
Nie wierzmy w superokazje
Rzeczywistość może okazać się 
bardziej prozaiczna. Jak działają 
fi rmy sprzedaży bezpośredniej.
  WIĘCEJ S2

Tunel pod torami PKP 
Prezentujemy dwie główne kon-
cepcje połączenia Pruszkowa ze 
Żbikowem i Gąsinem.

 WIĘCEJ S4 

Bezpłatny, bezprzewodowy 
Internet w Pruszkowie 
Część druga historii
przedsięwzięcia. 

 WIĘCEJ S6

Wyniki Konkursu 
„Konsument w sieci” 
Oraz praca laureatki konkursu
Pauli Nędzarek, zdobywczyni  
I nagrody.  

 WIĘCEJ S8-9

Pałacyk Porcelitu 
będzie uratowany?
Jest możliwość dofi nansowania
modernizacji budynku przez
Konserwatora Wojewódzkiego.
  WIĘCEJ S11

Pociąg widmo
20 osób zostało ukaranych 
mandatami za brak właściwego biletu.  

 WIĘCEJ S11
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zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

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

7:07 0 - 18:0000

otwarte 
w godz. 

7:00 - 18:00

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

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

Pat w sprawie poszerzenia Jerozolimskich

O sprawie pisaliśmy pod koniec 
zeszłego roku (WPR 65 i  68). 
Przebudowa Alei Jerozolim-
skich, a  szczególnie poszerze-
nie odcinka przy stadionie "Zni-
cza" jest inwestycją, o której mó-
wi się od lat. Nikogo nie trzeba 
chyba przekonywać o koniecz-
ności szybkiej likwidacji kor-
ków, tworzących się przy wjeź-
dzie do miasta. Radość z przed-
stawionego przez Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich

projektu rozbudowy trasy, zmie-
nia się jednak w pasmo narze-
kań na jego liczne niedosko-
nałości. Mieszkańcy są szcze-
gólnie wzburzeni brakiem za-
bezpieczeń ich domów przed 

hałasem trasy, która ma prze-
chodzić tuż pod ich oknami. 
 - Nie zaprojektowaliśmy 
w  tym miejscu ekranów, bo 
nie przewiduje tego studium 
środowiskowe tego odcinka, 

przygotowane przez władze 
miasta – broni się dyrektor 
MZDW, Krzysztof Kondraciuk.   
 – Studium środowiskowe 
jest dokumentem ogólnym 
i brak wskazań szczegółowych 

zabezpieczeń nie zwalnia in-
westora z myślenia o mieszkań-
cach – kontrargumentuje wice-
prezydent Pruszkowa, Andrzej 
Kurzela.
  Pod projektem powinny 
podpisać się jednak dwie stro-
ny. Zamiast się kłócić, wszyscy 
byliby zadowoleni. Tak jednak 
nie jest, a na chwilę obecną sy-
tuacja wydaje się wręcz patowa. 
MZDW twierdzi, że bez nowego 
studium środowiskowego do-
danie ekranów w obecnym pla-
nie jest niemożliwe. Powrót prac 
na etap nowego studium ozna-
cza opóźnienie rozpoczęcia in-
westycji o co najmniej dwa lata. 
Mieszkańcy obawiają się, że jeśli 
ekrany nie zostaną zbudowane 
razem z główną inwestycją, mo-
gą nie powstać przez długie lata.

Przewidziane na bieżący 
rok rozpoczęcie prac 
nad poszerzeniem Alei 
Jerozolimskich na ich 
jednopasmowym odcinku 
obok stadionu „Znicza”, 
zawisło na przysłowiowym 
włosku. Kością niezgody 
jest oprotestowany 
przez okolicznych 
mieszkańców brak ekranów 
dźwiękochłonnych w 
projekcie nowej trasy.

 WIĘCEJ NA STRONIE 3

CO O TYM SĄDZISZ?

Wyraź swoją opinię 
na www.wpr24.pl

Olgierd Lewan

NOWY BUTIK W GRODZISKU MAZOWIECKIM. BI¯UTERIA SREBRNA, ODZIE¯ DAMSKA. ZAPRASZAMY
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Wełniane zdrowie za cztery tysiące złotych

I ty możesz zostać 
naszym klientem
Pani Jadwiga z  Pruszkowa ma 
86 lat i  wiele problemów zdro-
wotnych. Bez wahania przysta-
ła więc na telefoniczną propozy-
cję pójścia na prezentację „natu-
ralnych wyrobów medycznych”. 
Organizatorem spotkania była 
fi rma Kaja Sp. z o.o. z Poznania. 
Na stronie internetowej przed-
stawiciele fi rmy piszą: „Od po-
czątku działalności naszym 
głównym celem jest sprzedaż 
najwyższej jakości wyrobów 
wełnianych.(...) Wspaniałym 
ukoronowaniem tych lat pra-
cy jest grono ponad 82000 za-
dowolonych klientów”. Tyle re-
klama fi rmy w Internecie. Rze-
czywistość wygląda jednak nie-
co inaczej. Podczas prezentacji, 
na którą udała się pani Jadwiga, 
pracownik fi rmy namówił ją do 
zakupu kompletu wełnianych 
pościeli, mamiąc niskimi kosz-
tami - zestaw dwóch poduszek 
i kołdry miał kosztować niecałe 
200 złotych. Dodatkowym ar-
gumentem był sposób płatności 
- pracownicy firmy zapewnia-
li, że nie trzeba płacić gotówką, 
wystarczy podpisać umowę i na-
leżność można uregulować na 
poczcie. Kobieta, która nie mia-
ła przy sobie okularów, bez wa-
hania podpisała umowę. Pra-
cownik fi rmy zaoferował nawet 
pomoc w przetransportowaniu 
towarów do domu, odwiózł Pa-
nią Jadwigę i wniósł towary do 
mieszkania. Gdy Pani Jadwiga 
założyła okulary i spojrzała na 
dokument okazało się, że umo-
wa opiewa na kwotę 4760 pln, 
płatną w 36 ratach. Chciała zre-
zygnować, ale pracownik odpo-
wiedział, że nie jest za to odpo-
wiedzialny i po chwili wyszedł. 
 Gdy rodzina pani Jadwigi 
dowiedziała się o  dokonanym 
zakupie, zdecydowała się na ich 
zwrot. W  umowie widniał za-
pis, że klient może zrezygno-
wać z transakcji w ciągu 10 dni 
dokonując zwrotu towaru. Pa-
ni Jadwiga udała się do siedziby 
spółki w  Warszawie, ta jednak 
nie przyjęła towaru twierdząc, 
że towar należy odesłać do od-
działu w  Poznaniu, gdyż tam 
znajduje się magazyn fi rmy. Ta 
informacja w umowie już się nie 
znalazła. Na szczęście udało się 

jej wymóc na przedstawicielach 
warszawskiego oddziału podpi-
sanie rezygnacji z umowy. Pani 
Jadwiga odesłała towar następ-
nego dnia, za potwierdzeniem 
odbioru. Myślała, że sprawa jest 
już zamknięta. Firma nie dawała 
jednak za wygraną, przesłała list 
zawierający fakturę korygującą, 
zmniejszającą kwotę do nieca-
łych 4.000 złotych. Do listu do-
łączono pismo z prośbą o pod-
pis faktury, jako ostateczny krok 
do zamknięcia transakcji. Pod-
pis takiej faktury wiązałby się 
z akceptacją kwoty, Pani Jadwi-
ga nie zdecydowała się jej pod-
pisać. Poinformowała naszą re-
dakcję o całej sprawie. Pomimo 
licznych prób nie udało nam się 
skontaktować z przedstawiciela-
mi fi rmy. 
 
Nawet Jan Paweł II 
sypiał w naszej pościeli
Nie tylko działalności „Kaji” 
oparta jest o taki model bizne-
sowy. W Pruszkowie i okolicach 
pokazy wełnianych wyrobów 
naturalnych organizują rów-
nież fi rmy: NaturaLife i  Anda-
fi l. Klienci, podobnie jak w przy-
padku poznańskiej „Kaji”, wcze-
śniej są na nie zapraszani telefo-
nicznie.
 Firma NaturaLife zorganizo-
wała prezentację w hotelu Vic-
tor, mieszczącym się obok to-
ru kolarskiego przy ul. Andrze-
ja w Pruszkowie. Tam, w jednej 
z sal konferencyjnych, na klien-
tów czekały wyłożone produk-
ty, pięknie oświetlone refl ekto-
rami, w  tle rozbrzmiewała ro-
mantyczna muzyka. W  takiej 

atmosferze rozpoczął się pokaz 
pościeli z kaszmiru, satyny, weł-
ny wielbłądziej i  merynosów. 
Przez blisko godzinę prezenter 
opowiadał o niezwykłych wła-
ściwościach zdrowotnych ofero-
wanych produktów, twierdząc, 
że ich działanie potwierdzone 
zostało przez lekarzy, między 
innymi chirurgów i  kardiolo-
gów. „-Wszystkie choroby we-
wnętrzne pochodzą od kręgo-
słupa: gościec reumatoidalny, 
wylewy, zawały, zaparcia, aler-
gie, reumatyzm i wiele innych. 
Od tych schorzeń można prze-
stać chodzić, a  nawet umrzeć. 
Zażywamy coraz więcej leków 
przeciwbólowych, apteki żerują 
na nas. A wystarczy kupić weł-
nianą pościel i nasze życie wnet 
się zmieni! Mikromasaż koń-
cówkami wełny powoduje po-
prawę ogólnego stanu zdrowia 
i działa antyalergicznie” - prze-
konywał prezenter. Aby być wia-
rygodnym, pokazywał pozytyw-
ne opinie i certyfi katy wystawio-
ne przez lekarzy. Udało nam się 
skontaktować z jednym z nich. 
Był oburzony tym, co od nas 
usłyszał: „- Co za bzdury! W ogó-
le nie chcę, żeby moje nazwisko 
było łączone z tego typu prakty-
kami. Owszem, te produkty nie 
są złe, pościele wełniane są lep-
sze od pierza, mają właściwości 
rozgrzewające, dobrze wpływa-
ją na ukrwienie stawów, co przy 
bólach reumatycznych ma duże 
znaczenie. Ale z całą pewnością, 
dzięki wełnianym pościelom, nie 
zostanie w cudowny sposób ule-
czona osoba po zawale czy wyle-
wie lub  taka,  która ma głębokie 

zmiany np. zwyrodnieniowe” - 
mówi jeden z lekarzy, pragnący 
zachować anonimowość. 

Perłowy hit z górskich kozic
Prezenter z  firmy NaturaLife 
zapewniał, że hitem sprzedaży 
wśród oferowanych przez niego 
artykułów, jest pościel z kaszmi-
ru perłowego z kozic wysokogór-
skich dodając, iż używał ich pa-
pież Jan Paweł II. To wyznanie 
wzbudziło zachwyt uczestników 
spotkania. Większość z nich to 
osoby po 60. roku życia, nie trud-
no się więc domyślić, że łatwo je 
zachęcić do zakupu kołdry, czy 
materaca za 2500 pln. „- W in-
nych fi rmach za ten sam materac 
trzeba zapłacić 3080-6000 pln” 
– przekonywał prezenter. Zapo-
mniał dodać, że produkty o po-
dobnych cechach użytkowych 
można kupić na popularnym in-
ternetowym serwisie aukcyjnym 
już za 200 pln. 
 Bezpośrednią sprzedażą 
wełnianych pościeli zajmuje się 
również fi rma Andafi l. Tym ra-
zem pokaz odbywa się w prusz-
kowskim hotelu Ideal. Prezen-
ter przedstawiający się jako Da-
mian Górka zapewnia, że jest 
producentem polecanych przez 
siebie artykułów i dlatego „gwa-
rantują ceny najniższe w kraju”. 
Pan Damian wybiera nieco in-
ną taktykę reklamy: nie obiecu-
je, że wełniane produkty wyle-
czą każdą dolegliwość. Wręcz 
przeciwnie – ośmiesza wywody 

prezenterów z innych firm: „Pro-
szę nie traktować wełny w katego-
rii cudu. Rehabilitacja to wspoma-
ganie leczenia, a nie leczenie”. Jed-
nak również i on wymienia długą 
listę schorzeń, na które wełniane 
artykuły miałyby pomóc. 

Nie możesz wyegzekwować 
swoich praw?
Szanowni Państwo, obecnie ist-
nieje wiele fi rm na rynku, które 
w  bezpośredni sposób werbują 
klientów. Każda z nich obiecuje 
prezenty i  niewiarygodne pro-
mocje swoich artykułów. Tym-
czasem wynajem sali konferen-
cyjnej w  hotelu Victor lub Ide-
al to koszt rzędu 200 pln za go-
dzinę. Do tego dochodzą pensje 
średnio trzech osób biorących 
udział w  spotkaniu. Nie łudź-
my się – te koszta pokrywane są 
z kieszeni klienta. Zanim coś ku-
picie – zastanówcie się, porów-
najcie ceny w  sklepach i  w  In-
ternecie. A jeśli już dokonaliście 
zakupu i jesteście niezadowole-
ni z  towaru, pamiętajcie - każ-
demu klientowi dokonującemu 
zakupu na podobnej prezenta-
cji przysługuje prawo zwrotu to-
waru w ciągu 10 dni od daty za-
kupu. Jeśli macie Państwo wąt-
pliwości polecamy kontakt z Po-
wiatowym Rzecznikiem Konsumentów, 
który posiada druki rezygnacji umów 
i służy pomocą w takich sprawach. Ad-
res: Pruszków, ul. Drzymały 19/21, po-
kój 212 (II piętro), tel: 738 14 50, e-mail: 
m.walachowski@powiat.pruszkow.pl  

Gazeta WPR, najwi ksza gazeta lokalna w powiatach pruszkowskim i grodziskim 
w zwi zku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób na stanowisko:

DZIENNIKARZY 
z terenu powiatów pruszkowskiego grodziskiego

Oczekujemy:
- do wiadczenia w pracy dziennikarskiej
- dobrej znajomo ci rynku lokalnego
- otwarto ci i umiej tno ci nawi zywania kontaktów, 
- obiektywizmu, cierpliwo ci i tolerancji, 
- bardzo dobrej znajomo ci ob ugi komputera

Oferujemy:
- prac dynamicznie rozwijaj cym si wydawnictwie mediów lokalnych
- samodzielne kszta towanie czasu pracy
- atrakcyjne wynagrodzenie
- mo liwo awansu zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przes anie CV oraz przyk adowego tekstu 
dotycz cego wybranego problemu lub wydarzenia loklanego z ostatnich 
dni, w terminie 14 dni od daty ukazania si  og oszenia poczt  e-mail na 
adres: rekrutacja@gazetawpr.pl

Co to się porobiło! Wszech-
ogarniająca globalizacja i dy-
namiczny rozwój sieci inter-
netowych spowodowały, że 
niepostrzeżenie staliśmy się 
poważnym graczem świato-
wym na rynku inwestycji.  
Przynajmniej w dziedzi-
nach gospodarki zbliżonych 
do motoryzacji i infrastruk-
tury drogowej. Kubica ściga 
się w bolidzie francuskim, 
policja wysiadła z wysłużo-
nych Polonezów i dziś jeździ 
głównie samochodami wy-
produkowanymi przez Kore-
ańczyków, o prawo budowy 
autostrady na Żbikowie kon-
kurują Niemcy i Chińczycy, 
a dokumentację techniczną 
nadwyrężonego zębem cza-
su i ekstremalnymi warun-
kami pogodowymi mostku 
na rzece Utracie, wykonują 
nam już nie pan Henio z pa-
nem Czesiem z fi rmy Krzak, 
ale najprawdziwsi z praw-
dziwych dumni synowie Al-
bionu. I to nie z jakiejś zapa-
dłej angielskiej prowincji, ale 
z samego Londynu. W infor-
macji 2/2010 o pracy zarzą-
du powiatu pruszkowskiego 
w okresie od 10 grudnia do 
15 stycznia br. czytamy, że 
udzielił on zamówienia pu-
blicznego w trybie „przetar-
gu nieograniczonego” na wy-
konanie dokumentacji tech-
nicznej fi rmie o dźwięcznie 
brzmiącej nazwie HALCROW 
GROUP LIMITED z Londynu 
za cenę 98 tys. zł. brutto. Jak 
widać nasz rynek pracy cie-
szy się na całym globie za-
służonym uznaniem i auto-
rytetem.  A rosnący z dnia na 
dzień kurs naszej rodzimej 
waluty, jej prestiż na parkie-
tach światowych giełd spra-
wia, że już niebawem zaroi 
się nam od kanadyjskich lub 
skandynawskich fi rm chęt-
nych za parę zeta uprzątać 
śnieg zalegający nasze jezd-
nie i trotuary, strącać wiszące 
u rynien sople. Tylko patrzeć 
jak Holendrzy będą uprawiać 
nam tulipany, strzyc trawni-
ki lub grabić ogródki. Amery-
kańskie nianie zaopiekują się 
naszymi milusińskimi w no-
wym miejskim przedszkolu, 
zaadaptowanym z budynku 
starostwa, japońscy pianiści 
zadbają o edukację muzycz-
ną młodzieży szkół śred-
nich, a po wygranych Mi-
strzostwach Europy w piłce 
nożnej trenerem Znicza zo-
stanie Ronaldinho. I niech 
już tak zostanie. 

Jesteśmy 
pępkiem 

świata
REGION.  Firm, które telefonicznie werbują klientów w naszym regionie jest coraz więcej. Scenariusz jest zazwyczaj 
ten sam: najpierw telefon do domu, gdzie miła pani zaprasza nas na niezwykły pokaz wyjątkowych produktów 
leczniczo-rehabilitacyjnych pochodzenia naturalnego. Kolejny krok to imienne zaproszenie, które czeka na nas 
w skrzynce. A potem? Potem możemy narobić sobie poważnych kłopotów.

Zestaw pościeli miał kosztować 200 złotych. Umowa opiewała na 
kwotę 4.760 złotych, płatną w 36 ratach. [Fot. MS]

Karolina Gontarczyk

Bolo Skoczylas
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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 

Nowotwory z sąsiedzkiego komina
Zimę mamy w tym roku 
prawdziwie zimową. Sezon 
grzewczy w pełni. Nikogo 
nie dziwią więc dymy 
snujące się z kominów nad 
jednorodzinnymi osiedlami. 
Kłopot w tym, że często woń 
tych dymów daleka jest od 
zapachu palonego węgla lub 
drewna…

Ceny gazu szybują w ostatnich 
latach w  górę, towarzyszy im 
ostatnio także znaczny wzrost 
cen wywozu śmieci i  utyliza-
cji odpadów. Nałożenie się tych 
czynników sprawia, że wiele 
odpadów awansowało nieofi-

cjalnie do roli materiałów opa-
łowych. Do pieców trafi ają m.in. 
plastiki, folie, stare opony, ma-
lowane szkodliwymi lakierami 
ramy okienne i drzwiowe, a na-
wet zużyte meble z  klejonych 
płyt wiórowych. Kłopot w tym, 
że efekt ich spalania jest nie-
bezpieczną trucizną. Dym za-
wiera duże stężenie rakotwór-
czych dioksyn, które odkłada-
ją się w organizmie, prowadząc 
do powstawania alergii i nowo-
tworów, uszkodzeń układu ner-
wowego i rozrodczego, obniże-
nia odporności organizmu na 

infekcje, a nawet zniekształceń 
genetycznych.  Zjawisko to jest 
tym bardziej niebezpieczne, że 
jego negatywne skutki są po-
czątkowo niewyczuwalne, a nie-
świadomi zagrożenia oszczędni 
palacze nie odczuwają  bezpo-
średnich dolegliwości. Dlatego 
lekceważą ostrzeżenia.
 - Dla organizmu to bomba 
z opóźnionym zapłonem – mówi 
nam lekarz onkolog, Agnieszka 
Nowicka – Narzekamy, że tyle 
osób z naszego otoczenia umie-
ra obecnie na raka, a to są wła-
śnie m.in. efekty dioksyn, które 
te osoby pochłonęły nieświado-
mie podczas swojego życia. Im 

bardziej jesteśmy narażeni na 
kontakt z tymi związkami, tym 
większe jest niebezpieczeństwo 
dla zdrowia. Uwolnione spa-
laniem do powietrza są szcze-
gólnie niebezpieczne, bo oddy-
chać człowiek musi, więc trud-
no przed nimi uciec.
 Co zatem robić?  Recep-
ta jest prosta – ograniczać kon-
takt z trucizną! Zwracajmy więc 
uwagę sąsiadom, którzy spalają 
wszystko co się da. Tłumaczmy, 
że szkodzi to przede wszystkim 
właśnie im samym, ich dzieciom 
i rodzinom. Jeśli to nie pomaga, 

zgłaszajmy takie przypadki do 
straży miejskiej i policji, powia-
damiajmy służby ochrony śro-
dowiska. 
 - Reagujemy na takie zgło-
szenia natychmiast – zapew-
nia komendant straży miejskiej 
w  Pruszkowie, Włodzimierz 
Majchrzak – Spalanie odpadów 
możemy ukarać mandatem do 
500 zł. Na szczęście tego typu 
interwencji nie mamy w Prusz-
kowie dużo.
 Pruszków raz w  miesią-
cu na własny koszt odbiera od 
mieszkańców osiedli jednoro-
dzinnych odpady segregowa-
ne w specjalnie do tego celu do-
starczonych workach. Daje to 
ludziom możliwość bezpłatne-
go pozbycia się np. plastików 
i folii, bez konieczności szuka-
nia oszczędności poprzez ich 
spalanie. Podobnie jest w  Pia-
stowie, Brwinowie, Milanówku 
i Grodzisku Mazowieckim. Go-
rzej jest w mniejszych gminach. 

Michałowice, Nadarzyn, Raszyn 
czy Podkowa Leśna nie oferują 
mieszkańcom tego typu indy-
widualnej usługi, wystawiając 
jedynie w niektórych osiedlach 
zbiorcze pojemniki na odpady 
segregowane. To niestety nie 
załatwia problemu.
 Tym bardziej, że w biedniej-
szych osiedlach kwitnie proce-
der sprzedawania na opał od-
padów poprodukcyjnych przez 
niektóre fi rmy budowlane i me-
blarskie. Ścinki sklejek i  płyt 
paździerzowych,  stare futryny 
okienne, odpady z produkcji me-
bli oferowane są jako „dobry, bo 
tani materiał opałowy”. W efek-
cie mamy do czynienia z  tru-
ciem systematycznym, a nie je-
dynie sporadycznym jak przy 
spaleniu plastikowych śmie-
ci. Taki proceder jest najbar-
dziej szkodliwy dla otoczenia – 
ostrzegają specjaliści od ochro-
ny środowiska. 

Olgierd Lewan

Nie palmy byle czym. Dioksyny są przyczyną
raka i wielu innych chorób!

- Mieszkańcy Tworek mają 
oczywiście prawo bronić spo-
koju swoich domów, ale z dru-
giej strony wszyscy mieszkań-
cy miasta i  powiatu mają też 
prawo do tego, żeby nie tracić 
zdrowia i czasu w tym wąskim 
gardle drogi – mówi Grzegorz 
Kostrzewa-Zorbas, radny sej-
miku mazowieckiego, prze-
wodniczący komisji rozwoju 
regionalnego i  zagospodaro-
wania przestrzennego. – Szko-
da byłoby zaprzepaścić obecną 
szansę rozbudowy tego uciążli-
wego odcinka Alei. Udało nam 
się doprowadzić do wydziele-
nia go z  całej inwestycji wła-
śnie dlatego, aby jak najszyb-
ciej od niego rozpocząć wie-
loletni program modernizacji 
i przebudowy całych Alei Jero-
zolimskich i drogi 719. Zapew-
niliśmy też w bieżącym budże-

cie województwa 10 milionów 
złotych potrzebnych na tę roz-
budowę, jednak jednoczesna 
budowa ekranów wymagała-
by kolejnych 7 milionów, a tych 
pieniędzy obecnie nie ma skąd 
wziąć. Najlepszym dla sprawy 
rozwiązaniem byłoby porozu-
mienie z mieszkańcami. Moż-
na przecież wspólnie opraco-
wać program dobudowania 
ekranów w najszybszym moż-
liwym i  uzgodnionym termi-
nie, niezależnie od rozbudowy 
trasy.
 Propozycja wydaje się być 
trafi ona, bo znalezienie kom-
promisu jest koniecznością dla 
dobra wszystkich użytkow-
ników trasy. Tym bardziej, że 
w przemyśleniach wojewódz-
kich decydentów pojawił się też 
sugerowany (podobno przez 
mieszkańców) pomysł wykupu 
przez inwestora najbardziej za-
grożonych posesji.  

Pat w sprawie poszerzenia 
Al. Jerozolimskich

 DOKOŃCZENIE ZE S1
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Węzły Opacz i Jerozolimskie
ROZPLĄTUJEMY WĘZŁY (5).
Południowa Obwodnica 
Warszawy krzyżując się 
z Alejami Jerozolimskimi 
i nową Trasą Salomea-Wolica 
sytuuje dwa nowe węzły  – 
„Jerozolimskie” i „Opacz”, tuż 
obok Michałowic. 

Węzeł Opacz obsługiwał bę-
dzie przecięcie dwóch tras 
szybkiego ruchu – POW i Tra-
sy S-W. Umożliwi zjazd na oby-
dwie trasy, jednak tylko dla ru-
chu tranzytowego. Dla lokal-
nych mieszkańców nie przewi-
dziano żadnych wjazdów ani 
zjazdów z węzła.  
 Pod tym względem sąsied-
ni Węzeł Jerozolimskie wiążą-
cy POW z  Alejami Jerozolim-
skimi, choć znacznie mniej-
szy, będzie bardziej przyjazny 
dla ruchu lokalnego. Gdyby nie 
zjazd z POW na Jerozolimskie 
ze wschodu w kierunku Prusz-
kowa i  analogiczny wjazd na 
trasę w kierunku odwrotnym, 
w  zasadzie byłby tylko wia-
duktem nad Alejami. Na szczę-
ście daje możliwość, co prawda 

okrężnej, ale jednak dostęp-
nej komunikacji mieszkańców 
z trasą POW. 
 Niezbadaną tajemnicą pro-
jektantów pozostaje fakt 
braku wjazdu z Jerozolimskich 
na POW dla kierowców poru-
szających się od strony War-
szawy. W  obecnym projekcie 
kierowcy będą musieli uważać, 
by nie przegapić zjazdu w lewo 

w poprzednim węźle Salomea, 
który pozwoli im wyjechać na 
POW dopiero w  węźle Opacz. 
Wjazd z Jerozolimskich na POW 
znakomicie uprościłby drogę 
dojazdową do autostrady A2.
 Istotnym problemem przy 
projektowaniu węzła było 
przecięcie trasy POW z  ulica-
mi Klonową i Zachodnią, które 
stanowią popularne połącze-

nia komunikacyjne ze stolicą.
Udało się go na szczęście, po 
licznych interwencjach, częścio-
wo rozwiązać. Receptą ma być 
nowa ulica, która przechodzić 
będzie wiaduktem nad trasą 
POW. Przebiegnie ona równo-
legle do Klonowej i Zachodniej, 
łącząc michałowicką ulicę Po-
lną z  ulicą Środkową w  Opa-
czy-Kolonii. Przy samym węźle 

Powstanie tunel drogowy przy stacji PKP
Koncepcja przedłużenia ulicy 
Kościuszki i połączenia jej 
tunelem pod torami kolejowymi 
z ulicą Promyka staje się 
realna. Znamy już dwa warianty 
projektowe tej koncepcji.

O konieczności połączenia cen-
trum Pruszkowa z jego północ-
nymi dzielnicami mówi się już 
od lat. Linia kolejowa PKP sta-
nowi komunikacyjną barierę, 
oddzielającą Żbików i  Gąsin 
od miasta. W miarę upływu lat 
i  postępującego rozwoju tych 
dzielnic problem ten staje się 
coraz bardziej widoczny. Obec-
nie funkcjonujące dwa prze-
jazdy – wiadukt przy ulicy Po-
znańskiej i  przejazd kolejowy 
na ulicy Działkowej – dawno 
przestały wystarczać. Wydłu-
żające się na nich z roku na rok 
korki drogowe są tego najlep-
szym świadectwem. Sytuacja 
ta prawdopodobnie pogorszy 
się po uruchomieniu w  2012r. 
autostrady A2 i  jej pierwszego 
bezpłatnego Węzła Pruszków, 
zlokalizowanego w  północnej 
części Żbikowa.

Jeden cel, dwa pomysły
Dwa warianty nowego tunelu 
przy dworcu PKP różnią się od 
siebie przede wszystkim skalą 
przedsięwzięcia i koncepcją roz-
wiązania komunikacji lokalnej.

 W  pierwszym wariancie, 
uboższym i  tańszym, zagłę-
biona w wykopie ul. Kościusz-
ki prowadzi wprost do tunelu 
pod torami. Przebiegająca nad 
nią ul. Sienkiewicza ma zo-
stać przedłużona do ul. Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej. Obydwa cią-
gi komunikacyjne nie mają ze 
sobą bezpośredniego połącze-
nia i aby dostać się z Kościusz-

INWESTYCJE. Jak połączyć Żbików z Pruszkowem?

ki na Sienkiewicza konieczne 
jest poprowadzenie ruchu ob-
jazdami przez boczne jedno-
kierunkowe uliczki.
 Wariant drugi jest bar-
dziej rozbudowany. Zakłada 
zagłębienie ulicy Sienkiewi-
cza i przedłużenie jej do ul. Zi-
mińskiej-Sygietyńskiej. Na po-
łączeniu ulic powstałoby ron-
do, umożliwiające zjazd we 

wszystkich kierunkach, także 
do tunelu pod torami . Takie 
rozwiązanie nie powodowało-
by konieczności uciążliwych 
objazdów bocznymi uliczka-
mi. Inną zaletą tej koncepcji 
byłby wygodny i  bezpieczny 
dojazd do dworca PKP. Ciąg 
pieszy, przystanki autobusowe 
i parking znalazłyby się przed 
dworcem, nad ruchliwą ulicą 
Sienkiewicza, przebiegającą 
tunelem pod spodem.

Jakie szanse na powstanie
- Komunikacyjnie znacznie 
lepszy dla miasta byłby wa-
riant drugi – ocenia naczel-
nik miejskiego wydziału archi-
tektury, Krystyna Sławińska – 
Kłopot w tym, że jest on oczy-
wiście droższy w realizacji i to 
prawie dwukrotnie. Wszystko 
więc zależy od funduszy, które 
uda się zgromadzić na realiza-
cję tej inwestycji.
 Istnieje szansa na współ-

Opacz będzie można również 
przejechać nad trasą POW no-
wym przedłużeniem ul. Czystej.
 Natomiast w  nowym węźle 
Jerozolimskie całkowicie zmie-
ni swój charakter ul. Jesionowa, 
która jest głównym wyjazdem 
z Michałowic na Aleje Jerozo-
limskie. Zniknie obecny wyjazd 
w Aleje, a ulica skręci przed ni-
mi w prawo, pod wiadukt POW, 
by połączyć się z nimi dopiero 
na skrzyżowaniu z wychodzą-
cą z Ursusa ul. Spisaka. Dzięki 
temu w Alejach zamiast obec-
nych dwóch uciążliwych skrzy-
żowań zlokalizowanych tuż 
obok siebie, będziemy mieli tyl-
ko jedno.
 Zupełnie nowy przebieg 
uzyska też obecny przejazd 
z  Michałowic do Raszyna uli-
cami Polną, Targową i  Prusz-
kowską. Trasa S-W  przetnie 
ul. Targową, a  nowy przejazd 
z Michałowic do Pruszkowskiej 
wytyczony zostanie po wiaduk-
cie w osi przedłużenia obecnej 
ul. Parkowej.
 Prace przy budowie POW 
i związanych z nią węzłów ruszą 
w czerwcu 2010, a zakończyć się 
mają wraz z pracami na autostra-
dzie A2 w 2012 roku. 

fi nansowanie części inwesty-
cji przez PKP. Kolej ma w pla-
nach budowę pieszego przej-
ścia podziemnego pod torami, 
tuż obok dworca. Połączenie 
obydwu inwestycji wydaje się 
więc możliwe i pożądane. No-
wy tunel drogowo-pieszy speł-
niałby wtedy podwójną rolę. 
Tak, czy inaczej, tunel ma być 
usprawnieniem dla ruchu lo-
kalnego, w  połączeniu cen-
trum miasta z  jego północ-
nymi dzielnicami. Ruch tran-
zytowy do węzła na autostra-
dzie i dzielnicy przemysłowej 
na Gąsinie prowadzony bę-
dzie wiaduktem ul. Poznań-
skiej (planowana rozbudowa) 
oraz nowym przejazdem przez 
tory w zachodniej części mia-
sta. Być może w przyszłości po-
wstanie tam również wiadukt. 
Która z  dwu koncepcji zwy-
cięży i  kiedy pomysły wejdą 
w fazę realizacji, tego na razie, 
niestety, nie wiemy.                 (ol)

Dodatkowe plany węzłów Opacz i Jerozolimskie dostępne w portalu WPR24.pl (www.wpr24.pl)

Olgierd Lewan
Realizacja jednej z 
najważniejszych inwestycji 
drogowych w naszym 
rejonie stanęła pod 
znakiem zapytania. 
Budowa autostrady A2 
może się znacznie opóźnić, 
a to wszystko za sprawą 
protestów organizacji 
Ekologiczny Ursynów.

Jeden z najczarniejszych sce-
nariuszy dotyczący autostra-
dy A2 zaczął się realizować. 
Członkowie Ekologicznego 
Ursynowa kilka tygodni temu 
złożyli protest dotyczący złe-
go projektu zbiorników reten-
cyjnych przy autostradzie A2. 
Sąd po zapoznaniu się z argu-
mentami przyznał stowarzy-
szeniu rację. Ta decyzja może 
znacznie spowolnić realizację 
tego projektu.
 Maciej Frączak z Ekolo-
gicznego Ursynowa stwier-
dził, że projekt dotyczący 
zbiorników retencyjnych jest 
źle wykonany. Jednak przy-
znał, że powód protestu jest 
zupełnie inny. Stowarzysze-
nie uważa, że doprowadzenie 
autostrady do samego miasta 
skończy się spotęgowaniem 
korków i zablokowaniem sto-
licy przez ciężarówki i tiry.
 Według Jana Jakiela ze 
Stowarzyszenia Integracji 
Stołecznej Komunikacji wy-
suwane przez Ekologiczny 
Ursynów argumenty są mało 
przekonujące. Jakiel podkre-
śla, że przeanalizowano aż 
13 wariantów tej trasy na te-
renie Warszawy. Propozycje 
były przygotowywane przez 
różne instytucje i wybrano 
najlepszy z możliwych.
 Niestety, potyczki na ar-
gumenty na nic się nie zda-
dzą. Całą sprawę musi po raz 
kolejny przeanalizować ge-
neralny dyrektor ochrony 
środowiska. Zmiana projek-
tu kanalizacji oraz zebranie 
wszystkich potrzebnych pod-
pisów pod nowymi dokumen-
tami może zająć długie mie-
siące.
 W tej sytuacji budowa au-
tostrady A2 może znacznie się 
opóźnić. Nawet bez tego typu 
utrudnień terminowe odda-
nie trasy do użytku było mało 
prawdopodobne. Obecnie sta-
je się ono już praktycznie nie-
wykonalne.             as -wpr24.pl

Ekolodzy 
zablokowali 
budowę 
autostrady A2!
REGION
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Zgadza się, istnieje oddział Banku 
Zachodniego WBK w  Pruszkowie, 
ale znajduje się przy ul. Kraszew-
skiego. Nasza placówka powstała na 
ulicy Działkowej, w  bezpośredniej 
bliskości istniejących oraz nowo bu-
dowanych osiedli – chcieliśmy być 
jeszcze bliżej naszych obecnych oraz 
potencjalnych Klientów oraz umoż-
liwić im szybsze i łatwiejsze dokony-
wanie czynności bankowych. Dzięki 
nowej placówce Klienci będą mogli 
załatwić wszystkie sprawy w dogod-
nym dla siebie miejscu.

Dla Klienta w  zasadzie niczym - 
w naszej placówce Klient może zała-
twić praktycznie wszystko to, czego 
mógłby dokonać w  oddziale wła-
snym BZ WBK. Klienci mogą u nas 
zakładać konta osobiste i firmowe, 
starać się o  kredyt, zakładać loka-
ty, wnioskować o  karty kredytowe 
oraz debetowe, realizować wpłaty 
i wypłaty z kont osobistych oraz do-
konywać opłat za swoje rachunki na 
bardzo atrakcyjnych warunkach. 
Różnice między placówką partner-
ską a oddziałem sprowadzają się do 
spraw administracyjnych i nie mają 
wpływu na poziom obsługi Klienta. 
Różnica polega na nielicznych wy-
jątkach w obsłudze rachunków za-
łożonych w oddziale własnym – nie 
możemy np. zamknąć konta otwar-
tego w oddziale BZ WBK.

Absolutnie nie – standardy obsłu-
gi Klientów są tak samo wysokie 
i starannie przestrzegane. Ponadto, 
wystrój naszej placówki jest także 
ściśle powiązany z  wizualizacją 
Banku Zachodniego BZ WBK – od-
wiedzając naszą placówkę wszyscy 
Klienci czują się jak u siebie.

Żadna – wszyscy klienci ponoszą 
opłaty zgodne z tabelą opłat i pro-
wizji Banku Zachodniego WBK 
S.A., która jest dla Każdego Klien-
ta jednakowa. Powiem więcej – 
w przypadku prowizji za regulowa-
nie rachunków nasza oferta może 
być wręcz korzystniejsza, ponie-
waż mamy możliwość elastycznego 
dostosowania prowizji. Natomiast 
z pewnością nie ma żadnej różnicy 
na niekorzyść Klienta.

W  ofercie posiadamy szeroki wa-
chlarz produktów bankowych dla 
każdego  – dla kobiet przygoto-
waliśmy specjalne, dedykowane 
konto osobiste – Konto na Obca-
sach, które oprócz szeregu zniżek 
u  partnerów oferuje darmowe 

wizyty hydraulika, mechanika i in-
nych fachowców, ubezpieczenie 
na wypadek raka piersi oraz zwrot 
w  wysokości 1% od dokonanych 
zakupów przy pomocy karty płat-
niczej. Dla młodych osób istnieje 
konto <30, które jest dostosowane 
do potrzeb aktywnych, młodych lu-
dzi. Dla dojrzałych osób po 50 roku 
życia oferujemy konto Aktywni 
50+, które zawiera zniżki w  apte-
kach oraz bezpłatne ubezpieczenie 
medyczne z 24h pomocą medyczną 
w nagłych wypadkach. Każdy z na-
szych Klientów może wnioskować 
o  kredyt gotówkowy lub hipotecz-
ny, założyć lokatę lub otrzymać 
kartę kredytową. Ponadto, Klienci 
mogą zrealizować wszystkie swoje 
opłaty, takie jak czynsz, telefon czy 
kablówka na bardzo atrakcyjnych 
warunkach. 

Oczywiście, że tak. Wpłata pienię-
dzy w naszej placówce jest trakto-
wana na równi z wpłatą w oddziale 
własnym Banku, więc od momentu 
wpłaty przez Klienta pieniądze są 
już na jego koncie i Bank przejmu-
je odpowiedzialność za gotówkę. 
Poza tym Placówka partnerska jest 
doskonale zabezpieczona – certyfi-
kowane sejfy, całodobowy monito-
ring, dedykowana umowa z  firmą 
ochroniarską to tylko niektóre z za-
bezpieczeń – nasi Klienci mogą się 
czuć bezpieczni. 

Nowa placówka BZ WBK w Pruszkowie

Historia bezprzewodowego dostępu do Internetu w Pruszkowie

Projekt budowy szerokopasmo-
wej sieci dostępowej (w tym in-
stalacja publicznych punktów 
dostępowych hot-spot Wi-Fi, 
wraz z realizacją) ma objąć lo-
kalizacje prezentowane w ram-
ce obok.
 Jak łatwo można zauważyć 
kilka pozycji jest po prostu zdu-
blowanych, dla przykładu Mu-
zeum i  Urząd Stanu Cywilne-
go to ten sam Plac Jana Pawła 
II, L.O. Kościuszki oraz Bibliote-
ka nr 4 to ten sam budynek, po-
dobnie SP nr 2 i Biblioteka nr 8.
 A  więc w  26. lokaliza-
cjach ma być zainstalowanych 
95 punktów dostępowych, 
a  wszystko za kwotę prawie 
2 mln zł. W tym miejscu nale-
żałoby się zastanowić na co zo-
stała przeznaczona kwota ko-
lejnych 2 mln zł, gdyż na reali-
zację tego projektu było prze-
znaczone 4,4 mln zł, zgodnie 
z wypowiedzią pana wicepre-

zydenta Kurzeli (lipiec 2009).
 Wykonawcą wyłonionym 
w drodze przetargu została fi r-
ma British Telecom, która w re-
alizowanym projekcie zastosu-
je najnowsze rozwiązania Cisco 
Systems, a realizacją sieci na te-
renie miasta zajmie się Q4Net 
z Wrocławia. Umowa w tej spra-
wie podpisana została 14 wrze-
śnia 2009 r, a termin realizacji 
całości ustalono na 14 września 
2010 roku.
 Niestety wszystko wskazu-
je na to, że termin ten nie zo-
stanie dotrzymany. W swej wy-
powiedzi z  listopada 2009 ro-
ku pan prezydent Starzyński 
zapewnia: „Zgodnie z  harmo-
nogramem wdrożenia w chwi-
li obecnej trwają prace związa-
ne z przygotowaniem Projektu 
Wykonawczego Sieci Radiowej, 
które mają potrwać do końca li-
stopada bieżącego roku. Projekt 
ten definiować będzie szcze-
gółowe wytyczne technicz-
ne do realizacji instalacji oraz 

konfiguracji sieci. Po zatwier-
dzeniu przez Urząd Miasta pla-
nu wdrożenia zostanie on opu-
blikowany na naszej stronie.” 
Projekt ten do dnia dzisiejszego, 
a mamy już połowę lutego 2010 
roku nie został opublikowany, 
z tej prostej przyczyny, że prace 
nad nim nie zostały zakończo-
ne. Jak informuje mnie Michał 
Szustak, regionalny dyrektor 
marketingu w British Telecom 
Poland, „w tej chwili projekt jest 
realizowany i  jest przystoso-
wywany do wymagań klienta. 
Odbywa się to na zasadzie co-
dziennych kontaktów pomię-
dzy Urzędem i specjalistami fi r-
my BT”. Implementacja najnow-
szych rozwiązań musi trochę 
potrwać. Z  informacji uzyska-
nych od Piotra Skirskiego, dy-
rektora ds. kluczowych klientów 
w Cisco System Poland, wynika, 
że w zaproponowanym rozwią-
zaniu zastosowanie znalazły 
najnowsze osiągnięcia w  dzie-
dzinie technologii MESH.
 Reasumując, po 4 latach sta-
rań i  zabiegów grupy zapaleń-
ców, uruchomiona zostanie sieć 
radiowa WiFi, zapewniająca 
dostęp do Internetu o  przepu-

stowości 256 kbps. O  tym, że 
jest to bardzo niska przepusto-
wość, nikogo nie trzeba przeko-
nywać. Zwłaszcza w dobie coraz 
powszechniejszych zasobów 
multimedialnych. Podawanie 
w tym miejscu przykładu usłu-
gi VOD (video on demand, czyli 
video na żądanie) uruchomionej 
przez portal Onet.pl, gdzie obej-
rzeć można za darmo m.in. se-
rial „Odwróceni”, mija się z ce-
lem. Jednak przypomnieć na-
leży, że Urząd Miejski zapra-
szał w grudniu ubiegłego roku 
do obejrzenia transmisji na ży-
wo z  XI świątecznego spotka-
nia prezydenta Pruszkowa Jana 
Starzyńskiego z zaproszonymi 
przedstawicielami pruszkow-
skich przedsiębiorców, które 
odbyło się w oranżerii Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego. Jeżeli w bieżącym 
2010 roku, wspomniane wyżej 
spotkanie, także będzie trans-
mitowane przez Internet, to już 
teraz można poinformować po-
tencjalnych użytkowników „so-
cjalnego Internetu”, że z powodu 
niskiej przepustowości nie będą 
w stanie go obejrzeć.

Zbigniew Bednarek

1. Urząd Miejski – ul. Kraszewskiego 14/16
2. Urząd Stanu Cywilnego – pl. Jana Pawła II 1 
3. Miejski Ośrodek Kultury – Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5
4. Młodzieżowy Dom Kultury – ul. Kościuszki 41
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Helenowska 3A
6. Muzeum – pl. Jana Pawła II 2
7. Szkoła Podstawowa nr 1 – ul. Topolowa 10
8. Szkoła Podstawowa nr 2 – ul. Jasna 2
9. Szkoła Podstawowa nr 6 – ul. Lipowa 31
10. Szkoła Podstawowa nr 8 – ul. Obrońców Pokoju 44
11. Szkoła Podstawowa nr 9 – ul. Mostowa 6
12. Szkoła Podstawowa nr 10 – ul. Pływacka 16
13. Gimnazjum nr 1/ L.O. – ul. Daszyńskiego 6
14. Gimnazjum nr 2/ L.O. – ul. Promyka 24/26
15. Gimnazjum nr 3 – ul. Wojska Polskiego 34
16. Gimnazjum nr 4 – ul. Hubala 4
17. L.O. – ul. Kościuszki 38
18. L.O. – ul. Gomulińskiego 2
19. Miejska Biblioteka Publiczna – ul. Kraszewskiego 13
20. Miejska Biblioteka Publiczna – fi lia nr 1 – ul. 3 Maja 26
21. Miejska Biblioteka Publiczna – fi lia nr 2 – Al. Wojska Polskiego 34
22. Miejska Biblioteka Publiczna – fi lia nr 3 – ul. Bohaterów Warszawy 11
23. Miejska Biblioteka Publiczna – fi lia nr 4 – ul. Kościuszki 41
24. Miejska Biblioteka Publiczna – fi lia nr 5 – ul. Kraszewskiego 7
25. Miejska Biblioteka Publiczna – fi lia nr 6 – ul. Jasna 3
26. Miejska Biblioteka Publiczna – fi lia nr 7 – ul. Księcia Józefa 1
27. Miejska Biblioteka Publiczna – fi lia nr 8 – ul. Jasna 2
28. Teren Miejskiego Klubu Sportowego Znicz
29. Teren przy basenie „Kapry”.

PUNKTY DOSTĘPOWE

CZĘŚĆ DRUGA

Autor jest pomysłodawcą i inicjatorem 
powstania sieci bezpłatnego dostępu do 
Internetu dla mieszkańców Pruszkowa

PIASTÓW Autobus linii 717 
z Piastowa do dworca War-
szawa Zachodnia zmienił 
trasę. Od teraz nie będzie 
już krążył po Ochocie, ale 
szybciej dojedzie na pętlę.
 Do tej pory autobus 
musiał krążyć po Ochocie, 
aby dojechać do ostatnie-
go przystanku przy dwor-
cu. W ostatnich dniach do 
użytku oddano jednak "za-
wrotkę" na skrzyżowaniu 
Al. Jerozolimskich z  Grzy-
mały-Sokołowskiego. Wy-
tyczono nowy pas do skrę-
tu w lewo od strony Piasto-
wa i postawiono dodatkową 
sygnalizację świetlną. Od 
poniedziałku z  tego udo-
godnienia korzystają auto-
busy 717.  

mm - wpr24.pl

Zmiana trasy 
autobusu 717

REGION Obiecywano nam już 
grudzień, obiecywano styczeń. 
Ostatnio otrzymaliśmy 
zapewnienie, że nowy pociąg 
Szybkiej Kolei Miejskiej 
pojawi się w połowie lutego. 
Po raz kolejny jednak termin 
ten został przesunięty. 

Na antenie TVN Warszawa dy-
rektor ZTM, Leszek Ruta po-
wiedział, że nowy skład SKM 
na warszawskie i podwarszaw-
skie tory wyjedzie w  pierw-
szych dniach marca. Tę infor-
mację potwierdził nam dyrektor 
ds. przewozów w spółce SKM, 
Tadeusz Płoński, który jeszcze 
dwa tygodnie temu zapewniał 
nas, że pociąg będzie służyć pa-
sażerom od połowy lutego.
 - Nowa SKM ruszy na tra-
sę 1 marca, najpóźniej 4. To tak 
na 99 procent - powiedział nam 
Płoński. Dyrektor zapowiedział, 
że po 20 lutego będzie wszystko 
jasne na 100 procent.
 Władze spółki chciałyby, 
aby pociąg dotarł do Warsza-

wy w ostatnim tygodniu lutego. 
Potrzebny będzie bowiem czas 
na naklejenie np. regulaminów 
i oznaczeń ZTM. Kasowniki ma-
ją być już zamontowane przez 
producenta.
 Zgodnie z umową z nowo-
sądecką fi rmą Newag, do koń-
ca czerwca Szybka Kolej Miejska 
w Warszawie ma być wzbogaco-
na o cztery nowe składy. Każdy 
z nich będzie składał się z trzech 
wagonów                   mm - wpr24.pl

Kolejne przesunięcie terminu 
wprowadzenia nowej SKM
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Konkurs wiedzy 
konsumenckiej rozstrzygnięty

K
onkurs miał charakter edukacyjno-arty-
styczny. Zadaniem uczestników konkursu 
było przygotowanie prac plastycznych – ko-
miksów – w dowolnej technice, dotyczących 
zagadnienia: „Konsument w sieci”. Ostatecz-

ny termin składania prac konkursowych wyznaczono na 
15 grudnia 2009 r. Specjalnie powołana komisja konkur-
sowa wyłoniła laureatów konkursu. Zwycięzcą została 
Paula Nędzarek uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica 

1

w Pruszkowie, która wygrała kamerę cyfrową. Drugie miej-
sce zajął Michał Rybarczyk uczeń Liceum Ogólnokształcące-
go im. A. Mickiewicza w Piastowie. Nagrodą za II miejsce jest 
aparat cyfrowy. Trzecie miejsce przyznano Sylwii Krekora 
uczennicy Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie, któ-
ra otrzyma odtwarzacz multimedialny. Komisja wyróżniła 
dodatkowo prace: Marcina Wójcickiego ucznia Liceum Ogól-
nokształcącego im M. Mickiewicza w  Piastowie oraz ko-
miks tandemu autorskiego Izabeli Kondrackiej i Marty Miler 

Pod honorowym patronatem Starosty Pruszkowskiego, Powiatowy Rzecznik Konsumentów zorganizował konkursu wiedzy 
konsumenckiej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i liceów z terenu powiatu pruszkowskiego. Celem tegorocznej edycji konkursu 
było propagowanie wiedzy z zakresu przepisów prawa konsumenckiego oraz praktyk związanych z dokonywaniem zakupów lub 
zamawianiem usług oraz uprawnień przysługującym konsumentom wśród młodszego pokolenia mieszkańców naszego regionu. 

uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki 
w Pruszkowie. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają od-
twarzacze MP3.
 Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręcze-
nie nagród laureatom odbędzie się podczas najbliższej sesji 
rady powiatu pruszkowskiego w dniu 23 lutego br. 

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym! 

Prezentujemy komiks autorstwa Pauli Nędzarek uczennicy Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie 
zdobywczyni I nagrody w konkursie „Konsument w sieci”.
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Po przedstawieniu budżetów powiatów grodziskiego 
i pruszkowskiego oraz miast Grodziska Mazowieckiego 
i Pruszkowa prezentujemy możliwości fi nansowe i zamierzenia 
gmin Michałowic, Milanówka i Piastowa. Mamy nadzieję, że 
porównanie budżetów poszczególnych gmin, ich potencjału, 
możliwości inwestycyjnych i kierunków rozwoju (staraliśmy 
się zestawić gminy o podobnej liczbie mieszkańców) będzie 
interesującą lekturą i dla radnych, i dla osób nie związanych 
bliżej z samorządem. 

Michałowice
• Liczba mieszkańcow:  15.629
• Dochody 74.772.502 zł
• Wydatki 80.263.467 zł w tym inwestycyjne: 22.991.197 zł 

= 28,64% wydatków ogółem
• Defi cyt budżetowy 5 490 965 zł
• Dochód na mieszkańca 4.784,21zł (!)

Poza zadaniami ujętymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 
w budżecie na rok 2010 znalazły się: budowa kanalizacji sani-
tarnej w Sokołowie, Pęcicach i Regułach. Budowa parkingu przy 
ul. Kuklińskiego w Michałowicach. Przebudowy ulic: Szkolnej 
w Michałowicach, Koralowej w Komorowie oraz ulic w Nowej 
Wsi i Granicy. Modernizacja budynku komunalnego w Opaczy. 
Budowa boiska „Orlik 2012” w Sokołowie oraz stref rekreacji: 
park w Michałowicach, przy Zalewie w Komorowie, przy ul. Ko-
lejowej w Regułach, a także Ogródka Jordanowskiego w Komo-
rowie Wsi. 

Milanówek
•  Liczba mieszkańców: 15.316
• Dochody  47.731.667 zł
• Wydatki 55.997.528 zł w tym inwestycyjne: 18 580 755 zł 

= 33,18% wydatków ogółem
• Defi cyt budżetowy  8 863 861 zł
• Dochód na mieszkańca 3.116,46 zł

Najważniejsze inwestycje to budowa, rozbudowa i moderniza-
cja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przebudowy 
ulic; budowa systemu e-Milanowek w ramach miejskiej sieci in-
formatycznej oraz sieci VoIP i e-administracji; Rozbudowa mo-
nitoringu miejskiego. Budowa przedszkola publicznego w Mila-
nówku. Zakup nieruchomości Turczynek.

Piastów
• Liczba mieszkańców: 22.862
• Dochody 52.295.107 zł
• Wydatki 79.089.075 zł w tym inwestycyjne: 13.849.467 zł 

= 17,51% wydatków ogółem
• Defi cyt budżetowy 26.793.968 zł
• Dochód na mieszkańca 2.287,42 zł

Budżet Piastowa charakteryzuje stosunkowo duży defi cyt bu-
dżetowy i dość niski stosunek wydatków inwestycyjnych do 
wydatków ogółem. Główne zadania inwestycyjne planowane 
na 2010 rok to: modernizacja ciągów ulic: 11 listopada, K.Ujeje-
skiego, H.Sienkiewicza i nawierzchnie Al.Krakowskiej i St. Wy-
spiańskiego. Termomodernizacja SP nr 4, oczyszczalnia wód 
opadowych ze stawem retencyjnym dla osiedla przy ul. Jarzy-
nowej, Budowa Miejskiego Centrum Kultury i sieci kompute-
rowej dla Urzędu Miasta.  W budżecie zapisane zostały środki 
z funduszu UE w wys. Ok. 3,7 mln zł na zajęcia dodatkowe z ję-
zyka angielskiego w Przedszkolu nr 3.

Bolo Skoczylas

Budżety gmin
PIASTÓW, MILANÓWEK, MICHAŁOWICE

BRWINÓW W  ostatnim nume-
rze WPR ukazał się artykuł Pa-
na Bolo Skoczylasa „Jak powstał 
budżet Brwinowa”. Ogólna kon-
kluzja po przeczytaniu tego ar-
tykułu jest taka, że radni przyję-
li budżet zły, w sposób urągają-
cy jakimkolwiek zasadom. Wina 
za to spada, w ocenie autora na 
Radę Miejską. Z taką oceną, ja-
ko Przewodniczący zgodzić się 
nie mogę. W mojej ocenie arty-
kuł nie przekazuje istotnych ele-
mentów związanych z uchwale-
niem budżetu, pomija je, w wie-
lu punktach jest nieprawdziwy, 
i tak:
1. Prace nad budżetem trwały 
ponad 2 miesiące w komisjach. 
Podczas tych prac, niestety nie 
był obecny ani burmistrz ani 
nikt z urzędu.
2. Na minutę przed rozpoczę-
ciem sesji budżetowej, radni 
otrzymali nowy, w  olbrzymiej 
części zmieniony budżet. Był to 
projekt całkowicie odmienny 
od tego z  15 listopada. Dla po-
równania wskażę, że burmistrz 
przedstawił wiele nowych, 
dużych inwestycji na ponad 
7 milionów zł. Wcześniej tego 

z radą ani razu nie konsultował. 
Zgodnie z obowiązującym prze-
pisami, burmistrz nie ma pra-
wa wnoszenia autopoprawek 
w  zadaniach inwestycyjnych 
na 10 dni przed terminem sesji. 
Potwierdził to obecny na sesji 
mecenas. Pomimo widocznego 
działania wbrew prawu, bur-
mistrz autopoprawki nie wy-
cofał. Wychodząc naprzeciw 
niezgodnym z  prawem propo-
zycjom burmistrza, widząc ko-
nieczność rozpoczęcia wielu in-
westycji, zarządziłem przerwę 
w obradach, aby móc dokonać 
analizy proponowanych zmian.
3. Po zarządzeniu przerwy od-
były się dwa posiedzenia komi-
sji, na których były omawiane 
zmiany. Starym złym zwycza-
jem, na drugim posiedzeniu, 
burmistrza ani nikogo innego 
z urzędu już nie było. Radni nie 
mieli możliwości porozmawiać 
merytorycznie z  osobą propo-
nującą zmiany. Taka praktyka 
jest obca innym samorządom. 
Nie do pomyślenia jest, aby 
w  pracach nad budżetem bur-
mistrza czy też innej wyznaczo-
nej osoby nie było.

 Autor pisze, że połączone 
komisje dokonały gruntownych 
zmian, szczególnie w części do-
tyczącej zadań inwestycyjnych. 
Nic bardziej mylnego. Komisje 
nie dokonały żadnych zmian, 
na sesji nie był przegłosowany 
ani jeden wniosek komisji. Na-
leży nadmienić, że prawie 100% 
zadań inwestycyjnych propono-
wanych przez burmistrza zna-
lazło się w budżecie. Gdzie w ta-
kim razie te drastyczne zmiany 
w  części inwestycyjnej? Autor 
pisze, że zadania były wpisane 
ad hoc, przywołując jako przy-
kład budowę dróg w porozumie-
niu z powiatem (chodzi o chod-
nik w Żółwinie). Przypomnę, że 
wstawienie budowy chodnika, 
jest kontynuacją podjętej w ro-
ku 2009 uchwały przez Radę. 
Starostwo tutaj nie musi nic fi -
nansować, w 100% to zadanie 
ma być realizowane z naszych 
środków. Podobnie z  ekranem 
diodowym. Zadanie to nie by-
ło proponowane ad hoc, było 
wnioskiem komisji kultury, któ-
ra to  omawiała wiele dni przed 
sesją. A że na posiedzeniu komi-
sji, burmistrza znowu nie było, 

więc niby jak miał się ustosun-
kować do tej propozycji. To był 
wniosek komisji a nie poszcze-
gólnych radnych. I już na pewno 
nie wstawiony ad hoc, bez prze-
myślenia. Takich niezgodności 
mógłbym mnożyć.
 Mając na uwadze powyższe 
wyjaśnienia, oczekiwałbym, 
aby relacja z tak ważnej sesji jak 
budżetowa opierała się na wie-
lu faktach, których w mojej oce-
nie pominąć nie wolno. Pomimo 
tego, że radni zostali postawie-
ni przez burmistrza w  bardzo 
trudnej sytuacji, gdzie ich dwu-
miesięczna praca na skutek za-
proponowanych zmian poszła 
na marne, budżet na 2010r przy-
jęli, wykazując się tym samym 
wielką odpowiedzialnością. 
Dzięki temu będzie mogła być 
rozpoczęta budowa przedszko-
la i przebudowa szkoły w Otrę-
busach, budowa kanalizacji po 
południowej stronie Brwino-
wa, budowa boiska przy Szkole 
nr 1, projekt przedszkola po płn. 
stronie Brwinowa i wiele innych.

Krzysztof Falkowski
Przewodniczący Rady Miejskiej

Opinie: Jak powstał artykuł o budżecie Brwinowa

Wiele osób skarży się, że 
w  rzeczywistości w  auto-
busach nie mogą kupić bile-
tu ulgowego. O  sprawę zapy-
taliśmy w  Urzędzie Miasta 
Pruszkowa. - Doszło do nie-
zrozumienia całej sytuacji 
przez emerytów - powiedzia-
ła nam Agnieszka Miros, in-
spektor wydziału inwestycji, 
remontów i  infrastruktury 
technicznej. Po więcej szcze-
gółów odesłała do prezydenta 
Jana Starzyńskiego. Tu usły-
szeliśmy, że ulgi dotyczą tyl-
ko dwóch linii w  wewnętrz-
nej komunikacji miejskiej. Nie 
są one honorowane w autobu-
sach PKS Grodzisk na liniach 
przelotowych przez Prusz-
ków. Trzeba zatem patrzeć na 
przystanek końcowy, czyli Ko-
morów Pętla lub Pruszków os. 
Staszica. Ważnym rozróżnie-
niem, według prezydenta, jest 
również wielkość pojazdów. 
Na trasach wewnętrznych 
w  Pruszkowie, na których są 

wspomniane ulgi, jeżdżą tylko 
mikrobusy.
 Cena biletu jednorazowe-
go na liniach wewnętrznych 
wynosi 2,5 zł. Emeryci i renci-
ści płacą 50 procent mniej. Ta-
kich udogodnień nie ma jed-
nak w  autobusach poruszają-
cych się na liniach przeloto-
wych przez Pruszków, czyli 
na przykład do Ożarowa. – To 
dla nas nie rentowne – powie-
dział wprost Radosław Ma-
rek, zastępca dyrektora działu 
przewozów osobowych w PKS 
Grodzisk. Spółka uważa, że to 
samorządy powinny opłacać 
ulgi. Co więcej, w  ubiegłym 
roku zaproponowała miastu 
wprowadzenie takich ulg. Sys-
tem rozliczeń miałby polegać 
na płaceniu przez samorząd 
za każdą sprzedaną ulgę. To 
nie spotkało się jednak z przy-
chylnością władz Pruszkowa. 
– Nie ma możliwości, żebyśmy 
wydawali pieniądze poza prze-
targami. Poza tym to wiąże się 
z dodatkowymi kosztami – po-
wiedział wiceprezydent An-
drzej Kurzela.

Zamieszanie wokół 
ulg w komunikacji miejskiej
PRUSZKÓW.  Pod koniec stycznia, na podstawie komunikatu zawartego na ofi cjalnej stronie 
Urzędu Miasta Pruszkowa, informowaliśmy, że od tego roku w autobusach PKS Grodzisk na 
dwóch liniach obowiązują ulgi 50% dla emerytów i rencistów. Uprawnione osoby taniej mogą 
podróżować na trasach z osiedla Staszica przez Ostoję do Komorowa oraz z osiedla Staszica 
przez Gąsin na Żbików. Jak się okazało, sytuacja nie jest tak klarowna.

 O  ulgi na wszystkich li-
niach postanowili zawalczyć 
sami zainteresowani. Ośrodek 
Aktywizacji Seniorów wysto-
sował petycję do prezydenta 

Mariusz Markowski

miasta, w  której domaga się 
zmian w umowie z przewoź-
nikiem i  wprowadzenia ulg. 
Pod pismem podpisało się 
około 60 osób.  
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PODKOWA LEŚNA. 
14 marca odbędą się wybory 
uzupełniające do rady miasta 
Podkowy Leśnej. Do 12 
lutego można było zgłaszać 
kandydatury. Poznaliśmy już 
nazwiska osób ubiegających 
się o mandat radnego. 
 Informowaliśmy już, że do 
wyborów przystąpią dwa ko-
mitety wyborcze: KWW Mło-
da Podkowa i KWW Grażyny 
Zabłockiej. W ubiegłym tygo-

PRUSZKÓW. Być może wreszcie 
pałacyk przy dawnych, nieistnie-
jących już Zakładach Porcelitu 
Stołowego doczeka się moderni-
zacji. Pojawiła się możliwość do-
tacji od konserwatora zabytków. 
Właściciel pałacyku, fi rma Long 
Bridge obiecała nam, że przyjrzy 
się tej możliwości. 
 O dotacje mogą ubiegać się 
właściciele obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków. Takim jest 
właśnie wspomniany pałacyk. 
Termin składania wniosków 
upływa 1 marca.
 "Dotacje będą udzielane na 
wniosek o dofi nansowanie pla-
nowanych w roku 2010 lub 2011 

prac konserwatorskich, restau-
ratorskich lub robót budowla-
nych. Obejmują one m.in. spo-
rządzenie ekspertyz technicz-
nych i  konserwatorskich, re-
monty obiektów zabytkowych, 
przeprowadzenie badań archi-
tektonicznych, konserwator-
skich czy tez archeologicznych." 
- czytamy w komunikacie.
 O skorzystanie z takiej moż-
liwości zapytaliśmy fi rmę Long 
Bridge. Przedstawiciel dewe-
lopera, Czesław Barański, któ-
ry odpowiedzialny jest tam za 
rozwój inwestycji przyznał, że 
nie wiedział o takich dotacjach. 
Dowiedział się o  nich od nas. 

Obiecał jednocześnie, że przyj-
rzy się temu pomysłowi. - Jeśli 
okaże się, że można coś takiego 
złożyć i będzie to skuteczne, to 
na pewno złożymy - zapewnił.
Według słów Barańskiego, sza-
cunki "na oko" mówią o 2 mln 
złotych, które są potrzebne, aby 
budynek całkowicie wyremon-
tować. Miejski plan zagospoda-
rowania pozwala firmie Long 

Bridge na odnowienie pałacyku, 
dobudowanie do niego ofi cyny 
pod nadzorem konserwatora 
zabytków i zabudowanie kawał-
ka pozostałego terenu w pobliżu 
obiektu. To, co już zostało zro-
bione to zabezpieczenie dachu. 
Dzięki temu nie leje się woda.
 Temat ten będziemy moni-
torować.

mm - wpr24.pl

Pałacyk przy dawnym 
Porcelicie będzie uratowany? 

dniu oba komitety mogły zgła-
szać swoich kandydatów na 
radnego w Podkowie Leśnej. 
Pierwszy z nich zgłosił Jana 
Grzymałę, a drugi oczywiście 
Grażynę Zabłocką.
 Wybory odbędą się 14 
marca. Dotyczą tylko okręgu 
nr 5. Mieszkańcy swoje głosy 
będą mogli oddawać w godz. 
6:00 - 20:00.

mm - wpr24.pl

Przewoźnicy kolejowi powinni 
w sposób czytelny i widoczny 
znakować swoje składy. 
Spór odnośnie oznakowania 
przyspieszonej linii Kolei 
Mazowieckich z Warszawy 
do Żyrardowa rozgorzał na 
forach internetowych. Jedni 
słyszą zapowiedzi, inni nie. 
Efektem tego jest ukaranie 
mandatami blisko 20 osób.

Przekleństwo dla wracających
Pociąg widmo jest niemiłą 
niespodzianką dla osób wra-
cających z  pracy do domów. 
O 16:55 na stację Warszawa-
Zachodnia wjeżdża skład 
w kierunku Żyrardowa. Wielu 
pasażerów na jego widok od-
czuwa ulgę, że za blisko 30-40 
minut będą mogli znaleźć się 
we własnych domach. Nieste-
ty nic bardziej mylnego.

Warszawa – Żyrardów 
bez siedmiu stacji
Ten piękny scenariusz szyb-
kiego powrotu do domu nie 
jest niestety realizowany. Tuż 
po wejściu do pociągu okazu-
je się, że skład najbliższą sta-
cję ma dopiero w Jaktorowie, 
a na przystankach Warszawa-
Włochy, Warszawa-Ursus, 
Piastów, Pruszków, Brwinów, 
Milanówek i Grodzisk Mazo-
wiecki po prostu się nie za-
trzymuje. 

Nie masz biletu - będzie kara
Z powodu braku możliwości 
opuszczenia składu na do-
godnej dla siebie stacji pasa-

żerowie siłą rzeczy muszą do-
trzeć do Jaktorowa. Często 
zdarza się tak, że bilet obowią-
zuje tylko do stacji Pruszków 
czy Brwinów, więc aż do Jak-
torowa pasażerowie jadą na 
gapę. W ostatnim czasie na tę 
lukę informacyjną trafi ło aż 20 
osób. Teraz wszyscy będą mu-
sieli płacić karę za przejazd bez 
ważnego biletu.

Widmo, czy może jednak jawa
Wszystkie osoby, które otrzy-
mały kary za przejazd tym po-
ciągiem zgodnie twierdzą, że 
pociąg nie został zapowiedzia-
ny jako przyspieszony, podkre-
ślają nawet, że nie był on sto-
sownie oznakowany. Niestety, 
na ich nieszczęście część pasa-
żerów składu nawet na forach 
internetowych zaznacza, że 
zapowiedzi i  oznaczenia po-
ciągu są odpowiednie. Dodat-
kowo podkreślają, że informa-
cje są powtarzane kilkukrot-
nie jeszcze przed wjazdem po-
ciągu na peron.

Informacje jasne i czytelne
Rzecznik Kolei Mazowieckich, 
Mariusz Włodarczyk podkre-
śla, że spółka dołoży wszelkich 
starań, by ten pociąg został le-
piej oznaczony. Odpowiednie 
tablice informacyjne pojawią 
się np. w  oknach. Pokrzyw-
dzonym pasażerom pozostaje 
zatem składanie odwołań od 
otrzymanych mandatów i do-
kładniejsze słuchanie komu-
nikatów w przyszłości.

as - wpr24.pl

Pociąg widmo

Wiemy, kto wystartuje w wyborach
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Decyzja o wyborze kierunku dal-
szego kształcenia jest dla koń-
czącego gimnazjum 16-latka de-
cyzją ważną, ale bardzo często 
niezwykle trudną. Najczęściej 
młody człowiek w  tym wieku 
nie ma jeszcze na tyle sprecyzo-
wanych zainteresowań, by z całą 
pewnością stwierdzić: „właśnie 
tym chcę się zajmować przez ca-
łe życie”. Często jego wybór jest 
przypadkowy lub podyktowany 
decyzjami  kolegów. Nierzadko 
też w zastępstwie samego gim-
nazjalisty decyzję podejmują je-
go rodzice. Choć zazwyczaj sta-
rają się kierować rozsądkiem 
i  dobrymi chęciami, to często 
zdarza się, że wybór taki jest re-
alizacją ich własnych marzeń, 
nie mających niestety pokrycia 
w  rzeczywistych predyspozy-
cjach dziecka. 
Aby odsunąć w czasie koniecz-
ność podjęcia decyzji o wyborze 
przyszłego zawodu wielu absol-
wentów gimnazjum kieruje swe 
kroki do liceów ogólnokształ-
cących. Pozornie decyzja ta da-
je  jeszcze trzy lata do namysłu, 

ale w rzeczywistości dość często 
okazuje się pułapką.  Jest jedną 
z przyczyn obecnej nadproduk-
cji maturzystów - bez konkret-
nego zawodu i kwalifi kacji. Nie 
wszyscy bowiem są w stanie do-
stać się na wyższe studia , a śred-
nie wykształcenie ogólne nie da-
je możliwości zdobycia satysfak-
cjonującej i dobrze płatnej pracy.
 - Oceńmy rzetelnie moż-
liwości i  predyspozycje nasze-
go dziecka – sugeruje Violetta 
Glembin, zajmująca się doradz-
twem zawodowym w Starostwie 
Powiatu Pruszkowskiego – War-
to w tej sprawie skontaktować się 
z nami w celu uzyskania facho-
wej porady. Taka pomoc nic nie 
kosztuje, a w oparciu o wspólną 
analizę możliwości, zdolności 
i  zainteresowań młodego czło-
wieka będziemy w stanie zapro-

ponować najkorzystniejszą dla 
niego drogę dalszego kształce-
nia i rozwoju zawodowego.
 A wybór nie jest łatwy tak-
że z  tego względu, że ofi cjalna 
lista możliwych do wyboru za-
wodów na poziomie szkoły za-
sadniczej liczy sobie aż 73 po-
zycje. W  pruszkowskich szko-
łach zawodowych aktualnie 
prowadzona jest nauka w 14 za-
wodach. Najbardziej popularne 
obecnie wśród dziewcząt to fry-
zjer, sprzedawca, cukiernik i ku-
charz. Chłopcy zaś preferują za-
wody: mechanik pojazdów sa-
mochodowych, kucharz małej 
gastronomii, piekarz, elektrome-
chanik i blacharz-lakiernik. Lista  
zawodów jest otwarta, bo Zespół 
Szkół Nr 1 w Pruszkowie dzięki 
prowadzeniu tzw. klas wieloza-
wodowych jest w stanie zaofe-

Wybrać dobry zawód, ale jaki?...

rować naukę nawet w zawodach 
na naszym lokalnym rynku uni-
kalnych. Niedawno np. ukończył 
szkołę chłopiec z zawodem ope-
ratora maszyn leśnych.
 - Warto przyjrzeć się rynko-
wi pracy, jest bowiem wiele cie-
kawych zawodów, które mimo, 
że niezbyt powszechne (a może 
właśnie dlatego) dają gwarancję 
dobrego zatrudnienia i ciekawej 
kariery zawodowej – mówi kie-
rownik kształcenia zawodowe-
go w ZS Nr 1, Marian Paluchow-
ski – W naszej szkole otworzyło 
swój  ośrodek kształcenia Sto-
warzyszenie Dekarzy Polskich, 
a dekarstwo jest bardzo poszu-
kiwanym i intratnym zawodem. 
Podobnie kierunki mechanicz-
ne i budowlane. Na przykład spe-
cjalność: mechanik-monter urzą-
dzeń  przemysłowych kształci 
w bardzo poszukiwanych zawo-
dach tokarza, ślusarza czy fre-
zera. Renesans na rynku pracy 
przeżywają też zawody tradycyj-
ne, np. zdun czy bednarz. Wróci-
ła bowiem moda na piece kafl o-
we i drewniane beczki.

 Istotny jest również fakt, że 
to nie uczeń i jego rodzice muszą 
szukać odpowiedniej fi rmy lub 
zakładu prowadzącego prak-
tyczną naukę w wybranym za-
wodzie. W ścisłej współpracy ze 
szkołą oraz Starostwem Powiatu 
ofertę taką przygotowuje Prusz-
kowski Hufi ec OHP. 
 - Mamy podpisane umowy 
z  35 zakładami prowadzącymi 
kształcenie praktyczne młodo-
cianych pracowników w zawo-
dach prowadzonych aktualnie 
przez nasz zespół szkół – zapew-
nia komendant OHP w Pruszko-
wie, Bożena Sochacka – To ozna-
cza, że corocznie wszystkim  no-

wym uczniom podejmującym 
naukę w  szkole zawodowej je-
steśmy w stanie zagwarantować 
znalezienie fi rmy odpowiednio 
przygotowanej do praktycznej 
nauki wybranego przez nich za-
wodu. Także w przypadkach za-
wodów rzadkich i nietypowych.
 Warto podkreślić, że 95% 
absolwentów szkół zawodo-
wych w Zespole Szkół nr 1 nie 
kończy nauki  na tym pozio-
mie. Pracując kontynuują naukę 
w trybie zaocznym uzupełnia-
jąc  wykształcenie w technikach 
lub liceach uzupełniających, 
a  zdarza się, że i  na wyższych 
uczelniach.

CO DALEJ GIMNAZJALISTO? Kontynuując nasze rozważania na temat możliwości zdobycia właściwego 
zawodu tym razem odpowiedzmy sobie na pytanie – jaki to ma być właściwie zawód?

PRZYDATNE KONTAKTY

•  Doradztwo Zawodowe Starostwa Powiatowego – Tel. 22 738 14 33
• Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica– Pruszków ul. Promyka 24/26 
• Pruszkowski Hufi ec OHP – Pruszków, ul. Armii Krajowej 46

PYTANIE DO STAROSTY
W jednej z gazet lokalnych przeczytałam, że Starosta i zarząd powiatu odwołał dyrektor 
L.O. im. „Zana” Krystynę Szydłak niezgodnie z prawem. Sprawa miała być omawiana 
na ostatniej nadzwyczajnej sesji rady powiatu, ale do cofnięcia tej decyzji nie doszło, bo 
większość radnych zagłosowała przeciw omawianiu tej sprawy. Czy rada powiatu może 
unieważnić odwołanie wydane przez zarząd? Jaki organ kontroluje decyzje 
zarządu powiatowego?

Bogumiła z Pruszkowa

Starosta odpowiada:

Rada Powiatu nie może 
unieważnić uchwały Za-
rządu. Organem właści-
wym do unieważnienia 
uchwały Zarządu jest Wo-
jewoda.
 Sprawa Pani  K. Szy-
dłak  była  przedmiotem  
analizy wielu instytucji.   
Powodem odwołania było 
naruszenie przepisów:
- ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o ograniczeniu 
prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publicz-
ne, naruszenie ustawy 
z  dnia 30 czerwca 2005 
roku o fi nansach publicz-
nych, 

- ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 r. o  odpowiedzial-
ności za naruszenie dys-
cypliny fi nansów publicz-
nych poprzez zatajenie 
dochodów uzyskanych 
z najmu majątku publicz-
nego i przekazywanie ich 
na prywatne konto Rady 
Rodziców LO im. T.Zana, 
- przekroczenie kompe-
tencji i  uprawnień przy 
zawieraniu umów doty-
czących najmu powierzo-
nego  majątku szkołom 
niepublicznym. 
  Należy podkreślić, że 
art. 5 ust.2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o ogra-
niczeniu prowadzenia 
działalności gospodar-
czej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 
z  póź. zm.) bezwzględnie 
nakazał Zarządowi odwo-
łanie Pani Krystyny Szy-
dłak ze stanowiska dyrek-
tora Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w  Prusz-
kowie.
Pani K.Szydłak  odwoła-
ła się od uchwały Zarządu 
w  sprawie odwołania ze 
stanowiska do:
- Wojewody Mazowieckie-
go, który w ramach nadzo-
ru nie uchylił uchwały Za-
rządu w tej sprawie. 
-  Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego, któ-
re orzekło niedopuszczal-
ność odwołania i uchybie-
nie terminu wniesienia 

odwołania.
- Sądu Pracy złożyła wnio-
sek o  uznanie uchwały 
Zarządu za bezskuteczną 
i przywrócenie  Jej do pra-
cy na stanowisku dyrekto-
ra. Sąd Rejonowy w Prusz-
kowie wyrokiem z dnia  5 
sierpnia 2009 r. oddalił 
powództwo. Od wyroku 
Zainteresowana wniosła 
apelację do  Sądu Okręgo-
wego w  Warszawie. Sąd 
Okręgowy w  Warszawie 
wyrokiem z dnia 18 grud-
nia 2009 r. oddalił apela-
cję. Wyrok stał się prawo-
mocny. 
Wszystkie odwołania Pani 
K.Szydłak były bezskutecz-
ne. Zarząd działał zgodnie 
z prawem.

 Podkreślam, że odwoła-
nie ze stanowiska dyrektora 
szkoły nie jest równoznacz-
ne z rozwiązaniem stosun-
ku pracy nauczyciela. Pa-

ni Krystyna Szydłak pozo-
stała nauczycielem w  Ze-
spole Szkół Ogólnokształ-
cących w  Pruszkowie, 
ul. Daszyńskiego 6.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY 
Proszę mi wierzyć albo nie, 
ale naprawdę nie chciałbym, 
aby to, co napiszę było zbyt 
osobiste. Mimo to myślę, że 
i tak będzie.
 Nie lubię chorować. I  przez 
długie lata znakomicie owo nie-
lubienie kultywować mi się udało. 
Zwłaszcza, jeśli była to jakaś tam 
infekcja, grypka, chrypka czy 
wyrób anginopodobny. No chy-
ba, że przyplątało się coś napraw-
dę groźnego, co owszem, przyda-
rzyło mi się parę razy, ale to już si-
ła wyższa. Seta pieprzówki i aspi-
ryna przez wiele, wiele lat wystar-
czały, aby po nocnym łamaniu 
w kościach i kichaniu, rankiem 

obudzić się rześki i zdrowy. Naj-
wyżej z niewielkim katarkiem.
 Toteż środowisko lekarskie 
w  naszym najlepszym z  miast, 
znałem raczej towarzysko niż 
interesownie. A towarzystwo to 
przezacne. Dopiero, gdy osobi-
sty PESEL zaczął nabierać histo-
rycznej wartości a kolejne refor-
my służby zdrowia zmusiły mnie 
do wybrania lekarza pierwszej 
potrzeby, dokonałem szybkie-
go przeglądu tych, którzy byliby 
godni pochylenia się nad moim 
grzesznym ciałem w  chwilach 
trudnych. No i wybrałem. CHLE-
BUSIA! Dlaczego? A bo ja wiem? 
Irenę i  Tadeusza Chlebińskich 
poznałem w owych szczęśliwych 

Chlebusia
czasach, kiedy to seta z pieprzem 
za lekarstwo starczała. Fajni lu-
dzie. Dobra, kochająca się rodzi-
na z tym czymś, co charakteryzu-
je naszych rodaków urodzonych 
gdzieś na wschodnich kresach 
Rzeczpospolitej. Ciepłem przy-
słowiowej już „duszy słowiań-
skiej”. Otwarciem i wrażliwością 
na potrzeby innych. Zwłaszcza 
ONA. Irena. Lekarka. Wiecznie 
zatroskana o pacjentów, co wyra-
żała z lekkim wschodnim akcen-
tem, bo urodziła się gdzieś w Wy-
sokiem Litewskiem, gdzie dziś 
siedzi arcyprezydent Łukaszen-
ka a wtedy rozciągało się szczęśli-
we państwo radzieckie. W Drohi-
czynie, po repatriacji poznała Ta-
deusza i tak już zostało. Znałem 
też ich dwie wspaniałe córy oraz 
najmłodszego syna Karola, dumy 
taty. Tyle o doktor Chlebińskiej 
wiedziałem. O innych lekarzach 

dużo mniej, więc mój wybór był 
oczywisty. Szczególnie natręt-
nym pacjentem nie byłem. Aż do 
pewnego momentu. A  ten mo-
ment najprawdopodobniej przy-
szedł, gdy na chwilę, a konkret-
nie na kilka nocy zdjęciowych 
wróciłem do zawodu wyuczo-
nego i wziąłem udział w jednym 
z kultowych, jak o nich się mówi 
fi lmów. Przy okazji złapałem też 
kultową infekcje zakończoną za-
paleniem płuc. Czterdzieści stop-
ni gorączki. Nie bardzo wiedzia-
łem gdzie jestem.
- Wołaj Chlebusię. – powiedzia-
łem do żony
- Oj, coś mi się widzi, że na księ-
żą oborę patrzysz. – powiedzia-
ła Chlebusia, gdy już się zjawiła. 
Opukała. Osłuchała. A gdy prze-
pisywała medycynę, mającą po-
stawić mnie na nogi, patrzyłem 
na nią i chyba pierwszy raz za-

dałem sobie pytanie: ileż to lat 
się znamy? Ile to lat doktor Irena 
Chlebińska służy pomocą cho-
rym mieszkańcom miasta Prusz-
kowa? Dlaczego wybrała Prusz-
ków właśnie, zamiast mieszkać 
choćby w  przepięknym Drohi-
czynie, po sąsiedzku z Danielem 
Olbrychskim?
 Dopiero, kiedy temperatura 
spadła, doliczyłem się, że w  lu-
tym tego roku minęło 45 lat od 
zaistnienia Ireny Chlebinskiej 
w  Pruszkowie jako lekarza ro-
dzinnego. Dotarło do mnie, że 
potrafi ła dostosować się do prze-
mian ustrojowych. Upublicznie-
nia państwowej służby zdrowia, 
co odczuła także mniej przyjem-
nie na własnej skórze i  kiesze-
ni. Że w związku z tym, mająt-
ku w Pruszkowie się nie dorobi-
ła i pytanie jednego z polityków: 
„pokaż, co masz w  garażu?” jej 

raczej nie dotyczy. Dlatego po-
stanowiłem napisać to, co napi-
sałem. I na zakończenie pozwo-
lę sobie w imieniu swoim i tych 
setek pacjentów, których widzę 
czekających na spotkanie z  Pa-
nią Doktor w obydwu przychod-
niach, w  których mimo stanu 
emerytalnego przyjmuje, życząc 
jeszcze długich lat życia, a co jest 
jednoznaczne pracy. 
Wszystkiego Najlepszego. 

Jerzy Fijałkowski

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

 Po zakończeniu trwającej od sierp-
nia zeszłego roku procedury przetargo-
wej w dniu 15 lutego 2010 r. została pod-
pisana umowa na wykonanie ok. 26 km 
sieci wodociągowej w Otrębusach i w 
Kaniach. Jest to jedno z zadań mieszczą-
cych się w zakresie Projektu „Czyste życie 
– kompleksowa gospodarka wodno-ście-
kowa na terenie Gminy Brwinów” plano-
wanego do współfi nansowania ze środ-
ków Funduszu Spójności Unii Europej-
skiej. 
Wykonawca robót – fi rma  „WODROL-
PRUSZKÓW” S.A. z Pruszkowa za wyko-
nanie całości prac budowlanych otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości 6 763 210,- 
zł. Termin wykonania umowy został 
określony na 22 miesiące od rozpoczęcia 
robót. W celu ograniczenia niedogodno-
ści związanych z trwającą budową oraz 
zapewnienia możliwości jak najszybsze-
go przyłączania się mieszkańców do no-
wopowstałej sieci całość zadania została 
podzielona na pięć odcinków, z których 
każdy obejmuje inny obszar oraz posiada 
inny termin realizacji:
Odcinek 1 – Otrębusy ulice: Sadowa (od 
Owocowej do rejonu Warszawskiej), To-
eplitza, Sygietyńskiego (od Sadowej do 
Kolberga), Dąbrowskiej, Kolberga, Hele-
nowska, Warszawska (od Helenowskiej 
w stronę zachodnią), Komorowska oraz 
Owocowa, Zaciszna, Spacerowa, We-
soła, Polna, Tęczowa, Zielona i Dunina 
z przejściem pod torami PKP – WKD na 
stronę południową Otrębus, Tulipano-

„Czyste życie…” – podpisano umowę na budowę 
wodociągu w Otrębusach i w Kaniach!

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Projekt: „Szkolna Akademia 
Aktywności Lokalnej drogą do edukacji dla mieszkańców Gminy Brwinów”, 
w związku z czym po podpisaniu umowy na realizację projektu Gmina Brwinów 
otrzyma dofi nansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w wysokości 49.943,00 zł. Projekt realizowany będzie od marca do września 2010 r. 

W ramach Projektu prowadzone będą bezpłatne szkolenia dla nauczycieli Zespołu 
Szkół nr 2 w Brwinowie oraz szkolenia i warsztaty dla rodziców uczniów tej szkoły. 

Celem projektu jest podniesienie świadomości i poziomu wiedzy mieszkańców 
tworzących społeczność Zespołu Szkól nr 2 w Brwinowie, na temat efektywnych 
metod motywowania  dzieci i młodzieży do nauki oraz metod przeciwdziałania 
bierności i przemocy, jako czynnikom utrudniającym proces edukacyjny i wycho-
wawczy.

Projekt jest kontynuacją działalności SAAL, w ramach której zrealizowano w roku 
2008/09 cykl szkoleń i warsztatów dla rodziców uczniów i nauczycieli w Zespole 
Szkół nr 1 w Brwinowie. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Urszula Skolasińska 
Sekretarz Gminy Brwinów

Unia Europejska fi nansuje 
szkolenia w naszych szkołachwa (od Pszczelińskiej) – termin realizacji 

– 9 miesięcy od rozpoczęcia,
Odcinek 2 – Kanie ulice: Nadarzyńska, 
Wiosenna, Żurawieńcowa, Górna, Jasna, 
Piłsudskiego (od Wiosennej do Strefo-
wej), Krótka, Kwiatowa, Leśna, Niecała, 
Parkowa, Partyzantów, Różana, Słowac-
kiego, Słowicza, Spacerowa, Strefowa, 
Szczęsna, Turystyczna, Urocza – termin 
realizacji – 9 miesięcy od rozpoczęcia,
Odcinek 3 – Otrębusy ulice: Przejazdowa (z 
przejściem pod torami), dz.414, 442/17, Ró-
żana, Bukowa (odcinek przy ul. Różanej), 
Poziomki (od rejonu Orzechowej do Róża-
nej), Orzechowa, Lipowa, Czeremchy, dz. 
1044, Piaseckiego, Borówki, Tarniny, Wrzo-
sowa, Jeżynowa, Świerkowa – termin reali-
zacji 17 – miesięcy od rozpoczęcia,
Odcinek 4 – Kanie ulice: Chopina, Cicha, 
Działkowa, Kolejowa (od Warszawskiej), 
Piłsudskiego, Kręta, Miłosna, Moniusz-
ki, Piaskowa, Polna, dz. nr 166/7, Pro-
mienna, Radosna, Słoneczna, Spokojna, 
Szkolna, Warszawska, Wiśniowa, Źró-
dlana – termin realizacji – 17 miesięcy od 
rozpoczęcia,
Odcinek 5 – Otrębusy  ulice: Torfowa, 
Na Skraju, dz. 697, Łąkowa, Klonowiec, 
Pszczelińska (sięgacz południowy), War-
szawska (od rejonu Na Skraju w stronę 
Natalińskiej), Wiejska (sięgacze połu-
dniowy i zachodni), Projektowana (mię-
dzy Natalińską a Wiejską) – termin reali-
zacji – 22 miesiące od rozpoczęcia.
 Nad prawidłowym oraz termino-
wym wykonaniem prac związanych z bu-

dową sieci wodociągowej w Otrębusach i 
w Kaniach będzie czuwać Inżynier Kon-
traktu – fi rma „SAFEGE” S.A. Oddział w 
Polsce, z którym umowa na świadczenie 
usługi została podpisana w dniu 7 grud-
nia 2009 r.
 Ponadto uprzejmie informuję, że 
w dniu 25 stycznia br. upłynął termin 
na składanie ofert na wykonanie doku-
mentacji projektowej rozbudowy Stacji 
Uzdatniania Wody w Brwinowie i w Parz-
niewie. Do chwili obecnej trwa weryfi ka-
cja złożonych ofert.
 Dla przypomnienia warto dodać, 
że Projekt „Czyste życie – kompleksowa 
gospodarka wodno-ściekowa na terenie 
Gminy Brwinów” polega na wybudowa-
niu ok. 119 km sieci kanalizacji sanitarnej 
w Brwinowie, w Otrębusach, w Kaniach i 
w Parzniewie, ok. 30 km sieci wodociągo-
wej w Otrębusach, w Kaniach i w Parznie-
wie, dwóch pompowni sieciowych wody 
w Brwinowie i w Otrębusach oraz rozbu-
dowie Stacji Uzdatniania Wody w Brwi-
nowie i w Parzniewie. 
Aktualnie cała dokumentacja aplikacyj-
na Projektu „Czyste życie…”, po pozy-
tywnym zakończeniu procedury oceny 
na szczeblu krajowym, podlega weryfi ka-
cji przez ekspertów inicjatywy JASPERS 
na potrzeby Komisji Europejskiej. Liczy-
my na możliwie najszybsze zakończenie 
procesu aplikacji zwieńczonego podpisa-
niem umowy o dofi nansowanie.

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

 GRODZISK MAZ.

Taneczne Show
27 lutego (sobota) w sali widowisko-
wej Centrum Kultury odbędzie się Ta-
neczny Show. W programie m.in. pokaz 
tańca towarzyskiego i pokaz hip-hopu.
Start godz. 16:00 i 18:00

Muzyczna opowieść dla dzieci
Centrum Kultury zaprasza 28 lutego 
(niedziela) na muzyczną opowieść dla 
dzieci „Kusy Janek” – Kaja i Janusz Pru-
sinowscy, Piotr Piszczatowski, Michał 
Żak. Po spektaklu zabawy animacyjne 
dla dzieci.
Start godz. 11:00

Strefa czasu
28 lutego (niedziela) w Centrum Kul-
tury odbędzie się koncert zespołu Strefa 
Czasu. Jako support wystąpi grupa PGR.
Start godz. 19:00, 
Miejsce: 3CLUB

 MILANÓWEK

Wieczór Grecki
20 lutego (sobota) w Centrum Kultu-
ry odbędzie się Wieczór Grecki w wyko-
naniu Anny Faber z zespołem. Tym ra-
zem będziemy mieli okazję usłyszeć naj-
większe przeboje muzyki greckiej m.in.:  
Greka Zorbę, Dzieci Pireusu, Manolis Li-
dakis oraz inne pieśni śpiewane po grec-
ku w aranżacjach na harfę z towarzysze-
niem fl etów, gitary basowej, instrumen-
tów perkusyjnych, klawiszy i skrzypiec.
Start godz. 18:00, 
Bilety 25 i 35 PLN, 
Miejsce: Kościelna 3

Pozytywnie Zakręceni z Milanówka
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku zaprasza 21 lutego (niedziela) na 
Wystawę Kolekcjonerów – Pozytyw-
nie Zakręceni z Milanówka. Jeśli masz 
własną pasję, hobby, jesteś kolekcjo-
nerem najdziwniejszych przedmiotów 
lub posiadasz nawet niewielką kolekcję, 
a chcesz, aby Twoje zbiory ujrzały świa-
tło dzienne  - zgłoś się do Milanowskie-
go Centrum Kultury.
Start godz. 12:00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Teatr Letni, Kościelna 3

 NADARZYN

Inauguracja cyklu 
„Akademia bez indeksu”
Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza 
20 lutego (sobota) na Inauguracja 
cyklu „Akademia bez indeksu” - spo-
tkanie pierwsze - Sztuka Latte Art, czyli 
wszystko o kawie. Dla tych wszystkich, 
dla których parzenie kawy jest rytuałem 
a bywa sztuką, oraz dla tych, którzy nie 
potrafi ą rozpocząć dnia bez wypicia fi li-
żanki czarnego płynu: wykład, prezenta-
cja, degustacja. 
Start godz. 18:00

 OTRĘBUSY

Spektakl teatru "Ateneum"
 pt. "Stacyjka Zdrój"
28 lutego (niedziela) w sali Mateczni-
ka odbędzie spektakl teatru „Ateneum” 
pod reżyserią Adama Opatowicza oraz 
Andrzeja Poniedzielskiego pt. „Stacyj-
ka Zdrój”. Sztuka odbędzie się w ramach 
programu „ Teatr na niedzielę”.  Wystą-
pią między innymi: Artur Barciś, Piotr 
Fronczewski, Krystyna Tkacz, Krzysztof 
Tyniec oraz inni.  
Start godz.  17:00, Bilety od 50 zł do 
nabycia w Karolinie w kasie zespołu 
tel: 022 208 81 08.

 PIASTÓW

Ciastko z bajką
Stowarzyszenie MOŻESZ zaprasza 
27 lutego (niedziela) na „Ciastko 
z bajką”. „Jakież to kaczątko jest duże... - 
Niepodobne do żadnego innego. Ale nie 
jest to chyba pisklę indycze? No, zaraz 
się o tym przekonamy. Musi wejść do 
wody, nawet gdybym je miała sama tam 
wepchnąć...” Słynna bajka Hansa Chri-
stiana Andersena o małym łabędziu ma 
już 150 lat a niebawem poznacie ją w in-
terpretacji Julii Kamińskiej, czyli fi lmowej 
Brzyduli.
Start godz. 14:30, Miejsce: sala OSP 
w Piastowie, ul. Warszawska 24.

 PODKOWA LEŚNA

Spektakl Teatru Rozwiązanego
"Howling Milk" 
CKiIO zaprasza 20 lutego (sobota) 

na Spektakl TEATRU ROZWIĄZANEGO 
- "Howling Milk". Scenariusz i reżyseria: 
Teatr Rozwiązany. Występują: Karoli-
na Bentyn, Kaja Lewandowska, Paulina 
Matuszewska, Anna Wasilewska oraz 
(gościnnie) Michał Szyszka.
Start godz. 17:00, Miejsce: Świerkowa 1

Chopin w Kasynie
21 lutego (niedziela) i 28 lutego 
(niedziela) odbędą się spotkanie z cy-
klu „Chopin w Kasynie”. „Chopin w Kasy-
nie" to cykl niedzielnych recitali fortepia-
nowych zorganizowanych we współpra-
cy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopi-
na w Warszawie. 
Start godz. 16:00, Wstęp wolny,  Miej-
sce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Mała astronomia
CKiIO zaprasza 27 lutego (sobota) na 
Małą Astronomię w Pałacyku, czyli spo-
tkanie o charakterze edukacyjnym, prze-
znaczony dla miłośników astronomii, ale 
nie tylko.
Start godz. 19:00, Miejsce: Pałacyk Ka-
syno, Lilpopa 18

 PRUSZKÓW

Koncerty Zimowe w Oranżerii – 
Anna Maria Staśkiewicz & 
Katarzyna Budnik-Gałązka
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego zaprasza 19 lutego (piątek) 
na spotkanie z cyklu Koncerty Zimo-
we w Oranżerii – Prezentacje, który ma 
na celu promocję młodych, szczególnie 
uzdolnionych polskich artystów. Wystą-
pią: Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce, 
& Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka. 
W programie: J.S. Bach, W. A. Mozart, B. 
Bartók, G.F. Handel - J. Halvorsen P. Rode, 
A. Chaczaturian. 
Start godz. 19:00, Bilety 15PLN

Frycek – dzieciństwo Fryderyka 
Chopina
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 21 lu-
tego (niedziela) na poranek teatralny 
dla dzieci – „Frycek – dzieciństwo Fry-
deryka Chopina”. Spektakl w wykonaniu 
Aktorów Teatr Wariacja.
Start godz. 12:00, 
Wstęp wolny

Koncerty Zimowe w Oranżerii – 
Marcin Zdunik
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego zaprasza 26 lutego 
(piątek) na spotkanie z cyklu Koncer-
ty Zimowe w Oranżerii – Prezentacje, 
który ma na celu promocję młodych, 
szczególnie uzdolnionych polskich ar-
tystów. Wystąpi Marcin Zdunik – wio-
lonczela. W programie: J.S. Bach, H. Du-
tilleux. 
Start godz. 19:00, 
Bilety 15PLN

 WARSZAWA

Galernicy wrażliwości
Stowarzyszenie K40 zaprasza 28 lutego 
(niedziela) na spotkanie z poezją Anne 
Saxton. W programie "Galernicy wrażli-
wości" wystąpi Anna Nehrebecka, któ-
rej muzycznie towarzyszyć będą Adam 
Świtała i Wojciech Błażejczyk. Bezpłatne 
wejściówki dostępne w kasach Łazienek. 
Osoby, dla których zabraknie wejściówek 
zapraszamy również - są miejsca stojące, 
ewentualnie dostawki.
Start godz. 12:00, 
Miejsce: Podchorążówka, 
Łazienki Królewskie

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

20.02.2010

ul. Świerkowa 1
kino Projekt

organizator: we współpracy z:

Alexei Alexeev
Ferenc Cakó

Gergely Cziráki
Tomek Ducki

M. Tóth Géza
Réka Kassay
József Lebár

Tamás Patrovits
Géza M. Tóth
Gábor Ulrich

sobota

nocanimacji węgierskiejw Podkowie Leśnej

godzina 20:00

Sprostowanie
W wydaniu WPR70 podaliśmy informację o wynikach zbiór-
ki pieniędzy podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Doszło do niezrozumienia w kwe-
stii rekordu, jaki padł w szkole podstawowej nr 10 w Prusz-
kowie (16 tys. zł). Jest to najlepszy wynik w historii zbiórki 
organizowanej przez tę placówkę. Część czytelników zrozu-
miała, że to najlepszy wynik w mieście. Spieszymy poinfor-
mować, że więcej pieniędzy zebrano w szkole podstawowej 
nr 2 (26 tys. zł).

POMÓŻ NAM, 
MY POMOŻEMY INNYM !!!

POPRZEZ PRZEKAZANIE 
1% PODATKU 

WSPIERACIE PAŃSTWO OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE 

ze Środowiskowych Domów 
Samopomocy

 i Warsztatów Terapii Zajęciowej
 z Powiatu Pruszkowskiego i 

Warszawskiego – Zachodniego.

Wystarczy wskazać w zeznaniu 
podatkowym naszą 

organizację i nr KRS by 
1% Państwa podatku 

pozwolił stworzyć osobom 
niepełnosprawnym 

i niezaradnym życiowo lepsze 
i godniejsze warunki życia.

KRAJOWE STOWARZYSZENIE
„PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS”

BRAMKI
ul. PÓŁNOCNA 18

05-870 BŁONIE
KRS 0000051970

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy 
w Warszawie O/Błonie

24 8015 0004 0006 7090 2050 0001

Przekonaj się, że ruch naprawdę 
pomaga. Już w najbliższą sobotę 
w hali sportowej SP nr 2 w Pia-
stowie odbędzie się charytatyw-
ny maraton fi tness. Dla uczest-
ników przygotowaliśmy sporą 
dawkę ruchu oraz wiele miłych 
niespodzianek. Nagrodą specjal-
ną akcji będzie "Karpacka Lilia" 
przekazana przez lwowskiego 
artystę Franza Czerniaka. 

Termin: 20.02.2010 r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 
w Piastowie, Al. Krakowska 20

Charytatywny 
maraton fi tness

Stoważyszenie Możesz 
zaprasza:

PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA
w NOWEJ WSI przy ul. GŁÓWNEJ 96

W ZESPOLE 
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM 

w NOWEJ WSI

OGŁASZA NABÓR DO KLAS:

 
Informacje:

www.akolada.szkola.pl
 tel. 512 087 930
lub 504 290 590
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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

Dam pracę  księgowej. Wymagane 
doświadczenie. Spółki kapitałowe, program 
RAKS. Praca w  Pruszkowie. Etat. 
tel. (22) 728 85 70, 
e-mail biuro@polandia.net.pl

Pilnie zatrudnię operatywnego 
handlowca do fi rmy produkującej 
opakowania 502 136 265

Pracowników ochrony oraz 
operatorów monitoringu z 
doświadczeniem na obiektach 
handlowych – Janki oraz 
Warszawa. Kontakt 605 955 573 
lub 022 560 51 40 

Szwaczka Grodzisk zatrudni 
sprzątaczkę 502 266 535

Ustawiaczy wtryskarek (Pruszków) – min. 
2 lata dośw. 22 713 81 97, 698 158 780

Szukam pracy

Emerytka bez nałogów zaopiekuje się 
dzieckiem lub osobą niepełnosprawną 
z Grodziska Mazowieckiego i okolic, 
tel. 508 255 289

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. 
PRUSZKÓW I OKOLICE 
511 262 175

Nieruchomości - sprzedam

Sprzedam mieszkanie 
w centrum Pruszkowa 44m2, 
3 pokoje po remoncie  
tel. 600 480 806 

Sprzedam lub zamienię działkę 
budowlaną ok. Pruszkowa 
na mieszkanie ok. 50 m2 
w Pruszkowie 501 379 802 

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

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

Nieruchomości - wynajmę

Wynajmę pomieszczenie 
magazynowe zlokalizowane na 
terenie Centrum Handlowego 
Janki.
Pomieszczenie przejazdowe 
o powierzchni około  60  m2, 
wysokość 4m, dwie bramy 
wjazdowe  o wymiarach 3x3m.
Lokal jest częścią centrum
motoryzacyjnego.
IDEALNIE NADAJE SIĘ NA 
STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW.
Tel. 0  606 802 101

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  

Skup aut 606 164 444

Automoto - sprzedam

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

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

Usługi

Anteny naziemne, satelitarne 519 877 401 

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. 8.00-16.00)
Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19 lok. 7
tel/fax: (22) 728 18 64, (0) 883 77 74 76,
email: ogloszenia@gazetawpr.pl

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

Glazura, terakota, gres, tanio, solidnie, 
duże doświadczenie 510 712 114

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

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie 
ceny 607 302 639 

Malowanie natryskowe agregatem, tanio, 
solidnie 602 719 024 

Naprawa komputerów 24H 
601 778 147

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

Remonty kompleksowo 601 732 952 

Układanie kostki 
brukowej i granitowej, 
660 306 446 

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

Usługi glazurnicze 609 316 765

Złota rączka, drobne naprawy, montaże 
mieszkaniowe 513 513 303

• 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
kom: 509 853 674

www.asmed.org.pl
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