
Pruszków faworytem do 
Euro 2012.  Czy w Pruszkowie 
ulokowane zostanie jedno z 
centrów pobytowych Euro 2012?
 CZY TAJ WIĘCEJ S2

Parkometry w centrum 
Pruszkowa?  Kiedy skończą się 
kłopoty kierowców z parkowaniem 
w śródmieściu?  CZY TAJ WIĘCEJ S2

Budżety Gmin na 2010 rok. Jakimi 
kwotami dysponują samorządy i na 
jaki cel zostaną wydane?
  CZY TAJ WIĘCEJ S3

GP jak głupi pomysł?
Nieprzemyślana koncepcja drogi 
przyspieszonego ruchu uniemożliwi 
dojazd do przedsiębiorstw? 
  CZY TAJ WIĘCEJ S3

Węzły Łopuszańska i Salomea
Prace przy budowie węzła 
Łopuszańska już się rozpoczęły, 
Salomea czeka na przetarg.

 CZY TAJ WIĘCEJ S4

Czas na Zimę w mieście!
Przegląd atrakcji dla dzieci i 
młodzieży na okres ferii zimowych.
 CZY TAJ WIĘCEJ S7

W NUMERZE:
WOJEWÓDZTWO POWIAT REGIONWPR70 22 Stycznia 2010 (następne wydanie 05.02.2010) GAZETA BEZPŁATNA • www.wpr24.pl  

BRWINÓW  •  GRODZISK MAZ.  •  JANKI  •  KOMORÓW  •  MALICHY  •  MICHAŁOWICE  •  MILANÓWEK  •  NADARZYN  •  PIASTÓW  •  PRUSZKÓW  •  PODKOWA LEŚNA  •  RASZYN 

zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat
otwarte 
w godz.

7:00 - 18:00

otwarte 
w godz. 

7:00 - 18:00

Burmistrz zostaje - referendum nieważne 

CENTRUM MODY w NADARZYNIE,   AL. KATOWICKA 51,    05-830 NADARZYN,   tel. 022 739 55 00  
WYPRZEDAŻ KOLEKCJI JESIENNO-ZIMOWEJ       -30%      -50%     - 70%

www.centrummody.com.pl,   godz.otwarcia  pon-sob.: 10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00

* *

tel. 22 728 85 48

więcej na www.wpr24.pl

NOWY BUTIK W GRODZISKU
ul. 11 listopada 11A, (deptak)

Serdecznie zapraszamy!

odzie¿ damska

BI¯UTERIA SREBRNA 

PRUSZKÓW, UL. KRASZEWSKIEGO 41 (RÓG Z UL. BOLES£AWA PRUSA)

LADIES NIGHT W T.G.I. FRIDAY’S JANKI
W ka¿dy pi¹tek gor¹cy wieczór pe³en zabawy! 

Frekwencja okazała się 
zbyt mała, wobec tego 
głosowanie jest nie-
ważne – tak stano-

wi ordynacja wyborcza, któ-
ra granicę uznania ważności 
takiego referendum ustala na 
60% głosujących w ostatnich 
wyborach samorządowych. 
 W  przedreferendalnej 
kampanii zderzyły się na tere-
nie gminy dwie akcje wybor-
cze. Przeciwnicy burmistrza 
nawoływali do pójścia do urn 
i  zakreślenia „TAK”, zaś je-
go zwolennicy za najbardziej 
skuteczną metodę utrzymania 
go przy władzy uznali nama-
wianie do zbojkotowania re-
ferendum, czyli doprowadze-
nie do jego nieważności. Suk-
ces odnieśli ci drudzy, w czym 
prawdopodobnie pomogła 
im też pogoda – pochmurne 

niebo, mróz i śnieg nie zachę-
cały do referendalnych wycie-
czek do punktów wyborczych. 
 Obie opcje znalazły do-
kładne odbicie w  wynikach 
referendum i co ciekawe, żad-
na ze stron nie czuje się prze-
grana. Niska frekwencja po-
zwala utrzymać stanowisko 
burmistrzowi Guzikowi, a je-
go zwolennikom dała do ręki 
argument o społecznym bra-
ku poparcia inicjatywy odwo-
łania burmistrza. Z  drugiej 
jednak strony, jak podkreśla-
ją jego przeciwnicy, do gra-
nicy ważności referendum 
nie było tak daleko, a aż 94% 
głosujących w nim mieszkań-
ców opowiedziało się za od-
wołaniem burmistrza. Ar-
gumentują, że nawet gdyby 
w  referendum wzięło udział 
100% uczestników ostatnich 

wyborów samorządowych, 
a  wszyscy ci, którzy zosta-
li obecnie w domach zagłoso-
wali za pozostawieniem bur-
mistrza, to zostałby on odwo-
łany. To, jak podkreślają, jest 
„czerwone światło” dla bur-
mistrza przed jesiennymi wy-
borami samorządowymi.
 Warto zastanowić się też 
nad faktem istnienia jeszcze 
jednej, nie wiadomo, czy nie 
największej grupy brwinow-
skich wyborców. Z wypowie-
dzi mieszkańców gminy i po-
lemik na forach interneto-
wych (polecamy nasz portal: 
wpr24.pl) wynika, że zaskaku-
jąco duża część mieszkańców 
jest negatywnie nastawiona 
zarówno do jednej, jak i dru-
giej opcji. Widzą błędy obec-
nego burmistrza, ale deklaru-
ją również brak zaufania do 
opozycji w radzie gminy, z po-
wodu jej „parcia do władzy”. 
Być może walka o ten właśnie 
elektorat zdecyduje, kto zo-
stanie wybrany na burmistrza 
Brwinowa w najbliższych wy-
borach samorządowych na je-
sieni bieżącego roku.

Olgierd Lewan

BRWINÓW.  W minioną niedzielę, 17. stycznia w gminie 
Brwinów odbyło się referendum w sprawie odwołania 
lub pozostawienia na stanowisku burmistrza Brwinowa, 
Andrzeja Guzika. W głosowaniu wzięło udział 4170 osób, 
czyli 23,31% uprawnionych wyborców. Zabrakło 281 głosów 
do uznania ważności referendum. A zatem burmistrz zostaje!

Ważność referendum 
4.170 281

Wymagana frekwencja
17.884

7.418

4.451

3.890

254

Wyniki referendum

Źródło: Miejska Komisja ds. Referendum w Brwinowie
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W  czasie ostatnich opa-
dów śniegu znalezienie 
w  Pruszkowie miejsca do 
zaparkowania lub choćby 
pozostawienia samocho-
du na krótką chwilę, gra-
niczyło z prawdziwym cu-
dem. Sytuacja jest w prze-

ważającej mierze zawiniona przez miejskie 
służby porządkowe, które już tradycyjnie po 
raz kolejny zostały zaskoczone faktem, że 
w miesiącach zimowych występują tempera-
tury poniżej zera, a nierzadko zdarza się i tak, 
że może spaść śnieg. Do tego, że służby nie ra-
dzą sobie z uprzątaniem śniegu zimą już zdą-
żyliśmy się przyzwyczaić i całe to zamiesza-
nie nie warte byłoby nawet najskromniejszej 
wzmianki prasowej, bo to wiedzą wszyscy. 
Aby nie być posądzonym o jednostronność 
i tendencyjnie negatywną ocenę, sprawiedli-
wie podkreślić musimy, iż w miesiącach let-
nich ekipy sprzątające radzą sobie z odśnie-
żaniem nieporównanie skuteczniej.

Śnieg na poboczach 
Gdy po nocnej śnieżycy cały tabor pługów 
i piaskarek wyruszył na odsiecz zasypanym 
po kolana jezdniom, odetchnęliśmy z  ulgą, 
spodziewając się rychłej poprawy sytuacji. 
I  rzeczywiście, już po kilku dniach jezdnie 
głównych ulic miasta stały się jako tako prze-
jezdne. Za to na ich poboczach pojawiły się 
blisko metrowej wysokości hałdy zmrożone-
go śniegu i błota, tworzące zapory, uniemoż-
liwiające jakiekolwiek zaparkowanie aut. Pę-
kające i bez śniegu w szwach śródmiejskie uli-
ce, stały się miejscem scen, jako żywo przy-
pominających kadry z katastrofi cznych pro-
dukcji fi lmowych. Jakoś nikt nie zadał sobie 
trudu, aby wpaść na pomysł wywiezienia 
śniegu w bardziej odpowiednie do tego miej-
sca: na puste place lub nieużywane trawniki. 

Argument, że nie można było dokonać tego 
z powodu parkujących całymi dniami w za-
spach samochodów, o tyle nie trafi a nam do 
przekonania, że nic nie stało na przeszko-
dzie, aby hałdy śniegu usuwać w godzinach 
nocnych lub wczesnych porannych, gdy au-
ta w nich jeszcze nie ugrzęzły. Inna rzecz, że 
i nasi kierowcy przyzwyczajani przez media do 
globalnego ocieplenia, zachowują się tak, jak-
by śnieg widzieli po raz pierwszy w życiu. No, 
ale tego na egzaminie maturalnym nie było, 
a na kursach prawa jazdy jak dotąd nie uczą.

A samochód mieć na oku
Co roku usiłujemy apelować do właścicie-
li samochodów, szczególnie ze śródmieścia 
Pruszkowa, aby jeśli nie maja zamiaru ko-
rzystać zimą ze swoich aut, ustawiali je ra-
czej w takich miejscach, by nie utrudniały 
lub wręcz uniemożliwiały zwyczajny prze-
jazd lub kilkuminutowy postój, czy zatrzy-
manie tym kierowcom, którzy muszą ich 
używać. Już ubiegłej zimy zwracałem uwa-
gę na pozostawiane na przezimowanie sa-
mochody pokryte niemal metrową warstwą 
śniegu, świadczącą o tym, że nie były użyt-
kowane od tygodni, czekające na wiosenne 
ocieplenie. Pisałem wówczas o  ulicy Spra-
wiedliwości na całym odcinku od Prusa do 
banku PKO. Tam sytuacja jest najgorsza. Trzy 
czwarte miejsc przeznaczonych dla klientów 
pobliskich sklepów i instytucji, w tym cieszą-
cego się sporą popularnością marketu Alma 
jest notorycznie blokowanych przez unieru-
chomione w zaspach, czekające na cieplejsze 
miesiące auta, należące do mieszkańców po-
bliskich bloków. I nie zmienia sytuacji fakt, 
że sklep posiada kilkanaście miejsc parkin-
gowych ulokowanych w  podziemiach bu-
dynku, przeznaczonych dla swoich zmoto-
ryzowanych klientów. Mieszkańcy bloku wo-
lą mieć na oku swoje samochody i parkują je 

wprost przed sklepem, bo wówczas dobrze 
widać je z okien ich mieszkań. A czy wzorem 
innych osiedli nie należałoby urządzić dla 
nich wewnętrzny parking od strony podwó-
rek? Nie jest to w końcu ani specjalna trud-
ność, ani wielki koszt. Wystarczy chęć i nieco 
wyobraźni. 

A może pomogą parkometry? 
Ostatnio głośno jest o wprowadzeniu płat-
nych stref parkowania w szczególnie zakor-
kowanych rejonach miasta. O takim zamia-
rze mówił przed paru dniami wiceprezydent 
Kurzela. Być może wprowadzenie parkome-
trów w  jakiś sposób sytuację tą unormuje. 
Szkoda, że dopiero za mniej więcej rok. Pro-
ponuję eksperyment rozpocząć od ulic Spra-
wiedliwości, Prusa i Kraszewskiego, a także 
w okolicach dworca PKP, gdzie problem par-
kowania wydaje się być najbardziej dotkliwy 
i co więcej stwarza realne zagrożenie dla bez-
pieczeństwa, również przechodniów. Podob-
na sytuacja jest przed pawilonami tzw. „Cen-
trówka” w ścisłym centrum miasta. Właści-
ciele usytuowanych tam sklepów skarżą się 
nam, że od pewnego czasu nie mogą dowieźć 

towaru do swoich fi rm, bo miejsca parkingo-
we są notorycznie zajęte i blokowane przez 
okrągłą dobę, przez zamieszkujących pobli-
skie bloki właścicieli aut, nawet tych po prze-
ciwnej stronie ulicy Wojska Polskiego. Dla-
czego? Bo pawilony są oświetlone, więc sa-
mochody dobrze widać z okien ich mieszkań.
 Apelujemy również do właścicieli skle-
pów i  firm usytuowanych przy głównych 
ulicach miasta. Starajcie się nie parkować 
swoich aut bezpośrednio przed wejściem do 
nich. Działacie, bowiem, pośrednio na wła-
sną szkodę. Najprostsza logika nakazywała-
by, aby przed sklepem lub fi rmą pozostawić 
miejsce dla swoich klientów, a nie blokować je 
swoim autem. Jeśli klient nie ma możliwości 
pozostawienia choćby na kilka minut swoje-
go samochodu, pojedzie gdzie indziej. I doko-
na zakupów tam, gdzie to miejsce znajdzie. 
 Jaka jest sytuacja każdy widzi i wie. Na 
rychłą poprawę w tej dziedzinie naszym zda-
niem szans raczej nie widać. Starajmy się, je-
śli już nie możemy tej sytuacji poprawić, to 
przynajmniej nie utrudniajmy sobie nawza-
jem życia. I byle do wiosny. 

Bolo Skoczylas

PRUSZKÓW Po zmianie operatora 
parkingu "Parkuj i Jedź" w pobliżu 
dworca PKP w Pruszkowie 
fatalna sytuacja dotycząca 
miejsc postojowych jeszcze się 
pogorszyła. Władze miasta 
znalazły receptę na ten problem. 
Najprawdopodobniej jeszcze 
w tym roku na ulicach pojawią się 
parkometry.
 
Od 1 stycznia parking przy 
dworcu obsługuje prywatna 
firma, która abonament mie-
sięczny ustaliła na kwotę 148 
zł, czyli siedem razy więcej niż 
w ubiegłym roku pobierały Ko-
leje Mazowieckie. To spowo-
dowało, że kierowcy szukają 
wolnych miejsc poza terenem 
ogrodzonym.
 Aby ograniczyć ruch 
w  okolicach dworca, 
a przy okazji w centrum 
Pruszkowa, gdzie rów-
nież są duże proble-
my z parkowaniem, 
władze miasta chcą 
postawić parkome-
try. - Wzbraniali-
śmy się od tego, ale 
doszliśmy do wnio-
sku, że tego nie unik-
niemy. To zniechęci 
część kierowców do 
wjazdu do centrum 
miasta - powiedział 
nam wiceprezydent 
Pruszkowa, Andrzej 
Kurzela.

 Miasto przygotowywało 
się na wprowadzenie płatnych 
stref parkowania od 1 stycznia 
2011 roku. Sytuacja związana 
z "Parkuj i Jedź" spowodowała 
jednak, że problem stał się na-
glący. Stąd, jak zdradził Kurze-
la, pomysł zostanie wdrożony 
najprawdopodobniej wcześniej. 
 To jednak wiąże się z kilko-
ma kwestiami. Przede wszyst-
kim trzeba w drodze przetar-
gu wyłonić fi rmę, która będzie 
te parkometry obsługiwać. Po 
drugie musi powstać system 
komunikacji miejskiej tak, jak 
w Milanówku, czy Grodzisku. 
- Chcieliśmy, aby ZTM obsłu-
giwał linie w naszym mieście. 
Dzięki temu podróżni mogli-
by korzystać z kart miejskich. 
ZTM jednak odmówił. Roz-

mawialiśmy w tej sprawie 
również z PKS Grodzisk - 
powiedział Kurzela, który 

sam przyznaje, że parko-
metry i  komunikacja 
miejska muszą pojawić 
się jednocześnie. Strefą 
płatnego parkowania 
zostałyby objęte mię-
dzy innymi ulice Sien-
kiewicza, Kościuszki, 
Prusa, Sprawiedliwo-
ści i  Kraszewskiego. 
Niektóre z nich są po-

wiatowe, stąd będą wy-
magały porozumienia 
między samorządami

(mm) - WPR24.pl

Parkometry w Pruszkowie 
jeszcze w tym roku?
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Puchowy śniegu tren

PRUSZKÓW  Wiosną zapadną 
ostateczne decyzje dotyczące 
centrów pobytowych na Euro 2012. 
W wyścigu tym bierze udział sześć 
podwarszawskich miejscowości, 
z których największe szanse ma 
Pruszków.
 
Miejscowości znajdujące się 
w  okolicy Warszawy ma-
ją duże szanse na tle innych 
części Polski, ze względu na 
bliskość Stadionu Narodo-
wego w stolicy, gdzie odbę-
dzie się m.in. mecz otwarcia 
i najprawdopodobniej jeden 
z  półfinałów. To, poza sta-
dionem w  Kijowie, główny 
obiekt imprezy. Można więc 
spodziewać się, że Pruszków, 
Nadarzyn, Piaseczno, Józe-
fów, Sulejówek i Ząbki będą 
atrakcyjnymi lokalizacjami 

antenie TVN Warszawa wice-
prezydent Andrzej Królikowski.
 W  Pruszkowie remonto-
wane są obecnie boiska tre-
ningowe. Potem zbudowana 
zostanie druga trybuna przy 
stadionie głównym. Dzięki te-
mu cały obiekt będzie mógł 
pomieścić blisko 5 tys. osób. 
Już teraz murawa jest podgrze-
wana, a w planach jest jeszcze 
profesjonalny gabinet odnowy 
biologicznej. I co ważne, w są-
siedztwie jest hotel.
 W równie dobrej sytuacji 
jest Sulejówek, poważniej-
szym konkurentem będzie 
także Józefów. Pozostałym 
miastom brakuje funduszy.
 Piłkarskie mistrzostwa 
Europy odbędą się w czerwcu 
i lipcu 2012 roku.

(mm) - WPR24.pl

5.000 osób ma pomieścić pruszkowski stadion po dobudowaniu 
drugiej trybuny. [fot. zniczpruszkow.com.pl]

dla europejskich drużyn.
 Największe szanse spo-
śród nich ma Pruszków. - Na 
czerwiec 2011 roku Pruszków 

będzie kompletnie gotowy je-
śli chodzi o  przyjęcie której-
kolwiek z  drużyn grających 
w  Warszawie - zapewnił na 

Bezp³atna reklama dla Twojej Firmy!
Ponad 50.000 odwiedzin w ostatnim miesi¹cu!

ejd  na www.wpr24.pl i dodaj bezp³atn¹ prezentacjê do Katalogu Firm 
lub zadwoñ pod numer (22) 728 18 64 a nasi konsultanci zrobi¹ to za Ciebie! firmy.wpr24.pl

Pruszków faworytem do Euro 2012
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KOMUNIKACYJNE, MAJĄTKOWE, TURYSTYCZNE, NNW, ROLNE,
GRUPOWE I INDYWIDUALNE

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

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

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

PROFESJONALNE DORADZTWO 
I ZAWIERANIE UBEZPIECZEN 

CAŁY SWIAT!
BILETY LOTNICZE

WYCIECZKI INDYWIDUALNE
WYJAZDY GRUPOWE

INCENTIVE
UBEZPIECZENIA 

Armii Krajowej 36 lok 3, 05-800 Pruszków
tel. (022) 465 16 89, (0) 600 555 103

e-mail: pruszkow@multita.com.pl

NOWE BIURO TURYSTYCZNE W PRUSZKOWIE

REGION. Aleje Jerozolimskie - kolejny protest

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE
wykonujemy usługi  w zakresie:

  tynki maszynowe gipsowe i cementowo wapienne
  docieplanie budynków
 posadzki mixokretem
  adaptacja poddaszy
układanie kostki 

    brukowej

Wymyślona przez Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich koncepcja nowych, 
poszerzonych do trzech pasów ruchu 
Alei Jerozolimskich zakłada, że będzie 
to droga tzw. klasy GP, czyli ruchu 
przyspieszonego. Jak to przyspieszenie 
ma się do określonych przez to samo 
MZDW zadań obsługi ruchu lokalnego? 
A no, zupełnie się nie ma!... 

Klasa GP dla tej trasy oznacza skrzy-
żowania nie częściej, niż co 800 m, 
likwidację większości przejść dla 
pieszych oraz zablokowanie moż-
liwości bezpośredniego wyjazdu 
z  dróg lokalnych, a  także podjaz-
dów do licznych przy trasie sklepów, 
przedsiębiorstw i zakładów usługo-
wych. Nagłaśniając w  listopadzie 
ub.r. sprawę błędów projektowych 
w tej koncepcji, zwracaliśmy uwagę 
na lekceważenie interesów miesz-
kańców: trasie zaprojektowanej 10m 
od domów, bez ekranów dźwięko-
chłonnych, o likwidowanych przej-
ściach dla pieszych. Okazało się, że 
jest jeszcze gorzej.

 - Na samym tylko pruszkow-
skim odcinku nowych Alej jest nas 
25 przedsiębiorców, których realizo-
wany projekt pozbawi podstaw egzy-
stencji – mówi Jarosław Dukaczew-
ski, właściciel serwisu samochodo-
wego. - Projekt zakłada, że klienci 
stracą bezpośredni dojazd do moje-
go zakładu, a żeby się do mnie dostać, 
będą musieli dojeżdżać od tyłu, bocz-
nymi, osiedlowymi uliczkami przez 
niemal pół Piastowa.
 - To jest jawna kpina z naszych 
praw nabytych – wtóruje mu Wie-
sław Barlak, prezes spółki Drewno 
Centrum (sieć Fachowiec). – W 2007 
roku MZDW nie miało żadnych za-
strzeżeń przed udzieleniem mi zgo-
dy na budowę hali z bezpośrednim 
wjazdem z Alej. A teraz co? Kto bę-
dzie szukał dojazdu do mnie wąski-
mi, osiedlowymi uliczkami? Mam te-
raz zamykać interes, ledwie zainwe-
stowałem w jego otwarcie?
 - Tej koncepcji brak konsekwen-
cji – podkreśla Jarosław Dukaczew-
ski – Bliżej Warszawy, gdzie ruch 

GP znaczy Głupi Pomysł?
jest przecież większy, rygory GP nie 
są przestrzegane. Skład kruszyw bu-
dowlanych na wysokości Ursusa ma 
zaplanowany bezpośredni wyjazd, 
którym powolne ciężarówki załado-
wane żwirem będą wyjeżdżały na tą 
szybką trasę. Samochody osobowe 
wyjeżdżające z mojego serwisu, lżej-
sze i szybsze, a na dodatek na mniej 
ruchliwym odcinku trasy będą prze-
szkadzać. Gdzie tu rozsądek i  logi-
ka?...
 Oburzeni przedsiębiorcy prote-
stują. „Bezpośredni wjazd z Alej Je-
rozolimskich był dla nas czynni-
kiem decydującym o  zakupie tych 
działek i  zlokalizowaniu tutaj na-
szych działalności”- piszą w  swo-
im liście do MZDW i Zarządu Woje-
wództwa. „ Nabyte przez nas nieru-
chomości stracą zasadnicze, podsta-
wowe w handlu i usługach, znacze-
nie funkcjonalne, jakim jest łatwy 

dostęp dla klientów. Ponadto towary 
do wielu naszych fi rm dostarczane 
są transportem wielkogabarytowym 
(TIR-ami) o masie ponad 20 ton. Po-
ruszanie się ich po drogach osiedlo-
wych, czy drogach serwisowych nie 
będzie możliwe. Może to skutkować 
bankructwem i upadłością naszych 
fi rm, a w konsekwencji także bezro-
bociem ich obecnych pracowników”.
 - W grudniu byliśmy na spotka-
niu w MZDW, ale na dobrą sprawę 
nawet nie dopuszczono nas do gło-
su – mówi prezes Barlak – Chcemy 
jedynie, aby zamiast koncepcji dróg 
serwisowych, zastosować takie roz-
wiązanie jak choćby na ul. Modliń-
skiej w Warszawie. Dodatkowy pra-
wy pas oddzielony od trasy ciągłą li-
nią przeznaczony dla ruchu lokalne-
go. Ale MZDW zapatrzone w swoją 
koncepcję twierdzi, że GP takich roz-
wiązań nie dopuszcza. Po co komu 

przyspieszony ruch, który i tak bę-
dzie kończył się wiecznym korkiem 
na wjeździe do Pruszkowa?
 No właśnie, PO CO? Aleje Jero-
zolimskie mają wyraźnie sprecyzo-
wane zadanie obsługi ruchu lokal-
nego. Po co komu przy ich poszerze-
niu jeszcze dodatkowo teoretycz-
nie przyspieszony charakter, skoro 
wbrew głównemu założeniu trasy 
zablokuje on komunikację lokalną, 
zamiast ją usprawnić? Po co komu 
to rzekome przyspieszenie, sko-
ro pozbawiony obwodnicy Prusz-
ków skutecznie je zatrzyma? Pa-
nowie z  MZDW, podnieście wzrok 
znad swoich papierowych koncep-
cji i spójrzcie na tę trasę od strony jej 
rzeczywistych potrzeb! Bo inaczej 
nam, mieszkańcom nazwa „GP” bę-
dzie kojarzyć się głównie z czyimś 
Głupim Pomysłem…

Olgierd Lewan

Budżety jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok
Na początek prezentujemy 
budżety powiatów: grodziskiego 
i pruszkowskiego oraz budżety 
dwóch największych gmin: Grodziska 
Mazowieckiego i Pruszkowa. 

Trudno jest przyjąć jakieś racjonal-
ne kryteria, według których budże-
ty można by porównywać ze sobą, 
ponieważ jednostki różnią się zde-
cydowanie tak liczbą mieszkańców, 
jak i wpływami do poszczególnych 
kas samorządowych. Elementem, na 
który powinniśmy zwrócić uwagę 
jest ilość mieszkańców, zamieszkują-
cych na obszarze powiatu lub gminy 
i średni wpływ do budżetu od „staty-
stycznego mieszkańca”. 
 Pewnym wyznacznikiem ak-
tywności jednostek samorządu mo-
gą być wydatki przeznaczane na tzw. 
wydatki materialne czyli inwesty-
cje. Są to w większości przypadków 
przebudowy i  modernizacje dróg, 
infrastruktury technicznej, budowy 
nowych lub rozbudowy istniejących 
obiektów. Nie będziemy charakte-
ryzować poszczególnych budżetów, 
bo interpretacje ich bywają na ogół 
mocno rozbieżne w  zależności od 

tego, czy rozmawiamy z przedstawi-
cielami uchwalającej je większości, 
czy opozycyjnej mniejszości. Pre-
zentowany przez nas poziom przy-
chodów, wydatków (w tym inwesty-
cyjnych) oraz przewidywana wyso-
kość deficytu budżetowego ma na 
celu zorientowanie czytelnika, jaki-
mi kwotami dysponują poszczególne 
jednostki samorządu terytorialnego 
i umożliwienie porównania ich po-
tencjalnych możliwości. 

Powiat Pruszkowski (149 557 mieszkańców)
• Dochody: 113.630.619,52 zł
• Wydatki: 134.302.059 zł, w tym wydatki in-

westycyjne 31.912.145 zł, co stanowi 23,76%
• Defi cyt budżetowy*: 20.671.439,48 zł
• Dochód na mieszkańca: 759,78 zł

Główne zadania inwestycyjne to m.in.: in-
westycje drogowe na terenie powiatu i mia-
sta Pruszkowa, w tym modernizacja skrzy-
żowań przy ul Armii Krajowej, budowa sy-
gnalizacji świetlnych  przy szkołach, budo-
wa mostu na Utracie w Pruszkowie, roz-
poczęcie prac projektowych przy budowie 
parkingu wielopoziomowego, rozbudowa 
Zespołu Szkół przy Gomulińskiego, remont 
pałacyku w Czubinie, modernizacja szpitala 

powiatowego i budynku dawnego pogotowia 
ratunkowego, zakup pojazdów pożarniczych.

Gmina Pruszków (56 182 mieszkańców)
• Dochody: 136.450.614 zł, 
• Wydatki: 163.030.614 zł, w tym wydatki inwe-

stycyjne - 43.958.018 zł, co stanowi 26,96%
• Defi cyt budżetowy*: 26.580.000 zł
• Dochód na mieszkańca: 2428.72zł

Planowane wydatki inwestycyjne w Pruszko-
wie spożytkowane będą na przebudowę na-
wierzchni ulic (m.in. Działkowej, Reja, prze-
dłużenie ul. Powstańców do Komorowskiej, 
Chopina, Curie Skłodowskiej oraz chodniki 
i jezdnie w ul. Ireny), rozbudowę sieci kana-
lizacyjnej, wodociągowej i zmodernizowanie 
oświetlenia ulic, rekultywację tzw. Góry Żbi-
kowskiej. Realizowana ma być budowa bez-
przewodowego dostępu do Internetu i roz-
budowa monitoringu miejskiego. Przebudo-
wywane będzie Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego. Realizowany ma być 
projekt budowy przedszkola oraz sali gimna-
stycznej w gimnazjum nr 3. Kontynuowana 
będzie rozbudowa MOPS przy ul. Helenow-
skiej. Prowadzona ma być również rozbudo-
wa stadionu Znicz, a także budowa boisk tre-
ningowych przy obiektach MZOS i przebudo-
wa pałacyku „Sokoła”.

Powiat Grodziski (81 441 mieszkańców)
• Dochody: 63.902.733 zł,
• Wydatki: 71.162.733, w tym wydatki inwesty-

cyjne 11.090.541 zł,co stanowi 15,58%
• Defi cyt budżetowy*: 7.260.000 zł
• Dochód na mieszkańca: 784.65 zł

Środki inwestycyjne powiat grodziski prze-
widuje zainwestować głównie w przebudo-
wę i modernizację infrastruktury drogowej. 
Są to dwa odcinki drogi Grodzisk- Józefi na, 
droga Oryszew-Henryszew-Miedzyborów, 
Adamowizna-Opypy-Milanówek oraz droga 
Bukówka-Skuły. Przewiduje się również wy-
konanie ścieżek rowerowych w ciągach dwu 
dróg powiatowych. Powiat grodziski zamie-
ścił w swoich planach budżetowych wydatki 
na programy i projekty realizowane ze środ-
ków pochodzących z funduszy struktural-
nych, w tym rewitalizację budynku Muzeum 
w Stawisku, a także programów mających na 
celu rozwój wykształcenia i podniesienia ja-
kości szkolnictwa zawodowego. 

Gmina Grodzisk Maz.(39 342 mieszkańców)
• Dochody: 119.796.636 zł
• Wydatki: 125.860.773 zł, w tym wydatki in-

westycyjne 44.350.000 zł, co stanowi 35,23%
• Defi cyt budżetowy*: 6.064.137 zł
• Dochód na mieszkańca: 3045,00 zł

Gmina Grodzisk inwestować będzie m.in. 
w budowę i uzbrojenie dróg, infrastrukturę 
wodociągową i kanalizację. Rozpocząć się 
ma również budowa systemu ścieżek rowe-
rowych na terenie miasta i gminy. Realizo-
wane będą: budowa i modernizacja placów 
zabaw dla dzieci, budowa osiedlowej świetli-
cy dla młodzieży, boisk i terenów rekreacyj-
nych, w tym boiska „Orlik”, a także budowy 
dwóch przedszkoli i dwóch szkół podstawo-
wych. Budżet wspomaga także budowę so-
cjalnych budynków mieszkalnych dla najbar-
dziej potrzebujących oraz sfi nansuje zakup 
sprzętu dla jednostek straży pożarnej. 
* przewidywany

W budżetach rzadko pojawiają się 
przewidywane wysokości dotacji 
unijnych i innych form dofinanso-
wania, na które liczą samorządy, po-
nieważ w  większości przypadków 
są one w fazie rozstrzygania proce-
dur konkursowych, których terminy 
nie zawsze pokrywają się z okresami 
obowiązywania budżetów gmin czy 
powiatów. O szansach na ich pozy-
skanie napiszemy bliżej w kolejnych 
numerach.

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl
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i  nieprzelotowym skrzyżo-
waniu. Na dodatek przebiega 
przez nie trasa objazdu cen-
trum miasta dla towarowego 
ruchu tranzytowego TIR.

 Jest rzeczą oczywistą, 
że aby ten ruch udrożnić ko-
nieczne będzie jego „spiętro-
wanie” w  kilku poziomach. 
Konkretnie, aż w trzech. Tak 
więc jadący na wprost Ale-
jami uzyskają bezkolizyjny 
przejazd w  tunelu, poniżej 
skrzyżowania. Nad nimi, na 
poziomie „0” czyli obecnych 
ulic, funkcjonowało będzie 

Rozplątujemy węzły (3): Łopuszańska i Salomea
REGION  
Węzły Łopuszańska 
i Salomea to najbardziej 
okazałe sploty 
dróg w systemie 
komunikacyjnym, 
budowanym  w rejonie 
warszawskim przed 
Euro-2012.

B liskość obu węzłów 
oraz ich powiązanie 
funkcjonalne spra-
wia, że warto je omó-

wić jednocześnie. Będą sta-
nowiły nie tylko bardzo waż-
ny rozjazd komunikacyjny 
dla połączeń lokalnych, ale 
dla centralnej Warszawy bę-
dą pełniły rolę bramy wypro-
wadzającej ruch na obwodnicę 
oraz trasy wyjazdowe (w tym 
na autostradę). Zmodernizo-
wane skrzyżowanie Al. Jero-
zolimskich i ul. Łopuszańskiej 
znajdzie się w bezpośrednim 
sąsiedztwie wylotu nowej 
Trasy Salomea-Wolica, która 
połączy Aleje z trasami kato-
wicka i krakowską, a przy oka-
zji będzie dla nich wjazdem na 
Południową Obwodnicę War-
szawy i autostradę A2.
 Dla mieszkańców naszego 
regionu ten podwójny węzeł 

będzie szczególnie ważny, po-
nieważ jego budowa w znacz-
nym stopniu utrudni nam do-
jazdy do Warszawy.
 Skrzyżowanie z  ul. Ło-
puszańską jest ostatnim, ale 
z uwagi na duży ruch krzyżo-
wy chyba najważniejszym wę-
złem, który pozostał jeszcze 
do zrobienia na warszawskim 
odcinku Al. Jerozolimskich. 
To przed nim tworzą się obec-
nie największe korki na tej 
trasie, wjazdowe (rano) i wy-
jazdowe (po południu). Wy-
nika to z przecięcia się w tym 
miejscu dwóch przelotowych 
tras o  dużym natężeniu ru-
chu na stosunkowo wąskim

rozległe rondo, z którego bę-
dzie biegł m.in. zjazd w  ul. 
Kleszczową do Włoch. Wia-
duktami nad rondem popro-
wadzone zostaną natomiast 

kierunki skrętowe z  Łopu-
szańskiej w kierunku Prusz-
kowa i odwrotnie. Istotne jest 
zupełnie marginalne potrak-
towanie skrętu z Łopuszań-
skiej w Jerozolimskie (w kie-
runku centrum) oraz odwrot-
nie, od centrum w Łopuszań-
ską. Cały ruch tranzytowy 
zapełniający do tej pory ten 
skręt, zostanie przeniesiony 

na powstającą Południową 
Obwodnicę Warszawy.
 Prace przy budowie węzła 
rozpoczęły się jesienią 2009 r. 
i wg planu będą trwały przez 
dwa lata. Prawdopodobnie od 
wiosny 2011 r. będzie on etapo-
wo oddawany do użytku.
 Węzeł Salomea będzie sta-
nowił kontynuację węzła Ło-
puszańska na zachodnim kie-
runku ruchu. Powstanie na 
pustych obecnie polach wo-
kół Alej przy wylocie ul. Bady-
larskiej. Jego zadaniem będzie 
połączenie Al. Jerozolimskich 
z nową trasą Salomea-Wolica, 
a za jej pomocą z Południową 
Obwodnicą i  autostradą A2. 
Dodatkową funkcją węzła bę-
dzie przyjęcie ruchu z zachod-
niej Woli i Bemowa, dochodzą-
cą do niego od północnego-za-
chodu nową ul. Nowolazuro-
wą, poprowadzoną  po granicy 
między Włochami a Ursusem. 
Pomiędzy obydwoma węzła-
mi, w  miejscu największego 
tzw. przeplotu ruchu, Al. Jero-
zolimskie będą miały po czte-
ry pasy ruchu w każdym kie-
runku. Oba węzły zaprojekto-
wano tak, by pasy ruchu miały 
kontynuację, a dla kierunków 
dominujących nie było ko-
nieczności zmiany pasa. I tak 
np. jadący od Pruszkowa wjeż-
dżając na właściwy dla siebie 
pas na wprost lub skrętowy, 

Prace przy budowie węzła rozpoczęły się jesienią 2009 r. i wg planu będą trwały przez 2 lata [fot. MS]

w sposób bezkolizyjny przeja-
dą przez oba węzły.
 Aleje Jerozolimskie przej-
dą pod wiaduktem ul. Nowola-
zurowej, po czym (na kierunku 
do Warszawy) same pobiegną 
wiaduktem nad przyłącze-
niem się Trasy S-W. Dla wy-
jeżdżających z Warszawy pra-
we pasy w węźle będą prowa-
dziły w kierunku Pruszkowa, 
zaś lewe wprowadzą na Trasę 
S-W z możliwością dalszego 
zjazdu na warszawską obwod-
nicę, a po niej na autostradę.
 Na sąsiedztwie nowego 
węzła najbardziej ucierpią wy-
budowane w pobliżu biurow-
ce oraz zlokalizowany vis a vis 
salon Peugeot. Stracą bowiem 
bezpośrednie wyjazdy na Ale-
je Jerozolimskie, dostając w za-
mian jedynie możliwość do-
jazdu lokalnymi tzw. drogami 
serwisowymi.
 Węzeł Salomea czeka 
obecnie na przetarg wykonaw-
czy. Zważywszy, że ukończo-
ny ma być do maja 2012 r., spo-
dziewać się należy, że główne 
prace budowlane przypadną 
na rok 2011. Nałoży się to za-
tem na końcowe prace przy 
Węźle Łopuszańska. Przebieg 
tych prac będziemy więc mo-
gli oglądać bardzo dokładnie… 
stojąc w długich korkach z ich 
powodu.

Olgierd Lewan

Plany wezłów dostępne na portalu www.wpr24.pl
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Nasz noworoczny bilans 
komunikacyjny, rozpoczęty 
w poprzednim numerze WPR 
oceną inwestycji drogowych, 
nie byłby pełen, gdybyśmy 
nie pokusili się o spojrzenie 
na  regionalną komunikację 
szynową. Mamy dwie linie 
kolejowe, a na nich trzech 
przewoźników, którzy 
teoretycznie starają się 
o nasze względy. Co zrobią 
w tym roku żeby te względy 
pozyskać?

Warszawska Kolej Dojazdowa
Już w nowym roku nastąpiło 
otwarcie ofert powtórzonego 
przetargu na budowę 14 no-
wych składów, czyli wymia-
nę całego taboru. W przetar-
gu wystartowało dwóch ofe-
rentów, w tym producent za-
graniczny (szwajcarski Sta-
dler). Po analizie obu ofert, 19. 
stycznia zarząd WKD wybrał 
ofertę krajowej Pesy z  Byd-
goszczy. Zdecydowała ce-
na i fakt, że obecny już na li-
nii skład prototypowy jest 
od tego właśnie producenta. 

W 2010 roku poznamy jedy-
nie projekt nowego pociągu.
 Pierwszych nowych skła-
dów na linii możemy oczeki-
wać dopiero za rok, a  pełna 
wymiana starego taboru za-
kończy się w sezonie 2012/13. 
Prawdopodobnie wtedy też 
będzie można oczekiwać włą-
czenia WKD w  system war-
szawskiego wspólnego bile-
tu na całej trasie. Polepsze-
nie warunków jazdy i często-
tliwości kursowania jest jed-
nym z warunków stawianych 
przez ZTM co do pełnego włą-
czenia WKD w ten system. 
 Latem 2010 będzie remon-
towana druga część wiaduktu 
nad WKD w Warszawie. Prze-
woźnik zapowiada, że bazując 
na zeszłorocznych doświad-
czeniach, tym razem postara 
się zorganizować ruch spraw-
niej. Bieżący rok nie zapowia-
da także żadnych rewelacji co 
do realizacji pomysłów do-
datkowych linii WKD:  prusz-
kowskiej-miejskiej (Komorów-
Pruszków PKP) i z Michałowic 
(lub Komorowa) do Janek. Są 
to nadal koncepcje do rozwa-
żenia (lub nie) w przyszłości, 
ale w najbliższych latach prio-
rytetem WKD jest wymiana 
taboru, a nie porywanie się na 
nowe inwestycje o problema-
tycznej rentowności (na któ-
rych… nie byłoby nawet czym 
jeździć).

Szybka Kolej Miejska (SKM)
 Popularna SKM-ka cie-
szy się wśród podróżnych 
niesłabnącym zaintereso-
waniem. Nie tylko z  uwagi 
na nowoczesny tabor i przy-
spieszony charakter przejaz-
du, ale także ze względu na 

wspólny bilet ze środkami ko-
munikacji miejskiej w Warsza-
wie (trudno się dziwić – ten 
sam właściciel). Niestety wielu 
pasażerów narzeka na panują-
cy w pociągach ścisk i trudną 
komunikację wewnątrz wa-
gonów.
 SKM-ka próbuje ratować 
sytuację łącząc po dwa skła-
dy w  godzinach porannego 
szczytu, ale to z kolei zubaża 
rozkład jazdy w godzinach po-
zaszczytowych. 12 pociągów 
(w tym 4 pożyczone) to zde-
cydowanie za mało w stosun-
ku do potrzeb, dlatego w maju 
br. kolej wzbogaci się o 4 no-
we składy. Powinny one nieco 
rozładować szczytowy tłok.

Koleje Mazowieckie (KM)
Mają opinię najbardziej za-
niedbanego i najmniej współ-
czesnego przewoźnika regio-
nalnego. To chyba mentalna 
pozostałość po PKP doby ko-
munizmu. Z  tego też chyba 
względu jest to ostatnio naj-
głośniejszy (medialnie) prze-
woźnik. To właśnie KM wsła-

wiły się głośnym w ubiegłym 
roku przypadkiem wywie-
zienia pasażerów na zupeł-
nie inną trasę niż wynikają-
ca z rozkładu jazdy. Pewnego 
pięknego poranka pociąg ja-
dący z Warszawy Wschodniej 
w kierunku Piaseczna, wypeł-
niony ludźmi, znalazł się na-
gle… na stacji we Włochach. 
Podobno równie zdziwiony 
jak pasażerowie był sam ma-
szynista.
 KM wprowadziły też do 
swojego rozkładu jazdy po-
ciąg, który kursuje tylko dwa 
razy dziennie (rano i po po-
łudniu), ale za to aż poza gra-
nice województwa (do niko-
mu nieznanej stacji Bełchów 
w  woj. łódzkim). Dlaczego? 
Bo mieszka tam jeden z waż-
nych dyrektorów KM, no i ja-
koś przecież musi dojechać do 
pracy.
 Także Koleje Mazowiec-
kie stały się w minionym ro-
ku areną głośnych rozgrywek 
personalnych. Odwołano pre-
zesa za… zbyt reformatorskie 
podejście do pracy. Tak więc 
dotychczasowego prezesa 
zastąpił nowy, bardziej „do-
świadczony”, zajmujący się 
wcześniej, głównie sprawami 
personalnymi.
 W  tej sytuacji szybkich 
zmian na lepsze w podróżo-
waniu KM nie należy się raczej 
spodziewać. Pozytywnym 
spadkiem po poprzednim 
prezesie jest rozstrzygnięty 
w ubiegłym roku przetarg na 
budowę 20 nowych składów 
pociągów. Pod koniec 2010 r. 
powinny trafi ć do eksploata-
cji pierwsze z nich (być może 
też na naszą zachodnią linię).

Olgierd Lewan

Komunikacja szynowa.
Bilans na rok 2010 Pasażer Warszawskiej Kolei 

Dojazdowej, który zostanie 
złapany na jeździe na gapę 
i będzie zwlekał z zapłatą 
kary, może trafi ć do Krajowego 
Rejestru Długów - w efekcie 
będą go czekały problemy 
z uzyskaniem kredytu, pożyczki 
czy z zakupami na raty. 

Jak poinformował w czwar-
tek Krajowy Rejestr Długów, 
przewoźnik podpisał z  nim 
umowę, dzięki której będzie 
mógł dopisać do rejestru 
swoich dłużników, a  także 
sprawdzać kontrahentów. 
 Według danych z  30 li-
stopada 2009 r., Warszawska 
Kolej Dojazdowa miała po-
nad 21 tys. dłużników. Są to 

zarówno gapowicze, którzy 
skorzystali z jej usług, ale nie 
zapłacili za bilet, jak i  kon-
trahenci przewoźnika, czyli 
np. dzierżawcy terenów i po-
mieszczeń, którzy nie wy-
wiązują się z umów. 
 P r zewoźn i k l iczy, że 
współpraca z Krajowym Re-
jestrem Długów dodatkowo 
zmobilizuje wszystkich dłuż-
ników do szybszego uiszcza-
nia należności oraz odstra-
szy pasażerów od podróży 
bez biletu. Dopisani do reje-
stru gapowicze nie będą mo-
gli wziąć kredytu, zrobić za-
kupów na raty, kupić telefonu 
komórkowego w abonamen-
cie. To, czy dłużnik prze-
woźnika będzie dopisany do 

WKD zgłosi gapowiczów do Krajowego Rejestru Długów
rejestru zależy od tego, ile 
jest mu winny i jak długo za-
lega z wpłatą. 
 Jak podał KRD, według 
Kompleksowego Rapor tu 
o  Długach Polaków wartość 
niezapłaconych mandatów 
za jazdę bez biletu w całej Pol-
sce wynosi 135,9 mln zł. Sta-
tystyczny gapowicz to 26-35 
letni mężczyzna, który zalega 
przewoźnikom około 789 zł. 
Rekordzista mieszka na Pod-
lasiu i ma prawie 30 tys. zł dłu-
gu wobec fi rmy przewozowej. 
W  minionym kwartale war-
tość średniego długu gapowi-
cza notowanego w Krajowym 
Rejestrze Długów zmniejszyła 
się o niemal 40 zł.  

(mm) - WPR24.pl

Rok 2010 na szynach niczym specjalnie pozytywnym 
nas nie zaskoczy. A szkoda! Bo światowa komunikacja 
kolejowa odjeżdża od nas z szybkością TGV.                            
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Pruszków: ul. Hubala 5, tel. (022) 758 69 43
 ul. Okrzei 3A, tel. (022) 731-95-80

 profesjonalna kadra instruktorska

 nauka testów na komputerze

 szkolenia kierowców na przewóz 
osób i rzeczy, szkolenia okresowe

 indywidualne dokształcanie osób 
z prawem jazdy

 badania lekarskie na miejscu!

NAUKA JAZDY

OSK 

WADECKI
WSKFiT

Pruszków, ul. Staszica 1 

(obok Urzędu Skarbowego)

Magdalena Długosz

0-604-36-55-66;  

fitnessnrgclub@op.pl

Linie komunikacji miejskiej w Malichach, 
Tworkach, na Żbikowie i Bąkach oraz 
kasowniki ZTM w tej komunikacji, dzięki 
którym byłby wspólny bilet - to pomysły 
władz Pruszkowa na problem poruszania 
się po mieście.
 Andrzej Kurzela widzi potrzebę 
zorganizowania komunikacji miej-
skiej w najdalszych dzielnicach, czy-
li na Bąkach, Malichach i Tworkach. 
Według niego szczątkowa istnie-
je już na Żbikowie, ale i tam trzeba 
ją rozwinąć. W planach władz miej-
skich jest stworzenie dwóch linii. 
Pierwsza łączyłaby Tworki z Mali-
chami, a druga jeździłaby z dworca 
PKP Pruszków przez Bąki do dworca 
PKP Piastów. - W tej sprawie porozu-
mieliśmy się już z burmistrzem Pia-
stowa - zdradził Kurzela.
 Początkowo władze Pruszkowa 
chciały, aby linie miejskie obsługi-
wał ZTM. Wiceprezydent Kurzela na 
środowym spotkaniu z dyrektorem 

Pruszkowska komunikacja  miejska nowe fakty!

Recykling śmieci po pruszkowsku
Pierwsze pojemniki do segregacji 
śmieci pojawiły się na pruszkowskich 
osiedlach  kilkanaście lat temu. 
Większość mieszkańców, dobrze 
zorientowana w problemach ekologii, 
wie, jak ważna jest selektywna 
zbiórka odpadów. Dlatego najpierw 
sortujemy śmieci w domu, potem 
wyrzucamy do specjalnych 
pojemników, aż tu nagle podjeżdża 
samochód ciężarowy i wszystkie 
śmieci lądują w jednym miejscu. 
Czyżby nasz wysiłek wkładany 
w segregację szedł na marne?
 
Nie! Miłośnicy dbania o środowisko 
naturalne mogą spać spokojnie. Sa-
mochód, który przyjeżdża po zawar-
tość pojemników zaopatrzony jest 
w dwudzielne, przegrodzone komory. 
Każda z nich przeznaczona jest na in-
ny rodzaj odpadów. Następnie śmieci 
przewożone są do Miejskiego Zakładu 
Oczyszczania w Pruszkowie, gdzie na 
specjalnej taśmie poddawane są do-
kładniejszej selekcji, a potem przeka-
zywane fi rmie, która zajmuje się od-
zyskiem. 
 System sor towania śmieci 
w  Pruszkowie prowadzony jest od 
1998 roku przez Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego i, jak 
twierdzi inspektor Aneta Kozłow-
ska, bardzo dobrze się sprawdza. - Na 
terenie miasta funkcjonuje już po-
nad 200 pojemników do segregacji 

odpadów. Zainteresowanie mieszkań-
ców jest bardzo duże, być może rów-
nież dlatego, że nie muszą ponosić żad-
nych kosztów związanych z selekcją. 
Jesteśmy chyba jedyną gminą w okoli-
cy, która w całości fi nansuje proces se-
gregacji śmieci
 Również adminstratorzy osiedli 
należących do Pruszkowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej są zadowole-
ni z obecnego rozwiązania. Lidia Boć-
kowska, zastępca kierownika Admin-
stracji osiedla Parkowe stwierdza: 
- System segregacji śmieci zdecydo-
wanie nas odciąża, nie tylko fi nanso-
wo. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest 
znacznie mniej typowych pojemni-
ków przeznaczonych na śmieci ogól-
ne, nieposegregowane, a więc gospo-
darze mają mniej pracy, a my ponosi-
my znacznie mniejsze koszty związa-
ne z wywozem odpadów. 
 Jedyne zastrzeżenie adminstra-
torów to częstotliwość wywozu śmie-
ci przez Miejski Zakład Oczyszczania: 
- Samochody przyjeżdżają zbyt rzad-
ko, pojemniki są przepełnione, więc 
mieszkańcy wyrzucają śmieci obok 
nich, gospodarz musi je potem sprzą-
tać i  wyrzucać do typowych koszy 
przeznaczonych na odpady niepose-
gregowane – mówi Magdalena Słobo-
dzin, adminstrator części A osiedla 
Staszica. Podobny problem zauwa-
ża również Krzysztof Krzyżanowski 
– zastępca kierownika Administracji 

Pruszków musi zapłacić Zarządowi 
Transportu Miejskiego za SKM więcej 
niż w ubiegłym roku - dowiedzieliśmy 
się od wiceprezydenta Andrzeja 
Kurzeli. 

Wiceprezydent Kurzela w środę był 
na spotkaniu z  dyrektorem ZTM, 
Leszkiem Rutą. Jednym z tematów 
rozmowy były opłaty za kursowa-
nie Szybkiej Kolei Miejskiej. ZTM 
podniósł kwotę w  porównaniu do 

Pruszków zapłaci więcej za SKM

Śródmieście. Najprawdopodobniej by-
ło to spowodowane problemami zwią-
zanymi z zimową aurą, jednak od po-
łowy stycznia wszystko powinno dzia-
łać jak należy. 
 Edukacja ekologiczna mieszkań-
ców Pruszkowa przynosi wymier-
ne efekty. Nie tylko każdego miesiąca 
zbierana jest ogromna ilość odpadów 
nadających się do ponownego prze-
tworzenia, Pruszków długo był lide-
rem w dziedzinie segregacji śmieci, 
zdobywając liczne nagrody w ogólno-
polskim konkursie organizowanym 
przez pismo branżowe "Przegląd Ko-
munalny". W 2001 roku nasze mia-
sto zajęło I miejsce w skali ogólnokra-
jowej w konkursie o "Srebrną puszkę" 
(wynik 46 ton puszek aluminiowych), 
w roku 2002 - specjalne wyróżnie-
nie w II edycji konkursu o "Srebrną 
Puszkę" (udokumentowano zebranie 
największej ilości puszek aluminio-
wych - 51 ton), zaś w III edycji konkur-
su "Szklana Statuetka" zebrano 189,77 
ton szkła za co otrzymaliśmy nagro-
dę pieniężną Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w wysokości 
5.000 zł. 
 Pamiętajmy zatem o segregacji na-
szych śmieci. Na osiedlach ustawione 
są cztery pojemniki: białe przeznaczo-
ne są do szkła bezbarwnego, zielone do 
szkła kolorowego, niebieskie na maku-
laturę, zaś żółty – na plastik i puszki.

Karolina Gontarczyk

ZTM, Leszkiem Rutą usłyszał jednak 
kategoryczne "nie". ZTM może jedy-
nie zamontował własne kasowniki 
w autobusach komunikacji, o którą 
musi zatroszczyć się władza miasta.
 Najprawdopodobniej zostanie 
ogłoszony przetarg na firmę obsłu-
gującą komunikację w Pruszkowie. 
Koszty, jakie za zamontowanie ka-
sowników ZTM musiałoby ponieść 
miasto, nie są w  tej chwili możli-
we do ustalenia. ZTM chce bowiem 

najpierw znać przebieg tras i  ilość 
przystanków. Te są dopiero w fazie 
planowania. Czekamy zatem na ruch 
władz miasta.
 Komunikacja miejska jest potrzeb-
na już od dawna, gdyż z najdalszych 
dzielnic Pruszkowa dostęp do centrum 
jest bardzo utrudniony. Ostatnio rów-
nież konieczność powstania sieci ko-
munikacyjnej ponaglił pomysł wpro-
wadzenia parkometrów w  centrum 
miasta.     (mm) - WPR24.pl

poprzedniego roku. Od władz Prusz-
kowa zażądał około 145 tys. mie-
sięcznie. Kurzela wynegocjował nie-
co ponad 7 tys. mniej. W rezultacie 
Pruszków będzie w tym roku płacić 
ZTM 137 tys. zł miesięcznie. To i tak 
więcej, niż w roku ubiegłym.
 Dodajmy tylko, że władze Prusz-
kowa muszą płacić ZTM również za 
linie nocne N85. To kolejne 104 tys. zł 
rocznie z budżetu miasta.  

(mm) - WPR24.pl
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WSZYSTKICH LUDZI 
DOBREJ WOLI  O 

WSPARCIE 
1 % PODATKU NA RZECZ 

NIKOLI MARCIOCH.

NIKOLKA JEST 
PODOPIECZNĄ 

FUNDACJI DOROŚLI 
DZIECIOM.CIERPI NA 

DZIECIĘCE PORAŻENIE 
MÓZGOWE. JEST 

OPÓŹNIONA PSYCHO-
RUCHOWO 

(spastyczna postać cztero 
kończynowa)

WYMAGA STAŁEJ 
I INTENSYWNEJ 
REHABILITACJI

W rocznym zeznaniu 
podatkowym należy 

wypełnić odpowiednią 
rubrykę. W miejscu  

tym wpisujemy nazwę 
organizacji pożytku 

publicznego tj.

FUNDACJA DOROŚLI 
DZIECIOM

Oraz numer jej wpisu 
do Krajowego Rejestru 

Sądowego tj.

KRS 0000243743 
z dopiskiem 

dla NIKOLI MARCIOCH

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

Czas na Zimę w mieście
REGION.  Przegląd atrakcji dla dzieci i młodzieży na okres ferii zimowychStrzelanina 

w centrum 
Pruszkowa

Na dni 1-14 lutego w wojewódz-
twie mazowieckim zaplanowa-
no ferie. Tradycyjnie praktycznie 
w każdej szkole podstawowej 
i gimnazjalnej odbywać się będą 
zajęcia pozwalające jak najlepiej 
spędzić czas dzieciom i młodzie-
ży. Tak będzie również w na-
szym regionie. Poza tym kilka 
instytucji i fi rm zapewni ciekawe 
atrakcje.

W Pruszkowie jedyna szkoła, 
która będzie w tym czasie za-
mknięta to gimnazjum nr 1. 
Jej uczniowie będą mogli bez 
problemu uczestniczyć w za-
jęciach w  gimnazjum nr 3. 
Poza szkołami akcja „Zima 
w  mieście” odbywać się bę-
dzie m.in. w MOK, gdzie prze-
widziano zajęcia plastycz-
ne. Na ten czas do dyspozycji 
dzieci i młodzieży będzie hala 
Znicz, a także na specjalnych 
warunkach basen Kapry. Dy-
rekcja pływalni obniżyła ceny 
biletów dla dzieci – indywidu-
alnie trzeba będzie zapłacić 3, 
a grupowo 2 zł. W Piastowie 
na uwagę zasługuje inicjatywa 
trzech klubów osiedlowych: 
Novus przy ul. Skorupki, Tę-
cza przy ul. Ogińskiego i Re-
laks przy ul. Harcerskiej. Bę-
dą tam zorganizowane dwie 

wycieczki turystyczne jed-
nodniowe, a poza tym wizyty 
w piastowskim kinie. Chłopcy 
będą mogli korzystać z siłow-
ni, a dziewczynki z kursu tań-
ca. Z kolei MOK, poza zajęcia-
mi plastycznymi i wokalnymi, 

zorganizuje projekcje fi lmowe 
i spotkanie z teatrem. Ośro-
dek Kultury w Brwinowie za-
oferuje dzieciom i młodzieży 
wyjazdy do kina, kręgielni, 
na pruszkowski basen Kapry, 
na ściankę wspinaczkową do 

Warszawy oraz… uwaga… wy-
cieczkę na plan serialu telewi-
zyjnego. Atrakcje czekają rów-
nież tych, którzy wybiorą się 
w okolice Nadarzyna, do C.H. 
Maximus, gdzie do wygrania 
będzie Skoda Fabia.
 W Grodzisku na dzieci z pod-
stawówek oraz ośrodków To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci 
czekać będą m.in. autokary do-
wożące je na basen,dodatkowo 
zorganizowana ma być jedno-
dniowa wycieczka do Kampi-
nosu. Podczas ferii wszystkie 
dzieci będą mogły taniej ko-
rzystać z basenu, a tak jak za-
wsze, w godz. 8.00-15.00 bez-
płatne będzie lodowisko. Cie-
kawą formą spędzenia czasu 
będzie tradycyjny turniej pił-
karski dla uczniów szkół pod-
stawowych i  gimnazjalnych, 
który odbędzie się w drugim 
tygodniu ferii w hali przy ul. 
Westfala. Specjalny harmono-
gram funkcjonowania ułoży-
ło grodziskie Centrum Kultu-
ry. Również Milanowskie Cen-
trum Kultury zorganizuje wy-
jątkowe atrakcje. 7 lutego od-
będzie się bal karnawałowy dla 
dzieci w wieku 2-12 lat w godz. 
12.00-14.00,  a tydzień później 
poranek teatralny.

Mariusz Markowski

20 stycznia (środa), w godzi-
nach popołudniowych doszło do 
strzelaniny w centrum Pruszko-
wa. Po godz. 15.00 przy Al. Woj-
ska Polskiego zatrzymano 34-35 
letniego mężczyznę, który był 
pod wpływem narkotyków. 

Krzysztof D. to mieszkaniec 
powiatu żyrardowskiego. Zo-
stał zatrzymany do kontroli 
przez policjantów w związku z 
podejrzeniem posiadania nar-
kotyków. Okazało się, że nie 
tylko je przewoził, ale najpraw-
dopodobniej był pod ich wpły-
wem.
 Podczas próby zatrzyma-
nia mężczyzna potrącił jedne-
go z policjantów, ktory ma zła-
maną nogę i przebywa w szpi-
talu.
 Gdy przestępca nagle ru-
szył i potrącił policjanta, mun-
durowi oddali strzały ostrze-
gawcze. Gdy to nie poskut-
kowało, przestrzelili opony. 
Po przedziurawieniu jednej, 
mężczyzna próbował jeszcze 
uciec jadąc na feldze. Następ-
ny strzał był już skuteczny.
 - Jechał tak, że pozabijał-
by ludzi - mówili świadkowie 
zdarzenia. Mężczyzna został 
zatrzymany przez policję.

(mm) - WPR24.pl
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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!

• 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

 GRODZISK MAZ.
Karnawałowa satyriada
26 stycznia (wtorek) w Centrum Kul-
tury odbędzie się Pierwszy Slam 
z cyklu „Grodziskie Cztery Pory Ro-
ku w Poezji"- „Karnawałowa Saty-
riada". W kawiarnianej atmosferze 
autorzy zaprezentują swoje teksty. 
Oprawę muzyczną zapewni Zespół 
INTERPRETACJE pod kierownic-
twem legendarnej grupy Trapiści. 
Start godz. 19:00, Wstęp wolny

Janusz Szprot i przyjaciele
Centrum Kultury zaprasza 27 sierp-
nia (środa) na koncert w roczni-
cę śmierci Marka Cabanowskiego  
w wykonaniu muzyków z Polski i  
Turcji w składzie: Sibel Kose - wokal 
(Turcja), Kamil Erdem  gitara baso-
wa (Turcja), Janusz Szprot – klawi-
sze, Kazimierz Jonkisz – perkusja
Start godz. 20:00, Bilety 35PLN, 
Miejsce: 3CLUB

Koncert kolęd
31 stycznia (niedziela) w kościele Mi-
łosierdzia Bożego przy ul. Orzesz-
kowej odbędzie się Koncert Ko-
lęd w wykonaniu artystów Teatru 
Muzycznego z Łodzi. Artyści tego 
teatru podczas utrzymanego w ro-
dzinnej atmosferze spotkania śpie-
wają z akompaniamentem forte-
pianu.
Start godz. 18:00

 MALICHY

Złota Kaczka
Klub dla dzieci i maluchów „W mo-
im ogródku” zaprasza 23 stycznia (so-
bota) na spektakl teatralny „Złota 
Kaczka”
Start godz. 11:00, Bilety 5PLN, 
Miejsce: Raszyńska 1

 MILANÓWEK

Rok ognistego smoka
Centrum Kultury zaprasza 22 stycz-
nia (piątek) na spotkanie z  poetką 
Ewą Sonnenberg o nowym tomiku 
wierszy „Rok ognistego smoka”.
Start godz. 18:00, Miejsce: Kawiarenka 
„Artystek", Warszawska 36

Koncert Noworoczny z Grupą Redlin
23 stycznia (sobota) w Centrum Kul-
tury odbędzie się Koncert Nowo-
roczny z Grupą Redlin. W progra-
mie: góralskie, folkowe brzmienie 

w wykonaniu grupy REDLIN, ogni-
sko, bigos, przejażdżka saniami lub 
dorożką. 
Start godz. 18:00, Miejsce: Teatr Letni, 
Kościelna 3, Wstęp bezpłatny za okaza-
niem zaproszeń. Rezerwacja zaproszeń 
pod numerem telefonu 22 758 32 34 

 NADARZYN

Kino Nokowe
Nadarzyński Ośrodek Kultury za-
prasza 22 stycznia (piątek) na Kino 
Nokowe. W programie: fi lmy „Cisza” 
i „Pamiętaj, abyś dzień święty świę-
cił” oraz spotkanie z reżyserem Ma-
ciejem Cuske – wybitnym polskim 
dokumentalistą.
Start godz. 19:00, Wstęp wolny

Bal dla dzieci
24 stycznia (niedziela) w Nadarzyń-
skim Ośrodku Kultury odbędzie się 
bal z udziałem wodzirejów i Clowna 
Kluseczki. Mile widziane stroje kar-
nawałowe (również dorośli) i zmien-
ne obuwie.
Start godz. 16:00, Bilety 5PLN

 OTRĘBUSY

Wspólne kolędowanie
Biblioteka Publiczna zaprasza 
24 stycznia (niedziela) wszystkich 
przyjaciół oraz sympatyków na 
wspólne kolędowanie Dla każde-
go będzie czekać herbatka oraz coś 
słodkiego.Start godz. 17:00

Start godz. 17:00 PIASTÓW

Ciastko z bajką
Stowarzyszenie Możesz zaprasza 23 
stycznia (sobota) na Ciastko z bajką – 
Czerwony Kapturek. 
Wystąpią Marta Kuszakiewicz, Mo-
nika Kisła i Wojciech Kobiałka (gru-
pa TE-ART). 
Start godz. 12:20, Bilety 5PLN, Miejsce: 
Szkoła Podstawowa nr 4, Żbikowskiej 25, 
UWAGA! Przed spotkaniem do nabycia 
będą ROCZNE bilety na "Ciastko z bajką" 
w cenie 60 zł (ważne dla dwóch osób), 
które umożliwią wejście na WSZYSTKIE 
baśniowe spotkania w 2010 roku. Bę-
dą to jednocześnie kupony konkursowe, 
które podczas spotkania wezmą udział 
w losowaniu nagród - klocków LEGO!

Piastowskie kolędowanie
24 stycznia (niedziela)  w sali widowi-
skowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
odbędzie się „Piastowskie kolędo-
wanie”. Swoje artystyczne programy 
przygotowane pod czujnym okiem 

INFORMATOR KULTURALNY  |  Powiat Pruszkowki - Powiat Grodziski  |  22 stycznia-5 lutego 2010
pedagogów zaprezentują najmłod-
si "aktorzy" - dzieci z piastowskich 
przedszkoli. Gościnnie wystąpi 
Krasnal Piksel, czyli Maciej Gąsio-
rek z teatru muzycznego "Rampa" 
w Warszawie. 
Start godz. 10:00

 PODKOWA LEŚNA

Chopin w Kasynie - spotkanie trzy-
dzieste
24 stycznia (niedziela) odbędzie się 
spotkanie z cyklu „Chopin w Kasy-
nie”. „Chopin w Kasynie" to cykl nie-
dzielnych recitali fortepianowych 
zorganizowanych we współpra-
cy z Towarzystwem im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie.
Start godz. 16:00, Wstęp wolny,  Miejsce: 
Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

 PRUSZKÓW

On, Ona, Ono, Oni
a.m.f.a. (Alternatywna Młodzieżo-
wa Formacja Artystyczna) zaprasza 
24 stycznia (niedziela) na niekonwen-
cjonalne przedstawienie w nastro-
ju świątecznym pt. "On, Ona, Ono, 
Oni". Opowiada ono historie ludzi, 
którzy zmienili nasze postrzega-
nie rzeczywistości i pokazali co jest 
w życiu naprawdę istotne. Scena-
riusz powstał na podstawie relacji 
prawdziwych osób.
Start godz. 17:00 , 
Miejsce: Kościół św. Józefa (Dolny Kościół), 
Więcej na www.amfa.za.pl

Pani Zima i inne bajki
Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Henryka Sienkiewicza 
zaprasza 25 stycznia (poniedziałek) 
na Zimowe Czytanie. Mile widzia-
ne są wszystkie dzieci wraz  z opie-
kunami. Przewidziane  jest czytanie 
książki: „Pani Zima i inne bajki” oraz 
quizy i zabawy plastyczne.
Start godz. 16:00, 
Miejsce: Filia nr 5

Rok Chopinowski 
w Pruszkowskiej Bibliotece
26 stycznia (wtorek) w Filii 7 przy ul. 
Ks. Józefa 1 z udziałem  uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 6 odbędzie 
się Inauguracja Roku Chopinowskie-
go. W programie:  Chopin w litera-
turze dla dzieci – głośne czytanie 
fragmentów książek: „Muzyka Pa-
na Chopina” - Wandy Chotomskiej, 
„Mały Chopin” -Michała Rusinka 
oraz wystawa prac plastycznych: 

„Mazowsze – kraina Chopina”, „200 
– lecie urodzin Fryderyka Chopina”.
Start godz. 10:00

Nieznany bohater 
Warszawy i Pruszkowa
 Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
28 stycznia (czwartek) na prelekcję po-
święconą „Bronisławowi Chajęckie-
mu - nieznemu bahaterowi Warsza-
wy i Pruszkowa". Prowadzenie: Mi-
rosław Wawrzyński.
Start godz. 17:00

Rekordy padły 
w naszym regionie 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W niedzielę 10 stycznia po raz 
18. zagrała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Na 
pruszkowskich i grodziskich 
ziemiach udało się zebrać ok. 350 
tys. złotych. W wielu gminach 
padły rekordy.
 

T egoroczn a zbiórka 
zorganizowana by-
ła dla małych dzieci 
z chorobami onkolo-

gicznymi. W całej Polsce zebra-
no ponad 36 mln złotych.
 W naszym regionie zebra-
no około 350 tys. złotych. Na 

w ysokośc i zada n ia st a nę-
li mieszkańcy miast powia-
towych, Pruszkowa i Grodzi-
ska. W Pruszkowie rekord padł 
w Szkole Podstawowej nr 10, 
gdzie zebrano niecałe 16 tys. zł. 
W sumie wynik pruszkowskiej 
zbiórki to około 80 tys. zł. 
 Dobry wynik padł również 
w Grodzisku, gdzie zebrano 58 
tys. zł. To o cztery więcej niż 
rok temu. Poza tym rekordy pa-
dły w Michałowicach, Nadarzy-
nie, Raszynie, Jaktorowie i Pod-
kowie Leśnej.

(mm) - WPR24.pl

Pruszków:  ok. 80.000
Brwinów:  32.426
Michałowice:  ok. 31.000
Komorów:  38.000
Nadarzyn:  24.208

Raszyn:   ok. 28.000
Grodzisk:   58.000
Milanówek:   34.000
Jaktorów:   ok. 12.000
Podkowa Leśna:  12.638 

Wyniki zbiórki podczas 18. fi nału WOŚP (w zł):
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nowy portal regionalny
  zapraszamy na www.wpr24.pl

INFORMACJE

C l w relacje 
i zapowiedzi imprez sportowych i wydarzeñ 
kulturalnych, propozycje spêdzenia wolnego 
czasu, komentarze i opinie internautów.

ROZK£ADY JAZDY

K l  M w , WKD, SKM, ZTM, PKS, 
autobusy do hipermarketów i centrów handlowych 
oraz komunikacja lokalna. Aktualne rozk³ady 
w jednym miejscu i za jednym klikniêciem!

KATALOG FIRM

Szukasz ekipy remontowej, bankomatu, 
restauracji? Katalog firm to jedyny na rynku 
lokalnym precyzyjny lokalizator firm i us³ug, a tak¿e 
bezp³atna forma reklamy dla przedsiêbiorców.

OFERTA REKLAMOWA

ezp atny katalo  irm  banery reklamowe, linki 
tekstowe, artyku³y sponsorowane, reklama 
prasowa, inserty - kompleksowa oferta reklamowa 
dla lokalnych przedsiêbiorców

Biuro reklamy: 



Powiat Pruszkowski Starostwo Powiatu Pruszkowskiego
ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków
Sekretariat - tel: (0-22) 738-14-00
e-mail: starostwo@powiat.pruszkow.pl

Godziny otwarcia:  
pon. 8.00 - 18.00
wt. - pt. 8.00 - 16.00
www.powiat.pruszkow.plStrona wykupiona i redagowana przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
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P ol ic ja nc i  Pow i a-
tu Pruszkowskiego 
otrzymali 11 nowych 
samochodów, nowo-

czesny laserowy radar drogo-
wy oraz sprzęt komputerowy. 
Dwie trzecie kosztów nowego 
sprzętu sfi nansował samorząd 
powiatu, zaś pozostałą trze-
cią część pokryły samorządy 
gminne jednostek, które bę-
dą go wykorzystywały – Pia-
stowa, Michałowic, Brwinowa 
i Raszyna.

 Komenda nt Pow iato-
wy Policji Waldemar Perdion 
podkreślił, że dzięki przychyl-
ności władz samorządowych 
i ich corocznym darowiznom 
sprzętowym, potrzeby powia-
towej policji w zakresie sprzę-
tu samochodowego są już cał-
kowicie zaspokojone. Przeję-
te nowe samochody zostaną 
skierowane do służb drogo-
wych oraz oddziałów prewen-
cji na terenie całego powiatu 
pruszkowskiego: 3 do Komen-

Nowe samochody 
i sprzęt dla policji

O garść refleksji na temat tej 
realizacji poprosiliśmy pa-
nią dyrektor ZS nr 1, Joannę 
Łyżwińską:
 Jesteśmy bardzo zadowo-
leni, że nasz projekt złożony 
w tym programie został wy-
soko oceniony i otrzymaliśmy 
dofi nansowanie. Dzięki temu 
zyskaliśmy wszyscy: ucznio-
wie - niepowtarzalną szansę 
dodatkowego rozwoju swoich 
zainteresowań, wiedzy zawo-
dowej i kluczowych umiejęt-
ności, a szkoła - wzbogacenie 
oferty edukacyjnej i nowocze-
sne zaplecze dydaktyczne. Od 
września 2009 r. udział w pro-
jekcie biorą wszyscy ucznio-
wie szkół zawodowych (tech-
nicznych i zasadniczych), od 
pierwszych do czwartych 
klas. Jest to przede wszyst-
kim cały cykl zajęć dodatko-
wych oraz  wyrównawczych. 
Oprócz zajęć z matematyki, ję-
zyka polskiego, fi zyki i języka 
angielskiego,  klasy technicz-
ne mają dodatkowe, ciekawe 
zajęcia w  ramach np. Klubu 
Budowlańca czy Klubu Infor-
matyka. Dzięki tym zajęciom 
uczestnicy mogą pozyskać do-
datkowe uprawnienia, np. in-
formatycy europejski certyfi -
kat komputerowy ECDL. Zain-
teresowani uczniowie, którzy 

poważnie myślą o swojej przy-
szłości, biorą udział  w zaję-
ciach  kół: matematycznego, 
fizycznego oraz językowych: 
angielskiego i  niemieckie-
go. Dzięki temu mogą nie tyl-
ko poszerzyć swoją wiedzę, 
sprawnie porozumiewać się 
w językach obcych  i dobrze 
przygotować się do egzaminu 
maturalnego, ale również zy-
skać dodatkowe kwalifi kacje 
liczące się na rynku pracy, tj. 
międzynarodowe certyfi katy 
językowe. Oczywiście wszyst-
kie te dodatkowe zajęcia i cer-
tyfikaty są dla uczniów bez-
płatne, bo fi nansujemy je z po-
zyskanych środków unijnych.

Czy realizacja projektu ogra-
nicza się tylko do polepszenia 
warunków nauki?
 Nie. Działają też na przy-
kład cztery koła sportowe: 
siatkówki, koszykówki, spor-
tów walki i tańca nowoczesne-
go. Każdy może znaleźć coś 
dla siebie w ramach rozwija-
nia własnych zainteresowań. 
Poza tym chcemy uczniów jak 
najlepiej przygotować do wy-
branego przez nich przyszłego 
zawodu. Dzięki umowie part-
nerskiej z fi rmą Strabag oraz 
współpracy z Polskim Stowa-
rzyszeniem Dekarzy, firmą 

Geberit i lokalnymi przedsię-
biorstwami, przygotowujemy 
naszych uczniów do wejścia 
na rynek pracy nie tylko po-
przez tradycyjne praktyki za-
wodowe, ale też zajęcia w la-
boratoriach tych fi rm, profe-
sjonalne szkolenia prowadzo-
ne przez inżynierów –eksper-
tów w swoich branżach, czy 
wyjazdowe lekcje poglądowe 
na ich budowach. Organizu-
jemy też dla uczniów  warsz-
taty w zakresie efektywnych 
sposobów uczenia się, a  dla 
ich rodziców szkolenie z za-
kresu metod wspierania tej 

nauki w domu. Starsze klasy 
uczestniczyły w warsztatach 
przedsiębiorczości przygo-
towujących do praktycznego 
poruszania się na rynku pra-
cy, a wkrótce dowiedzą się, jak 
założyć i  prowadzić własną 
fi rmę.

A jak sami uczniowie podcho-
dzą do tych w końcu dodatko-
wych zajęć, które im oferujecie 
w ramach projektu?
 Większość  pozytywnie. 
Dużo zajęć ma charakter klu-
bów i kół zainteresowań, które 
zaspokajają zainteresowania 

i  potrzeby uczniów. Wiedzą 
też, że umiejętności, które na-
będą uczestnicząc w tych za-
jęciach pomogą im zdobyć do-
datkowe kwalifi kacje i upraw-
nienia, za które gdzie indziej 
musieliby zapłacić niemałe 
pieniądze. My zresztą inspiru-
jemy młodzież do aktywnego 
udziału we wszystkich typach 
zajęć specjalnym systemem 
motywacyjnym. Premiujemy 
w nim uczniów nie tyle za wy-
niki w nauce , co właśnie za 
aktywność, wysiłek i zaanga-
żowanie na rzecz własnego 
rozwoju. Właśnie wybrano12 
uczniów wyróżniających się 
taką postawą, którzy w  na-
grodę  pojadą w trakcie nad-
chodzących ferii zimowych 
na obóz narciarski do Zako-
panego.  Na zakończenie roku 
szkolnego, w czerwcu, planu-
jemy podobny wyjazd za gra-
nicę dla 15 – osobowej grupy, 
prawdopodobnie do Paryża. 
A jeszcze w marcu uczestni-
cy Klubu Informatyka mają 
możliwość zdobycia certyfi-
katu ECDL. Mamy nadzieję, że 
będzie to zachęta dla pozosta-
łych uczniów do wzmożonego 
wysiłku i lepszej pracy szkol-
nej. Każdy ma równe szanse.

Czy korzyści z tego projektu 
mają tylko uczniowie, czy zy-
skuje też szkoła?
 Przede wszystkim ucznio-
wie, bo to o  ich jak najlep-
sze wykształcenie tu chodzi. 
Działaniami tego projektu 
chcielibyśmy przełamać pa-
nujący stereotyp, że młodzie-
ży z technikum dalsze kształ-
cenie się jest już niepotrzeb-
ne. Chcemy pokazać, że wy-
bór szkoły technicznej nie tyl-
ko nie zamyka drogi na studia, 

a wręcz odwrotnie - może ją 
ułatwić. Jest się dobrze przy-
gotowanym zarówno do pod-
jęcia pracy, jak i nauki w szko-
łach wyższych oraz łączenia 
kariery edukacyjnej z karierą 
zawodową. To samo dotyczy 
uczniów zasadniczej szkoły 
zawodowej. Wszystko zależy 
od ich zaangażowania i chęci.
 Niemniej projekt unij-
ny dotyczy najbliższych 4 lat, 
więc i szkoła powinna w tym 
czasie zmodernizować się na 
tyle, by w latach następnych 
móc samodzielnie kontynu-
ować ten kierunek działania. 
Dlatego w oparciu o pozyska-
ne środki z Unii Europejskiej 
modernizujemy w  tej chwili 
nasze pracownie i bazę dydak-
tyczną. Dzięki temu już dziś 
nasi uczniowie mogą uczyć się 
m.in. języków obcych z wyko-
rzystaniem tablic interaktyw-
nych - najnowocześniejszego 
sprzętu na rynku edukacyj-
nym. Można więc śmiało po-
wiedzieć, że na realizacji te-
go projektu zyskuje też szko-
ła i uczniowie, którzy pojawią 
się w niej za parę lat. Nie ukry-
wam, że nowoczesne wypo-
sażenie, różnorodna oferta 
edukacyjna i  dobry poziom 
kształcenia, daje szkole szan-
sę zyskania dobrej marki i re-
nomy. Jesteśmy jedyną szko-
łą w powiecie pruszkowskim, 
która realizuje samodzielnie 
tego typu duży projekt euro-
pejski. Ogromna w tym zasłu-
ga naszego powiatowego sa-
morządu i Starostwa Powiatu 
Pruszkowskiego. Dostaliśmy 
duże wsparcie na etapie  przy-
gotowania wniosku aplikacyj-
nego do konkursu i możemy 
na nie liczyć teraz, w czasie 
realizacji projektu.

Joanna Łyżwińska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Pruszkowie [Fot. OL]

45-letnia „Budowlanka” w europejskim stylu

dy Powiatowej w Pruszkowie, 
3 do Piastowa, 3 do Brwinowa 
i  po jednym do Michałowic 
i Raszyna. Laserowy radar tra-
fi do policjantów z Piastowa, 
a nowy sprzęt komputerowy 
do komendy policji w Raszy-
nie.
 W  uroczystości przeka-
zania sprzętu z ramienia sa-
morządu powiatowego wzię-
li udział wicestarosta Dariusz 
Kowalski oraz członek Zarzą-
du Powiatu, pani Hanna Ku-

ran. Towarzyszyli im bur-
mistrzowie i  wójtowie gmin 
współfinansujących sprzęt 
dla swoich policjantów: bur-
mistrz Piastowa Zdzisław 
Brzeziński, burmistrz Brwi-
nowa Andrzej Guzik, wójt Mi-
chałowic Krzysztof Grabka 
oraz wójt Raszyna Janusz Raj-
kowski. Przekazywane samo-
chody i wyposażenie poświę-
cił ksiądz proboszcz Marian 
Mikołajczak z pruszkowskiej 
Parafi i Świętego Kazimierza.

W Powiatowej Komendzie Policji w Pruszkowie 
w czwartek 14 stycznia odbyła się uroczystość 
przekazania policjantom nowego sprzętu 
ufundowanego przez władze samorządowe. 
Dzięki systematycznemu samorządowemu 
wsparciu policjanci naszego powiatu są już 
całkowicie wyposażeni w nowe radiowozy.

W Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica 
w Pruszkowie, od swego zawodowego charakteru 
zwanym tradycyjnie „Budowlanką”, kończy się 
pierwszy semestr realizacji projektu pod nazwą 
„Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania”. 
Projekt współfi nansowany jest przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
a jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego. 

Rozstrzygnięto konkurs wiedzy konsumenckiej organizowany 
przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego. Jego celem było pro-
pagowanie wiedzy konsumenckiej wśród młodzieży uczęsz-
czającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z tere-
nu Powiatu Pruszkowskiego. To już druga edycja tego konkur-
su. W tym roku zwrócono się do młodzieży o przygotowanie 
prac rysunkowych o tematyce „Konsument w sieci”. W konkur-
sie wzięły udział prace dostarczone w terminie do 15 grudnia 
2009 r. Były to komiksy poruszające problematykę zakupów 
w Internecie.
 Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów konkursu. Zwy-
cięzcą została Paula Nędzarek uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. 
S. Staszica w Pruszkowie, która wygrała kamerę cyfrową. Dru-
gie miejsce zajął Michał Rybarczyk uczeń Liceum Ogólnokształ-
cącego im. A. Mickiewicza w Piastowie. Nagrodą za II miejsce 
jest aparat cyfrowy. Trzecie miejsce przyznano Sylwii Kreko-
ra uczennicy Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie, która 
otrzyma odtwarzacz multimedialny. 
 Komisja wyróżniła prace Marcina Wójcickiego ucznia Li-
ceum Ogólnokształcącego im M. Mickiewicza w Piastowie oraz 
współautorski komiks Izabeli Kondrackiej i Marty Miler uczen-
nic Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie. 
Autorzy wyróżnionych prac otrzymają odtwarzacze MP3.

Zwycięzcom gratulujemy!

Konkurs roztrzygnięty
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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

Jesteśmy firmą  produkcyjną–handlową, producentem regałów sklepowych, 
magazynowych i boksów kasowych. Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Spawacz
miejsce pracy Rusiec/Warszawy

Wymagania:

- uprawnienia na spawanie metodą MAG 135, 136
- umiejętność czytania rysunku technicznego
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- wykształcenie zawodowe
- pracowitość
- dokładność

Blacharz - operator zaginarek
miejsce pracy Rusiec/Warszawy

Wymagania:

- umiejętność czytania rysunku technicznego
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- wykształcenie zawodowe
- dokładność
- pracowitość

Nowo zatrudnionej osobie gwarantujemy  interesującą i ciekawą pracę, z dużą 
dozą odpowiedzialności i decyzyjności.

Zainteresowane osoby  prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny)  
z podaniem stanowiska w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na 
adres:

MAGO S.A.
Rusiec, Aleja Katowicka 119/121
05-830 Nadarzyn
lub e-mail: rekrutacja @mago.pl.

 Automoto - sprzedam

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

Sprzedam Ford Mondeo Combi, 95r 660 981 021 

Kupię

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

Antykwariat kupi księgozbiory tel. 22 622 11 54 

Sprzedam

Drewno kominkowe liściaste 880 271 180

Ekogroszek, miał, niska cena, minimum 
5 ton, sprzedaż kotłów centralnego 
ogrzewania, 691 830 568, 609 389 514 

Usługi

Anteny – montaż, serwis 603 375 875 

Anteny, naziemne, satelitarne, HD, wszystkie 
systemy – tani serwis 519 877 401

ART - Komputery, montaż, rozbudowa, 
rozwiązywanie problemów. Tel. 798-080-790 

Budowa domów, obiektów i lokali użytkowych 
605 377 805 

Cement i kostka brukowa 022 499 56 98 

Domofony - montaż, serwis 603 375 875 

Doraźna opieka nad dziećmi, „Moim Ogródku”  
klub dla dzieci i rodziców, ul. Raszyńska 1, 
Malichy, tel. 609 196 006 

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 

KOMINKI - projektowanie, montaż, dystrybucja 
ciepłego powietrza. Tel. 503 718 798 

Dam pracę

Agencja Ochrony poszukuje 
pracowników z orzeczeniem o 
niepełnosprawności. Praca na terenie 
Pruszkowa lub Janek. Kontakt: 022 560 
51 40 lub 605 955 573

Sprzedawcę do sklepu z pieczywem w Ursusie , 
na ½ etatu, dzwonić pon-pt 8-10 tel 22 755 82 33

Zatrudnię młodą, energiczną osobę do 
sklepu z pieczywem w Piastowie 
tel. 0 609 807 611

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. PRUSZKÓW I 
OKOLICE 511 262 175 

Nieruchomości - sprzedam

Odstąpię lokal spółdzielczy w Ursusie 42m2 tel 
22 226 49 30

Odsprzedam funkcjonujące solarium w Ursusie 
tel. 22 226 49 30

Sprzedam dom 80 m2 . działka 1000 m2, 
wszystkie media, centrum Grodziska Maz. 
505 145 170

Sprzedam dom w Komorowie 602 73 56 74 

Sprzedam lub wynajmę halę magazynowo-
produkcyjną, 500m2, Pruszków 602 73 56 74
 

Nauka

Angielski dojeżdżam tel. 607 596 383 

Matematyka, nauczyciel: 603 713 495
 

Automoto - kupię

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

Kupię każde auto 606 164 444

Kupię każde auto 502 133 386

CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH:
zwykłe:   2zł netto za słowo
pogrubione:  3zł netto za słowo
w ramce:   4zł netto za słowo

BIURO REKLAMY I OGŁOSZEŃ (czynne w godz. 8.30-16.30)
Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19 lok. 7
tel/fax: (22) 728 18 64, (0) 666 505 705,
email: ogloszenia@gazetawpr.pl

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie ceny 
607 302 639 

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

Projektowanie wnętrz 514 040 384 

Profesjonalna fotografi a ślubna 501 510 971 
www.bronart.pl 

Radca Prawny
obsługa fi rm, windykacja, prawo rodzinn  e, 

prawo pracy
Pruszków Malichy

tel : 501619825

Remonty, glazura, terakota. Hydraulika, kuchnie, 
łazienki kompleksowo 796 310 425

Remonty i wykończenia A-Z, wolne terminy 
728 972 410

Remonty kompleksowo 601 732 952 

Układanie kostki brukowej, solidnie  605 548 241

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

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

Usługi glazurnicze 609 316 765 

Aby rzucić palenie - skutecznie!!!
Aby schudnąć – skutecznie!!!
Aby rozwiązać problemy 
alkoholowe!!!

0 600 830 398
Dyskrecja - wizyty domowe

Firma świadcząca usługi porządkowe 
poszukuje pracowników do:

sprzątania zakładu produkcyjnego, odśnieżania terenów 
zewnętrznych, posiadających własne ciągniki 
(preferowane ciągniki z pługiem i rozsiewaczem), oraz 
osoby do odśnieżania terenów zewnętrznych posiadające 
uprawnienia do prowadzenia ciągnika  na terenie 

MŁOCHOWA

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o 
kontakt telefoniczny pod numerami: 

(33) 816 46 54 wew.13 LUB 14
(0) 784 012 000
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