
Lokalny krajobraz po zimie Kolektory słoneczne powstaną
również w Pruszkowie? 
Spotkanie informacyjne 31 marca 
w hali Znicza.   WIĘCEJ S3

Samochody toną w błocie
Mieszkańcy walczą od czterech lat
o uporządkowanie śródmiejskiego
podwórka. Są bezradni.

 WIĘCEJ S4 

Ekrany w Jerozolimskich 
Jest realna szansa na powstanie 
ekranów dźwiękochłonnych.
Budowę sfi nansuje budżet 
Pruszkowa.   WIĘCEJ S7

Strefy rekreacji w Michalowicach
Gmina skorzystała z grantów
przeznaczonych na sport 
i rekreację. Co powstanie za 
unijne pieniądze?  WIĘCEJ S8-9

Zamach na wizytówkę Podkowy
Grupa radnych przeforsowała
drastyczne zredukowanie 
budżetu podkowiańskiego 
Centrum Kultury.

 WIĘCEJ S8
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KOLEKCJA WIOSNA - LATO 2010 JU¯ W SPRZEDA¯Y
CENTRUM MODY w Nadarzynie, AL. Katowicka 51, 05-830 Nadarzyn, tel. 022 739 55 00

czynne  pon-sob.: 10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00         www.centrummody.com.pl

Zarząd powiatu podjął 
uchwałę w sprawie 
określenia lokalizacji 
liceum Zana w jego 
obecnej siedzibie 

Czytaj więcej na stronie 2.

Jedyna gazeta w regionie w nakładzie kontrolowanym! Jedyny wiarygodny partner dla reklamodawców!

zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat
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DODATEK EDUKACJA 
CZYTAJ NA STRONACH 10-11.
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Jedyna gazeta w regionie w nakładzie kontrolowanym! 
Jedyny wiarygodny partner dla reklamodawców!

Czapeczka, którą być może zauważyliście Państwo (je-
śli jeszcze nie, serdecznie namawiam) obok nagłówka  
strony tytułowej aktualnego numeru naszej gazety, nie  

ma zadania chronić nakładu przed deszczem, ani tym bardziej 
pełnić roli dekoracyjnego elementu grafi cznego w charakterze 
wielkanocnego kurczaczka. Święta dopiero za miesiąc. Pojawi-
ła się tam z szacunku dla Państwa. 

Oznacza ni mniej, ni więcej tyle, że… od bieżącego numeru każ-
dy egzemplarz naszego czasopisma jest skontrolowany, poli-
czony i odnotowany we właściwych rubrykach urzędowych 
ksiąg i stosownych statystykach. Nic na żywioł, wszystko na 
biało, żadnej ściemy. Nakład 30 tysięcy egzemplarzy. Dużo to, 
czy mało? Nie rozstrzygamy, ale jedno jest pewne. Dokładnie 
tyle. Ani jednej gazety mniej, ani jednej więcej. Gwarantuje to 
niezależny audyt i kontrola.

Dlaczego z własnej, nieprzymuszonej woli, poddajemy się temu 
karkołomnemu zabiegowi? Ze szczególnego upodobania dys-
cypliny, wrodzonych inklinacji do ładu i porządku, czy skry-
wanych skłonności masochistycznych? Nic bardziej mylnego. 
Wszystko z szacunku dla Państwa, naszych Szanownych Czy-
telników. Ale nie tylko. Ważnym powodem tego przedsięwzię-
cia jest również nasza wiarygodność w stosunku do reklamo-
dawców.

Co to jest ZKDP i komu to potrzebne?
Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (www.zkdp.pl) to organiza-
cja badająca i weryfi kująca, czy dane dotyczące poziomu nakła-
du oraz systemu dystrybucji i rozpowszechniania tytułu praso-
wego jest zgodny z deklarowanym. ZKDP gwarantuje najwyż-
sze standardy etyczne i biznesowe na rynku prasowym, jest je-
dyną formą potwierdzenia wiarygodności wydawcy prasowe-
go. Należy do niego większość liczących się tytułów prasowych 
w Polsce: dzienniki ogólnopolskie płatne (m.in. Gazeta Wybor-
cza, Dziennik, Rzeczpospolita), dzienniki bezpłatne (Metro), 
a także magazyny kolorowe, pisma specjalistyczne oraz  gazety 
regionalne i lokalne z całej Polski. Teraz także WPR, jako jedyna 
gazeta lokalna z terenu powiatu pruszkowskiego i grodziskiego!

Warto dodać, że członkostwo w ZKDP to wydatek około kilku-
set złotych miesięcznie. Stanowi to niewielki procent wartości 
ogólnych kosztów samego druku gazety. Dla wydawcy nie jest 
wydatkiem nieosiągalnym, czy niemożliwym do poniesienia. 
Warto więc zastanowić się, dlaczego konkurencyjni wydawcy 
deklarując 10, 20, 40 a czasem i 100 tys. egzemplarzy do tej pory 
nie wstąpili do ZKDP? Szczerze namawiamy. Choćby przez sza-
cunek dla swoich czytelników. I reklamodawców.   

Z szacunku dla 
Naszych Czytelników
Bolo Skoczylas, Redaktor Naczelny WPR

Jeszcze nie do końca przebrzmia-
ły echa spisku mającego na celu 
likwidację liceum „Zana” i nie-
co późniejszej zmowy nieprzyja-
znych szkole sił, gdy kolejne nie-
bezpieczeństwo zawisło nad jej 
przyszłością.  Zamiar był łatwy 
do rozszyfrowania. Celem było 
wyprowadzenie liceum gdzieś na 
peryferie miasta, by na uzyska-
nej podstępem parceli wybudo-
wać apartamenty dla wybranych. 
Kiedy intryga się nie powiodła, złe 
moce jeszcze raz spróbowały za-
kłócić spokój młodzieży i oddanej 
jej kadrze pedagogicznej. Co jest 
przyczyną takiego stanu rzeczy? 
Plamy na słońcu, żyły wodne, czy 
jeszcze coś innego? 

Wielkie chmury i mały deszcz
Z  jakichś niewytłumaczalnych 
powodów, kolejne problemy, 
trudne sytuacje i konfl ikty poja-
wiają się kilka razy w roku. Wy-
buchają w  różnych okresach 
i w różnych stopniach nasilenia. 
Mobilizują do działania nie tyl-
ko środowisko nauczycielskie 
i uczniów szkoły, ale i liczne gro-
no ich rodziców, stowarzyszo-
nych sympatyków, absolwentów 
oraz grup samorządowców, pró-
bujących wykazać się aktywno-
ścią przed swoim elektoratem. 
Ogłaszane co jakiś czas alerty 
i  protesty skupiają uwagę me-
diów, a  za ich pośrednictwem 
zwyczajnych mieszkańców mia-
sta. Przyczyny pojawiających się 
kontrowersji bywają różne. Od 
uzasadnionych do urojonych, 
od poważnych do wyimagino-
wanych, ale główny motyw jest 
zawsze ten sam, zagrożenie by-
tu i przyszłości szkoły, niespra-
wiedliwe nierówne traktowanie, 
sprzeniewierzenie się historii, 
tradycjom, zasadom demokracji. 
Brakuje jeszcze tylko praw oby-
watelskich i Konstytucji, ale wie-
rzę, że i takie argumenty pojawią 
się w miarę zbliżania się terminu 
wyborów samorządowych.  Po-
wtarzane jak mantra dwa głów-
ne tematy: „zamiar likwidacji Li-
ceum Zana” i wymiennie: „prze-
niesienie szkoły na ul. Gomuliń-

skiego” już dawno zostały zde-
mentowane i wyjaśnione przez 
radę powiatu, czyli organ właści-
wy do podjęcia stosownej decy-
zji, ale w co drugim wystąpieniu 
każdego kolejnego protestu nie 
tylko pojawiają się, ale umacniają 
przekonanie tzw. opinii publicz-
nej, że zagrożenie jest ciągle real-
ne. Przy okazji wyjaśniam, że nie 
opowiadam się po żadnej stronie 
nieporozumienia (choć sam je-
stem absolwentem Zana-matu-
ra 1968), ale sytuacja staje się już 
nudna jak stary dowcip.

Od nieporozumienia 
do porozumienia
Jedynym racjonalnym sposobem 
na wyjście z impasu jest zaprze-
stanie jałowych i  nieprowadzą-
cych do niczego wyimaginowa-
nych sporów, czy organizowania 
demonstracji i protestów,  a roz-
mowa i negocjowanie stanowisk 
możliwych do zaakceptowania 
przez obie strony. I taki krok we 
właściwą stronę został dokona-
ny. Póki, co niewielki, ale jednak 
dający nadzieję na osiągnięcie po-
rozumienia. I co ważniejsze spo-
koju, niezbędnego i koniecznego 
szczególnie w okresie zbliżających 
się nieuchronnie egzaminów ma-
turalnych. W ubiegły piątek (26 
lutego) w L.O im. T.Zana odbyło 
się spotkanie uczniów (pominę 
szczegóły organizacyjne, bo za-
kładany cel miał być zupełnie in-
ny, ale ważniejszy jest rezultat) ze 
Starostą Pruszkowskim Elżbietą 
Smolińską i  członkiem zarządu 

powiatu, odpowiedzialną za edu-
kację Hanną Kuran. Zamiast re-
lacji pozwalam sobie zacytować 
protokół z tego spotkania.

Protokół 
„W spotkaniu wzięli udział wszy-
scy uczniowie oprócz kl. Ic (wy-
cieczka). Podczas spotkania Sta-
rosta Pruszkowski oświadczyła, 
że Zarząd Powiatu nie zamierza 
dokonać przeniesienia Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Zana 
w inna lokalizacje. Obecny adres 
jest traktowany jako ostateczna 
siedziba tej szkoły. 
Decyzja w sprawie modernizacji 
i ewentualnej rozbudowy szko-
ły będą podjęte po otrzymaniu 
ekspertyzy, która ma określić 
możliwości inwestycyjne na nie-
ruchomości szkolnej. Starosta 
również oświadczyła, że obec-
ne boisko zostanie po roztopach 
naprawione. Następnie Staro-
sta zwróciła się do młodzieży 
o przedstawienie potrzeb, które 
jej zdaniem są niezbędne do re-
alizacji oraz o pytania w innych 
sprawach. W imieniu młodzieży 
wypowiadali się: Frączak Oskar, 
Dmochowski Łukasz, Soćko Syl-
wia, Otto Anna, Warzecha Piotr, 
Falkowska Anita, Przygucki Ja-
kub. Uczniowie wyrazili ocze-
kiwanie zapewnienia, że ich 
szkoła nie zostanie przeniesio-
na w inne miejsce i że zostanie 
zmodernizowana.
 W dyskusji wzięli udział tak-
że: p. Marek Prędota oraz p. Ewa 
Król – nauczycielka. Na zadawa-

ne pytania odpowiadała również 
Dyrektor Szkoły – pani Bożena 
Grzybowska.
W trakcie spotkania ustalono:
1. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 
03.03.2010r. zostanie przedsta-
wiona do podjęcia Zarządowi Po-
wiatu uchwała w sprawie określe-
nia lokalizacji Liceum im. T. Zana 
przy ulicy Daszyńskiego 6.
2. Po przedstawieniu przez eks-
pertów opinii dotyczących moż-
liwości inwestycyjnych na nieru-
chomości szkoły zostanie zorga-
nizowane spotkanie z uczniami, 
nauczycielami i wszystkimi śro-
dowiskami zainteresowanymi 
losami szkoły.
3. Pani Starosta zobowiązała się 
zawsze, po uprzednim umówie-
niu się, do przyjęcia trzyosobowej 
delegacji uczniów, wytypowa-
nych przez Samorząd Uczniow-
ski LO im. Zana.
4. Uczniowie oświadczyli, że los 
tej szkoły jest dla nich bardzo waż-
ny i zobowiązują się do dołożenia 
wszelkich starań, aby szkoła roz-
wijała się, panowała w niej przyja-
zna atmosfera, sprzyjająca nauce 
i osiąganiu dobrych wyników".
 Na tym protokół podpisano 
i zakończono. 
 Na koniec podpisy parafują-
cych w kolejności: Dyrektor-Bo-
żena Grzybowska, Uczniowie - 
Frączak Oskar, Dmochowski Łu-
kasz, Otto Anna, Starosta – Elż-
bieta Smolińska, Członek Zarzą-
du Powiatu – Hanna Kuran. Tyle 
protokół. 

Jaki fi nał?
Zarząd Powiatu podjął stosowną 
uchwałę (nr 201/2363/10) w dniu 
03.03.2010r. Czy jej podjęcie spo-
woduje, że w Zanie zapanuje spo-
kój i „atmosfera sprzyjająca nauce 
i  osiąganiu dobrych wyników”. 
Pożyjemy, zobaczymy. Tymcza-
sem na forum Zaniaków domi-
nujący wątek większości komen-
tarzy drąży doktrynę zagrożenia 
i  spiskowej teorii dziejów. Wy-
miana poglądów i doświadczeń 
trwa. http://www.zanpruszkow.fora.pl 

Bolo Skoczylas

Sprawa „Zana” powróciła raz jeszcze
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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 

www.citihandlowy.pl

Pożyczka Konsolidacyjna 
Zamień wiele wysokich rat na jedną niższą

Co zyskujesz z Pożyczką Konsolidacyjną?

•  spłacasz jedną, niższą ratę
•  kwota pożyczki nawet do 120 000 zł
•  okres kredytowania do 7 lat

Zapraszamy do oddziału w Pruszkowie:  
Al. Wojska Polskiego 20a, tel. (22) 730 60 60

Citi Handlowy oraz Citi never sleeps są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

CAŁY SWIAT!
BILETY LOTNICZE

INCENTIVE
WYCIECZKI INDYWIDUALNE

WYJAZDY GRUPOWE
UBEZPIECZENIA

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

e-mail: pruszkow@multita.com.pl

NOWE BIURO TURYSTYCZNE W PRUSZKOWIE

PRUSZKÓW  Miesiąc temu pisaliśmy o ogromnym zainteresowaniu, jakie wywołały plany gminy Michałowice, 
zaangażowania się w unijny program instalacji kolektorów słonecznych na dachach domów jednorodzinnych. 
Pomysł bezpłatnej ciepłej wody w kranach spodobał się też samorządowcom Pruszkowa. W ostatnich dniach 
podjęli decyzję o przystąpieniu do tego programu.

Olgierd Lewan

Pomysł wykorzystania kolekto-
rów słonecznych do podgrzewa-
nia wody użytkowej w domach 
jednorodzinnych wynika z zało-
żeń tzw. działania 4.3 ph.”Ochro-
na powietrza, energetyka”, reali-
zowanego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
Województwa Mazowieckiego. 
Program zakłada, że każdy po-
siadacz domu jednorodzinnego 
będzie mógł wyposażyć go w in-
stalację solarną do bezpłatnego 
i  ekologicznego podgrzewania 
wody, energią czerpaną ze świa-
tła słonecznego. Co więcej, zapła-
ci za nią zaledwie 15% jej warto-
ści. Pozostałe 85 % pokryje do-
płata unijna. Oznacza to, że za-
miast 15-20 tys. zł koszt instalacji 
wyniesie ok. 2-3 tys.
 Kalkulacja zwrotu ponie-
sionych nakładów przedstawia 
się bardzo korzystnie, już po kil-
ku latach ciepła woda popłynie 
z kranu zupełnie za darmo. Przy 
pełnych kosztach zwrot inwesty-
cji nastąpiłby dopiero po kilku-
nastu latach, co stawiałoby pod 

znakiem zapytania racjonalność 
inwestycji. Nawet gdyby dotacja 
unijna wyniosła standardowe 
75%, to i tak koszt instalacji ko-
lektorów wyniósłby ok. 4 tys. 
złotych. Solary w naszym klima-
cie pozwalają zaoszczędzić zimą 
do 60% kosztów energii, latem 
zaś eliminują je zupełnie. 
 - Przypuszczamy, że Prusz-
ków posiadający dużą ilość zabu-
dowy jednorodzinnej, może mieć 
w tym programie nawet większe 
szanse niż gminy wiejskie, takie 
jak Michałowice – odpowiada 
nam wiceprezydent Pruszkowa, 
Andrzej Kurzela, zapytany o szan-
se miasta na unijne dofinansowa-

nie – Program powstał przecież 
z myślą o ochronie powietrza po-
przez popularyzację ekologicz-
nych źródeł pozyskiwania ciepła. 
Jako miasto mamy to powietrze 
bardziej zanieczyszczone, a więc 
i szukanie sposobów na ich ogra-
niczanie jest bardziej przekonu-

jące. Jeśli propozycja spotka się 
z uznaniem mieszkańców chęt-
nych do zaangażowania się w ten 
program, również finansowo, to 
złożymy odpowiednie wnioski 
aplikacyjne.

 Władze miejskie liczą się 
z  zainteresowaniem mieszkań-
ców, bo na spotkanie informacyj-
ne dla mieszkańców zarezerwo-
wały… halę sportową „Znicza”. 
 W  środę 31. marca o  godz. 
18.00 wszystkim zainteresowa-
nym zostaną zaprezentowane 
zalety techniki solarnej, szcze-
góły udziału w projekcie, a we-
dług zapewnień wiceprezyden-
ta chętni będą mogli na miejscu 
zadeklarować przystąpienie do 
programu. I słusznie, bo na zbyt 
długie zastanawianie się nie ma 
czasu. Z naszych informacji wy-
nika, że termin składania wnio-
sków aplikacyjnych w Zarządzie 
Województwa upływa w czerw-
cu br. Do tego czasu władze mia-
sta muszą się uporać nie tyl-
ko z przygotowaniem wniosku, 

ale również znaleźć wykonaw-
ców, przeprowadzić indywidu-
alne wyceny u wszystkich chęt-
nych mieszkańców i spisać z ni-
mi umowy. Czasu pozostaje więc 
naprawdę niewiele. 

31 marca, godz.18.00, Hala „Znicza” – spotkanie informacyjne 
dla mieszkańców Pruszkowa zainteresowanych techniką solarną

Pruszków też wystawi się do słoneczka Dom 90 m2 – podpiwniczony; PARTER: 
pokój dzienny, kuchnia, łazienka, wc, 
I PIETRO: dwie sypialnie, Garaż dwustanow-
iskowy – niezależny

Działka o powierzchni 739 m2 (25x30)
w cichym spokojnym miejscu, wszystkie 
media, na końcu cichej i ślepej ulicy pokrytej 
kostka, ogrodzona, 700 m stacja WKD, 800 m 
szkoła, tel.: 604 303 264

DOM PRUSZKÓW 
BEZPOŚREDNIO

Koszt instalacji wyniesie około 3 tysięcy złotych [Fot. arch]
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Karolina Gontarczyk

Pozimowe zniszczenia w  na-
szym regionie, zwłaszcza w więk-
szych miastach, na szczęście nie 
są duże. Najczęściej występują-
cym problemem były przecieki 
dachów z powodu ich oblodzenia 
oraz zalane mieszkania. Jednak, 
jak zapewniają włodarze miast 
i gmin, sytuacja jest w pełni opa-
nowana, naprawy prowadzone 
są na bieżąco. Gorzej jest w ma-
łych miejscowościach. - U  nas 
zniszczenia są ogromne - mar-
twi się Halina Adamczyk, sołtys 
Koszajca. - Dwa gospodarstwa są 
całkowicie zalane, również dro-
gi są w opłakanym stanie. Urząd 
Gminy w  Brwinowie na szczę-
ście bardzo nam pomógł, jednak 
zniszczenia są na tyle poważne, 
że zwróciłam się również o po-
moc do starostwa. 
 Innym problemem związa-
nym z wiosenną aurą i topnieją-
cym śniegiem są psie odchody. 
Podobno wdepnięcie w nie gwa-
rantuje szczęście, jednak ich 
ilość czasami przeraża. Traw-
niki i chodniki, a czasem nawet 

REGION    Z dnia na dzień temperatura rośnie, wiosna nadchodzi wielkimi krokami, jednak pozimowe porządki w naszym regionie dopiero się 
rozpoczynają. Głównymi problemami, jak co roku, są: psie odchody, dziury w jezdniach i chodnikach oraz zalew błota i ogromnych kałuż.

Zimowa destrukcja w regionie

place zabaw dla dzieci przypo-
minają pola minowe. A przecież 
gdyby nasz pupil załatwił się 
w domu, nie ominęlibyśmy tego 
szerokim łukiem. Przypomina-
my, że sprzątanie po psach jest 
obowiązkiem ich właścicieli. Za 
złapanie „na gorącym uczyn-
ku” grozi mandat w wysokości 
nawet do 500 złotych. W więk-
szości miejskich i  gminnych 
urzędów za darmo dostępne 
są specjalne pakiety do sprzą-
tania, jednak nie cieszą się one 

zbyt dużą popularnością. 
 - Głównym problemem jest 
tutaj brak świadomości. Co z te-
go, że dostarczyliśmy do kiosków 
„Ruchu” zestawy do sprzątania 
psich odchodów, skoro nikt nie 
był nimi zainteresowany. Osób 
świadomych w naszej gminie jest 
może z 10, a gmina liczy 40 tys. 
mieszkańców. Dlatego też pro-
blem rozwiązywany jest głów-
nie przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej, którego pracowni-
cy na bieżąco czyszczą miejskie

 ulice – mówi Sławomir Pietra-
szek, naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Grodzisku Mazowieckim. 
 Również sytuacja na drogach 
wygląda fatalnie. Wystarczyło 
kilka dni odwilży, żeby kierow-
com ukazał się widok przypomi-
nający ser szwajcarski. - Jazda pod 
drodze 719, zwłaszcza na wyso-
kości Kań Helenowskich to praw-
dziwy slalom, ostatnio nawet 
śmialiśmy się z żoną, że jadąc wę-
żykiem kierowcy jadący za mną 

mogą pomyśleć, że jestem pijany 
i wezwać policję – opowiada pan 
Krzysztof z Otrębus, który co-
dziennie musi pokonywać wy-
boje w drodze do pracy do War-
szawy i dodaje: – Nie było mi jed-
nak do śmiechu, kiedy kilka ty-
godni temu wpadłem w ogrom-
ną dziurę wypełnioną błotem 
pośniegowym i  omal nie wpa-
dłem w  poślizg. Na szczęście 
udało mi się opanować samo-
chód, jednak felgi i opony zosta-
ły uszkodzone. 

 W  Pruszkowie najgorzej sy-
tuacja wygląda chyba na ulicy 
Armii Krajowej. - Faktem jest, 
że dziury w  jezdniach są nie-
co większe niż w poprzednich 
latach – mówi wiceprezydent 
Pruszkowa Andrzej Kurzela. - 
Wiele dróg  miejskich zostało 
już  wyremontowanych, a  na 
tych, które do tej pory nie by-
ły naprawiane czyli np. ulice: 
Działkowa, czy Przejazdowa – 
ekipy już  pracują. Jednak naj-
większym problemem Prusz-
kowa są drogi powiatowe i wo-
jewódzkie czyli kluczowe dla 
komunikacji. Dramatem jest 
zwłaszcza droga 718, która wła-
ściwie drogę przestała przypo-
minać, dlatego też zwróciłem 
się do marszałka województwa 
o jej pilną naprawę – tłumaczy 
wiceprezydent Kurzela.
 Przypominamy, że oso-
by, których samochód ucierpiał 
z powodu ubytków w drogach, 
mogą się starać o odszkodowa-
nie u ich zarządcy.  Przed złoże-
niem podania, warto poprosić 
o stosowną notatkę straż miej-
ską lub policję oraz dołączyć 
zdjęcie z miejsca zdarzenia.  

PRUSZKÓW 1 marca na jed-
nym z pruszkowskich podwórek 
w centrum miasta dostawczy 
bus dosłownie utonął w bło-
cie. Jak mówią mieszkańcy, ta-
ki stan nawierzchni jest tam 
od kilku lat.
 Cała sytuacja dotyczy po-
dwórka przy ul. Bolesława Prusa 
38 i 40. W obu budynkach miesz-
ka 16 lokatorów. Połowa z nich ma 
samochody. W poniedziałek na 
plac wjechał samochód dostaw-
czy, który zaczął się zapadać. Kie-
rowca próbował wykopać auto, 
ale to tylko spowodowało jeszcze 
głębsze "zanurzenie".
 - Taka sytuacja jest od kilku 
lat. Bagno pojawia się po każdych 
opadach deszczu - powiedziała 
nam jedna z mieszkanek kamie-
nicy. Jak mówi, o poprawę sytu-
acji na podwórku lokatorzy bez-
skutecznie walczą od czterech lat.

 Administratorem jest TBS 
Zieleń Miejska. Jakim jest zarząd-
cą okazało się zimą, gdy straż 
miejska miała duże zastrzeżenia 
do utrzymania posesji. Nieod-
śnieżone wówczas dachy i wiszą-
ce sople giganty zagrażały prze-
chodniom.
 Podwórko to nie jedyny pro-
blem mieszkańców. Pilną po-
trzebą jest naprawa dziurawe-
go dachu, który zaczął przecie-
kać w połowie lutego w sześciu 
mieszkaniach. Dekarz przysła-
ny przez TBS pojawił się dopiero 
po dwóch dniach, ale do tej pory 
prace eliminujące kolejne zala-
nia nie zostały wykonane.
 Mieszkańcy narzekają tak-
że, że ciągle muszą walczyć z ad-
ministratorem o tak podstawo-
we kwestie, jak wywóz szamba, 
śmieci czy odśnieżanie w zimie.

mm - wpr24.pl

Samochód utonął w błocie

PRUSZKÓW Park Anielin 
to jeden z najnowszych 
pruszkowskich placów zabaw 
dla dzieci. Po zawartości 
koszy na śmieci można jednak 
stwierdzić, że w ostatnim 
okresie bawią się tam głównie 
starsi mieszkańcy.
 Na obecny stan placu za-
baw, który w  czasie zimy był 
niedostępny ze względu na du-
żą ilość śniegu, zwróciła uwagę 
jedna z  czytelniczek naszego 
portalu.
 Plac zabaw w Parku Anielin 
jest bardzo nowoczesny. Spe-
cjalne podłoże chroni dzieci 
przed urazami. Atrakcyjne dla 
maluchów są również sprzęty. 
Idyllę tę mącą jednak kilogra-
my śmieci pozostawione nie 
przez dzieci, ale zwolenników 

mocnych trunków. Liczne bu-
telki, puszki, śmieci, a nawet 
zniszczone części komputero-
we skutecznie zniechęcają do 
zabaw z dziećmi. 
– Przez dwa miesiące leża-
ły sterty śniegu. Dopiero te-
raz widać cały brud – tłuma-
czy wiceprezydent Pruszko-
wa, Andrzej Królikowski. – 
W tej chwili przystępujemy 

Plac zabaw... alkoholowych

PRUSZKÓW Dokuczliwa zima 
pochłonie dwa razy więcej pie-
niędzy z budżetu Pruszkowa niż 
zakładały to władze miasta. 
 Zgodnie z  przetargiem, 
który wygrał MZO Prusz-
ków, firma ta miała otrzymać 
od miasta 550 tys. zł za pra-
ce związane z walką z zimą. 
Utrzymująca się niska tem-
peratura i  intensywne opa-
dy śniegu zmusiły władze do 
podpisania aneksu do umowy.
 - Szacujemy, że tegorocz-
na zima, licząc od listopada, po-
chłonie 1 mln 100 tys. zł - przy-
znał nam wiceprezydent Prusz-
kowa, Andrzej Królikowski.
 Aby "załatać" braki w fun-
duszach, pieniądze zosta-
ną przesunięte z  innych za-
dań przewidzianych na drugą 
część roku. Z kolei te działania 
zostaną uzupełnione z nad-
wyżki budżetowej.     

mm - wpr24.pl

Miasto wyda więcej 
niż planowało

do sprzątania całego miasta, 
gdyż Park Anielin to nie jedy-
ne miejsce, gdzie jest brudno. 
Miasto zostało podzielone na 
kilka sektorów. Na sprząta-
nie każdego z nich, jak co ro-
ku, został rozpisany przetarg. 
Wygrały go m.in. MZO Prusz-
ków, czy TBS Zieleń Miejska – 
dodał.

mm - wpr24.pl

Pruszków: Skrzyżowanie ulic 3 Maja i Żbikowskiej (fot. WPR24.pl) Pruszków: ul. Promyka (fot. WPR24.pl)
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Przejazd na Przejazdową, na Działkowej spokój
PRUSZKÓW Przejazd drogowy 
przez tory na ul. Działkowej od 
lat utrudnia życie okolicznym 
mieszkańcom i korzystającym 
z niego kierowcom. Jest szansa, 
że w przyszłym roku ruszą 
prace nad jego przeniesieniem.

Przejazd jest jedną z dwóch moż-
liwych przepraw drogowych 
przez linię PKP, łączących cen-
tralne dzielnice Pruszkowa z Gą-
sinem i Żbikowem.  O ile wiadukt 
ul. Poznańskiej spełnia w pew-
nym stopniu normy wygody 
i  bezpieczeństwa, o  tyle wspo-
mnianemu przejazdowi brakuje 
wszelkich współczesnych stan-
dardów komunikacyjnych. Usy-
tuowany kiedyś „dla wygody” 
tak, by połączyć dwie ulice po 
obu stronach torów (Działkową 
i Błońską) przecina nie tylko tory 
przejazdowe, ale i tory manewro-
we stacji PKP Pruszków. To wła-
śnie kolizja z  tymi torami ma-
newrowymi sprawia, że czeka-
nie na otwarty szlaban na prze-
jeździe, często wydłuża się nawet 
do kilkunastu minut, a  kolejka 
oczekujących samochodów osią-
ga rozmiary poważnego korka.
 W  ostatnich dziesięciole-
ciach problem narastał, bo na 
obu liniach, i na drogowej, i na 

kolejowej, ruch znacznie się 
zwiększał. Sytuacja wygląda co-
raz bardziej dramatycznie, po-
nieważ wąska, peryferyjna kie-
dyś uliczka Działkowa urosła 
nagle do rangi tranzytowej trasy 
przejazdowej, przy której miesz-
kańcom trudno wytrzymać. 
Zwiększony ruch, w dużej mie-
rze towarowych TIRów, na nie-
przystosowanej do takich obcią-
żeń drodze, generuje coraz więk-
szą ilość wypadków, które stały 
się plagą dla mieszkańców są-
siednich osiedli: Staszica i Agro-
man.
 „Dziś w godzinach rannych 
znowu miał miejsce poważny 
wypadek na skrzyżowaniu ulic 
Działkowej i Akacjowej, wyjazd 

z osiedla Agroman. Nie ma mie-
siąca aby nie było tam wypad-
ku lub kolizji. Są dni, że nie mo-
żemy wyjechać lub dostać się 
na osiedle, ponieważ tak duże 
jest natężenie ruchu. Może za-
interesowalibyście się na porta-
lu i w WPR co mają zamiar z tym 
zrobić nasi włodarze miasta?(…) 
Są dni, że nie daje się wytrzymać, 
mimo, że mieszkam w  drugim 
rzędzie bloków…”- alarmował 
nas pocztą elektroniczną jeden 
z mieszkańców osiedla w ostatni 
poniedziałek. 
 Podjęliśmy temat i mamy dla 
czytelników następujące wiado-
mości:
 - Trwają obecnie prace pro-
jektowe nad przeniesieniem 

przejazdu z  ul. Działkowej po-
za rejon torów manewrowych – 
zapewnia nas Sławomir Walen-
dowski, wicenaczelnik działu in-
westycji w Starostwie Powiato-
wym – Realizacja inwestycji za-
planowana jest na przyszły rok, 
ale tu gwarancji dać nie możemy, 
bo inwestorem nowego przejaz-
du jest kolej. Przetnie on prze-
jazdowe, już tylko podwójne to-
ry na wysokości wylotu ul. Prze-
jazdowej, która po południo-
wej stronie torów połączy się 
z ul. Legii Akademickiej. W nie-
dalekiej przyszłości dołączy też 
w  to miejsce przedłużona ul. 
Przyszłości. W tym rejonie w naj-
bliższych latach powstanie bez-
kolizyjny wiadukt nad torowi-
skiem, który zupełnie zastąpi 
przejazd przez tory. Jeszcze nie 
nastąpiły ostateczne rozstrzy-
gnięcia, czy będzie to osobny 
wiadukt dla naszych połączeń 
lokalnych, czy też przejazd włą-
czony zostanie w wiadukt „Pasz-
kowianki”, która także przetnie 
torowisko w tym rejonie, biegnąc 
w kierunku Węzła Pruszków na 
autostradzie A2.
 Tak więc zanosi się na to, że 
na Działkową jednak wróci spo-
kój… jak dobrze pójdzie.

Olgierd Lewan

Węzeł Janki

Przyszła trasa Salomea-Woli-
ca łącząca Aleje Jerozolimskie 
z Trasami Katowicką i Krakow-
ską w znacznym stopniu ogra-
niczy możliwości ruchu lokal-
nego. Pomiędzy Węzłem Opacz 
(opisywanym w  poprzednim 
numerze gazety) a  Węzłem 
Janki będzie możliwość lokal-
nego przejazdu pod trasą tylko 
w trzech miejscach. 
 Pierwsza – obecny prze-
jazd ul. Pruszkowską z Raszy-
na zmieni swój przebieg i  za-
miast ul. Targową (będzie tam 
tylko kładka dla pieszych) do 
Michałowic doprowadzi prze-
dłużeniem ul. Parkowej. Nie-
możliwy będzie też przejazd 
ulicami Poniatowskiego (Mi-
chałowice) i  Trakt Grocholic-
ki (Raszyn), tu również będzie 
tylko kładka dla pieszych. Dru-
gą możliwość przejazdu samo-
chodem pod trasą S-W stworzy 
ul. Centralna, pomiędzy Mi-
chałowicami-Wsią a Puchała-
mi. Trzecią opcją będzie ul. So-
kołowska, która przejdzie nad 
trasą wiaduktem i jako jedyna 
z  wymienionych będzie mia-
ła połączenie z trasą S-W. Ten 
mini-węzeł Wypędy umożliwi 
zjazd z trasy na ul. Sokołowską 
(z obu kierunków) oraz wjazd 
na nią, ale tylko w stronę War-
szawy. Z Pruszkowa i okolic do 
centrum handlowego będzie 
się więc można bez przeszkód 
dostać tradycyjną drogą, czy-
li ul. Sokołowską, przez Pęcice 
i Sokołów.

 Sam Węzeł Janki usytu-
owany będzie tuż za centrum 
handlowym, na przecięciu 
Trasy Salomea-Wolica z obec-
ną drogą przyspieszonego ru-
chu nr 8, czyli tzw. Trasą Kato-
wicką.  Węzeł umożliwi rozjaz-
dy we wszystkich kierunkach. 
W początkowym okresie nie-
przejezdne będzie jednak jego 
połączenie z Trasą Krakowską 
(droga krajowa nr 7). Projekt 
budowy trasy na tym odcinku 
został skutecznie oprotestowa-
ny przez mieszkańców i decy-
zją NSA wrócił na etap uzgod-
nień środowiskowych. Opóźni 
to jego realizację prawdopo-
dobnie o kilka lat.
 A terminy realizacji głów-
nej trasy? Według ofi cjalnych 
planów Węzeł Janki, jako inte-
gralny element Trasy S-W po-
wstanie wraz z nią, czyli w ro-
ku… 2012. 
 Ważnym dla nas połą-
czeniem komunikacyjnym 
powiązanym z  Węzłem Jan-
ki stanie się odległy od niego 
o 2 km Węzeł Paszków (obok 
C.H.Maximus). To w tym miej-
scu będzie miała swój począ-
tek słynna „Paszkowianka”, 
która dla Pruszkowa ma stać 
się zachodnią obwodnicą mia-
sta, prowadzącą ruch tranzy-
towy na autostradę A2. Stwo-
rzy ona dogodny, szybki dojazd 
do Centrum Handlowego Jan-
ki. Kiedy? Termin jest niestety 
nieznany.

Olgierd Lewan

JANKI Węzeł Janki powstanie w pobliżu 
obecnego centrum handlowego, na przecięciu 
nowej Trasy Salomea-Wolica z obecną Trasą 
Katowicką (tzw. krajową „8”)

Nasze ostatnie artykuły 
o planach rozbudowy Al. 
Jerozolimskich i próbach 
kolejnego reanimowania 
starej koncepcji obwodnicy 
Pruszkowa wywołały 
ożywioną dyskusję 
internautów na naszym portalu 
WPR24.pl.  Opinie czytelników 
są jednoznaczne: obwodnica 
musi powstać! Tylko gdzie?

TKM – im starsza, tym gorsza
Stara koncepcja Trasy Ksią-
żąt Mazowieckich prowadzo-
nej przez miasto wzdłuż linii 
WKD, czy to z racji nadchodzą-
cych wyborów, czy też z uwa-
gi na zbliżającą się rocznicę 
50-lecia jej powstania, docze-
kała się kolejnych prób reani-
macji. Tym razem w  postaci 
zleconych przez władze Prusz-
kowa opracowań wariantują-
cych koncepcję od zaplanowa-
nej poprzednio bezkolizyjnej 
trasy przyspieszonego ruchu, 
po postać zwykłej drogi zbior-
czej (czyli zwykłej ulicy z  po-
przecznymi skrzyżowaniami). 
Już choćby sam pomysł takiego 
wariantowania świadczy o głę-
bokim braku wiary inwestora 
(władz wojewódzkich) i  mece-
nasa (władz miejskich) w moż-
liwość realizacji tak pomyśla-
nej obwodnicy. Tym trudniej 

szukać tej wiary w  mieszkań-
cach Pruszkowa. Kolizyjność 
tej trasy z Parkiem Potulickich 
i osiedlami mieszkaniowymi od 
dawna budziła ich głośne sprze-
ciwy, a opowieści o estakadach 
i tunelach, które mają ją rzeko-
mo „ucywilizować” – wywołują 
obecnie co najwyżej pobłażliwe 
uśmiechy. I pewnie słusznie, bo 
czy można poważnie traktować 
koncepcję obwodnicy, której in-
westor (województwo) nie ujął 
nawet w  najdalszych planach 
inwestycyjnych? 

Obwodnica trój-podzielna?
Pomysł wybudowania TKM ja-
ko zwykłej drogi zbiorczej, któ-
ra mogłaby odciągnąć część 

obecnego ruchu z  Al. Wojska 
Polskiego podoba się, i  wła-
dzom miejskim, i powiatowym. 
Współgra też z rozwijaną przez 
Starostwo koncepcją wybudo-
wania podobnej drogi wzdłuż li-
nii PKP. Ta tzw. Trasa Przytoro-
wa odbije od Al. Jerozolimskich 
za wiaduktem ul.Poznańskiej 
i wykorzystując brak większych 
kolizji z zabudową oraz innymi 
drogami pobiegnie wzdłuż to-
rów przez całe miasto… aż do 
Brwinowa. Warunki lokalne 
nie pozwalają zaprojektować tej 
drogi w formie dwupasmowej, 
a szkoda, bo aż się prosi, by to jej 
właśnie przypisać rangę prusz-
kowskiej obwodnicy.
 Tak zaplanowane drogi mo-

głyby odciągnąć z  Al. Wojska 
Polskiego ok. połowę obecnych 
użytkowników. Trudno nego-
wać słuszność tej koncepcji, ale 
nie sposób też oprzeć się wraże-
niu, że to tylko półśrodki.

A może świeżym okiem?
Ciekawą alternatywę dla prusz-
kowskiej obwodnicy przed-
stawia jeden z  użytkowników 
WPR24.pl  o  nicku „kruczek”. 
Proponuje poprowadzić ją zu-
pełnie poza Pruszkowem: z Alei 
Jerozolimskich na wysokości 
Asmetu, między Michałowica-
mi i Regułami, po polach obok 
Sokołowa i  Suchego Lasu, by 
dołączyć do Paszkowianki, któ-
rą już byłby prosty powrót na 
drogę 719 obok Kań. Koncepcja 
słuszna, bo całkowicie omijają-
ca Pruszków, więc tym bardziej 
atrakcyjna dla całego tranzytu. 
Nie dziwi nas jednak, że ten po-
mysł przedstawiony władzom 
jako społeczna propozycja, za-
legł gdzieś w szufl adach. Powie-
la on w zasadzie przebieg Tra-
sy Salomea-Wolica w  niedale-
kiej od niej odległości. To praw-
dopodobnie dyskredytuje go 
w oczach decydentów. 
 A jakie jest Wasze zdanie? 
Czekamy na opinie i pomysły na 
przebieg obwodnicy Pruszkowa 
w portalu WPR24.pl.  ol

Obwodnica Pruszkowa musi powstać. 
Tylko gdzie ją zmieścić?

Szczegółowy plan Węzła Janki dostępny w portalu WPR24.pl
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BRWINÓW  Od 1 marca można ko-
rzystać z parkingu w Brwinowie, 
który został wybudowany w ra-
mach realizacji projektu „Par-
kuj i Jedź”. Parking usytuowany 
jest przy stacji kolejowej, tak aby 
umożliwić pasażerom wygodny 
dojazd samochodem na stację, 
a następnie umożliwić przesiad-
kę do pociągu Kolei Mazowiec-
kich. Do 31 marca br. korzystanie 
z parkingu jest bezpłatne. 
 Na parkingu wyznaczono 
47 miejsc dla samochodów 
osobowych, w  tym 2 dla osób 

niepełnosprawnych. Umieszczo-
no także zadaszony stojak, który 
pomieści 20 rowerów. Teren par-
kingu i drogi dojazdowej został 
utwardzony, a  plac postojowy 
oświetlony i dozorowany. 
 - Budowa parkingów w  ra-
mach realizacji projektu „Parkuj 
i Jedź” ma na celu zachęcenie kie-
rowców do pozostawienie samo-
chodu na parkingu i kontynuacji 
podróży pociągami Kolei Mazo-
wieckich – mówi Donata Nowa-
kowska, rzecznik prasowy Kolei 
Mazowieckich.                    wpr24.pl

Parking „Parkuj i Jedź” otwarty!

REGION  Od 1 marca podrożały 
jednorazowe bilety Kolei Mazo-
wieckich  W zależności od odle-
głości ceny wzrosły od 0,50 zł 
do 2,20 zł. Bilet jednorazowy 
na trasę do 5 km będzie nadal 
kosztował 3 zł. 
 
Jak podała rzeczniczka Donata 
Nowakowska, pierwsza od roku 
podwyżka cen biletów Kolei Ma-
zowieckich została wymuszona 
przez rosnące koszty, jak wyższe 
o 5,5 - 17 proc. (w zależności od 

odcinków, po których jeżdżą po-
ciągi Kolei Mazowieckich) staw-
ki dostępu do infrastruktury po-
bierane przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe, czy droższa o 5 proc. 
(w stosunku do roku 2009) ener-
gia trakcyjna. 
 Koleje Mazowieckie należą 
do samorządu województwa. 
Spółka obsługuje regionalne po-
łączenia kolejowe na Mazowszu. 
To trzeci pod względem wielko-
ści kolejowy przewoźnik osobo-
wy w Polsce.                         wpr24.pl

Koleje Mazowieckie:
od początku marca droższe bilety 

Pat w Jerozolimskich – jest nadzieja na rozwiązanie
Olgierd Lewan

PRUSZKÓW  Pojawiła się  real-
na szansa na ekrany zabezpie-
czające na pruszkowskim odcin-
ku Alei Jerozolimskich. Pierwszy 
krok w tej sprawie uczyniły wła-
dze Pruszkowa
 
Pisaliśmy w  ostatnim nume-
rze o patowej sytuacji, blokują-
cej możliwość rozpoczęcia roz-
budowy pruszkowskiego prze-
wężenia Alei Jerozolimskich do 
dwóch pasów ruchu. Na prze-
szkodzie stanął protest miesz-
kańców, spowodowany nieza-

stosowaniem w projekcie prze-
budowy trasy niezbędnych za-
bezpieczeń w postaci ekranów 
dźwiękochłonnych. Jest nadzie-
ja, że sytuację da się rozwiązać 
polubownie i  oczekiwana roz-
budowa trasy będzie mogła się 
rozpocząć.
 1 marca w  Urzędzie Mar-
szałkowskim w Warszawie do-
szło w  tej sprawie do negocja-
cji na szczycie pomiędzy prezy-
dentami Pruszkowa, a odpowie-
dzialnym za drogi wojewódz-
kie wicemarszałkiem Piotrem 
Szprendałowiczem i  dyrekto-
rem zarządu dróg Krzysztofem 
Kondraciukiem. Władze woje-

wódzkie konsekwentnie bro-
niły stanowiska o niemożliwo-
ści jednoczesnej budowy drogi 
i ekranów ją zabezpieczających. 
Motywowały to brakiem wiary-
godnych badań poziomu hała-
su, a przede wszystkim niedo-
statkami budżetowymi, które 
nie pozwalają na wyasygnowa-
nie w tej chwili potrzebnych na 
te ekrany 7 mln zł.
 W  tej sytuacji prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński za-
deklarował współudział miasta 
w sfi nansowaniu budowy ekra-
nów jako osobnej inwestycji, ale 
realizowanej równolegle z prze-
budową drogi. Propozycja zo-

stała przyjęta, a obie strony ma-
ją w najbliższym czasie ocenić 
realne możliwości swojego fi -
nansowego udziału w tej dodat-
kowej inwestycji. Do istniejące-
go projektu rozbudowy Alei na 
tym odcinku ma zostać wpro-
wadzona korekta, przewidują-
ca zajęcie dodatkowego terenu 
pod lokalizację ekranów.
 - Zostaną one zlokalizowa-
ne jedynie w miejscach, w któ-
rych prowadzone przez nas ba-
dania poziomu hałasu wykażą 
przekroczenie tych norm przy 
budynkach mieszkalnych – za-
strzega wiceprezydent Pruszko-
wa Andrzej Kurzela. 

REGION Krajowa Izba Odwoław-
cza uznała, że Koleje Mazo-
wieckie nie miały prawa unie-
ważnić przetargu na 16 elek-
trycznych pociągów. 
 W  przetargu zwyciężyła 
bydgoska PESA. Jednak szwaj-
carski producent Standler udo-
wodnił, że jego oferta (76 mln 
euro netto za 16 pociągów) by-
ła korzystniejsza. Koleje Mazo-
wieckie niesłusznie doliczyły  do 
ich propozycji 22 proc. podatku 
VAT, który podlega zwrotowi.
 W ubiegłym tygodniu Sta-
dler dowiódł w sądzie, że pol-
ska fi rma nie spełnia warun-

ków zapisanych w specyfi kacji 
przetargu. Chodziło o zapis, że 
każdy z  uczestników przetar-
gu musiał wykazać się dostawą 
dziesięciu pociągów dopusz-
czonych do jazdy z prędkością 
160 km/h. PESA zgłosiła 14 
składów, które kursują między 
Łodzią i Warszawą.
 Problemem jest jednak fakt, 
że umowa z  PESĄ została już 
podpisana i przetargu nie moż-
na unieważnić. Stadler, który 
przegrał przetarg wart blisko 
pół miliarda złotych, może do-
magać się tylko odszkodowania.

  wpr24.pl

Szwajcarzy wygrali z Pesą w sądzie

REGION Na liniach nocnych ZTM, 
które dojeżdżają do naszego re-
gionu, od 1 marca zaszły nie-
wielkie zmiany. 
 Na linii N85, jadącej do Pia-
stowa i  Pruszkowa, zmieni się 
nazwa przystanku. Dotychcza-
sowy "Szczęśliwicka" zostanie 
zastąpiony przez "Grzymały-

Sokołowskiego". Nie zmienią się 
godziny kursowania.
 Podobna zmiana dotyczy 
linii N88, kursującej między 
Dworcem Centralnym a  Jan-
kami. Zmianie ulegnie nazwa 
przystanku "Kino Ochota". W je-
go miejsce pojawi się "Często-
chowska".         wpr24.pl

Zmiany w liniach nocnych ZTM 

ogloszenia.wpr24.pl

Bezpłatne ogłoszenia
w portalu WPR24.pl
Bezpł
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PODKOWA LEŚNA  
Czy drastyczne budżetowe cięcia 
zredukują działania znanego 
w regionie Centrum Kultury 
i Inicjatyw Obywatelskich? 
Takie są zamiary niektórych 
radnych, którzy wbrew 
uzgodnieniom w Komisji Kultury 
niespodziewanie przeforsowali 
podczas sesji Rady Miasta 
drastyczne obcięcie budżetu 
CKiIO. 
 Sprawa odbiła się szerokim 
echem w  regionie, bo podko-
wiańskie centrum mieszczące 
się w słynnym Pałacyku-Kasyno, 
traktowane jest jako wzorcowy 
przykład samorządowego ośrod-
ka kulturalnego. Działalność 
CKiIO wyróżnia się ciekawymi 
propozycjami, z których chętnie 
korzystają nie tylko mieszkań-
cy Podkowy, ale również Prusz-
kowa, Grodziska a  nawet War-
szawy. Przykładowo - cykliczne 
spotkania „Filharmonii dziecię-
cej” odbywają się przy szczelnie 
wypełnionej 150-osobową wi-
downią największej sali Pałacy-
ku. A to tylko jedna z wielu pro-
pozycji CKiIO. Różnorodnością 
i  atrakcyjnością jego oferty za-
chwycali się już nie tylko znani 
artyści, ale nawet dyplomaci i po-
litycy.
 - Musimy szukać oszczęd-
ności, bo obecny budżet mia-
sta jest o  4 mln zł mniejszy od

 ubiegłorocznego, a jednocześnie 
wchodzimy w poważną inwesty-
cję od lat oczekiwanej rozbudowy 
szkoły – tłumaczy swoje stano-
wisko radny Dariusz Murawski, 
przewodniczący komisji budżetu 
– Musimy tych oszczędności szu-
kać we wszystkich dziedzinach, 
także i w kulturze. Poza tym jest 
też kwestia konieczności lepszego 
zarządzania Centrum, bo środki 
są tam wydawane niewspółmier-
nie do potrzeb. Za mało jest np. 
pracy z dziećmi, zajęć typu mo-
delarstwa, zabawy i sportu. A na 
prowadzenie tych zajęć, wynaj-
muje się ludzi z zewnątrz, zamiast 
starać się je prowadzić przez 

zatrudnionych własnych pracow-
ników.
 - Rozumiem konieczność 
oszczędności i przecież na posie-
dzeniu Komisji Kultury po prze-
dyskutowaniu możliwości zgo-
dziłam się na obcięcie budżetu 
o 45 tys. zł – argumentuje dyrek-
tor CKiIO, Alina Witkowska – Nie 
podnosimy pensji pracownikom 
i oszczędzamy na wszystkim, na-
wet na materiałach biurowych. 
Ale obcięcie nam kolejnych 100 
tys. zł, bez konsultacji i  uzgod-
nień, metodą sądu kapturowego, 
godzi w możliwości dalszej pracy 
Ośrodka. Do tego stawiane nam 
zarzuty świadczą wprost, albo 

o złej woli, albo o zupełnym nie-
zrozumieniu charakteru dzia-
łania tego typu ośrodka kultury. 
Gdybym obarczyła nasz kilku-
osobowy personel obowiązkiem 
osobistego prowadzenia zajęć, 
nie zrobilibyśmy nawet połowy 
tego co robimy. To jest metoda 
możliwa w małym, osiedlowym 
klubie, a  nie w  tego typu cen-
trum, jak nasze. By zrealizować 
pomysł pana radnego, przy skali 
naszego działania, musiałabym 
zatrudnić na etaty kilkakrotnie 
więcej pracowników i kosztowa-
łoby to budżet miasta znacznie 
drożej niż obecnie.
 W obronie stanowiska CKiIO 
wypowiadają się też oba podko-
wiańskie stowarzyszenia oby-
watelskie. Zarówno Związek 
Podkowian, jak i  Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta-Ogrodu Pod-
kowa Leśna jednomyślnie prote-
stują przeciwko takiemu obroto-
wi sprawy.
 Rodzi się w tej sytuacji natu-
ralna wątpliwość, czy forsujący 
decyzję Rady przewodniczący 
komisji budżetu wyraża swoimi 
poglądami opinie ogółu miesz-
kańców, czy prezentuje głównie 
własne przekonania? Jak twier-
dzą uczestnicy imprez kultu-
ralnych, organizowanych przez 
CKiIO, pana radnego na tych im-
prezach nie spotykają.

Olgierd Lewan

Zamach na kulturalną wizytówkę Podkowy

Koncerty i wydarzenia społeczno-artystyczne ściągają do 
Pałacyku-Kasyna często po kilkaset osób.  [Fot. OL]

Anna Sołtysiak

MICHAŁOWICE  Wstąpienie 
Polski do Unii Europejskiej 
dało możliwość pozyskiwania 
wielu dotacji i dofi nansowań 
na rozmaite przedsięwzięcia. 
Dzięki różnorodnym 
mechanizmom fi nansowym 
możliwe jest promowanie 
zdrowego trybu życia 
i aktywnego wypoczynku. 
Z grantów przeznaczonych na 
sport i rekreację skorzystała 
gmina Michałowice.

Długie oczekiwanie na decyzję
Pozyskanie środków na budo-
wę stref rekreacji trwało bardzo 
długo. Jak wyznaje wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka, 
dokumenty aplikacyjne zosta-
ły złożone już w 2007 roku. Nie-
stety komisja oceniająca wnioski 
umieściła projekt budowy tych 
stref na liście rezerwowej. Dopie-
ro w lutym 2009 roku dofi nanso-
wanie zostało przydzielone dla tej 
inwestycji.

Otwarte strefy rekreacji
„Promowanie zdrowego trybu 
życia wśród dzieci i  młodzieży 
w Gminie Michałowice poprzez 
budowę otwartych stref rekre-
acji” – pod tą nazwą kryje się bu-

dowa aż czterech stref przezna-
czonych do wypoczynku, rekre-
acji i sportu. Cały projekt podzie-
lony jest na dwie części. Pierwszą 
z  nich jest część inwestycyjna, 
która obejmuje budowę infra-
struktury rekreacyjnej na tere-
nie parku w Michałowicach, przy 
Zalewie w Komorowie, przy ulicy 
Kolejowej również w Komorowie 
oraz w Regułach. Kolejnym eta-
pem jest część nie inwestycyjna 
projektu, która polega na prowa-
dzeniu szeregu badań oraz zajęć 
korekcyjnych i  sportowych dla 
dzieci oraz młodzieży. Całkowity 
koszt inwestycji wynosi 2 311 798 
euro. Gminie Michałowice uda-
ło się pozyskać cześć środków 
z  funduszy unijnych, a  dokład-
nie z Mechanizmu Finansowego 
EOG, w wysokości 1 890 820 euro.

Mechanizm EOG – co to takiego
Mechanizm fi nansowy EOG to 
jeden z  dwóch instrumentów, 
dzięki któremu kraje takie jak 
Polska otrzymują bezzwrotną 
pomoc fi nansową. Członkami – 
darczyńcami w tym wypadku są 
trzy europejskie kraje – Norwe-
gia, Islandia i Lichtenstein.

Główna cześć inwestycji strefy 
rekreacyjne
Strefy rekreacyjne powstaną 
w  czterech miejscach na tere-
nie gminy Michałowice. Będą to 

Otwarte strefy rekreacji    

tereny przeznaczone do spacerów 
i chwili relaksu. Głównym celem 
ich stworzenia jest jednak zachę-
cenie mieszkańców do aktywne-
go spędzania wolnego czasu. 
 Pierwsza strefa usytuowa-
na będzie w Michałowicach mię-
dzy ulicami 11-tego Listopada, 
Szkolną i Rynkową. Obecnie jest 
tam pusty plac, ale już niedłu-
go mieszkańcy będą mogli ko-
rzystać z placu głównego z fon-
tanną, placu zabaw dla dzieci 

REGION  24 lutego do 
Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Grodzisku 
trafi ł poszkodowany 
w wypadku, który miał 
miejsce w Pruszkowie. 
W tej sytuacji pojawia się 
pytanie, dlaczego karetka 
nie zawiozła go do dużo 
bliżej położonego szpitala na 
pruszkowskim Wrzesinie. 

Pieszy prowadzący rower 
wszedł na pasy mimo, że miał 
czerwone światło. Został po-
trącony przez jadący w stronę 
Warszawy samochód dostaw-
czy. Mimo, że w Pruszkowie są 
dwa szpitale, poszkodowany 
z obrażeniami głowy został od-
wieziony do Grodziska.
 - Jest podział między szpita-
lami uzależniony od urazu. Le-
karze w karetkach wiedzą, gdzie 
w  konkretnym przypadku za-
wieźć pacjenta - tłumaczy nam 
Krzysztof Sankiewcz, zastępca 
dyrektora ds. lecznictwa w szpi-
talu powiatowym na Wrzesinie. 
- Gdyby było zagrożenie życia, 
pacjent trafiłby do nas - dodaje.
 Nie ulega jednak wątpliwo-
ści, że gdyby w jednym z prusz-
kowskich szpitali działał SOR, 
to ten pacjent nie byłby wie-
ziony kilkadziesiąt kilometrów 

dalej. Szpitalne Oddziały Ratun-
kowe przyjmują wszystkie przy-
padki. Izby przyjęć natomiast, 
które funkcjonują w pruszkow-
skich placówkach, umożliwiają 
pomoc pacjentom tylko w  za-
kresie, w jakim działają oddzia-
ły w poszczególnych szpitalach.
 W szpitalu na Wrzesinie na 
izbie przyjęć pracuje chirurg, in-
ternista i ginekolog. W szpitalu 
kolejowym na Żbikowie oprócz 
lekarzy z tymi specjalizacjami, 
pomogą nam m.in. urolog i neu-
rolog. - W kolejowym izba przy-
jęć jest bardzo dobrze wyposa-
żona. Praktycznie spełnia stan-
dardy SOR-u - powiedział nam 
Sankiewicz.
 Czegoś jej jednak brakuje 
skoro pieszy z  urazami głowy 

trafi ł do Grodziska. Przypomnij-
my, że do Szpitala Zachodniego 
ze złamaną nogą został odwie-
ziony również policjant, który 
miesiąc temu podczas akcji za-
trzymania dilera narkotyków, 
został przez niego potrącony.
 Szpital na Wrzesinie jest na 
etapie planowanej rozbudowy. 
Według słów Sankiewicza, gdy 
się zakończy, to SOR "prawdo-
podobnie będzie". Póki co wy-
mowna jest strona internetowa 
placówki. W dziale "Ratownic-
two medyczne" widnieje tylko 
napis: "Strona w  trakcie przy-
gotowania". Oddział ratunko-
wy swego czasu był planowany 
w szpitalu kolejowym, jednak na 
planach się skończyło.

mm - wpr24.pl

Pruszkowianie ratunku 
muszą szukać w Grodzisku

Pieszy prowadził rower przechodząc na czerwonym świetle [Fot. mm]

ODZIE  ̄DAMSKA
BĪ UTERIA SREBRNA

BUTIK INFINITY

GRODZISK MAZ., UL. 11 LISTOPADA 11A (DEPTAK)
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Parę gospodarstw, sklep spo-
żywczy, szkoła podstawowa 
dla klas 1-3, jednostka wojsko-
wa – tak do niedawna wyglą-
dały Książenice. Po roku 2000 
wszystko się zmieniło za spra-
wą fi rmy deweloperskiej, która 
za cel wybrała sobie wybudowa-
nie osiedla na terenie popege-
erowskich pól. Od tego momen-
tu Książenice są najbardziej roz-
wijającą się miejscowością w są-
siedztwie Grodziska. Charakter 
wsi zmienił się z wiejskiego na 
miejski, do wsi sprowadziły się 
różne fi rmy. Powstał hotel, przy-
chodnia, w  budowie jest duża 
szkoła i przedszkole, a w czerw-
cu planowane jest erygowanie 
parafii Książenice przy nowo-
powstałym kościele. Parafi a ma 
obejmować również wsie Urszu-
lin, Opypy i Marynin. Przyszły 
proboszcz parafi i, ks. Jarosław 
Miętus ciepło wypowiada się 
o  inwestycjach prowadzonych 
we wsi. – Jest to trafi ona inwe-
stycja, gdyż ludzie wolą sprowa-
dzać się na „wolne przestrzenie”, 
a nie pomieszkiwać w dużych, 
zatłoczonych miastach. Wieś 
dzięki temu się rozwija – mówi 
ks. Miętus. 
 Budynek siedziby dewe-
lopera przypomina ratusz. 

Wielki zegar na frontowej ścia-
nie widoczny jest z daleka. Na 
parterze znajdują się sklepy, 
przychodnia, bank oraz kawia-
renka - Mamy zamiar stworzyć 
osiedle przypominające miasto-
ogród – mówi Prezes Zarządu 
fi rmy, dr Grażyna Pasznik-Śle-
dzińska. Zaznacza jednak, że 
miejscowość nie będzie miała 
charakteru sypialni. – W  cen-
trum osiedla będzie rynek z czę-
ścią usługową – dodaje Pani Pre-
zes. Pytana o to, jaką jednostką 
administracyjną powinny być 
za jakiś czas Książenice, odpo-
wiada: - To leży w gestii miesz-
kańców. 
 Do Książenic sprowadziło 
się wielu ludzi z całej Polski i za-
granicy. Zmieniło się również 
życie w starej części wsi. Pozo-
stało tylko pięciu rolników. Resz-
ta spośród 670 mieszkańców 
zmieniła tryb pracy. Powsta-
łe osiedle uważają za korzyść. – 
Gdyby jeszcze nie ta przelotów-
ka – zauważa jedna ze sklepika-
rek. I  faktycznie jedyną wadą, 
jaką można zauważyć w  Ksią-
żenicach jest zatłoczona droga 
łącząca Grodzisk z  trasą War-
szawa-Katowice. Jak dodaje soł-
tys Książenic, Pan Cezary Wi-
śniewski, trasa i poboczne ulicz-

ki są w opłakanym stanie. Tak 
jak budową domów można wy-
tłumaczyć stan dróg na osiedlu, 
tak ciężko znaleźć wytłumacze-
nie na dziury i hopki w drogach 
gminnych. – Przydałoby nam 
się również odwodnienie rzeki 
– dodaje sołtys. Rzeka Rokitnica, 
która przepływa przez Książeni-
ce ma płytkie koryto, a poziom 
wody w ostatnich latach znacz-
nie się podniósł. 
 Obecnie w  miejscowo-
ści mieszka ok. 1100 osób. Nie 
wszyscy pobudowali się na no-
wym osiedlu. Część przybyłych 
wybrała starą część wsi. Może-
my rozważać czy rozlewanie się 
miast na tereny wiejskie jest do-
brym rozwiązaniem, zwłaszcza 
dla środowiska naturalnego. Jed-
nak musimy pamiętać, że w do-
bie przeludnienia, ważne jest 
lokowanie nowych osiedli po-
za granicami wielkich skupisk 
miejskich. Zbytnie zwarcie tere-
nów miejskich nasuwa poważne 
problemy, zarówno ekonomicz-
ne jak i środowiskowe. Tylko czy 
nie doprowadzi to do wchłonię-
cia Książenic przez Grodzisk? 
Może jednak Książenice będą na 
tyle silne, aby stać się samodziel-
ną gminą.

Mariusz Porczek

Książenice - budzące się miasto

z wieloelementowym zestawem 
do zabaw, dynamicznym zesta-
wem sprawnościowym oraz ska-
teparku. Dodatkowo teren zo-
stanie odpowiednio oświetlony 
i wyposażony m.in. w stojaki dla 
rowerów. Ponadto zaplanowane 
są liczne nasadzenia drzew, krze-
wów i innych roślin.
 Kolejna strefa tym razem re-
kreacyjno-sportowa powsta-
nie w Regułach przy ulicy Wiej-
skiej. Tu stworzony zostanie plac 

zabaw dla maluchów oraz od-
dzielny sektor dla dzieci star-
szych. Ponadto wybudowane 
zostanie boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni z trawy syntetycz-
nej. Rewitalizacji zostanie podda-
na już istniejąca zieleń, planowa-
ne są kolejne nasadzenia. Rów-
nież i w tym miejscu zostaną zlo-
kalizowane drobne formy archi-
tektoniczne i oświetlenia.
 Aż dwie strefy rekreacyjne 
powstaną na terenie Komorowa. 
Pierwsza z nich usytuowana zo-
stanie między ulicą Kolejową a to-
rami WKD, kolejna powstanie na 
terenie Komorowa Wsi przy uli-
cy Głównej nad zalewem. Obszar 
przy ulicy Kolejowej zostanie wy-
posażony w  dwa place zabaw, 
skatepark oraz ponad 4-metrowa 
przeplotnię. W  strefi e rekreacji 
przy ul. Głównej powstanie plac 
zabaw dla najmłodszych, kolejny 
dla dzieci starszych oraz strefa re-
kreacji dla dorosłych ze stolikami 
do gry w szachy oraz stołem do 
ping-ponga. Dodatkowo w  par-
ku powstanie skatepark. Ponadto 
w tej strefi e zbudowana zostanie 
altana oraz mostek. Całość uzu-
pełnią ławeczki i oświetlenie.

Inwestycja w zdrowie
Cześć pieniędzy z dofi nansowa-
nia została przeznaczona na ba-
dania kwalifikujące i  kontrol-
ne, diagnozę wad postawy oraz 

    w gminie Michałowice
zajęcia korekcyjne i rehabilitacyj-
ne dla dzieci. Łącznie przebadano 
grupę 1513 osób w wieku od 4 do 
14 lat. Rodzice uczestniczących 
w akcji dzieci musieli wyrazić pi-
semną zgodę na badania. Następ-
nie otrzymali szczegółowe wyni-
ki wraz z  konsultacją lekarską 
i  zaleceniami do ewentualnych 
zajęć korekcyjnych. Obecnie 
w ramach projektu prowadzone 
są zajęcia korekcyjne, rehabilita-
cyjne oraz sportowe i rekreacyj-
ne, do końca 2009 roku odbyło 
się ponad 2000 godzin zajęć. Do-
datkowo dzięki projektowi odby-
wa się szereg szkoleń dla rodzi-
ców z zakresu dietetyki oraz re-
habilitacji wad postawy.

Ważne terminy inwestycyjne
W sierpniu ubiegłego roku udało 
się na drodze przetargu nieogra-
niczonego wyłonić wykonaw-
cę projektu. Zakończenie budo-
wy czterech stref rekreacyjnych 
planowane jest na 15.11.2010 r. 
Cały projekt ma zostać rozliczo-
ny do 31 marca 2011 roku. Po za-
kończeniu budowy fi nansowanie 
działania tych stref oraz wszelkie 
koszty prac remontowych i mo-
dernizacyjnych pokrywać bę-
dzie Gmina Michałowice. 
 Otwarte strefy rekreacyjne 
będą miały charakter ogólno-
dostępny i otwarty. Korzystanie 
z nich będzie nieodpłatne. 

Książenice to wieś w gminie Grodzisk z pozoru niczym niewyróżniająca się 
spośród innych okolicznych wsi. 
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• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej

• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga

• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób

• bezpieczeństwo

• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki

• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym

•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)

• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła 

przedmiotowe

• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu

• własna biblioteka

• stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne

• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie)

• taniec

• koło strzeleckie

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

Z UPRAWNIENIAMI 

SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Gimazjum 
Społeczne 

Z UPRAWNIENIAMI 

SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Karolina Gontarczyk

Publiczne i prywatne, 
profi lowane i ogólne, licea, 
technika, szkoły wyższe – 
którą z nich wybrać, żeby 
w przyszłości zdobyć dobry 
zawód? Takie pytanie zadaje 
sobie każdy uczeń kończący 
gimnazjum. Sprawdziliśmy, 
jakie placówki ma do wyboru 
młodzież z naszego regionu.

Większość uczniów, którzy po 
szkole gimnazjalnej chcą konty-
nuować naukę, wybiera dzienne 
licea ogólnokształcące. W Prusz-
kowie i okolicach do wyboru jest 
kilkanaście placówek tego ty-
pu. Do najpopularniejszych na-
leżą licea państwowe. Znajdują 
się one w: Pruszkowie, Grodzi-
sku Mazowieckim, Milanówku, 
Piastowie, Błoniu, Komorowie, 
Brwinowie i  Ożarowie Mazo-
wieckim. Większość z nich reali-
zuje  nowatorskie programy na-
uczania, dostosowane do obec-
nych potrzeb rynku zawodowe-
go. Na przykład w pruszkowskim 
Zespole Szkół Technicznych 
i  Ogólnokształcących przy ul. 
Gomulińskiego uczniowie ma-
ją do wyboru klasy o profi lach: 
informatycznym, turystyczno - 
językowym, humanistycznym 
i sportowym, a w Zespole Szkół 
im. F. Nansena w Piastowie – kla-
sę humanistyczną z rozszerzoną 
nauką języków obcych, przyrod-
niczo - sportowo - informatycz-
ną, wojskową i informatyczno - 
medialną.
 W ogólnokształcących szko-
łach średnich w naszym regionie 
poziom nauczania jest bardzo 

wysoki. Jak zapewniają ich wła-
dze, większość absolwentów bez 
problemów zdaje maturę i dosta-
je się na wyższe uczelnie publicz-
ne. Szkoły szczycą się również 
kulturalną i miłą atmosferą oraz 
dobrym wyposażeniem pracow-
ni przedmiotowych.
 Kto chciałby pogodzić pra-
cę z nauką w systemie wieczoro-
wym lub zaocznym może skorzy-
stać z szerokiej oferty liceów dla 
dorosłych. Takie placówki znaj-
dują się w Pruszkowie i Grodzisku 
Mazowieckim. Są to przeważnie 
szkoły płatne, koszt nauki wy-
nosi od 30 złotych miesięcznie. 
To niższe ceny niż te obowiązu-
jące w społecznych liceach ogól-

nokształcących, gdzie za miesiąc 
nauki trzeba zapłacić od 400 do 
800 złotych miesięcznie.
 Dużym powodzeniem 
wśród uczniów cieszą się obec-
nie licea profilowane. Można 
w  nich zdobyć nie tylko grun-
towne wykształcenie ogólno-
kształcące, ale również konkret-
ny zawód. W Pruszkowie jest to 
liceum biznesowe, w Grodzisku 
Mazowieckim – liceum o  kie-
runku kształtowanie środowi-
ska i  zarządzanie informacją, 
zaś w Milanówku -  ekonomicz-
no - administracyjno - socjalne.
 Szeroką ofertę mogą zna-
leźć również zwolennicy tech-
ników. Do wyboru są, mię-

dzy innymi: Zespół Szkół im. 
St. Staszica w  Pruszkowie, 
w skład którego wchodzą tech-
nika: budowlane, drogownictwa, 
ochrony środowiska, informa-
tyczne i  ekonomiczne. W  Gro-
dzisku Mazowieckim mieści się 
technikum samochodowe, ga-
stronomiczne i hotelarskie, zaś 
w Milanówku - technikum eko-
nomiczne. Przyszli ogrodnicy 
mogą nauczyć się tego zawodu 
w  zespole szkół w  Błoniu, tam 
również mieści się technikum 
technologii żywności. Zasadni-
czą Szkołę Zawodową można 
ukończyć w  Pruszkowie, Gro-
dzisku Mazowieckim, Milanów-
ku i Piastowie.
 Modną i pożądaną obecnie 
na rynku pracy profesją jest za-
wód fizjoterapeuty. Studia na 
tym kierunku prowadzi Pod-
kowiańska Wyższa Szkoła Me-
dyczna im. Z. i J. Łyko z siedzibą 
przy ul. Modrzewiowej w Pod-
kowie Leśnej. Wśród szkół wyż-
szych można również skorzy-
stać z  oferty Wyższej Szkoły 
Kultury Fizycznej i  Turystyki 
w Pruszkowie. W Podkowie Le-
śnej ma swoją siedzibę Wyższa 
Szkoła Teologiczno - Humani-
styczna, a w Nadarzynie – Wyż-
sza Szkoła Fundacji Kultury 
Informatycznej. 

Liceum, technikum, a może szkoła zawodowa?

Magda, 20 lat, absolwentka liceum ZSTiO w Pruszkowie 
-  Zdecydowałam się na liceum w ZSTiO, ponieważ chciałam iść 
do dobrej szkoły. Bardzo miło wspominam swój ogólniak. Cho-
ciaż poziom był wysoki, trzeba było sporo się uczyć, to nie żałuję. 
Dzięki temu bez problemu dostałam się na studia.

Marcin, 16 lat, uczeń liceum profilowanego w Zespole Szkół nr 1
- Chodzę do „budowlanki”, ponieważ chciałbym w przyszłości 
zajmować się drogownictwem, a tutaj akurat jest klasa o tym pro-
fi lu. Lubię tą szkołę, chociaż czasami nauczyciele za dużo wyma-
gają. Najgorszy jest polski i historia, reszta jakoś ujdzie w tłoku.

Ania, 18 lat, uczennica Podkowiańskiego Liceum Społecznego:
- O wyborze mojej szkoły zadecydowali właściwie rodzice, bo nie 
chcieli, żebym chodziła do państwowego ogólniaka, w którym 
klasy liczą po 30 uczniów. W Podkowie jest ok., właściwie wszy-
scy się znamy, można powiedzieć, że panuje tu rodzinna atmosfe-
ra. Na studia chciałabym jednak dostać się na państwową uczel-
nię, może nawet pomyślę o wyjeździe za granicę.

Marcin, 16 lat, uczeń Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie:
- Szkoła jest całkiem fajna i nauczyciele wyroumiali . Szkołę 
wybrałem sam i nie żałuję tej decyzji. Poznałem tu świetnych 
ludzi, z którymi będe trzymał kontakt pewnie do końca życia.

Edyta, 17 lat, uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Milanówku:
- Chodzę do zawodówki, do klasy handlowej, uczę się na ekspe-
dientkę. Wiem, że w tym fachu zawsze znajdę pracę, może nie 
najlepiej płatną, ale to lepsze niż nic. Cały czas zastanawiam się 
nad wyjazdem do Londynu, dlatego porządnie przykładam się do 
nauki angielskiego.

Co sądzą uczniowie?
SONDA

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Pruszkowie prowadzi rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011

Zapewniamy:
• wysoki poziom nauczania,

• bogaty program zajęć 
pozalekcyjnych,

• opiekę psychologa i pedagoga,

• indywidualizację nauczania i 
wychowania także dla uczniów klas 
sportowych,

• obozy sportowe, językowe, 
wycieczki krajowe i zagraniczne

• życzliwą kadrę pedagogiczną

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Liceum Ogólnokształcące 
3 lata

klasa informatyczna
język angielski, język niemiecki, 
rozszerzony program matematyki, 
informatyki

klasa językowo-turystyczna
język angielski, język niemiecki, 
rozszerzony program języka 
angielskiego, geografi

klasa humanistyczna
język angielski, język francuski, 
rozszerzony program historii, 
WOS-u

dyscypliny sportowe:
• koszykówka chłopców i dziewcząt
• piłka nożna chłopców
• piłka siatkowa dziewcząt
• lekkoatletyka

kandydaci do szkoły powinni 
posiadać:

• bardzo dobry stan zdrowia 
potwierdzony zaświadczeniem 
lekarza medycyny sportowej

• pisemną zgodę rodziców

Pierwszym etapem w rekrutacji 
jest przystąpienie do testu 
sprawnościowego

• 27 maja (czwartek) godz. 15.30 - 
siatkówka dziewcząt, lekkoatletyka

• 28 maja (piątek) godz. 15.30 - 
koszykówka, piłka nożna chłopców

W ramach szkolenia sportowego szkoła 
organizuje zajęcia na basenie, wyjazdy 
sportowe.

Liceum Ogólnokształcące 
Sportowe 3 lata

Gimnazjum Sportowe
dyscypliny sportowe:

• koszykówka chłopców
• koszykówka dziewcząt
• piłka nożna chłopców
• piłka siatkowa dziewcząt
• piłka ręczna chłopców
• lekkoatletyka

język angielski, język niemiecki, 
język francuski

kandydaci do szkoły powinni 
posiadać:

• bardzo dobry stan zdrowia 
potwierdzony zaświadczeniem 
lekarza medycyny sportowej

• pisemną zgodę rodziców

Pierwszym etapem w rekrutacji 
jest przystąpienie do testu 
sprawnościowego

• 29 maja (sobota) godz. 10.00 - 
wszystkie dyscypliny

W ramach szkolenia sportowego szkoła 
organizuje zajęcia na basenie, wyjazdy 
sportowe.

Absolwentom Gimnazjum Sportowego 
ZSTiO zapewnia kontynuację nauki w 
Liceum Ogólnokształcącym

dni 
otwarte

22 marca g. 18.00
12 kwietnia g. 18.00
10 maja g. 18.00

Pruszków, ul. Gomulińskiego 2, tel. 022 758 89 62, 63;  fax. 022 758 89 64, www.zstiopruszkow.neostrada.pl
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Centrum Edukacyjne PERFEKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

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

WWW.SZKOLYDLADOROSLYCH.PL

„MOBILNI ZAWODOWO I GOTOWI NA NOWE WYZWANIA”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczniom Techników i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
naszej szkoły oferujemy w ramach Projektu:

• koła zainteresowań

• kluby językowe i zawodowe oraz sekcje sportowe 

• zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, 

• warsztaty, szkolenia i praktyki - partner

oraz

atrakcyjny system motywacyjny:

• możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów

     i dodatkowych uprawnień zawodowych,

• obozy sportowe, 

• wycieczki zagraniczne

Zasadniczej Szkoły Zawodowej

KLASY WIELOZAWODOWE

Patrz z w zakładce „Krótki  

przewodnik po zawodach...”

www.zsnr1-pruszkow.com

Technikum:

• Budownictwa

• Drogownictwa 

• Ochrony Środowiska.

• Informatycznego

• Ekonomicznego

• Pojazdów Samochodowych

Liceum Profilowanego:

• Profil usługowo-gospodarczy

• Profil ekonomiczno- 

administracyjny

W roku szkolnym 2010/2011  zapraszamy Kandydatów do:

Zespół Szkół nr1 im. Stanisława Staszica
ul. Promyka 24/26;  05-800 Pruszków
tel. 22 758 86 54   

www.zsnr1-pruszkow.com

REKLAMA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH SPOŁECZNEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

DOŁĄCZ DO NAS!

JEDYNA TAKA SZKOŁA 
W POWIECIE

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zespół Szkół im. F. Nansena
ul. Namysłowskiego 11
05-820 Piastów
tel/fax (0-22) 723-65-85
lonansen@poczta.onet.pl

22 marca

19 kwietnia

15 i 17 maja

godz. 17:00

DNI 
OTWARTE

www.lonansen.republika.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- humanistyczna

- przyrodniczo-sportowo-informatyczna 

- wojskowa

- informatyczno-medialna NOWOŚĆ!

LICEUM PROFILOWANE
- profil ekonomiczno-administracyjny: 
   kierunek policyjny

- profil socjalny 

- profil usługowo-gospodarczy

- profil zarządzanie informacją

TECHNIKUM
- technik analityk

Zespół Szkół im. F. Nansena
w Piastowie

Dwie pracownie informatyczne 
(dostęp do internetu DSL4000)

Biblioteka Multimedialna 
(8 komputerów z Combo, skaner, 
ksero, drukarka, prasa, 18 tys 
książek)

Pracownie: chemiczna, 
biologiczna, fizyczna, 
geograficzna, językowe

Wybór języków spośród: 

-  angielskiego

-  niemieckiego, 

-  rosyjskiego,

-  francuskiego 

Sala konferencyjna

Samorząd Szkolny

Rzecznik Praw Ucznia

Bogate życie kulturalne i 
artystyczne

Radiowęzeł (uczniowski)

Aula widowiskowa

Sala gimnastyczna

Siłownia, Sala do samoobrony

Stoły to tenisa stołowego 

Trzy ziemne korty tenisowe

Boisko do koszykówki

do piłki siatkowej

do piłki nożnej

Judo, taniec towarzyski

Bufet

Przyjazna kadra nauczycielska 
o wysokich kwalifikacjach

Pomoc i porady pedagoga

Gabinet lekarski 

OFERUJEMY

PRUSZKÓW  Na ostatniej sesji 
Rady Miasta Pruszkowa podję-
to uchwały, które korygują ob-
wody dwóch szkół gimnazjal-
nych. Zmiany dotyczą gimna-
zjum nr 1 i gimnazjum nr 3. 

Sprawy szkolnictwa zdomino-
wały porządek obrad sesji Ra-
dy Miasta. Głosowanie jednak 
przebiegło sprawnie. Przy jed-
nomyślności radnych podję-
to uchwały, które ustalają no-
wy przebieg granic obwodów 
dwóch gimnazjów na terenie 
Pruszkowa.
 Przyczyny zmian tkwią 
w  przejęciu przez miasto "je-
dynki", która od kilku lat była 
w gestii władz powiatu. Po ogól-
nopolskiej reformie szkolnictwa 
w  1999 roku gimnazja trafiły 
pod skrzydła gmin. Gimnazjum 
nr 1 ulokowano w  domu kate-
chetycznym przy ul. Helenow-
skiej. Ze względu na złe warun-
ki lokalowe jednostkę postano-
wiono przekazać pod kuratelę 
powiatu. Ten zobowiązany był 
do ulokowania szkoły w budyn-
ku przy ul. Daszyńskiego, gdzie 
mieści się liceum im. Tomasza 
Zana. 
 Do przenosin gimnazja-
listów ostatecznie nie doszło. 

Zmiany "na papierze" spowodo-
wały jednak, że osoby mieszka-
jące bliżej ul. Daszyńskiego we-
dług rejonizacji przypisane były 
do gimnazjum na osiedlu Sta-
szica. W ubiegłym roku "jedyn-
ka" wróciła pod skrzydła miasta, 
a teraz unormowano sprawę re-
jonizacji.
 W związku ze zmianą gra-
nic obwodu gimnazjum nr 1, 
musiały zajść również zmiany 
obwodu gimnazjum nr 3 przy 
Al. Wojska Polskiego.
 Podczas czwartkowej sesji 
do obwodów kilku szkół pod-
stawowych dopisano ulice, któ-
re powstały w ostatnich trzech 
latach. W związku z budową no-
wego przedszkola przy ul. Antka 
zmodyfikowano również plan 
sieci publicznych przedszkoli.

Granice obwodu dla gimnazjum 
nr 1 przy ul. Helenowskiej:
Od północy granicę stanowi 
ul. Akacjowa i część ul. Powstań-
ców, od wschodu ul. Plantowa, 
od południa część Wojska Pol-
skiego, a od zachodu Działkowa 
do skrzyżowania z Akacjową.

Granice obwodu dla gimnazjum 
nr 3 przy Al. Wojska Polskiego:
Od północy granicę stanowi 

linia kolejowa Warszawa - Skier-
niewice do kładki przy stacji PKP 
i ul. Kościuszki do ul. Prusa. Od 
wschodu granica obwodu bie-
gnie częścią ul. Prusa, dalej frag-
mentem Ceramicznej, Komorow-
skiej do Brzozowej. Od południa 
granicę wytycza ul. Brzozowa, 
a  od zachodu część Al. Wojska 
Polskiego, następnie Plantowa, 
Powstańców, Akacjowa i północ-
ny odcinek Działkowej. 

mm - wpr24.pl

Zmiany rejonizacji 
w pruszkowskich szkołach 

ogloszenia.wpr24.pl

Bezpłatne ogłoszenia
w internecie

ogllloszenia wpr24

p g
w intern
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przez nich szkoły. Absolwenci 
naszych techników są poszu-
kiwanymi pracownikami. Dzię-
ki zdobytemu wykształceniu 
dość szybko awansują na niższe 
i średnie stanowiska kierowni-
cze kadry technicznej. Odby-
wane w trakcie nauki praktyki 
zawodowe w  renomowanych, 
międzynarodowych firmach 
dają absolwentom naszych 
techników dodatkowe prefe-
rencje na rynku pracy.

 Potwierdzają to też szefowie 
firm współpracujących z ZS nr 1. 
Wielu z nich od dawna stawia na 
ścisłą współpracę ze szkołą w na-
dziei na dobre wykształcenie i wy-
łowienie dla siebie przyszłej śred-
niej kadry kierowniczej. Nie kryją 
się z takim widzeniem sprawy na 
przykład szefowie międzynarodo-
wej firmy budowy dróg Strabag, 
która bardzo mocno zaangażowała 
się w tą współpracę.
 - Nam są bardzo potrzebni no-
wi, młodzi pracownicy po techni-
kach, bo brakuje dobrej  kadry tech-
nicznej – mówił niedawno jeden 

z dyrektorów Strabaga – Mają na-
wet większe perspektywy rozwoju 
zawodowego niż młodzi inżynie-
rowie po uczelniach technicznych. 
Ich rozwój zawodowy jest bar-
dziej naturalny, oparty o rzeczywi-
stą praktykę w zawodzie, a nie tyl-
ko o  przygotowanie teoretyczne. 
Zresztą wielu z tych techników, już 
u nas pracując, uzupełnia wyższe 
studia i dla nas to jest najlepsza dro-
ga wykształcenia sobie przyszłej ka-
dry zarządzającej firmą.

  Trudno się dziwić takiemu 
podejściu pracodawców. Dzięki 
wieloletnim tradycjom i  reno-
mie dobrej szkoły technicznej, 
opuszczający ją absolwenci są 
na rynku pracy naprawdę po-
szukiwanymi pracownikami. 
Tym bardziej, że obecnie reali-
zowany przez ZS nr 1 unijny pro-
gram „Mobilni zawodowo i go-
towi na nowe wyzwania” znacz-
nie wzbogaca nie tylko sam pro-
gram nauczania, ale i wyposa-
żenie dydaktyczne szkoły, a to 
ma bezpośrednie przełożenie 
na uzyskiwane efekty. 

      Gimnazjalistów i ich rodziców pragnących zapoznać się z możliwościami 
i ofertą Zespołu Szkół nr 1 im Stanisława Staszica w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26, 
dyrekcja i uczniowie szkoły zapraszają na  DNI OTWARTE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – 
18 marca i 27 kwietnia 2010 r.

Panuje powszechne przekona-
nie, że licea dają lepsze wykształ-
cenie ogólne i w związku z tym 
lepiej przygotowują do podjęcia 
studiów na wyższych uczelniach. 
To z tego względu już od lat rynek 
pracy przepełniony jest maturzy-
stami po ogólniakach, którzy nie 
dostawszy się na studia, stają na-
gle przed koniecznością wybo-
ru: „co dalej?!”. Brak konkretnego 
przygotowania zawodowego po-
woduje, że o znalezieniu dobrej, 
satysfakcjonującej pracy moż-
na w tej sytuacji tylko pomarzyć. 
Rosną więc rzesze sfrustrowa-
nych młodych ludzi, podejmują-
cych byle jaką pracę poniżej swo-
ich możliwości i oczekiwań, ale 
zmuszonych do tego sytuacją ży-
ciową. Ich mniej zaradni koledzy 
powiększają zaś szeregi młodych 
bezrobotnych, którzy pozostając 
na rodzicielskim garnuszku, cze-
kają na następną szansę zdawa-
nia na studia w kolejnych latach.
 - A przecież tak nie musi być 
– mówi Iwona Lewandowska, wi-
cedyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. 
Stanisława Staszica w Pruszko-
wie – Wielu z tych młodych ludzi 
już na etapie gimnazjum prze-
jawia zainteresowania konkret-
nymi dziedzinami, które mogli-
by rozwijać w  umiejętności za-

wodowe, gdyby wybrali dalsze 
kształcenie w technikum, a nie 
w  liceum. Taki wybór w  żaden 
sposób nie ogranicza przecież 
aspiracji na zdobycie wyższego 
wykształcenia, a wręcz daje moż-
liwość bardziej wszechstronnego 
rozwoju zgodnie z zainteresowa-
niami. Program i poziom naucza-
nia przedmiotów ogólnokształ-
cących w  naszych technikach 
jest dokładnie taki sam jak w lice-
ach, a że dochodzą do tego jeszcze 
przedmioty kierunkowe, to dlate-
go nauka w technikum trwa o rok 
dłużej. Ale za to nasi absolwenci 
oprócz matury, która daje im pra-
wo do zdawania na wyższe stu-
dia, uzyskują także w wybranym 
przez siebie kierunku dyplom 
kompetencji zawodowych. Ten 
dokument jest honorowanym we 
wszystkich krajach Unii Europej-
skiej certyfi katem potwierdzają-
cym ukończenie średniej szkoły 
technicznej i uzyskanie kwalifi -
kacji zawodowych w  wybranej 
dziedzinie.
  - Absolwenci średnich 
szkół zawodowych w  kierun-
kach technicznych nie ma-
ją najmniejszych kłopotów ze 
znalezieniem dobrej pracy – po-
twierdza Violetta Glembin, zaj-
mująca się doradztwem zawo-

Technik na wagę złota
CO DALEJ GIMNAZJALISTO? Liceum czy technikum? To dylemat, przed którym stają obecnie zdolniejsi uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych. 
Rozsądna, chłodna kalkulacja wszystkich „za” i „przeciw” wskazuje na to drugie rozwiązanie.

DNI OTWARTE

„Nowoczesne tablice interaktywne i pracownie specjalistyczne to tylko część 
bogatego zaplecza dydaktycznego dawnej pruszkowskiej „budowlanki””

„Konsument w sieci” tak 
brzmiała nazwa konkursu pla-
stycznego dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych z tere-
nu naszego powiatu zorgani-
zowanego pod honorowym 
patronatem Starosty Powiatu 
Pruszkowskiego przez Powia-
towego Rzecznika Konsumen-
tów. Tegoroczna edycja kon-
kursu dotyczyła praw klien-
tów sklepów internetowych. 
W trakcie lutowej sesji Rady 
Powiatu Pruszkowskiego od-
było się uroczyste ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród 
laureatom i wyróżnionym 
uczestnikom konkursu. Zwy-
ciężczynią została uczennica 
Zespołu Szkół nr 1 im. St, Sta-
szica – Paula Nędzarek, która 
w nagrodę otrzymała kamerę 
cyfrową. Miejsce drugie i na-
grodę cyfrowy aparat fotogra-
fi czny otrzymał Michał Rybar-
czyk z L.O. im. A. Mickiewicza 
w Piastowie, a trzecie i nagro-
dę w postaci odtwarzacz mul-

timedialnego uczennica Ze-
społu Szkól im. F. Nansena w 
Piastowie Sylwia Krekora. Wy-
różnienia w konkursie i odtwa-
rzacze MP3 otrzymali; Marcin 
Wójcicki z L.O. Im. A.Mickie-
wicza w Piastowie oraz tan-

dem autorski uczennic Izabela 
Kondracka i Marta Miler z L.O. 
im. T. Kościuszki w Pruszko-
wie. Pracę Pauli Nędzarek zdo-
bywczyni pierwszej nagrody 
dodatkowo uhonorowano pu-
blikacją w Gazecie WPR.

Zdobywczyni głównej nagrody konkursu Paula Nędzarek, uczennica Ze-
społu Szkół nr 1 im St. Staszica [Fot: bs]

Konkurs rozstrzygniety, 
nagrody rozdane

Stypendia Starosty Prusz-
kowskiego przyznawane bę-
dą uczniom za szczególne 
osiągnięcia, za wyniki w na-
uce, za wyniki sportowe 
oraz za wybitne osiągnięcia 
w  dziedzinie kultury i  sztu-
ki. Stypendium za wyniki 
w  nauce przyznawane bę-
dzie uczniom, którzy w roku 
szkolnym osiągnęli średnią 
ocen co najmniej: w przypad-
ku gimnazjum 5,0, w  szko-
łach ponadgimnazjalnych 
4,75. Uczniowie powinni do-
datkowo wykazać się wzoro-
wą oceną z zachowania oraz 
spełniać dwa z trzech kryte-
riów: 
- wykazywać szczególne za-
interesowania (wyrażone 
ocena celującą) w przedmio-
tach humanistycznych, ma-
tematyczno-przyrodniczych 
lub artystycznych; 
- reprezentować szkołę w po-

nadpowiatowych konkur-
sach przedmiotowych, arty-
stycznych lub sportowych, 
uzyskując co najmniej status 
fi nalisty;
- działać aktywnie w  szkol-
nych lub pozaszkolnych or-
ganizacjach społecznych. 
 Stypendia za wyniki 
sportowe dotyczą uczniów, 
którzy w  zawodach sporto-
wych o  zasięgu ponadwo-
jewódzkim zajęli I, II lub III 
miejsca. Podobne kryteria 
stosuje się za osiągnięcia 
w  dziedzinie kultury i  sztu-

ki, w tym przypadku stypen-
dium przyznaje się uczniom, 
którzy w konkursach o zasię-
gu ponadwojewodzkim zajęli 
I, II, III miejsca.
 Kandydatów do stypen-
dium Starosty wyłaniają Ra-
dy Pedagogiczne poszczegól-
nych szkół a wnioski o przy-
znanie stypendium składają 
ich dyrektorzy do 15 czerwca 
każdego roku szkolnego. Sty-
pendium przyznawane jest 
jednorazowo i wypłacane bę-
dzie po zakończeniu każdego 
roku szkolnego.

Stypendia Starosty Pruszkowskiego 
Rada Powiatu Pruszkowskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę 
ustalającą zasady udzielania stypendiów Starosty Pruszkowskiego. 
Stypendium przeznaczone jest dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski. 

Za wyniki w nauce: 3 000 zł

Za wyniki sportowe i w dziedzinie kultury i sztuki: 4 000, 
3 000 i 2 000 zł odpowiednio za zajęcie I, II, lub III miejsca.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

dowym w  Starostwie Powiatu 
Pruszkowskiego. Szkoły stara-
ją się współpracować z  praco-
dawcami z naszego terenu w ra-
mach odbywania przez uczniów 

praktyk zawodowych. Nawią-
zane kontakty bardzo często 
odnoszą taki skutek, że praco-
dawcy chętnie zatrudniają tych 
praktykantów po ukończeniu 
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza  do uczestnictwa

 w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w gminie Brwinów 
Nieruchomość o nr ew. 155 o pow. 0,3145 ha, położona przy ul. Żwirowej róg Środkowej w Brwinowie, obręb 14 uregulowana w księdze 
wieczystej WA1P/00048186/2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. 
Teren nie posiada obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan taki jest w trakcie opracowania. W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów – tereny urbanizowane-obszary o wiodącej funkcji mieszkaniowej: 
strefa mieszkaniowa zainwestowana, teren ten położony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.
Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 102/06 znak: WKZ D.ST.41140-2/10339/2005/2006 z dnia 20.01.2006 r. działka nr ew. 155 obręb 
14 w Brwinowie została wpisana do rejestru zabytków województwa mazowieckiego jako otoczenie willi „Tonasze” (lub „Pod Wiatrakiem”) położonej 
w Brwinowie przy ul. Żwirowej 4. 

Opis nieruchomości.
Na działce będącej przedmiotem sprzedaży znajduje się budynek o pow. ok. 35 m2, który bez-umownie zajmuje rodzina wobec, której orzeczono 
wyrok eksmisyjny
cena brutto działki zabudowanej:
wartość działki    -   731 287,00 zł
wartość budynku -     89 876,00 zł
razem wartość 821 163,00 zł
Wylicytowana  cena brutto składa się z ceny netto  i podatku VAT w wysokości - zw

Przetarg  odbędzie się w dniu 25 marca 2010 r. o godz. 1400 w budynku Urzędu  Gminy w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w Sali konferencyjnej. 
Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  w gotówce, do dnia 19 marca 2010 r. 
włącznie, w kasie Urzędu lub na konto Urzędu  79 9291 0001 0097 6738 2000 0010.
Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do zapoznania  się z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania przestrzennego 
i  złożenia w tym względzie oświadczenia przed przystąpieniem  do przetargu. Osoby prawne i prowadzące działalność gospodarczą, przystępujące  
do przetargu, zobowiązane są do przedstawienia wypisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Termin podania do publicznej wiadomości – termin wywieszenia ogłoszenia w dniu 06 stycznia 2010 r. Data zdjęcia ogłoszenia w dniu 
25  marca 2010 r. 

Informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój 204. Tel. (0-22) 738-26-13 lub (0-22)  
738-26-53  fax (0-22) 729-56-64

Andrzej Guzik
Burmistrz Gminy Brwinów

W związku ze zbliżającym się terminem składania 
zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku 
podatkowym 2009, który upływa w dniu 30 kwiet-
nia 2010 roku (art. 45 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 

U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) uprzejmie in-
formuję, że w dniach 18 marca  i 22  kwietnia  2010 roku od 
godz. 9.00 do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. 
Grodziskiej 12 (parter sala konferencyjna) pracownik 
Urzędu Skarbowego w Pruszkowie będzie przyjmo-

wał zeznania podatkowe za rok 2009 od mieszkań-
ców Gminy Brwinów oraz udzielał informacji w za-
kresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Urszula Skolasińska
Sekretarz Gminy Brwinów

Rozlicz się z fi skusem
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 GRODZISK MAZ.

Teatr Latte – Czupurek
Centrum Kultury zaprasza 8 marca 
(poniedziałek) na spektakl dla dzieci 
w wykonaniu dorosłej grupy teatralnej 
„Latte” – pt.: „Czupurek”.
Start godz. 18:30, Bilety: 5 i 10PLN, 
Miejsce: sala widowiskowa

 KOMORÓW

Uroczyste Obchody 
Międzynarodowego Dnia Kobiet
Stowarzyszenie K40 zaprasza 
8 marca (poniedziałek) na Uroczyste 
Obchody Międzynarodowego Dnia Ko-
biet. Wieczór poprowadzi Katarzyna Pa-
kosińska przy udziale Kabaretu Skeczów 
Męczących.
Start godz. 19:30, Panie - wstęp wol-
ny, panowie - dobrowolna wrzutka do 
puszki, Miejsce: Oberża u Michała", 
Kolejowa 9

 MILANÓWEK

Wieczór piosenki 
polskiej i rosyjskiej
6 marca (sobota) w Centrum Kultu-
ry odbędzie się Wieczór piosenki pol-
skiej i rosyjskiej - Katarzyna Skarżanka 
– śpiew, Lena Ledoff – piano. 
Start godz. 20:00, Bilety: 25 PLN, 
Miejsce: Kawiarenka "u Artystek", 
Warszawska 36

Koncert Zbigniewa Wodeckiego
Z okazji dnia kobiet Centrum Kultury za-
prasza 7 marca (niedziela) na Koncert 
Zbigniewa Wodeckiego. Kto nie słyszał 
takich przebojów jak „Zacznij od Bacha”, 
„Izolda”, czy „Chałupy”? Dzięki pszczółce 
Mai znają go nawet dzieci.
Start godz. 16:00, Bilety: Panie bez-
płatnie za okazaniem zaproszeń, Pa-
nowie 25PLN, Miejsce: Miejska Hala 
Sportowa nr 1, Żabie Oczko 1

Otwarcie Roku Chopinowskiego
12 marca (piątek) w Centrum Kultu-
ry odbędzie się Otwarcie Roku Chopi-
nowskiego - Koncert fortepianowy prof. 
Kazimierza Gierżoda.
Start godz. 19:00, Wstęp wolny

Jerzy Filar "u Artystek"
Milanowskie Centrum Kultury zaprasza 
13 marca (sobota) na koncert Jerzego 
Filara z programem Biesiada z Balladą. 
Program ten oparty jest na piosenkach 
turystycznych, ogólnie znanych - czę-
sto śpiewanych przy ognisku, na rajdach 
i biesiadach.
Start godz. 19:00, Bilety 25PLN

 NADARZYN

Z cyklu „Akademia bez indeksu”
Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza 
6 marca (sobota) na spotkanie z cyklu 
„Akademia bez indeksu” - Historia Mło-
chowa - prezentacja multimedialna prof. 
Mirosławy Chrzanowskiej.
Start godz. 18:00, Wstęp wolny

 OTRĘBUSY

Koncert Zespołu "Mazowsze" 
Z piosenką przez świat
19 marca (piątek) w sali "Matecznika 
Mazowsze" odbędzie się koncert pod-
czas, którego zostaną zaprezentowane 
pieśni i tańce ze wszystkich stron świa-
ta. Podczas tej artystycznej wycieczki  
poznają Państwo  urokliwe zakątki i bo-
gatą kulturę innych krajów . 
Start godz. 19.00, Bilety od 45 PLN do 
nabycia w Karolinie w kasie Zespołu tel. 
22 208 81 08 
Przejazd kolejką WKD z ważnym bi-
letem na koncert w obie strony jest 
bezpłatny.

 PODKOWA LEŚNA

Wernisaż wystawy fotografi i Zofi i 
Zwierzchowskiej – Hajnosz
CKiIO zaprasza 6 marca (sobota) na Wer-
nisaż wystawy fotografi i Zofi i Zwierz-
chowskiej – Hajnosz pt.: „Widok z okna”. 
Start godz. 17:00, Wstęp wolny

Chopin w Kasynie
7 marca (niedziela) odbędą się spo-
tkanie z cyklu „Chopin w Kasynie”. „Cho-
pin w Kasynie" to cykl niedzielnych reci-
tali fortepianowych zorganizowanych we 
współpracy z Towarzystwem im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie. 
Start godz. 16:00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

 PRUSZKÓW

Spotkanie z Wiesławem Ochmanem
7 marca (niedziela)  w Spółdzielczym 
Domu Kultury przy ul. Hubala 5 odbędzie 
się spotkanie z Wiesławem Ochmanem 
- nie tylko najsłynniejszym polskim te-
norem, ale też znakomitym malarzem 
i wziętym gawędziarzem. 
Start godz. 17:00

„Piosenka jest dobra na 
wszystko…”
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
7 marca (niedziela) na koncert ze-
społu Kamyk - „Piosenka jest dobra na 
wszystko…”
Start godz. 16:00, Wstęp wolny

Archeologiczna Mapa Polski
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego zaprasza na cykl prelekcji 
- Archeologiczna Mapa Polski – lubuskie.
- 9 marca (wtorek) - Prof. Andrzej Bu-

INFORMATOR KULTURALNY  •  Powiat Pruszkowki - Powiat Grodziski  •  5 - 19 marca 2010
ko, „Stołpie. Tajemnice kamiennej wieży”
-  16 marca (wtorek) - Mgr Barbara Nie-
zabitowska, „Ulów. Tajemnice starożyt-
nego Roztocza”
Start godz. 18:00

Poranek Teatralny dla Dzieci 
„Sznurkowe Skrzaty”
14 marca (niedziela) w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się spektakl 
w wykonaniu Artystów z Teatru „Wielkie 
Koło” - „Sznurkowe Skrzaty”.
Start godz. 12:00, Wstęp wolny

Jan Paweł II o naszych dziejach 
w XX wieku
11 marca (czwartek) w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się wykład  
profesora Marka Drozdowskiego: „ Jan 
Paweł II o naszych dziejach w XX wieku”. 
Fragmenty książki Warszawa żegna Ja-
na Pawła II przeczyta Stanisław Spara-
żyński.
Start godz. 17:00

Podzięka i hołd
Kobiety, Matki, Żony
Zbiorze Nieokreślony
Dzięki Wam.
Za wczoraj, dziś i jutro – 
Za dni darowane,
Za noce nieprzespane, 
Za wszystko!
…
Nie powiem nic już więcej – 
Bo brak mi słów w podzięce…

Waldemar Charzykowski,
czytelnik

PRUSZKÓW  Niecodziennym 
wydarzeniem była w dniu 
25 lutym uroczystość 
przekazania kluczyków do 
unikatowego elektrycznego 
pojazdu RE-VOLT panu 
Sławomirowi Wontruckiemu, 
prezesowi fi rmy LeasePlan z 
Warszawy, zwycięzcy licytacji 
zorganizowanej przez Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

Pieniądze za wylicytowany trój-
kołowiec – około 80 tys. zł - za-
siliły konto stowarzyszenia Jur-
ka Owsiaka. Tegoroczny dochód 
ze zbiórki i licytacji przeznaczo-
ny jest na rzecz dzieci z choroba-
mi onkologicznymi. 
 Licytowany egzemplarz po-
jazdu przekazany był wspólnie 
przez pruszkowską firmę Im-
pact Automotive Technologies 
oraz producentów filmu „Cia-
cho”, w którym  zagrał główną 
motoryzacyjną rolę. 

 Na uroczystość przyby-
li: Jurek Owsiak, Patryk Ve-
ga-reżyser filmu, Stanisław 
Szadkowski-prezes fi rmy Im-
pact AT oraz Jan Starzyński-
prezydent miasta Pruszkowa. 
Na krótko przed wręczeniem 
dokumentów i kluczyków Ju-

rek Owsiak dokonał specjal-
nego tuningu pojazdu, wy-
posażając siedzenie kierowcy 
w banknot 100 dolarowy, na 
pokrycie kosztów ewentual-
nego mandatu za przekrocze-
nie prędkości.

BS - wpr24.pl

RE-VOLT pomaga chorym dzieciom

Informator Kulturalny
Milena Sołtysiak
tel. 883 77 74 76
milena.soltysiak@gazetawpr.pl
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WSKFiT
Pruszków, ul. Staszica 1 
(obok Urzędu Skarbowego)

Magdalena Długosz
0-604-36-55-66;  

fitnessnrgclub@op.pl

Nieruchomości - do wynajęcia

Do wynajęcia mieszkanie 60m2 w 
Pruszkowie na os. Staszica. 3 pok., kuchnia 
umeblowana nowocześnie Blisko PKP, PKS 
SKM, WKD,. Katarzyna 664976395 cena 
1500 zł+prąd (ok 100zł)

Nieruchomości - sprzedam

Sprzedam dom 90m2, 1000m2 działka, 
wszystkie media, centrum Grodziska Maz. 
tel. 505 145 170

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

Nauka

Angielski dojeżdżam tel. 607 596 383 

Matematyka, nauczyciel: 603 713 495 

Automoto - kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, transport 
gratis, tel 502 234 080 

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  

Sprzedam lexus GS300 r.1995, czarny. 
Mazda 323GT 1,8 gaz. 605 263 633

Kupię

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę 
601 336 063, 500  034 552

Dam pracę

Do przetwórni warzyw, Dawidy k/Warszawy 
do obierania, produkcji i pakowania. 
Książeczka zdrowia. Tel. 022 720 57 42 w. 125

Osoby do pracy w ekskluzywnej kwiaciarni, 
Łazy  ul. Łączności 2g k/Magdalenki. 
Doświadczenie: kompozycje kwiatowe, 
obsługa klienta i komputera. Wiadomość 
pod nr tel 695 150 520. Zgłoszenia również 
na adres anielska@anielskakwiaciarnia.pl

Poszukuje pracownika do 
samodzielnego prowadzenia 
magazynu. Wymagane 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku, znajomość 
obsługi komputera (MS 
Offi ce, urządzenia biurowe) 
znajomość procedur przyjęcia 
towaru aż po jego wydanie. 
Mile widziane doświadczenie 
przy pracy z lekami. Oferowany 
pełen etat na umowę o prace. 
Zainteresowanych proszę o 
wysłanie CV na adres mailowy: 
biuro@pharmacare.pl

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

Przyjmę murarza i pomocnika na budowę 
tel. 605 520 114

Szukam niani 25-45 lat, od maja, obecnie 
córka ma 14 m-cy, opieka u nas w domu 
w g. 10-17/18 od pn do pt (pt do 15.30). tel. 
664-976-395 Grodzisk Maz

Szukam pracy
 
Emerytka zaopiekuje się dzieckiem na 
terenie Pruszkowa - Żbikowa tel.695 610 797 

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. 
PRUSZKÓW I OKOLICE 511 262 175

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

Antykwariat kupi księgozbiory tel. 22 622 11 54

Sprzedam

Drewno kominkowe sprzedam tel. 880 271 180 

Usługi

Anteny naziemne, satelitarne 519 877 401 

Anteny – montaż, serwis 603 375 875
 
ART - Komputery, montaż, rozbudowa, 
rozwiązywanie problemów. Tel. 798-080-790 

Badania geotechniczne gruntów protezy i 
dokumentacje studni, inne tel. 662 662 242, 
www.geotechnika-mazowsze.pl 

Budowa domów, obiektów i lokali 
użytkowych 605 377 805 

Docieplenia budynków tel. 669 016 207 

Domofony – montaż, serwis 603 375 875

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

Malowanie natryskowe agregatem, tanio, 
solidnie 602 719 024 

Montaż anten satelitarnych i 
naziemnych. Solidnie 505 295 065 

Do wynajêcia na cele us³ugowe nowy budynek wolnostoj¹cy   
w   Brwinowie (okolice centrum), o ca³kowitej powierzchni u¿ytkowej   
342 m2 + miejsca parkingowe.

Budynek podzielony jest na cztery lokale o powierzchni 85 m2   

Przeznaczenie: biura, gabinet stomatologiczny, specjalistyczne gabinety 
lekarskie, szko³a jêzykowa, klub malucha.

Tel : 509-505-643

Ceny og³oszeñ: od 2 z³ netto (2,44 z³ brutto) za s³owo. | Zasiêg: Brwinów, Grodzisk Maz., Janki, Komorów, Malichy, Micha³owice, Milanówek, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Podkowa Leśna, Raszyn

Biuro og³oszeñ:
Pruszków, ul. Boles³awa Prusa 19/7
tel/fax: (22) 728 18 64, 
kom: (0) 883 77 74 76,
email: ogloszenia@gazetawpr.pl

•  30.000 egzemplarzy: najwiêkszy nak³ad wśród gazet lokalnych w regionie 

•  pe³na wiarygodnośæ: jedyna gazeta w regionie wydawana w nak³adzie kontrolowanym!

•  internet: bezp³atnie og³osznie w internecie na 14 dni w serwisie ogloszenia.wpr24.pl

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

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

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

Remonty, wykończenia, gładź gipsowa, 
glazura, terakota, panele, ocieplenia 
tel. 662 506 029 

REMONTY. TANIO, SZYBKO. 504 254 479

Układanie kostki  brukowej. 
Kompleksowo 660 336 695

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

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

Usługi glazurnicze 609 316 765

„USŁUGI KSIĘGOWE” 
Katarzyna Chillon
Licencja MF 25957/01
• KPi|R
• księgi handlowe
• ryczałt
• ewidencje VAT
• płace i obsługa ZUS
• deklaracje i zeznania 

podatkowe
kontakt 506 11 00 86
e-mail: kasiachillo@interia.pl 

Złota rączka, drobne naprawy, montaże 
mieszkaniowe… 513 513 303

Bezpłatne ogłoszenia - ogloszenia.wpr24.pl
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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.


