
Renowacja pruszkowskiej koszykówki
„Koszykówka zeszła do podziemia.” 
„Starostwo i dyrektor klubu robią 
wszystko, by zabić młodzieżową 
koszykówkę w Pruszkowie.” 
Hala jest rozbierana. Trenerzy 
o utytułowanych nazwiskach 
i dorobku odsuwani są od 
pracy z młodzieżą. Budżet jest 
sukcesywnie obcinany. Sytuacja jest 
krytyczna. Temat od dwóch miesięcy 
jest intensywnie nagłaśniany: 
gości na łamach prasy, lokalnej 
telewizji kablowej, komentowany 
(anonimowo) jest w postach 
publikowanych na forum dotyczącym 
Pruszkowa. Postanowiliśmy 
sprawdzić jak jest w rzeczywistości.

Największe sukcesy sportowe prusz-
kowscy koszykarze odnosili w  la-
tach dziewięćdziesiątych. Przez de-
kadę grali w  ekstraklasie, dwukrot-
nie zdobywali mistrzostwo Polski 

WKD ogłosiła kolejny przetarg 
na zakup nowego taboru 
Rozmowa z Prezesem WKD, Grzego-
rzem Dymeckim o szczegółach  nowe-
go przetargu   CZY TAJ WIĘCEJ S3 

Jak przejść przez nowe Jerozolimskie?
Na 5 kilometrowym odcinku będą je-
dynie dwa skrzyżowania ze światłami 
- jedno w Regułach, drugie w Piasto-
wie…  CZY TAJ WIĘCEJ S4

Którędy dojedziemy na A2? 
Czy dojazd z Warszawy na autostradę 
A2 będzie odbywał się przez centrum 
Pruszkowa?  CZY TAJ WIĘCEJ S4

Co z Pałacykiem Porcelitu? 
Zarząd fi rmy „Long Bridge” nie pod-
jął jeszcze decyzji w tej sprawie. Cała 
nadzieja w konserwatorze zabytków. 

 CZY TAJ WIĘCEJ S5

Kto pomoże młodemu mistrzowi? 
Artur mieszka w Pruszkowie. Na tre-
ningi dojeżdża do Warszawy. Dla niego 
to poważna i kosztowna wyprawa… 

 CZY TAJ WIĘCEJ S6
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SAMOCHODY NA PODUSZKACH

Tel/Fax: 022 758 65 74 
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www.sklep.intrak.com.pl
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dzieci do lat 7 -30% 
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CENTRUM MODY w NADARZYNIE, AL. KATOWICKA 51,  05-830 NADARZYN

tel. 022 739 55 00  www.centrummody.com.pl
godz.otwarcia  pon-sob.: 10.00 - 18.00  ndz.: 10.00 - 15.00

ŚLUB? 
CEREMONIE? 
WAŻNE OKAZJE?

Pokonamy każde uzależnienie

www.bormed.pl

Oferujemy odtruwanie po:
- ciągach alkoholowych
- substancjach psychoaktywnych jak heroina, morfina, 

kokaina, marihuana, amfetamina
- lekach uspokajających, nasennych, przeciwbólowych

Stara Wieś, ul. Jemiołowa 70, 05-830 Nadarzyn
tel. (022) 739 94 71; kom. (0) 602 555 075

(w latach 1995 i 1997), odnosili sukce-
sy w europejskich pucharach. W pod-
stawowym składzie reprezentacyj-
nej drużyny występowali liczni wy-
chowankowie MOS-u. Główni spon-

sorzy klubu, którego nazwę nosili na 
koszulkach pruszkowcy zawodnicy, 
zmieniali się jak w kalejdoskopie. Ma-
zowszanka, Pekaes, Hoop, Old Spice. 
Zmieniali się również trenerzy i za-

wodnicy. W latach największej świet-
ności i fi nansowgo prosperity prusz-
kowski wunderteam wspomagany 
był przez spore grono koszykarzy 
transferowanych z  najlepszych pol-
skich i europejskich klubów, a nawet 
reprezentantów ligi NBA zza oceanu. 
Zdarzył się nawet przypadek odwrot-
ny: zawodnik MKS Pruszków Cezary 
Trybański w 2002 roku jako pierwszy 
polski koszykarz podpisał trzyletni 
kontrakt z zespołem Memphis Griz-
zlies z NBA. Ale wszystko, co dobre, 
kiedyś się kończy. Po paśmie oszała-
miających sukcesów przyszła seria 
gorszych wyników. Sponsorzy zaczę-
li się wycofywać, a pieniądze kończyć. 
W 2003 roku klub ogłosił upadłość fi -
nansową. Jaka była faktyczna przy-
czyna tego upadku? 
Różnie się wtedy mówiło… 

   CZY TAJ WIĘCEJ S2

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

PRUSZKÓW. O zabijaniu pruszkowskiej koszykówki przez samorząd, pieniądzach podatnika i polityce
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Hala MOS na Gomulińskiego
Jest tradycyjnie związana z pruszkow-
ską koszykówką. To w  niej drużyna 
MKS rozgrywała swoje zwycięskie 
mecze, tu odnosiła pierwsze tryum-
fy. W  hali MOS trenowali zawodnicy 
klubu. W  okresie największych suk-
cesów hala przestała wystarczać. Nie 
spełniała już wymagań dla tego typu 
obiektów. Koszykarze przenieśli się do 
innej większej i nowocześniejszej przy 
stadionie Znicza. W  starej trenowały 
już wyłącznie drużyny szkolne. Pod 
okiem doświadczonych trenerów do-
skonalili swoje sportowe umiejętności. 
Byli szkółką koszykarską, zapleczem 
zawodników dla zawodowej drużyny, 
której sukcesy przyciągały utalento-
waną sportowo młodzież. Po upadku 
klubu, hala MOS znów stała się miej-
scem, gdzie próbowano odbudować 
tradycję pruszkowskiej koszykówki. 
I częściowo się to udało. Budowana od 
podstaw drużyna młodych koszykarzy 
(MKS) dotarła do I ligi, czyli tzw. zaple-
cza ekstraklasy i walczy w niej do dziś 
z  różnym szczęściem. Aktualnie zaj-
muje jedno z miejsc w końcowej strefi e 
ligowej tabeli. (12-te na 16 drużyn).

MOS czy MKS? A jaka to różnica?
Te skróty wymieniane są często razem. 
Tym bardziej, że w  przeszłości istniał 
klub koszykarski o nazwie: MKS-MOS 
Pruszków. A to błąd zasadniczy, gdyż są 
to dwa różne podmioty, mające zupeł-
nie odmienne zadania. Każdy z  nich 
fi nansowany jest na zupełnie innych 
zasadach. 
 MOS (Międzyszkolny Ośrodek Spor-
towy) jest pozaszkolną placówką oświa-
towo-wychowawczą. Statutowym jej 
zadaniem jest zapewnienie dzieciom 
i  młodzieży rozwijania zainteresowań 
i uzdolnień, a także stworzenie możli-
wości korzystania z różnych form wy-
poczynku i organizacji czasu wolnego. 
Brzmi to nieco zawile, ale tak zdefi nio-
wana jest działalność placówki w usta-
wie z  dn. 7 września 1991 o systemie 
oświaty. Działalność takich placówek fi -
nansowana jest z subwencji oświatowej 
przyznawanej przez Ministerstwo Edu-
kacji i dodatkowo może być wspomaga-
na przez budżety gmin i powiatów.
 MKS (Międzyszkolny Klub Spor-
towy) jest klubem sportowym. A klub 
sportowy jest stowarzyszeniem, czyli 
zupełnie innym podmiotem praw-
nym. Stowarzyszenie to organizacja 
społeczna zrzeszająca grupę osób ma-
jących wspólne cele lub zainteresowa-

nia. W przypadku klubów sportowych 
celem jest organizacja działalności 
w dziedzinie kultury fi zycznej, a ściślej 
współzawodnictwa sportowego i rekre-
acji ruchowej. Kluby sportowe działają 
w oparciu o ustawę z 18 stycznia 1996 
roku o kulturze fi zycznej i  w  szczegól-
nych przypadkach (uczniowskie kluby 
sportowe) na zasadach ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzysze-
niach. Działalność klubów sportowych nie 
jest zadaniem jednostek samorządu tery-
torialnego i jako taka nie może być fi nan-
sowana ze środków budżetowych. Istnieje 
możliwość wspomagania ich działalno-
ści w szczególnych przypadkach, o któ-
rych piszę w dalszej części materiału.
 Na hali MOS odbywają się treningi 
klubu sportowego MKS, ale trzeba mieć 
świadomość, że są to dwa różne pod-
mioty. Informacje te podaję są po to, aby 
z grubsza zorientować czytelników, ja-
kie organizacje i które ich zadania mogą 
być fi nansowane z budżetów gmin czy 
powiatów, czyli jednostek samorządu 
terytorialnego, a  których fi nansować 
im nie wolno. Lektura publikowanych 
tekstów, dotyczących MOS-u  i  koszy-
kówki, jak choćby niedawnego artykułu 
w Gazecie Stołecznej, w którym autor 
notorycznie myli te pojęcia, upewnia 
mnie w przekonaniu, że wiedza o tym, 
co wolno, a czego nie wolno fi nansować 
samorządom jest, najdelikatniej mó-
wiąc, niedostateczna. Co więcej, wpro-
wadza czytelnika w  błąd, robiąc mu 
tzw. wodę z mózgu. 

Co mogą, a czego nie mogą 
fi nansować samorządy?
Przepisy prawa zawarte w  ustawach 
samorządowych (z 8 marca 1990 roku 
o  samorządzie gminnym oraz ustawa 
z  dnia 5 czerwca 1998 o  samorządzie 
powiatowym) dość jasno określają za-
dania jednostek samorządu terytorial-
nego. Różnica jest tylko taka, że gminy 
zajmują się sprawami publicznymi 
o zasięgu lokalnym, a powiaty ponad-
lokalnym. Ale tylko takimi, które nie są 
ustawowo zastrzeżone na rzecz innych 
podmiotów. Obejmują one również 
zadania z  dziadziny kultury fi zycznej 
i  turystyki. Aby nie było za łatwo, za-
kres fi nansowania tych zadań określają 
jaszcze inne ustawy - z  obszaru ma-
terialnego prawa administracyjnego 
oraz ustawa o  fi nansach publicznych. 
Zgodnie z ich przepisami gminy i po-
wiaty mogą ponosić wydatki zgodnie 
z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
ich rodzajów. Po polsku znaczy to tyle, 

że każde z zadań ma określone przepisy 
szczegółowe, określające możliwości ich 
fi nansowania przez jednostki samorzą-
du terytorialnego. 

Jak może być fi nansowany sport?
Zadania w  zakresie kultury fi zycz-
nej, czyli jak to określa ustawa, sportu 
kwalifi kowanego lub współzawod-
nictwa sportowego i  rekreacji rucho-
wej realizować mogą wyłącznie kluby 
sportowe. W każdym z tych obszarów 
zadania samorządu traktowane są ina-
czej. Organizowanie oraz tworzenie 
odpowiednich dla rozwoju warunków 
materialnych i technicznych może być 
obowiązkiem samorządów, ale wyłącz-
nie w  dziedzinie rekreacji ruchowej. 
W  przypadku sportu kwalifi kowa-
nego (współzawodnictwa sportowe-
go) jedyną dozwoloną prawem formą 
wydatków mogą być tylko: stypendia 
sportowe oraz wyróżnienia i  nagrody 
dla zawodników. Współzawodnictwo 
sportowe, organizacja i  realizacja za-
wodów sportowych została określo-
na przez ustawodawcę jako zadanie 
klubów i  związków sportowych, a  nie 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Czyli najprościej - gminy lub powiaty nie 
mogą fi nansować klubów sportowych ze 
środków budżetowych. I nie ma tu nic do 
rzeczy np. fakt, że członkami klubu są 
uczniowie szkół z  terytorium objętego 
działaniem gminy lub powiatu. 
 I  to prawo przestrzegane jest dość 
restrykcyjnie. Przykładem jest wyrok 
NSA unieważniający uchwałę rady 
gminy Gliwic z  2005 roku w  sprawie 
dotacji przyznanej gliwickim klubom 
sportowym na rozwój sportu kwalifi -
kowanego. (sygn. akt IIGSK 365/06). 
W ocenie NSA prawo samorządu w za-
kresie fi nansowego wspierania sportu 
kwalifi kowanego zostało ograniczone 
jedynie do możliwości przyznawania 
stypendiów sportowych oraz nagród 
i  wyróżnień. W  uzasadnieniu decyzji 
NSA podkreślił obowiązek stosowania 
się gmin i powiatów do rygorów ustaw 
o samorządzie i fi nansach publicznych.

Jeśli nie samorządy to kto?
Kluby sportowe, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej, funkcjonują 
w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 – Prawo o stowarzysze-
niach oraz Ustawy z  dnia 18 stycznia 
1996 r. o kulturze fi zycznej, a szczegó-
łowe ich zadania oraz organizację okre-
ślają ich  statuty. Zgodnie z  prawem, 
źródłami fi nansowania klubów spor-

towych mogą być wyłącznie: składki 
członkowskie, spadki i  zapisy, daro-
wizny, sponsoring, zbiórki publiczne, 
dotacje, dochód z  majątku, dochody 
z działalności odpłatnej. Kluby sporto-
we mogą ubiegać się o środki przyzna-
wane w drodze konkursów na realizację 
zadań jednostek samorządu w zakresie 
kultury fi zycznej i  turystyki. Istnieje 
również mechanizm pozwalający po-
zyskiwać 1% podatku organizacjom 
posiadającym status stowarzyszenia 
pożytku publicznego. Zgodnie z  usta-
wą o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie. 

Budowa Centrum Sportu Szkolnego
W 2005 roku radni powiatu pruszkow-
skiego podjęli uchwałę dotyczącą wielo-
letniego planu inwestycyjnego, którego 
częścią jest budowa Centrum Sportu 
Szkolnego, kompleksu obiektów spor-
towych zlokalizowanych na terenach 
działki u  zbiegu ulic Gomulińskiego 
i Staszica. Modernizacja powstałej oko-
ło trzydzieści lat temu hali MOS jest 
jednym z  etapów programu budowy 
Centrum Sportu Szkolnego przyjętego 
uchwałą rady powiatu w  dokumencie 
Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkow-
skiego. Program inwestycji jest podzie-
lony na dwa etapy. Etap pierwszy i część 
inwestycji etapu drugiego została już 
zrealizowana. W efekcie powstały: sta-
dion lekkoatletyczny z tartanową bież-
nią i boiskiem do piłki nożnej ze sztucz-
ną murawą oraz trybuną na ok. 1000 
widzów, sztuczne lodowisko, przebudo-
wana została sala gimnastyczna ZSTiO 
z zapleczem socjalnym. W trakcie reali-
zacji jest modernizacja i  dostosowanie 
do współczesnych standardów istnie-
jącej hali MOS. Hala otrzyma nową 
elewację, miejsca siedzące spełniające 
wymogi bezpieczeństwa i nowoczesne 
zaplecze socjalne. Remont ma zostać za-
kończony do końca wakacji 2010 roku. 
W  przyszłości przewiduje się również 
budowę internatu na ok. 40 łóżek oraz 
boiska wielofunkcyjnego o  poliureta-
nowej nawierzchni. Obiekty CSS mają 
stanowić bazę dla zespołu szkół, w skład 
którego wchodzą gimnazjum i  liceum 
sportowe. Absolwenci tego liceum będą 
mogli kontynuować naukę w  uczel-
ni wyższej WSKFiT, zlokalizowanej 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

Czy remont hali był konieczny?
Opinie na ten temat są delikatnie mó-
wiąc rozbieżne. Remont obiektu, który 
właśnie się rozpoczął jest przyczyną kon-

PRUSZKÓW. Prezes Polskiego Związ-
ku Kolarskiego Wojciech W. i sekre-
tarz generalny Jarosław P. zostali 
oskarżeni o ”przestępstwo nadużycia 
zaufania w obrocie gospodarczym” 
w związku z budową hotelu przy to-
rze kolarskim w Pruszkowie.

Grozi im kara pozbawienia wolności 
od trzech miesięcy do pięciu lat - po-
informował sędzia Wojciech Małek, 
rzecznik prasowy w Sądzie Okręgo-
wym w Warszawie.
 – Są to osoby, które były uprawnio-
ne do zajmowania się sprawami ma-
jątkowymi Polskiego Związku Kolar-
skiego. W związku z tym, że zdaniem 
prokuratury z  tych obowiązków się 
nie wywiązały, prokuratura wniosła 
przeciwko nim akt oskarżenia z arty-

kułu 296, paragraf 1 kodeksu karnego 
– wyjaśnił Małek.
 Sprawa dotyczy budowy hote-
lu ”Victor” przy torze kolarskim 
w Pruszkowie. Polski Związek Kolar-
ski, który otrzymał od miasta Prusz-
kowa grunt w użytkowanie wieczyste 
pod budowę toru, zawarł w listopadzie 
2005 roku umowę notarialną ze spół-
ką Eko-Kampinos w celu budowy ho-
telu, wnosząc jako swój udział dział-
kę (około 5,5 tys. m kw.) wydzieloną 
z przyznanego przez miasto gruntu. 
W akcie notarialnym wartość udzia-
łu PZKol. w spółce określono na 307 
tys. złotych, ale według obliczeń Naj-
wyższej Izby Kontroli była to suma 
trzykrotnie zaniżona i PZKol. poniósł 
szkodę majątkową w wysokości blisko 
700 tys. zł.

 W  lipcu 2008 roku NIK powia-
domiła prokuraturę. Według aktu 
oskarżenia, który sformułowała Pro-
kuratura Rejonowa Warszawa-Wola, 
PZKol. poniósł szkodę nie mniejszą 
niż 290 tys. złotych. Na pytanie, skąd 
tak duże rozbieżności w kwotach, Ma-
łek wyjaśnił, że wynika to z różnych 
szacunków wartości tej działki, od 
około 600 tys. do prawie miliona zło-
tych. – Zasada jest taka, że przy orze-
kaniu w sprawach karnych przyjmuje 
się wersję najkorzystniejszą dla oskar-
żonych – zaznaczył.
 – Istnieje domniemanie, że spół-
ka uzyskała nieuprawnioną korzyść 
z  tego tytułu (zaniżenia wartości 
działki). Jest jeszcze jeden element. 
Z  raportu NIK wynika, że w  spół-
ce Eko-Kampinos był zaangażowa-

ny członek najbliższej rodziny jed-
nego z oskarżonych – dodał Małek, 
podkreślając jednak, że prokuratura 
w tym aspekcie sprawy nie sformu-
łowała żadnego zarzutu. Pytany, czy 
chodzi o syna prezesa PZKol., Małek 
odpowiedział: ”No właśnie”.
 Jak poinformowała prokurator 
Marta Białobrzeska z  Prokuratu-
ry Rejonowej Warszawa-Wola, akt 
oskarżenia został wysłany do są-
du już 29 maja. Terminu rozprawy 
jeszcze nie ustalono. W opinii Mał-
ka, sprawa powinna trafi ć na wokan-
dę być może jeszcze w tym roku. – 
Jak na warunki warszawskie to ma-
ła sprawa: dwóch oskarżonych i czte-
rech świadków – zakończył sędzia 
Wojciech Małek.

PAP

Prezes PZKOL oskarżony w związku z budową hotelu w Pruszkowie

trowersji i wywołuje spore zamieszanie. 
Pojawiły się głosy, że jej stan był całkiem 
dobry, a  przebudowa hali to absurd, 
szczególnie w okresie, kiedy prowadzo-
ne są rozgrywki drużyn koszykarskich. 
Trener Jacek Gembal, przewodniczący 
komisji sportu rady powiatu pruszkow-
skiego opisując sytuację dziennikarzowi 
Gazety Stołecznej, określił te działania 
jako polityczną zemstę za opozycyjną 
postawę kilku trenerów w stosunku do 
starosty. Zarzucił władzom powiatu chęć 
doprowadzenia do upadku pruszkow-
skiej koszykówki. 
 Czy rzeczywiście remont hali był 
konieczny? Czy nie można było go prze-
prowadzić w innym, dogodniejszym ter-
minie? Z pytaniem zwróciłem się do dy-
rektora MOS Tomasza Krawczyńskiego. 
 - Decyzje o  przeprowadzeniu re-
montu hali i  jego terminie podejmuje 
rada powiatu, a nie dyrektor MOS. Nie 
istnieje lepszy i gorszy czas na dokony-
wanie remontu, bo każdy jest zły. Moim 
zadaniem było zapewnienie obiektów 
zastępczych na czas prac remontowych 
i  takie miejsca są zapewnione. A  sam 
remont? No cóż każdy obiekt się starzeje 
– mówi Krawczyński. To, co było dobre 
trzydzieści lat temu, dziś już niekoniecz-
nie takie jest. Jeśli hala ma być jednym 
z  elementów kompleksu sportowego, 
służyć uprawianiu różnych dyscyplin 
sportowych i rekreacji powinna spełniać 
właściwe warunki dla tego typu obiek-
tów. Posiadać zaplecza socjalne, odpo-
wiadać odpowiednim normom bezpie-
czeństwa…
 Trudno nie zgodzić się z jego argu-
mentacją. Tym bardziej, że po zdjęciu ele-
wacji okazało się, że faktyczny stan tech-
niczny wielu elementów budynku, a na-
wet jego fundamentów, pozostawia wiele 
do życzenia. Jak ta atmosfera wpłynie na 
poziom szkolenia sekcji sportowych i czy 
pruszkowska koszykówka w  zmoder-
nizowanej hali będzie miała szansę na 
ponowne odrodzenie, przekonamy się, 
kiedy aktualnie realizowany etap prac 
zostanie zakończony, a Centrum Sportu 
Szkolnego rozpocznie swoją działalność.

Podsumujmy:
Jednostki samorządu terytorialnego mogą 
przekazywać środki budżetowe na rozwój 
bazy i infrastruktury sportowej, mogą fi -
nansować rekreację ruchową, mogą przy-
znawać stypendia i nagrody, ale nie mogą 
fi nansować działalności klubów sporto-
wych, organizacji zawodów czy współza-
wodnictwa sportowego!

Bolo Skoczylas

Renowacja pruszkowskiej koszykówki
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PROFESJONALNE DORADZTWO 
I ZAWIERANIE UBEZPIECZEN 

WKD walczy o nowy tabor. Jest kolejny przetarg!

WPR: Pół roku temu marszałek Struzik 
triumfalnie ogłosił rozpisanie przetargu 
na nowe wagony dla WuKaDki, a tu klapa! 
I zawód dla pasażerów czekających na no-
we pociągi od lat. Przeanalizowaliście już 
pewnie przyczyny tego nieudanego prze-
targu…
 Grzegorz Dymecki: Nasze zamó-
wienie jest nietypowe dla producen-
tów, tak jak nietypowa jest cała WKD. 
To sprawiło, że do poprzedniego prze-
targu stanęły tylko dwie fi rmy. Jed-
na z nich, nowosądecki Newag, choć 
dał atrakcyjną ofertę cenową, nie był 
wiarygodny jako producent, bo do tej 
pory zajmował się modernizacjami, 
a nie budową elektrycznych zespołów 
trakcyjnych. Natomiast drugi oferent, 
bydgoska Pesa, spełniła wszystkie wa-

runki, ale zdecydowanie przekroczy-
ła w swojej ofercie nasz próg cenowy. 
Wyliczyli 341 mln zł, my zaś możemy 
sobie pozwolić jedynie na 291 mln zł.

Pojawiły się przypuszczenia, że Pesa wy-
windowała cenę, czując swoją monopoli-
styczną pozycję i brak realnej konkurencji 
w tym przetargu…
 - Analizowaliśmy ten problem 
i doszliśmy do wniosku, że raczej tak 
nie było. Zadanie, które postawiliśmy 
przed producentami: budowa długie-
go, jednowagonowego składu, z 60% 
osi napędnych, mogło powodować 
utrudnienia, usprawiedliwiające w ja-
kimś stopniu takie szacunki koszto-
we. Bazując na tym, postanowiliśmy 
w obecnym przetargu wrócić do kon-
cepcji składów dwuwagonowych. Po-
siada on podstawową zaletę eksplo-
atacyjną w  postaci możliwości roz-
łączania składu, na przykład na czas 
serwisowania. Druga, sprawna poło-
wa może w tym czasie jeździć w in-
nym składzie. Nie jest to bez znacze-
nia w sytuacji, gdy nowych składów 

WKD. 5 listopada zarząd WKD ogłosił 
nowy przetarg na pociągi. O informacje – 
czym ten obecny różni się od poprzedniego 
i czy ma większe szanse powodzenia 
– zapytaliśmy prezesa WKD, Grzegorza 
Dymeckiego. Rozmawiał Olgierd Lewan.

będziemy mieli na początek jedynie 
14, a więc bez większych rezerw eks-
ploatacyjnych. Ta dwuwagonowość 
i związana z tym korekta parametrów 
technicznych, powinny w  nowym 
przetargu zbliżyć wymagania cenowe 
producentów do naszych obecnych 
możliwości nabywczych.

Kiedy realnie będziemy mogli wsiąść do 
nowych pociągów ?
 - Termin składania ofert mija 5 
stycznia 2010 r. Jeśli wszystko pójdzie 
dobrze to jeszcze w tym samym ro-
ku poznamy projekt nowego pociągu, 

a w roku 2011 należy się spodziewać 
pierwszych nowych składów na linii. 
Całość zamówienia ma być zreali-
zowana do końca roku 2012. W tym 
czasie z torów znikną już stare wago-
ny, a zastąpią je nowe.

- Czy to już będzie oznaczało możliwość 
rozluźnienia uciążliwego tłoku w godzi-
nach szczytu?
 - Bezpośrednio jeszcze nie, bo 
mówimy tu o wymianie istniejącego, 
starego taboru WKD na nowy. Do 
zwiększenia częstotliwości potrzeb-
ne będą dodatkowe składy wagonów. 

Ale z tym powinno pójść już łatwiej. 
Staramy się o środki z tzw. Funduszu 
Szwajcarskiego i jeśli je uzyskamy, to 
równolegle będzie można złożyć za-
mówienie na dodatkowe 6 składów. 
To dawałoby szanse rozbudowy roz-
kładu jazdy od 2013 roku.

- Możemy przybliżyć czytelnikom WPR 
jak te nowe pociągi będą wyglądały?
 - To wynika z warunków przetar-
gowych. Będą podobne do jeżdżące-
go już prototypu. W części wejściowej 
wagony będą miały podłogi na wyso-
kości peronu. Pomieszczą 500 pasaże-
rów, w tym 120 na siedząco. Będą też 
znacznie cichsze, co z pewnością do-
cenią nie tylko pasażerowie, ale i oko-
liczni mieszkańcy. Zresztą, jak tyl-
ko wyłoniony producent przedstawi 
nam wizualizację projektu tych wago-
nów, natychmiast czytelnikom WPR, 
a przecież także naszym pasażerom, 
ten projekt pokażemy.

- Trzymamy za słowo, no i… kciuki za ten 
przetarg! Dziękujemy za rozmowę. 

   
BRWINÓW. Zbieranie podpisów pod 
apelem  mieszkańców do Burmistrza 
Brwinowa w sprawie odzyskania przez 
społeczność lokalną pałacu Wierusz-
Kowalskich wraz z otoczeniem zostało 
zakończone – apel wraz z 478. podpi-
sami  został złożony w urzędzie gminy 
w dwu egzemplarzach: 1. dla Burmi-
strza  i 2. dla Rady. Wszystkim, którzy 
swoje podpisy złożyli, organizatorzy  
serdecznie dziękują!
 
Cała akcja, rozpoczęta w Europejskie 
Dni Dziedzictwa i łącząca się z nimi, 
trwała 3 tygodnie:   podpisy zbierane 
były podczas spotkań z okazji EDD, 
w Organistówce w godzinach otwarcia 
wystawy poświęconej Brwinowskiej 
bitwie 1939 r., w brwinowskim liceum, 
Ośrodku Kultury i wśród  mieszkań-
ców na ulicach naszego miasta. Nie by-
ła specjalnie nagłośniona.  Zbierając 
podpisy, nie spotkaliśmy się nigdy ze 
sprzeciwem wobec całej akcji – z roz-
mów wynikało, że nawet jeżeli miesz-
kańcy nie wyobrażają sobie pałacu 
w roli Brwinowskiego Centrum Kul-
tury, to zdecydowanie są za tym, aby 
teren po SGGW służył gminie i miesz-
kańcom, a pałac, jako zabytek ważny 
dla historii miasta, otoczony został od-
powiednią opieką. Wszyscy boleśnie 
odczuwają brak przestrzeni publicz-
nej, gdzie mogłoby się toczyć życie kul-
turalne i społeczne mieszkańców.  Nie 
wiemy, jak dalej potoczą się losy same-
go apelu – nie jest on przecież aktem 
prawnym. Mamy jednak nadzieję, że 
wyrażona w ten sposób opinia miesz-
kańców wpłynie w pozytywny sposób 
na dalsze losy, zarówno pałacu, jak i ca-
łego terenu  po SGGW.
 Warto  marzyć! Warto również 
przeprowadzić społeczną dyskusję 
na temat sensownego wykorzystania 
pięknego terenu dla dobra mieszkań-
ców i dla poprawienia wizerunku mia-
sta.  W nas, mieszkańcach Brwinowa, 
drzemie olbrzymi potencjał. Obróćmy 
go na pożytek nas wszystkich!

Ewa Cieślak, , Barbara Batyra , Barbara Szubańska  

WKD. Zrozumienie zasad jedynie częścio-
wego honorowania w kolejce WKD bile-
tów ZTM w ramach tzw. wspólnego biletu 
przysparza, szczególnie starszym pasa-
żerom, sporo kłopotów. Często bywa też 
przyczyną przykrych niespodzianek…
 „Szanowna Redakcjo. Jestem eme-
rytką, która padła ofi arą głupoty kon-
trolera biletów w WKD”- pisze do nas 
pani Teresa Strawińska z Milanówka – 
(…) ”Jak należy, skasowałam bilet na II 
strefę, następnie w miejscowości Opacz, 
gdzie zaczyna się strefa I, skasowałam 
bilet dobowy ZTM, który upoważnia do 
przejazdu przez całą dobę w tej strefi e.

Apel Mieszkańców 
do Burmistrza Brwinowa

Podsumowanie: Pałacowi 
Wierusz-Kowalskiego na odsiecz!

aktywowanego biletu – tłumaczy pre-
zes Dymecki – Można to zrobić jedynie 
w automatach ZTM, przystosowanych 
do obsługi kart magnetycznych, nato-
miast nie są do tego zdolne kasowniki 
w naszych pociągach. Obsługują one je-
dynie nasze bilety kartonowe. Nadruk 
naszego kasownika na karcie magne-
tycznej, w myśl regulaminu ZTM, nie 
aktywuje jej. Kontroler nie uznaje za-
tem takiego biletu za ważny. Informa-
cje o tym umieściliśmy wszędzie na na-
szych przystankach i w kolejkach, ale 
nie wszyscy jak widać je czytają. Insta-
lacja automatów ZTM w naszych pocią-

gach na obecnym etapie umowy z tym 
przewoźnikiem, nie jest możliwa. Dla 
wygody naszych klientów zainstalo-
waliśmy taki automat przy przystanku 
w Opaczy, ale oczywiście wyskakiwa-
nie z pociągu by aktywować tam kar-
tę i wskakiwanie do niego z powrotem 
jest mało realne. Pasażerowie powinni 
więc wsiadać do WKD z aktywowany-
mi już wcześniej biletami ZTM. Nie je-
steśmy jednak bezduszni – dodaje pre-
zes – W takich jednostkowych i udoku-
mentowanych przypadkach, jak tej star-
szej pani z Milanówka, uwzględniamy 
reklamację od nałożonej kary              OL

Gdzie w WKD kasować bilety ZTM?
(…) kontroler stwierdził, że bilet jest nie-
ważny i mimo moich protestów wspie-
ranych przez innych pasażerów, nałożył 
na mnie mandat! (…) Czy to pasażer, 
a nie przewoźnik musi sobie zapewnić 
kasownik w środku transportu?!!!”.
 Korzystając z okazji naszego „prze-
targowego” wywiadu zainterweniowa-
liśmy w  tej sprawie u  prezesa WKD, 
Grzegorza Dymeckiego.
 - Sprawa nie jest taka prosta jakby się 
mogło wydawać. Bilety ZTM są dla nas 
biletami innego przewoźnika i podlega-
ją jego regułom przewozowym. Jedną 
z nich jest posiadanie ważnego, czyli już 
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Gdzie nie przejdziemy przez nowe Jerozolimskie?
REGION.  Za kilka lat ruch kołowy no-
wymi Alejami na trasie od Warszawy 
do Pruszkowa ma zdecydowanie przy-
spieszyć. Będzie to możliwe nie tylko 
dzięki poszerzeniu drogi do trzech pa-
sów ruchu, ale także w wyniku elimi-
nacji części skrzyżowań oraz … likwi-
dacji większości przejść dla pieszych 
(!).  Co to oznacza dla mieszkańców 
miejscowości przez które trasa prze-
biega?  Nie trudno sobie wyobrazić. 
 
Według zamierzeń projektowych no-
we, poszerzone Aleje uzyskają status 
drogi przyspieszonego ruchu, tzw. kla-
sy GP. Oznacza to m.in., że dla zapew-
nienia im właściwej przepustowości 
i bezkolizyjności, zostaną wyelimino-
wane wyjazdy z bocznych ulic nie sy-
gnalizowane światłami. Wstrzymują-
ce ruch skrzyżowania z sygnalizacją 
świetlną będą mogły zaistnieć nie czę-
ściej, niż co 800 metrów. Zgodnie z ty-
mi samymi zasadami, przejścia dla pie-
szych po ulicy mogą pozostać jedynie 
na dużych skrzyżowaniach z sygnali-
zacją. Poza nimi pozostaje możliwość 
poprowadzenia przejść tylko po kład-
kach nad trasą lub w tunelach pod nią.
 Zastosowanie tych reguł w fi nalizo-
wanym właśnie projekcie przebudowy 
Alei Jerozolimskich, wymusi znaczące 
zmiany w powiązanej z nimi komuni-
kacji lokalnej. Na przykład na 5-kilo-
metrowym odcinku pomiędzy Micha-
łowicami (od planowanego wiaduktu 
obwodnicy warszawskiej nad wylotem 
ul. Jesionowej), a pruszkowskimi Twor-
kami (do skrzyżowania z ul. Partyzan-
tów) będą jedynie dwa wstrzymujące 
ruch skrzyżowania ze światłami. Jedno 
w Regułach, na przecięciu z ul. Regul-
ską, a drugie na wylocie piastowskiej 
Alei Tysiąclecia. Pozostałe ulice lokal-

ne obecnie dochodzące do Alej stracą 
swój bezpośredni dojazd. Ważniejsze 
zyskają jedynie wyjazd na prowadzące 
miejscami, wzdłuż trasy, nowe lokalne 
drogi serwisowe. Mniej ważne pozo-
staną uliczkami bez przejazdu, ślepo 
kończącymi się przed trasą. 
 Analogicznie będzie wyglądała sy-
tuacja z przejściami dla pieszych. Na 
tym samym odcinku zaplanowano 
je jedynie w trzech miejscach(!): przy 
skrzyżowaniach w Regułach i Twor-
kach (jako przejścia po pasach) oraz 
na wysokości TESCO (jako kładkę dla 
pieszych i to nawet z windami).
 O ile dla kierowców rekompensa-
tą za stracony bezpośredni wyjazd bę-
dzie większa przelotowość trasy głów-
nej, o tyle dla pieszych sytuacja w wie-
lu miejscach będzie wyglądała wręcz 
tragicznie. Brak możliwości przejścia 
na drugą stronę trasy przetnie wie-
le dotychczasowych pieszych ciągów 
komunikacyjnych, utrudniając miesz-
kańcom codzienne życie. Zniknie na 
przykład uczęszczane przejście z  sy-

gnalizacją "na żądanie” w Regułach na 
wylocie ul. Wiejskiej. To jedyna piesza 
droga pomiędzy Regułami a Piasto-
wem.
 - To oburzające! – mówi nam soł-
tys Reguł, Eugeniusz Strzelecki – O tej 
przebudowie Alej mówi się już od lat, 
ale sądziliśmy, że zanim coś w tej spra-
wie zdecydują, to będą przeprowadzo-
ne z nami jakieś konsultacje. To teraz 
przecież obowiązek inwestora przy ta-
kich inwestycjach! Tuż za trasą mamy 
tam na przykład najbliższy kościół, bo 
do naszego parafi alnego w  Pęcicach 
bardzo daleko, szczególnie dla osób 
starszych. Chodzą tamtędy też dzieci 
do szkół średnich w Piastowe i dorośli 
na zakupy. Z tamtej strony mieszkań-
cy Piastowa przechodzą tędy do kolej-
ki WKD. Pozostawienie nam przejścia 
dla pieszych jedynie na skrzyżowaniu 
z Regulską, odległym stąd prawie o ki-
lometr, wydłuży tę drogę prawie o dwa 
kilometry! Dla wielu starszych ludzi 
kościół będzie już wtedy poza zasię-
giem. A młodzież, jak to młodzież, bę-

dzie pewnie biegała „na skróty” w sta-
rym miejscu, tyle że już bez przejścia. 
I to może być najtragiczniejszy efekt te-
go rozwiązania! Będziemy walczyli, że-
by to przejście nam zostawić, albo na 
przykład zrobić w tym miejscu kładkę.
 Brak logiki i wyobraźni w projekto-
waniu przejść dla pieszych widać też, 
jeśli spojrzy się na planowane lokaliza-
cje przystanków autobusowych. Będą 
one rozmieszczone gęściej niż przej-
ścia i co jest naturalną konsekwencją, 
często w znacznej od nich odległości. 
Wynika z tego, że autobusem wygod-
nie będzie jeździć tylko w jedną stro-
nę: mieszkającym po północnej stro-
nie trasy – w stronę Pruszkowa, zaś 
po południowej – w stronę Warszawy. 
Powrót autobusem na przystanek po 
przeciwnej stronie trasy w sytuacji, gdy 
do najbliższego przejścia przez jezdnię 
będzie kilkaset metrów lub ponad ki-
lometr, będzie graniczył w tej sytuacji 
z brakiem rozsądku. No i sprzyjał bę-
dzie naturalnej chęci skracania sobie 
drogi przebieganiem przez trasę. A to 
będzie gra w rosyjską ruletkę między 
pieszymi, a rozpędzonymi samocho-
dami…
 Co zdecydowało o tak małej ilości 
przejść dla pieszych w projekcie no-
wych Alej? Brak wyobraźni projektan-
tów, brak konsultacji społecznych, któ-
re tą wyobraźnię mogłyby rozwinąć, 
czy może chęć zaoszczędzenia na ich 
budowie przez inwestora – Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich? Praw-
dopodobnie jest jeszcze czas na dopro-
jektowanie większej ilości kładek lub 
tuneli. Koszty społeczne, które przyj-
dzie nam ponieść w związku z ich bra-
kiem, mogą być znacznie wyższe niż 
oszczędności na ich nie budowaniu.

Olgierd Lewan

Przejście na wylocie ulicy Wiejskiej w Regułach zniknie. Ilu mieszkańców zde-
cyduje się na nadkładanie 2 km, a ilu podejmie ryzyko „dzikiego” przebiega-
nia pomiędzy samochodami? [Fot. OL]

TRASA SALOMEA-WOLICA
Pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
o zagrożeniu,  jakim może być dla ru-
chu w Alejach Jerozolimskich, opóź-
nienie budowy Trasy Salomea-Woli-
ca. Zaplanowany wokół zachodniej 
Warszawy system dróg szybkiego 
ruchu przypomina klocki domina – 
brak jednego elementu może zatrzy-
mać całą grę.

Jeśli przynajmniej początkowy, przy-
warszawski odcinek Trasy S-W nie 
zostanie zbudowany w  tym sa-
mym czasie co autostrada A2,  ruch 
wjazdowy z Warszawy na autostra-
dę odbywał się będzie w dużej mie-
rze przez… centrum Pruszkowa (!). 
A przecież w ostatnich miesiącach, 
w związku z negatywną decyzją Na-
czelnego Sądu Administracyjnego 
trasa ta, zamiast zaplanowanego roz-
poczęcia robót, wróciła na etap pro-
jektowy.
 Na szczęście problem zauważy-
liśmy nie tylko my, ale i drogowcy. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad wykonała właśnie 
jedyny sensowny w tej sytuacji ruch 
i podjęła decyzję o podziale budowy 
Trasy Salomea-Wolica na dwa eta-
py. W pierwszej kolejności budowa-
ny będzie, nie budzący na szczęście 
sprzeciwów, odcinek od Salomei do 
węzła Janki, znajdującego się na połą-
czeniu z tzw. trasą katowicką (krajo-
wa 8). Budowa tego odcinka ruszy już 
niebawem i zakończyć się ma przed 

Euro 2012, wraz z terminem oddania 
do użytku autostrady A2 i południo-
wej obwodnicy Warszawy. 
 Wydzielony z  ogólnego projek-
tu do wybudowania w okresie póź-
niejszym został ostatni, południowo-
wschodni odcinek Trasy S-W, łączą-
cy ją z trasą krakowską (krajowa 7). 
Wobec protestów społecznych i nega-
tywnego wyroku NSA musi on mieć 

powtórzoną procedurę opiniowania 
środowiskowego, co w praktyce cofa 
go do początkowej fazy projektowej. 
Przypuszczalnie opóźni to jego bu-
dowę o kilka lat.
 Dla mieszkańców Pruszkowa i ca-
łego Pasma WKD jest to bardzo po-
zytywna wiadomość. Maleje, bo-
wiem niebezpieczna wizja korkowa-
nia Pruszkowa od wschodu tranzy-

Dojazd Jerozolimskimi na A2? Może nie będzie tak źle...
tem z Warszawy na autostradę A2. 
Wyjazd z centralnych dzielnic War-
szawy na autostradę Alejami Jerozo-
limskimi będzie w tej sytuacji kiero-
wany w węźle Salomea na obwodnicę 
miasta i po niej do węzła w Konoto-
pie. Tak, jak zaprojektowali to strate-
dzy od ruchu drogowego w GDKiA. 
Niestety często strategom umyka-
ją problemy i zagrożenia lokalne. Bo 
wystarczyło przecież, chociażby dla 
zabezpieczenia tej koncepcji, prze-
widzieć naturalną możliwość wjazdu 
na wiadukt południowej obwodnicy 
Warszawy, który kilometr dalej prze-
biegnie nad Alejami Jerozolimskimi 
(koło Michałowic). Nawet po wybu-
dowaniu Trasy S-W byłaby to prze-
cież bardzo dobra deska ratunkowa 
dla tych, którzy chcąc dojechać do 
A2,  przegapią ten nieszczęsny zjazd 
w lewo w węźle Salomea (trochę nie-
naturalny, bo przecież autostrada bę-
dzie po prawej stronie i należałoby 
oczekiwać zjazdu w tym właśnie kie-
runku).
 Tak, czy inaczej, będziemy uważ-
nymi kibicami postępów robót na 
Trasie Salomea-Wolica, a  szczegól-
nie na jej początkowym odcinku od 
zjazdu z Alei Jerozolimskich w Salo-
mei do połączenia z południową ob-
wodnicą Warszawy koło Opaczy. Nie 
mamy wyboru, bo inaczej trzeba by 
było pogodzić się z wizją Pruszkowa, 
jako całkowicie zakorkowanego mia-
sta wjazdowego na autostradę A2.

Olgierd Lewan

Być może już w grudniu będzie nieco luź-
niej w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej. 
W posiadanie spółki prawdopodobnie 
trafi  pierwszy z czterech nowych składów. 
Wszystko wskazuje na to, że w najbliż-
szym czasie nic nie zmieni się w Kolejach 
Mazowieckich.
 Od długiego już czasu pasażero-
wie jadący od strony zachodniej do 
Warszawy, narzekają na ogromny tłok 
w porannym i popołudniowym szczy-
cie. Pociągi jeżdżą w miarę często. To 
jednak wciąż za mało na tak ogromną 
ilość mieszkańców. Jak przyznał dy-
rektor ds. przewozów SKM, Tadeusz 
Płoński, nie jest możliwe zwiększenie 
częstotliwości kursowania pociągów, 
gdyż dworzec Warszawa Zachodnia 
w odstępie 3-4 minut przyjmuje pasa-
żerów z trzech różnych kierunków.
 W tej sytuacji jedynym rozwiąza-
niem jest wydłużenie składów. W przy-
padku SKM pasażerowie mogą na to 
liczyć na pewno w czerwcu przyszłego 
roku, a być może nawet już w przeciągu 
miesiąca. Otrzyma ona 4 nowe pociągi, 
które będą dłuższe od obecnie jeżdżą-
cych. Być może jeden z nich trafi  na to-
ry już w ramach nowego, grudniowe-
go rozkładu jazdy. Od czerwca wszyst-
kie składy SKM będą jeździły jako po-
dwójne.
 Na przełom nie zanosi się natomiast 
w Kolejach Mazowieckich, które mają 
obciążone składy nie tylko na linii do 
Grodziska Mazowieckiego i dalej, ale 
również z innych kierunków. – Stara-
my się znaleźć rezerwę taborową, która 
mogłaby służyć wzmocnieniu składów, 
aczkolwiek nie jesteśmy w stanie roz-
wiązać tego problemu z dnia na dzień 
– poinformowała nas rzecznik praso-
wy Kolei Mazowieckich, Iwona Musiał.

Mariusz Markowski

Szansa na rozładowanie 
tłoku, ale tylko w SKM

PRUSZKÓW. Podjęty przez WPR te-
mat ekranów dźwiękochłonnych nie-
zaprojektowanych na pruszkowskim 
odcinku nowych Alei Jerozolimskich, 
odbił się szerokim echem nie tylko 
wśród mieszkańców Pruszkowa. 
 
Temat podjęła za nami telewizja TVP-
Info dla Kuriera Mazowieckiego. 9 li-
stopada na przewężeniu Alej przy 
ul. Zacisze odbyło się spotkanie 
ok. 100 okolicznych mieszkańców, któ-
rzy przyszli zaprotestować przed ka-
merami telewizyjnymi i wyrazić swo-
je oburzenie na traktowanie ich przez 
inwestora – Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. Obecny był wicepre-
zydent miasta Andrzej Kurzela. Zabra-
kło natomiast kogoś z MZDW. Bali się 
konfrontacji?...
 Wieczorna relacja w Kurierze TVP 
sprawiła jednak mieszkańcom zawód 
i  pojawiły się głosy o  zmanipulowa-
niu tematu. Z nagranej osobno wypo-
wiedzi rzeczniczki MZDW wynika-
ło, że… to miasto i mieszkańcy są sa-
mi sobie winni(!). Wyrwane z kontek-
stu urywki wypowiedzi mieszkańców 
i prezydenta zdawały się to potwier-
dzać.
 A gdzie dziennikarska rzetelność?

Bogdan Marecki

Ekranów ciąg dalszy
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Chevrolet Abexim Sp. z o.o.,  

PRUSZKÓW. Przed świętem Wszystkich 
Świętych gmina żydowska w Warszawie 
na swojej stronie internetowej zaapelo-
wała o pamięć i szacunek również dla ne-
kropolii, na których leżą zmarli wyznania 
mojżeszowego. Cmentarz żydowski znaj-
duje się m.in. w Pruszkowie. Jego stan po-
zostawia wiele do życzenia, a problemem 
okazała się sprawa właściciela.
 Do czerwca 2007 roku istniał pro-
gram renowacji domu grzebalnego 
i  cmentarza. W  prace zaangażowana 
była młodzież z niemieckiego landu Es-
slingen i pruszkowskiej „Budowlanki”. 
Współpraca trwała 13 lat, ale zakończy-
ła się wraz z odsłonięciem tablicy pa-
miątkowej ku czci żołnierzy wyznania 
żydowskiego, którzy walczyli dla Pol-
ski w kampanii wrześniowej. Jak po-
wiedział nam opiekun kluczy do furt-
ki i  bramy cmentarza, Jan Wińczuk, 
od tego czasu nie pojawił się nikt, kto 
by chciał poprawić stan nekropolii. Co 
ciekawe, z muru zniknęła pamiątkowa 
tablica, a ogrodzenie zaczęło się rozpa-
dać. Obecnie w murze odgradzającym 
cmentarz od ul. Lipowej jest dziura, któ-
rej najwyraźniej pomagają poszerzać się 
jakieś obce siły...
 O  sprawę cmentarza żydowskie-
go zapytaliśmy prezydenta Pruszko-
wa, Jana Starzyńskiego. – Jest to bardzo 
poważny problem z  jednego prostego 
względu. Właścicielem tej nekropolii jest 
gmina żydowska. Miasto nigdy nie było 
właścicielem W sytuacji, gdy nie stanowi 
to własności miasta, nie wolno nam wy-
kładać środków publicznych. 
 Co ciekawe, dokładnie odwrotne 
zdanie na ten temat ma gmina żydow-
ska. Jej przedstawiciel powiedział, że to 

miasto jest właścicielem nekropolii. Po-
dobno dopiero trwa postępowanie re-
gulacyjne w sprawie przejęcia cmenta-
rza przez gminę żydowską. Trudno po-
wiedzieć, kto mówi prawdę, aczkolwiek 
prezydent Starzyński opowiedział nam 
dawną historię, której komentować nie 
chcieli Żydzi. W centrum miasta spo-
łeczność wyznania mojżeszowego po-
siadała dużą działkę, której część zosta-
ła sprzedana przez miasto pod budowę 
nowej siedziby ZUS. Dawni właściciele 
zażądali odszkodowania i je otrzymali. 
We własności gminy żydowskiej pozo-
stała jednak część działki, do której nie 
było już dojazdu z żadnej strony. Kilka 
lat temu usilnie prosili o to, aby miasto 
odkupiło od nich pozostałą część tere-
nu. Prezydent Starzyński uległ namo-
wom i kupił działkę. Wówczas od gminy 
żydowskiej uzyskał ustną deklarację, że 
uzyskane pieniądze przeznaczą na opie-
kę nad cmentarzem przy ul. Lipowej. 
– Na deklaracjach skończyło się, gdy do-
tychczasowi właściciele wzięli pieniądze.  
– powiedział Starzyński.
 W tej sytuacji prezydent od pewnego 
czasu liczy na zaprzyjaźnionych przed-
siębiorców, którzy deklarują, że za dar-
mo załatają mur. To jednak nie załatwia 
sprawy zaniedbanych nagrobków, które 
są zarośnięte. Ratunkiem dla cmentarza 
może okazać się konserwator zabytków, 
który w 1988 roku wpisał nekropolię do 
rejestru. Dowiedzieliśmy się, że kontrola 
obiektu być może zostanie przeprowa-
dzona w grudniu. W przypadku uchy-
bień, konserwator może wysłać upo-
mnienie i nakaz prac renowacyjnych. 
Problem w tym, że nie będzie wiadomo, 
pod który adres skierować pismo... mm

Cmentarz żydowski szuka właściciela

PRUSZKÓW. Od 2005 roku teren 
po dawnym Porcelicie wraz z pała-
cykiem należy do fi rmy Long Brid-
ge. Obowiązkiem dewelopera jest 
zadbanie nie tylko o swój zysk, ale 
również o stan zabytku. Póki co nic 
w tej kwestii się nie dzieje. Jeśli sytu-
acja się nie zmieni, to budynek któ-
regoś dnia w końcu się zawali. Dewe-
loperowi powinno zależeć na obiek-
cie chociażby z jednego, marketingo-
wego punktu widzenia – w przypad-
ku ostatecznego zniszczenia, sens 
straci nazwa osiedla „Przy Pałacu”.
 O obecny stan pałacyku zapytaliśmy 
pana Anatola Samobroda z Long Bridge, 
który w firmie odpowiada za sprawy tech-
niczne. Niestety nie uzyskaliśmy odpowie-
dzi, ale nawet bez niej wiadomo, że budy-
nek jest w opłakanym stanie. W podob-
nym tonie wypowiada się zresztą Jolanta 
Szczęsna z biura Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków.
 Niby kondycja pałacyku jest ogólnie 
znana, a jednak od kilku lat stoi i mar-
nieje bez nadziei na zmiany. Do remon-
tów prawnie zobowiązany jest właści-
ciel, czyli deweloper. O plany zapytali-

Osiedle „Przy Pałacu” bez pałacu?!
śmy dyrektor ds. sprzedaży Long Brid-
ge, Agnieszkę Litwińską. – Trwają usta-
lenia konserwatorskie, nie wiadomo ile 
to potrwa – usłyszeliśmy odpowiedź. 
O tych ustaleniach nie wiedzą jednak 
w  biurze konserwatora, gdzie dowie-
dzieliśmy się, że nie wpłynął żaden pro-
jekt dotyczący remontu pałacyku.
 Wygląda na to, że nic nie zmieni się 
także w najbliższej przyszłości. Litwiń-
ska nie zna planów fi rmy przez nią kie-
rowanej – tłumaczy się niedawnym po-
wrotem z urlopu macierzyńskiego. Pani 
dyrektor daliśmy drugą szansę i o pała-
cyk zapytaliśmy dwa tygodnie później. 
– Zarząd fi rmy Long Bridge nie podjął 
jeszcze decyzji w tej sprawie – poinfor-
mowała wówczas Litwińska. W tej sy-
tuacji cała nadzieja jest w konserwato-
rze zabytków. Jak poinformowała nas 
rzecznik prasowy biura konserwatora, 
Monika Dziekan, jeszcze w tym miesią-
cu zostanie przeprowadzona kontrola. 
W przypadku wykazania niedbałości ze 
strony właściciela, może być wydany na-
kaz przeprowadzenia prac, a jeśli to nie 
poskutkuje, sprawa może trafi ć do sądu.

Mariusz Markowski

AUTOPREZENTACJA
NA MATURZE

ROZMOWIE O PRACĘ
NA PRZYSZŁOŚĆ

Zajęcia od 30 XI
160 zł od osoby

604 965 848
biuro@ontimepr.pl

Koszt 250 PLN / para

28 listopad 2009 g. 20.00 - 4.00

RESTAURACJA ELITA ZAPRASZA NA 
WYJĄTKOWY WIECZÓR PEŁEN MAGII I 

NIESPODZIANEK POPROWADZI Dj

28 listopad 2009 g. 20.00 - 4.00

Cztery posiłki na gorąco, przystawki na zimno
Napoje zimne i gorące bez ograniczeń, 

andrzejkowe słodkości, 
wódka czysta Smirnoff 0,5 l/2 os. 

lub butelka wina Carlo Rossi / 2 osoby 

Koszt 250 PLN / para
Oferta specjalna Andrzeja - prezent na 
zorganizowanie imienin rabat 10% !!!

Restauracja „ELITA”  
ul. Pszczelińska 121a   05-805 Otrębusy

tel. 758-53-89  0605 554 891
www.restauracja-elita.waw.pl

e-mail: elita@restauracja-elita.waw.pl

BAL
ANDRZEJKOWY

BAL
ANDRZEJKOWY
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Mistrzostwo Europy Anny Stachurskiej!

Ma niespełna 18 lat i już międzyna-
rodowe sukcesy sportowe w szer-
mierce. Ma zapał, niesamowity opty-
mizm i ogromną wiarę w siebie, któ-
rej mogłoby mu pozazdrościć wielu 
rówieśników. Ma też wózek, do któ-
rego przykuty jest od urodzenia…

Artur Świercz mieszka z  rodzica-
mi i  młodszym bratem w  niewiel-
kim mieszkanku, na parterze jednego 
z pruszkowskich bloków. Ten parter jest 
ważny, bowiem chłopiec od urodzenia 
jest niepełnosprawny i może się poru-
szać tylko na wózku inwalidzkim.
 - Urodził się z wrodzoną wadą krę-
gosłupa, powodującą trwały niedowład 
nóg – mówi pan Edward Świercz, ojciec 
Artura – Początkowo lekarze w ogóle 
nie dawali mu wielkich szans na prze-
życie. Groziły mu powikłania z innymi 
chorobami i całkowity paraliż. Ale na 
szczęście zwalczył to. Już wtedy jego or-
ganizm wykazał ogromną siłę życiową 
i wolę walki. 
 Te cechy sprawiły, że Artur ku za-
skoczeniu lekarzy pokonał najgor-
sze. Rozwijał się normalnie i obecnie, 
jak wielu jego rówieśników, chodzi do 

pruszkowskiego „Kościucha” (L.O. im 
T.Kościuszki). Za rok przystąpi tam do 
matury. Jest sympatyczny, bezpośredni 
i pozbawiony kompleksów. To sprawia, 
że jest lubiany. Ma wielu kolegów i ko-
leżanek, a dla jednej z nich nauczył się 
nawet wspinać na wózku po schodach 
na drugie piętro.
 - Jestem wojownikiem – mówi o so-
bie – Od dziecka marzyłem o uprawia-
niu sportu. Początkowo myślałem o ko-
szykówce, bo bardzo lubię grać w kosza. 
Ale to gra zespołowa, a mnie marzyły 
się indywidualne sukcesy. Dopiero jak 
zetknąłem się z szermierką, od razu po-
wiedziałem sobie „to jest to”!
 Od pięciu lat Artur trenuje w In-
tegracyjnym Klubie Sportowym przy 
warszawskiej Akademii Wychowania 
Fizycznego. Jest jednym z  najmłod-
szych zawodników w sekcji szermier-
ki. Walczy we fl orecie i w szpadzie. Jest 
tegorocznym wicemistrzem Polski we 
fl orecie na wózku. Jest już członkiem 
narodowej kadry seniorów w tej dyscy-
plinie i w składzie naszej reprezentacji 
narodowej wziął udział w tegorocznych 
Mistrzostwach Europy we Włoszech. 
Był tam najmłodszym zawodnikiem 

ce. Jak na nowicjusza – znakomite!
 - Ma bardzo dobrą technikę 
i ogromną wolę walki – mówi Tade-
usz Nowicki, prezes klubu IKS AWF, 
a zarazem trener Artura – To czego mu 
jeszcze trochę brakuje, to doświadcze-
nie i bardzo w tym sporcie ważna od-
porność psychiczna. Ale ona przycho-
dzi z wiekiem i właśnie z doświadcze-
niem. Dotychczasowe osiągnięcia, to 
dopiero początek jego możliwości. Przy 
tylko jednym treningu w tygodniu, jak 
równy z równym walczy z najlepszymi. 
Można sobie wyobrazić jakie by miał 
efekty, gdyby realizował pełny plan tre-
ningowy!...
 Ten pełny plan, to trzy treningi ty-
godniowo. Ale Artur mieszka w Prusz-
kowie i dojazd na trening do warszaw-
skiej AWF to dla niego poważna wy-
prawa. Wymaga każdorazowo zaan-
gażowania specjalnej taksówki dla nie-
pełnosprawnych, a to koszt ok. 200 zł. 
Sytuacja materialna rodziców nie po-
zwala na ponoszenie tak wysokich wy-
datków, więc koszty te wzięła na siebie 
kasa klubu. Nie stać jej jednak na to czę-
ściej, niż raz w tygodniu. To ogranicza 
możliwości treningowe chłopca do ta-

Kto pomoże niepełnosprawnemu mistrzowi z Pruszkowa?

mistrzostw, ale w silnej, międzynarodo-
wej stawce znacznie bardziej doświad-
czonych i utytułowanych zawodników, 
wywalczył miejsce w pierwszej dziesiąt-

kiej właśnie częstotliwości.
 - Artur jest naszą nadzieją olimpij-
ską, a kariera sportowa dopiero się przed 
nim otwiera – dodaje prezes Nowicki – 
Warto by było jednak poszukać jakichś 
możliwości sfi nansowania mu dojaz-
dów na wszystkie treningi. Wielu na-
szych niepełnosprawnych sportowców 
uzyskuje pomoc od swoich lokalnych 
władz i organizacji. Dzięki temu dojeż-
dżają na treningi nawet z miast położo-
nych dużo dalej niż Pruszków. Często 
też włączają się w to lokalni sponsorzy. 
Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, 
żeby Artur na krajowych i zagranicz-
nych zawodach nosił na kombinezonie 
emblemat którejś z pruszkowskich fi rm, 
która zechciałaby się nim zaopiekować.
 To prawda. Pruszków do ubogich 
miast nie należy. A i dobrze prosperują-
cych fi rm u nas dostatek. Czy nie znaj-
dzie się więc sponsor, który w ramach 
kreowania własnego wizerunku uzna 
miesięczny wydatek rzędu 1-2 tys. zł za 
kwotę wartą poparcia młodego, niepeł-
nosprawnego sportowca? (Chętnym 
przekażemy odpowiednie kontakty i za-
pewnimy medialne uznanie).

Bogdan Marecki

JANKI 2 listopada ruszyła kampania 
„1 euro to majątek” w ramach, której 
sklepy IKEA w Polsce przekażą 
1 euro ze sprzedaży każdego plusza-
ka na rzecz pomocy dzieciom, żyjącym 
w najbiedniejszych rejonach świata. 
 
Dodatkowo, IKEA w  Polsce wpro-
wadza nową możliwość dla swoich 
Klientów – każdy może przekazać 
pluszaka małym pacjentom z  od-
działu dziecięcego lokalnego szpita-
la. Przez cały okres trwania kampa-
nii, w polskich sklepach IKEA zosta-
ną ustawione specjalne pojemniki, 
do których można wrzucić zakupio-
ną zabawkę. IKEA Janki przekaże ze-
brane w ten sposób pluszaki, oddzia-
łowi dziecięcemu w Samodzielnym 
Publicznym Dziecięcym Szpitalu Kli-
nicznym. Natomiast 1 euro z zakupu 
wesprze projekty realizowane wraz 
z UNICEF i Save the Children. Kam-
pania potrwa do 24 grudnia br.
 Dobro dzieci jest bliskie polskim 
klientom IKEA. W  zeszłym roku 
udowodnili to kupując niemal 170 ty-
sięcy pluszaków, co oznacza 170 tysię-
cy euro. „Dla nas 1 euro to niewiele, 
tymczasem kwota ta wystarcza, aby 

zapewnić pięciorgu dzieciom podręcz-
niki szkolne na cały rok. Natomiast 
zabawki przekazane szpitalom, mogą 
pomóc wielu dzieciom w szybkim po-
wrocie do zdrowia – możliwość przy-
tulenia się do ulubionego misia, może 
pomóc dzieciom w tym trudnym mo-
mencie, kiedy są daleko od domu i ro-
dziców.” – zauważa Agata Dublasie-
wicz z IKEA Janki. „Dlatego zachęca-
my do kupowania naszych pluszaków 
oraz opowiadań dla dzieci, które od te-
go roku również wspierają akcję „1 eu-
ro to majątek”. Wspólnie możemy za-
pewnić dzieciom lepszą przyszłość!” – 
dodaje.
 W zeszłym roku, klienci IKEA na 
całym świecie pomogli zebrać aż 5.3 
miliona euro, które wsparły projekty 
na rzecz polepszenia szans na eduka-
cję wśród dzieci. Podsumowując dzia-
łania od pierwszej edycji kampanii 
„1 euro to majątek”, IKEA przezna-
czyła już ponad 16.7 milionów eu-
ro na poprawę szans życiowych dzie-
ci w ponad 30 krajach w Afryce, Azji, 
oraz Środkowej i Wschodniej Europie. 
W marcu 2009 r. IKEA została uznana 
za największego korporacyjnego part-
nera UNICEF.             AD

Pluszaki IKEA wspierają dzieci

PRUSZKÓW. Pod koniec października 
wielki sukces odniosła Anna Stachurska, 
zawodniczka KK Pruszków. Debiutując 
indywidualnie w kategorii seniorów wy-
walczyła mistrzostwo Europy w karate 
tradycyjnym, w konkurencji fuku-go.
 Fuku-go to dwubój. Składa się z ku-
mite, czyli bezpośredniej walki oraz 
z kata i kite, czyli tzw. walki z cieniem. 
To moja ulubiona konkurencja – powie-
działa nam Anna Stachurska. Tym bar-

dziej cieszy fakt, że właśnie w niej Polce 
udało się wygrać mistrzostwa Europy. 
A łatwo nie było, gdyż po drodze Sta-
churska musiała pokonać wiele trud-
nych zawodniczek, w tym medalistki 
mistrzostw Europy i świata. W fi nale 
spotkała się z inną reprezentantką Pol-
ski, Małgorzatą Baranowską z  KKT 
Gdynia. Tę rywalkę zawodniczka 
z Pruszkowa zna bardzo dobrze, gdyż 
obie dziewczyny rywalizowały ze sobą 
wielokrotnie. – To na pewno mi pomo-
gło – przyznała Stachurska.

 Dla Ani jest to największy dotych-
czasowy sukces. Wcześniej zdobywa-
ła mistrzostwa Polski, a na arenie euro-
pejskiej złote medale, jednak do tej pory 
tylko w drużynie. Indywidualnie starto-
wała jedynie w młodszych kategoriach. 
Zresztą 21-letnia zawodniczka efektow-
nie pożegnała się ze swoją kategorią wie-
kową. W niedawnych młodzieżowych 
mistrzostwach Polski, które odbyły się 
na Zniczu, zdobyła trzy złote medale.
 Zwycięstwo w europejskim czem-
pionacie przyszło w  najbardziej od-
powiednim momencie – pochodząca 
z Podkowy Leśnej Anna Stachurska ka-
rate trenuje dziesiąty rok. Jest więc to mi-
ły jubileusz. Teraz przyszedł czas na od-
poczynek, ale zawodniczka KK Prusz-
ków już myśli o przyszłym roku. Kolej-
nym marzeniem mistrzyni Europy jest 
wyjazd na światowy czempionat do Bra-
zylii. Możemy spodziewać się, że uda jej 
się nie tylko polecieć za ocean, ale rów-
nież tam powalczyć o sukces. W samych 
superlatywach wypowiada się o niej bo-
wiem klubowy trener, Jerzy Szcząchor. 
– To zawodniczka, dla której nie ma ba-
riery. Stać ją na wszystko – chwali pod-
opieczną szkoleniowiec.          mm

KREDYTY
 Hipoteczne, Gotówkowe,

Konsolidacyjne 
na oświadczenie i nie tylko

 tel. 603 401 881
Wyślij SMS - oddzwonimy!
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 Po godzinach

2 zaproszenia do Restauracji 
TGI Friday's  w CH Janki 
o wartości 50 zł

 GRODZISK MAZ.

Koncert Vasti Jackson
26 listopada (czwartek) w Centrum 
Kultury odbędzie się  koncert Vasti 
Jackson - muzyka kompozytora, gita-
rzysty i producenta muzycznego.
Start godz. 20:00, Miejsce: sala 
widowiskowa, Bilety: 30 i 35PLN

Kabaret Łowcy. B
Grodziskie Centrum Kultury zapra-
sza 27 listopada (piątek) na występ Ka-
baretu Łowcy. B, zdobywców wielu  
prestiżowych nagród.
Start godz. 17:30 i 20:30, Miejsce: sala 
widowiskowa, Bilety: 30PLN

Zabawa Andrzejkowa
28 listopada (sobota) w  Centrum Kul-
tury odbędzie się  Zabawa Andrzej-
kowa. W trakcie imprezy: zimne 
przekąski, ciepłe dania, wróżka, do 
tańca zagra DJ 3 SieK.
Start godz. 20:00, Miejsce: sala lustrzana, 
Bilety: 22 734 79 34

 MILANÓWEK

„Lista nieobecności” - piosenki Grechu-
ty, Niemena, Osieckiej i innych
Milanowskie Centrum Kultury za-
prasza 21 listopada (sobota) na koncert 
„Lista nieobecności” , czyli piosenki 
Wielkich, którzy odeszli.  Zaśpiewają 
dla Państwa: Mirosław Czyżykiewicz, 
Andrzej Ozga, Elżbieta Wojnowska, 
Wojciech Gęsicki, Marek Bartkowicz, 
Antoni Muracki, Ewa Tucholska. 
Start godz. 20:00, Miejsce: MCK Teatr Letni, 
ul. Kościelna 3, Bilety: 30 i 35PLN 

Koncert Martyny Jakubowicz z zespołem
28 listopada (sobota) w Centrum Kul-
tury odbędzie się Koncert Marty-
ny Jakubowicz z zespołem. W czasie 
koncertu wykonywane będą m.in. 
"Knockin’ on Heaven’s door”, „Żagle 
tuż nad nami” oraz największy prze-
bój Martyny „W domach z betonu 
nie ma wolnej miłości”, który artyst-

ka odśpiewa wraz z publicznością.  
Start godz. 20:00, Miejsce: MCK Teatr Letni, 
ul. Kościelna 3, Bilety: 30 i 35PLN 

 NADARZYN

Niepowtarzalny Bal Seniora
Nadarzyński Ośrodek Kultury zapra-
sza 14 listopada (sobota) na Niepowta-
rzalny Bal Seniora. Oprawa muzycz-
na: zespół KAKIETEK BAND. W 
ofercie: Aromatyczna kawa, wyborna 
herbata, świetna muzyka, konkursy, 
po prostu… doskonała zabawa.
Start godz. 17:00, Bilety: 10PLN

Kino Nokowe
Nadarzyński Ośrodek Kultury zapra-
sza 20 listopada (piątek) na projekcja fi l-
mu: „ Wszystko będzie dobrze” i spo-
tkanie z Robertem Więckiewiczem. 
Start godz. 19:00, Wstęp wolny

One Man Show – „to nie jest kraj dla 
wielkich ludzi”
21 listopada (sobota) w Nadarzyń-
skim Centrum Kultury odbędzie się 
One Man Show - "To nie jest kraj dla 
wielkich ludzi" w wykonaniu aktora 
Teatru Montownia, Rafała Rutkow-
skiego.
Start godz. 19;00, Wstęp wolny

 OTRĘBUSY

Koncert Zespołu „Mazowsze”
20 listopada (piątek) w siedzibie Euro-
pejskiego Centrum Promocji Kultury 
Regionalnej i Narodowej
„Matecznik Mazowsze” w Otrębu-
sach odbędzie się „Koncert dla Są-
siadów”. Oprócz utworów premiero-
wych zaprezentowane zostaną naj-
piękniejsze pieśni ludowe i najpopu-
larniejsze polskie tańce.
Start godz. 19:00, Bilety: 40 i 50PLN

 PIASTÓW

Bryllowanie: Ernest Bryll i Marcin Styczeń
Stowarzyszenie Możesz zaprasza 
22 listopada (niedziela) na koncert Er-
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nesta Brylla, na który składają się 
wiersze czytane przez samego poetę 
i śpiewane przez pieśniarza młodego 
pokolenia - Marcina Stycznia.
Start godz. 19:00, Miejsce: parafi a Chrystusa 
Króla Wszechświata, Wstęp wolny

 PODKOWA LEŚNA

Filharmonia Dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pałacy-
ku” to cykl edukacyjny przeznaczony 
dla młodych słuchaczy. 22 listopada 
(niedziela) odbędzie się spotkanie pt.: 
„Solo i w duecie". Wystąpią: Witold 
i Aleksander Wilgosowie (gitary, cy-
try), fl ecista oraz akordeoniści. Pro-
wadzenie: Yaśmina Strzelecka
Start godz. 12:30, Miejsce: Pałacyk Kasyno, 
Lilpopa 18, Wstęp wolny

SKiBA czyli Scena Kabaretu i Ballady Autorskiej
CKiIO zaprasza 28 listopada (sobota) 
na spotkanie z cyklu SKiBA. Wystąpi 
„CZERWONY TULIPAN” . Prowa-
dzenie: Marek Majewski
Start godz. 20: Miejsce: Świerkowa 1, 
Bilety: 30 i 15 PLN

 PRUSZKÓW

Wieczór poezji Doroty Ryst
Pruszkowska Książnica oraz Klub 
Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej zapraszają 18 listopada (środa) 
na spotkanie z poezją Doroty Ryst. 
Gospodarzem wieczoru będzie Le-
szek Żuliński.
Start godz. 18:00, Miejsce: Klub PSM, Aleja 
Niepodległości 12

Spartakus
24 listopada (wtorek) w Muzeum Sta-
rożytnego Hutnictwa Mazowieckie-
go w Pruszkowie odbędzie się kolej-
na prelekcja z cyklu Europejczycy. 
Wykład pt. SPARTAKUS wygłosi dr 
Dariusz Słapek. Dr Dariusz Słapek 
pracuje w Instytucie Historii Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie.
Start godz. 18:00, Wstęp wolny

Wysyłaj SMS-y - Wygrywaj nagrody!
KONKURSY SMSKONKURSY SMS

Aby wygrać, wyślij SMS-a o treści:  WPR. Kod IMIE NAZWISKO 
pod nr 7168, np. WPR.KOD1.JANKOWALSKI (1 zł netto + VAT = 1,22 zł brutto) 

w niedzielę, 15 listopada od godz. 20.00
Wygrywają pierwsze SMS-y nadesłane  na dany kod do momentu wyczerpania nagród. 

Co zrobić, żeby wygrać?

Odbiór nagród: Nagrody do odbioru w Biurze Reklamy „Gazety WPR” ul. B.Prusa 19/7 
w Pruszkowie według informacji przesłanych w SMS-ie zwrotnym. 
Regulamin konkursów: Dostępny na stronie www.gazetawpr.pl oraz w Biurze Reklamy 
„Gazety WPR” ul. B.Prusa 19/7 w Pruszkowie. Pytania prosimy kierować na konkurs@gazetawpr.pl
Sponsorzy nagród: Wszystkich zainteresowanych przekazaniem nagród dla czytelników prosimy o 
kontakt  kontakt@gazetawpr.pl

KOD2

od Milanowskiego Centrum Kultury

1 podwójne zaproszenie na 
koncert Lista Nieobecności w 
Milanówku o wartości 70 zł

KOD1

od Milanowskiego Centrum Kultury

1 podwójne zaproszenie na 
koncert Martyny Jakubowicz 
w Milanówku o wartości 70 zł

KOD3

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI  
I MODERNIZACJI ROLNICTWA

MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY

POSZUKUJE NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA 
NA SIEDZIBĘ BIURA POWIATOWEGO 

W PRUSZKOWIE

Minimalne wymagania dotyczące nieruchomości: 
 Lokalizacja w granicach powiatu pruszkowskiego  
 Obiekty biurowe
 Powierzchnia użytkowa od 300 do 400 m2 
 Preferowane kondygnacje – parter
 Dostępność do infrastruktury teleinformatycznej
 Miejsca parkingowe dla interesantów na terenie nieruchomości wynajmującego 

Wymagane dokumenty:
 Kopie dokumentów określających stan prawny nieruchomości
 Kopie dokumentów określających stan prawny wynajmującego 
 Opis nieruchomości, z podaniem dokładnej lokalizacji, powierzchni, ilości miejsc parkingowych itp.
 Plany architektoniczne, rzuty poziome oferowanych powierzchni
 Deklaracja o wysokości czynszu brutto za 1m2 oraz sposobie rozliczania kosztów eksploatacyjnych i mediów
 Oświadczenie o zamiarze podpisania wieloletniej umowy najmu   
 Deklaracja w zakresie przystosowania na własny koszt nieruchomości do standardów biurowych ARiMR.
 Oświadczenie o zapoznaniu się ze „Standaryzacją jednostek terenowych ARiMR”. Standaryzacja znajduje się 

w obecnej siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Brwinowie ul. Pszczelińska 99 .

Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 30.11.2009r. do Mazowieckiego Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II 70; 00-175 Warszawa.  

Telefony kontaktowe:  022 536-57-44,  022 536-58-99.

Czy wiesz, że statystyczny ojciec spędza ze swoim 
dzieckiem 7 minut... tygodniowo? Nie pogarszajmy 
tej statystyki! Chcemy pokazać Ci jak możesz być bli-
żej swego dziecka, jak zaspokoić wszystkie jego naj-
ważniejsze potrzeby. Wspólnie z Inicjatywą TATO.NET 
Zapraszamy na kolejne warszaty dla ojców. 

Termin: 28 listopada, godz. 9.00-17.00, przedszkole Sióstr Franciszka-
nek, ul. P. Skargi 20. Koszt: 30 zł.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@mozesz.org

od fi rmy Rosinter (TGI Friday's)



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

Godziny otwarcia:  
pon. 8.00 - 18.00
wt. - pt. 8.00 - 16.00
www.powiat.pruszkow.pl
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Starosta Pruszkowski organizuje konkurs konsumencki dla gimnazjalistów i licealistów 
Powiatu Pruszkowskiego. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać komiks 
pt "Konsument w sieci" (do 5 stron A4) i złożyć go w Kancelarii Starostwa (ul. Staszica 1) 
lub Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów (ul. Drzymały 19/21) w formie cyfrowej 

i tradycyjnej do dnia 15 grudnia 2009 r.
Do wygrania jest kamera cyfrowa, aparat fotografi czny, odtwarzacz multimedialny 

i odtwarzacze mp3.

Powiat Pruszkowski uzyskał dofi -
nansowanie na przebudowę dróg 
w  gminie Nadarzyn ze środków 
budżetu państwa. W dniu 30 paź-
dziernika br. została opublikowa-
na lista rankingowa projektów za-
kwalifi kowanych do realizacji na 
2010 r. w  ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych 2008-2011. Na 73 wnioski 
złożone przez powiaty wojewódz-
twa mazowieckiego tylko 28 pro-
jektów zostało zatwierdzonych do 
realizacji, w  tym projekt złożony 
przez Powiat Pruszkowski pt. Prze-
budowa drogi powiatowej nr 3106 

w  (ul. Warszawska i  ul. Mszczo-
nowska) w gminie Nadarzyn.
 Projekt zakłada zmniejszenie 
natężenia ruchu na ul. Warszaw-
skiej i Mszczonowskiej poprzez bu-
dowę azyli dla pieszych, chodnika 
po obu stronach ulicy oraz zatok 
autobusowych i  postojowych. Po-
wyższe elementy wpłyną na popra-
wę bezpieczeństwa użytkowników 
drogi, w tym pieszych. Drogi zosta-
ną sfi nansowane w  równych czę-
ściach ze środków Powiatu Prusz-
kowskiego oraz z budżetu Wojewo-
dy Mazowieckiego. Koszt inwesty-
cji to 900 tys. złotych.

Modernizacja kluczowych 
ulic Nadarzyna

Poruszając się samochodami po dro-
gach publicznych: gminnych, powia-
towych, wojewódzkich i krajowych 
spotykacie Państwo coraz większą 
ilość reklam. Niektóre z nich ograni-
czają widoczność, rozpraszają uwagę 
kierowców, czasami szpecą wygląd 
naszych dróg, stanowiąc tym samym 
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Znaczna część reklam 
jest umieszczana przy drogach bez 
stosownego zezwolenia. W związku 
z powyższym Starosta Pruszkowski 
przypomina, że umieszczanie reklam 
w pasie drogowym wymaga zgody jej 
zarządcy, w przypadku dróg powia-
towych-Zarządu Powiatu Pruszkow-
skiego i jest odpłatne.

Informujemy, że sprawy te regu-
luje ustawa o  drogach publicz-
nych z 21 marca 1985 r. (Dz.U.1985 
r. Nr 11 poz. 60) z póź. zmianami 
oraz Uchwała Nr XLII/316/2006 r. 
z 30 maja 2006 roku Rady Powiatu 
Pruszkowskiego (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Mazowieckie-
go Nr 178 poz. 6939).
 Powyższa uchwała określa wiel-
kość stawek obowiązujących na 
drogach powiatowych za każdy 

dzień zajęcia 1m2 powierzchni pa-
sa drogowego zajętego przez rzut 
poziomy i tak:
 - za reklamy wolnostojące, opła-
ta wynosi 1.50 zł za m2
 - za reklamy usytuowane na 
obiekcie w pasie drogowym, opłata 
wynosi 0.50 zł za m2
 Osoby i instytucje, które samowol-
nie umieściły reklamy w pasach dróg 
Powiatu Pruszkowskiego, proszone są 
o zgłaszanie się do 31 grudnia 2009 r. 
do Wydziału Inwestycji i Drogownic-
twa Starostwa Powiatu Pruszkowskie-
go w Pruszkowie ul. Staszica 1 pok. Nr 
7 (tel. 022 738-15-59) w celu uregulo-
wania sprawy lub usunięcie reklamy. 
Po tym terminie brak zezwolenia bę-
dzie podstawą do wszczęcia postępo-
wania egzekucyjnego.
 Jednocześnie zawiadamiam, że 
art.40 ust.12 cytowanej ustawy stano-
wi: za zajęcie pasa drogowego bez ze-
zwolenia, zarządca drogi wymierza 
w  drodze decyzji administracyjnej 
karę pieniężną w wysokości 10-krot-
ności opłaty.
 Wykaz dróg będących pod zarzą-
dem Powiatu Pruszkowskiego dostęp-
ny jest na stronie internetowej:
www.powiat.pruszkow.pl

Nielegalne reklamy przy 
drogach powiatowych

Centralne uroczystości obchodów 
Święta Niepodległości w powie-
cie pruszkowskim odbyły się 11 li-
stopada w kościele św. Kazimierza 
w Pruszkowie.
 Powiatowe obchody Święta Nie-
podległości rozpoczęły się uroczy-
stą Mszą Świętą. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele władz powiatowych na 
czele ze Starostą Elżbietą Smolińską, 
władze miejskie, kombatanci, służby 
mundurowe, młodzież z  pruszkow-
skich szkół oraz licznie zebrani miesz-
kańcy. Po zakończonej mszy głos za-
brała Pani Starosta. Zwróciła uwagę na 
potrzebę utrzymania ciągłej pamięci 
o przeszłości, która pozwoli budować 
nową Polskę. Następnie orkiestra woj-
skowa zagrała wiązankę znanych pie-
śni patriotycznych. Koncert zakończył 
nawiązujący bezpośrednio do trady-
cji tego święta hymn legionowy „My, 
pierwsza brygada”.
 Z kościoła św. Kazimierza obcho-
dy przeniosły się następnie na Żbików. 
Tam złożono kwiaty pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki oraz pod tablicą 
Polskiej Organizacji Wojskowej. Ob-
chody Święta Niepodległości zakończył 
wieczorny koncert muzyki chopinow-
skiej w Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa.
 Święto Niepodległości obchodzo-
ne jest w powojennej Polsce dopiero 
od 1989 roku. Zostało ustanowione dla 
upamiętnienia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości w 1918 roku oraz 
odrodzenia się państwa polskiego. 
Ówczesny jesienny zryw patriotyczny 
na terenie wszystkich trzech zaborów 
przyniósł Polakom upragnioną wol-
ność po 123 latach niewoli. Święto ob-
chodzone bardzo uroczyście w dwu-

Święto Niepodległości w Powiecie Pruszkowskim

dziestoleciu międzywojennym, w po-
wojennej, komunistycznej rzeczywi-
stości było zakazane. Zamiast niego 
świętowano rocznicę powołania de-
sygnowanego przez ZSRR tzw. rządu 
lubelskiego (22 lipca). Dopiero upa-

dek komunizmu w Polsce i powołanie 
III RP umożliwiły powrót do tradycji 
obchodów Święta Niepodległości ja-
ko rocznicy odrodzenia polskiej, su-
werennej i demokratycznej państwo-
wości.



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

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

Godziny otwarcia:  
Pon. 8.00 - 18.00
Wt. - Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 14.00 
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY.  Drodzy Czytelnicy, 
w dwóch poprzednich felietonach mogliśmy po-
znać warunki jakie powinna spełniać zawodowa 
rodzina zastępcza, z punktu widzenia już istnieją-
cej rodziny, oraz dzieci w niej żyjących. 
 Dzisiaj chcę skupić się na faktach na temat za-
sad do jakich musi się stosować powołana rodzina 
zastępcza, oraz na pomocy pieniężnej oferowanej 
takim rodzinom. Nie sposób jest napisać o wszyst-
kim, będzie to mój subiektywny wybór tego, co 
według mnie wydaje się być ważne z pośród wielu 
rozporządzeń  zapisanych w ustawie o pomocy spo-
łecznej z dnia 12 marca 2004r. Zatem zacznijmy:
 Rodzinę zastępczą mogą stanowić małżonko-
wie, jak również osoby nie pozostające w związku 
małżeńskim, i osoby żyjące same, jeżeli mieszkają 
na terenie Polski i posiadają w tym kraju stałe miej-
sce zamieszkania. Nie mogą być to osoby karane, 
lub mające ograniczone prawa cywilne czy obywa-
telskie. Muszą posiadać stałe źródło dochodu, oraz 
odpowiednie warunki mieszkaniowe. Muszą, co 
bardzo ważne, uzyskać pozytywną opinię ośrodka 
pomocy społecznej odpowiedniego do miejsca za-
mieszkania, w tym wypadku opinie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
 Wybierając odpowiednią rodzinę zastępczą dla 
określonego dziecka bierze się pod uwagę odpo-
wiednią różnicę wieku pomiędzy dzieckiem mają-
cym trafi ć do danej rodziny a samą rodziną. Kieruje 
się również zasadą, aby rodzeństwo pozostawało 
razem, oraz w miarę możliwości brana jest również 
opinia dziecka. 
 Poza pomocą pieniężną, o której napiszę za 
chwilę, bardzo ważnego wsparcia dostarcza Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 To w tym miejscu zawodowe rodziny zastęp-
cze uzyskują wszelkie szczegółowe informacje 
o dziecku, jego rodzinie, i inne ważne fakty, zanim 
dojdzie do umieszczenia dziecka w rodzinie zastęp-
czej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie umoż-
liwia kontaktowanie się, co za tym idzie dzielenie 
doświadczeniami z innymi rodzinami zastępczymi 
z terenu powiatu, jak również, co jest bardzo waż-
nym aspektem, kiedy stanowi się rodzinę zastęp-
czą, umożliwia uzyskanie porad w poradniach 
psychologiczno-poedagogicznych, oraz innych 
specjalistycznych ośrodkach, wraz z podjęciem spe-
cjalistycznej terapii, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 Rodzinie zastępczej udzielana jest pomoc 
fi nansowa. Wysokość tej pomocy jest różna ze 
względu na różne okoliczności, charakterystykę 
przyjmowanego do rodziny dziecka, jego specyfi cz-
ne potrzeby,  stan zdrowia, stopień niedostosowa-
nia społecznego oraz wiek. Ponownie przedstawiam 
tylko mały obszar dotyczący pomocy fi nansowej, 
z mojego punktu widzenia interesujący i ważny.
 Osobą udzielającą pomocy pieniężnej jest sta-
rosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
rodziny zastępczej. Trzeba pamiętać, iż kwota, jaką 
otrzymuje rodzina zastępcza jest przeznaczona na 
częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 
dziecka umieszczonego w danej rodzinie. 
 Kwota od której się wychodzi, to znaczy od 
której ze względu na różne okoliczności, o których 
wspominałam powyżej oblicza się odpowiednią 
dla danej rodziny na dane dziecko sumę,  to kwota 
1621zł, tak zwana „podstawa”.
 W momencie ustalenia odpowiedniej kwoty, 
uwzględniając wszystkie potrzebne okoliczności ro-
dzina sprawująca funkcję rodziny zastępczej otrzy-

muje takąż pomoc do momentu osiągnięcia przez 
dziecko pełnoletniości, jak również w dalszym 
czasie, jeżeli kontynuuje ono naukę, i jedynie na ten 
czas nauki, do momentu, kiedy osoba ta ukończy 
dwadzieścia pięć lat.
 Co się dzieje w momencie, kiedy dziecko pozosta-
jące w rodzinie zastępczej staje się pełnoletnie, jaką 
poza tym może otrzymać pomoc?  
Może ono otrzymać pomoc, na tak zwane „życiowe 
usamodzielnianie się”, przez co można rozumieć po-
moc pieniężna na kontynuowanie nauki, jak również 
na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkanio-
wych, pomoc w znalezieniu pracy, czy zagospodaro-
waniu rzeczowym pozyskanego mieszkania. 
 Pomoc taka przysługuje jednakże tym oso-
bom, które przebywały w rodzinie zastępczej co 
najmniej rok. Jak również osoba starająca się o taki 
wkład fi nansowy, rzeczowy i inny musi przedstawić 
i realizować indywidualny plan, mający na celu usa-
modzielnienie się tejże osoby.
 Pomocy pieniężnej udzielają starosta powiatu 
właściwego ze względu na zamieszkanie dziecka 
przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej. Jest to 
pomoc celowa na usamodzielnienie się i kontynu-
owanie nauki. Natomiast pomocy w uzyskaniu od-
powiednich warunków mieszkaniowych, w uzyska-
niu zatrudnienia i zagospodarowania mieszkania, 
udziela starosta właściwy ze względu na miejsce 
gdzie osiedla się osoba usamodzielniająca się.
 Kończąc artykuł pragnę jeszcze raz podkre-
ślić, że dokładne kwoty, i system ich liczenia mogą 
Państwo odnaleźć w ustawie o pomocy społecznej 
z dnia 12 marca 2004r.

Marta Parnicka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

…Tym razem trochę o stronie fi nansowej i warunkach, jakie trzeba spełniać, 
jako osoby pełniące funkcję zawodowej rodziny zastępczej…

ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
CENTRUM EDUKACYJNE PERFEKT

Pruszków ul. Helenowska 3, ww.szkolydladoroslych.pl
tel. (0 22) 758 66 33, (0) 509 488 669, (0) 502 265 995

Niskie czesne!

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

DOÂWIADCZENI SPECJALIÂCI
NOWOCZESNE APARATY
CERTYFIKAT PTU
KRÓTKIE TERMINY

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25
PRUSZKÓW, UL. DRZYMAŁY 19/21 IV PI¢TRO (WINDA)



• zwykłe: 2zł netto za słowo
• pogrubione: 3zł netto za słowo
• w ramce: 4zł netto za słowo
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Ogłoszenia drobne ceny ogłoszeń:

BIURO REKLAMY I OGŁOSZEŃ (8.30-16.30): Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19 lok. 7 (obok T.U. Allianz); tel/fax: (022) 728 18 64, tel. (0) 666 505 705, email: ogloszenia@gazetawpr.pl

Dam pracę

Mechanik samochodowy samodzielny, Kanie 
Helenowskie 602 325 561 

Poszukujemy agentów ochrony do pracy 
na obiektach handlowych na terenie 
Ochoty oraz Janek. Kontakt: 605 955 573 
oraz 022 560 51 40 

Poszukuję opiekunki do 2,5 letniego dziecka, 
pomocy w domu, Grodzisk Maz. 502 263 424 

Zatrudnię manikiurzystki do salonu 
fryzjersko-kosmetycznego, Grodzisk Maz. 
606 621 841 

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. 
PRUSZKÓW I OKOLICE 511 262 175 

Sprzątanie mieszkań (może być z 
gotowaniem) i biur 505 273 528

Nieruchomości - do wynajęcia

Halę 500m2  w Pruszkowie wynajmę 
602 73 56 74 

Nieruchomości - sprzedam

Osowiec Działka budowlana 2000 
m2  wodociąg, prąd, gaz  
608 632 242  

Sprzedam dom, Komorów 602 73 56 74

Nauka

Angielski dojeżdżam 607 596 838 

Matematyka 603 713 495 

PORADNIA SPECJALISTYCZNA

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25

SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

WULKANIZACJA!

Pruszków, Al. Jerozolimskie 458
Tel. (0-22) 728 73 73, (0-22) 728 15 40

Czynne: pn-pt 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 12.00

CZĘŚCI  NOWE I UŻYWANE
Okna PCV, aluminum, drewno

Drzwi wewnetrzne, zewnetrzne

˚aluzje, Rolety
Moskitiery, Parapety

Pruszków, ul. Bolesława Prusa 18
tel. (0-22) 758 81 09, (0) 602 120 835
www.oknapruszkow.pl

PROFIL
okna i drzwi

RATY

Zapraszamy do pływalni 
KAPRY ul. Andrzeja1 w Pruszkowie

Automoto - kupię

Auto każde sprawne 502 968 566 

Auto sprawne kupię 604 157 703 

Kupię jeżdżące, powypadkowe, 
skoronowane, stan, marka, 
wiek nieistotne 
0 725 582 209

Kupię każde auto 606 164 444 

Darmowe Złomowanie pojazdów, transport  
gratis 502 534 080 

Automoto - sprzedam

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

Kupię

Antykwariat kupi dawne książki 
tel. 22 622 11 54

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

Sprzedam

Drewno kominkowe, mieszane 
880 271 180 

Ekogroszek i miał, niska cena, 
minimum 5 ton. Sprzedaż kotłów 
centralnego ogrzewania 
515 713 421, 691 830 568 

Kruszywo betonowe, ceglane 
728 361 822 

Opony zimowe tanio, Seicento, Panda, Matiz 
502 314 534 

Usługi

Anteny  -  montaż, serwis 603 375 875 

Anteny satelitarne, naziemne (wszystkie 
typy) tani serwis 796 428 111 

Cement i kostka brukowa 022 499 56 98 

DOCIEPLENIA STYROPIANEM, 
USŁUGA Z MATERIAŁEM (STYRMAN, 
TERMOORGANIKA, CERESIT, KABE) 
CENY OD 75 ZŁ/M2 
790-290-396 

Domofony – montaż, serwis 603 375 875

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA. 
TANIO, SZYBKO. WOLNE TERMINY 
504 254 479

Gdy brakuje czasu na porządki 
Zadzwoń! 516-022-093, 
508-154-573

Glazura, terakota, inne prace 
wykończeniowe, doświadczenie. 
Tanio i solidnie. 510 -712-114

Instalacje elektryczne, układanie paneli, 
montaż mebli, żaluzje, rolety, wertykale, VAT 
607 659 561 

KAŻDY KREDYT NA 
OŚWIADCZENIE – 022 6363058 

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie ceny 
607 302 639 

Malowanie wnętrz agregatem, szybko, tanio 
602 719 024  

Naprawa, regulacja okien PCV, ALU 667 366 078

OGRODY - projekt, wykonanie, pielęgnacja, 
SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, GRILLE, 
ALTANY www.architekturaogrodu.pl, tel. 0 
698 668 468 

Projektowanie wnętrz 514 040 384 

Remonty od A-Z, faktury VAT, 
www.casa-buownictwo.pl  728 972 410

Projektowanie wnętrz mieszkalnych 
i użytkowych, wykonanie unikalnych 
wystrojów i elementów wyposażenia, 
aranżac  je 500 894 862. (0 22) 770 00 45

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE, 
DROBNOZIARNISTE-GŁADKIE, 
DOCIERANE POD LAMPĘ. AGREGATEM . 
DOKŁADNIE I SPRAWNIE 790 290 396 
Układanie kostki brukowej, solidnie  
605 548 241

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

 Usługi glazurnicze 609 316 765 

Wylewki agregatem 608577428. 

Wylewki betonowe 600086995 

• 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
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