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Brak miejsc 
w przedszkolu? 
I co dalej?
Czytaj więcej na s. 10-11

zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”
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Jedyna gazeta w regionie w nakładzie kontrolowanym! Jedyny wiarygodny partner dla reklamodawców!

Remont Działkowej w przyszłym roku?

PRUSZKÓW, UL. KRASZEWSKIEGO 41

BIZUTERIA SREBRNA
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Jak się bawi nasza młodzież

Postanowiliśmy sprawdzić, 
jaki stosunek do substancji 

psychoaktywnych ma młodzież 
w regionie. Wyniki naszego 
dziennikarskiego śledztwa są 
przerażające: palenie papierosów 
i marihuany, picie alkoholu, seks – 
to zwyczajowe rozrywki zarówno 
w przypadku gimnazjalistów, jak 
i starszej młodzieży. Uczniowie 
nie stronią również od tzw. piguł, 
i innych twardych narkotyków, jak 
amfetamina czy kokaina.

Zdaniem Doroty Nowak - 
rzeczniczki prasowej Komendy 
Powiatowej w Pruszkowie naj-
bardziej zagrożona problemem 
jest młodzież gimnazjalna: - Oni 
doskonale wiedzą od kogo kupić. 
Tak zwanymi dealerami są często 
ich dobrzy znajomi, których nikt 
nie podejrzewałby o taki proceder. 
Młodociani handlarze nierzadko 
w ten sposób dorabiają sobie do 
kieszonkowego otrzymywanego 
od rodziców. Często są to osoby, 
które nie sprawiają jakichkolwiek 
problemów wychowawczych, za-
równo w domu, jak i w szkole.

 
Nadmierny optymizm czy 
ignorancja problemu?

Nieco innego zdania są dyrek-
torzy szkół, pedagodzy i psycho-
logowie. Według nich problem, 
owszem, istnieje, ale nie w ich 
placówkach. Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego im. Toma-
sza Zana w Pruszkowie, Bożena 
Grzybowska wie, że problem jest 
i należy z nim walczyć: - Praw-
da jest taka, że nie ma szkoły, 
w której ten problem nie wy-
stępuje. Wiemy to, ponieważ 

przeprowadzamy anonimowe 
ankiety wśród uczniów. Bez-
pośrednio na terenie szkoły 
nie spotkałam się z obecnością 
narkotyków, natomiast wiem, że 
przed budynkiem już ten problem 
występuje. Dlatego też w każdym 
takim przypadku podejmujemy 
interwencję, prosząc przy tym 
o pomoc policję i straż miejską. 
Podejmujemy również działa-
nia profi laktyczne z udziałem 
pedagoga i psychologa. Orga-
nizujemy rozmowy, kampanie 
informacyjne, przeprowadzamy 
testy. Bardzo ważna w przypadku 
problemu zażywania środków 
psychoaktywnych jest współpraca 
z rodzicami. Niestety – oni często 
nie chcą przyjąć do wiadomości 
tego, że ich dziecko „bierze” - 
przestrzega Grzybowska. 

 
Ostatnie badania sprzed 
czterech lat

Wobec narastającego pro-
blemu dziwi fakt, że ostatnie 
badania zlecone przez Urząd 
Miejski, dotyczące zażywania 
substancji psychoaktywnych 
przez młodzież w Pruszkowie 
zostały przeprowadzone ostat-
nio 4 lata temu! Według nich: 
18% młodzieży potwierdza-
jącej fakt spróbowania leków 
uspokajających i nasennych 
przyznaje, że robiła to po raz 
pierwszy mając średnio 14 lat, 
23% młodzieży spróbowało ma-
rihuany lub haszyszu w wieku 
15 lat, 12% spróbowało alkoholu 
wraz z tabletkami w wieku 15 lat. 
Uczniowie klas gimnazjalnych 
najczęściej otrzymywali środki 
psychoaktywne od starszego 
kolegi (4%), od rodzica (4%) lub 
wzięli z domu bez pozwolenia 
(3%). Wśród gimnazjalistów 

6 % respondentów brało środek 
psychoaktywny wspólnie, w gro-
nie przyjaciół. Podobnie sytuacja 
wygląda w grupie uczniów ze 
szkól ponadgimnazjalnych.

 Z badań wynika również, 
że młodzież w Pruszkowie 
spotyka się przede wszystkim 
z propozycjami picia napojów 
alkoholowych. Propozycje do-
tyczące substancji nielegalnych 
pojawiają się u znacznie mniej 
licznych grup respondentów. 
Stosunkowo najczęściej zda-
rzają się propozycje dotyczące 
konopi. Otrzymało je, chociaż 
raz, w czasie ostatnich 12 mie-
sięcy 25% gimnazjalistów i 31% 
uczniów ze szkół ponadgim-
nazjalnych. 51% badanych 
orientuje się, gdzie można ku-
pić narkotyki. Najczęściej wy-
mieniano w tym kontekście: 

dyskotekę, bar – 25% badanych, 
ulicę, park – 19% badanych oraz 
szkołę – 16% badanych.

Większość młodzieży jest 
dobrze zorientowana w kwe-
stii ryzyka szkód zdrowotnych 
i społecznych, związanego z uży-
waniem substancji psychoaktyw-
nych. Generalnie marihuana 
i haszysz są traktowane bardziej li-
beralnie niż inne narkotyki. Biorąc 
pod uwagę wiek badanych można 
stwierdzić, że największy skok 
w rozpowszechnieniu używania 
substancji psychoaktywnych 
dokonuje się między pierwszą 
i drugą klasą gimnazjum. Częściej 
po nielegalne środki odurzające 
sięgają chłopcy niż dziewczęta. 
Wyjątkiem jest amfetamina, gdzie 
w klasach trzecich odnotowano 
jednakowe rozpowszechnienie 
doświadczeń u obu płci.

 Wyniki badań pokazują, że i tak 
w naszym regionie nie jest najgo-
rzej. W całej Polsce od narkotyków 
uzależnionych jest około 100-120 
tys. osób. Z powodu przedawkowa-
nia umiera rocznie około 250 osób. 
W roku ubiegłym do lecznictwa 
stacjonarnego przyjęto ponad 13 
tys. osób uzależnionych. Około 1,5 
tys. korzystało z leczenia substy-
tucyjnego (podawanie substancji, 
która działa na te same receptory 
w mózgu, co substancje narkotycz-
ne). Zdaniem Dyrektora Krajowego 
Biura ds. Przeciwdziałania Nar-
komanii Piotra Jabłońskiego tego 
rodzaju leczenie zaspokaja około 
6 proc. potrzeb.

 
Odwaga na haju

Problemem są również 
przestępstwa popełniane pod 

wpływem substancji psycho-
aktywnych. Policja co prawda 
nie prowadzi takich statystyk, 
ale wiadomo, że nie jest ich 
mało. Narkotyki są też coraz 
częściej przyczyną wypad-
ków drogowych. 14 marca b.r. 
niejaki Robert K. w Pruszko-
wie, na ul. Plantowej potrącił 
12-letnią dziewczynkę. Był 
pod wpływem narkotyków. 
W styczniu b.r. pruszkowscy 
policjanci próbowali zatrzy-
mać samochód dealera. Kiedy 
ten próbował uciec, policjanci 
zaczęli strzelać. Efektem było 
potrącenie policjanta i złamanie 
nogi. To tylko dwa przykłady 
przestępstw popełnionych pod 
wpływem narkotyków w Prusz-
kowie w ostatnich miesiącach.

 
Profi laktyka

Zarówno szkoły, urzędnicy 
miejscy i organizacje pozarzą-
dowe prowadzą szereg działań 
profi laktycznych przeciwdzia-
łających zażywaniu narkoty-
ków. Prezydent Pruszkowa – Jan 
Starzyński powołał specjalny 
zespół ds. przeciwdziałania 
narkomanii. Podobne jednost-
ki działają również w innych 
miastach. Organizują one 
konkursy: plastyczne, teatral-
ne, zajęcia sportowe, a także 
rozpowszechniają książki, 
ulotki, wydawnictwa audio- 
i multimedialne Czy się spraw-
dzają? Trudno powiedzieć. 
Jednak większość młodych
ludzi, z którymi rozmawia-
liśmy, ocenia je dość bezlito-
śnie, twierdząc, że tego typu 
przedsięwzięcia nie mają i nie 
będą miały wpływu na zaży-
wanie (lub nie) przez nich 
narkotyków.  

NARKOTYKI. Nie jest dobrze – tak krótko można scharakteryzować zjawisko zażywania narkotyków i dostępu do nich 
w naszym regionie. Zwłaszcza wśród ludzi młodych nie ma chyba osoby, która nie znałaby dealera sprzedającego narkotyki 
lub kogoś, kto mógłby ją do niego skierować.

Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

Niepokój rodziców powinny wzbudzić wszelkie zmiany w wyglądzie dziecka i zachowaniu - podkreślają specjaliści. Nie zawsze 
muszą one świadczyć o tym, że dziecko sięga po narkotyki, ale czujności nigdy za wiele. Szczególne zainteresowanie powinny 
wzbudzić następujące objawy:

• dziecko ma przekrwione oczy, rozszerzone lub zwężone źrenice, chudnie w szybkim tempie

• bardzo często się przeziębia, ma przewlekły katar, krwawienia z nosa

• zauważamy ślady krwi na bieliźnie lub ukłuć na ciele

• czuć od niego słodkawy zapach lub tak pachną jego ubrania

• doszło do zmiany nastroju i aktywności dziecka (na przemian jest bardzo ożywione, gadatliwe, potem osłabione, ospałe)

• nagle zaczyna bardzo dużo jeść, albo wprost przeciwnie, prawie wcale nie je

• interesowało się czymś (np. sportem) i nagle przestaje

• traci kontakt z rodzicami, zamyka swój pokój, raptem kupuje kadzidełka, odświeżacze powietrza lub ciągle wietrzy pokój

• zmieniło grono przyjaciół; zmieniło styl ubierania

• bywa agresywne, ma napady złości, kłamie, spóźnia się do domu, musi natychmiast wyjść, podbiera pieniądze, dostaje dziwne 
telefony, nie śpi nocami, do późna się uczy gdy wcześniej tego nie robiło

• pomocne mogą być też dla rodziców testy. W aptekach można dostać takie na wykrycie konkretnego narkotyku, choć na początek 
polecany jest multitest, który pozwoli stwierdzić, czy w danym momencie dziecko coś wzięło.

Jak poznać, że dziecko bierze? Co powinno wzbudzić zainteresowanie rodziców?

Uczniowie nie stronią od marihuany, a nawet twardszych narkotyków takich jak 
amfetamina czy kokaina. [Fot. stock]
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Pruszków, ul.B. Prusa 35 lok. 3
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SKRZYPOVITA 
1X DZIENNIE

40 tabletek

unikalna kompozycja 
składników wpływających 
na włosy i paznokcie oraz 
pomagający zachować ich 
zdrowy i piękny wygląd.

Tylko teraz  + 25 % GRATIS 

za jedyne  11,50 ,-

u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

TELEWIZJA i INTERNET

firma istnieje od 1990 r. 

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

BEZPŁATNE 
MASAŻE

Ogólnopolska Akcja „Na Zdrowie”
Komorów ul. Szmaragdowa 1

100m od stacji WKD

tel: 22-728-04-02 
503-132-510
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rowerzystów będzie przygoto-
wana druga część parku, prze-
znaczona na cele rekreacyjne. 
Mamy już gotowy projekt 
i przystępujemy do realizacji. 
Natomiast jeśli chodzi o mat-
ki z wózkami, to nieprawdą 
jest, że kładziona nawierzch-
nia w części zabytkowej bę-
dzie utrudnieniem dla matek 
z dziećmi. To czysty wymysł - 
dodał Królikowski.

Protest w Urzędzie 
Miasta

Pan Adam nie daje za wygraną. 
7 maja złożył w Urzędzie Miasta 
protest skierowany do prezyden-
ta Andrzeja Kurzeli. To samo pi-
smo otrzymała do wiadomości 
pani konserwator zabytków. Poza 
wspomnianymi wyżej kwestiami, 
mieszkaniec zwraca uwagę, że na 
ulicach Kraszewskiego i Niecałej 
położono kostkę bezrantową. 
Można było spodziewać się 
kontynuacji tego stylu w Parku 
Kościuszki, który jest traktem 
biegnącym z centrum miasta 
w stronę dworca PKP.

Teraz należy czekać na od-
powiedź i ofi cjalne stanowisko 
władzy, która zrzuca winę na 
wytyczne konserwatorskie. Za-
pytaliśmy rzecznik prasową kon-
serwatora zabytków o tę sprawę. 
Od tygodnia nie doczekaliśmy się 
odpowiedzi.  

Prowadzone prace to kon-
tynuacja inwestycji zakła-

dającej modernizację Pałacyku 
Sokoła i otoczenia parkowego. 
Zarówno budynek, jak i teren 
wokół są wpisane do rejestru 
zabytków, przez co każdy de-
tal musiał być skonsultowany 
z konserwatorem.

Kostka niezgody

Modernizacja pałacyku jest 
już na ukończeniu. Teraz pra-
ce przeniosły się na zewnątrz. 
W ich ramach mają powstać 
nowe alejki, ławki, kosze na 
śmieci. Ma być także uzupeł-
niona zieleń. Efekty prac powoli 
stają się widoczne. Niektóre alej-
ki już zostały wyłożone kostką. 
Nie wszyscy jednak są zadowo-
leni z tej nawierzchni. Jeden 
z czytelników napisał list do re-
dakcji, w którym zwrócił uwagę, 
że nowo położona kostka będzie 
utrudnieniem dla rowerzystów, 
rolkarzy i matek z wózkami.

- Kładą tam kostkę rantową, 
kwadraty i prostokąty o za-
okrąglonych kształtach. W tym 
miejscu przez park codziennie 
przechodzi kilka tysięcy osób. 
To bardzo niedobra wiadomość 
dla wszystkich korzystających 

z tego parku - zwłaszcza dla 
matek z wózkami i dziećmi 
chcącymi się uczyć jazdy na 
rowerach czy rolkach. Na razie 
nie ma mowy o położeniu wy-
godnego, nawet miejscowego 
odcinka z kostki przyjaznej dla 
przechodniów ruchu - pisze 
Pan Adam - Od kilku miesięcy 
naciskam na prezydenta oraz 

dział inwestycji. Wykonałem 
kilkanaście telefonów do UM 
i Starostwa. Prezydent powie-
dział, że konserwator zabytków 
tak ustalił i nie można tego 
zmienić. Jednak w wypadku też 
zabytkowego Parku Potulickich 
udało się na całości położyć 
kostkę bezrantową - przyjazną 
dla ludzi. Trudno też uzyskać 

PRUSZKÓW  Od blisko miesiąca trwa modernizacja zabytkowej części Parku Kościuszki, zwanego potocznie Parkiem Sokoła. 
Efekty prac powoli zaczynają być widoczne, choć nie wszystkim się podobają.

Spór o kostkę brukową w Parku Kościuszki

informacje o tym, kto podej-
mował te decyzje, nie mówiąc 
o uzyskaniu kontaktu do kon-
serwatora zabytków - dodaje.

- Park (część wokół Pałacy-
ku Sokoła - przyp. red.) jest 
zabytkowy. Od konserwatora 
otrzymaliśmy zezwolenie tylko 
na taką kostkę. On decydował 
nawet czy ma być rantowa, 

czy bezrantowa. Detaliczność 
konserwatora jest tak wiel-
ka, że odstępstwo od tego 
powoduje wielomiesięczne 
opóźnienia w pracach - powie-
dział nam wiceprezydent An-
drzej Królikowski.

- Bardzo dobrze, że rolkarze 
nie będą mogli tam jeździć. To 
park zabytkowy. Dla rolkarzy, 

Mariusz Markowski
mariusz.markowski@gazetawpr.pl

W parku kładziona jest kostka rantowa, która według 
UM jest wymogiem konserwatora   [Fot. Adam Zaborski}

Na ulicy Niecałej prowadzącej do parku położono 
kostkę bez rantów. [Fot. Adam Zaborski]

PRUSZKÓW O ulicy Działkowej 
pisaliśmy już kilkakrotnie. Jej prze-
budowa zaplanowana jest na rok 
2010. Przewlekłość porozumień 
międzygminnych może jednak ten 
termin przesunąć. 

Remont zaplanowany na rok 
2010 jeszcze się nie rozpoczął i nic 
nie zapowiada, aby ten stan miał 
się wkrótce zmienić. Zniecier-
pliwieni mieszkańcy pobliskich 
osiedli czekają na przebudowę 
ulicy Działkowej i przeniesienie 
uciążliwego ruchu tranzytowego 
na nową ulicę Przyszłości, która 
ma połączyć Aleje Wojska Pol-
skiego z nowym przejazdem, a w 
przyszłości wiaduktem.

 „Stan nawierzchni jest tra-
giczny, podłoże nie jest przysto-
sowane do ruchu samochodów 
ciężarowych, a hałas generowany 
przez te pojazdy przekracza nor-
my i jest koszmarem” – pisze do 
nas pan Paweł Gajewski, który nie 
wierzy, że w tym roku drogowcy 

wyremontują ulicę i zbudują 
nowy przejazd - „Niby ładnie, ale 
którędy dojadą tam samocho-
dy? Oczywiście Działkową… bo 
o prowadzącej tam ul. Przyszłości 
tylko się mówi, ale wciąż jej nie 
ma.” „I jeszcze temat obietnic 
Pana Prezydenta Pruszkowa, na 
stronie www.pruszkow.pl w za-
kładce „Pytania do Prezydenta” 
temat planowanego remontu 
Działkowej pojawia się już w 2005 
roku i przez kilka lat z rzędu są 
zapewnienia, że to w tym roku 
lub w przyszłym roku. I w tym 
roku mamy to samo!”. Niestety 
obawy pana Pawła wydają się być 
słuszne. 

 - Remont ul. Działkowej za-
planowany jest w tegorocznym 
budżecie i jesteśmy na niego go-
towi, ale sprawa się skomplikowa-
ła przez konieczność uzgodnień 
międzygminnych z gminą Brwi-
nów – tłumaczy nam naczelnik 
Wydziału Inwestycji w Urzędzie 
Miasta, Elżbieta Korach. Projekt 
przebudowy ulicy przewiduje 
wyłączenie obecnej jezdni jako 
drogi osiedlowej przeznaczonej 
dla ruchu lokalnego. Obok niej 

ma zostać zbudowana nowa ulica 
Działkowa, która przejmie ruch 
przejazdowy. To wymaga utwo-
rzenia dodatkowego pasa drogi, 
który wchodzi już na grunty są-
siedniej gminy. Konieczne uzgod-
nienia z władzami Brwinowa 

przeciągają się. Między innymi 
dlatego, że w grę wchodzi tam 
wykup gruntów. Trudno w tej 
chwili przesądzić jak długo jesz-
cze będą trwały te negocjacje. 
Nie można wykluczyć, że jeśli 
będą się przeciągały, będziemy 

musieli tę inwestycję przesunąć 
na przyszły rok. Nie możemy jej 
rozpocząć przed zakończeniem 
spraw formalnych.

 - Przewlekłość tych uzgod-
nień spowodowana jest stopniem 
skomplikowania spraw związa-
nych z przekazaniem gruntów 
pod nowy odcinek ulicy przez 
osiedle Parzniew – tłumaczy 
nam przyczyny zwłoki burmistrz 
Brwinowa, Andrzej Guzik. Przy-
puszczalnie dopiero za około dwa 
miesiące uda się uregulować te 
sprawy notarialnie i to dopiero 
pozwoli Pruszkowowi na do-
kończenie projektu ulicy w tym 
rejonie. Biorąc pod uwagę nastę-
pujące po tym procedury wyma-
ganych zezwoleń i przetargów 
wykonawczych realnie patrząc na 
sprawę należy się liczyć z tym, że 
rozpoczęcie inwestycji możliwe 
będzie dopiero na wiosnę 2011 
roku - dodaje burmistrz.

 A co z budową ulicy Przy-
szłości, która ma przejąć tranzyt 
z Działkowej. Za budowę drogi 
odpowiedzialne jest Starostwo 
Powiatowe w Pruszkowie. Te 
jednak twierdzi, że problem 

z rozpoczęciem inwestycji wynika 
z braku działań Urzędu Miasta.

 - Jesteśmy gotowi do rozpo-
częcia tej inwestycji – mówi nam 
zastępca naczelnika Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa w Sta-
rostwie, Sławomir Walendowski 
– Moglibyśmy ją rozpocząć nawet 
w tym roku, ale na przeszkodzie 
stoi brak konkretnych uzgodnień, 
co do terminu i warunków bu-
dowy nowego przejazdu w ulicy 
Przejazdowej. Te negocjacje z PKP 
prowadzi Urząd Miasta Prusz-
kowa i dopóki  nie zakończą się 
one jednoznacznym, wiążącym 
strony uzgodnieniem nie może-
my budować ulicy Przyszłości, bo 
przecież nie może ona prowadzić 
donikąd. 

 Jedna z ważniejszych inwe-
stycji dla Pruszkowa,  mimo że 
zaplanowana w budżetach, może 
nie zostać wykonana w terminie 
przez brak odpowiednich poro-
zumień między gminami. A na 
Działkowej nic się nie zmienia. 
Dziury, zatory, hałas i spaliny. 
W tej sytuacji nie dziwimy się, 
że mieszkańcom trudno uwierzyć 
w obietnice. 

Remont Działkowej w przyszłym roku?
Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl
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W ubiegłym roku w Mali-
chach przy ul. Raszyńskiej 

powstał klub malucha. Pani 
Elżbieta Sybilska wpadła na po-
mysł stworzenia miejsca, gdzie 
matki nie uczęszczających do 
przedszkoli dzieci, za stosowną 
odpłatnością, mogłyby na kilka 
godzin dziennie pozostawić swoje 
pociechy pod fachową opieką, 
a w tym czasie zająć się czymś 
innym. Załatwić  sprawę w urzę-
dzie, wybrać się do fryzjera, albo 
na zakupy. 

Idea godna pochwały
Aby wcielić pomysł w życie 

pani Elżbieta wynajęła niewielki 
drewniany domek z ogródkiem, 
wystąpiła o stosowne zezwole-
nie na działalność gospodarczą 
i przystąpiła do realizacji przed-
sięwzięcia. Uporządkowała pose-
sję, dostosowała pomieszczenia 
w domku, w ogródku ustawiła 
zjeżdżalnie i huśtawki.  

- Opiekuję się swoim dziec-
kiem, więc pomyślałam, że 
mogę zaopiekować się również 
kilkorgiem pociech innych ma-
tek - wyjaśniała pani Elżbieta 
w trakcie spotkania z władza-
mi miasta Pruszkowa.  Jestem 

nauczycielem i pedagogiem, 
mam praktykę i odpowiednie 
kwalifi kacje oraz doświadczenie. 

Wymyśliła też dość ambitny 
program zajęć dla swoich pod-
opiecznych. Dzieci miały uczest-
niczyć w zabawach, zajęciach 
z rysowania i ceramiki (?), rytmi-
ki, gry na keyboardzie. W soboty 
i niedziele miało być czytanie 
bajek i teatrzyk dla dzieci. Ro-
dzice w tym czasie mogli poznać 
się bliżej, porozmawiać, napić się 
kawy. Pierwsza inauguracyjna 
impreza odbyła się w połowie 
sierpnia, a klub malucha roz-
począł swoje działanie z począt-
kiem września ubiegłego roku. 

Hałas przeszkadza 
sąsiadom 

W jakiś czas później okazało 
się, że działanie klubu zaczyna 
przeszkadzać sąsiadom, miesz-
kańcom najbliższych posesji. 
Jak wiadomo bawiące się dzieci 
hałasują. I ten właśnie hałas stał 
się główną przyczyną i zarze-
wiem sąsiedzkiego konfl iktu, 
który trwa i nasila się od kilku 
dobrych miesięcy. Sąsiedzi twier-
dzą, że działalność klubu prowa-
dzonego przez Panią Elżbietę 

zakłóca im spokój i wypoczynek, 
a krzyki bawiących się dzieci, 
uniemożliwiają normalną egzy-
stencję i mieszkanie w godnych 
warunkach. 

- To nasze niezbywalne pra-
wo nabyte - mówi pan Wojciech 
Skolniak, jeden z najbliższych 
sąsiadów klubu. Przeprowadzi-
łem się z Warszawy do Malich 
właśnie po to, aby mieć ciszę 
i spokój. Przed podjęciem decyzji 
o zakupie domu konsultowałem 
warunki w pruszkowskim Wy-
dziale Architektury. Zapewniano 
mnie, że nie będzie tu żadnej 
uciążliwej działalności. Tak 
zresztą wynikało z uchwalonego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego, obowiązującego na 
tym obszarze.  To są moje prawa 
nabyte. I nie chcę, czegoś nad-
zwyczajnego, tylko tego, aby tego 
prawa przestrzegano.

Kilku innych sąsiadów myśli 
podobnie. Powołali nawet spe-
cjalny „Komitet Mieszkańców 
Poszkodowanych Działalnością 
Prowadzoną przy Raszyńskiej 
1”. Protestowali, interweniowali 
w straży miejskiej, u radnych, 
u władz miasta. Rozsyłają pisma 
i skargi do prezydenta miasta, 

Malichy: Ogródek niezgody

Chmura bez azbestu, ale 
z wątpliwościami

 - Prześledziliśmy cały pro-
ces tej inwestycji – mówi Bogdan 
Kołodziejski z PINB – Rozbiór-
ka budynków była prowadzona 
legalnie, w oparciu o wcześniej 
zatwierdzony projekt. Po prze-
prowadzonej przez nas kontroli 
wezwaliśmy inwestora i wyko-
nawcę do złożenia szczegóło-
wych wyjaśnień oraz okazania 
dokumentacji. Zarówno ich 
oświadczenia, jak i wcześniej-
sze zapisy w dzienniku budowy 
stwierdzają, że w grudniu ubie-
głego roku, jeszcze przed wybu-
rzeniem budynków, eternitowe 
dachy zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami zostały ręcznie 
rozebrane i na ofoliowanych 
paletach wywiezione do utyli-
zacji. Wykonawca przedstawił 
zaświadczenie potwierdzające 
rozbiórkę i wywóz eternitu - pod-
kreśla Kołodziejski.

 Prowadzone przez nadzór bu-
dowlany postępowanie na tym 
się zakończyło. Cień wątpliwości 
jednak pozostaje. Jak się okazuje, 
wykonawcą całych robót wybu-
rzeniowych była fi rma posiada-
jąca jednocześnie uprawnienia 

do rozbiórki budynku i wywozu 
wyrobów azbestowych. Zaświad-
czenie o wywozie eternitu do 
utylizacji wystawiła więc sama 
sobie, a procedury PINB nie 
przewidują poświadczenia prze-
jęcia eternitu do utylizacji przez 
fi rmę utylizującą. 

 Niedoskonałość urzędowych 
procedur zaskakuje nie tylko tu-
taj. Dlaczego w tej sprawie mi-
nęły miesiące i potrzebna była 

interwencja gazety, aby wszcząć 
postępowanie wyjaśniające? Czy 
hasło azbest nie powinno być dla 
miejscowych władz i organów 
nadzoru sygnałem alarmowym 
do natychmiastowego podejmo-
wania działań sprawdzających? 

Azbest – podstępna śmierć

 Kilkadziesiąt lat temu azbest 
uważano za doskonały materiał 

PINB skontrolował rozbiórkę zakładów KEMI
PRUSZKÓW. Czy nad gruzowiskiem po zakładach KEMI unosił się azbest? Po naszej interwencji działania 
kontrolne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nastąpiły błyskawicznie.

izolacyjny. Stosowano go w pro-
dukcji kilku tysięcy wyrobów 
przemysłowych. Na jego bazie 
wykonywano m.in. pokrycia 
dachowe i elewacyjne z płyt ce-
mentowo-azbestowych (tzw. 
eternitu), a także otuliny rur 
izolacyjnych, a nawet prze-
wodów wentylacyjnych. Po 
latach stwierdzono, że włókna 
azbestowe są bardzo niebez-
pieczne dla ludzkiego zdrowia. 

Wdychane stają się bezpośred-
nią przyczyną chorób nowo-
tworowych, przede wszystkim 
raka płuc.

 Usuwanie i utylizacja sta-
rych wyrobów azbestowych 
stała się jednym z priorytetów 
Unii Europejskiej. Azbestu nie 
da się fi zycznie zniszczyć, więc 
jedyną metodą jego usuwania 
jest zakopywanie w specjalnie 
wyznaczonych podziemnych 

Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

Wyburzenia dokonała fi rma, posiadająca jednocześnie uprawnienia do rozbiórki budynku i wywozu azbestu. 
Zaświadczenie o wywozie do utylizacji wystawiła więc sama sobie.  [Fot. OL]

składowiskach. W wyniku 
umów z UE, Polska ma czas do 
2032 roku na całkowite wy-
eliminowanie tych wyrobów 
z użytku. 

Gmina pomoże zdjąć
 
Walka z wyrobami azbestowymi 

przybrała formę programu pań-
stwowego, a samorządy gminne 
dofi nansowują swoim mieszkań-
com rozbiórkę i utylizację pokryć 
eternitowych. Przeprowadzona 
w Pruszkowie w 2009 r. inwen-
taryzacja wykazała, że na 336 
prywatnych budynkach znajdu-
je się blisko 48 tys. m2 pokryć 
eternitowych. Od ubiegłego roku 
miasto dofi nansowuje prywatnym 
właścicielom ok. 70% kosztów 
pozbycia się rakotwórczego dachu. 
W zeszłym roku zdecydowało się 
na to zaledwie 8 mieszkańców. 

W większości sąsiednich gmin 
sytuacja wygląda podobnie. Sto-
sunkowo dobrą pozycję na ich 
tle ma gmina Michałowice, która 
akcję dofi nansowań prowadzi od 
dwóch lat. W 2008 roku skorzysta-
ło z niej 12 mieszkańców (usunięto 
2,33 tys. m2 eternitu), a w 2009 r. 
16 mieszkańców (usunięto 2,31 tys. 
m2 eternitu). 

Informacje na temat dofi nan-
sowania usuwania szkodliwego 
azbestu można uzyskać w gmin-
nych i miejskich urzędach.   

Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, do mediów. 

Konfl ikt przybiera na sile
Mieszkańcy Malich podzielili 

się na dwa obozy. Zwolennicy 
działalności klubu zebrali ok. 
160 podpisów popierających 
jego działalność. Uważają, że 
jest potrzebna, a inicjatywa pani 
Elżbiety godna pochwały i wspar-
cia. Protestujących sąsiadów na-
zywają pieniaczami. Z drobnej 
z pozoru sprawy zrodził się ostry 
sąsiedzki konfl ikt. 

Mediacje nie odniosły skutku
Władze miasta Pruszkowa 

zaproponowały obu stronom 

pomoc w rozwiązaniu problemu 
w formie  mediacji. Zaprosiły po 
pięć osób z każdej ze skonfl ik-
towanych grup mieszkańców. 
Zakładając, że spór może być 
dość intensywny i trudny do 
rozstrzygnięcia, reprezentacja 
władz (wliczając radnych, urzęd-
ników i przedstawiciela straży 
miejskiej) stawiła się w sile… 
dziesięciu osób. Niestety, ani 
ponad dwugodzinna prezen-
tacja argumentów polegająca 
głównie na wytykaniu błędów 
i złej woli stronie przeciwnej, 
ani wysiłek władz miejskich 
występujących w roli media-
torów, nie doprowadziły do 
spodziewanej ugody. 

Nikłą nadzieją na rozwią-
zanie konfl iktu jest deklaracja 
o podjęciu dalszych, bezpo-
średnich rozmów mających 
na celu jego załagodzenie. Czy 
możliwe jest znalezienie takiej 
formuły działania klubu, aby 
satysfakcjonowała obie strony?  
Czy rozmowy doprowadzą 
do jakiegoś konsensusu? 
Obserwując przebieg spotka-
nia odnoszę wrażenie, że nie-
stety nie. Dopóki obie strony 
będą twardo bronić swoich 
stanowisk i racji, nie widzę 
najmniejszych szans na wyj-
ście z impasu i  zażegnanie 
konfl iktu. 

Bolo Skoczylas

W odpowiedzi na zarzut sformułowany w artykule Bogdana Mareckiego pt.: „Radni nie chcą pomóc mieszkańcom 
Malich” (WPR75 z dnia 2 kwietnia 2010), który dotyczył działalności prowadzonej przeze mnie placówki Klub Malucha 

„W moim ogródku” jakoby Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego „sprawę ewidentnego oszustwa w dokumentach” 
przekazał do prokuratury, jako prowadząca tę placówkę oświadczam, iż w podmiotowej sprawie nie zapadło w stosunku 
do mnie żadne orzeczenie sądu stwierdzające fakt dopuszczenia się fałszerstwa, jak również nie został mi przedstawiony 
zarzut fałszowania dokumentacji, zaś zamieszczona w przedmiotowym artykule informacja o popełnieniu ewidentnego 
przestępstwa jest niezgodna z prawdą. 

Elżbieta Sybilska

Przepraszam panią Elżbietę Sybilską za dopuszczenie do publikacji tekstu, autorstwa Bogdana Mareckiego, zawiera-
jącego sformułowanie o „sprawie ewidentnego oszustwa w dokumentach” przekazanych przez PINB prokuraturze. 

W rzeczywistości PINB postanowieniem nr 50/10 (pismo PINB.UK. 7341/125/09 z dn. 12.03.2010r.) zgodnie z właściwością 
przekazał Prokuraturze Rejonowej wystąpienie Mieszkańców Poszkodowanych Działalnością Prowadzoną przy ul. Raszyńskiej 
1 podpisane przez P. Wojciecha Skolniaka, P. Antoniego Nowodworskiego i P. Olgierda Lewana z dnia 20 lutego 2010r. (data 
wpływu 22 lutego 2010r.) w części dotyczącej „niespójności dokumentacji złożonej przez prowadzącą powyższą działalność 
E. Sybilską”. 

red. naczelny Bogdan Bolo Skoczylas
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W ostatnich dniach kwiet-
nia urzędy w Pruszkowie, 

Michałowicach, Brwinowie i Pia-
stowie przeżywały niespotykany 
najazd interesantów. W Pruszko-
wie urzędnicy nie byli w stanie 
obsłużyć wszystkich interesantów, 
wprowadzili więc numerki upraw-
niające do złożenia dokumentów 
w następnym tygodniu.W Micha-
łowicach od razu podjęto decyzję 
o przesunięciu terminu.

 - Zdecydowaliśmy się przedłu-
żyć termin przyjmowania umów 

do 14 maja z dwóch względów 
– tłumaczy Remigiusz Górniak, 
pracownik Urzędu Gminy w Mi-
chałowicach odpowiedzialny za 
realizację projektu – Wiedzie-
liśmy, że wielu mieszkańców 
zostawiło to sobie, jak zwykle, 
na ostatni moment i mieliśmy 
już informację, że Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania Progra-
mów Unijnych przełożyła ter-
min przyjmowania wniosków 
od gmin dopiero na wrzesień. 
To daje i nam, i uczestnikom 

REGION  14 maja zamykają się listy chętnych do zainstalowania kolektorów słonecznych w Michałowicach i Pruszkowie. Bez względu 
na ostateczną decyzję w sprawie dopłat już teraz można mówić o sukcesie. W sumie podpisane umowy złożyło już blisko 1200 osób.

Czy uda się zdobyć dofi nansowanie na kolektory słoneczne?

programu, więcej czasu oraz spo-
koju na dokładne przygotowanie 
samego wniosku.

 Merytoryczna poprawność 
wniosku może jednak nie wy-
starczyć. Gminy z rejonu war-
szawskiego są uznawane przez 
UE za bogate i przy punktacji 
wniosków startują z nieco gor-
szej pozycji. Muszą więc szukać 
pomysłów na zdobycie dodat-
kowych punktów. Jednym z nich 
jest stowarzyszenie się kilku gmin 
w ramach partnerstwa.

 - Możemy tu jednak mówić 
jedynie o partnerstwie w ramach 
wzajemnej pomocy i wspierania 
się sąsiadujących ze sobą gmin, 
ale nie w składaniu wspólnego 
wniosku – mówi Górniak – To 
byłby błąd, bo przy dużej ilości 
wniosków narzucane jest ogra-
niczenie kwotowe i wtedy nasze 
wspólne wystąpienie nie miałoby 
szans akceptacji.

 W naszym regionie zdecy-
dowanym liderem w przygoto-
waniach solarnego projektu jest 

gmina Michałowice. Pierwsza 
go wytropiła, zaangażowała się 
w jego realizację i udostępniła 
swoje doświadczenia innym 
gminom. Doczekała się też naj-
lepszych efektów. D0 14 maja aż 
620 właścicieli domów jedno-
rodzinnych złożyło podpisane 
umowy, stanowiące deklaracje 
przystąpienia do programu. 
W znacznie większym Pruszko-
wie złożono 343 umowy. W Brwi-
nowie 114, a w Piastowie 100, ale 
tam terminy mijają później.

 - Trudno obecnie ocenić nasze 
szanse w tym projekcie – rozważa 
unijny ekspert z Michałowic – Nie 
znamy jeszcze ani skali konkuren-
cji, ani rzeczywistych kryteriów 
oceny wniosków. Ale nawet jeśli 
nie załapiemy się na pierwsze 
rozdanie w tym programie, to 
jest to dopiero jego początek, bo 
Unia stawia na odnawialne źródła 
energii. Jesteśmy dobrze przygo-
towani i to daje nam duże szanse 
na sukces.

Olgierd Lewan

Od początku wiosny prusz-
kowska Straż Pożarna 

zanotowała 78 pożarów, któ-
rych przyczyną było wypalanie 
traw. Przypominamy - za taki 
proceder grozi kara do 5 tys. 
złotych grzywny.

Wśród wielu osób panuje 
błędne przekonanie o pozy-
tywnych skutkach wypalania 
traw.  Dla gleby powoduje ono 
jednak ogromne spustoszenia 
w lokalnej fl orze i faunie. Pożar 
trawy nie tylko całkowicie wy-
niszcza kiełkujące młode rośliny, 
ale także zabija cały mikroświat 
zwierzęcy. Na terenie objętym 
pożarem giną pożyteczne owa-
dy, a nawet młode ptaki. W efek-
cie wypalony obszar na wiele 
tygodni zamiera, a ziemia za-
miast się użyźniać, degraduje się 
i wyjaławia. Ponadto wypalanie 
traw co roku powoduje szereg 
groźnych pożarów. 

 - Ogień jest żywiołem, który 
bardzo łatwo palaczom traw 
wymyka się spod kontroli, 
stanowiąc ogromne zagroże-
nie dla pobliskich zabudowań 
i kompleksów leśnych – mówi 
nam kpt. Karol Kroć, rzecznik 
Komendy Powiatowej Stra-
ży Pożarnej w Pruszkowie – 
Mimo, że tegoroczna wiosna 
była do tej pory dość mokra, 
odnotowaliśmy już na terenie 
naszego powiatu 78 pożarów 
o tym charakterze. W dwóch 
przypadkach były to duże po-
żary, obejmujące teren powyżej 
jednego hektara. Tak było na 
przykład w Ruścu w gminie 
Nadarzyn, gdzie pożar mu-
siał być gaszony przez trzy 
wozy strażackie.

 Za wypalanie traw grozi kara 
grzywny do 5 tys. zł, a wypala-
jącym łąki rolnikom mogą być 
odebrane dopłaty unijne. 

Olgierd Lewan

Wypalanie traw 
przyczyną 78 pożarów

• dzwoń po straż:  112 (z komórki) lub 998

• zgłaszaj policji zauważonych podpalaczy: 
112 (z komórki) lub 997

• wyjaśniaj, że to podpalanie niczemu nie służy, a jedynie 

ściąga niebezpieczeństwo!

Jeśli zauważysz płonące trawy – interweniuj!
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KARDIOLOG

Wszystko w jednym miejscu!
PRUSZKOW, UL. DRZYMAŁY 19/21              TEL. 22 758 49 25

Wesela z klasą!
 już od 175 PLN

www.catering.mazurkas.pl

Hotel Mazurkas, ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki, TEL: (022) 721 47 47

REGION  Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji zmieniło termin modernizacji 
magistrali wodociągowej. Prze-
budowa spowoduje całkowity 
brak wody. 

MPWiK informuje, że ter-
min prac modernizacyjnych 
magistrali wodociągowej DN 
1200 – Aleje Jerozolimskie 
został przesunięty. Utrudnie-
nia w dostępie do wody roz-
poczną się 17 maja o godzinie 

23.00 i potrwają do 20 maja do 
godziny 6.00.

MPWiK zaznacza, że teren 
gmin Piastów, Pruszków, Mi-
chałowice i warszawskiej dziel-
nicy Ursus zostanie całkowicie 
pozbawiony wody. 

Wszyscy mieszkańcy pro-
szeni są o korzystanie z ujęć 
głębinowych oraz okolicznych 
ujęć wody oligoceńskiej. Na 
terenie gmin zostaną również 
umieszczone beczkowozy 
z wodą pitną.                         (as)

Brak wody w dniach 
17-20 maja

W ostatni weekend dyrek-
tor UEFA Lukas Achermann 

i Tomasz Szulc, odpowiedzialny za 
przygotowanie i wybór centrów 
pobytowych w spółce EURO 2012 
Polska, odwiedzali szereg ośrod-
ków w województwach mazo-
wieckim, warmińsko-mazurskim 
oraz pomorskim - podała PAP. 
My dowiedzieliśmy się, że UEFA 
pominęła Pruszków.

- UEFA zażyczyła sobie osobi-
stą wizytację w niektórych ośrod-
kach - powiedział nam Tomasz 

Szulc - Proszę się jednak tym nie 
sugerować. To nie było przesą-
dzające. To nie znaczy, że jak nie 
przyjechaliśmy do Pruszkowa, to 
tego miasta UEFA nie wybierze - 
od razu tłumaczył.

Chęć goszczenia drużyn pił-
karskich zgłosiło wstępnie blisko 
60 miejscowości z całej Polski. 
Większość z ofert opierała się 
o istniejącą lub powstającą obec-
nie bazę hotelową, jednak tylko 
nieliczne spełniały wszystkie 
podstawowe wymogi. W tej sy-
tuacji brano pod uwagę także te 

ośrodki, w których funkcjonują 
hotele wysokiej klasy, a zaawan-
sowanie inwestycji związanych 
z częścią sportowo-treningową 
gwarantuje zakończenie jej do 
wiosny 2012 roku.

UEFA planuje publikację ka-
talogu polskich i ukraińskich 
centrów pobytowych na EURO 
2012 w połowie tego roku. Wy-
dawnictwo to, w którym znaj-
dzie się od 16 do 20 polskich 
propozycji, otrzymają wszystkie 
federacja piłkarskie zrzeszone 
w UEFA.

- Niebawem będzie ostatecz-
na decyzja, które gminy zostaną 
wybrane - powiedział nam Szulc. 
Na pytanie, co znaczy "nieba-
wem", nie potrafi ł jednoznacz-
nie odpowiedzieć.

Na centrum pobytowe, zgodnie 
z wymogami UEFA, składa się 
hotel o najwyższym standardzie 
i co najmniej jedna płyta piłkar-
ska z naturalną nawierzchnią 
w pobliżu. Istotna jest również 
lokalizacja - dojazd z lotniska do 
hotelu nie powinien przekraczać 
jednej godziny.              (mm)

Euro 2012: UEFA ominęła Pruszków

Radek Majewski zostaje w Nottingham
Po długim namyśle angielski 
klub Nottingham Forest zde-

cydował się na transfer Radosława 
Majewskiego z Polonii Warszawa. 
23-letni pruszkowianin podpisał 
z klubem trzyletni kontrakt

Radosław Majewski uro-
dził się 15 grudnia 1986 roku 
w Pruszkowie. Pierwsze kroki 
na murawie stawiał w Zniczu. 
Na naszych oczach rozwijał 
się i kształtował. Następnie 
występował w barwach Dys-
koboli Grodzisk Wielkopol-
ski oraz Polonii Warszawa. 

W reprezentacji Polski zadebiu-
tował w swoje 21 urodziny – 15 
grudnia 2007 w meczu z Bośnią 
i Hercegowiną.

Wychowanek Zni-
cza Pruszków był 
w tym sezonie 
wypożyczony 
do Nottingham 
Forest. W angiel-
skiej lidze grał 
w prawie 40 spo-
tkaniach i strzelił 
cztery gole. Tak dobra 
dyspozycja sprawiała, że 
Majewski znalazł się w kręgu 

zainteresowań kilku klubów 
Premier League.

Menadżer The Reds, Billy Da-
vies usilnie przekonywał 

zarząd klubu z City 
Ground, aby umo-

wa z Majewskim 
została podpisa-
na jeszcze przed 
zakończeniem 
sezonu. Do sfi na-

lizowania kontrak-
tu doszło w środę, 

5 maja kiedy oba ze-
społy dopełniły wszyst-

kich formalności. Angielski 

klub za Radka Majewskiego za-
płacił Polonii Warszawa prawie 
1,5 mln euro.

Istnieje duża szansa, że 
w przyszłym sezonie Majewski 
będzie grał w jednej z najbar-
dziej prestiżowych lig w Europie 
– Premier  League. Nottingham 
zakwalifi kował się do baraży 
o awans do wyższej ligi. Jego 
pierwszym przeciwnikiem bę-
dzie Blackpool FC. Jeśli uda im 
się zwyciężyć w dwumeczu w ko-
lejnej fazie The Reds zmierzą 
się ze zwycięzcą pary Leicester 
City – Cardiff  City.                   (as)

Nie będzie informacji 
dla pasażerów na stacji

Stacje w Brwinowie, 
Milanówku i Grodzisku 

Mazowieckim nie doczekają 
się zapowiedzi głosowych dla 
pociągów Kolei Mazowieckich. 
System zostanie wprowadzony 
tylko na siedmiu z planowanych 
wcześniej 31 stacji.

Koleje Mazowieckie plano-
wały usprawnić system infor-
mowania pasażerów, poprzez 
wprowadzenie komunikatów 
głosowych na wybranych sta-
cjach.  Na początkowej liście 
31 stacji znalazły się Brwinów, 
Milanówek i Grodzisk. Nieste-
ty na żadnej z nich system nie 
zostanie wprowadzony.

Po kilkunastu tygodniach 
analiz podjęto ostateczną de-
cyzję. - Komunikaty wprowa-
dziliśmy na siedmiu stacjach 
- ujawnił w rozmowie z porta-
lem tvnwarszawa.pl Jan Telecki, 
dyrektor PKP PLK.

- Na innych dyżurny pracow-
nik ma zbyt dużo obowiązków 
związanych z bieżącą obsługą 
pociągów, by mógł jeszcze do-
datkowo zapowiadać pociągi 
- tłumaczy dyrektor.

Komunikaty głosowe poja-
wią się na stacjach: Otwock, 
Celestynów, Gostynin, Płock, 
Piaseczno.

(ms)
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Prezes SKM Leszek Wal-
czak podkreśla, że spółka 

dla swoich pociągów potrzebuje 
hali postojowej, hali naprawczej 
i myjni z zamkniętym obiegiem. 
Tego typu stacja techniczna jest 
dla taboru SKM niezbędna.

Nocują gdzie się da

Obecnie tabor SKM składa się 
z 8 pociągów 14WE, 6 wyeks-
ploatowanych składów EN57 
i EN71 oraz dwóch niedawno 
dostarczonych składów 19WE, 
potocznie zwanych torpedami. 
Lada dzień na torach pojawi się 
trzeci skład, który obecnie koń-
czy testy w Tłuszczu. Czwarty 
pociąg ma zaś dotrzeć do stolicy 
do końca maja. Dodatkowo do 
jesieni przyszłego roku bydgo-
ska PESA ma dostarczyć spółce 
13 pociągów Elf do obsługi linii 
z warszawskiego lotniska.

Choć tabor coraz bardziej się 
powiększa, SKM nie ma własnego 
zaplecza do obsługi posiadanych 
pociągów. Obecnie utrzymaniem 
składów zajmują się inne spółki 
kolejowe, mające w pobliżu lub 
w samej stolicy własne zaplecza 
techniczne. Za swoistą opiekę nad 
składami Koleje Mazowieckie, 
PKP InterCity oraz PKP Polskie 
Linie Kolejowe inkasują łącznie 
ponad 4 miliony złotych rocznie.

Natomiast nocne postoje SKM 
odbywają się na terenach kole-
jowych na Dworcu Wschodnim 
i Olszynce Grochowskiej oraz 
na nieogrodzonych bocznicach 
w Pruszkowie i Rembertowie. 
Takie „noclegi” ułatwiają dzia-
łania wandalom. SKM-ki często 
muszą być myte i remontowane 
po atakach chuliganów.

Stacja postojowa za 200 
milionów

Prezes SKM zaznacza, że sta-
cja postojowo-techniczna, która 
byłaby w stanie obsłużyć 50-60 
pociągów kosztowałaby 200 
milionów złotych. Spółka miała 

nadzieje, że zajezdnia powstanie 
przy Marywilskiej, jednak grunt 
znajdujący się tuż przy boczni-
cy kolejowej, został przekazany 
handlarzom m.in. ze Stadionu 
Dziesięciolecia i Kupieckich Do-
mów Towarowych. 

Inny teren, na, którym mogła-
by powstać stacja znajduje się na 
Grochowie. Jednak jest on zare-
zerwowany na stację techniczno 
– postojową dla… trzeciej linii me-
tra. Nie wiadomo jednak czy taka 
linia kiedykolwiek powstanie. 

Jeśli okaże się, że miasto bę-
dzie musiało zakupić 10 hektarów 
ziemi pod zajezdnię dla taboru 
SKM, to koszt inwestycji znacząco 
wzrośnie. Obecnie cena za mkw. 
gruntu w stolicy waha się od 80 do 
400 zł. Tak, więc na działkę pod 
zajezdnię, miasto będzie musiało 
zapłacić od 8 do 40 mln złotych.

Stolica czeka

Wiceprezydent Warszawy Jacek 
Wojciechowicz zaznacza, że obec-
nie trwają rozmowy z Urzędem 
Marszałkowskim, właścicielem 
Kolei Mazowieckich w sprawie 
stacji technicznej. Natomiast Le-
szek Ruta, szef Zarządu Trans-
portu Miejskiego podkreśla, że 

sprawa jest ważna jednak, sam 
problem jeszcze nie jest palący.

Na specjalną stację jest 
jeszcze czas

Jeden z miejskich urzędników 
zaznacza, ze miasto zacznie się 
martwić bocznicą dopiero w 2014 
roku. Dlaczego? Odpowiedź jest 
prosta. W umowie przetargowej 
z PESĄ pojawiła się klauzula, która 
zobowiązała producenta do ser-
wisowania pociągów przez okres 
3 lat, w zakładach ZNTK Mińsk 
Mazowiecki. Również, Newag zo-
bowiązał się do serwisowania swo-
ich składów w bazie w Tłuszczu. 
Ponadto wszystkie składy należące 
do SKM są wysyłane na serwis do 
znajdującej się w Sochaczewie hali 
napraw co 25 dni, gdzie przecho-
dzą dokładniejsze przeglądy oraz 
są czyszczone. Zakład ten, podob-
nie jak baza w Tłuszczu należą do 
Kolei Mazowieckich.

Jak widać potrzeby SKM na 
razie są spychane na boczny tor. 
Do 2014 roku jest jeszcze dużo 
czasu, nie wiadomo, kto będzie 
wtedy prezydentem stolicy oraz 
czy spółka nie zostanie wchłonięta 
np. przez Koleje Mazowieckie.

(as)

REGION  17 nowych składów, nowe linie do obsługi. Szybka Kolej Miejska 
rozrasta się na naszych oczach. Jest tylko jeden problem - spółka do 
tej pory nie ma własnej stacji techniczno-postojowej.

SKM nie ma gdzie się schronić
W drugiej połowie ubie-
głego roku przy stacji WKD 

w Pruszkowie pojawiły się miejsca 
parkingowe, na których można za-
trzymywać się tylko na pięć minut. 
Miasto na razie testuje ten pomysł. 

Codziennie z usług Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej korzystają 
tysiące pasażerów z zachodniego 
pasma Mazowsza. Stacje przez 
całe dnie obstawione są samo-
chodami dojeżdżających do linii 
mieszkańców dalszych miejsco-
wości. Dla jednych to ułatwienie, 
dla innych wręcz przeciwnie.

- Miejsca parkingowe na pięć 
minut przy WKD w Pruszkowie 

wyznaczyliśmy na wniosek 
mieszkańców i właścicieli oko-
licznych sklepów. Takie miejsca 
są bardzo potrzebne - przyznał 
wiceprezydent Pruszkowa, An-
drzej Kurzela.

W mieście, które ma poważne 
problemy z miejscami parkin-
gowymi, to pomysł innowacyj-
ny. - Na razie to testujemy. Jeśli 
pomysł się sprawdzi, to pomy-
ślimy nad wprowadzeniem go 
w innych miejscach, choć póki co 
nie wiemy, gdzie jeszcze postawić 
takie znaki - powiedział Kurzela.

Takie rozwiązanie być może 
rozwiązałoby sprawę przy 

dworcu PKP w Pruszkowie. Jak 
powiedział nam wiceprezydent 
Kurzela, miasto wystąpiło do sta-
rostwa powiatowego o wprowa-
dzenie takiego rozwiązania na 
ul. Sienkiewicza.

- Nic nie wiem na ten temat 
- powiedział nam Sławomir Wa-
lendowski z wydziału inwestycji 
i drogownictwa w starostwie po-
wiatu pruszkowskiego. - Choć 
to droga powiatowa, to kwestie 
parkowania należą do gminy. 
Miasto może rozwiązać ten pro-
blem poprzez płatne parkowanie 
- dodał.

(mm)

Parkowanie na 5 minut przy WKD
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Brwinów, ul. Kępińska 25

start: wrzesień 2010

zapisy: 607 302 129

informacja:  
www.bambinoo.com.pl

to oryginalne miejsce do zabawy, 
nauki i  rowoju dzieci w wieku 

przedszkolnym

PRZEDSZKOLE

w Milanówku

zapraszamy

696 007 369

www.przedszkolesasanka.pl

Przedszkole 

i klub malucha
dla dzieci od 1,5 do 5 lat

Nowa Wieś ul. Sasanek 6
(wjazd od ul. Brzozowej)

tel. 507 109 005

W przedszkolu państwowym miejsc brak. I co dalej?
REGION Czy przedszkola prywatne muszą być dla rodziców ostateczną alternatywą?

Gminy kończą właśnie 
przygotowywanie raportów 

z wynikami rekrutacji do przed-
szkoli publicznych. Jak co roku 
setki dzieci w naszym regionie nie 
dostaną się do tych placówek. Naj-
częściej wybieraną alternatywną 
są przedszkola prywatne, wiele 
osób traktuje je jednak jako wyj-
ście ostateczne. Czy słusznie?

Przedszkola państwowe 
wydają się być lepsze i tańsze. 
W większości takich placówek 
miesięczne opłaty wynoszą 
od 300 do 450 złotych. Biorąc 
pod uwagę wyłącznie kryte-
rium cenowe, wypadają więc 
najkorzystniej. Stała opłata nie 
oznacza jednak, że nasz maluch 
będzie miał wszystkie atrakcje 
programowe, które często są już 
zawarte w cenach przedszkoli 
prywatnych. 

Placówki prywatne podając 
cenę przedstawiają całkowity, 
miesięczny koszt utrzymania 
dziecka w przedszkolu. Miesięcz-
ne stawki w naszym regionie wa-
hają się od 600 do 1000 zł. Często 

jednak zawierają one atrakcyjne 
zajęcia dla dzieci, lepsze wy-
żywienie i dodatkowe zajęcia. 
W przedszkolu państwowym za 
zajęcia rytmiki, basen czy kara-
te musimy zapłacić oddzielnie. 
Sumując te wszystkie wydat-
ki, różnica cenowa w ofertach 
przedszkoli może zmniejszyć się 
do 100-200 złotych.

- Jestem bardzo zadowolona 
z tego, że moje dziecko chodzi do 
przedszkola prywatnego – mówi 
pani Kinga, mama 5-letniego 
Maksymiliana uczęszczającego 
do jednej z prywatnych placówek 
w Pruszkowie - Synek nauczył się 
wielu umiejętności, cały czas ma 
kontakt z rówieśnikami, a przy 
tym świetnie się bawi. Nieco in-
nego zdania jest sam zaintereso-
wany: - Nie lubię przedszkola, 
bo tam nie ma komputera – żali 
się Maks. - No właśnie i to jest 
kolejny powód, dla którego bar-
dzo cenię placówkę, do której 
chodzi syn – wtrąca pani Kinga. 
- Dzieci mają zajęcia z rytmiki, 
język angielski, czytają książecz-
ki, organizowane są teatrzyki. 

Dzięki temu, Maks rozwija 
wyobraźnię i ładniej się wysła-
wia. Tymczasem od znajomej 

mieszkającej na wsi wiem, że tam 
dzieci sadza się na pół dnia przed 
telewizorem, a panie przedszko-

lanki piją kawę. Moim zdaniem, 
to niedopuszczalne.  

- Przede wszystkim staramy 
się, aby dzieci były u nas szczę-
śliwe - mówi właścicielka przed-
szkola Tup Tuś w Brwinowie, 
pani Justyna Mazurczak - Zapew-
niamy naszym przedszkolakom 
atrakcje, zapraszamy artystów, 
aktorów, dostarczamy dzieciom 
odpowiedniej wiedzy na temat 
bezpieczeństwa, organizując spo-
tkania z przedstawicielami policji, 
pogotowia ratunkowego czy stra-
ży pożarnej. Ważnym aspektem 
wychowania dziecka jest współ-
praca z rodzicami, dlatego stara-
my się zapewnić rodzicom i ich 
pociechom wyjazdy integracyjne 
oraz jak najwięcej spotkań oko-
licznościowych, podczas których 
rodzice, nauczyciele i dzieci mają 
szansę na lepszy kontakt. W pro-
cesie edukacji uwzględniamy in-
dywidualne potrzeby dziecka. 
Realizujemy szeroki pakiet zajęć 
zgodny z podstawą programową, 
poszerzony o zajęcia dodatkowe 
takie jak język angielski, balet, 
taniec, jazda konna, ceramika. 

Szczególną dumą jest dla nas 
realizacja programu unijnego 
„Optymistyczne Przedszkole”. 
Przedsięwzięcie to ma na celu 
wychowanie odpowiedzialnych, 
pewnych siebie i radosnych dzie-
ci. - dodaje pani Justyna.

Biorąc pod uwagę warunki lo-
kalowe i bogatą ofertę zajęć do-
datkowych można powiedzieć, że 
różnica cenowa maleje do zera. 
Przedszkola prywatne charakte-
ryzują się mniejszymi grupami 
dzieci niż placówki państwowe, 
przez co opiekunowie mogą po-
święcić dziecku więcej czasu, tak 
ważnego dla dzieci w tym wieku. 
Ponadto placówki niepubliczne 
coraz częściej stosują metodę 
Montessori, gdzie każde dziecko 
jest traktowane i nauczane in-
dywidualnie, zgodnie z tempem 
przyswajania materiału.

Wszyscy rodzice powinni, 
zatem bardzo wnikliwie prze-
studiować i porównać oferty 
przedszkoli państwowych i nie-
publicznych. Często, bowiem 
różnice cenowe są minimalne.

Karolina Gontarczyk

Już od kilku lat praktycznie 
we wszystkich miastach 

i gminach naszego regionu trwa 
walka rodziców o przyjęcie dzie-
ci do przedszkola. Niestety, nie 
dla wszystkich zakończyła się 
ona pomyślnie.

- Jestem zdruzgotana – opowia-
da pani Agnieszka, mama 3-let-
niego Krzysia. - Oboje z mężem 
pracujemy w Warszawie, w tym 
roku przeprowadziliśmy się do 
Nadarzyna, ale o przedszkolu dla 
naszego synka nawet nie mamy co 
marzyć, ponieważ nadal jesteśmy 
zameldowani w stolicy. Na placów-
kę prywatną nas nie stać, pozostaje 
chyba tylko opiekunka, na którą 
pójdzie cała moja pensja – dodaje 
ze smutkiem. 

 W takiej sytuacji jak pani 
Agnieszka znalazło się w tym roku 
wielu rodziców. W gminie Nada-
rzyn do trzech funkcjonujących na 
jej terenie przedszkoli – w Młocho-
wie, Wolicy i samym Nadarzynie 
- przyjęto 248 dzieci. 103 osoby 
musiały odejść z kwitkiem. Naj-
więcej, bo aż 65 miejsc zabrakło 
dla trzylatków. Poza przedszkolami 
państwowymi, działają tam rów-
nież 3 placówki niepubliczne, które 
są dotowane przez gminę, jednak 
zapotrzebowanie mieszkańców 
jest znacznie większe. 

 Nieco lepsza sytuacja jest 
w Podkowie Leśnej. Tutaj do przed-
szkola miejskiego złożonych zosta-
ło 140 wniosków, 114 dzieci zostało 
przyjętych, miejsca zabrakło dla 26 
dzieci. - Byliśmy zmuszeni do tego, 

żeby odrzucić wnioski osób nie 
zamieszkałych na terenie naszej 
gminy, a zgłaszały się do nas osoby 
nawet z Grodziska Mazowieckiego, 
Opyp, czy Natolina – mówi  Bożena 
Tomaszek, dyrektor przedszkola 
w Podkowie Leśnej.  - Czy sytu-
acja kiedyś się poprawi? Tak, ale 
dopiero za dwa lata – prognozuje 
pani dyrektor. Wtedy sześciolatki 
pójdą do szkół, więc zmniejszy 
się zapotrzebowanie na placówki 
przedszkolne.  

 Wielu rodziców dzieci zamiesz-
kałych w Milanówku ucieszyło 
się na wieść o otwarciu nowego 
przedszkola przy ul. Fiderkiewicza. 
Niestety, okazało się, że nie jest to 

nowa placówka, a jedynie rozbu-
dowa starej. Tak więc w niemal 16 
tysięcznym mieście funkcjonuje 
tylko jedno przedszkole publiczne! 
Poza nim działa jeszcze 6 placó-
wek prywatnych, jednak nie każ-
dy rodzic może sobie pozwolić na 
wydatek rzędu kilkuset złotych za 
opiekę nad dzieckiem.  

 W pozostałych gminach na-
szego regionu trwa weryfi kacja 
danych. Nie wiadomo więc jesz-
cze dokładnie, ile dzieci zostanie 
przyjętych do przedszkoli pu-
blicznych. Tak jest między inny-
mi w Grodzisku Mazowieckim. 
Chociaż rekrutacja podstawowa 
została już zakończona, to jednak 

urzędnicy muszą wziąć pod uwagę 
odwołania oraz listy rezerwowe, 
zatem dokładne dane będą znane 
na początku przyszłego tygodnia. 
Należy mieć nadzieję, że w tym 
mieście sytuacja będzie nieco 
lepsza ze względu na powstanie 
nowej placówki przy ul. Podgórnej, 
w Grodzisku – Piaskowej, która 
przyjmie 250 dzieci. 

 Dokładne dane nie są również 
jeszcze znane w Pruszkowie. - 
W ogóle nie liczę na to, że moja 
córka dostanie się do przedszkola 
publicznego – mówi pan Grzegorz, 
ojciec 3-letniej Klaudii - Ponieważ 
nie lepsza sytuacja jest w dobrych, 
cieszących się popularnością wśród 

REGION  Już od kilku lat praktycznie we wszystkich miastach i gminach naszego regionu trwa walka rodziców o przyjęcie dzieci do 
przedszkola. Niestety, również w tym roku nie dla wszystkich zakończyła się ona pomyślnie.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych zakończona

rodziców przedszkolach prywat-
nych, więc swoją córkę do reno-
mowanej placówki zapisałem, gdy 

miała 2 lata. To jakieś kuriozum. 
Polityka prorodzinna w tym kraju 
w ogóle nie istnieje – denerwuje się 
pan Grzegorz. 

 Poza brakiem wystarczającej 
ilości placówek przedszkolnych, 
fatalną sytuację w naszym regio-
nie powoduje również fakt, iż jest 
coraz więcej ludności napływowej, 

powstają nowe osiedla zarówno 
domów wielo-, jak i jednorodzin-
nych. Często zamieszkują w nich 

młodzi ludzie z małymi dziećmi. 
Niestety, o państwowym przed-
szkolu dla swoich pociech często 
mogą tylko pomarzyć.

 Wyniki rekrutacji do przedszko-
li publicznych z pozostałych gmin 
opublikujemy w kolejnym wydaniu 
WPR, 28 maja.

Karolina Gontarczyk

129 dzieci nie zostało przyjętych do przedszkoli 
w Nadarzynie i Podkowie Leśnej. W pozostałych 
gminach trwa weryfi kacja danych.
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W Pruszkowie nowe przed-
szkole z oddziałami żłobko-

wymi powstanie przy ulicy Antka 
na osiedlu Bolesława Prusa. Znajdzie 
w nim miejsce 150 przedszkolaków 
oraz 75 dzieci w wieku żłobkowym. 

 - To będzie najbardziej nowo-
czesne przedszkole w Pruszkowie, 
a i w Warszawie prawdę powiedziaw-
szy takiego nie widziałam – mówi 
Zofia Wasiota, naczelnik wydziału 
edukacji Urzędu Miasta – Dzieci 
będą miały do dyspozycji dużą, 
audiowizualną salę do wspólnych 
zabaw i przedszkolnych imprez. 
Każdy oddział obok własnej sali do 
zajęć i zabaw będzie miał salkę do 
wypoczynku dla dzieci oraz osobną 
jadalnię. 

 Koszt budowy obiektu wynie-
sie 12 mln zł. Zakończenie budowy 
przewidziano na 15 sierpnia 2010. 
Wszystko wskazuje na to, że przed-
szkole będzie mogło przyjąć dzieci 
już od września.

 doświadczony dyrektor

przyjazna i wykwalifikowana 
kadra 

komfortowe warunki

programy zgodne 
z wymaganiami MEN

ciekawe zajęcia i uroczystości

diagnoza medyczna, psychologiczna, 
logopedyczna

opieka weekendowa 
i wakacyjna

tel. 22 784 17 00, kom. 604 471 201
Informacje i zapisy:

Radość i bezpieczeństwo Państwa dzieciom zapewnią:

N     WE
PRZEDSZKOLE

niepubliczne

Od 1 wrzeÊnia 2009 w Pruszkowie 
przy ulicy Narutowicza 9

przyjmujemy 
dzieci

w wieku od 
2 lat 

Zapraszamy!

Zapisy:  696-257-105

opieka całodzienna i godzinowa
 zajęcia edukacyjno-dydaktyczne
 język angielski
 zajęcia ruchowe
 atmosfera sprzyjająca

    rozwojowi dziecka

AKADEMIA PRZEDSZKOLNA

  
         Pruszków - Żbików

PRZEDSZKOLE PRYWATNE W PRUSZKOWIE

PIOTRU  PAN

wykwalifikowana kadra pedagogiczna
realizacja programu przedszkoli
szeroki zakres zajęć dodatkowych
300 metrów kwadratowych powierzchni
dni adaptacyjne dla przyszłych 
przedszkolaków
organizujemy imprezy dla dzieci

PRZYJMUJEMY DZIECI W WIEKU 
 PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZE

Zapisy:
607 221 225, 691 094 818
www.piotruspan.pruszkow.pl

Zapisy:
607 221 225, 691 094 818
www.piotruspan.pruszkow.pl

600 zł 
miesięcznie!

Przedszkolny wyż demografi czny zderzający się z „zerówkową” reformą ujawnił ostry defi cyt miejsc w publicznych przedszkolach. 
Zmobilizowało to samorządy Pruszkowa i Milanówka do podjęcia odkładanych od lat inwestycji.

 Także Milanówek doczekał się 
fi nalizacji od lat planowanej budo-
wy nowego przedszkola. W miej-
scu dotychczasowego przedszkola 
miejskiego przy ul. Fiderkiewicza 

mieszczącego sto dzieci, po-
wstaje obecnie zupełnie nowy 
budynek przedszkolny, który 
ma pomieścić 250 maluchów. 
Budowa nowego przedszkola 

będzie kosztowała 12,7 mln zł. 
 - To największa inwestycja 

w historii Milanówka – mówi 
burmistrz, Jerzy Wysocki – Ale 
warto wydać te pieniądze, bo to 

Nowe przedszkola w Pruszkowie i Milanówku

inwestycja bardzo miastu potrzeb-
na, szczególnie najmłodszym jego 
mieszkańcom i ich rodzicom.

 Według umowy przedszkole 
ma być gotowe do 16 października 

Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

Nowe przedszkole w Milanówku ma pomieścić 250 maluchów. Jego budowa kosztować będzie 12,7 mln zł.

L.p. Nazwa Miejscowość Adres Telefon Strona www

1 Tup Tuś Brwinów ul. Pszczelińska 35 601 989 473 www.tuptus.net.pl

2 Bambinoo Brwinów ul. Kępińska 25 607 302 129 www.bambinoo.com.pl

3 Klub Malucha Wiosenna Brwinów ul. Wiosenna 19 504 024 140 www.wiosenna.neostrada.pl

4 Smyk Grodzisk Maz. ul. Zakątek 10 510 065 543 www.smykprzedszkole.pl

5 Smyk Grodzisk Maz. ul. Stawowa 6 510 065 543 www.smykprzedszkole.pl

6 Przedszkole im. Misia Uszatka Milanówek ul. Królowej Jadwigi 2 696 007 369 w przygotowaniu

7 Sasanka Nowa Wieś ul. Sasanek 6 507 109 005 www.przedszkolesasanka.pl

8 Piotruś Pan Pruszków ul. Zachodnia 22 607 221 225 www.piotruspan.pruszkow.pl

9 Promyk Pruszków ul. Narutowicza 9 604 471 201 www.promyk.pruszkow.pl

10 Żbiczek Pruszków ul. Wesoła 29 696 257 105 w przygotowaniu

Gdzie możemy znaleźć wolne miejsca w przedszkolach prywatnych?

2010. Wykonawca zapewnia 
jednak, że robi wszystko, aby 
w nowym budynku już od wrze-
śnia mógł się rozpocząć nowy 
rok przedszkolny.

 - W nowym budynku znaj-
dzie miejsce dziesięć oddziałów 
przedszkolnych, w tym trzy in-
tegracyjne – tłumaczy zastępca 
burmistrza, Bogdan Korycki – 
Ponieważ będzie to nadal nasze 
jedyne przedszkole miejskie, 
niektórzy mieszkańcy mówią, 
że wygodniejsze i bardziej ka-
meralne byłyby dwa przedszkola 
5-oddziałowe w różnych punk-
tach miasta. Niestety, nie mamy 
wolnych terenów miejskich w do-
brze dostępnej dla mieszkańców 
lokalizacji. Na czas budowy otwo-
rzyliśmy tymczasowe oddzia-
ły przedszkolne przy szkołach 
podstawowych. Część z nich, 
funkcjonując także w nowym 
roku jako „zerówki”, odciąży 
natłok do nowego przedszkola. 
W sumie nie powinniśmy mieć 
w tym roku wielkich kłopotów 
z miejscami - dodaje Korycki. 

Pruszków
Piastów

Raszyn
Brwinów

i a wi
rów

Nadarzyn

i anów

Grodzisk Maz.
P wa na

Janki

30 000 
czytelników
co dwa tygodnie

Biuro ogłoszeń:
Pruszków, ul. B.Prusa 19/7  |  tel. 22 728 18 64  |  reklama@gazetawpr.pl
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Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

Pruszków żąda przeprosin

W piątkowym wydaniu 
(7.05.2010) Rzeczpospolitej 

ukazał się wywiad z Janem Po-
spieszalskim, współtwórcą fi lmu 
"Solidarni 2010", wyemitowanego 
w pierwszym programie Telewizji 
Polskiej w tzw. prime time, czyli 
najlepszym czasie antenowym. 
Film wywołał wiele kontrower-
sji, w szczególności w środowi-
sku dziennikarskim. Rada Etyki 
Mediów wydała oświadczenie, 
w którym jednostronność doku-
mentu oceniła jako manipulację 
i naruszenie zasad obiektywizmu, 
szacunku i tolerancji.

Jan Pospieszalski z oceną 
Rady Etyki Mediów się nie zga-
dza. Twierdzi, że jej zarzuty są 
niesprawiedliwe i kompletnie 
chybione, a oświadczenie jest jej 
kompromitacją. Jeszcze gorzej 
ocenia komentarze środowiska 
dziennikarskiego. Nazywa je 
„wściekłym atakiem” i „nagonką 
o znamionach linczu”. Określa-
jąc skalę nieprzychylnych sobie 
komentarzy środowiska dzien-
nikarskiego pozwala sobie na 
porównanie ich do publicznej 
egzekucji, zastraszania i akcji 
prewencyjnej skierowanej do 
dziennikarzy, którzy „odważyli 
się pokazać kawałek innej Polski 
niż ta, która została wcześniej 
zadekretowana”. Swoją spisko-
wą teorię obrazuje metaforycz-
nym stwierdzeniem: Skalę tej 
wścieklizny i jazgotu można 
określić tylko jednym mianem: 
"Pruszków rządzi".

Aby nie było jakichkolwiek 
wątpliwości, dodaje: Czym to 

się różni od spalenia przez opry-
chów z Pruszkowa samochodu 
czy wysadzenia klubu niepo-
kornemu restauratorowi, żeby 
zastraszyć innych? 

Prezydent broni wizerunku 
miasta

Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński jest oburzony. Jeszcze 
tego samego dnia wystosował list 
otwarty do redaktora naczelnego 
Rzeczpospolitej oraz innych me-
diów. A oto jego treść:

„W wyniku publikacji wywia-
du w gazecie Rzeczpospolita, 
którą Pan Redaktor kieruje, 
zmuszony jestem stanąć w obro-
nie wizerunku miasta Pruszko-
wa i dobrego imienia 55.000 jego 
mieszkańców. Pozwalam sobie 
uczynić z listu do Pana Redakto-
ra list otwarty kierowany także 
do innych mediów.

Wywiad przeprowadzony 
przez Pana Redakto-
ra Karola Manysa 
z Panem Janem Po-
spieszalskim pod 
tytułem Chcą nas za-
straszyć zamieszczony 
w nr 105 z dnia 7 maja 
2010 roku dziennika 
Rzeczpospolita na str. 
13 jest skandalem w od-
niesieniu do używania 
nazwy miasta Pruszkowa 
w negatywnym kontek-
ście, jeżeli chodzi o jego 
wizerunek i szacunek dla 
jego mieszkańców w czasie, 
gdy jak inni Polacy przeży-
wamy dramat katastrofy pod 
Smoleńskiem. 

 Zapewniam Pana Re-
daktora, że Pruszków rzą-
dzi. Tak, rządzi w polskich 

samorządach zajmując czołowe 
miejsca w ogólnopolskich ran-
kingach niezależnych placówek 
badawczych (www.pruszkow.
pl), a aktywność jego mieszkań-
ców owocuje 3. pozycją wśród 
polskich gmin w dochodach 
mieszkańców i rekordowymi 
wskaźnikami ilości inwestorów, 
w tym zagranicznych. Dorobek 
polskich samorządów, które za 
chwilę – 27 maja – obchodzić 
będą 20 rocznicę powstania, to 
efekt wysiłku i wyrzeczeń milio-
nów Polaków. Nikomu nie wolno 
tego niszczyć! 

 Traktuję jako niedopusz-
czalne i niegodne etyki dzien-
nikarskiej doprowadzanie do 
świadomego niszczenia pozycji 
miasta, jego dorobku i opinii 
o mieszkańcach w imię wspie-
rania interesów politycznych 
niektórych mediów. 

Nie chcę dyskutować z po-
glądami Pana Pospieszalskiego, 
ale nie pozwolę na szarganie 
dobrego imienia naszej lokalnej 
społeczności, a od dziennikarza 
spodziewałbym się chociaż uży-
cia cudzysłowu w przypadkach 
mających być może budzić ocze-
kiwane przez niego wrażenia lub 
skojarzenia, a wykorzystujących 
nazwę miasta. 

 Żądam od Pana Redaktora 
natychmiastowego zamieszcze-
nia przeprosin miasta Prusz-
kowa i jego mieszkańców na 
stronie internetowej dzienni-
ka „Rzeczpospolita” oraz wy-
drukowania ich w najbliższym 
wydaniu gazety.”

Mieszkańcy radzą pozwać

Treść listu opublikowaliśmy 
na stronach naszego portalu 

www.wpr24.pl . Czytelnicy 
zareagowali błyskawicznie. 
Nie wszystkie komentarze 
nadają się do publikacji 
ze względu na ich spon-
taniczny charakter oraz 
jednostronną i jedno-
znaczną ocenę autora bły-
skotliwego porównania.  
A kogo, jak kogo, ale Po-
spieszalskiego przepra-
szać nie mamy ochoty. 
Dla przykładu tylko kil-
ka z nich:

M-A-U: Jak ofi cjalnie 
nie przeprosi - po-
zwać go!

Ja: Od razu pozwać. 
Przeprosiny zreda-
guje i zamieści jakiś 
asystent, czy inna 
sekretarka, księgo-
wa zrobi przelew, 

a facet może nawet nie rzucić 
okiem na powyższy tekst. Do-
brze mu zrobi, jak się przejedzie 
parę razy do pruszkowskiego 
sądu. 

h20: Popieram. Nie mam nic 
do pana Pospieszalskiego, ale 
za użycie nazwy Pruszków jako 
synonimu przestępczości musi 
przeprosić. Brawa dla Prezyden-
ta za szybką reakcję.

Evita: Pospieszalski reprezen-
tuje wyjątkowo parszywą gębę 
dziennikarstwa, jeśli w ogóle 
jego osobiste dywagacje na 
przeróżne tematy można na-
zwać dziennikarstwem. Skoro 
Pruszków jest ciągle wg. niego 
miastem bezprawia, a po ulicach 
biegają gangsterzy, to nie po-
zostaje mu nic innego tylko się 
bać! Zaprawdę powiadam wam, 
nie w Pruszkowie a w Toruniu 
jest jego miejsce. A jeszcze taka 
dygresja. Szkoda że nie gra już 
w Voo Voo. Zamiast słuchać Ma-
ryli Rodowicz czy Rynkowskiego 
odgrzewanych po raz kolejny na 
dniach Pruszkowa, miejscowi 
„gangsterzy” mogli by zapoznać 
się z jego twórczością uprzednio 
gościnnie witając gościa kolek-
tywną serią z … pomidorów albo 
lepiej z buraków. W końcu swój 
ciągnie do swojego. 

lot:Przeprosiny to za mało, 
pan Pospieszalski powinien 
dokonać godziwej wpłaty dla 
wytypowanego Domu Dziecka 
z rejonu Pruszkowa. (lot)

Więcej komentarzy na stro-
nie portalu www.wpr24.pl. 
Miłej lektury. 

Do dnia zamknięcia wydania 
naszej gazety ani przepro-

siny, ani sprostowanie nie zostało 
opublikowane. 
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Rada Miasta Pruszko-
wa jednogłośnie podję-

ła uchwałę o nadaniu tytułu 
Honorowego Obywatelstwa 
Miasta Pruszkowa księdzu 
Romanowi Indrzejczykowi.

XLV Sesja Rady Miasta 
rozpoczęła się minutą ciszy 
dla uczczenia ofi ar katastro-
fy samolotu prezydenckiego 
pod Smoleńskiem.  Jedną z 96 
ofi ar tragicznego wypadku był 
związany z naszym miastem, 
długoletni proboszcz parafi i 
św. Edwarda w Pruszkowie 
i duszpasterz szpitala w Twor-
kach ks. Roman Indrzejczyk. 
Po wyjeździe z Pruszkowa zo-
stał proboszczem parafi i Dzie-
ciątka Jezus na warszawskim 
Żoliborzu. Od grudnia 2005r. 
ksiądz Roman Indrzejczyk 
pełnił godność kapelana i oso-
bistego spowiednika prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego. 
Był z niej dumny. Mimo licz-
nych zajęć i obowiązków starał 
się utrzymywać stałe kontakty 
z Pruszkowem oraz swoimi 
wychowankami. Ksiądz Ro-
man był człowiekiem nie-
zwykłym, choć jak sam zwykł 
mawiać „zwyczajnym”. 

Był kapłanem, myślicielem 
i artystą, ale przede wszyst-
kim był skromnym, prawym 
człowiekiem. 

W ostatnich kilku latach 
zaczął parać się pisaniem 
wierszy. Wierszy o sprawach 
zwyczajnych.  

Wierszy pełnych zadumy 
i refl eksji nad człowiekiem, 
jego losem, doświadczeniami, 
rzeczywistością. Wierszy mą-
drych. Odszedł w wieku 78 lat. 

W roku 2007 Ksiądz Roman 
Indrzejczyk uhonorowany 
został statuetką Urbs Nova, 
nagrodą prezydenta Pruszko-
wa za budzenie świadomości 
narodowej, budowanie idei 
wolności człowieka, za opie-
kę nad młodym pokoleniem 
pruszkowian w latach poprze-
dzających przemiany w Polsce.

BS

Ks. Roman 
Indrzejczyk 
Honorowym 
Obywatelem 
Pruszkowa
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PRUSZKÓW  Jak wiadomo wiedza, kompetencje i znajomość języków obcych to najkrótsza droga do życiowego sukcesu. Zręczne posługiwanie 
językiem obcym otwiera nowe horyzonty poznawcze, towarzyskie, zawodowe i polityczne. Niejednokrotnie wtrącenie słówka w obcym języku 
podkreśla wagę wypowiedzi, jest pomocne w trafnym formułowaniu myśli, a ponadto buduje nasz osobisty prestiż. Niemniej z nadużywaniem 
obcych języków zbytnio przesadzać się nie powinno.

Termin podjęcia uchwały 
o udzieleniu lub nieudzie-

leniu absolutorium określa ustawa 
samorządowa.  Absolutorium do-
tyczy wykonania budżetu za rok 
poprzedzający.  Aby było wiążące, 
musi zostać podjęte w drodze gło-
sowania przez co najmniej bez-
względną większość ustawowego 
składu rady.

W przypadku jednostek sa-
morządu, w których zarząd jest 
wybierany przez radę (takich jak 
powiat czy sejmik województwa) 
negatywny wynik głosowania 
przesądza o jego odwołaniu.  
W przypadku sejmiku wojewódz-
kiego brak absolutorium skutkuje 
odwołaniem zarządu i marszałka 
województwa.  

W przypadku gmin (wójt, 
burmistrz, prezydent wybierany 
jest w wyborach bezpośrednich) 
podjęcie takiej uchwały może, 
ale nie musi powodować wniosek 
o odwołanie wójta burmistrza lub 
prezydenta w referendum gmin-
nym. Wniosek taki podejmuje się 
w głosowaniu imiennym. 

Wniosek o udzielenie lub nie-
udzielenie absolutorium stawiany 
jest na podstawie oceny wykona-
nia budżetu za poprzedni rok 

obrachunkowy. Stawia go wła-
ściwa komisja rewizyjna.

Sposób oceny pracy zarządu 
lub wójta określają odpowiednie 
przepisy ustaw. Najprościej jest 
to rodzaj kontroli organu wyko-
nawczego przez organ stanowiący 
(uchwałodawczy) jakim są rady 
gmin, powiatów lub sejmików. 

Procedura podejmowania 
uchwały nad udzieleniem (lub 

nieudzieleniem) absolutorium jest 
dość skomplikowana i przebiega 
w kilku etapach.  Pierwszym jest 
ocena wykonania budżetu doko-
nywana przez komisję rewizyjną 
samorządu. Są to sprawozdanie 
i wniosek, który komisja przekazuje 
przewodniczącemu rady i Regional-
nej Izbie Obrachunkowej. Komisja 
rewizyjna podejmuje wniosek zwy-
kłą większością głosów. 

Drugim etapem jest opinia 
RIO, która jest formą kontroli 
wstępnej, ale nie jest wiążąca dla 
rady. W trzecim etapie wszystkie 
wnioski (z wykonania budże-
tu, wniosek komisji rewizyjnej 
i opinia RIO) są przedstawiane 
i głosowane przez rady. Uchwała 
o udzieleniu lub nieudzieleniu 
absolutorium rozstrzygana jest 
bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady. Głoso-
wania są jawne. 

W powiecie grodziskim zarząd 
i starosta i wszyscy wójtowie i bur-
mistrzowie otrzymali absoluto-
rium od swoich rad. Podobnie było 
w przypadku zarządu i starosty 
pruszkowskiego. W większości 
gmin powiatu pruszkowskie-
go głosowania nad absoluto-
rium zakończyły się pomyślnie. 

REGION Udzielenie absolutorium to obok przyjęcia budżetu najważniejsze uchwały w działaniach samorządów. W ostatnich dniach 
kwietnia we wszystkich gminach powiatach i województwach  odbyły się sesje, na których radni głosowali uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium ich organom  wykonawczym: wójtom, burmistrzom, prezydentom, zarządom powiatów i województw.

Absolutoria w samorządach

Jedynym wyjątkiem był burmistrz 
Brwinowa, Andrzej Guzik, któ-
ry absolutorium nie otrzymał. 
Dziewięciu radnych oceniło jego 
działania pozytywnie, jedenastu 
było przeciw. Nikt nie wstrzymał 
się od głosowania. W pozostałych 
gminach wyniki były następujące:
• Burmistrz Grodziska, Grzegorz 

Benedykciński: za - 17, przeciw 
- 4, wstrzymało się - 0;

• Burmistrz Milanówka, Jerzy 
Wysocki: za - 11, przeciw - 0, 
wstrzymało się – 3;

• Burmistrz Podkowy Leśnej, An-
drzej Kościelny: za - 13, przeciw 
- 0, wstrzymało się - 2;

• Prezydent Pruszkowa, Jan Sta-
rzyński: za - 18, przeciw - 0, 
wstrzymało się - 5;

• Burmistrz Piastowa, Zdzisław 
Brzeziński: za - 14, przeciw - 0, 
wstrzymało się - 6;

• Wójt Michałowic, Krzysztof 
Grabka: za - 11, przeciw - 0, 
wstrzymało się - 4;

• Wójt Raszyna, Janusz Rajkowski: 
za - 11, przeciw - 3, wstrzymało 
się - 0.

• Wójt Nadarzyna, Janusz Grzyb: 
za - 14, przeciw - 0, wstrzymało 
się – 0

Bolo Skoczylas

23 marca 2010 na naszym 
portalu wpr24.pl zamieści-

liśmy informację następującej 
treści: 

Na blogu miejskiego radnego, 
Sebastiana Ciesielskiego pojawił 
się kilka dni temu interesujący 
wpis. Zobaczcie, jak radny Seba-
stian wypowiada się do swoich 
wyborców. Poziom wypowiedzi 
oceńcie sami. Radny Sebastian 
pisze: 

"Strona, na której się znaj-
dujesz jest prywatną formą 
docierania do ludzi dobrej woli, 
którzy podzielają w większości 
moje wyobrażenia i światopo-
gląd. Jak jesteś tu, bo Ci za to 
płacą abyś to czytał lub szukasz 
sensacji to przejdź na stronę
 www.pudelek.pl Walę to, że się 
coś komuś nie podoba. Nakazu 
czytania nie ma. Nie podoba się 
to vafancullo. Pisał będę o czym 
chcę, o kim chcę i kiedy chcę. 
(...)" (wpis pochodzi z blogu:  
miastomieszkancow.blog.onet.pl, 
prowadzonego przez radnego 
miasta Pruszkowa, Sebastia-
na Ciesielskiego).

Już następnego dnia 24 marca 
2010 zmuszeni byliśmy informa-
cję aktualizować:

Po naszym artykule Radny Se-
bastian usunął wpis na swoim 
blogu. Jak widać chyba zmienił 
swoją decyzję i nie będzie pi-
sać o czym chce i kiedy chce. 
Żałujemy.

Sądzę, że żałowaliśmy nie tyl-
ko my, ale również czytelnicy 
naszego portalu, którzy niezwy-
kle żywiołowo zareagowali na 
oryginalne przemyślenia swojego 
miejskiego rajcy. Jak żywo i spon-
tanicznie, świadczą niektóre ich 
wpisy pod naszą publikacją:

Zenek  - No, poziom godny rad-
nego. Ale po nim to się można 
wszystkiego spodziewać. Może 
w tym roku mu sie nie uda zno-
wu robić z siebie pawiana, choć 
nie wiem czy na to jest chociaż 
cień szansy. 

antydown -  Ludzie kto go wy-
brał? Mam nadzieję, że dla takich 
indywidualności w przyszłej ra-
dzie miejsca zabraknie. Totalny 
obciach. 

ariel   - Nie, no mistrz świata :) 

vafancullo ? - to on zna włoski 
M - Włoskiego też nie zna. 

Vaff anculo, a nie "vafancullo". 
hahaha  - "vafancullo" - i tyle 

w temacie "złotych zgłosek" 
A kandydował pod hasłem eks-
perta od pozyskiwania funduszy 
unijnych. Ile pozyskał - niech 
każdy oceni 

Aramis - Ja proponuje hasło na 
kampanię radnego Sebastiana - 
Walę to czy na mnie zagłosujecie 
czy nie! A jak nie to vaff anculo! 

obserwator - "Sebastianów" to 
nie trzeba ze święcą szukać są oni 
w większości Rad, tylko siedzą 
trochę ciszej, podpisują co im 
podsuną i marnotrawią nasze 
pieniądze. 

Sebastian Ciesielski - Wypada 
abym podziękował współpra-
cownikom serwisu WPR i jego 
redaktorowi za bezpłatną re-
klamę mojej strony www.mia-
stomieszkancow.pl dostępnej 
również za pośrednictwem grupy 
Onet. Ubolewam jedynie na fakt, 
że Ci do których skierowany był 
tamten wpis nie zrozumieli, że to 
właśnie o nich chodziło. A kogo 

lub co nazywa się w Pruszkowie 
"Pudelkiem" to chyba już czyta-
jący doskonale wiedzą. PS. Kolej-
ny fi kcyjny "autor: EmEs" z tzw. 
"wiarygodnej redakcji" przypisu-
je sobie zbyt wielkie wpływy. Ale 
niech pozostanie w fi kcyjnym 
przekonaniu, że jest tak jak on 
sam by istniał w realnym świecie. 
Pozdrawiam odwiedzających. 

EmEs - Panie Sebastianie - po-
lecamy się na przyszłość, czeka-
my na nowe pomysły, inicjatywy 
i komentarze. Maciej Skoczylas 
(EmEs) - WPR24.pl 

zm - Pogratulować panu rad-
nemu dobrego samopoczucia 
- wybujałe ego nie pozwala do-
puścić do siebie myśli, że te wpisy 
pochodzą od rzeczywistych ludzi 
- WYBORCÓW. Miejmy nadzieję, 
że zrozumie to podczas jesien-
nych wyborów. 

pułkownik - Niektórzy są nie-
reformowalni... mam nadzieje, 
że ludzie odpowiedzą mu va-
fanculo na wyborach! 

To tylko kilka przykładowych 
komentarzy. Nie wszystkie na-
dają się do publikacji w gazecie. 

Niektóre z nich nie mogły uka-
zać się nawet w formie elektro-
nicznej. Nie przeszły przez sito 
moderacji. Głównie z  przyczyn, 
nie spełniania kryteriów stawia-
nych materiałom prasowym. 
Nie mamy, bowiem, pewności, 
że nasi czytelnicy są pełnolet-
ni. Sądzę, że tego akurat wątku 
szerzej rozwijać nie musimy…

Zapytacie Państwo dlacze-
go więc zdecydowaliśmy się 
na zamieszczenie tego tekstu? 
W dodatku kilka tygodni po 
zdarzeniu? Czy nie ma bardziej 
aktualnych i poważniejszych 
tematów? 

Odpowiadam. Temat jest 
niesłychanie aktualny i na tzw. 
czasie.  Tak się, bowiem, złożyło, 
że na ostatniej sesji rady miasta 
jeden z radnych w ofi cjalnym, 
protokołowanym wystąpieniu, 
poprosił radnego Sebastiana 
o wyjaśnienie sobie i pozosta-
łym koleżankom i kolegom rad-
nym znaczenia obcobrzmiącego 
słowa „vafancullo”.  Zakładając 
najprawdopodobniej  słusznie, 
iż większość z nich nie posiadła 

znajomości języków obcych 
w stopniu na tyle zaawansowa-
nym, by sami mogli sobie ów 
termin przetłumaczyć. A jak 
wiadomo znajomość języków, 
szczególnie po wstąpieniu Polski 
do rodziny  krajów europejskich, 
jest niezwykle istotna i pomoc-
na. Choćby w staraniach o pozy-
skanie funduszy unijnych w celu 
dofinansowania przyszłych 
inwestycji tak potrzebnych na-
szemu miastu. Niezręczną dla 
radnego Sebastiana sytuację 
uratował wiceprzewodniczą-
cy rady, proponując przełoże-
nie wyjaśnień na jej następne 
posiedzenie. 

Dobrze się składa, bo ma to 
być sesja uroczysta, podsumo-
wująca 20 lat osiągnięć samo-
rządu terytorialnego w wolnej 
Polsce. Wypada mieć nadzieję, 
że również w dziedzinie sto-
sowania nowatorskich form 
docierania do ludzi dobrej 
woli, podzielających wyobra-
żenia i światopogląd radne-
go Sebastiana.

Bolo Skoczylas

„Nie podoba się to vafancullo!”
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Trzecia edycja Waypoint Race 

Dni Pruszkowa 2010

Waypointrace - pruszkowska 
impreza na orientację, która 

na stałe zagościła w kalendarzach 
rowerzystów z całej Polski, swój 
początek wzięła od internetowej 
gry WaypointGame, polegającej 
na odwiedzaniu miejsc wyróżnia-
jących się tajemniczością, intrygu-
jących, czasem po prostu w jakiś 
sposób innych. Organizatorzy za 
każdym razem starają się, aby coś 
z tego klimatu przemycić do wy-
ścigu. Uczestnicy tegorocznej im-
prezy mogą zatem, podobnie jak 
w latach ubiegłych, spodziewać 
się wydarzenia o niepowtarzal-
nej atmosferze, dającej szanse 
przeżycia prawdziwej przygody, 
o którą tak trudno na miejskich 
festynach. 

Mówienie o WaypointRace 
wyłącznie w kategoriach rajdu 
przygodowego byłoby jednak 
zbytnim uproszczeniem. Impreza 
ma charakter wielowymiarowy, 
w tym czysto sportowy, ale także 
edukacyjny. Przyczynia się do tego 
pomysł połączenia startu dzieci 
i rodziców (kategoria FAMILY), 
miłośników wiatru we włosach 
(kategoria FAN) z czołówką 
polskich orientalistów (PRO). 

Wszyscy zawodnicy otrzymują 
tą samą mapę, wspólnie wyru-
szają na trasę i często spotykają 
się na odwiedzanych punktach. 
Stwarza to warunki do budowy 
interakcji rzadko spotykanych 
na zwykłych zawodach. Tylko na 
WaypointRace uczestnicy o róż-
nych poziomach umiejętności 
i motywacji mają szansę zobaczyć 
się nie tylko na starcie i na mecie.

W tym roku WaypointRace 
zyskał jeszcze jeden wymiar. 
Kategoria PRO została włączona 
do Pucharu Polski w Maratonach 
Rowerowych na Orientację, co 
stawia pruszkowski wyścig w wą-
skiej grupie 13-tu najważniejszych 
imprez tego typu w Polsce! Można 
mieć nadzieję, że obserwowany 
już w ubiegłych latach, wysoki 
poziom sportowy zostanie w ten 

sposób ostatecznie ugruntowany, 
a na starcie powitamy najlepszych 
polskich zawodników MTBO.

Trasa WaypointRace 2010 zo-
stała opracowana tak, aby w im-
prezie mógł wziąć udział każdy 
posiadacz roweru, bez jakiego-
kolwiek doświadczenia w rajdach 
na orientację. Dla tych osób dobrą 
propozycją jest start w kategorii 
FAN lub ewentualnie FAMILY 

Patronat WPR. Wyścig na orientację startuje w sobotę 22 maja o godzinie 9:30

(rodzinnej). Do sklasyfi kowania 
wystarczy tu odwiedzenie tylko 
jednego waypointa (punktu kon-
trolnego), co może odpowiadać 
konieczności pokonania trasy 
zaledwie niewiele dłuższej niż 
niedzielna wycieczka do parku. 

Dzięki Urzędowi Miasta Prusz-
ków oraz sponsorom udział 
w zawodach jest całkowicie nie-
odpłatny. Stwarza to szansę na 
zapoznanie się z zawodami na 
orientację naprawdę każdemu 
posiadaczowi roweru. Liczy się 
udział i chęć podkreślenia związ-
ku z pruszkowską społecznością. 
Dlatego organizatorzy zachęcają 
do uczestnictwa nawet tych, któ-
rzy nie zamierzają pokonywać 
całej trasy. 

Wyścig rozpocznie się hono-
rowym przejazdem przez miasto 
kolumny kilkuset rowerzystów. 
Jest to niezapomniane wrażenie 
zarówno dla samych zawodni-
ków, jak i zgromadzonych na 
trasie przejazdu kibiców. Jeśli 
zatem nie uda się wystartować, 
warto choćby pozdrowić śmiał-
ków wyruszających na trasę. Do 
zobaczenia 22 maja!

Mirosław Szczepański

W pierwszy dzień imprezy 
Dni Pruszkowa zorgani-

zowana zostanie wycieczka 
po niedostępnych na co dzień 
Zakładach Naprawczych Tabo-
ru Kolejowego.

Mieszkańcy Pruszkowa 
będą mieli okazję wejść do 
budynków ZNTK i w towarzy-
stwie przewodników poznać 
barwną historię miejsca, które 
odegrało szczególną rolę w po-
wstaniu i rozwoju Pruszkowa. 
Uczestnicy zostaną również 
oprowadzeni po terenach 
obozów z czasów okupacji 
hitlerowskiej. 

W czasie spaceru można 
będzie obejrzeć pozostałości 
obozów, wejść do zabytkowej 
hali naprawczej z końca XIX 
w., a także dowiedzieć się, co 
mieściło się w słynnym bu-
dynku z wieżą zegarową oraz 
jakie znaczenie ma napis "Tędy 
przeszła Warszawa". 

Organizatorem wycieczki 
"Pruszków nieznany - spacer 
po Zakładach Naprawczych 
Taboru Kolejowego" jest Sto-
warzyszenie Forum Pruszków. 
Wstęp jest bezpłatny. Spacer 
rozpocznie się 22 maja o go-
dzinie 12.00 przy wejściu na 
teren Millenium Logistic Park 
przy ul. 3 Maja w Pruszkowie. 
Organizatorzy przypominają 
o wzięciu aparatów fotogra-
fi cznych, gdyż tereny ZNTK 
są na co dzień niedostępne 
dla zwiedzających.

EmEs

Pruszków 
nieznany

Sobota, 22 maja

08.00 Waypointrace - wyścig rowerowy na orientację

10.00 Pruszkowskie poruszenie ul. 3 maja 8

12.00 Siatkówka plażowa na basenie Kapry

16.00 Prezentacje amatorskie

18.15 Występ Kabaretowy Jerzego Kryszaka

19.30 Daab

21.00 Myslovitz

Niedziela, 23 maja

12.00 Klub Motocyklowy BORUTA

12.00 RC Liga modele samochodów

13.00 Ketllebell - zawody sportowe

15.00 Parada motocykli

16.00 Atrakcje dla dzieci

17.00 Indios Bravos

18.15 Afromental

19.30 Papa Dance

21.00 Łzy

Program Dni Pruszkowa 2010

Główną atrakcją tegorocz-
nych Dni Pruszkowa będą 

koncerty zespołów Myslovitz, 
Afromental i Łzy z wokalistką 
Anią Wyszkoni. Na scenie wy-
stąpią także Papa Dance, Indios 
Bravos i popularny w latach 
80. zespół Daab. Organizato-
rzy zaplanowali także występ 
kabaretowy Jerzego Kryszaka 
oraz kilkanaście dodatkowych 
atrakcji (patrz program impre-
zy poniżej).

Na imprezie po raz pierwszy 
zabraknie turnieju koszyków-
ki ulicznej. Można przypusz-
czać, że to koniec tej formuły 
w naszym mieście. Przyczyną 

rezygnacji z organizacji turnieju, 
a także postawienia miasteczka 
zabaw dla dzieci jest moderni-
zacja boisk bocznych na Zniczu. 
Od kilku lat ilość uczestników 
turnieju malała. W tym roku 
z tego powodu zawody miały 
odbyć się tylko jednego dnia. - 
Od liczby uczestników zależy, 
czy tę formułę będziemy kon-
tynuować w latach następnych 
- mówił w marcu szef Biura 
Promocji i Kultury Miasta, Wi-
told Konieczny. Teraz można 
spodziewać się, że pożegnanie 
z formułą nastąpiło wcześniej 
niż przewidywali organizatorzy.

EmEs/MM

Pruszków. MZOS Znicz, 22-23 maja 2010

12 września po raz jede-
nasty będziemy wspólnie 

żegnać kończące się lato. Nie-
ofi cjalnie dowiedzieliśmy się, 
że gwiazdą wieczoru będzie 
zespół Kult.

 Koncert odbędzie się na te-
renie MZOS Znicz Pruszków. 
Biuro Promocji Miasta nie zdra-
dza szczegółów imprezy, jed-
nak udało nam się nieofi cjalnie 

dowiedzieć, że na scenie zoba-
czymy min. zespół Kult.

 Kult to polski zespół mu-
zyczny, grający głównie rock 
alternatywny, założony w 1982 
roku, przez Kazika Staszewskiego 
i Piotra Wieteskę w Warszawie, 
na bazie zespołu Novelty Po-
land. Muzyka Kultu ma swoje 
korzenie w punku i nowej fali, 
ale posiada też elementy rocka 

psychodelicznego, a nawet jazzu. 
Od początków istnienia grupa 
wyróżnia się charakterystycz-
nym, rozpoznawalnym brzmie-
niem klawiszy i instrumentów 
dętych, a także głosem i często 
prowokacyjnymi tekstami wo-
kalisty Kazika Staszewskiego.  

 Zespół występował w Prusz-
kowie podczas imprezy „Żegnaj 
lato na rok” w 2007 roku.         ms

Znamy gwiazdę „Żegnaj lato na rok”
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FESTIWAL PIANISTYCZNY 

MARINA BARANOVA
PAWEŁ KAMASA
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Bilety i karnety do nabycia w CKIO w Podkowie Leśnej, 
ul. Lilpopa18, www.ckiopodkowal.pl 
Uczniowie i studenci wstęp wolny.

 GRODZISK MAZ.

Radio live - komedia teatralna
Centrum Kultury zaprasza 
17 maja (poniedziałek) na komedię 
teatralną Radio Live, która uka-
zuje pracę popularnej radiosta-
cji „od kuchni". Wystąpią m.in. 
Mirosław Zbrojewicz, Zbigniew 
Suszyński, Robert Rozmus, Ta-
mara Arciuch, Jacek Lenartowicz, 
Tomasz Sapryk, Kinga Ilgner oraz 
Bartek Kasprzykowski.
Start  19:00, Bilety 50 i 60PLN, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Mike Greene & Leszek Cichoński
Centrum Kultury zaprasza 26 maja 
(środa) na koncert BLUES DUO 
– Mike Greene & Leszek Cichoń-
ski. Mike Greene to amerykański 
bluesman, który wielokrotnie go-
ścił w naszym kraju. Tym razem 
stworzy duet z jednym z najwy-
bitniejszych polskich gitarzystów 
- Leszkiem Cichońskim.
Start godz. 19:00,
 Bilety: 30 PLN, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

 MICHAŁOWICE

VII Muzyczny Maj
16 maja (niedziela) w Kościele 
p.w Wniebowzięcia NMP w Mi-
chałowicach odbędzie się kon-
cert z cyklu VII Muzyczny Maj 
w Michałowicach.
Start godz. 19:00

 MILANÓWEK

Wieczór Cygański
15 maja (sobota) w Centrum Kultury 
odbędzie się Wieczór Cygański  
z zespołem DROMENCA. Reper-
tuar koncertu będzie zróżnico-
wany, począwszy od tradycyjnej 
muzyki cygańskiej, poprzez rytmy 
bałkańskie, rosyjskie romanse 
oraz piosenki biesiadne.
Start godz. 19:30, Bilety 30 i 25 PLN, 
Miejsce: Kościelna 3

Koncert Bluesowy
21 maja (piątek) w Kawiarence 
„u Artystek” odbędzie się  koncert 
bluesowy zespołu „Yellow Cab”.
Start godz. 20:00, Bilety 25 PLN, 
Miejsce: Warszawska 36

Koncert oraz Jam Session
Kawiarenka „uArtystek” zaprasza 
29 maja (sobota) na koncert zespołu 
FANTASMAGORIA oraz  jam ses-
sion, czyli wspólne muzykowanie. 
Start godz. 20:00, Miejsce: Warszawska 36

 NADARZYN

Moja Mama Janis
Ośrodek Kultury zaprasza 15 maja 
(sobota) na spektakl muzyczny 
w wykonaniu Jolanty Litwin – 
Sarzyńskiej - „Moja Mama Janis”. 
Blues, rock, cierpienie, psychode-
lia, małe miasteczko i wielki świat, 
a wszystko po polsku, z niezwy-
kłym żarem i pasją.
Start godz. 19:30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 42

Koncert Oratoryjny
23 maja (niedziela) w kościele pw. 
św. Klemensa w Nadarzynie od-
będzie się Koncert Oratoryjny 
- arcydzieła polskiej muzyki ba-
rokowej w wykonaniu „Cantores  
Varsovienses”.
Start godz. 18:30

 OTRĘBUSY

Koncert Zespołu „Mazowsze”
21 maja (piątek) w „Mateczniku Ma-
zowsze” wystąpią soliści i artyści 
PZLPiT „Mazowsze. Majowy kon-
cert będzie okazją do zaprezen-
towania publiczności programu 
artystycznego przygotowanego 
z myślą o letnim tournee zagra-
nicznym do Chin. 
Start godz. 19.00, Bilety od 45 PLN, 
tel. 22 208 81 08,
info@mazowsze.waw.pl 

Teatr Ateneum im. Stefana 
Jaracza „Album Rodzinny”
23 maja (niedziela) w „Matecznika 
Mazowsze” odbędzie się spektakl 
„Album Rodzinny". Wystąpi Anna 
Dereszowska, Andrzej Poniedziel-
ski, Grzegorz Damięcki i inni.
Start godz. 17.00, Bilety od 45 PLN, tel. 
22 208 81 08, info@mazowsze.waw.pl, 
Przejazd kolejką WKD z ważnym biletem 
na koncert w obie strony jest bezpłatny.

 PODKOWA LEŚNA

Noc animacji w Podkowie
22 maja (sobota) w Centrum Kul-
tury w Podkowie odbędzie się 
Noc animacji - pokaz obrazów 
„Laureatów i Wyróżnionych” 
krakowskiego festiwalu fi lmo-
wego OFAFA 2010. Zobaczymy 
m.in. fi lmy Balbiny Bruszewskiej, 
Wojciecha Bąkowskiego, Jana Ste-
liżuka, Agi Jarząbowej, Ewy Bory-
sewicz, Joanny Wójcik, Cypriana 
Piwowarskiego, Natalii Spychały, 
Krzysztofa Matysa i innych.
Start godz. 20:00, 
Wstęp wolny

Chopin w Kasynie
23 maja (niedziela) odbędzie się 
spotkanie z cyklu „Chopin w Ka-
synie”. „Chopin w Kasynie" to 
cykl niedzielnych recitali forte-
pianowych zorganizowanych we 
współpracy z Towarzystwem im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Start godz. 16:00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Lilpopa 18

 PRUSZKÓW

Nastroje - koncerty wiosenne
Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa zaprasza na cykl koncertów 
wiosennych pt. „Nastroje”
- 14 maja (piątek) - Borys Somer-
schaf z zespołem „Powiedz, cze-
mu…” - w programie: romanse 
rosyjskie i cygańskie
- 21 maja (piątek) - Wojciech Brze-
ziński z zespołem „Fascynacje” 
- w programie utwory do słów: 
Wysockiego, Kofty, Kaczmarskie-
go, Białoszewskiego
- 28 maja (piątek) - Jacek Bończyk 
z zespołem „Recital na piano 
i bass” - w programie utwory 
do słów: Brassensa, Stachury, 
Młynarskiego
Start godz. 19:00, Bilety 15 PLN, 
Miejsce: pl. Jana Pawła II 2

Projekt Lena Ledoff Trio Jazzowe
Miejski Ośrodek Kultury zapra-
sza 16 maja (niedziela) na koncert 

„Round about Chopin”. Wystąpią: 
Lena Ledoff  – fortepian, Krzysztof 
Ciesielski – kontrabas, Roman 
Ślefarski – perkusja.
Start godz. 16:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: 3 Maja 124

Opera dla Najmłodszych
23 maja (niedziela) w Ośrodku 
Kultury odbędzie się spotkanie 
z cyklu Opera dla Najmłodszych. 
Na podstawie opery „Czarodziej-
ski fl et” W. A. Mozarta wystąpią 
aktorzy Teatru „Wariacja”
Start godz. 12:00, wstęp wolny, Miejsce: 
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5  

Archeologiczna Mapa Polski
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego zaprasza na cykl 
prelekcji - Archeologiczna Mapa 
Polski – świętokrzyskie. 25 maja 
(wtorek) odbędzie się wykład Dr 
Judyty Rodzińskiej-Nowak
„Jakuszowice. Książęca siedziba 
ze schyłku starożytności”.
Start godz. 18:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: pl. Jana Pawła II 2

INFORMATOR KULTURALNY 
POWIAT PRUSZKOWKI - POWIAT GRODZISKI

14 maja - 29 maja 
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Budynek ratownictwa 
medycznego oddany 
do użytku

W środę 12 maja br. do użytku 
oddany został zmodernizowany 
dawny budynek pogotowia ra-
tunkowego przy ul. Andrzeja 23 
w Pruszkowie. Zgodnie z tradycją 
wróci tam ratownictwo medyczne, 
a także będzie tam miała siedzibę 
przychodnia medycyny pracy.

Budynek spełnia wszelkie 
normy i wymogi sanitarne oraz 
unijne. W jednym z jego skrzydeł 
znajdzie swoją siedzibę ratownic-
two medyczne, liczące trzy załogi 
karetek. Część budynku będzie 
udostępniona pacjentom  na po-
trzeby medycyny pracy. W zmo-
dernizowanym obiekcie znajdą się 
również poradnie kardiologiczna 
i chorób piersi. 

Ratownictwo medyczne 
rozpocznie swoją działalność 
w czerwcu br. 

Dyrektor Szpitala Powiatowe-
go na Wrzesinie, dr Mieczysław 
Brągoszewski powiedział nam, że 
nastąpi to już 1 czerwca. Termin 
uzależniony jest od przeniesienia 
centrali telefonicznej.

- Łączność nie może być zakłó-
cona nawet na minutę. Mamy reżi-
my dotarcia do pacjenta w obrębie 
Pruszkowa i okolic maksymalnie 
do 8 minut. Telekomunikacja Pol-
ska obiecała nam, że numer zo-
stanie przeniesiony do 1 czerwca. 

Inwestycja sfi nansowana zo-
stała przez Powiat Pruszkowski 
w całości. Jej koszt wyniósł ok. 
520 tys. zł.

Powiatowy konkurs historyczny
W Zespole Szkół w Otrębu-

sach odbył się, kolejny już, Po-
wiatowy Konkurs Historyczny. 
Tematem tegorocznego kon-
kursu była "Bitwa pod Grun-
waldem". W konkursie wzięło 
udział 8 szkół: Zespół Szkół nr 
1 z Brwinowa, Zespół Szkół nr 2 
z Brwinowa, Zespół Szkół z Żół-
wina, Zespół Szkół z Podkowy 
Leśnej, Gimnazjum z Nadarzyna, 
Zespół Szkół z Komorowa, Ze-
spół Szkół z Nowej Wsi, Zespół 
Szkół z Otrębus.

Pomysłodawcą i głównym fun-
datorem nagród był Burmistrz 
Gminy Brwinów p. Andrzej 

Guzik. Pani Elżbieta Smolińska - 
Starosta Powiatu Pruszkowskie-
go objęła konkurs honorowym 
patronatem. Ufundowała także 
szereg upominków i nagród dla 
uczestniczących drużyn.

Pierwsze miejsce zdobyła 
drużyna reprezentująca Zespół 
Szkół w Otrębusach. Drugie 
miejsce zajął Zespół Szkół nr 
2 z Brwinowa. Trzecie miejsce 
Zespół Szkół z Żółwina.

Organizatorzy konkursu pra-
gną złożyć serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do uświetnienia 
jego przebiegu.

Na ostatniej XXXIV Sesji Powiatu 
Pruszkowskiego w dniu 27 kwiet-
nia br. prezentowane były spra-
wozdania i informacje z realizacji 
zadań poszczególnych jednostek 
i służb powiatu pruszkowskiego 
za rok 2009.

Stan porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego oraz działania 
policji podjęte w roku 2009 na 
terenie powiatu pruszkowskiego 
przedstawił Komendant Powiato-
wej Policji w Pruszkowie, podin-
spektor Waldemar Perdion. 

Powiat Pruszkowski jest specy-
fi cznym regionem województwa 
mazowieckiego. Jest powiatem 
najmniejszym, ale gęsto zaludnio-
nym. Duże możliwości rozwojowe, 
bliskie sąsiedztwo Warszawy oraz  
stosunkowo dobra dostępność 
komunikacyjna (drogowa i ko-
lejowa) powodują znaczny, nie-
kontrolowany napływ ludności.  
Wszystkie te czynniki wpływają 
na utrzymujący się dość wysoki 
poziom zagrożenia przestępczo-
ścią kryminalną i gospodarczą. 

Strategia działania przyjęta 
przez Komendanta Powiatowe-
go koncentrowała się głównie 
na poprawie  bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Priory-
tetowe zadania obejmowały ob-
niżenie dynamiki przestępstw 
kryminalnych przeciwko mieniu, 
przestępstw gospodarczych i nar-
kotykowych oraz podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 

Sprawozdanie obejmowało po-
szczególne wydziały wchodzące 
w skład struktury Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Działalność Wydziału Prewen-
cji ukierunkowana była przede 
wszystkim na racjonalnym wy-
korzystaniu sił i środków w celu 
prewencyjnego zabezpieczenia 

terenu Powiatu Pruszkowskiego. 
Skuteczniejsze rozmieszczenie 
służb i patroli komórki patrolowo 
– interwencyjnej zapewniły okreso-
we analizy stanu zagrożeń przestęp-
czością i wykroczeniami. W roku 
2009 odbyło się 13 426 ośmiogo-
dzinnych służb patrolowych. Na 
gorącym uczynku policjanci za-
trzymali 501 sprawców przestępstw.  
Dużą wagę przykładano do współ-
pracy policji z funkcjonariuszami 
Straży Miejskich, Straży Pożarnej 
oraz Służby Ochrony Kolei. Odbyło 
się 178 wspólnych patroli. Komórki 
patrolowo-interwencyjne wylegity-
mowały: 38 384 osoby, przeprowa-
dziły: 11 203 interwencje, ujawniły 
3 553 wykroczenia.

Policjanci Dzielnicowi KPP 
w Pruszkowie prowadzili działa-
nia profi laktyczne i prewencyjne, 
odbywali spotkania i rozmowy 
z mieszkańcami, obchody i wspól-
ne patrole ze Strażą Rybacką.  
Wylegitymowali 9 133 osoby, 
przeprowadzili 1 692 interwencje, 
ujawnili 1 166 wykroczeń, nałożyli 
861 mandatów karnych.

Zespół ds. Wykroczeń przeprowa-
dził łącznie 1 063 postępowania, 
zakończone skierowaniem 600 
wniosków do Sądu Grodzkie-
go.  Zespół ds. Nieletnich i Patologii 
ujawnił 178. nieletnich, którzy 
popełnili 227 czynów karalnych 
oraz 86. nieletnich zagrożonych 
demoralizacją. Policjanci zespołu 
skierowali 156 wniosków do Sądu 
Rodzinnego i Nieletnich. Ponadto 
69 rodzin objętych zostało tzw. 
programem Niebieskiej Karty 
(określającej specjalne procedury 
wobec ofi ar przemocy).

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu 
Drogowego odbyli 3 733 ośmiogo-
dzinne służby na drogach. W ich 
trakcie podjęli 2 434 interwencje 
w związku ze zdarzeniami dro-
gowymi. Na drogach Powiatu 

Pruszkowskiego w roku 2009 wy-
darzyło się 169 wypadków, w wy-
niku których śmierć poniosło 19 
osób, a 222 osoby odniosły obra-
żenia. Nałożono 7 239 mandatów 
karnych, dokonano 585 pouczeń. 
Ponadto funkcjonariusze ruchu 
drogowego zatrzymali 632 dowo-
dy rejestracyjne i 71 praw jazdy. 
W porównaniu z rokiem poprzed-
nim liczba wypadków zmniejszyła 
się o 42 zdarzenia, a osób rannych 
było o 51 mniej. Wzrosła natomiast 
liczba kolizji (do 2 265, o 140 więcej 
niż w roku 2008). Zatrzymano 
393 nietrzeźwych uczestników 
ruchu drogowego.

Wydział i Komórki Dochodzenio-
wo-Śledcze stwierdziły na terenie 
powiatu 3449 przestępstw. Spadła 
ilość przestępstw o charakterze 
bójki lub pobicia, rozboju, kra-
dzieży i wymuszeń rozbójniczych, 
wzrosła, natomiast, liczba kra-
dzieży z włamaniem, kradzieży 
i włamań do samochodów, oraz 
przestępstw związanych z narko-
tykami i narkomanią. Nieznacznie 
spadł również wskaźnik wykry-
walności  (o 3,1%) w stosunku do 
roku ubiegłego.   

Wydział i Komórki Kryminalne 
ukierunkowane były na zapo-
bieganie i zwalczanie przestęp-
czości oraz poszukiwanie osób 
ukrywających się. Pozytywnie 
zakończono 9 rozpracowań, 
których rezultatem był materiał 
dowodowy wobec 65 osób, któ-
rym przedstawiono 87 zarzutów 
popełnienia przestępstw. Wydział 
prowadził 526 poszukiwań (343 
wpłynęły w roku 2009), z których 
353 zrealizowano z wynikiem 
pozytywnym. 

Wydział dw. z Przestępczością 
Gospodarczą prowadził czyn-
ności operacyjne, dotyczące 
wyłudzania kredytów, obrotu 
nielegalnym oprogramowaniem 

komputerowym, muzyką i fi l-
mami, a także fałszowaniem do-
kumentów dotyczących praw 
własności nieruchomości w po-
wiecie pruszkowskim. Wydział 
zrealizował 56 spraw, ujawniając 
75 przestępstw popełnionych 
przez 35 sprawców. Zabezpieczo-
no mienie ruchome i pieniądze na 
łączną kwotę 1 563 293 zł.

Zespół Kontroli Wewnętrznej 
rozpatrzył w ciągu 2009 roku  
117 skarg od obywateli, z czego  
rozstrzygnął  86 skarg (pozostałe 
przekazał Komendzie Stołecznej). 
Policjanci wydziału przeprowadzi-
li 12 postępowań dyscyplinarnych 
w stosunku do 14 funkcjonariuszy. 
Zakończono 9 postępowań, jedno 
zawieszono, dwa zostały prze-
kazane do prowadzenia innym 
podmiotom. Kary dyscyplinarne 
wymierzono 9 policjantom. 

W KPP w Pruszkowie na dzień 
31 grudnia 2009 r. pełniło służbę 
284 funkcjonariuszy w tym 35 
kobiet. 195. policjantów zatrud-
nionych było w pionie prewencji, 
85. w pionie kryminalnym, dwie 
osoby w służbie logistycznej i 10 
osób na funkcjach kierowniczych. 
W tej liczbie jest 13. ofi cerów, 59. 
aspirantów, 51. podofi cerów i 7. 
posterunkowych. Nieobsadzone 
były dwa etaty.

Na podkreślenie zasługuje 
współpraca policji z samorządem 
i organami administracji. Odnoto-
wać należy szczególnie ścisłe kon-
takty KPP Pruszków z samorządem 
Powiatu Pruszkowskiego, polega-
jące na uczestnictwie w sesjach 
Rady Powiatu Pruszkowskiego, 
współpracy z komisjami ds. Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicznego, 
Kultury, Oświaty i Sportu, a także 
udział w akcjach, przedsięwzię-
ciach i działaniach związanych 
z szeroko pojętym bezpieczeń-
stwem i porządkiem publicznym.

Stan bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w powiecie pruszkowskim

Cykl naszych artykułów skiero-
wany do gimnazjalistów (i ich 
rodziców) kończymy informacją 
o liceach ogólnokształcących. Li-
cea to rozwiązanie dla młodzie-
ży chcącej kontynuować naukę 
na wyższych uczelniach. A licea 
Powiatu Pruszkowskiego przy-
gotowują do tego bardzo dobrze.

Wszystkie licea, dla których or-
ganem prowadzącym jest Powiat 
Pruszkowski mogą pochwalić się 
wysokim poziomem nauczania 
i świetnym przygotowaniem 
uczniów do egzaminu matural-
nego. Jak wykazują coroczne ze-
stawienia wyników maturalnych, 
Powiat Pruszkowski zawsze znaj-
duje się w czołówce rankingu szkół 
Województwa Mazowieckiego.

Liceum Ogólnokształcące im. T. 
Kościuszki znajdujące się w Prusz-
kowie przy ul. Kościuszki 38 oferuje 
duże możliwości wyboru przed-
miotów  rozszerzonych w 6 klasach  

o różnym ukierunkowaniu:
- humanistycznym z rozsze-

rzonymi przedmiotami: języ-
kiem polskim, historią, wiedzą 
o społeczeństwie,

- geograficzno-społecznym 
z rozszerzonymi: wiedzą o spo-
łeczeństwie i geografi ą,

- matematyczno-geografi cznym 
z rozszerzonymi: matematyką 
i geografi ą,

- matematyczno- fi zycznym 
z rozszerzoną matematyką i fi zyką,

- biologiczno-chemicznym 
z rozszerzoną biologią i chemią,

- s p o ł e c z n o - p raw ny m 
z rozszerzoną historią i wiedzą 
o społeczeństwie.

Szczegóły dotyczące nauki w po-
szczególnych klasach i warunków 
naboru znajdują się na stronie szkoły 
www.kosciuch.pruszkow.pl

Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Zana mieści się w Pruszkowie 
przy ul. Daszyńskiego 6. Liceum to 
zaprasza absolwentów gimnazjów 

do nauki w 3 klasach z rozszerzo-
nym programem nauczania : 

- języka polskiego i historii,
- matematyki i geografi i,
- biologii i chemii.
Szczegóły dotyczące nauki w tej 

szkole oraz warunków naboru 
znajdują się na stronie interneto-
wej: www.zan.pruszkow.pl

Zespół Szkół im. F. Nansena w Pia-
stowie przy ul. Namysłowskiego 11 
także oferuje  szerokie możliwości 
kształcenia licealnego. Tamtejsze 
Liceum Ogólnokształcące propo-
nuje naukę w klasach:

- humanistycznej – z rozszerzo-
nymi: językiem polskim, historią 
i wiedzą o społeczeństwie 

- przyrodniczo-sportowej 
– z rozszerzonymi : biologią, 
geografią, a od klasy drugiej 
trzecim wybranym przez ucznia 
przedmiotem

- wojskowej – z rozszerzo-
nymi: geografi ą, wiedzą o spo-
łeczeństwie, PO-edukacja dla 

bezpieczeństwa
- informatyczno-medialnej – 

z rozszerzonymi: informatyką, ję-
zykiem polskim, wiedzą o kulturze

Miejsca oferuje także Liceum 
Profilowane - zaprasza ono 
uczniów do klas o profi lach:

- ekonomiczno-administracyj-
nym,  socjalnym,  usługowo-gospo-
darczym,  zarządzania   informacją

W szkole tej istnieje również 
możliwość kontynuowania nauki 
w Technikum w zawodzie tech-
nik analityk.

Szczegóły dotyczące szko-
ły, kierunków kształcenia 
i naboru znajdują się na stronie: 
www.lonansen.republika.pl 

Dni otwarte organizowane w li-
ceach im. Kościuszki i im. Zana od-
były się w kwietniu. 

Natomiast istnieje jeszcze moż-
liwość uczestnictwa w dniach 
otwartych w ZS im.F.Nansena 
w Piastowie – 15 maja w godz.10.00 
– 13.00 oraz 17 maja od godz.17.00.

Co dalej gimnazjalisto? Licea dla orłów

Powiat Pruszkowski bierze udział w Europejskich Dniach Walki 
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Organizacje i instytucje, 
które na co dzień zajmują się pomocą społeczną otwierają swoje pla-
cówki dla wszystkich mieszkańców Powiatu. Akcja ma na celu szersze 
przybliżenie problematyki ubóstwa. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do odwiedzin placówek.

Szczegóły na : www.powiat.pruszkow.pl
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinówul. Grodziska 12, tel. (22) 729 56 09, e-mail: brwinow@brwinow.pl

www.france.peugeot.pl

AUTORYZOWANY SERWIS:
pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZĘŚCI ZAMIENNE:
pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232,  022 863 62 57

Świętuj z nami w Pruszkowie!
Dni Pruszkowa, 22-23 maja 2010r 

SALON FIRMOWY FRANCE AUTOMOBILES
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 87 30 200, 022 87 30 202;  e-mail: automobiles@peugeot.com.pl

SALON FIRMOWY ZAPRASZA: poniedziałek-czwartek godz. 9.00-19.00, piątek godz. 9.00 - 22.00, sobota-niedziela godz. 9.00-19.00

W połowie kwietnia rozpoczęły się „Szkolenia dla rodziców” w ramach projektu Szkolna Akademia Aktywności Lokalnej drogą 
do edukacji dla mieszkańców Gminy Brwinów”, dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rodzice 
uczniów z Zespół Szkół nr 2 w Brwinowie dowiedzą się jak radzić sobie z agresją i przemocą wśród dzieci, poznają skuteczne 
metody wychowawcze i wagę edukacji, jako istotnego czynnika, kształtującego przyszłość dzieci. 

Po zakończeniu szkoleń, które potrwają do końca maja br., rozpoczną się warsztaty, podczas których rodzice uczniów będą 
mieli możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności wychowawczych, nauki rozwiązywania konfl iktów oraz wywierania 
pozytywnego wpływu na dzieci. 

W ramach SAAL-u odbyły się już szkolenia pn. „Pedagog XXI wieku”, w których uczestniczyło 15 nauczycieli z ZS nr 2 w Brwinowie. 
Gmina Brwinów na realizacje ww. projektu otrzymała dofi nansowanie w kwocie 49 943 zł. 

Marta Kubuszewska

Uprzejmie informuję, że termin przyjmowania umów w sprawie montażu kolektorów 
słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w domach mieszkańców Gminy 
Brwinów, zostaje przedłużony do dnia 28 maja 2010 r.

Zapraszam na dodatkowe spotkanie informacyjne dotyczące projektu instalacji 
kolektorów, które odbędzie się 18 maja br. o godz. 18 00, w budynku Straży 
Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej.

Burmistrz Gminy Brwinów
Andrzej Guzik

Z inicjatywy Burmistrza Gmi-
ny Brwinów - Andrzeja Guzika 
- w dniu 27 kwietnia br. w Urzę-
dzie Gminy Brwinów odbyło się 
spotkanie władz samorządowych 
Gminy, inwestora, wykonawcy 
i pracowników Urzędu Gminy, 
współuczestniczących w realizacji 
budowy odcinka autostrady A-2, 
mającej przebiegać przez teren 
naszej Gminy. 

Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad reprezentował 
Dyrektor Stanisław Dmuchowski, 
Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich - Dyrektor Mariusz 
Kozera, 

a wykonawcę projektu Euge-
niusz Mróz – Dyrektor fi rmy Stra-
bag Sp. z o.o.

W spotkaniu uczestniczyli 
również sołtysi sołectw z terenu 
Gminy Brwinów, żywo zaintere-
sowani przebiegiem budowy oraz 
konsekwencjami społecznym, jakie 
niosą ze sobą te inwestycje.   

Dyrektor Dmuchowski na wstę-
pie zapoznał zebranych z planem 
przebiegu autostrady i jego rozwią-
zaniami technicznymi. Zgodnie 
z planem pierwsze samochody 
mają przejechać nową autostradą 
w maju 2012 roku. Długość budo-
wanego odcinka wynosi 8 km, trasa 

wykonana będzie w technologii 
nasypu. 

Wzdłuż lewego i prawego pasa 
wybudowane zostaną drogi do-
jazdowe (tzw. drogi technologicz-
ne), które będą miały połączenia 
z trzema nowowybudowanymi 
wiaduktami drogowymi nad au-
tostradą. Planowane jest również 
wybudowanie kilkudziesięciu 
przejść, przepustów dla zwierząt.

Od strony Pruszkowa wybu-
dowane zostaną Miejsca Obsługi 
Podróżnych i Poboru Opłat, gdzie 
wydzielone zostaną miejsca rekre-
acyjne dla kierowców z parkingami 
dla samochodów ciężarowych, oso-
bowych, stacja benzynowa, stacja 
obsługi pojazdów, restauracje itp. 

Obecnie fi rma STRABAG reali-
zuje I etap prac, tj. zakończenie pro-
jektu, rozbiórka obiektów stałych. 
Prowadzona będzie również inwen-
taryzacja i ocena stanu techniczne-
go dróg objazdowych do budowy 
i obiektów stałych. 

Jesienią br. rozpoczną się prace 
budowlane, w tym melioracyjne 
i na teren budowy zostanie wpro-
wadzony sprzęt ciężki. 

Dyrektor Mróz reprezentują-
cy wykonawcę, zapewnił, że dla 
mieszkańców sołectw utrud-
nienia związane z budową będą 

minimalne. Transport materiałów 
budowlanych prowadzony bę-
dzie nowobudowanymi drogami 
technicznymi. 

Przy budowie wiaduktów wy-
tyczone zostaną objazdy. Inwestor 
zapewnił, że nie będzie siedlisk „od-
ciętych od świata” na czas budowy.  

Podsumowując spotkanie, Bur-
mistrz Gminy Brwinów zapropo-
nował, aby w końcu sierpnia br. 
przeprowadzone zostało następne 
spotkanie, którego celem będzie 
podzielenie się uwagami na temat 
realizacji prac.  

Andrzej Zawistowski

Kolektory słoneczne dla mieszkańców Gminy Brwinów

SZKOLNA AKADEMIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DROGĄ DO EDUKACJI 
dla rodziców uczniów z Zespołu Szkół nr 2

BUDOWA AUTOSTRADY W GMINIE BRWINÓW

Nie masz pracy? Zgłoś się!

Burmistrz Gminy Brwinów 
poszukuje kandydatów na 
stanowiska urzędnicze:

• Główny specjalista 
 ds. public relations

• Inspektor ds. fi nansowych

Osoby zainteresowane proszone są 
o składanie ofert w Urzędzie Gminy Brwi-
nów przy ul. Grodziskiej 12, Biuro Obsługi 
Interesanta (parter). Bliższe informacje 
pod nr tel. (22) 738-26-23 oraz na stronie 
internetowej www.brwinow.bip-jst.pl
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drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82, 514 383 333

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

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

Nieruchomości - wynajmę

• Wynajmę mieszkanie 
w Pruszkowie (ul. Niklowa) 
nowe o pow. 70 m2, częściowo 
umeblowane ( 3 pokoje, 
aneks kuchenny , łazienka, 
2 balkony), wysoki standard 
wykończenia. 601 899 231, 
602 178 391
 

Nieruchomości - do wynajęcia

• Biuro, magazyn, w Grodzisku, 
do wynajęcia 501 591 882

• Do wynajęcia 
mieszkanie ok. 60m2 
w Pruszkowie na os. 
Staszica. 3 pok., 11 
piętro, umeblowane 
po remoncie, okna. 
Możliwość trzymania 
zwierzątka. Blisko do 
komunikacji miejskiej 
cena 1400+prąd 
(ok 100zł) do negocjacji
tel 664 976 395

Nieruchomości - sprzedam

• Szczutowo k/Rypina 3 działki 
bud. po 40 arów, Zawidz k/
Sierpca, 3 działki bud. (13,19.36 
arów), media, piękna okolica, las 
, jeziora. 4 zł/m2 692 495 955

• Sprzedam mieszkanie 53m2 
w Piastowie, dwa pokoje + 
kuchnia 600 897 351 

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

Nauka

• Angielski dojeżdżam 
tel. 607 596 383 

- WÓZKI WIDŁOWE /Kierowca wózków jezdniowych/

- OBSŁUGA Komputera /Podstawy/

- KADRY i PŁACE /Podstawy/

- NAUKA Gotowania – od podstaw

- Pracownik administracyjno biurowy 

- Księgowość od podstaw

- BHP – wszystkie stanowiska,

- Elektryk do 1 kV 

- UDT

KURSY SZKOLENIA
zdobądź atrakcyjny zawód!

ISO 9001:2001

możliwe 

raty!

Nowoczesne kształcenie  z tradycjami

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 9
ul. Armii Krajowej 46, 05-800 Pruszków

Tel/Fax (22) 758-71-60, kom. 0-608-661-245
e-mail: okz9@zdz.edu.pl,  www.pruszkow.zdz.edu.pl

Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 8 - 17

Dam pracę

• Agentów ochrony 
z licencją – Warszawa. 
System 12 lub 24 
godziny. Stawki do 10 zł 
netto. Kontakt 
605 95 55 73, 022 560 54 15 

• Dam pracę w zakładzie 
kamieniarskim tylko 
z doświadczeniem. 
Milanówek 505 586 458

• Dziennikarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie 
redakcja@gazetawpr.pl

• Firma transportowa poszukuje 
do pracy od zaraz kierowcy 
w transporcie krajowym, kat C+E 
z kartą kierowcy, wiek do 35 
lat, obowiązkowe uprawnienie 
ADR, nie karany, z minimum 
trzy letnim doświadczeniem 
na stanowisku kierowca (C+E) 
w transporcie krajowym. 
Zatrudnienie na umowę o pracę, 
wynagrodzenie do uzgodnienia. 
Tel. Kontaktowy 601 33 27 59 

• Ochrona, praca 
604 111 693 

• Odlewników (Pruszków 
k/W-wy) transport autokarem 
z Żyrardowa min.1 rok dośw. 
(22) 713-81-97, 509-820-555

• Prywatna poczta zatrudni 
doręczycieli, wymagane 
samochód, niekaralność, 
dyspozycyjność. Również 
emeryci 791 647 639

• Salon fryzjersko- 
kosmetyczny zatrudni 
fryzjerkę 606 621 841, 
724 18 94 Grodzisk Maz.

• Zatrudnię sprzątaczkę i dozorcę 
w szkole, najchętniej rodzinę 
tel. 602 390 050

Automoto - kupię

• Darmowe złomowanie 
pojazdów. Transport gratis 
502 534 080

• Toyoty 1987-1997 668 171 639
 
Automoto - sprzedam

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

Kupię

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

Sprzedam

• Barakowozy – cena do 
uzgodnienia, ziemia ogrodnicza 
– Humus, sprzedaż na placu. 
Tel. kontaktowy 880 271 180
  

Usługi

• Anteny – montaż, serwis 
603 375 875

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

• Budowa domów, lokali 
użytkowych 605 377 805 

• DOCIEPLENIA 
STYROPIANEM, USŁUGA 
Z MATERIAŁEM (STYRMAN, 
TERMOORGANIKA, 
CERESIT, KABE) 
CENY OD 75 ZŁ/M2 
506 964 611 

• Domofony – montaż, serwis 
603 375 875 

Zasięg: Brwinów, Grodzisk Maz., Janki, Komorów, Malichy, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Podkowa Leśna, Raszyn

Wy¿sza Szko³a Kultury Fizycznej i Turystyki
Pruszków, ul. Staszica 1 (obok Urzêdu Skarbowego)

tel. 604-36-55-66;  fitnessnrgclub@op.pl

Wy¿sza Szko³a Kultury Fizycznej i Turystyki
Pruszków, ul. Staszica 1 (obok Urzêdu Skarbowego)

tel. 604-36-55-66;  fitnessnrgclub@op.pl

TBC     ABT     ABS     STEP 
BODY BALL     FAT BURNING

TBC     ABT     ABS     STEP 
BODY BALL     FAT BURNING

wspó³pracujemy z programem

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

Biuro ogłoszeń:

Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7

tel/fax: (22) 728 18 64, kom: (0) 883 77 74 76

email: ogloszenia@gazetawpr.pl
OGŁOSZENIA

• 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

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

• Gazowe usługi, kotły, kuchnie, 
montaż serwis, instalacje 
tel.601-391-858 

• Gdy brakuje czasu na 
porządki 516-022-093, 
508-154-573 Sprzątamy biura, 
domy, mieszkania

• Gładzie gipsowe, ścianki 
działowe, karton-gips, 
malowanie 517 698 290 

• Malowanie, gipsowanie 
501 446 102 

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

• OGRODY MIODUSZEWSKI. 
Kompleksowe projektowanie 
wykonawstwo i pielęgnacja 
ogrodów, tel. 501 716 866 
www.ogrody-mioduszewski.pl

• Remonty od A do Z 
606 905 983

• Układanie kostki brukowej 
792 138 188 

• Układanie kostki brukowej 
i granitowej, 660 306 446

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

• Usługi glazurnicze 
609 316 765 

• Wylewki betonowe miksokretem 
605 443 826 

• Złota rączka 606 905 983

ksi´gowoÊç uproszczona od 100 zł netto

ksi´gowoÊç pełna od 290 zł netto

zanim zapłacisz podatki zadzwoƒ do nas!

Nowa WieÊ k/Pruszkowa, ul. Główna 2 (budynek OSP)
tel. 502 733 404, 502 635 119

fax. 22 622 46 67
proffesional@neostrada.pl

PROFFESIONAL SC
Biuro Rachunkowe

LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW

BRUKARSTWO

- układanie kostki brukowej
- odwadnianie terenu
- inne roboty drogowe

0-605-554-2280-605-554-228

Miejsce na Twoją reklamę

już od 70 pln netto

tel. (22) 728 18 64
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM MECHANICZNE

POLICEALNA SZKOŁA INFORMATYCZNA
SZKOŁA JĘZYKOWA nowość

dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Centrum Edukacyjne PERFEKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

    niskie czesne

    przy bardzo dobrych wynikach w nauce 
zwolnienie z opłat!

    zaswiadczenia do wku i zus

    kształcenie systemem zaocznym i wieczorowym

www.szkolydladoroslych.pl

Ceny og³oszeñ: od 2 z³ netto (2,44 z³ brutto) za s³owo. 

•  30.000 egzemplarzy: najwiêkszy nak³ad wśród gazet lokalnych w regionie 

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

•  internet: bezp³atne og³oszenia w internecie na 14 dni w serwisie ogloszenia.wpr24.pl

Edyta Grubek Usługi Księgowe
Al. Wojska Polskiego 16a, paw. 36

05-800 Pruszków, 
tel/fax. (022) 728 04 40, 

kom. (0) 509 132 607

www.eguk.com.pl

USŁUGI
KSIĘGOWE
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