
Kolejna szansa Grodziska.  
Największy w Europie park
Edukacji i Rozrywki może 
powstać pod Grodziskiem 
Mazowieckim.  WIĘCEJ S2

Łyżwiarz z Milanówka będzie re-
prezentować Polskę na Olimpiadzie 
w Vancouver.   WIĘCEJ S2 

Michałowice wkraczają
W XXII wiek. Ekologiczna i tania
energia słoneczna w każdym 
domu. W Michałowicach jest to 
możliwe.   WIĘCEJ S3

Bezpłatny Internet 
w Pruszkowie. Jak upór grupki 
pasjonatów doprowadził do 
realizacji przedsięwzięcia.
  WIĘCEJ S3

Szanse na powstanie Trasy
Książąt Mazowieckich. 
Omawiamy możliwe warianty
Przebiegu.  WIĘCEJ S4
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PRUSZKÓW  We wtorek 
2 lutego w szkole podstawowej 
nr 2 w Pruszkowie wybuchł 
pożar. W budynku przebywali 
uczniowie w ramach „zimy 
w mieście”, ale na szczęście nikt 
nie ucierpiał. Trwa ustalanie 
przyczyn pożaru i szacowanie 
strat.

Ogień pojawił się w sali muzycz-
nej znajdującej się na pierwszym 
piętrze. W krótkim czasie pło-
mienie zaczęły wydostawać się 
przez okna i sięgać drugiego pię-
tra. Na szczęście nie doszło do 
tragedii – nikt nie zginął i nikt 
nie został ranny. W  momen-
cie wybuchu pożaru w  szko-
le znajdowało się kilkadzie-
siąt dzieci przebywających tam 

w ramach „zimy w mieście”. Zo-
stały one ewakuowane bez żad-
nych problemów. W tym samym 
budynku znajduje się przed-
szkole, z którego wyprowadzo-
no ponad 50 maluchów. W ak-
cji gaszenia brało udział dzie-
więć zastępów straży pożarnej. 
Porządku pilnowali policjanci 
i strażnicy miejscy. Na kilka go-
dzin z ruchu musiała być wyłą-
czona ulica Plantowa.
 Wiemy, że w  spalonej sa-
li odbywał się remont. Zmie-
niana była podłoga, gdzie płyt-
ki PCV miały być zastąpione 
przez specjalną wykładzinę. 
Najprawdopodobniej te prace 
doprowadziły do wybuchu po-
żaru. – Robotnicy podgrzewali 
palnikami płytki, aby łatwiej się 

odrywały – powiedział nam dy-
rektor szkoły, Tadeusz Powąz-
ka. Podczas akcji strażacy usu-
nęli z  sali dwie butle gazowe. 

Zniszczeniu uległo wnętrze po-
mieszczenia na pierwszym pię-
trze i stolarka okienna w sali nad 
nim. Nie wiadomo jeszcze, czy 

nie ucierpiała konstrukcja bu-
dynku. Profi laktycznie inspek-
tor nadzoru budowlanego naka-
zał podparcie budynku od piw-
nic do drugiego piętra, ponieważ 
wystąpiło ugięcie stropu.
 Do końca ferii szkoła będzie 
zamknięta dla uczniów. W  ra-
mach „zimy w  mieście” część 
dzieci będzie korzystać z zajęć 
w szkole podstawowej nr 8, po-
zostali w  gimnazjum nr 1. Nie 
ma natomiast obaw, że po fe-
riach uczniowie nie będą mogli 
chodzić do swojej szkoły. Wyłą-
czona z użytkowania będzie tyl-
ko część budynku, w okolicach 
spalonej sali.

Mariusz Markowski

Pożar w pruszkowskiej podstawówce
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Czy pod Grodziskiem powstanie park rozrywki?
GRODZISK MAZ  Od pewne-
go czasu trwają przygotowania 
i rozmowy, dotyczące powsta-
nia największego w naszym kra-
ju i najprawdopodobniej jed-
nego z największych w Europie 
kompleksu edukacyjno-rozryw-
kowego, w rodzaju międzynaro-
dowego projektu Europa-Park, 
bardziej dorosłego Disneylandu. 

Pomysłodawcą i  przy-
szłym inwestorem im-
ponującego przedsię-

wzięcia, który na tym etapie 
projektu chce pozostać anoni-
mowy, jest jedno z zagranicz-
nych konsorcjów działających 
od blisko 10 lat w branży roz-
rywkowej i  filmowej w  kilku 
krajach Europy Wschodniej, 
w tym także w Polsce.  Projekt 
ma być w zamyśle połączeniem 
czterech głównych elementów: 
rozrywki i rekreacji, edukacji, 
spa i  bazy noclegowej (kom-
pleksu hotelowego i restaura-
cji).  Główną ideą, która przy-
świecała pomysłodawcom, jest 
połączenie edukacji z rozryw-
ką. Elementy służące szeroko 
pojętej edukacji miałyby być re-
alizowane z wykorzystaniem 
najnowszych osiągnięć tech-
nicznych, naukowych  i tech-
nologicznych w  dziedzinie 
multimediów. Młodzi (i  star-
si) goście kompleksu mogliby 
w niezwykle atrakcyjny sposób 
poznawać historię Ziemi czy 

Kosmosu, przyswajać wiedzę 
z dziedziny astronomii, geogra-
fi i, przyrody lub  historii świata. 
Jedną z niewątpliwych atrakcji 
edukacyjnych miałoby być po-
wstanie interaktywnego orbita-
rium lub planetarium, odwzo-
rowującego realistyczny obraz 
nieba i kosmosu w trójwymia-
rowej technologii 3D, z zastoso-
waniem najnowszych zdobyczy 
techniki w tej dziedzinie. 
 Projekt przewiduje powsta-
nie części sportowo rekreacyj-
nej przeznaczonej dla miło-
śników rekreacji, aktywnego 

trybu życia, czy nawet sportów 
ekstremalnych. Taką niewąt-
pliwą atrakcją byłby np. 7 kilo-
metrowy wysokogórski tor do 
uprawiania canyoningu  (ro-
dzaj spływu-slalomu kajako-
wego), ścianki wspinaczkowe 
i cały szereg innych urządzeń.
 Jedną z dziewięciu możli-
wych lokalizacji dla tej inwe-
stycji są północne tereny gminy 
Grodzisk, przy zjeździe z auto-
strady A2, w pobliżu węzła Tłu-
ste. Rozważane są konkuren-
cyjne lokalizacje w okolicach 
Bolimowa, Błonia, Jaktorowa, 

prowadzone rozmowy doty-
czyły również Modlina. I choć 
Grodzisk jest jednym z najbar-
dziej prawdopodobnych i atrak-
cyjnych miejsc, to jednak po-
tencjalne szanse by inwestycja 
właśnie tu powstała oceniane 
są mniej więcej na około 50%. 
Czy prawdopodobnie najwięk-
sze na przestrzeni ostatnich lat 
przedsięwzięcie inwestycyjne 
zlokalizowane zostanie w tym 
miejscu, zależy od wielu czyn-
ników. Jednym z  najważniej-
szych jest pozyskanie odpo-
wiedniej ilości terenu od skarbu 
państwa i prywatnych właści-
cieli gruntów. Innym, wcale nie 
mniej ważnym warunkiem jest 
konieczność zorganizowania 
sieci komunikacyjnej, umożli-
wiającej swobodne dotarcie do 
kompleksu tysiącom jego po-
tencjalnych klientów.  A to za-
danie logistyczne niezwykle 
trudne. Aby zrozumieć jak wiel-
kie jest to przedsięwzięcie, war-
to wiedzieć, że niemiecki kom-
pleks Europa-Park odwiedza 
rocznie ponad 4 mln gości. Ko-
nieczne jest więc zaangażowa-
nie i pozytywna reakcja wielu 
jednostek samorządu, a praw-
dopodobnie i właściwych mi-
nisterstw. Czy Grodzisk sprosta 
wyzwaniu i potrafi wykorzy-
stać swoją niewątpliwą szansę? 
Wierzymy, że tak i trzymamy 
kciuki.

Bogdan Skoczylas
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Mieszkaniec Milanówka 
wystartuje na igrzyskach olimpijskich

WPR: Pochodzisz z Milanówka. Po-
wiedz, gdzie chodziłeś do szkół. Jakie 
jest twoje ulubione miejsce w mieście?
Sławomir Chmmura: Do podsta-
wówki chodziłem przy Żabim 
Oczku. Potem do technikum 
jeździłem do Pruszkowa (ZSTiO 
przy ul. Gomulińskiego – przyp. 
red.). Moim ulubionym miejscem 
w Milanówku jest tor wrotkarski 
przy „Ekonomiku”. Uważam, że 
to duży wyczyn miasta, że taki 
tor powstał.

Teraz, gdy trenujesz i startujesz, pew-
nie masz mało czasu na bycie w rodzin-
nym mieście?
 To prawda. Dużo trenujemy za 
granicą – jakieś 250 dni w roku.

Przed ogłoszeniem kadry olimpijskiej 
byłeś zestresowany, czy już wcześniej 

czułeś się pewnym olimpijczykiem?
 Byłem pewny kwalifika-
cji olimpijskiej, ponieważ na 
ostatnich mistrzostwach świa-
ta zająłem 12. miejsce. Zrobiłem 
więc część minimum kwalifi ka-
cyjnego. Niepewność budziła 
kontuzja biodra, ale już ją wyle-
czyłem.

Jaki cel stawiasz sobie na igrzyskach?
 Podstawowym celem było za-
kwalifikowanie się do Vancouver. 
Będą to pierwsze moje igrzyska. 
Wcześniej, gdy nie byłem w  ka-
drze, nie miałem odpowiednich 
warunków do trenowania. Na 
Stegnach jest gorzej niż na obiek-
tach krytych. Teraz, gdy już jestem 
pewny startu w Kanadzie, chciał-
bym zająć miejsce punktowane, 
czyli być w pierwszej „ósemce”.

Na igrzyskach wystartujesz na 5000 
m. Czy to twój ulubiony dystans?
 Jestem długodystansowcem, 
więc lubię 5000 i 1000 m. Bardziej 
jednak odpowiada mi 5000 m.

Twoja konkurencja odbędzie się już 13 
lutego, czyli dzień po ceremonii otwar-
cia. Nie przeszkadza ci to? Nie wolałbyś 
mieć więcej czasu?

 Aklimatyzację na miejscu 
mam już od 1 lutego. Chyba tak 
jest lepiej, bo nie będzie męczył 
mnie stres, który jest przekazy-
wany z zawodnika na zawodni-
ka. To nie byłoby dobre. Minu-
sem jest tylko to, że nie będzie 
mnie na ceremonii otwarcia. Bę-
dę za to na zakończeniu.

Czyli po swoim starcie zostajesz w Van-
couver. Co będziesz robił w tym czasie?
 Wciąż będę trenował. W gru-
pie trenera Niedźwieckiego jest 
nas czterech, a wspólne trenin-
gi pomagają każdemu z nas. Po-
za tym igrzyska to nie koniec se-
zonu. W  połowie marca czeka 
mnie jeszcze fi nał Pucharu Świa-
ta w Holandii.

Rozmawiał Mariusz Markowski

BRWINÓW  Sesja, na 
której uchwalony miał 
być budżet Brwinowa, 
zwołana na poniedziałek 
25 stycznia, została 
decyzją przewodniczącego 
rady przerwana, a samą 
uchwałę radni głosowali 
dopiero w drugiej jej części, 
wyznaczonej na ostatni 
możliwy do przyjęcia termin - 
piątek 29-go. 
 

Powodem przesunię-
cia procedury gło-
sowania budżetu, 
w  zakładanym po-

czątkowo terminie, było wpro-
wadzenie autopoprawek bur-
mistrza Brwinowa do treści 
uchwały i  zbyt późne zapre-
zentowanie ich radzie miasta. 
Fakt ten stał się przyczyną ko-
lejnych, tradycyjnie obecnych 
w brwinowskiej radzie, sporów 
i kontrowersji proceduralnych. 
Zdaniem części radnych głów-
nym argumentem przeciwko 
przyjęciu uchwały w wersji za-
proponowanej przez burmi-
strza był brak formalnych opi-
nii kilku komisji rady. I taka by-
ła ofi cjalna przyczyna cztero-
dniowej przerwy w obradach 
rady gminy. Kilkudniowa prze-
rwa miała zapewnić komisjom 
sformułowanie opinii i podję-
cie decyzji w sprawie budżetu 
Brwinowa. 
 Stało się jednak inaczej. 
Połączone komisje dokonały 
w budżecie tak gruntownych 
zmian, przesunięć i  modyfi-
kacji, szczególnie w części do-
tyczącej zadań i wydatków in-
westycyjnych, że praktycznie 
zmienione zostały jego prio-
rytety. Choć od kilku lat inte-
resuję się sprawami związa-
nymi z samorządem, to muszę 
przyznać, że po raz pierwszy 
zetknąłem się z  sytuacją, by 
w trakcie sesji budżetowej do-
konywano tak daleko idących 

zmian i to nie tylko co do wyso-
kości zaangażowania środków 
budżetowych na zrealizowa-
nie zadań w nim zapisanych, 
ale i zmianę kierunków dzia-
łania poprzez zmianę samych 
zadań, szczególnie inwestycyj-
nych. Niektóre z zapisanych ad 
hoc zadań (jak choćby budowa 
dróg w porozumieniu z samo-
rządem powiatu pruszkow-
skiego, na które przeznaczono 
550 tys. zł, czy zakup diodowe-
go ekranu reklamowego dla ze-
społu „Mazowsze” za 100 tys.
zł) nie mają żadnej szansy na 
zrealizowanie w roku budżeto-
wym z powodu braku stosow-
nych uzgodnień i porozumień 
oraz stosownych środków za-
pisanych w budżecie powiatu. 
Inne, jak choćby zmniejszenie 
połowy środków przeznaczo-
nych na oczyszczanie miasta, 
wygląda na samobójczy strzał 
do własnej bramki. Szczegól-
nie, gdy za oknem zima dzie-
sięciolecia, a na drogach zaspy 
po kolana. Zdejmowanie za-
pisanych w projekcie budżetu 
kwot z jednych zadań, a dofi -
nansowywanie innych, dopi-
sywanych często „na szybko” 
i  pod presją braku czasu na-
tychmiast głosowanych, przy-
pominało bardziej towarzyską 
grę w Monopoly, niż odpowie-
dzialne procedowanie w spra-
wach istotnych dla mieszkań-
ców i przyszłości gminy. 
 Jakie będą konsekwencje 
przyjęcia tak zmodyfikowa-
nego budżetu i jakie są szanse 
na jego zrealizowanie? Trudno 
z góry wyrokować, ale na mo-
je oko wydają się dość mizer-
ne, choćby z racji braku moż-
liwości wykonania części za-
pisanych zadań. Co prawda, 
niewykonanie budżetu to ból 
głowy nie rady miasta, a bur-
mistrza, ale jednak… A może 
o to chodziło?

Bolo Skoczylas

liczba mieszkańców gminy 20.846 (miasto 11 541) 

dochód 63.545.853,

wydatki 75.511.230, 

w tym inwestycyjne 20.588.556, co stanowi 27,26% 

defi cyt budżetowy 11.965.377, 

dochód od mieszkańca  3.048,35 zł

Budżet Brwinowa na rok 2010

Jak powstał budżet Brwinowa

MILANÓWEK   Za tydzień rozpoczną się igrzyska olimpijskie w kanadyjskim Vancouver. Polskę reprezentować 
będzie 46 sportowców, wśród nich Sławomir Chmura z Milanówka. Nasz panczenista wystartuje w sobotę, 
13 lutego na dystansie 5000 m, na którym jest rekordzistą kraju. 

powierzchnia parku rozrywki 550 ha
przewidywany koszt pierwszego etapu ok. 600 mln. Euro
przypuszczalne zatrudnienie ok. 2000 osób

Park rozrywki w liczbach

Nowatorskie rozwiązania techniczne zastosowano w Planetarium i Obserwatorium 
w Toruniu. Realistyczny, interaktywny obraz nieba pozwala nawet prowadzić 
badania naukowe. Podobne ma powstać w grodziskim parku rozrywki      [Fot. OB]
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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 

Panele słoneczne na każdym da-
chu i bezpłatna, ciepła woda w 
kranach. Czyżby futurystyczne 
marzenia?  Nie, to realny obrazek 
możliwy do obejrzenia w gminie 
Michałowice już za kilka lat. 

W grudniu informacja o rozwa-
żanym przystąpieniu gminy do 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego w  ramach działania 
4.3 ph.”Ochrona powietrza, 
energetyka”, zelektryzowała 
mieszkańców. I trudno się dzi-
wić, bo pomysł zakłada, że każ-
dy chętny posiadacz domu jed-
norodzinnego będzie mógł wy-
posażyć go w instalację solarną 
do bezpłatnego i  ekologiczne-
go podgrzewania wody energią 
czerpaną ze światła słoneczne-
go, płacąc zaledwie 15% warto-
ści takiej instalacji. Przy średnim 
rynkowym koszcie takich urzą-
dzeń w granicach 15 tys. zł ozna-
cza to własny udział mieszkańca 
gminy na poziomie jedynie ok. 
2 tys. zł.  Pozostałe 85% pokrywa 
dopłata unijna. 
 Kalkulacja zwrotu poniesio-
nych nakładów wychodzi więc 
bardzo korzystnie – biorąc pod 
uwagę nasze warunki klima-
tyczne już po kilku latach ciepła 
woda popłynie z  kranu zupeł-
nie za darmo. Gdyby przyszło 
ponieść pełne koszty instalacji 
systemu, zwrot takiej inwestycji 

mógłby trwać nawet do kilku-
nastu lat (w zależności od ilości 
zużywanej wody), a to stawiało-
by pod znakiem zapytania jej ce-
lowość. Po tylu latach koniecz-
ne będą już przecież nakłady re-
montowe. Tego typu rachunek 
ekonomiczny sprawia, że w pol-
skim klimacie instalacje solar-
ne nie rozpowszechniają się tak 
szybko, jak na to z  pewnością 
zasługują. A szkoda, bo w ska-
li roku pozwalają zaoszczędzić 
do 60% kosztów podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej (latem 
nawet do 100%).
 Przy tak korzystnych wa-
runkach dofinansowań unij-
nych trudno się dziwić, że 
przygotowane spotkania infor-
macyjne na temat warunków 
przystąpienia do systemu, cie-
szyły się nadzwyczajną popu-
larnością.

 - Zorganizowaliśmy trzy spo-
tkania w różnych częściach gmi-
ny: w Michałowicach, Komoro-
wie i Nowej Wsi – mówi Remi-
giusz Górniak, pracownik Urzę-
du Gminy odpowiedzialny za 
projekty unijne. – Wszędzie fre-
kwencja znacznie przekroczyła 
nasze oczekiwania, co świadczy 
o tym, że pomysł bardzo dobrze 
trafi ł w potrzeby mieszkańców. 
Zebraliśmy już ponad 600 an-
kiet-deklaracji od chętnych na 
przystąpienie do projektu. Po-
służą one do określenia ilości 
rzeczywiście zainteresowanych. 
Zebrane w  ankietach informa-
cje pozwolą nam oszacować 
ilość, wielkość i typ budynków, 
a  także ilość zamieszkujących 
tam osób, co pozwoli wstępnie 
określić nam skalę potrzebnych 
urządzeń i instalacji. Na tej pod-
stawie przygotujemy wniosek 

aplikacyjny przystąpienia do 
programu.
 Już w  lutym ma się rozpo-
cząć podpisywanie formalnych 
umów z chętnymi mieszkańca-
mi, co jest o tyle ważne, że stano-
wi prawne zobowiązanie dla obu 
stron do partycypacji w  kosz-
tach instalacji systemu, w okre-
ślonych oczywiście proporcjach. 
Według rozpisanego w  Urzę-
dzie Gminy harmonogramu etap 
podpisywania umów z  miesz-
kańcami musi zakończyć się 
przed końcem maja br. Jednocze-
śnie w Urzędzie będą trwały pra-
ce nad jak najlepszym, meryto-
rycznym przygotowaniem wnio-
sku aplikacyjnego. Zaplanowa-
ny przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego termin złożenia 
przez gminę wniosku aplikacyj-
nego do udziału w programie mi-
ja w czerwcu 2010 r.
 Ponieważ dla gminy Micha-
łowice fundusze unijne są już 
dobrze znane (w chwili obecnej 
realizuje przecież duży program 
unijny dot. ochrony zdrowia 
młodzieży i budowy ośrodków 
rekreacyjnych) można przy-
puszczać, że i tym razem się jej 
powiedzie. Byłaby to świetna 
i atrakcyjna zachęta dla innych 
gmin w regionie, bo nie wszyst-
kim udaje się z walki o dotacje 
unijne wychodzić zwycięsko.

Olgierd Lewan

Michałowice na solarnym dopalaczu
PRUSZKÓW  Po aferze ze zgu-
bionym pendrivem prokuratura 
w Pruszkowie po raz kolejny da-
ła się poznać z negatywnej stro-
ny. Tym razem ofi arą mógł paść 
niewinny człowiek. 
 
O sprawie poinformowała sta-
cja TVN. Przez pięć lat Daniel 
Duchnowski próbował udo-
wodnić, że to nie on wyłudził 
dwa telefony komórkowe, ka-
merę wideo i aparat telefonicz-
ny. Uczynił to oszust, który 
Duchnowskiemu ukradł port-
fel z dokumentami.
 Prokuratura w Pruszkowie 
oparła oskarżenie pana Danie-
la o opinię grafologa. Jak się jed-
nak okazało nie miał on upraw-
nień. Został bowiem skreślony 
z listy biegłych sądowych. - My 
wiedzy w zakresie nie wpisania 

tego człowieka na listę w sądzie 
na kolejną kadencję nie mieli-
śmy. Dlaczego taki biegły został 
powołany, nie jestem w stanie 
powiedzieć, bo nie ja go powo-
ływałem – tłumaczy się Piotr 
Romaniuk, szef Prokuratury 
Rejonowej w Pruszkowie.
 O  niewinności Daniela 
Duchnowskiego świadczą eks-
pertyzy wykonane na polece-
nie sądu przez Centralne La-
boratorium Kryminalistyczne 
KGP i  Instytut Ekspertyz Są-
dowych. Jednak mimo wszyst-
ko prokuratura wnioskowała 
o uznanie go winnym. Żądała 
od sądu półtora roku więzienia 
w zawieszeniu na trzy lata oraz 
pokrycie kosztów sądowych. 
Ostatecznie niewinny człowiek 
nie został skazany.

(mm) - WPR24.pl

Kolejna wpadka 
pruszkowskiej prokuratury
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NOWE BIURO TURYSTYCZNE W PRUSZKOWIE

Historia bezprzewodowego dostępu do Internetu w Pruszkowie
PRUSZKÓW  Wszystko zaczęło się na 
początku 2006 roku. Byłem wówczas 
studentem magisterskich studiów uzu-
pełniających na wydziale elektrycznym 
Politechniki Warszawskiej oraz współ-
pracownikiem Wydawnictwa IDG Poland. 
Zbierałem materiały do pracy dyplomo-
wej poświęconej bezpieczeństwu trans-
misji danych w bezprzewodowych sie-
ciach komputerowych oraz do kolejnych 
materiałów prasowych, gdyż w Wydaw-
nictwie zajmowałem się technologią Wi-
Fi. Natknąłem się wówczas na informację 
o sieci RESMAN, zapewniającej bezprze-
wodowy dostęp do Internetu mieszkań-
com Rzeszowa. Zgłębiłem temat i oka-
zało się, że podobne projekty do realizacji 
przygotowuje wiele innych miast i mia-
steczek w Polsce. Pomyślałem wówczas, 
dlaczego nie Pruszków?
 Aby uzyskać odpowiedź 
na to pytanie zamieściłem sto-
sowny wątek na jednym z fo-
rów pruszkowskich oraz wysto-
sowałem odpowiednie zapy-
tanie do Prezydenta za pośred-
nictwem strony internetowej 
www.pruszkow.pl.
 Na forum rozgorzała dysku-
sja, były głosy za, były głosy prze-
ciw. Zwolenników było zdecydo-
wanie więcej, to dodało energii 
do dalszego działania. Do akcji 
wkroczyła redakcja lokalnej gaze-
ty WPR, która zaoferowała wspar-
cie w postaci publikacji petycji do 
Prezydenta miasta Pruszkowa 
w  sprawie „bezpłatnego Inter-
netu”. Petycje kolportowane by-
ły w czasie Dni Pruszkowa 2006.

 (Z posiadanych przez nas infor-
macji wynika, że do adresata do-
tarło kilkaset podpisanych przez 
mieszkańców wniosków-przypi-
sek redakcji). Równocześnie po-
wstało stowarzyszenie Wirtual-
ny Pruszków, którego celem było 
przedstawienie zamierzenia lo-
kalnym włodarzom i przekona-
nie ich do podjęcia stosowanych 
działań, których efektem miałoby 
być udostępnienie mieszkańcom 
Pruszkowa bezpłatnego dostępu 
do Internetu z wykorzystaniem 
technologii Wi-Fi. Założycielami 
Stowarzyszenia byli Karol Michal-
czyk oraz Piotr Słowik. Osobiście 
zmuszony byłem do odpuszcze-
nia tematu „na chwilę”, gdyż na 
obronę czekała praca magisterska 
Po dwu latach starań członków 
stowarzyszenia, jesienią 2008 ro-
ku, pojawiło się w Urzędzie Miej-
skim w Pruszkowie, stanowisko 
koordynatora ds. budowy sieci 
bezprzewodowej zapewniającej 
bezpłatny dostęp do Internetu. 
Efektem pracy koordynatora było 
złożenie wniosku o dofinansowa-
nie budowy sieci w ramach prze-
ciwdziałania wykluczeniu cyfro-
wemu oraz uruchomienie pilota-
żowych punktów dostępowych.
 Więcej na temat pilotażowych 
punktów dostępowych można 
było przeczytać w WPR55, w ar-
tykule „Dla kogo bezpłatny In-
ternet” autorstwa Olgierda Lewa-
na. Ten sam autor przygotował 
materiał pt. „Grodzisk już ruszył, 

Pruszków jeszcze czeka”, który 
ukazał się w WPR59. W tym miej-
scu warto przypomnieć fragment 
zamieszczonej tam wówczas (li-
piec 2009) wypowiedzi wicepre-
zydenta Andrzeja Kurzeli.  
 - W naszym wniosku zawarli-
śmy plan objęcia obszaru naszego 
miasta radiową siecią bezpłatne-
go internetu bezprzewodowego. 
W pierwszym etapie, którego zakoń-
czenie planujemy do końca I półrocza 
2010 r. powstanie na terenie miasta 95 
punktów dostępowych.* Umożliwią 
one wszystkim chętnym z wła-
snym sprzętem komputerowym 
korzystanie z  bezpłatnego do-
stępu do internetu tzw. socjalne-
go (o prędkości przesyłu danych 
do 256 megabitów). Jednocze-
śnie w łatwo dostępnych punk-
tach miasta uruchomimy w tym 
samym czasie dwa tzw. infoma-
ty, czyli punkty dostępowe cał-
kowicie wyposażone w  sprzęt, 
do użytku ogólnego. Obecnie za-
kończyliśmy etap testowy, w któ-
rym działały dwa punkty dostę-
powe. Doświadczenia z ich eks-
ploatacji są punktem wyjścia do 
dalszej realizacji projektu. Nasza 
sieć będzie oczywiście w  kolej-
nych etapach rozbudowywana. 
Ogólna wartość tej inwestycji w I eta-
pie to 4,4 mln zł*. Obecnie ogłosili-
śmy już przetarg na wykonawcę 
tej sieci, a otwarcie ofert nastąpi 
14 sierpnia 2009r. Będziemy re-
alizowali tą inwestycję nawet, je-
śli nie otrzymamy dotacji unijnej, 

bo mamy na to zagwarantowane 
środki własne.
 Przetarg został rozstrzygnię-
ty 14.08.2009 roku. Miasto w ra-
mach przetargu zleciło wykonaw-
cy opracowanie projektu wraz 
z  realizacją dla publicznej Sieci 
Radiowej Wi-Fi (według standar-
du 802.11 b/g) w topologii kratowej 
(mesh) oraz implementacja usług 
głosowych w  technologii VoIP 
w wybranych lokalizacjach Mia-
sta Pruszków. W  zakres przed-
miotu zamówienia wchodziła 
budowa szerokopasmowej sieci 
dostępowej (w tym instalacja pu-
blicznych punktów dostępowych 
hot-spot Wi-Fi) oraz dostępu do 
internetu dla wybranych Jedno-
stek Administracji Publicznej, bu-
dowa Punktu Styku sieci z Opera-
torem, wdrożenie systemu bez-
piecznej transmisji danych VPN 
pomiędzy wybranymi Jednost-
kami Administracji Publicznej 
oraz wdrożenie systemu trans-
misji głosu VoIP dla wybranych 
Jednostek Administracji Publicz-
nej. A  więc VoIP nie będzie do-
stępny dla mieszkańców miasta, 
podobnie jak nie będzie – wspo-
mnianych przez wiceprezydenta 
Kurzelę – informatów a oferowa-
na przepustowość wystarczy do 
przeglądania stron tekstowych, 
gdyż o multimedialnych możemy 
zapomnieć.

Zbigniew Bednarek
*Wyróżnienia redakcji

Ciąg dalszy w następnym numerze WPR.
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PRUSZKÓW  Obwodnica mia-
sta Pruszkowa jest potrzebna 
– o tym wie każdy. O jej powsta-
niu mówi się od kilkudziesięciu 
lat. Ale problem polega na tym, 
że głównie się mówi. Najczęściej 
i najgłośniej w okresach kampa-
nii wyborczych. A obwodnicy jak 
nie było, tak nie ma. 

Pomysł przewiduje powstanie 
przelotowej trasy, omijającej cen-
trum miasta, której zadaniem ma 
być poprowadzenie ruchu tran-
zytowego z  Alei Jerozolimskich 
wzdłuż linii kolejki WKD i połą-
czenia go z obecną drogą 719 (do 
Grodziska) już poza miastem. Pro-
jektowi nadano wdzięczną nazwę 
Trasy Książąt Mazowieckich, za-
rezerwowano teren pod jej reali-
zację i… wrzucono do szuflady. 
Od czasu, do czasu wyciągano ją 
i odkurzano (głównie jako kiełba-
sę wyborczą), ale tak naprawdę ni-
gdy nie wyszła poza etap wstępnej 
intencyjnej koncepcji. 
 Składa się na to co najmniej 
kilka przyczyn. Zamierzenie, 
które kilkadziesiąt lat temu moż-
na było nazwać obwodnicą, dziś 
ma charakter co najwyżej tra-
sy przecinającej miasto w innym 
miejscu. Rozbudowało się ono bo-
wiem na tyle, że poprzednie zało-
żenia są już dawno nieaktualne.
 Powstały nowe osiedla, tak-
że w bezpośrednim sąsiedztwie 
planowanej trasy, bo przez całe 
dziesięciolecia nikt nie wierzył, 
że może ona rzeczywiście po-
wstać. Diametralnie zmieniły się  
również wymagania ekologiczne 
i nikt dziś nie dopuszcza nawet 
myśli, aby trasa mogła przecinać 
teren Parku Potulickich.
 W  efekcie koncepcja, którą 

przyjęto półtora roku temu w ra-
mach Strategii Rozwoju Pruszko-
wa do roku 2020 zakłada popro-
wadzenie tej trasy nad parkiem 
długą estakadą, zaś w  zwęże-
niach pomiędzy linią WKD a po-
bliskimi blokami – w  podziem-
nych tunelach.
 Kością niezgody pozosta-
je jednak końcowy odcinek tra-
sy odbijający od WKD w kierun-
ku drogi 719. Plan przewidywał 
jej przebieg naturalnym łukiem 
przez tereny michałowickiej No-
wej Wsi. Jej mieszkańcy ostro 
jednak zaprotestowali przeciw-
ko tej koncepcji. Gmina Micha-
łowice zaproponowała więc inny 

wariant, trasa miałaby przebie-
gać ulicą Brzozową. 
 Ten z  kolei nie podoba się 
mieszkańcom położonych tam 
nowych osiedli. Spór trwa, a jego 
końca na razie nie widać. Nie wia-
domo również czy trasa w ogóle 
powstanie. 
 - Jej realizacja wiązała się bę-
dzie z  koniecznością pokona-
nia szeregu istotnych trudności 
– mówi wiceprezydent Pruszko-
wa, Andrzej Kurzela – Po pierw-
sze, jej wykonanie będzie trud-
ne technicznie, m.in. przez tu-
nele, które trzeba będzie drążyć 
w  warunkach płytko zalegają-
cych wód gruntowych. Po drugie, 

ekologicznie, bo Park Potulickich 
to chluba Pruszkowa i nie wolno 
go zniszczyć. Po trzecie, społecz-
nie, bo bliskość osiedli powoduje 
protesty mieszkańców. Wresz-
cie po czwarte, ekonomicznie, bo 
przez te wszystkie utrudnienia 
wykonanie tej trasy staje się bar-
dzo kosztowne. Zrobiliśmy więc 
obecnie wielowariantową anali-
zę wykonalności tej trasy, biorącą 
pod uwagę wszystkie wymienio-
ne czynniki i przesłaliśmy ją do 
zaopiniowania do Starostwa Po-
wiatowego i do Urzędu Marszał-
kowskiego. Czekamy obecnie na 
ich stanowiska.
 Wśród rozpatrywanych 

wariantów znajduje się zarówno 
koncepcja poprowadzenia trasy 
jako bezkolizyjnej, dwupasmo-
wej drogi przyspieszonego ruchu 
(GP), jak i jako zwykłej, jednopa-
smowej tzw. drogi zbiorczej wy-
korzystywanej również na po-
trzeby ruchu lokalnego.
 - Biorąc pod uwagę uwarun-
kowania i  realne możliwości 
przychylamy się raczej do kon-
cepcji zwykłej drogi zbiorczej – 
odpowiada nam zapytany o  to 
wicestarosta powiatu prusz-
kowskiego, Dariusz Kowalski – 
Znacznie łatwiej będzie ją usytu-
ować w zaplanowanym przebie-
gu i przekonać mieszkańców do 
jej sąsiedztwa. Na trasę dwupa-
smową tam po prostu już nie ma 
miejsca. Planujemy budowę po-
dobnego typu drogi powiatowej 
po drugiej stronie miasta, od Alei 
Jerozolimskich wzdłuż linii PKP, 
ulicami Sienkiewicza i Przytoro-
wą, aż do Brwinowa, z możliwo-
ścią odbicia w Parzniewie do dro-
gi 719. Obie, mimo, że nie byłyby 
przelotowymi dwupasmówka-
mi, w  sposób istotny odciąży-
łyby idącą przez centrum mia-
sta ul. Wojska Polskiego. Praw-
da jest bowiem taka, że nie ma 
gdzie w Pruszkowie zrobić w peł-
ni funkcjonalnej obwodnicy.
 Nie znamy jeszcze opinii 
Urzędu Marszałkowskiego, waż-
nej o tyle, że to on właśnie ma być 
inwestorem Trasy Książąt Mazo-
wieckich.
 Czy Marszałek, zdecyduje się 
na fi nansowanie kosztownej dro-
gi przyspieszonego ruchu, czy na 
tańszy i bardziej realny do realiza-
cji wariant drogi zbiorczej? Poży-
jemy, zobaczymy… 

Olgierd Lewan
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Czy jest szansa na obwodnicę Pruszkowa?

Z uwagi na liczne prośby 
kierowane przez pasażerów 
od 1 stycznia 2010 
roku fi rma PKS Grodzisk 
Mazowiecki wprowadziła 
ulgi na bilety w wysokości 
50%. 
 
Zn iżki w prowadzone 
przez przewoźnika do-
tyczą biletów jednorazo-
wych dla emerytów i  ren-
cistów, którzy ukończyli 
60 lat. Od teraz cena bile-
tu jednorazowego wyniesie 
2,50 zł a  cena biletu mie-
sięcznego 75,00 zł.
 Powyższe ulgi obowiązy-
wać będą na trasach: Prusz-
ków Osiedle Staszica - Prusz-
ków ul. Tadeusza - Komorów 
Pętla oraz Pruszków Osiedle 
Staszica - Pruszków Żbików - 
Pruszków Osiedle Staszica.

(as) - WPR24.pl

Ulgi dla seniorów 
w autobusach PKS 
Grodzisk Maz.

Długie oczekiwanie 
na przejazd, korek, 
hałas tirów – to tylko 
niektóre z utrudnień, 
jakie powoduje przejazd 
kolejowy przy ul. Bałtyckiej 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Już niedługo mieszkańcy 
Grodziska zapomną 
o tych niedogodnościach. 
Wszystko za sprawą 
nowego tunelu. 

Burmistrzowi i radnym Gro-
dziska Mazowieckiego uda-
ło się przekonać spółkę PKP 
by zmieniła plany. Począt-
kowo pod przejazdem kole-
jowym na Bałtyckiej miało 
znajdować się podziemne 
przejście dla pieszych. Teraz 
w  tym miejscu powstanie 
tunel dla samochodów oso-
bowych. Burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego, Grze-
gorz Benedykciński podkre-
śla, że przekonanie spółki 
PKP do pomysłu miasta nie 
było łatwe. Zwłaszcza, że 
w niedalekiej odległości od 
przejazdu ulokowany jest 
wiadukt. 
 Stworzenie tunelu dla sa-
mochodów osobowych wy-
eliminuje z tej części miasta 
samochody ciężarowe i tiry, 
które ze względu na swoją 
wielkość pod tunelem się nie 
zmieszczą. Obecnie trwają 
uzgodnienia odnośnie inwe-
stycji. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z  planem, budowa 
może rozpocząć się jeszcze 
w tym roku.

(as) - WPR24.pl

Nowy tunel 
w Grodzisku 
Mazowieckim

Każdy kto wchodzi w Polsce 
na dworzec kolejowy, a potem 
przekracza drzwi pociągu, odbywa 
podróż w czasie do PRL i bloku 
wschodniego. Wtedy wszystkie 
pociągi pomalowane były na 
jednakowy, zgniłozielony kolor 
maskujący, bo ich głównym 
przeznaczeniem nie był przewóz 
pasażerów, lecz wojska na 
wypadek wojny. Dziś wagony 
są pomalowane na różne 
kolory, a niektóre mają nawet 
klimatyzację. Ale to tylko 
powierzchnia. Wewnątrz ciągle 
tkwi PRL.

GRZEGORZ KOSTRZEWA-ZORBAS

Większość ludzi nie wierzyła, że 
komunizm upadnie. Prawdopo-
dobnie tej zimy mało kto wierzy, 
że możliwa jest poprawa funk-
cjonowania kolei na Mazowszu. 
Ale żeby coś naprawić, trzeba 
mieć plan. Rewolucje zmienia-
jące świat zaczynają się w ludz-
kich głowach. Rewolucje wolno-
ściowe w Polsce i Europie sprzed 

Komentarz: Zatrzymana rewolucja na torach
dwudziestu lat miały u źródeł 
wiele mądrych dzieł o demokra-
cji, rynkowej gospodarce i inte-
gracji europejskiej. Mazowiecka 
rewolucja kolejowa, chociaż dziś 
zatrzymana przez kolejarski be-
ton, ma swoja wielką księgę, któ-
ra nie przestanie inspirować re-
wolucjonistów. To 300-stroni-
cowe „Studium rozwoju i mo-
dernizacji technologicznej 
transportu szynowego na Ma-
zowszu”. Studium jest strategią 
rozpisaną na etapy bliższe i dal-
sze. Komisja Strategii Rozwoju 
Regionalnego Sejmiku dysku-
towała nad jego projektem wie-
le razy, z udziałem lokalnych sa-
morządów i organizacji społecz-
nych, na przykład w 2008 roku 
podczas próbnej jazdy pociągu 
Kolei Mazowieckich do Góry 
Kalwarii.
 Na wiosnę 2009 roku był 
tego podwójny skutek. Prak-
tyczny – bo pociągi pasażerskie 
z Warszawy do Góry Kalwarii po 
piętnastoletniej przerwie zno-
wu ruszyły. I „teoretyczny”, bo 

Najbli¿szy wtorek 9 lutego 2010, w godz 16:00 – 18:00
Biuro Gazety WPR, Pruszków, ul. Boles³awa Prusa 19 lok. 7

Dy¿ur radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
przewodnicz¹cego Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego 
i Zagospodarowania Przestrzennego

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

studium zostało ukończone, 
zbierając setki pomysłów i za-
świadczając profesjonalnym 
autorytetem inżynierów i eko-
nomistów, że mają sens. W stu-
dium znalazło się wszystko, co 
można było podpatrzeć w Eu-
ropie i  świecie. Są w  nim na 
przykład zarysowane przyszłe 
linie kolei lub lekkich kolejek, 
albo tramwajów podmiejskich 
do miejsc dziś będących biały-
mi plamami na mapie komu-
nikacji szynowej i w ogóle ko-
munikacji publicznej. Już przy-
gotowywana jest w zgodzie ze 
studium budowa linii od stro-
ny Legionowa i Warszawy na 
przyszłe lotnisko międzynaro-
dowe w Modlinie, a jeden z po-
mysłów idzie jeszcze dalej: po-
łączyć Modlin koleją z  Płoc-
kiem, bo teraz z trzeciego co do 
wielkości miasta województwa 
pociągiem do Warszawy jeź-
dzi się nadkładając kilkadzie-
siąt kilometrów przez Woje-
wództwo Łódzkie. Modlin po-
winien stać się wielkim węzłem 

lotniczym, kolejowym i drogo-
wym z korzyścią dla całej trzy-
milionowej metropolii war-
szawskiej i pięciomilionowego 
regionu. Najszybciej i najtaniej 
można dostosowywać do po-
trzeb pasażerskich linie prze-
mysłowe, takie jak z Piaseczna 
do Konstancina-Jeziorny, czy 
odnoga torów WKD, mogąca 
stać się tramwajem miejskim 
Pruszkowa. Mieszkańcy wielu 
miejscowości wokółwarszaw-
skich, a  także wielu dzielnic 
Warszawy, mieszkańcy różnych 
części metropolii byliby nieraz 
zaskoczeni tym, co mogą prze-
czytać i zobaczyć w studium.
 Mamy fundament przy-
szłej rewolucji. Teraz czas na 
działanie! Nie może być tak, że 

niektóre pociągi wożą jednego 
pasażera, a do innych w godzi-
nach szczytu trudno się dostać. 
Trzeba zracjonalizować wielkość 
składów – na jedne linie puścić 
pociągi po dziewięć wagonów, 
na inne szynobus – a to tylko je-
den z wielu problemów. Niestety 
w województwie jest wielu poli-
tyków, którzy jakąkolwiek zmia-
nę wyprowadzającą koleje z epo-
ki PRL widzą jako śmiertelne za-
grożenie swojej pozycji i wpły-
wów. Tymczasem zmiany są ab-
solutnie konieczne. Na szczęście 
zbliżają się wybory samorządo-
we. Sprawdźmy, kto działał na 
rzecz reform, a kto za wszelką 
cenę chce utrzymać stary „po-
rządek”. Pozwólmy rewolucji ko-
lejowej znowu ruszyć naprzód.
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GRODZISK MAZ  Węzeł Tłuste 
zlokalizowany w pobliżu Gro-
dziska Mazowieckiego i Mila-
nówka stanie się w przyszłości 
dla mieszkańców zachodnie-
go Mazowsza ważnym połą-
czeniem komunikacyjnym ze 
stolicą. 
 
Stanie się tak pod warunkiem, że 
powiodą się wspólne starania lo-
kalnych samorządów o zmianę 
jego planowanej funkcji. W do-
tychczasowej koncepcji pro-
jektowej jest on ostatnim płat-
nym wjazdem na autostradę A2 
w drodze do Warszawy. Oznacza 
to, że znalazł się już poza aglome-
racyjną strefą bezpłatnego użyt-
kowania autostrady. Koncepcja 
budzi sprzeciw mieszkańców, 
którzy w ten sposób zostali po-
zbawieni możliwości bezpłat-
nego korzystania z najbliższego 
węzła.

 Podłożem decyzji były oczy-
wiście pieniądze. Początkowo in-
westorem autostrady na odcinku 
Łódź-Warszawa miały być pry-
watne konsorcja, które były zain-
teresowane zminimalizowaniem 
aglomeracyjnej strefy bezpłatnej. 
Koncepcja jednak się zmieni-
ła i obecnie autostrada budowa-
na jest „z pieniędzy podatnika”. 

Rodzi to nadzieję na możliwość 
rozszerzenia bezpłatnej strefy. 
Byłoby to bardzo ważne nie tylko 
dla mieszkańców powiatów gro-
dziskiego i żyrardowskiego, ale 
także dla Pruszkowian. Odciąża-
łoby, bowiem, w znacznym stop-
niu spodziewane zatłoczenie ko-
lejnego w drodze do Warszawy 
węzła „Pruszków” i zmniejszało 
możliwość powstawania zato-
rów komunikacyjnych blokują-
cych miasto.
 Sam węzeł „Tłuste” zlokali-
zowany będzie na przecięciu au-
tostrady z drogą wojewódzką 579 
(Grodzisk Maz.-Błonie). Ponieważ 
na tym odcinku droga ma prze-
biegać nową trasą, tzw. Obwod-
nicą Zachodnią Grodziska, więc 
i połączenie z węzłem na A2 jest 
sytuowane pod tym kątem. Do-
jazd do węzła będzie możliwy 
z wiaduktu prowadzącego tę tra-
sę nad autostradą. Zlokalizowa-

ne po północnej stronie wiaduk-
tu rondo, poprzez zaplanowany 
po drodze Punkt Poboru Opłat, 
wyprowadzi ruch na autostra-
dę rozjazdowymi ślimakami. Po-
nieważ budowa A2 i  powiąza-
nego z nią wiaduktu (2012r.) wy-
przedzi budowę Obwodnicy Za-
chodniej, więc na razie po obu 
jego stronach ruch lokalnymi 

łącznikami doprowadzony będzie 
do starego przebiegu drogi 579. 
 Jak długo potrwa taka pro-
wizorka – trudno powiedzieć. 
Projekt Obwodnicy Zachodniej 
jest już gotowy i przeszedł fazę 
uzgodnień środowiskowych. Mi-
mo, że projektanci nie ustrzegli 
się błędów, to jak na razie prze-
bieg trasy w  okolicach Grodzi-
ska nie budzi większych sprze-
ciwów. Problemem mogą być 
natomiast sprzeciwy mieszkań-
ców okolic Błonia, którzy projekt 
oprotestowali. Tak czy inaczej, 
środki fi nansowe na budowę tej 
drogi w budżecie wojewódzkim 

przewidziano dopiero na rok 2013.  
Prawdopodobnie więc przyjdzie 
nam jeszcze pojeździć starą dro-
gą 579 (z Grodziska przez Natolin, 
z Milanówka przez Chrzanów) co 
najmniej kilka lat. 
 Za to perspektywiczne plany 
rozwoju Grodziska przewidu-
ją wokół węzła Tłuste rozległe, 
nowe strefy mieszkalne i usłu-
gowo-mieszkalne. Jeśli dojdzie 
do ich realizacji, najprawdopo-
dobniej, sieć połączeń drogo-
wych w tej okolicy będzie mu-
siała ulec znacznej rozbudowie 
i modyfi kacji.

Olgierd Lewan

Rozplątujemy węzły (4) – Węzeł Tłuste

W połowie lutego na trasie 
Pruszków - Sulejówek Miłosna 
ma pojawić się nowy skład 
w barwach Szybkiej Kolei 
Miejskiej.
 
- Myślę, że nowy pociąg pojawi 
się w  połowie lutego - powie-
dział nam Tadeusz Płoński, dy-
rektor ds. przewozów w  spół-
ce Szybka Kolej Miejska. Jedną 
z innowacji będzie urządzenie 
do liczenia pasażerów. 
 W WPR66, który ukazał się 
w połowie listopada, informo-
waliśmy, że nowy pociąg poja-
wi się być może już w grudniu. 
- To się nie udało, gdyż chcieli-
śmy, aby Newag (producent po-
ciągu - przyp. red.) zamontował 
kilka dodatkowych urządzeń - 
powiedział Płoński.
 Dyrektor SKM zdradził, że 
jednym z  nich ma być urzą-
dzenie do liczenia pasażerów. 
Być może będzie to polegać na 

zamontowaniu fotokomórki 
przy drzwiach.
 Pociąg przeszedł już próbę 
na magistrali kolejowej, gdzie 
rozpędzał się do 160 km/h. Te-
stowali go maszyniści stołecz-
nej Szybkiej Kolei Miejskiej.
 Nowy pociąg jest pierwszym 
z czterech, które Newag produ-
kuje dla SKM. Umowa zobowią-
zuje nowosądecką fi rmę do do-
starczenia składów do końca 
czerwca. Być może drugi pociąg 
pojawi się wcześniej, gdyż dwa 
z czterech wagonów są już goto-
we.
 Nowe pociągi 19WE są dłuż-
sze o jeden wagon od już jeżdżą-
cych 14WE. W  wagonach we-
wnętrznych są trzy pary drzwi, 
co znacznie usprawni wsiada-
nie i wysiadanie pasażerów. No-
wością będzie też układ siedzeń, 
który zwiększa pojemność po-
ciągu.

(mm) - WPR24.pl

Nowa SKM już w lutym! 

Po referendum w Brwinowie 
czeka nas kolejna próba 
polityczna w regionie. Tym 
razem w Podkowie Leśnej 
14 marca odbędą się wybory 
uzupełniające do Rady 
Miasta. 

Po tym jak jedna z  radnych 
z  przyczyn osobistych zło-
żyła mandat, wojewoda ma-
zowiecki rozpisał wybory 
uzupełniające w  okręgu wy-
borczym nr 5. Ich termin 
wyznaczono na niedzielę,
14 marca. Głosowanie 

odbędzie się w  godzinach 
6:00 - 20:00.
 Mieszkańcy zagłosują na 
jednego kandydata spośród 
dwóch do wyboru. Nazwiska 
chętnych do objęcia mandatu 
radnego nie są jeszcze znane. 
Zgłoszenia będą przyjmowa-
ne w  przyszłym tygodniu. 
Znane są natomiast komitety 
wyborcze. Swoich kandyda-
tów wystawi Komitet Wybor-
czy Wyborców Młoda Podko-
wa i Komitet Wyborczy Wy-
borców Grażyny Zabłockiej.

(mm) - WPR24.pl

Plany wezła dostępne na portalu www.wpr24.pl

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

o¿ iwo  rezerwac i pod te .    

 BRWINÓW

Targ Przydasiów
7 lutego (niedziela) w Sali OSP odbę-
dzie się Targ Przydasiów. Jeżeli chcesz 
wymienić, kupić, sprzedać, podarować 
lub obejrzeć rzeczy, które dla jednych są 
niepotrzebne, a dla innych mogą okazać 
się skarbem, to miejsce jest właśnie dla 
Ciebie.
Start godz. 10:00-14:00

VI ogólnokrajowy zlot fanów 
Electric Light Orchestra & Jeffa Lynne
W dniach 12-13 lutego (piątek-sobota) 
odbędzie się VI ogólnokrajowy zlot fa-
nów Electric Light Orchestra & Jeffa Lyn-
ne. W programie m.in. konkursy, karaoke, 
ognisko, dyskoteka.
Start godz. 19:00 (sobota) i 11:00 (niedzie-
la), Bilety 20PLN, Miejsce: C.D.R., Pszczeliń-
ska 99

 GRODZISK MAZ.

Bal karnawałowy dla dzieci
Grodziskie Centrum Kultury zaprasza 6 
lutego (sobota) na bal karnawałowy 
dla dzieci. W programie: zabawy muzycz-
ne, konkursy z nagrodami, pokaz strojów 
karnawałowych.
Start godz. 11:00

Ostatki kabaretowe
16 lutego (wtorek) w sali widowiskowej 
Centrum Kultury odbędą się ostatki kaba-
retowe. Wystąpi Formacja Chatelet.
Start godz. 19:30, Bilety 40PLN

Ostatnie rytmy karnawału
13 lutego (sobota) w Zespole w Szkół Ogól-
nokształcących im. Marii Dąbrowskiej odbę-
dzie się koncert połączony z aukcją na rzecz 
realizacji „Ławeczki Marii Dąbrowskiej”.  Jako 
gwiazda wieczoru wystąpi: Mix Music Band, 
koncert poprowadzi - Wojciech Asiński.
Start godz. 17:00, Wstęp wolny

 MILANÓWEK

Koncert Anny Szałapak
6 lutego (sobota) w Centrum Kultury 
odbędzie się koncert Anny Szałapak, na-
zwanej przez Agnieszkę Osiecką „Białym 
Aniołem Piwnicy pod Baranami”. W pro-
gramie usłyszymy m. in. „Oczy tej małej”, 
„Chwalmy Pana” i „Ucisz serce”. 
Start godz. 19:00, Bilety 20 i 25PLN

Bal karnawałowy dla dzieci
Centrum Kultury zaprasza 7 lutego (nie-
dziela) na bal karnawałowy dla dzieci. 
W programie: wspaniała zabawa, konkur-
sy oraz tańce, pokaz iluzjonisty.
Start godz. 12:00, Miejsce: Teatr Letni

Legenda o smoku wawelskim 
14 lutego (niedziela) Centrum Kultury za-
prasza na „Legendę o smoku wawelskim”, 
spektakl dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat 
w wykonaniu teatru z Krakowa. Będzie to 
doskonała zabawa podczas, której dzieci 
będą mogły wystąpić na scenie z aktorami.
Start godz. 10:00, Bilety 5PLN

Rysunkowe Astrożarty
Centrum Kultury zaprasza 19 lutego (pią-
tek) na wystawę rysunku Jacka Drążkow-
skiego - Rysunkowe Astrożarty. 
Start godz. 19:30, Miejsce: Willa Borówka

 NADARZYN

Wernisaż fotografii oraz koncert jazzowy
Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza 
6 lutego (sobota) na wernisaż fotogra-
fii Marka Zdrzyłowskiego „Jazzpresje” oraz 
koncert jazzowy Piotr Cieślikowski Trio - „Al-
chemy of soul”. 
Start godz. 19:00, Wstęp wolny

Bal Walentynkowy
13 lutego (sobota) w Nadarzyńskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się Bal Walen-
tynkowy. W programie m.in. : karaoke, DJ, 
kuchnia molekularna i jej znawca Marcin 
Jabłoński.
Start godz. 17:00, Bilety 10PLN

 OTRĘBUSY

Zakochaj się w Mazowszu
14 lutego (niedziela) w  Mateczniku (Ka-
rolin - sala widowiskowa) odbędzie się 
koncert zespołu Mazowsze. W programie 
miłe niespodzianki, gdzie oprócz świato-
wych przebojów zobaczymy przepiękne 
tańce i weźmiemy udział w przygotowa-
nej loterii. Start godz. 17:00, Bilety 45PLN

 PIASTÓW

„Miłość to niebo na Ziemi...”
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 14 lute-
go (niedziela) na koncert „Miłość to nie-
bo na Ziemi...”w wykonaniu artystów scen 
polskich: Ewelina Chrobak - Hańska – so-
pran, Grażyna Mądroch - sopran koloratu-
rowy, Witold Matulka – tenor, Adam Sy-
chowski – fortepian, Teresa Siewierska – 
aktorka. Start godz. 17:00

 PODKOWA LEŚNA

Chopin w Kasynie
spotkanie trzydzieste pierwsze
7 lutego (niedziela) odbędzie się spo-
tkanie z cyklu „Chopin w Kasynie”. „Cho-
pin w Kasynie" to cykl niedzielnych re-
citali fortepianowych zorganizowanych 
we współpracy z Towarzystwem im. 

Fryderyka Chopina w Warszawie.
Start godz. 16:00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Dziecko w Teatrze
CKiIO zaprasza 8 lutego (poniedziałek) 
na spotkanie z cyklu „Dziecko w Teatrze” 
- Bajki braci Grimm. Przedstawienie z po-
wodzeniem grane było na profesjonalnej 
scenie jednego z warszawskich teatrów.
Start godz. 11:00, Bilety 5 i 8PLN, 
Miejsce: Kino Projekt, Świerkowa 1

Bal karnawałowy dla dzieci
12 lutego (piątek) w CKiIO odbędzie się 
bal karnawałowy dla dzieci przy muzyce 
tradycyjnej. Bal poprowadzi Grzegorz Aj-
dacki wraz z przyjaciółmi. Przed balem 
o godz. 12.00 krótkie przedstawienie te-
atralne w wykonaniu dzieci.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny

 PRUSZKÓW

Koncerty Zimowe w Oranżerii 
Piotr Różański
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego zaprasza 5 lutego (piątek) 
na spotkanie z cyklu Koncerty Zimowe 
w Oranżerii – Prezentacje, który ma na ce-
lu promocję młodych, szczególnie uzdol-
nionych polskich artystów. Wystąpi Piotr 

Różański – fortepian, w programie: J.S. 
Bach, F. Chopin, R. Schumann.
Start godz. 19:00, Bilety 15PLN

Pokaż jak grasz
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
12 lutego (piątek) na koncert rockowy 
na zakończenie ferii „Pokaż jak grasz”. 
Zagrają: Automat, Fili Noctis, Control the 
Weather. Start godz. 18:00, Bilety 5PLN

Koncerty Zimowe w Oranżerii
Meccorre String Quartet
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego zaprasza 12 lutego (piątek) 
na spotkanie z cyklu Koncerty Zimo-
we w Oranżerii – Prezentacje, który ma 
na celu promocję młodych, szczególnie 
uzdolnionych polskich artystów. Wystąpi  
Meccorre String Quartet w składzie: Woj-
ciech Koprowski – skrzypce, Aleksandra 
Tomasińska – skrzypce, Michał Bryła – 
altówka, Karol Marianowski – wiolon-
czela. W programie: B. Bartók, J. Brahms
Start godz. 19:00, Bilety 15PLN

Walentynki
13 lutego (sobota) w Ośrodku Kultury 
odbędzie się zabawa taneczna dla doro-
słych z okazji Walentynek. Oprawa mu-
zyczna – Włodzimierz Ignaczewski.
Start godz. 16:00, Bilety 6 i 12PLN

INFORMATOR KULTURALNY  •  Powiat Pruszkowki - Powiat Grodziski  •  5-19 lutego 2010

      My radni Klubu Platformy Obywatelskiej i Centroprawicy wyrażamy nasz sprzeciw wobec dzia-
łań grupy radnych skupionych wokół Klubu PiS. Od dłuższego już czasu nasiliły się polityczne ata-
ki, których jedynym celem jest destabilizacja pracy organów powiatu - Rady i Zarządu. 
 W okresie naszych trzech kadencji dochodziło do wielu różnic w ocenie pracy Zarządu lub Rady, 
były to jednak zawsze różnice merytoryczne  i dotyczyły one m. in.: poprawy funkcjonowania służ-
by zdrowia, oświaty, zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców czy poprawy jakości dróg 
powiatowych. Różnice te zawsze były wynikiem dobrze pojętego  wykonywania mandatu radnego. 
 Mimo, że większość z nas ma określone poglądy i jest członkami różnych stronnictw politycz-
nych, to w naszej pracy samorządowej kierowaliśmy się i nadal będziemy się kierować dobrem 
wspólnoty powiatowej. Potrafi liśmy panować nad naszymi emocjami, frustracjami, unikaliśmy 
różnych ataków personalnych. Byliśmy po prostu samorządowcami. 
 W dwunastoletniej historii naszego samorządu powiatowego nie było jeszcze takiej destruk-
cji i awanturnictwa politycznego, jakie dzisiaj charakteryzują poczynania obecnych działaczy PiS.  
Postawa większości radnych z tej grupy przejawiająca się m. in. biernym uczestnictwem w pracach 
Komisji, wychodzeniem w trakcie posiedzeń Rady czy Komisji po podpisaniu listy obecności, aby 
tylko nie stracić diety, jest wysoce naganna i pozostaje w sprzeczności z przyrzeczeniem składa-
nym podczas ślubowania radnego. 
 Dlatego wyrażamy nasz sprzeciw wobec takich działań i po raz pierwszy od czasu powołania 
samorządu powiatowego przedstawiamy stanowisko polityczne naszego Klubu, apelując do rad-
nych skupionych wokół Klubu PiS o opamiętanie się. 
 Koleżanki i Koledzy z PiS:WIĘCEJ  PRACY  NA  RZECZ  SAMORZĄDU  
MNIEJ POLITYKIERSTWA.

Pruszków, 26 stycznia 2010 roku

STANOWISKO KLUBU RADNYCH  PLATFORMY OBYWATELSKIEJ 
i CENTROPRAWICY  DOTYCZĄCE  DZIAŁAŃ  GRUPY RADNYCH

O G Ł O S Z E N I A  PŁ AT N E
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z tym kuponem 15% rabatu
na ca³¹ kolekcjê bi¿uterii srebrnej

Grodzisk Mazowiecki
ul. 11 listopada 11A, (deptak)

odzie¿ damska | bi¿uteria srebrna
WSKFiT
Pruszków, ul. Staszica 1 
(obok Urzędu Skarbowego)

Magdalena Długosz
0-604-36-55-66;  

fitnessnrgclub@op.pl



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

8       WPR71 • 5 lutego 2010 • www.wpr24.pl

D la niezdecydowa-
nych najprostszy 
wydaje się wybór 
kontynuacji nauki 

w  liceum ogólnokształcącym. 
Często jednak taka decyzja oka-
zuje się życiową pułapką. Odsu-
wa co prawda konieczność wy-
boru zawodu o kolejne trzy lata, 
ale wymusza jednocześnie po 
nich dalsze kształcenie. Na dzi-
siejszym rynku pracy ukończe-
nie szkoły ogólnokształcącej, 
nawet zakończone maturą, nie 

daje wystarczających kwalifi ka-
cji do podjęcia pracy. Z samą ma-
turą trudno dzisiaj zostać choć-
by sekretarką czy sprzedawcą 
w sklepie. A zatem studia! Kło-
pot w tym, że to kolejne 4-5 lat, 
a na dodatek dostaną się tam tyl-
ko najlepsi. Co zatem robić?
 Właśnie ten dylemat skła-
nia do poważnego zastanowie-
nia się nad przyszłością już na 
etapie kończenia gimnazjum. 
Oferta uzyskania konkretnego, 
poszukiwanego na rynku pracy 

zawodu jest w  naszym powie-
cie wyjątkowo korzystna. Co 
prawda nowych uczniów przyj-
muje obecnie tylko pruszkow-
ski Zespół Szkół nr 1 (ul. Promy-
ka 24/26), ale za to jego oferta, 
dzięki prowadzeniu klas wielo-
zawodowych, jest bardzo szero-
ka. Dużym atutem realizowane-
go w szkole systemu jest możli-
wość kształcenia się zarówno 
w  zawodach popularnych, jak 
i tych rzadko na naszym rynku 
pracy spotykanych.

Lepszy zawód w garści…
CO DALEJ GIMNAZJALISTO?

Tegoroczna zima daje się we znaki nie 
tylko kierowcom i pieszym, ale również 
służbom odpowiedzialnym za utrzy-
manie stanu dróg i ulic. Wyjątkowo ob-
fite opady śniegu i silne mrozy spowo-
dowały, że na poboczach ciągów komu-
nikacyjnych pojawiły się zwały zmro-
żonego śniegu i lodu utrudniające ruch 
i parkowanie samochodów. 
 Od 16 stycznia Powiat Prusz-
kowski prowadzi intensywne 
działania polegające na usuwa-
niu zalegającego śniegu i  jego 
wywózkę w miejsca, nie stano-
wiące zagrożenia dla kierow-
ców i pieszych. Powiat wynajął 
sześć fi rm, które prowadzą ak-
cję usuwania zmrożonego śnie-
gu z jezdni i chodników dróg po-
wiatowych. Na terenie Pruszko-
wa prace prowadzone są m.in. 
w ciągach ulic Bolesława Prusa. 
Al. Armii Krajowej, Powstańców. 

Kosztowna zima

Nie usunąłeś reklamy? Zapłacisz karę!

 - Zaletą takiego wyboru 
jest możliwość praktycznej na-
uki wybranego zawodu – mówi 
Marian Paluchowski, kierow-
nik kształcenia praktycznego 
w ZS nr 1 – Nauka już od pierw-
szej klasy jest zorganizowana 
w ten sposób, że uczniowie uczą 
się zawodu w konkretnych fi r-
mach i  zakładach pracy, a  na 
zajęcia teoretyczne przycho-
dzą do szkoły tylko w niektóre 
dni tygodnia. W zależności od 
poziomu nauczania uczeń spę-
dza na praktycznej nauce za-
wodu u swojego pracodawcy od 
dwóch do czterech dni w tygo-
dniu. Tak, pracodawcy! Bo od 
początku jest z  nim podpisy-
wana umowa o pracę, jako tzw. 
pracownikiem młodocianym. 
Ubocznym, ale bardzo korzyst-
nym skutkiem takiego rozwią-
zania jest fakt, że od tego mo-
mentu liczy się mu już staż pra-
cy i otrzymuje za tą pracę wyna-
grodzenie.
 Sprawa jest o tyle nieskom-
plikowana, że wybierając 

konkretny zawód uczeń i  je-
go rodzice mogą, ale nie mu-
szą samodzielnie szukać od-
powiedniego pracodawcy, bo 
w 90% przypadków robi to za 
nich komenda pruszkowskie-
go hufca OHP. To ona dysponu-
je największą bazą lokalnych, 
sprawdzonych pracodawców 
z różnych branż, odpowiednio 
przygotowanych do szkolenia 
uczniów w zawodzie. Szkoła na-
tomiast koordynuje cały proces 
nauki i prowadzi w określonych 
dniach tygodnia zajęcia specja-
listyczne i  ogólnokształcące. 
Teoretyczną wiedzę zawodową 
uzupełniają uczniowie w  spe-
cjalistycznych ośrodkach szko-
leniowych w  ramach tzw. tur-
nusów dokształcających.
 - Zwieńczeniem tej formy na-
uki (po dwóch lub trzech latach, 
w zależności od wybranego za-
wodu) jest, co prawda nieobo-
wiązkowe, ale bardzo przydat-
ne, przystąpienie do  państwo-
wego egzaminu zawodowego – 
podkreśla Marian Paluchowski 

Często bywa, że w wielu życiowych sy-
tuacjach nie potrafi my sobie poradzić 
przez brak znajomości własnych praw. 
Jednym z najczęstszych problemów są 
konfl iktowe sytuacje związane z wyeg-
zekwowaniem gwarancji lub rękojmi za 
wady towaru lub nienależycie wykona-
ną usługę. W takich sytuacjach może-
my zwrócić się o pomoc do powiatowe-
go rzecznika konsumentów. W Powiecie 
Pruszkowskim mieszkańcom pomaga 
Michał Wałachowski.

Jeśli dokonaliśmy zakupu a towar z ja-
kichś powodów nam nie odpowiada, 
czy przysługuje nam prawo zwrotu to-
waru? W jakich przypadkach i na jakich 
zasadach?
 Michał Wałachowski: Prawo 
zwrotu dotyczy wyłącznie towa-
rów zakupionych przez Internet, 
telefon lub u akwizytora. Wów-
czas konsument ma 10 dni od za-
warcia umowy kupna-sprzedaży 
na oddanie towaru bez żadnych 
konsekwencji. Prawa zwrotu to-
waru zakupionego w sklepie nie 
ma. Można się umówić wcze-
śniej, że na przykład w  przy-
padku złego rozmiaru czy kolo-
ru zwrot będzie możliwy. Wiele 
sklepów dopuszcza zwroty, nato-
miast prawo powszechne takiego 
obowiązku nie przewiduje. Jedy-
na możliwość jest w przypadku 
wykrycia wad towaru lub gdy to-
war albo usługa nie jest zgodna 
z umową.

Czy dużo osób przychodzi do pana z te-
go typu problemem?
 Ludzie pytają o ten temat. Mó-
wią, że gdzieś słyszeli, że można 
zwracać towary i  pytają czy to 
prawda, bo sprzedawca nie chce 
przyjąć. Jednocześnie rozumieją, 
że sami wprowadzają się w błąd, 
przenosząc te szczególe przypad-
ki na wszystkie transakcje.

Jak wiele osób zwraca się do rzecznika 
z prośbą o pomoc i interwencję?
 W  ubiegłym roku mieliśmy 
116 interwencji i około 1000 po-
rad. Ludzie przychodzą do mnie 
z bardzo różnymi sprawami. Na 
ogół są sprawy drobne, takie jak 
kupno butów czy ubrania, cza-
sami poważniejsze związane 
z umowami na przykład z dewe-
loperami czy z  usługami tury-
stycznymi.

Kto i w jaki sposób może poprosić pa-
na o pomoc?
 Każdy mieszkaniec Powiatu 
Pruszkowskiego może do mnie 
przyjść, napisać maila lub zate-
lefonować (patrz ramka obok – 
przyp. red.).

Wiem, że istnieje organ ogólnopolski 
zajmujący się prawami konsumenta. 
Czym różnią się jego kompetencje od 
kompetencji rzecznika powiatowego?
 Istnieje Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów. W za-
kresie spraw czysto konsumenc-
kich, podejmuje problemy zwią-
zane z naruszeniem zbiorowych 
praw konsumenta, czyli takich, 
które dotyczą lub potencjalnie 
mogłyby dotyczyć większej ilo-
ści osób. Nie działa w  indywi-
dualnych sprawach. Jeśli ktoś 
pójdzie do UOKIK w indywidu-
alnej sprawie, to urząd odeśle 
konsumenta do rzecznika po-
wiatowego. W  sprawach indy-
widualnych osób działa rzecz-
nik lub stowarzyszenia konsu-
menckie, takie jak na przykład 
SKP (Stowarzyszenie Konsu-
mentów Polskich), czy Federacja 
Konsumentów. Mają one upraw-
nienia podobne do moich – mo-
gą występować w  imieniu in-
dywidualnego konsumenta 
w  sporach z  firmami i  repre-

zentować go w sądzie. Rzecznik 
działa w ramach samorządu tery-
torialnego, w ramach struktury 
miejskiej albo powiatowej. War-
to wspomnieć jeszcze o  Urzę-
dzie Komunikacji Elektronicznej 
i o Urzędzie Regulacji Energety-
ki. UKE zajmuje się mediami i do-
stawcami na przykład Interne-
tu, telewizji itp. URE natomiast 
pomaga ludziom w  sprawach 
umów na dostawę gazu, czy do-
stawę energii elektrycznej. To są 
urzędy, które mają większe kom-
petencje ustawowe. Powiatowy 
rzecznik konsumencki nie ma 
bowiem kompetencji dających 
możliwość nakazywania fi rmie 
czegokolwiek. Może jedynie po-
magać doradzając konsumento-
wi, może wystąpić do UOKIK, czy 
do sądu. UKE czy URE zajmują się 
częścią rynku, więc są bardziej 
wyspecjalizowane.

Kto i w jaki sposób powołuje powiato-
wego rzecznika konsumenckiego?
 W  ubiegłym roku wprowa-
dzone zostały zmiany przepisów 
w ustawie o pracownikach samo-
rządowych. Ja zostałem powołany 
na to stanowisko jeszcze na sta-
rych zasadach, uchwałą Rady Po-
wiatu. Obecnie przepisy mówią 
o zatrudnieniu na umowę o pra-
cę, co odbywa się na zasadzie kon-
kursu. Pod względem formalnym 
i merytorycznym rzecznik jest od-
powiedzialny przed starostą. 

Jakie kroki podejmuje rzecznik w celu 
obrony pokrzywdzonego konsumenta?
 Najpierw wysyłam pismo 
z  zapytaniem do firmy, bo to 
czasem z  drugiej strony zupeł-
nie inaczej wygląda. Jeśli spra-
wa okazuje się poważniejsza, to 
mogę poprosić w  imieniu kon-
sumenta o dokonanie naprawy, 
czy zwrot pieniędzy. Mogę rów-
nież wystąpić do UOKIK z zapy-
taniem, czy dany przedsiębior-
ca stosuje praktyki naruszające 
zbiorowe interesy.  Ostatecznie 
mogę wystąpić nawet do sądu. 
Najczęściej przygotowuję wy-
łącznie dokumentację do sądu, 
bo to sam konsument jest stro-
ną w sporze. Konsument może 
liczyć na pełną opiekę prawną 
z naszej strony. Przygotowujemy 
pozew i odpowiedzi na wszelkie 
pisma. W takich sprawach stoso-
wana jest procedura uproszczo-
na - sąd wydaje rozstrzygnięcie 
bez konieczności rozprawy. Naj-
częściej po miesiącu, konsument 
otrzymuje pismo z sądu, że spra-
wa jest już rozstrzygnięta na je-
go korzyść i jeśli przedsiębiorca 
w ciągu dwóch tygodni nie od-
woła się, to sprawa się uprawo-
mocnia. Wtedy można pójść do 
komornika i egzekwować wyrok. 
Jeśli strona przeciwna nie zgadza 
się z wyrokiem, to sprawa nabie-
ra cech typowej sprawy cywilnej, 
ale w większości przypadków do-
chodzi do ugody stron.

W sprawach trudnych pomoże rzecznik konsumenta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów -  Michał Wałachowski
Tel.: 738 14 50, Fax: 728 92 47, e-mail: m.walachowski@powiat.pruszkow.pl
Miejsce urzędowania: Pruszków, ul. Drzymały 19/21, pokój nr 212 (II piętro)
 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: godz. 11.00 - 17.00,    wtorek: godz. 11.00 - 15.00, 
środa : dzień bez przyjęć interesantów,   czwartek: godz. 11.00 - 15.00
piątek: godz. 11.00 - 15.00

– Egzamin potwierdza nabyte 
kwalifikacje uzyskaniem spe-
cjalnego certyfi katu, stwierdza-
jącego umiejętności zawodowe. 
Dokument honorowany jest we 
wszystkich krajach Unii Euro-
pejskiej i  znakomicie ułatwia 
znalezienie atrakcyjnej pracy 
w wyuczonym zawodzie. 
 W Europie Zachodniej zde-
cydowana większość młodzieży 
wybiera właśnie szkolnictwo za-
wodowe. Na przykład w Niem-
czech, szkoły zawodowe wy-
biera ponad 70% uczniów szkół 
stopnia podstawowego. Dla po-
równania – u nas do niedawna 
było to zaledwie 20%.
 Warto podkreślić, że wbrew 
obiegowym opiniom, szkoła za-
wodowa nie musi być dla mło-
dego człowieka kresem możli-
wości kształcenia. Absolwen-
ci mogą podjąć dalszą naukę 
w  2-letnim liceum uzupełnia-
jącym lub 3-letnim technikum, 
a najzdolniejsi i najbardziej am-
bitni kontynuować edukację na 
uczelniach wyższych.

Zebrany śnieg wywożony jest na 
teren pustego placu w  okolicy 
ronda na skrzyżowaniu ulic Sta-
szica i  Gomulińskiego. Prowa-
dzone są również intensywne 
prace na drogach, zarządzanych 
przez Powiat, zlokalizowanych 
na terenie pozostałych gmin. 
Prace prowadzone są przez okrą-
głą dobę, również w godzinach 
nocnych. Szacowany koszt akcji 
to ok. 300 tys. zł. 
 Apelujemy do kierowców, 
aby starali się nie parkować swo-
ich aut w ciągach jezdni i na po-
boczach ulic, na których prowa-
dzone są prace związane z wy-
wózką zalegającego śniegu. Sto-
jące auta skutecznie utrudnia-
ją, a w niektórych przypadkach 
wręcz uniemożliwiają oczysz-
czenie ulic z zalegających zwa-
łów śniegu.

Rozpoczęło się usuwanie niele-
galnych reklam, stojących przy 
drogach będących w administracji 
powiatu pruszkowskiego.
 
Pod koniec ubiegłego roku Po-
wiat Pruszkowski wydał komu-
nikat obligujący właścicieli re-
klam ustawianych „na dziko” na 
poboczach dróg powiatowych 
do ich zalegalizowania.
 Odzew ze strony firm był 
minimalny – twierdzi Zastęp-
ca Naczelnika Wydziału Inwe-
stycji i Drogownictwa Sławomir 
Walendowski. Ponieważ ter-
min na dopełnienie formalności 

związanych z zalegalizowaniem 
samowolnie umieszczanych re-
klam i konstrukcji minął z koń-
cem ub. roku od dnia 22 stycz-
nia, rozpoczęła się akcja usuwa-
nia nielegalnych reklam. 
 Firmy, których reklamy są 
usuwane, poniosą koszty tej 
czynności oraz dodatkowo zo-
stanie im naliczona opłata za 
nielegalne jej umieszczenie. 
Koszt takiej opłaty zależy od po-
wierzchni reklamy (15 zł za każ-
dy metr kwadratowy) oraz ilości 
dni nielegalnej prezentacji. Da-
tę ustawienia reklamy można 
ustalić do trzech lat wstecz.

Przełom zimy i wiosny to dla uczniów najstarszych klas 
gimnazjalnych okres intensywnego myślenia o przyszłości. 
Co dalej? Kim chcę zostać w życiu? Jaką szkołę wybrać, aby 
zrealizować swoje zamierzenia? 



Urząd Gminy Brwinów, 
ul. Grodziska 12
tel. 022 729 56 09
brwinow@brwinow.pl

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

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

Gmina Brwinów
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Odbieranie odpadów segregowanych
Urząd Gminy w Brwinowie infor-
muje, że przetarg na rok 2010 do-
tyczący odbioru odpadów segre-
gowanych od mieszkańców naszej 
gminy wygrała Agencja Ochro-
ny Środowiska „EKOPARK” Sp. J. 
z Piaseczna (tel 022-353-10-60). 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać: www.segregacja-brwinow.pl  

Jednocześnie informujemy, że od 
01 lutego 2010r. odpady segrego-
wane w kolorowych workach fi -
nansowanych przez Urząd Gmi-
ny (biały – szkło; żółty – plastik; 
niebieski – makulatura i  tetra 
paki;  czarny - pozostałe odpa-
dy) wraz z workiem czerwonym 
na złom (nie fi nansowanym przez 
Urząd) będą odbierane w nastę-
pujący sposób:

BRWINÓW:
 REJON 1  - odbiór odpadów 
w każdą 1 środę miesiąca ograniczo-
ny: torami, ulicą Rynek i Biskupic-
ką –ulice: Bankowa, Błońska, Czu-
bińska, Dworska, Grudowska, Ja-
sna, Kampinoska, Klonowa, Kon-
spiracji, Kwiatowa, Lipowa, 11-go 
Listopada, Moczydłowskiego, 
Mickiewicza (od nr 24 i 25), Mi-
lanowiecka, Mszczonowska, Pił-
sudskiego, Przejazd, Sienkiewi-
cza (od nr 21 i 24), Skierniewicka, 
Słowackiego (od nr 24 i 27), Socha-

czewska, Spółdzielcza, Szkolna 
(od nr 15 i 20), Szopena, Żukow-
ska, Żyrardowska, Żytnia;  Sołec-
twa: Biskupice, Czubin, Falęcin, 
Grudów, Kotowice, Milęcin.   
 REJON 2 – odbiór odpadów 
w każdą 2 środę miesiąca ograni-
czony: torami, ulicą Rynek i Bi-
skupicką – ulice: Armii Krajowej, 
Augustowska, Batorego, Biało-
stocka, Biskupicka, Bratnia, Cie-
chanowska, Gliniana, Głowac-
kiego, Grodzieńska, Jagiellońska, 
Kościelna, Kryniczanka, Kuso-
cińskiego, Łomżyńska, Mickie-
wicza (do nr 22 i 23), Modlińska, 
Nadrzeczna, Opałowa, Owoco-
wa, Powstańców W-wy, Płocka, 
Rynek, Sienkiewicza (do nr 19 
i 22), Skudro, Słowackiego (do nr 
22 i  25), Sobieskiego, Spokojna, 
Struga, Suwalska, Szkolna (do nr 
13 i 18), Turystyczna, Wiejska, Wi-
gusin, Wileńska, Wiśniowa, Wy-
gonowa, Zgoda, Żabia, Żółwia, 
Żurawia, Żwirki i Wigury; Sołec-
twa: Domaniew, Domaniewek, 
Koszajec, Krosna, Moszna. 
 REJON 3 – odbiór odpadów 
w  każdą 3 środę miesiąca ogra-
niczony: torami, ulicą Pszcze-
lińską, Otrębuską i  Obwodnicą 
– ulice: Boczna, Borkowa, Brzo-
zowa, Charci Skok, Cicha, Dę-
bowa, Górna, Grodziska, Jodło-
wa 1, Kępińska do Obwodnicy, 

Kielecka, Kolejowa, Konopnickiej, 
Kościuszki, Kraszewskiego, Krót-
ka, Krucza, Kubusia Puchatka, 
Leśna, Leśnej Polany, Lilpopa do 
Obwodnicy, Moniuszki, Myśliw-
ska, Narutowicza, Ogrodowa, 
Okopowa, Orzeszkowej, Osiedlo-
wa, Partyzantów, Paszkowskie-
go, Piaskowa, Piotrkowska, Po-
przeczna, Prusa, Przeskok, Pu-
ławska, Radomska, Rawska, Ró-
żana, Składowa, Słoneczna, Sło-
wiańska, Sosnowa, Sportowa, 
Środkowa, Świerkowa, Wilsona, 
Zacisze, Zatrudy, Żwirowa.
 REJON 4 – odbiór odpadów 
w  każdą 4 środę miesiąca ograni-
czony: torami, ulicą Pszczelińską, 
Otrębuską i Obwodnicą – ulice: Fa-
bryczna, Figowa, Gardenii, Gdań-
ska, Graniczna, Helenowska, Je-
sionowa, Komorowska, Krańco-
wa, Letnia, Mazowiecka, Mio-
dowa, Modrzewiowa, Niecała, 
Nowoprojektowana, Orla, Otrę-
buska, Owsiana, Parzniewska, Pe-
dagogiczna, Peronowa, Piastow-
ska, Polna, Pruszkowska, Pszcze-
linska, Stalowa, Wesoła, Wiktor-
ska, Wiosenna, Wspólna, Zielona; 
Otrębusy - ulice za Obwodnicą gra-
niczące z Brwinowem: Helenow-
ska, Klonowiec, Komorowska, 
Krzywa, Łąkowa, Na Skraju, Tor-
fowa, Tulipanowa;
Sołectwo: Parzniew.

 REJON 5  KANIE  – odbiór odpa-
dów w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca
 REJON 6 - odbiór odpadów 
w każdy drugi poniedziałek mie-
siąca, OTRĘBUSY – wszystkie uli-
ce do Obwodnicy w Otrębusach.
BRWINÓW – ulice za Obwodnicą 
w kierunku Otrębus – ulice: Ja-
śminowa, Jodłowa, Kępińska, Lil-
popa, Magnolii, Piastowa, Party-
zantów, Raszyńska, Wiewiórek, 
Zamkowa; 
 REJON 7 - ŻÓŁWIN  – odbiór od-
padów w każdy trzeci poniedzia-
łek miesiąca
 REJON 8 - OWCZARNIA – odbiór 
odpadów w każdy czwarty ponie-
działek miesiąca
 - Żeby uczestniczyć w systemie se-
gregacji należy podpisać i odesłać umo-
wę do fi rmy EKOPARK.
 - Nowi uczestnicy systemu segrega-
cji odpadów proszeni są o bezpośredni 
kontakt z fi rmą EKOPARK w celu usta-
lenia odbioru pakietu startowego.
 - Worki poprzedniego Wykonaw-
cy będą honorowane przez fi rmę EKO-
PARK w systemie do dnia 28 lutego 
2010r.
 UWAGA: Wykaz punktów 
dystrybucji nowych worków do-
stępny jest na stronie interneto-
wej www.segregacja-brwinow.pl 

Sylwia Wiłkojć- Kowalska
Inspektor ds. utrzymania porządku i czystości w Gminie.

Abexim Sp. z o.o.,  
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Na podstawie art. 19pkt 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne( tekst jednolity 

Dz.U. 2006 Nr 89 poz.625). oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informa-

cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz ocenach od-

działywania na środowisko  ( Dz. U. 2008 nr 199  poz. 1227 ) podaje się do publicznej wiadomości iż 

w dniach :  8 luty  – 2 marzec 2010 będzie wyłożony do publicznego wglądu dokument o nazwie  ” 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe, ze szczegól-

nym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w tym zastosowanie techniki solarnej dla miasta 

Pruszkowa” wraz z załącznikami.

Dokument dostępny będzie do wglądu  na stronie internetowej miasta Pruszkowa w BIP oraz w Wy-

dziale Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Pruszkowa pok. 

66 i 70 w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek -piątek  8 – 16)

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energie elektryczna i pa-

liwa gazowe na obszarze miasta maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu za-

łożeń.

Wnioski , uwagi i zastrzeżenia należy składać do dnia 2 marca 2010:

- na piśmie na adres: - Prezydent Miasta Pruszkowa 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16

- lub elektronicznie na adres: - prezydent@miasto.pruszkow.pl

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr    Jan Starzyński

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

RATY drzwi

okna
wewnętrzne,

zewnętrzne, antywłamaniowe

aluminium, drewno, PCV, dachowe
rolety, moskitiery, ogrody zimowe

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

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

Kupię

Antyki wszelkie za gotówkę 601 336 063, 
500 034 552 

Antykwariat kupi księgozbiory tel. 22 622 11 54 

Kupię telewizor „Wisła” 609 775 557
 

Sprzedam

Drewno kominkowe liściaste 
880 271 180

Wieszak do tv LCD max. 50 cali łamany 
tel. 604 481 482

Usługi

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

Budowa domów, obiektów i lokali użytkowych 
605 377 805 

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 

Glazura, terakota, zabudowy, 25 lat 
praktyki w Anglii 696 319 198

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

Pracowników do firmy w Pruszkowie k.W-wy:
* Elektryków-min.2 lata dośw., sep do 1kV
* Odlewników
* Ustawiaczy maszyn (wtryskarki, wymiana form)
Kontakt: 22 713-81-97, 0-698-158-780

Przedszkole Niepubliczne  poszukuje 
KANDYDATEK NA NAUCZYCIELI - 
wykształcenie: wyższe pedagogiczne, 
specjalizacja: wychowanie PRZEDSZKOLNE 
oraz POMOCE NAUCZYCIELI, Brwinów 
kontakt 0-601-989-473

Szukam opiekunki, pomocy do 
prowadzenia domu, Milanówek 609 608 015

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

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE  511 262 175 

Nauka

Angielski dojeżdżam tel. 607 596 383

Matematyka, nauczyciel: 603 713 495 

Automoto - kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, transport 
gratis 502 534 080

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

Kupię każde auto 502 133 386    

Automoto - sprzedam

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

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

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

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie ceny 
607 302 639 

Oferuję obsługę księgowo-kadrową dla fi rm, 
solidnie, fachowo. Każdy rodzaj działalności. 
Kontakt: 605 614 314

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

Odśnieżanie dachów, sprzątanie 
posesji i wnętrz budynków 
508 116 126

Projektowanie wnętrz 514 040 384 

Remonty kompleksowo 601 732 952 

Układanie kostki brukowej, solidnie  
605 548 241

U  kładanie kostki brukowej i granitowej, 
tel. 660 306 446 

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres. 
Solidnie. tel.602 681 344

Usługi glazurnicze 609 316 765 

Różne

Pilnie poszukuje świadka  wypadku z 
27.01.2010 który miał miejsce przy 
ulicy Przy Księżycu (róg Emancypantek) 
ok. 13:00, 501 334 158

• 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

Centrum Edukacyjne PERFEKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Pruszków ul. Helenowska 3 
tel. (0 22) 758 66 33, (0) 509 488 669

WWW.SZKOLYDLADOROSLYCH.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

OGŁOSZENIE
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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

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE
wykonujemy usługi  w zakresie:

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

    brukowej
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Biuro sprzeda¿y: 
ul. Nadarzyñska 77, 05-825 Grodzisk Maz.
tel: 0 785 101 601;  (022) 755 77 95; 0 695 702 802

e-mail: makbud@makbud.pl

www.makbud.pl

Lokale ok 100 m2 powierzchni u¿ytkowej w cenie ju¿ od 330.000 z³ 
za stan surowy zamkniêty. Atrakcyjne lokalizacje, wszystkie media.


