę 
i święta w godz. 12.00–19.00.    (AS)

Zapraszamy na lód
REGION Wojewoda mazowiecki 
Jacek Kozłowski wprowadza zmiany 
w planie ratownictwa medycznego, 
które mają skrócić czas dojazdu 
pogotowia. Zmniejszy się liczba 
rejonów operacyjnych (z 43 do 12) 
i sposób przyporządkowywania 
do nich miejscowości (według 

Pogotowie szybciej
GRODZISK MAZOWIECKI 
Od lutego rusza program „Angielski 
Twoją szansą”, współfi nansowany 
przez UE. Jest on przeznaczony dla 
pełnoletnich mieszkańców powiatu 
grodziskiego z najwyżej średnim 
wykształceniem i pracujących 
(różne formy zatrudnienia). Program 

Kurs angielskiego

Pruszkowski ZOZ chce 
stworzyć pełnoprofi lo-
wą poradnię stomato-
logiczną, świadczącą 
usługi w ramach 
kontraktu z NFZ. Ma 
ona wykonywać m.in. 
podstawowe usługi 
stomatologiczne, 
ortodoncję i leczenie 
chorób przyzębia.  

Do dentysty w ramach NFZ
PRUSZKÓW
Pod koniec stycznia ma ruszyć 
poradnia stomatologiczna 
przy ul. Drzymały. 

Za niespełna miesiąc w budyn-
ku przy ul. Drzymały ma zostać
otwarta nowoczesna poradnia 
stomatologiczna. Na początek 
placówka wykonywać będzie 
podstawowe usługi stomato-
logiczne w ramach świadczeń 
gwarantowanych przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. W nie-
dalekiej przyszłości rozszerzy 
swoją działalność m.in. o orto-
doncję i leczenie chorób przy-
zębia.

Pozostały formalności

Jak zawsze najwięcej czasu zaj-
mują formalności. – Mamy już 
wszystkie podstawowe doku-
menty, które pozwalają nam 
na w ystąpienie do s anepidu 
o opiniującą wizytację poradni. 
Wówczas będziemy mogli zare-

jestrować ją w M azowieckim 
Centrum Zdrowia Publicznego.
Na wizytację placówki zaprosi-
my też p rzedstawicieli N FZ 
– mówi Mieczysław Brągoszew-
ski, dy rektor Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Pruszko-
wie. Jeśli nie będzie żadnych za-
strzeżeń, zarejestrowanie porad-
ni i uzyskanie kontraktu z NFZ 
będzie formalnością.

Placówka pełnoprofi lo wa

– Chcemy uruchomić działal-
ność opartą o podstawowy pa-
kiet gwarantowany przez NFZ. 
Z czasem rozszerzymy zakres 
świadczonych usług o tzw. sze-
roką stomatologię. Chodzi o to, 
by w placówce nie tylko zakła-
dano plomby, a pacjenci w jed-
nym miejscu mogli uzyskać fa-
chową pomoc także z zakresu 
chorób przyzębia, ortodoncji 
– dodaje dyrektor Brągoszew-
ski. SPZZOZ jest właścicielem

budynku pr zy u l. D rzymały, 
w którym część powierzchni
 jest wynajmowana innym pod-
miotom świadczącym usługi
medyczne. Dyrektor Brągoszew-
ski chce, aby poradnia stomato-
logiczna w krótkim czasie sta-
ła się pełnoprofi low ą placów-
ką świadczącą usługi w ramach 
NFZ na wysokim poziomie.

Może uda się wcześniej

Gabinety poradni stomatolo-
gicznej i p oczekalnia zostały 
tak wyposażone i wystylizowa-
ne, by pacjent czuł się komfor-
towo.

– Poradnię wyremontowaliś-
my i urządzamy sami ze swoich 
środków, tj. budżetu ZOZ-u. Na 
początek będą dwa fotele stoma-
tologiczne, bo mamy taką pro-
mesę od NFZ. Docelowo planu-
jemy trzy stanowiska – dodaje 
Mieczysław Brągoszewski. Nad-
mienia, że nie chce, by była to tyl-

Rozbudowa nadarzyńskiej 
oczyszczalni ścieków
NADARZYN
Wiosną 2011 r. 
w Nadarzynie zostanie 
oddana do użytku 
zmodernizowana 
oczyszczalnia ścieków.  

Rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Nadarzynie rozpoczę-
ła się w maju  2010 r., a jej za-
kończenie przewidziane jest 
na 31 maja 2011 r. Wykonawcą 
jest Przedsiębiorstwo Projek-
towania i Realizacji Inwestycji 
Proinwest z Kępna, wyłonione 
w trybie przetargu nieograni-
czonego. Inwestycja ma na ce-
lu zwiększenie ilości oczysz-
czania śc ieków, w związku 
z planowaną rozbudową oraz 
budową sieci kanalizacyjnej 
w: Starej Wsi, Urzucie i  Strze-
niówce w 2013 r. Administra-
torem s ieci k analizacyjnej 
jest Zakład Usług Komunal-
nych w Nadarzynie. Całkowi-

ty koszt inwestycji wyniesie 
3,9 mln złotych. Rozbudowa 
oczyszczalni w Nadarzynie jest 
jedną z in westycji, mających 
na celu poprawę gospodarki 
ściekowej w gminie.               (KG)

ko placówka czysto usługowa. 
– Zamierzamy m.in. s zkolić tu 
młodych stomatologów. Wszyst-
ko po to, by stworzyć nowoczes-
ną placówkę – puentuje.

Poradnia pełną parą ma działać 
pod koniec stycznia. Może uda 
się wcześniej, ale dyrektor Brągo-
szewski nie chce niczego obiecy-
wać. Wszystko przez procedury, 
które tak długo trwają.      (KAM)

obejmuje bezpłatną naukę angiel-
skiego na wszystkich poziomach, 
w tym specjalny program zajęć dla 
osób po 45. roku życia. Więcej infor-
macji: Instytut Rozwoju Przedsię-
biorczości i Inicjatyw Społecznych, 
tel.: 500 070 993, faks: 044 739 30 
10, e-mail: sekretariat@kwalifi kacje.
net. Zapisy on-line: 
www.kwalifi kacje.net.    (ASR)

kryterium czasu dojazdu, a nie po-
działu administracyjnego). Więcej 
będzie karetek dziennych, a mniej 
nocnych. Przybędzie 20 nowych punk-
tów pogotowia (m.in. w Milanówku 
i Brwinowie). Powstaną gminne lądo-
wiska dla śmigłowców pogotowia
 lotniczego oraz lądowiska przy szpi-
talach z oddziałami ratunkowymi. 
Zmiany wejdą w życie w lipcu.    (AS)
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Informator kulturalny  /07.01-14.01/

Grodzisk Maz.

Koncert Noworoczny
Centrum Kultury zaprasza 
7 stycznia (piątek) na koncert 
noworoczny Viva Verdi!! 
Viva Broadway!! Wystąpią: 
Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii z Iwano–Frankowska 
na Ukrainie pod batutą wybit-
nego klarnecisty i dyrygenta 
Wojciecha Mrozka. 
Start godz. 19.00, Bilety 50 
i 60 PLN, Miejsce: Spółdzielcza 9

Piastów

Kopciuszek
Miejski Ośrodek Kultury 
zaprasza 9 stycznia (niedziela) 
na przedstawienie lalkowe 
w wykonaniu Teatru Lalek
Igraszka „Podróż za Horyzont”.
Start godz. 12.30, Bilety 5 PLN, 
Miejsce: Warszawska 24

Podkowa Leśna

Wernisaż
CKiIO zaprasza 14 stycznia 
(piątek) na wernisaż wystawy 
malarstwa Krzysztofa 
Kościeszy (Kiciora).
Start godz. 18:00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, 
Lilpopa 18

Filharmonia Dziecięca
„Filharmonia Dziecięca 
w Pałacyku” to cykl edukacyj-
ny przeznaczony dla młodych 
słuchaczy. 9 stycznia (nie-
dziela) odbędzie się spotkanie 
– „Górale spod samiuśkich 
Tater”. Wystąpią Muzykanci 
z Poronina: Piotr Polak – skrzyp-
ce, Władysław Polak – akor-
deon, Jan Galica – bas, Dorota 
Budz – taniec i śpiew.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, 
Lilpopa 18

Pruszków

XII Regionalny 
Przegląd Kolęd 
i Pastorałek
Miejski Ośrodek Kultury 
zaprasza 8 stycznia (sobota) 
na przesłuchanie konkursowe 

Język angielski w przedszkolu 
szansą dla naszych dzieci do XII Regionalnego Przeglądu 

Kolęd i Pastorałek.
Start godz. 10.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej–Sygietyńskiej 5

Nadarzyn

Mikołaj na rynku
Nadarzyński Ośrodek 
Kultury zaprasza 7 stycznia 
(piątek) na imprezę z cyklu 
Kino Nokowe. w programie: 
projekcja „Boisko Bezdom-
nych” w reżyserii Kasi 
Adamik oraz spotkanie 
z odtwórcą główniej roli
 – Marcinem Dorocińskim.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: pl. Poniatowskiego 2

Milanówek

Kopciuszek
Milanowskie Centrum Kultury 
zaprasza 9 stycznia (niedziela) 
dzieci w wieku od 2 do 12 lat 
na przedstawienie teatralne 
„Kopciuszek”. Spektakl 
w wykonaniu Teatru z Krako-
wa, oparty na jednej z najbar-
dziej znanych i lubianych 
baśni dla dzieci.
Start godz. 10.00, Bilety 5 PLN, 
Miejsce: Kościelna 3

Wielka Orkiestra zagra po raz 19.
REGION | W niedzielę (9 stycznia) Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Gdzie zagra WOŚP

Pruszków: 
• SP nr 10, ul. Pływacka 16
• SP nr 2, ul. Jasna 2,
• ZSTiO, ul. Gomulińskiego 2
• Zespół Szkół, ul. Promyka 2
Komorów:
• ZSO, al. M. Dbrowskiej 12/20
Milanówek:
• Miejska Hala Sportowa nr 2, ul. Królewska 69
• Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5,

ul. Fiderkiewicza 41
Podkowa Leśna:
• Zespół Szkół, ul. Jana Pawła 20
Piastów:
• Gimnazjum nr 1, ul. Pułaskiego 6/8
Nadarzyn:
• Nadarzyński Ośrodek Kultury, pl. Poniatowskiego 42
Grodzisk Mazowiecki:
• Centrum Kultury – sala widowiskowa, ul. Spółdzielcza 9
Brwinów:
• Rynek
• Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wilsona 2

Tysiące wolontariuszy pod 
batutą Jurka Owsiaka wyjdą 
na ulice, by tym razem zbie-
rać pieniądze na rzecz dzieci 
z chorobami urologicznymi 
i nefrologicznymi. Tradycyj-
nie w ak cję zaangażowany 
jest też nasz region, który rok 
temu zebrał na rzecz orkiestry 
ok. 350 tys. zł.

Podobnie j ak w la tach 
ubiegłych, kilkanaście szta-
bów w nas zym regionie do 
ostatniej chwili uwijało się, 

WOŚP w po wiatach prusz-
kowskim i grodziskim są bar-
dzo atrakcyjne. Nie sposób 
wymienić wszystkich arty-
stów, zespołów muzycznych, 
przedstawień, pokazów, które 
zaprezentują się na lokalnych 
scenach. I tak dziać się będzie 
w Pruszkowie, m.in. w Szko-
le Podstawowej nr 10 przy
ul. Pływackiej. Placówka weź-
mie udział w akcji Orkiestry 
po raz szósty. Od godz. 14.00 
rozpoczną się uc zniowskie 

występy artystyczne, pokazy 
karate, tańca i fechtunku. Cie-
kawie zapowiada się koncert 
piosenek Czerwonych Gitar 
w wykonaniu nauczycieli oraz 
koncert hip-hopowy, który 
zaplanowano na pół godziny 
przed pokazem „Światełko do 
nieba”. O godz. 20.00 widowi-
skowy pokaz sztucznych ogni 
zaplanowano też w Grodzisku 
Mazowieckim za parkingiem 
Centrum Kultury oraz na ryn-
ku w Brwinowie. Nie zabrak-

nie też gwiazd. W Brwinowie 
licytację g adżetów – m.in.  
płyt z Przystanku Woodstock 
z 2008 r. – poprowadzi Doro-
ta Stalińska wspierana przez 
Krzysztofa Ścier ańskiego 
i Marka Witka-Kobylińskiego.

Orkiestra co roku zbiera 
coraz więcej pieniędzy. Czy 
mieszkańcom naszych po-
wiatów uda się zebrać więcej 
niż w ubiegłym roku? Mamy 
nadzieje, że tak.

(KAM)

by przygotować jak najwię-
cej atrakcji na wielki finał.  
Wszystko po to, by rozgrzać 
serca mieszkańców i zachęcić 
ich do wspierania akcji. Rok 
temu nasz region dorzucił ok. 
350 tys. zł do sumy 43 mln zł,
które Orkiestra zebrała w ca-
łym kraju. Tradycyjnie naj-
ważniejszym elementem nie-
dzielnego fi nału będzie zbie-
ranie przez w olontariuszy 
datków do puszek. Ale to nie 
wszystko. Programy sztabów 

Five for tango
8 stycznia (sobota) w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa od-
będzie się koncert noworoczny 
„Five for tango”.  Wystąpi 
Lutosławski Quartet Wrocław.
Start godz. 19.00, Bilety 15 PLN, 
Miejsce: pl. Jana Pawła II 2

Archeologiczna 
Mapa Polski
Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa zaprasza 11 stycznia 
(wtorek) na spotkanie z cyklu 
Archeologiczna Mapa Polski. 
Dr Błażej Stanisławski: 
Wolin – Słowianie i Wikingowie.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: pl. Jana Pawła II 2
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ogłoszenianajwiększa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

W biurze reklamy w • Pruszkowie, ul. Prusa 19/7
Telefonicznie pod nr•  22 718 18 64 lub 888 777 476
E-mailem pod adresem • reklama@gazetawpr.pl

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

Drobne: 2 zł zwykłe, 3 zł pogrubione, 4 zł w ramce, 5 zł w kontrze
Modułowe (grafi czne):  od 30 zł do 60 zł  za moduł ok. 4x4 cm

Dam pracę

Agencja Ochrony poszukuje 
pracowników z licencjami 
oraz poświadczeniem bezpie-
czeństwa. System 24 godzinny. 
Stawka 7 zł netto. Praca na 
terenie Borzęcina, Książenicy 
lub Warszawy Bemowa. 
Kontakt: 022-560-5415 
lub 022-560-5140

Firma sprzątająca przyjmie do  ►
pracy Panów z uprawnieniami 
na traktor. Wynagrodzenie 
1500 zł netto. Kontakt od 9-11, 
nr tel. 32 222 14 54

Lakiernik meblowy Milanówek,  ►
606-175-496

Praca na produkcji Pruszków,  ►
3zmianowa, kontakt: 504-009-
901,506-047-950

Pracowników ochrony do pracy  ►
na obiekty handlowe na terenie 
Warszawy, do 50 lat. 605-955-
573 662-689-629 

Solid Security Sp. z o.o. 
zatrudni: 
pracowników ochrony fi zycznej 
(praca na terenie 
Pruszkowa i okolic) 
oczekujemy: niekaralności
zgłoszenia: 500-161-594

Zatrudnię kierowcę  ►
z kat. B i C z doświadczeniem 
z okolic Grodzisk Maz. 
i Błonia. 
Tel. 604-163-056

Szukam pracy

Podejmę się sprzątania  ►
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

PODEJMĘ PRACĘ  ►
CHAŁUPNICZĄ 
(z wyjątkiem szycia)  
509 683 032 

Nieruchomości - sprzedam

Sprzedam  ►
bezpośrednio 
mieszkanie 
w Milanówku – 55 m2,
tel. 668 530 768

Automoto - kupię

AAA Każde auto  ►
604-855-627 

Darmowe złomowanie  ►
pojazdów. Transport gratis. 
502534080 

Kasacja pojazdów 
– złomowanie, 
22 723 46 66, 
501-139-173, 
www.szrotkasacja.pl 

Usługi

ANTENY MONTAZ SERWIS  ►
603375875 

DOMOFONY  ►
VIDEODOMOFONY
603375875 

Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

*  Oferta dotyczy samochodów typu hatchback wyprodukowanych w 2010 roku i nie łączy się z innymi promocjami. Liczba 
samochodów ograniczona. Wersja modelu prezentowana na zdjęciu może różnić się od wersji dostępnych w ofercie. Szczegóły 
w salonach Peugeot. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: od 4,4 do 6,6l/100km, emisja CO2 : od 115 do 159 g/km.

www.france.peugeot.pl

reklama

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

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

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

Agencja Reklamowa wyspecjalizowana w sprzedaży materiałów 
promocyjnych, poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Manager Sprzedaży artykułów  
i gadżetów reklamowych

OBOWIĄZKI:
• Efektywna sprzedaż oraz koordynacja działań związanych z rozwojem sprzeda-

ży w obsługiwanych kanałach dystrybucji
• Samodzielne opracowanie ofert sprzedaży dla produktów reklamowych (analiza 

rynku, ustalanie asortymentu i oczekiwań Klienta, wymaganych cech produktu, 
podaży oraz planowanego popytu)

• Nawiązywanie i rozwój współpracy z dostawcami, negocjowanie  
warunków zakupu oraz zawieranie umów

WYMAGANIA:
• Co najmniej kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży w branży  

artykułów reklamowych
• Doświadczenie w przygotowywaniu ofert produktów promocyjnych  

i badanie rynku, negocjacje z dostawcami oraz efektywna sprzedaż
• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
• Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
• Obsługa MS Office

OFERUJEMY:
• Umowę o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Pracę w młodym, dynamicznym i zintegrowanym zespole

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:  
rekrutacja@gadzety.com.pl

GADZETY.COM.PL, ul. Marii 7/1a, 05-800 Pruszków.

Elektryk z uprawnieniami,  ►
solidnie, 600 880 199

FIRMA REMONTOWO- ►
-BUDOWLANA. 
TANIO, SZYBKO. 
WOLNE TERMINY 
Tel.: 503 118 140 

GLAZURA,  ►
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
TEL. 696951187

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

Tel. 530 540 000
Tel. (22) 423 40 90

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek
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Gładź, malowanie, remonty  ►
510 044 357 

OGRODY – PROJEKT, WYKONANIE.  ►
SYSTEMY NAWADNIAJĄCE. 
www.architekturaogrodu.pl, 
tel. 0 698 668 468

ODŚNIEŻANIE:
–  wjazdów
–  chodników
–  ogrodów
–  niskich dachów
tel. 792-62-15-18
www.dobrze-odsniezamy.pl

POSPRZĄTAM  ►
–  DOM
–  MIESZKANIE
–  BIURO
PRUSZKÓW I OKOLICE. 
511 738 104  

Posprzątam –  Biura ►
Naszym celem jest 
Profesjonalizm Referencje!!
504-918-604

SCHODY ► , tanio, Tel. 0-721-420-449 

Stomatologia NFZ Szpital  ►
Kolejowy (22) 758 78 13, 
506 740 129 

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE 
TANIO!!! Tel.: 692-550-555 

Wycinki alpinistyczne drzew  ►
513 826 695 

Kupię

ANTYKI WSZELKIE  ►
ZA GOTÓWKĘ
601-336-063; 
500-034-552 

Sprzedam

EKOGROSZEK  ►
– NISKA CENA, 
MINIMUM 5 TON, 
515-713-421, 
691-830-568 

Różne

  ► MAZO zamiast 
warcabów czy szachów 
www.mazo2010.republika.pl 

Zwierzęta

W NOCY 20/21 GRUDNIA ►
NA MALICHACH 

(PRUSZKÓW) ZAGINĄŁ 
LUB ZOSTAŁ SKRADZIONY
8 MIESIĘCZNY DŁUGOWŁOSY 
OWCZAREK NIEMIECKI. 
NAZYWA SIĘ HANS, MA TATUAŻ 
W UCHU. ZA ZNALEZIENIE 
PSA OFERUJEMY NAGRODĘ. 
PROSIMY O KONTAKT 
POD NR TEL: 501 426 505. 

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

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Gimazjum 
Społeczne 

 

 życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
 nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób

 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  koła przedmiotowe, szachy
 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

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Popołudniowe zajęcia twórcze dla dzieci i młodzieży.
Duży wybór. Wszystkie po 10 zł od osoby.

Bawialnia Artystyczna – Centrum Kultury dla Całej Rodziny
Pruszków ul. Andrzeja 1 Tel. 602 758 886
Sprawdź koniecznie: www.bawialniaartystyczna.pl

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRONRefundacja: NFZ, PCPR, PFRON

Pruszków, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)

Piastów, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, śr. i pt. 8-15)

Ożarów Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

tel. (22) 723 43 30
kom: 509 853 674

www.asmed.org.pl

Szczęśliwego Nowego 2011 Roku.
Niech przyniesie nadzieję, zdrowie i uśmiech.
Niech oddali chwile, które niosły smutek.
Niech odmieni nas.



W spotkaniu ty m 
uczestniczyli E l-
żbieta Smolińska, 
Starosta Pruszkow-

ski, U rszula Wojciechowska, 
Przewodnicząca Rady Powiatu 
Pruszkowskiego oraz Janusz 
Grzyb, Wójt Gminy Nadarzyn. 
Gośćmi honorowymi byli bene-
fi cjenci Projektu: podopieczni 
warsztatów terapii zajęciowej 
oraz środowiskowych domów 
samopomocy z terenu Powiatu 
Pruszkowskiego, o soby u sa-
modzielniane, w ychodzące 
z rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
i grupa uchodźców z Czeczeni. 
Wśród zaproszonych znalazły 
się również dzieci i młodzież 
z Ro dzinnego D omu D ziecka 
w Piastowie oraz z Domu Miło-
sierdzia w Walendowie. 

Projekt z sukcesem

Tradycyje bożonarodzeniowe 
spotkanie, podczas którego nie 
zabrakło dzielenia się opłatkiem, 

 Gośćmi honorowymi byli benefi cjenci Projektu: podopieczni warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy z terenu Powiatu Pruszkowskiego, 
osoby usamodzielniane, wychodzące z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych i grupa uchodźców z Czeczeni. 
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Beneficjenci Projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju”, władze Powiatu Pruszkowskiego 
i przedstawiciele samorządu lokalnego, wzięli udział w przedświątecznym spotkaniu wigilijnym w Ośrodku 
Konferencyjno-Szkoleniowym w Nadarzynie.

Świąteczne spotkanie integracyjne

składania życzeń, prezentów od 
Świętego Mikołaja i wspólnego 
kolędowania, było także okazją, 
by przypomnieć sukces Projek-
tu „Powiat Pruszkowski Szansą 
Twojego Rozwoju”. Głównym jego 
celem jest zwiększenie szans na 
rynku pracy i przygotowanie do 
życia społecznego i zawodowego 
osób zagrożonych wykluczeniem. 
Powiat Pruszkowski realizuje Pro-
jekt już po raz trzeci. Wartość 
tegorocznej edycji Projektu to po-
nad 675 tys. zł, z których blisko 
90 proc. stanowi dotacja z Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go. Projekt przewiduje udzielenie 
wsparcia 77 osobom, z których 54 
to osoby niepełnosprawne. Pro-
jekt obejmuje pomoc 15 osobom 
opuszczającym placówki opie-
kuńcze po osiągnięciu pełnolet-
ności, by mogły one wejść samo-
dzielnie w dorosłe życie. Pomoc 
Powiatu dotyczy również grupy 
ośmiu osób narodowości czeczeń-
skiej, które jako miejsce swojego 
stałego pobytu wybrały nasz kraj. 
Dla nich organizowane są kursy 

zawodowe, nauka języka polskie-
go, pomoc tłumacza i doradztwo 
prawne, a t akże uczestnictwo 
w warsztatach psychologiczno-
doradczych.

Pomoc i opieka

Dla poszczególnych grup biorą-
cych udział w Projekcie przygo-
towano indywidualne programy 
szkoleniowe. W bieżącej edycji 
uczestnicy biorą udział w kur-
sach: na prawo jazdy, makler-
skim, czy masażu. Dla kilku osób, 
które kontynuują naukę, zapla-
nowane są także kursy z m a-
tematyki i języka angielskiego 
przygotowujące do matury. Oso-
by niepełnosprawne objęte są 
opieką medyczną i uczestniczą 
w ćwiczeniach z zakresu pod-
noszenia aktywności fi zycznej 
poprzez udział w zajęciach re-
habilitacyjnych prowadzonych 
przez specjalistów i konsultan-
tów z Ośrodka Rehabilitacji Olim-
pijczyków i Paraolimpijczyków 
w Michałowicach. W r amach 

prowadzonych warsztatów psy-
chologiczno-zawodowych pod-
noszona jest ich aktywność za-
wodową.

Integracyjne spotkania

Projekt przewiduje również orga-
nizację cyklicznych spotkań wy-
jazdowych, realizowanych w celu 
zintegrowania jego uczestników. 
Takie spotkania odbyły się m.in. 
we wrześniu, kiedy uczestnicy 
projektu mieli okazję zwiedzić 
Matecznik, siedzibę Państwo-
wego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca Mazowsze, i wziąć udział 
w specjalnie zorganizowanym 
koncercie. 

Po raz pierwszy w spotkaniu 
integracyjnych organizowanym 
w ramach Projektu uczestniczyły 
rodziny benefi c jentów. Atmosfera 
spotkania i uśmiechy goszczące 
na twarzach jego uczestników 
były najlepszymi dowodem, że 
kontynuacja Projektu w latach
następnych ma głębokie uzasad-
nienie.

 Podczas spotkania nie zabrakło dzielenia się 
opłatkiem, życzeń, prezentów od Świętego Mikołaja
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u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

Omega 3 Forte  
Najwyższa dawka Omega 3  

w najniższej cenie!

Tylko teraz  promocja!

60 kapsułek za 11,90 ,-

j j

NISSAN FINANCE *Wskazane wyposażenie jest wyposażeniem dodatkowym. Nissan Connect jest dostępny w następujących wersjach językowych: francuskiej, angielskiej, niemieckiej, 
rosyjskiej, holenderskiej, tureckiej, hiszpańskiej, włoskiej i portugalskiej. Zdjęcia sa jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom 

informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Dla kredytu 36 miesięcy oferowanego przez RCI Bank Polska S.A., o nominalnej stopie oprocentowania w skali rocznej 0%, przy wpłacie własnej 30%, z ubezpie-
czeniem kredytobiorcy i prowizją bankową 3.5%, RRSO wynosi 5,17%. Szczegóły oferty u Twojego dealera Nissana. Oferta ważna od 01/10/2010 do 31/12/2010 lub do wyczerpania zapasów. Zużycie paliwa w cyklu 
mieszanym: 5,0-5,4 l/100 km, Emisja CO2: 115-125 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl
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