
Dochodzenie w sprawie wycieku danych 
umorzone. Według prokuratury nikt nie 
zawinił. Wszystko jest w najlepszym 
porządku. Tylko dokumenty zniknęły… 
 CZY TAJ WIĘCEJ S2

Dlaczego listy nie dochodzą? Polecone 
wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej 
docierają do adresatów w Pruszkowie 
z wielodniowym opóźnieniem, albo nie 
docierają wcale.  CZY TAJ WIĘCEJ S6

Mur Dulagu rozebrany!
O zgodę na rozbiórkę ogrodzenia nikt nie 
występował. Wniosek jest jeden. Samowolka! 

 CZY TAJ WIĘCEJ S7

Skandal z Parkuj i jedź!
Opłaty za parkowanie samochodu na 
kolejowym parkingu podniesiono z dnia na 
dzień siedmiokrotnie.  CZY TAJ WIĘCEJ S7

Śmiertelne zatrucia czadem.
Uwaga na piecyki gazowe! W ostatnich dniach 
odnotowano w naszym regionie 10 ofi ar 
zatrucia tlenkiem węgla.

 CZY TAJ WIĘCEJ S5

W NUMERZE TAKŻE:

Pokonamy każde uzależnienie

www.bormed.pl

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

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

Stara Wieś, ul. Jemiołowa 70, 05-830 Nadarzyn
tel. (022) 739 94 71; kom. (0) 602 555 075
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zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat

otwarte 
w godz.

7:00 - 18:00

otwarte 
w godz. 

7:00 - 18:00

Plany komunikacyjne w roku 2010

Szafy z drzwiami  

przesuwanymi

Meble kuchenne
Rok zał. 1995

501-025-166  Brwinów

22-729-73-17  Brzozowa 4

CENTRUM MODY w NADARZYNIE,   AL. KATOWICKA 51,    05-830 NADARZYN,   tel. 022 739 55 00  
WYPRZEDAŻ KOLEKCJI JESIENNO-ZIMOWEJ       -30%      -50%     - 70%

www.centrummody.com.pl,   godz.otwarcia  pon-sob.: 10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00

* *

tel. 22 728 85 48

Szczegółowy opis planowanych 
rozwiązań komunikacyjnych na S4

Piastów
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REGION  Przełom roku 
zazwyczaj skłania do 
podsumowań i bilansów. 
Taki „rachunek sumienia” 
jest bardzo przydatny, by 
mieć pełną świadomość 
z czym wejdziemy w Nowy 
Rok – czego możemy w nim 
oczekiwać, a na co nie warto 
liczyć. Czym zaskoczy nas 
w tym roku nasza codzienna 
droga do pracy, domu czy 
sklepu?
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Kłopotliwe znalezisko
Tysiące danych z setek spraw prowa-
dzonych przez te prokuratury: da-
ne o  aktualnym stanie postępowań, 
zarzutów i  oskarżeń, dane osobowe 
osób podejrzanych, a także informacje 
o stanie ich zdrowia (w tym psychicz-
nego), statusie majątkowym, o  pro-
wadzonych postępowaniach sądo-
wych, o powołaniu biegłych, itp. Spo-
ra część dokumentów dotyczyła gło-
śnych spraw prowadzonych w latach 
ubiegłych, a wówczas jeszcze nie roz-
strzygniętych przez sądy. 
 Uczciwy znalazca, który w pierw-
szym odruchu miał zamiar odwieźć 
gadżet do pruszkowskiej prokuratury 
(w której, jak się domyślał najprawdo-
podobniej pracował ktoś, kto był wła-
ścicielem zagubionego urządzenia) do-
szedł jednak do wniosku, że jego altru-
izm może spotkać się z brakiem zro-
zumienia i nadmierną dociekliwością 
fi rmy zatrudniającej właściciela zguby. 
I okazuje się, że jego wniosek był nad 
wyraz słuszny…

Sprawa nabiera rozgłosu
Uczciwy znalazca zawiadomił o fak-
cie Gazetę Wyborczą. Informacja tra-
fi ła na łamy już nazajutrz i spowodo-
wała zainteresowanie się sprawą me-
diów elektronicznych. Sprawa nabrała 
odpowiedniego rozgłosu. Zakłopota-
ni przedstawiciele instytucji będą-
cej właścicielem urządzenia, indago-
wani przez dziennikarzy ad hoc sfor-
mułowali najprostsze wyjaśnienie, ja-
kie im wpadło do głowy. Pendrive-
’a nikt z pracowników prokuratury nie 
mógł zgubić, bo takich rzeczy zgodnie 
z obowiązującymi procedurami wy-
nosić na zewnątrz się nie powinno, 
więc urządzenie zostało prokuratu-
rze skradzione, co więcej, że w sprawie 
tej kradzieży zgłoszone zostało „ob-
szerne doniesienie na policji”. I tu już 
nieco przesadzili. Bo świadomi posą-

dzenia o nierzetelność dziennikarską, 
przed publikacją naszego materiału 
pozwoliliśmy sobie informację spraw-
dzić u źródła. Do 12 stycznia (5 dni po 
fakcie) do pruszkowskiej policji takie 
zgłoszenie nie wpłynęło. Zachodzili-
śmy w głowę, kto i w jaki sposób śmiał 
okraść prokuraturę i jak pendrive zna-
lazł się w kupie śniegu akurat pod skle-
pem w Komorowie? Szef pruszkow-
skiej prokuratury p. Piotr Romaniuk 
zapowiedział, że dysponujący zgu-
bioną dokumentacją zostanie ukara-
ny z całą surowością, bo rzecz taka nie 
powinna się zdarzyć. To, że nie powin-
na, akurat wiedzieliśmy, wiec niczego 
specjalnie odkrywczego wypowiedź 
Prokuratora Rejonowego do sprawy 
nie wnosiła, poza pewną delikatną su-
gestią, że on sam, jako administrator 
zbioru wyciekłych danych osobowych 
do winy się nie poczuwa.

A jednak czasem się wynosi
Nieco bardziej oświecił nas Rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Warszawie 
p. Mateusz Martyniuk, stwierdzając, 
że wynoszenie danych, i owszem zda-
rza się, związane jest z natłokiem pra-
cy, którą w ramach obowiązków służ-
bowych muszą wykonywać prokura-
torzy. Ów natłok jest tak ogromny, że 
część pracy muszą wykonywać, po go-
dzinach, w domu. Oczywiście danych 
takich mają obowiązek „pilnować jak 
własnej cnoty”– co, jak powszechnie 
wiadomo nie jest zadaniem ani pro-
stym, ani zbyt łatwym. 
 Mając już jaką taką wiedzę, wyra-
ziliśmy żal nad losem pracowników 
prokuratury, którzy przeciążeni pracą 
ponad miarę, zmuszeni są jeszcze do-
datkowo pracować po domach. Ubo-
lewaliśmy również z powodu seryjne-
go pecha kogoś, kto nie dość, że ga-
dżet utracił, to jeszcze uczciwy znalaz-
ca urządzenia postanowił zwrócić go 
prawowitemu właścicielowi, wyrzą-

dzając mu tzw. niedźwiedzią przysłu-
gę. Powodowani zwyczajnym ludzkim 
współczuciem życzyliśmy pracowni-
kom prokuratury równie dobrego jak 
dotąd samopoczucia oraz dużo wię-
cej szczęścia w rozpoczynającym się 
właśnie nowym 2010 roku. Dziś z sa-
tysfakcją możemy stwierdzić, że nasze 
życzenia się spełniły… 

Ruszyły młyny sprawiedliwości
Tak, czy owak wrażliwe dane z proku-
ratury wyciekły i okoliczności tego wy-
cieku trzeba było wyjaśnić. Sprawa tra-
fi ła do Prokuratury Rejonowej War-
szawa Śródmieście, która zmuszona 
była rozpocząć dochodzenie w sprawie 
udostępnienia lub umożliwienia do-
stępu do danych osobowych przez ase-
sora Prokuratury Rejonowej w Prusz-
kowie oraz administrującego zbiorem 
tych danych Prokuratora Rejonowego. 
Fakt utraty urządzenia i jego okolicz-
ności zbadane zostały wszechstronnie 
i wnikliwie, co pozwoliło na wydanie 
już po 11 miesiącach, z końcem listo-
pada ub. roku, postanowienia o umo-
rzeniu postępowania w obu sprawach. 
Do utraty urządzenia doszło w budyn-
ku Prokuratury w Pruszkowie na sku-
tek kradzieży niezawinionej przez jego 
właściciela. Nie stwierdzono - czytamy 
w uzasadnieniu – by zaniedbał on na-
leżytych środków ostrożności. Po pod-
daniu dokładnej analizie stosowanych 
środków zapewniających ochronę po-
mieszczeń służbowych, nie stwierdzo-
no okoliczności wskazujących na nie-
prawidłowości w tej dziedzinie. Brak 
jest jakichkolwiek podstaw do przy-
jęcia, że asesor „nie dopełnił obowiąz-
ku zabezpieczenia pendrive’a, mogąc 
choćby przypuszczać czy przewidzieć 
jego kradzież”. Również w stosunku 
do administratora danych, Prokurato-
ra Rejonowego „nie występują elemen-
ty umyślnego lub nawet nieumyślnego 
naruszenia normy prawnej”. 

Czyli krótko mówiąc nikt nie zawinił, 
wszystko było w najlepszym porząd-
ku. Asesor pilnował danych jak cnoty, 
prokurator rejonowy dbał o ich bezpie-
czeństwo, fi rma ochroniarska monito-
rowała i zabezpieczała. Tylko cacuszko 
wcięło. 

Zapłaci podatnik
To Salomonowe rozstrzygnięcie zu-
pełnie mnie nie zaskoczyło, było do 
przewidzenia. Byłbym szczerze zdzi-
wiony, gdyby było inaczej. Ba, nie wie-
działbym nawet o  nim, bo przecież 
prokuratury nie mają zwyczaju infor-
mowania mediów o swoich postano-
wieniach, gdyby nie list do redakcji od 
jednego z naszych stałych czytelników. 
Na dowód przytaczam jego fragment:
…Bardzo mnie ten fakt poruszył! Dla-
tego też postanowiłem podzielić się 
z Waszą Redakcją ciekawą informacją 
- dochodzenie w sprawie wycieku da-
nych zostało umorzone! 
 Moim zdaniem jest to po prostu 
kpina polskiego wymiaru sprawiedli-
wości i farsa! Wiem o tym z pierwszej 
ręki, ponieważ dostałem odpis posta-

nowienia o umorzeniu śledztwa w tej 
sprawie, jako że jestem jednym z wie-
lu osób poszkodowanych. Według 
mnie sprawa wymaga wielkiej inicja-
tywy społecznej jak największego gro-
na osób, które także dostały takie pi-
semko, by proceder tuszowania spra-
wy w  zarodku ukrócić! Ja osobiście 
mam już dość tych afer, męczy mnie to 
ciągłe przepychanie się na szczeblach 
władzy, a przede wszystkim marno-
trawienie moim zdaniem publicznych 
pieniędzy. Szanowna Redakcjo - może 
zechcielibyście zainteresować się tym 
jakże ważnym dla naszego miasta te-
matem działania naszego lokalnego 
Wymiaru Sprawiedliwości i po części 
jego nieudolnością. Moim zdaniem 
jest to temat dość interesujący… Pa-
weł Adamski (imię i nazwisko zostały 
zmienione)
 Sprawa nie dotyczy tylko tego jed-
nego czytelnika, bo odpis postanowie-
nia zgodnie z prawem doręczony został 
do 204 pokrzywdzonych osób, których 
wrażliwe dane osobowe znajdowały się 
na znalezionym pendrive’ie. 

Bolo Skoczylas

Dochodzenie prokuratorskie 
w sprawie wycieku danych 
umorzone 
REGION  W dniu 7 stycznia ubiegłego roku mieszkaniec Komorowa znalazł w pobliżu jedne-
go ze sklepów, w zamarzniętym na chodniku błocie, pendrive’a. Po podłączeniu do komputera 
ze zdziwieniem stwierdził, że zawierał on… ponad cztery tysiące plików zarchiwizowanych akt 
trzech prokuratur: pruszkowskiej, warszawskiej i rzeszowskiej.
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KOMUNIKACYJNE, MAJĄTKOWE, TURYSTYCZNE, NNW, ROLNE,
GRUPOWE I INDYWIDUALNE

WSPÓŁPRACUJEMY Z: 
HESTIA, UNIQA, PTU, HDI, PZU, WARTA ,MTU, ALLIANZ

05-816 MICHAŁOWICE, UL. POLNA (róg ul. Sportowej 10)
Pn. – pt.   9:00 - 19:00,  Soboty: 10:00 – 13:00

tel. 022-755-16-16;  0-507-580-507;  email: u.juniora@op.pl

PROFESJONALNE DORADZTWO 
I ZAWIERANIE UBEZPIECZEN 

CAŁY SWIAT!
BILETY LOTNICZE

WYCIECZKI INDYWIDUALNE
WYJAZDY GRUPOWE

INCENTIVE
UBEZPIECZENIA 

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

e-mail: pruszkow@multita.com.pl

NOWE BIURO TURYSTYCZNE W PRUSZKOWIE

Zaprasza Gazeta WPR

Najbli¿szy wtorek 12 stycznia 2010, w godz 16:00 – 18:00
Biuro Gazety WPR, Pruszków, ul. Boles³awa Prusa 19 lok. 7

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

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

W zakresie spraw inwestycyjnych 
chciałabym, aby udało nam się 
w uzgodnieniu z PKP doprowadzić 
do budowy nowego wiaduktu 
nad torami kolejowymi na 
przedłużeniu ul. Przyszłości, 
na granicy Pruszkowa i gminy 
Brwinów. Pozwoliłoby to na 
uzyskanie dogodnego połączenia 
komunikacyjnego drogi 719 
z pruszkowskim Gąsinem 
i węzłem na autostradzie po 
likwidacji uciążliwego przejazdu 
na ul. Działkowej. Natomiast 
w zakresie spraw społecznych 
chciałabym doprowadzić do 
utworzenia w Pruszkowie 
Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności, 
bo obecnie niepełnosprawni 
mieszkańcy naszego powiatu 
muszą w tych sprawach jeździć do 
Grodziska Mazowieckiego. 

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego

Zdzisław Brzeziński 
Burmistrz Piastowa

Krzysztof Grabka
Wójt Gminy Michałowice

Przełom roku sprzyja snuciu planów i mobilizuje do stawiania sobie celów. Skorzystaliśmy z okazji i zadaliśmy naszym samorządowcom 
podchwytliwe, bo możliwe do zweryfi kowania przez wyborców, pytanie: Rok 2010 kończy obecną kadencję samorządową. Gdyby życzenia 
się spełniały, które z planów obecnej kadencji chciałbym zrealizować w nadchodzącym nowym roku? 

Noworoczna Sonda WPR 2010

Elżbieta Smolińska
Starosta Powiatu Pruszkowskiego

e wszystkim chcę r planowany na ten ro
który w 35% dotyczy inwestycji. Będzie to dokończenie modernizacji budynku35% dotyczy i ńczenie modernizacj
i boisk szkoły nr 4, istotna zmiana w układzie komunikacyjnym miasta nak szkoły nr 4, istotna4, istotna zmoisk szkoły munikacyjnym mia
kierunku połączenia z sąsiednimi Michałowicami, a także modernizacjanku połączenia z sąsąsiednimkierunk także moder

ażnego skrzyżowania Alei Tysiąclecia i ul. Wojska Polskiego. Ponadtoego skrzyżowania A Tysiąważ a Polskiego. Ponado. Ponadto Wojska Polski
zpoczniemy budowę oczyszczalni wód opadowych i przepompowni dczniemy budowę oc zczaroz wych i przepompownni dla opadow

ółnocnej części Piastowa. Na większość tych inwestycji mamy złożoneocnej części Piastowa a więpó westycji mamy złoż e tych 
nioski o dofi nansowania unijne i jeśli byśmy je otrzymali, znakomicie ski o dofi nansowania unijne wnio otrzymali, znakomicyśmy

by to pomogło w ich szybkiej realizacji.pomogło w ich szybybkiej reby to po

Andrzej Guzik
Burmistrz Gminy Brwinów

Najważniejszą sprawą do załatwienia jeszcze w 2010 r. pozostaje ostateczne 
podpisanie umowy w sprawie wniosku do Funduszu Spójności UE na projekt 
wodno-kanalizacyjny na ponad 170 mln zł. Obecnie - awansem jeszcze za 
własne pieniądze, rozpoczynamy budowę 25 km wodociągów w Kaniach 
i Otrębusach. Poza tym w tym roku planuję budowę nowej siedziby 
Biblioteki Miejskiej i Ośrodka Kultury, rozbudowę budynku OSP w Brwinowie, 
wybudowanie nowego boiska przy ZS nr 1 oraz pozyskanie terenu od SGGW 
pod nową salę gimnastyczną i przedszkole. 

Jan Starzyński
Prezydent Pruszkowa

Chciałbym przede wszystkim ukończyć remont i modernizację oraz oddać 
do eksploatacji Pałacyk i Park Sokoła, a na nowy rok szkolny otworzyć 
budowane nowe przedszkole z oddziałami żłobkowymi. Planujemy też 
ukończyć boiska treningowe i inne obiekty na Zniczu pod kątem ośrodka 
pobytowego dla uczestników Euro 2012. Mam też nadzieję zrealizować 
pozostałe zamierzenia infrastrukturalne zapisane na ten rok w budżecie 
miasta.

Andrzej Kościelny
Burmistrz Podkowy Leśnej

Co prawda ambitne plany 
ograniczają nasze możliwości 
fi nansowe, ale chciałbym 
zrealizować rozbudowę 
naszej szkoły o dodatkowe 
skrzydło i salę gimnastyczną, 
na co mamy zresztą złożony 
wniosek o dotację unijną. 
Ponadto chciałbym wybudować 
zaplanowany budynek 
z mieszkaniami komunalnymi 
oraz z co najmniej ubiegłoroczną 
sprawnością kontynuować 
remonty dróg. Bardzo byśmy 
sobie przy tym wszyscy życzyli, 
żeby poprawiła się sytuacja 
fi nansowa, w tym nasze główne 
źródło miejskich dochodów – 
wpływy z PITów.

Mam dwa priorytety. Budowę w 4 miejscowościach gminy 
nowoczesnych obszarów rekreacji w ramach realizowanego 
przez nas, a wspomaganego przez Unię, programu 
promowania zdrowego życia wśród dzieci i młodzieży. 
Drugim projektem, który uznaję za szczególnie istotny, jest 
wybudowanie nowego obiektu Urzędu Gminy.
Zdecydowanie polepszy on obsługę naszych mieszkańców 
zgodnie z ich oczekiwaniami.

 Przede wszystkim chciałbym zrealizować dwa bardzo istotne dla naszego miasta 
zamierzenia: oddać do użytkowania nowe przedszkole publiczne i pozyskać środki 
z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na realizację zgodnie z planem ok. 30 km 
kanalizacji sanitarnej do końca 2012 roku. Ponadto chciałbym utrzymać wysoki 
poziom realizacji inwestycji, w granicach 40% ogółu wydatków. 

Jerzy Wysocki
Burmistrz Milanówka

Chciałbym, żeby w tym 
nadchodzącym roku udało 
się ogłosić przetarg na 
wybudowanie obwodnicy, 
a także budować 
i modernizować drogi, drogi 
i jeszcze raz drogi.

odziska Mazowieckka Ma kiego. 

Burmistrz Podkowy Leśne

y

zegorz Benedykcińskegorz BenedykcińskGrz
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T
en bezpłatny charakter wę-
zła, choć z jednej strony ko-
rzystny dla mieszkańców, 
z drugiej spędza sen z po-

wiek pruszkowskim samorządowcom. 
Tutaj właśnie będzie się włączał na au-
tostradę strumień komunikacji tran-
zytowej z zachodniego Mazowsza. Co 
to oznacza dla miasta, które nie po-
siada żadnej obwodnicy? Czarną wi-
zję zakorkowania tysiącami samocho-
dów, usiłujących ulicami i jednym wia-
duktem nad torami dostać się do wę-
zła. To z tej właśnie przyczyny władze 
Pruszkowa usiłują wywrzeć nacisk na 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich o przyspieszenie prac nad „Pasz-
kowianką”. Jej ostatni odcinek byłby 
naturalną zachodnią obwodnicą mia-
sta, ściągającą ruch tranzytowy na au-
tostradę A2 z ominięciem centralnych 
dzielnic Pruszkowa.
 Autostrada okrążając pruszkow-
ski Żbików od północnego-zacho-

du pobiegnie pomiędzy żbikowskim 
cmentarzem a oczyszczalnią ścieków 
w Domaniewie. Węzeł zaplanowano 
na przecięciu A2 z obecną ulicą 3 Ma-
ja (droga 718 do Ożarowa Maz.). Ulica 
przejdzie nad autostradą po szerokim 
wiadukcie. Z niego, ulokowanymi po 
obu stronach ślimakami będzie moż-
na wygodnie wjeżdżać na trasę w obu 
kierunkach. 
 Bardzo ważnym elementem węzła 
będzie przyległe do niego skrzyżowa-
nie ulic 3 Maja, Żbikowskiej i Doma-
niewskiej (znane obecnie jako chyba 
najbardziej zaniedbane skrzyżowa-
nie dróg wojewódzkich w  regionie). 
To ono, już w  roli kilkupasmowego 
skrzyżowania ze światłami (być mo-
że z rondem) będzie pełniło rolę zwor-
nika zbierającego ruch wjazdowy na 
A2 z  kilku kierunków. Najważniej-
sze z nich to ruch od Pruszkowa (ul. 
3 Maja) oraz z  jego planowanej za-
chodniej obwodnicy, czyli „Paszko-

tem drogowym w  regionie. Dlatego 
pocieszająca może być niedawna de-
cyzja MZDW, które pod presją naci-
sków władz Pruszkowa zdecydowało 
się wyodrębnić do szybszej realizacji jej 
ostatni odcinek, od drogi 719 (Prusz-
ków-Grodzisk) do węzła z A2. Logika 
kazałaby wybudować go jednocześnie 
z autostradą, ale to akurat jest nieste-
ty bardzo wątpliwe. Mimo, że MZDW 
wdrożyło już prace projektowe, to 
z niewiadomego powodu i bez wcze-
śniejszej konsultacji chce trasę popro-
wadzić po wschodniej stronie żbikow-
skiej „Góry Śmieciowej”. Pomysł ten 
wzbudził natychmiastowe kontrower-
sje, bo wchodzi w kolizje z pruszkow-
skim planem rekreacyjnego zagospo-
darowania tych terenów oraz z istnie-
jącą zabudową przemysłową Żbikowa. 
Pod przebieg „Paszkowianki” miasto 
przeznaczyło przecież obecny bezko-
lizyjny ciąg ul. Przejazdowej. Ostatnie 
doniesienia wskazują, że MZDW „po-
łapało się” w błędzie i chce się z niego 
wycofać, ale… nawet jeśli się tak stanie, 
to straconego niepotrzebnie czasu już 
się nie dogoni.
 A termin uruchomienia tego odcin-
ka autostrady wraz z węzłem Pruszków 
zbliża się nieubłaganie – wiosna 2012!

Olgierd Lewan

Rozplątujemy węzły – Węzeł Pruszków
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PRUSZKÓW  Węzeł Pruszków, to (po węźle w Konotopie) 
najbardziej znany na zachód od Warszawy rozjazd 
komunikacyjny na planowanej autostradzie A2. Według 
zapowiedzi będzie to pierwszy węzeł bezpłatny.

wianki” (która ma dojść do skrzy-
żowania po śladzie ul. Żbikowskiej, 
od strony zachodniej). Zaistnienie tej 
ostatniej jest dla płynności ruchu do-
jazdowego do węzła bardzo istotne. Jej 

brak, oznacza komunikacyjną kata-
strofę dla Pruszkowa. 
 Niestety, jak już wielokrotnie pisa-
liśmy, „Paszkowianka” jest najbardziej 
zaniedbanym wojewódzkim projek-

REGION  Przełom roku zazwyczaj 
skłania do podsumowań i bilansów. 
Taki „rachunek sumienia” jest bardzo 
przydatny, by mieć pełną świado-
mość z czym wejdziemy w Nowy Rok 
– czego możemy w nim oczekiwać, 
a na co nie warto liczyć. Czym zasko-
czy nas w tym roku nasza codzienna 
droga do pracy, domu czy sklepu?

W minionym czasie dużo pisaliśmy 
o komunikacji i w tym roku też będzie-
my. W najbliższych latach planowana 
sieć nowych, przelotowych dróg defi -
nitywnie zmieni nam nie tylko krajo-
braz, ale i warunki życia. Czy na lepsze? 
Wierzymy, że tak, ale jak będzie, czas 
pokaże. Na razie pewne jest tylko to, że 
przez najbliższe lata powiaty pruszkow-
ski i grodziski staną się wielkimi, drogo-
wymi placami budowy. Przyjdzie nam 
zacisnąć zęby, uzbroić się w cierpliwość 
i… stojąc w korkach czekać na lepsze 
czasy. A  gdzie dokładniej? Wspólnie 
z Łukaszem Oleszczukiem ze stowarzy-
szenia SISKOM, pokusiliśmy się o pod-
sumowanie inwestycji, z którymi wcho-
dzimy w Nowy Rok 2010.

Autostrada A2 [A2]
Po licznych „przygodach” w minionym 
roku ostatni przedwarszawski odcinek 
planowanej autostrady (Stryków-Ko-
notopa) wszedł wreszcie w fazę projek-
towo-wykonawczą. Po ugodzie z rodzi-
ną Hoserów w sporze wstrzymującym 
wykup gruntów, pozostał do załatwie-
nia jedynie najnowszy protest ekolo-
gów dotyczący wpływu A2 na wody 
podziemne. Nie powinien on jednak 
wstrzymać budowy. Na jesieni docze-
kamy się prawdopodobnie pierwszych 
prac porządkowych i  przygotowaw-
czych. W tym roku budowa autostrady 
nie wejdzie jeszcze w etap powodujący 
większe, lokalne utrudnienia drogowe.

Południowa Obwodnica Warszawy [POW]
Ubiegłoroczny, szumnie ogłaszany 
przetarg na budowę tej trasy zakończył 

się urzędniczym falstartem. Obecnie 
błąd naprawiono i już na wiosnę należy 
spodziewać się pierwszych robót przy-
gotowawczych. Musimy zatem pogo-
dzić się z prawdopodobnymi, rosnący-
mi utrudnieniami i to nie tylko w Ale-
jach, ale i na trasach lokalnych objaz-
dów tam, gdzie styczne one będą z bu-
dowaną trasą. 

Trasa Armii Krajowej [TAK]
Prace przy północnym rozwidleniu au-
tostrady prowadzącym do Trasy To-
ruńskiej są obecnie najbardziej zaawan-
sowane w  całym systemie przywar-
szawskich dróg powiązanych z A2. Jej 
odcinek łączący węzeł Mory (na trasie 
poznańskiej) z obecną TT na wysokości 
warszawskich Powązek ma być oddany 
do użytku już jesienią bieżącego roku. 
To bardzo dobra wiadomość dla miesz-
kańców naszego regionu przemieszcza-

jących się do północnych dzielnic stoli-
cy. Zanosi się, bowiem, że jeszcze w tym 
roku znajdą tamtędy drogę objazdową, 
pozwalającą im omijać rosnące z powo-
du prac drogowych korki w Alejach Je-
rozolimskich. Wystarczy się tylko wy-
dostać na trasę poznańską i dojechać 
nią do nowego węzła w Morach.

Trasa „Salomea-Wolica” [TSW]
Po znanym wyroku NSA wykluczają-
cym możliwość realizacji aktualnego 
projektu na odcinku Janki-Magdalen-
ka, rozbicie budowy tej trasy na dwa 
odrębne etapy było jedynym wyjściem 
dającym szansę jej budowy równole-
gle z autostradą. Gdyby to się nie uda-
ło pół Warszawy dojeżdżałoby na auto-
stradę… przez Pruszków (i jego lokalne 
uliczki). Na najważniejszym z naszego 
punktu widzenia odcinku tej trasy z Sa-
lomei (węzeł z Alejami Jerozolimskimi) 

do Opaczy (skrzyżowanie z  POW), 
prace budowlane ruszą prawdopodob-
nie  w połowie roku. Pod koniec 2010 
r. przełoży się to z pewnością na prace 
przygotowawcze pod przyszły węzeł, 
więc bez utrudnień ruchu w Alejach się 
nie obejdzie.

Aleje Jerozolimskie [TSW]
Projekt rozbudowy  Al. Jerozolimskich 
w trzypasmową drogę przyspieszonego 
ruchu wszedł w fazę konsultacyjną i… 
zaczęły się schody. Likwidacja lokal-
nych wyjazdów i wielu przejść dla pie-
szych, kolizje z bliską zabudową miesz-
kalną i ekrany ochronne nie tam, gdzie 
trzeba – to tylko część zastrzeżeń zgła-
szanych przez miejscowe samorządy 
i mieszkańców. Jak się wydaje, główną 
wadą pomysłu „przyspieszenia” Alej 
jest ich tradycyjny, łącznikowy charak-
ter dla komunikacji lokalnej. Zmiana 

tej roli będzie równoznaczna z miej-
scowym komunikacyjnym trzęsieniem 
ziemi. Na szczęście nie zanosi się by 
zbiegła się ona w czasie z budową oko-
licznego systemu autostradowego. 

Obwodnica Milanówka i Grodziska [719]
Spór o tę trasę (nowa 719) między lo-
kalnymi samorządami i  społeczno-
ściami przeniósł się na wojewódzkie 
urzędy, które wbrew uzgodnieniom 
społecznym i  protestom, co innego 
obiecują, a co innego robią. Efekt?... 
Zanosi się na kolejny rok protestów 
i sporu, czy obwodnica ma pójść przez 
Milanówek starym śladem zapro-
jektowanym pół wieku temu, czy też 
ma go ominąć. Coraz bardziej zasta-
nawiający upór władz wojewódzkich 
w chęci realizacji starej koncepcji za-
ostrza tylko konfl ikt i czyni go nieroz-
wiązywalnym. 

Obwodnica Pruszkowa [TKM]
Pruszków nie tylko wciąż nie ma ob-
wodnicy swojego centrum, ale na-
wet nie ma na to sensownego, mające-
go szanse realizacji pomysłu. Trudno 
za taki pomysł uznać plany tzw. Tra-
sy Książąt Mazowieckich, w którą nie 
wierzą nawet same władze Pruszkowa. 
„Zbyt skomplikowana technicznie, za 
droga, budząca protesty”- to argumen-
ty, które usprawiedliwiają w oczach sa-
morządowców niemoc, którą przeja-
wiają w tej kwestii. W efekcie miasto 
staje się coraz bardziej nieprzejezdne, 
a po włączeniu sąsiadującego wjazdu 
na autostradę, prawdopodobnie zakor-
kuje się zupełnie. Zastanawiające, że 
nikt nie traktuje też poważnie alterna-
tywnego pomysłu, by obwodnicę cen-
trum poprowadzić wzdłuż linii kolejo-
wej PKP, co byłoby znacznie łatwiejsze. 
Pojawiła się taka koncepcja w opraco-
waniach dróg powiatowych, ale od po-
mysłu do realizacji droga daleka. Tak, 
więc, przyjdzie nam stać w korkach i… 
czekać na lepsze czasy.

Olgierd Lewan

Plany i rozwiązania komunikacyjne w roku 2010
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Los Burmistrza w rękach obywateli
Zarządzone referendum będzie przy-
słowiową „chwilą prawdy” pokazują-
cą, czy rzeczywiście mieszkańcy Gmi-
ny Brwinów mają dość siedmioletnich 
rządów Burmistrza Andrzeja Guzika 
(jak twierdzą członkowie Rady Gmi-
ny), czy też jest to głównie gra poli-
tyczna opozycji walczącej o zdobycie 
władzy (jak sugeruje Burmistrz).
 Przypomnijmy, że decyzja o  re-
ferendum podjęta we wrześniu 2009 
przez Radę Gminy (11 głosów „za”, 6 
„przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) okre-
śliła dokładnie treść referendalnego 
pytania skierowanego do wyborców: 
„Czy jesteś za odwołaniem Pana An-
drzeja Guzika z  funkcji Burmistrza 
Gminy Brwinów?”. Do wyboru będą 
tylko dwie możliwości odpowiedzi: 
„Tak” lub „Nie”. Niezdecydowani nie 
mają pola wyboru, więc pewnie zosta-
ną w domach.
 By wynik referendum był wiążą-
cy zagłosować powinno co najmniej 
3/5 (czyli 60%) wyborców biorących 
udział w ostatnich wyborach samo-
rządowych, które wyniosły Burmi-
strza Guzika na sprawowaną funk-
cję. W wyborach 12 listopada 2006 r. 
wzięło udział 7420 mieszkańców gmi-
ny, a więc by obecne referendum było 
ważne 17 stycznia głos musi oddać co 
najmniej 4452 uprawnionych do gło-
sowana wyborców. Jeśli tak się stanie, 
o losie burmistrza zdecyduje zwykła 
większość oddanych przez nich gło-
sów.
 12 Obwodowych Komisji Refe-
rendalnych zlokalizowanych będzie 
w tych samych lokalach co poprzednie 
Komisje Wyborcze. 17 stycznia gło-
sować w nich będzie można w godz. 
6.00-20.00

Dlaczego „TAK”?
O przyczyny wniosku referendalne-
go w sprawie odwołania urzędującego 
burmistrza zapytaliśmy Przewodni-
czącego Rady Gminy, Krzysztofa Fal-
kowskiego:
 - Burmistrz kieruje Gminą Brwi-
nów od ponad 7 lat i z każdym rokiem 
byliśmy świadkami jego wielkiej nie-
mocy organizacyjnej. Przez cztery 
ostatnie lata burmistrz nie uzyskiwał 
absolutorium budżetowego, bo nie 
potrafi  wdrożyć zaplanowanych in-
westycji. W ubiegłym roku wykona-
no jedynie 66% inwestycji, a z zapla-
nowanych 28 mln zł wydano jedynie 

17 mln. Od lat mamy najgorsze wy-
niki w wykonaniu inwestycji spośród 
wszystkich sąsiednich gmin. Gmina 
staje się pod tym względem outside-
rem w regionie. Mimo posiadanych na 
to środków burmistrz nie jest w stanie 
zrealizować inwestycji zaplanowanych 
od wielu lat, np. przedszkola po pół-
nocnej stronie Brwinowa, wodocią-
gów w Kaniach i Otrębusach, kana-
lizacji i chodników w Żółwinie oraz 
Owczarni.
 Jednocześnie wiele decyzji inwe-
stycyjnych podejmowanych jest błęd-
nie, co skutkuje niepotrzebnymi stra-
tami. Tak było w przypadku decyzji 
o budowie zbiorników retencyjnych 
w oparciu o projekty niezgodne z pra-
wem budowlanym, co zakończyło się 
ich awariami i  koniecznością kosz-
townych napraw. Podobnie jest m.in. 
z remontami dróg asfaltowych prze-
prowadzanymi dopiero na koniec ro-
ku, przy pogodzie wykluczającej takie 
roboty. Takie decyzje świadczą o nie-
kompetencji burmistrza. Jego niego-
spodarność jest także przyczyną po-
stępowań jakie toczą się przeciwko 
niemu przed Rzecznikiem Dyscypli-
ny Finansów Publicznych. Najbliższa 
rozprawa odbędzie się 18 stycznia br., 
a  poprzednio burmistrz już raz był 
ukarany za niewyegzekwowanie na-
leżnych kar w wysokości 360 tysięcy 
złotych. 
 Jesteśmy na końcu pod względem 
pozyskiwania środków unijnych. Na-
sza gmina w  rankingu wykorzysta-
nia pomocy unijnej znajduje się na… 
1617 miejscu (!) w Polsce. To absolutna 
końcówka listy rankingowej. A w ran-
kingu „Europejska Gmina – Europej-
skie Miasto” wypadamy jeszcze gorzej 
- na 2478 miast jesteśmy na 2285 miej-
scu.
 To referendum jest odpowiedzią na 
prośby zawiedzionych mieszkańców, 
którzy chcą by gmina się rozwijała. 
W naszej ocenie obecny burmistrz jest 
gwarantem marazmu i zastoju. Przez 
te lata próbowaliśmy dać mu szansę, 
ale dłużej już czekać nie można. Dla-
tego referendum jest konieczne.

Dlaczego „NIE”?
O opinię na temat stawianych mu za-
rzutów, które doprowadziły do refe-
rendum poprosiliśmy też samego za-
interesowanego – Burmistrza Gminy 
Brwinów, Andrzeja Guzika:
- Referendum, które odbędzie się 

w Brwinowie ma wymiar polityczny, 
gdyż jest częścią długofalowej stra-
tegii niektórych radnych Rady Miej-
skiej w  Brwinowie (głównie człon-
ków i zwolenników PiS), zmierzają-
cej do przejęcia pełni władzy. W tym 
celu robią wszystko, aby zdyskredy-
tować, a wręcz zniszczyć dobre imię 
pracowników Urzędu Gminy, w tym 
moje oraz 9 współpracujących ze mną 
radnych. Stawiane przez inicjatorów 
referendum zarzuty nie mają oparcia 
w faktach. To, co jest przedstawiane, 
stanowi swoistą interpretację wyryw-
kowych zdarzeń lub dokumentów, 
która skierowana jest tylko na potrze-
by walki politycznej. Na tej podstawie 
wysyłane są również przez nich donie-
sienia do Prokuratury Rejonowej, NI-
K-u, RIO. Na przykład przedstawiana 
m.in. przez Panią Radną W. Chrza-
nowską sprawa  „Afery aportowej” 
okazała się zbiorem zmyśleń, którymi 
kilka miesięcy musiała zajmować się 
policja i prokurator. Sprawa ta zosta-
ła umorzona, ale niestety po raz kolej-
ny wnioskodawczyni nie poniesie żad-
nych konsekwencji w tytułu zmarno-
wanego przez te urzędy czasu, gdyż 
prawo nie przewiduje żadnej sankcji 
za takie nieprawdziwe doniesienia.
Podnoszonym przez inicjatorów po-
wodem referendum jest nieudziele-
nie absolutorium za niewystarczają-
ce wykonanie budżetu za 2008 r. Ale 
to 12 radnych wbrew opinii burmi-
strza uchwaliło zadania inwestycyjne 
na kwotę ok. 4 mln zł, które były  nie-
możliwe do wykonania. Potem z te-
go powodu w kwietniu 2009 r. Rada 
Miejska podjęła uchwałę, która da-
ła pretekst do ogłoszenia referendum 
w sprawie odwołania burmistrza. Nie-
zależnie od jego wyniku i  tak radni 
pozostaną na swoich stanowiskach do 
końca kadencji - do listopada 2010 r.
 Na przestrzeni ostatnich 3 lat ze 
strony większości radnych nie było chę-
ci lub woli rozmowy czy porozumienia 
w istotnych dla Gminy Brwinów spra-
wach. Na przykład większość radnych 
nie zajmowała się sprawą wniosku do 
Funduszu Spójności UE, gdzie Brwi-
nów będąc na krótkiej rządowej liście 
indykatywnej ma szanse pozyskać po-
nad 100 mln zł dofi nansowania na bu-
dowę kanalizacji i wodociągów. Nie-
stety dla nich liczy się głównie walka 
i konfrontacja, która objawia się syste-
matycznym wysyłaniem doniesień do 
organów ścigania.               Olgierd Lewan

17 stycznia referendum w Brwinowie

REGION  Aleja Krakowska jest 
jedną z najbardziej zakorkowanych 
wylotówek ze stolicy. Każdego dnia 
kierowcy stoją w ciągnących się 
kilkanaście kilometrów korkach. 
Ten obraz ma się zmienić w ciągu 
kilku najbliższych lat. Drogowcy 
znaleźli sposób na rozluźnienie 
tłoku w Raszynie. Czy uda się go 
wprowadzić w życie, czas pokaże.
 
Obecnie dwie trasy wylotowe 
z Warszawy spotykają się w jednym 
dość newralgicznym punkcie. Trasy 
na Radom i na Śląsk łączą się w Jan-
kach. To głównie od tego miejsca 
rozpoczynają się ogromne korki, po-
nieważ na dość wąską al. Krakowską 
wjeżdża w tym miejscu masa samo-
chodów. Nie są to jedynie kierowcy, 
którzy ruszają w długą podróż po 
Polsce, ale również miejscowi ama-
torzy zakupów, którzy chętnie za-
opatrują się w centrach handlowych 
znajdujących się w Jankach.
 Drogowcy z Mazowsza przygo-
towali plan rozluźnienia tego dro-
gowego tłoku. Jeśli wszystko poszło-
by zgodnie z planem, w 2014 roku po 
Al. Krakowskiej podróżowalibyśmy 
bez większych utrudnień.

Radom na lotnisko
Obecnie zrezygnowano już z  po-
mysłu budowy trasy łączącej Janki 
z  Alejami Jerozolimskimi. To na-
dal powodowałoby ogromne kor-
ki. Dlatego najlepszym rozwiąza-
niem jest rozdzielenie kierowców 
jadących od strony Radomia od kie-
rowców z Katowic. Radomska Trasa 
ekspresowa miałaby zostać przedłu-
żona do obwodnicy Grójca w stronę 

budowanego obecnie odcinka Tra-
sy N-S przy lotnisku Okęcie. Zatem 
kierowcy z Radomia zamiast trasy 
przez Janki i Raszyn kierowani byli-
by do stolicy przez Lesznowolę. 

Katowice na Jerozolimskie
Kierowcy z  Katowic mieliby po-
dróżować natomiast trasą Salomea 
- Wolica. Bartosz Ratyński z GDD-
KiA zapowiada, że przygotowania 
do jej budowy idą w dobrym kie-
runku, a cała inwestycja została po-
dzielona na dwa etapy. Przed Euro 
2012 powstać ma pierwszy odcinek 
trasy, rozpoczynający się od budo-
wanego węzła Łopuszańska, przez 
Salomeę do węzła w Opaczy. Nato-
miast w Wolicy niedaleko centrum 
handlowego Maximus powstanie 
specjalny łącznik, dla kierowców 
kierujących się na Radom, Kiel-
ce i Kraków – od Janek Małych do 
Sękocina. Łącznik będzie miał niż-
szą kategorię drogi głównej przy-
spieszonej. Według drogowców to 
rozwiązanie zmniejszy uciążliwość 
trasy dla okolicznych mieszkańców. 
Trasa Salomea-Wolica wraz z odno-
gą do Sękocina ma powstać w latach 
2011-2013.

Trzeba zaczekać
Niestety wszystkie te propozycje są 
jeszcze w fazie planowania. To, czy 
uda dotrzymać się zakładanych ter-
minów, okaże się podczas procedur 
przetargowych oraz innych konsul-
tacji związanych z tego typu inwe-
stycjami. Kierowcom stojącym w gi-
gantycznych korkach pozostaje, za-
tem jedynie czekanie z  nadzieją na 
nowe trasy.        (as)

Krakowska bez korków?

Wielu właścicieli i mieszkańców 
zapomina o kontroli kominów przed 
zimą. Niestety bardzo często jest to 
przyczyną tragedii. W ostatnich dniach 
doszło do kilku przypadków zatrucia 
czadem w okolicznych miejscowościach.

Ofi ary w Pruszkowie
Do tragedii doszło w środę, 6 stycznia 
w Pruszkowie przy ulicy Węglowej. Je-
den z zaniepokojonych krewnych we-
zwał na miejsce policję. Z jego donie-
sienia wynikało, że choć w mieszka-
niu pali się światło to nikt z domowni-
ków nie odpowiada na pukanie. Funk-
cjonariusze policji zawiadomili straż 
pożarną oraz pogotowie. W  miesz-

kaniu policjanci zastali czteroosobo-
wą rodzinę. Przybyły na miejsce le-
karz stwierdził zgon wszystkich osób. 
Straż pożarna po zbadaniu stężenia 
CO w mieszkaniu ofi ar, stwierdziła że 
przyczyną śmierci 45-letniego męż-
czyzny, 43-letniej kobiety oraz dwójki 
dzieci 12-letniego chłopca i 20-letniej 
dziewczyny było zaczadzenie

Pies wybawicielem
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 
4 stycznia, w  Jaworowej pod Raszy-
nem. Głośne ujadanie psa obudziło 
rankiem córkę właścicieli posesji. Gdy 
kobieta spostrzegła, że pies wymiotuje, 
z krzykiem wybiegła na balkon. Z po-

Nieszczęśliwa passa zatruć czadem: 10 osób zmarło w ciągu kilku dni! 

BRWINÓW  Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie referendum w sprawie odwołania Burmistrza 
Gminy Brwinów, Andrzeja Guzika odbędzie się w niedzielę 17 stycznia br.  Z wnioskiem o odwołanie burmistrza 
i referendum wystąpiła Rada Gminy, podając jako główne uzasadnienie nieudzielenie burmistrzowi absolutorium 
budżetowego czwarty rok z rzędu. To pierwszy taki przypadek w naszym regionie.

mocą przyszli sąsiedzi, którzy znaleźli 
starsze małżeństwo w ciężkim stanie.
 Niestety załodze karetki pogotowia 
nie udało się uratować 59-letniej Bar-
bary C. Jej córkę wraz z mężem prze-
wieziono do szpitala. Według jednego 
z policjantów prawdopodobną przy-
czyną zatrucia mogły być problemy 
z wentylacją kominka, który właści-
ciele zamontowali w zeszłym roku.

Śmierć w Brwinowie
W niedzielny wieczór, 3 stycznia, do 
kolejnego wypadku doszło w Brwi-
nowie. Tym razem ofi arą zaczadzenia 
była 16-letnia Katarzyna D. Dziew-
czyna zasłabła podczas kąpieli. Nie-

przytomną córkę leżącą w  wannie 
znalazła jej matka. Pomimo wysił-
ków lekarzy, Katarzyna D. zmarła 
w  grodziskim szpitalu. Tym razem 
przyczyną zatrucia był zatkany ko-
min wentylacyjny.

Tragedia w Żyrardowie
Do kolejnej tragedii doszło 4 stycznia 
w Żyrardowie. Około godziny 19:00 
w jednej z kamienic znaleziono zwło-
ki 43-letniego mężczyzny, 37-letniej 
kobiety oraz ich dwóch córek w wieku 
18 lat i ośmiu miesięcy. Obecnie poli-
cja ustala dokładne przyczyny trage-
dii. Najprawdopodobniej przyczyną 
zaczadzenia czteroosobowej rodziny 

był niesprawny piecyk gazowy.
 W ciągu zaledwie kilku dni z po-
wodu zatrucia czadem zginęło aż 10 
osób. Gaz ten jest niewyczuwalny 
i niewidoczny dla człowieka. Zatru-
cie objawia się nagłym osłabieniem 
i utratą świadomości. Po kilku minu-
tach dochodzi do śmierci. Aby unik-
nąć takich tragedii strażacy apelują 
o  ostrożność w  obsłudze urządzeń 
grzewczych, częste wietrzenie miesz-
kań i  instalacje specjalnych czujni-
ków tlenku węgla. Te niewielkie i sto-
sunkowo niedrogie urządzenia (cena 
od 100 do 1000 zł) mogą uratować 
nasze życie.

Anna Sołtysiak

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy współpracy Stowarzy-
szenia SISKOM rozpoczął drugi cykl badań ankietowych dotyczących problemów ko-
munikacyjnych w aglomeracji warszawskiej. Wszystkich użytkowników naszych dróg, 
którzy chcieliby przyczynić się swoimi doświadczeniami do powstania opracowania 
zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: 
 http://siskom.waw.pl/aktualnosci.htm

Ankietowanie problemów komunikacyjnych
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nstytucja o 450-letniej tradycji. Obok 
PKP to przed laty jedna z dwóch najbar-
dziej cenionych i cieszących się zasłużo-
nym prestiżem polska instytucja pań-
stwowa. Bycie kolejarzem czy pocztow-

cem przynosiło niegdyś chlubę i szacunek. Dziś, 
niestety, praca na poczcie kojarzy się z zajęciem 
doraźnym, podjętym bardziej z konieczności lub 
braku innych, lepszych możliwości lub perspek-
tyw. Powszechnie uważa się, że praca w okien-
ku czy noszenie listów od skrzynki do skrzyn-
ki to robota niewdzięczna, a ekwiwalent otrzy-
mywany za jej wykonywanie mocno mizerny. To 
oczywiście prawda. W rezultacie kogoś, kto ową 
pracę wykonuje, podejrzewamy z reguły o nie-
udacznictwo, brak zaradności życiowej, albo 
niezrozumiałą skłonność do masochizmu. Nic 
bardziej mylnego. Znam listonoszy, którzy swo-
ją trudną i niewdzięczną pracę lubią, a może na-
wet kochają na tyle, że nie zamieniliby jej na żad-
ną inną. W skwar, w mróz czy deszcz taszczą na 
zdezelowanych służbowych rowerach i własnych 
plecach codzienną porcję listów i przekazów, by 
dotarły na czas do czekających na nie adresatów, 
których przez długie lata pracy zdążyli już do-
brze poznać, a czasem wręcz się z nimi zaprzy-
jaźnić. Pogodni i uśmiechnięci, przekonani o ko-
nieczności i potrzebie sumiennego wykonywa-
nia swojej roboty. Doceniam ich trud i poświe-
cenie, ale żeby nie wiem jak się starali i tak nie 
są w stanie zmienić wizerunku fi rmy, którą re-
prezentują.

Prezes: Jest dobrze, a nawet lepiej
Stwierdzenie faktu, że poczta nie radzi sobie 

z terminowym doręczaniem przesyłek w okre-
sie przedświątecznym nie jest niczym odkryw-
czym i właściwie nie zasługiwałoby na odnoto-
wanie na łamach, bo to powie każdy. Że w okre-
sach poświątecznych i  tych zwyczajnych nie 
mającym ze świętami nic wspólnego - również 
zdążyliśmy przyzwyczaić się na tyle, że stało się 
to zwyczajem, nową polską, świecką tradycją. 
 Wyjątkiem od tej powszechnie i gremialnie 
artykułowanej przez klientów spółki Poczta 
Polska S.A. reguły, jest jej Prezes, który w wy-
wiadzie telewizyjnym sformułował przekona-
nie zgoła odmienne. Na poparcie swojej tezy za-
prezentował wyniki sondażu przeprowadzone-
go w ostatnich miesiącach na okoliczność ter-

minowości doręczania listów. Były wyjątkowo 
dobre, bo zgodnie z ich wynikiem tylko 13% 
przesyłek dociera do adresatów z nieznacznym, 
praktycznie nieistotnym opóźnieniem. 
 Panie Prezesie zapraszamy do Pruszkowa! 
Nasza redakcja jest w posiadaniu sporego zbio-
ru listów, (nadesłanych, dla pewności, za po-
średnictwem poczty elektronicznej) których 
treść bez konieczności przeprowadzania kosz-
townych sondaży dowodzi, że jest dokładnie 
na odwrót. Odbierane przez nas liczne telefony 
ze skargami na działanie poczty, również wy-
dają się być w sprzeczności do prezentowanego 
przez Pana optymizmu z powodu wyników ba-
dań. Mając, bowiem, na względzie ilość próśb 
o interwencję dziennikarską, trudno nam so-
bie wyobrazić, by jakiś choćby niewielki odse-
tek losowej próby ankietowanych klientów Pań-
skiej fi rmy, stanowili mieszkańcy Pruszkowa 
lub jego najbliższych okolic. 

Klienci: przesyłki nie docierają
Każdy, kto kiedykolwiek przeprowadzał trans-
akcje na Allegro, szczególnie przy zakupie 
przedmiotów wartościowych zapewne zetknął 
się z ostrzeżeniem: „Sugerujemy skorzystanie 
z opcji - przesyłka kurierska. Nie bierzemy od-
powiedzialności za działanie Poczty Polskiej”. 
Myślę, że tego wątku szerzej rozwijać nie musi-
my. Powiem tylko tyle, że z braku czasu jestem 
dość częstym klientem sklepów internetowych 
i zasadność oraz prawdziwość tego ostrzeżenia 
zdecydowanie potwierdzam.

Listy zwykłe 
Wysyłane za pośrednictwem poczty docierają do 
adresata bardzo różnie. Czasem już po 3 dniach, 
czasem po 2 tygodniach. Rekord to list miejscowy 
wysłany ze Starostwa Pruszkowskiego, który do-
tarł do naszej redakcji (odległość w linii prostej ok. 
1,5 km) już po… 16 dniach!!! Dla porządku do-
dam, że była to przesyłka zwykła, a nie prioryte-
towa. Te podobno dostarczane są nieco szybciej. 

Listy polecone
Jeśli już musicie Państwo wysłać jakieś ważne 
dokumenty, faktury, itp. a przesyłka powinna 
dotrzeć do adresata szybko, nie wysyłajcie ich 
listem poleconym. Co prawda, fakt dokonania 
tej czynności zostanie odnotowany na stosow-
nym kwitku, ale to jest jedyny plus całej opera-
cji. Decydując się na polecony tracicie Państwo 
czas, pieniądze i nerwy. I adresata, i coraz czę-
ściej swoje własne. Po pierwsze, aby wysłać prze-
syłkę poleconą musicie wybrać się na pocztę, 
odczekać w kolejce do okienka przeciętnie 15 – 
30 min (w zależności od dnia tygodnia, godzi-
ny i ilości klientów. Uwaga - na Helenowskiej dwa/
trzy razy dłużej) wypisać kwitek (pamiętajmy o dłu-
gopisie) i zapłacić poczcie za dostarczenie prze-
syłki do adresata, która zamiast niej, włoży (wer-
sja optymistyczna) do skrzynki kwitek powiado-
mienia, czyli tzw. awizo z adnotacją, że doręczy-
ciel nie zastał adresata w mieszkaniu i ten może 

sobie osobiście odebrać list na poczcie. Jeśli za-
wiadomienie dotrze w piątek, będzie mógł ode-
brać przesyłkę już w najbliższy poniedziałek. Je-
śli adresat jest mieszkańcem dużego osiedla za-
miast awizo zwykłego, najczęściej znajdzie kwi-
tek z dopiskiem „powtórne”. 

Pomysły racjonalizatorskie
Kwitki awizo są wypisane hurtowo, jeszcze 
przed wyruszeniem listonosza w rewir, bo ktoś 
z góry przewidział, że adresat będzie nieobecny. 
I to nie jest przypuszczenie, a stwierdzenie fak-
tu. Zawiadomienia wypełniane są starannym, 
damskim, charakterem pisma wraz z ostatecz-
ną datą odbioru przesyłki. Jeśli adresat będzie 
miał nieco szczęścia, data odbioru będzie póź-
niejsza od dnia, w którym kwitek trafi ł do jego 
pocztowej euroskrzynki. Ale przestrzegamy, że 
na ogół są to przypadki incydentalne, bo żela-
zna zasada jest taka, że kwitek trafi a kilka dni 
po terminie ostatecznego odbioru, a listu i tak 
odebrać nie można, bo już wcześniej został ode-
słany do nadawcy z adnotacją „nie odebrane”. 
Ten sposób działania staje się regułą, szczegól-
nie w przypadkach, gdy przesyłka jest większa 
od najmniejszego standardowego rozmiaru. 
Zapytacie Państwo, dlaczego poczta zamiast 
doręczyć list odsyła go do nadawcy? Pewności 
nie ma, ale można przypuszczać, że łatwiej jest 
wrzucić go do pudełka „nieodebrane” niż nosić 
np. na trzecie piętro. I tak już za niego zapła-
cono. Odesłanie też nie jest za darmo, nadawca 
musi zapłacić jeszcze raz. Sposób pewny, pro-
sty i działający niezawodnie. Swoiste perpetu-
um mobile – samonapędzający się system.

Reklamacje
Jeśli oczekujemy przesyłki poleconej, a ta nie 
dociera, powinniśmy o  fakcie poinformować 
nadawcę. Interwencja w  okienku nic nie da, 
choćbyśmy znali dokładną datę i miejsce wy-
syłki, a nawet jej numer. Prawo do reklamacji 
przysługuje, bowiem, wyłącznie wysyłającemu. 
A rolą adresata jest cierpliwie i pokornie oczeki-
wać na awizo (patrz akapit wyżej). Jeśli przesył-
ki nie otrzymaliśmy w ciągu dwóch, trzech ty-
godni najprawdopodobniej została ona potrak-
towana jako „nie odebrana” i aktualnie odbywa 
podróż powrotną do nadawcy. Ten po opłace-
niu stosownej opłaty za odebranie, może albo 
spróbować ponowić całą procedurę od począt-
ku, albo udać się z listem do konkurencji.

Firmy konkurencyjne
Życie nie znosi próżni. Jakiś czas temu pojawi-
ły się na naszym rynku prywatne fi rmy opera-
torskie specjalizujące się w przesyłaniu i dostar-
czaniu listów. Działanie mają nieco utrudnione, 
bo przepisy prawa chronią Pocztę Polską i nie 
pozwalają fi rmom prywatnym dostarczać li-
stów o wadze poniżej 50 gram. Ale nasi rodacy 
mają głowę nie od parady, więc aby restrykcyj-
ne bariery ominąć, dociążają przesyłki stosow-
nym kawałkiem… zwykłej grubej blachy. Listy, 
mimo, że są cięższe docierają znacznie szybciej, 
a co jeszcze bardziej ciekawe… cena usługi jest 
niższa, niż u monopolisty Poczty Polskiej. Cie-
szą się na tyle dobrą renomą, że są stałym part-
nerem najbardziej prestiżowych banków i fi rm, 
a doklejona do koperty blacha przestaje już ko-
gokolwiek dziwić.
 Jeśli chodzi o dostarczanie paczek i przesyłek 
o większych gabarytach i wadze wybór mamy 
znacznie szerszy. W naszym kraju działa kilka-
dziesiąt fi rm spedycyjnych i transportowych, któ-
re zapewniają szybkie i pewne dostarczenie prze-
syłek praktycznie na terenie całej Polski, w ciągu 
jednego, dwóch dni. Opinie o ich profesjonalizmie 
i rzetelności są różne, ale mamy możliwość doko-
nania wyboru.
 W przypadku Poczty Polskiej takiego wyboru 
nie mamy. Co więc robić, aby przesyłki docierały 
do nas w rozsądnym czasie? Gwarancji oczywi-
ście nie dajemy, ale jedyne, co możemy poradzić, 
to zaprzyjaźnić się ze swoim listonoszem. 

PS. Pozdrawiam Naszych - Panią Danusię i pana Jarka, które-
mu życzę w Nowym Roku taaaaakiego dorsza. 

Prezesa Poczty Polskiej zapraszamy do Pruszkowa
Bolo Skoczylas
Redaktor Naczelny WPR
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PRUSZKÓW  Od ponad roku przy ul. 
Stalowej w Pruszkowie stoi szkielet 
budynku. Obiekt miał być rozebrany, 
ale prace nagle ustały. Obecnie nikt 
tam nic nie robi, a ogrodzenie zaczy-
na się rozpadać. W grudniu jego frag-
ment spadł na jezdnię.
 We wspomnianym budynku mie-
ściła się hurtownia odzieżowa Inter-
szyk Witolda Wieteski. Firma jednak 
upadła, a w listopadzie ubiegłego roku 
została wypisana z krajowego rejestru 
sądowego. Nie wiadomo, czy za roz-
biórkę odpowiada jeszcze Interszyk, 
czy już nowy zarządca terenu. W po-
wiatowej ewidencji gruntów dowie-
dzieliśmy się, że właścicielem dział-
ki jest Skarb Państwa, a użytkowni-
kiem wieczystym fi rma Veris Hotele 
Sp. z o.o. Dwukrotnie pukaliśmy do 
drzwi jej siedziby na pruszkowskiej 
Ostoi, lecz nikt nam nie otworzył. Nie 

wiemy zatem, co dalej będzie z rozbie-
ranym obiektem i z działką przy ul. 
Stalowej.
 Sama rozbiórka budynku może 
jest zastanawiająca, gdyż trwa już dłu-
go, ale nas zaniepokoiło rozpadają-
ce się metalowe ogrodzenie. W grud-
niu, gdy Polskę nawiedziły silne wia-
try, jedna z blach stanowiących frag-
ment płotu spadła na jezdnię. Obec-
nie jest przewrócona na teren posesji. 
Problem jednak pozostał, gdyż prze-
wróceniem grożą kolejne części. Po-
za tym każdy może dostać się na teren 
robót rozbiórkowych, a to jest niebez-
pieczne zwłaszcza dla dzieci. O spra-
wie poinformowaliśmy powiatowe-
go inspektora nadzoru budowlanego, 
który może przeprowadzić kontrolę 
i w przypadku stwierdzenia uchybień, 
nakazać naprawienie niedopatrzeń.

Mariusz Markowski

Tajemniczy szkielet w Pruszkowie

PRUSZKÓW  Niemiła niespodzianka 
spotkała pruszkowskich kierowców korzy-
stających z parkingu „Parkuj i Jedź” w po-
bliżu dworca kolejowego. Od nowego roku 
zmienił się zarządca terenu, który opłatę 
za parkowanie podniósł prawie siedmio-
krotnie. Cena z 20 zł miesięcznie skoczyła 
do… 148 zł.!!!
 Całą sytuację spowodowało wyco-
fanie się samorządu wojewódzkiego ze 
wspomagania dzierżawy gruntu przez 
Koleje Mazowieckie. To właśnie sejmik 
województwa do tej pory dawał pie-
niądze (według danych „Kuriera Ma-
zowieckiego” było to 10 tys. złotych 
miesięcznie), na dzierżawę terenu PKP 
przez Koleje Mazowieckie. W połowie 
grudnia Urząd Marszałkowski poinfor-
mował jednak właściciela gruntu, spół-
kę PKP Nieruchomości o zakończeniu 
współpracy. 
 – Nic na to nie wskazywało – przy-
znaje dyrektor Halina Laskowska z PKP 
Nieruchomości. – W połowie listopada 
zaproponowaliśmy przedłużenie umo-
wy o rok na takich samych warunkach 
– dodaje. Dotychczasowa umowa obo-
wiązywała do 31 grudnia.
 Od ponad roku miesięczny abona-
ment na parkingu „Parkuj i Jedź” kosz-
tował korzystających z niego kierow-
ców 20 zł. Po zakończeniu dzierżawy 

terenu przez Koleje Mazowieckie, PKP 
Nieruchomości porozumiało się z fi r-
mą Universum, która jednak podyk-
towała dużo większe stawki. Według 
cennika umieszczonego na parkingu 
za abonament trzeba zapłacić 148 zł 
za miesiąc. Jak tłumaczy dyrektor par-
kingów w fi rmie Universum, Grzegorz 
Święcki cena jest podyktowana realia-
mi ekonomicznymi. Teraz obiekt nie 
będzie dotowany przez samorząd, więc 
musi utrzymać się sam. I trudno w tym 
miejscu nie przyznać mu racji. Jednak 
z perspektywy kierowcy i potencjalne-
go użytkownika parkingu, podwyżka 
jest szokująca. Taka sytuacja na pew-
no potrwa przez najbliższe trzy, cztery 
miesiące. Jak powiedziała nam dyrek-
tor Laskowska z PKP Nieruchomości, 
umowa dzierżawy obowiązywać będzie 
najprawdopodobniej do marca, kwiet-
nia br. Prowadzone są rozmowy i dzia-
łania w tej sprawie, ale wymagają one 
czasu.
 Sytuacja wymaga szybkiego rozwią-
zania, bo jesteśmy pewni, że podwyżka 
cen na kolejowym parkingu spowodu-
je masowe parkowanie aut we wszyst-
kich możliwych miejscach w okolicach 
dworca PKP. Już do tej pory trudno było 
przejść chodnikiem w jego pobliżu. Co 
będzie teraz, aż strach myśleć.         (mm)

Siedem razy drożej na „Parkuj i Jedź”!

O
bóz przejściowy, Dulag 121, 
to miejsce uświęcone mar-
tyrologią 650 tysięcy miesz-

kańców Warszawy i  jej najbliższych 
okolic, którzy po upadku Powstania 
Warszawskiego wysyłani byli stąd do 
obozów zagłady i na przymusowe pra-
ce do III Rzeszy. Co roku na początku 
października obchodzone są uroczy-
stości poświęcone upamiętnieniu ofi ar 
pruszkowskiego obozu. Tegoroczne 
obchodzone były szczególnie podnio-
śle. W obchodach wzięły udział dele-
gacje reprezentujące urząd Prezydenta 
RP, senatorowie i posłowie, delegacja 
władz Warszawy i Wojewody Mazo-
wieckiego, władze Powiatu Pruszkow-
skiego i miasta Pruszkowa, delegacje 
władz gmin powiatu pruszkowskie-
go, a także kombatanci i liczni miesz-
kańcy. A wszystko to z racji podpisania 
i uroczystego wmurowania aktu erek-
cyjnego pod mające w tym miejscu po-
wstać Muzeum Dulagu 121. 
 Tym bardziej dziwić powinien fakt 
dokonania rozbiórki fragmentu mu-
ru, będącego eksponatem i material-
nym dowodem tragicznych wydarzeń 
sprzed 65 lat! 
 Poprzednio w  tym miejscu była 
stacja dystrybucji gazu oraz rozlewnia 
paliwa gazowego, ale jej mur nie prze-

szkadzał. Samochody wjeżdżały i wy-
jeżdżały tą samą, jedną bramą. Nowej 
stacji paliw mur zasłaniał widok na lo-
go umieszczone na wiacie, więc został 
po prostu rozebrany. Podobno w zgo-
dzie (?) z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 „(-) Na budowę w tym miejscu sta-
cji paliw zgodziło się starostwo powia-
tu pruszkowskiego. Władze Pruszko-
wa również patrzą na nią przychylnym 
okiem. - Stacja paliw powstała na tere-
nie prywatnym, gdzie wcześniej była 
rozlewnia gazu, która zagrażała oko-
licy - podkreśla wiceprezydent miasta 
Andrzej Kurzela. Przekonuje, że sta-
cja Grupy Pegas nie uszczupliła po-
zostałości po Dulagu 121: - Mur nie 
był przecież pod ochroną. A wieżycz-
ka być może wcale nie jest związana 
z działalnością niemieckiego obozu, 
tylko ochroną zakładów.” – informo-
wała Gazeta Stołeczna w wydaniu z 22 
grudnia ub.r.
 Sprawdziliśmy. Na budowę stacji 
tak, na rozbiórkę muru – nie. Gdyby 
tak było, fi rma powinna uzyskać zgo-
dę starostwa na rozbiórkę ogrodzenia. 
Starostwo takiej zgody nie wydawało, 
co więcej, nikt o nią nie występował! 
I to na przestrzeni ostatnich trzech lat! 
Wniosek jest jeden. Samowolka.

 Historycznego ogrodzenia nie 
chronił status zabytku, bo pod-
czas sporządzania rejestru zabytków 
w 1999 roku mur nie został do niego 
wpisany. Do rejestru wpisano wów-
czas m.in. fragment bocznicy kolejo-
wej, pomnik ofi ar obozu, bramę i frag-
ment muru z napisem: "Tędy przeszła 
Warszawa", trzy wieżyczki strażnicze 
i bunkier wartowniczy. Tak przynaj-
mniej tłumaczy rzecznik Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków p. Mo-
nika Dziekan. Dlaczego nie znalazł się 
tam mur już nie jest pewna… Być mo-
że przez przeoczenie? Podobnie jak są-
siadująca z nim i położona tuż obok 
wieżyczka strażnicza, na której bez-
myślnie umieszczono kamery moni-
toringu skierowane na dystrybutory 
z paliwem. Sprawa jest bulwersująca 
tym bardziej, że zdarzyła się w czasie, 
gdy wszyscy żywo mamy w pamięci, 
kradzież napisu „Arbeit macht Frei” 
znad bramy obozu zagłady w Oświę-
cimiu. I w jednym i w drugim przy-
padku przeważyła chęć zysku, waż-
niejsza nawet od uszanowania pa-
mięci tragicznej przeszłości. Sprawa 
kradzieży jest aktualnie wyjaśniana. 
Oczekujemy na wyjaśnienie okolicz-
ności samowolnej rozbiórki.

Bogdan Skoczylas

Historyczny mur Dulagu 
psuł widok na stację benzynową!
PRUSZKÓW  To skandal i totalny brak wyobraźni - tak najkrócej można określić wyburzenie 
ok. 150 metrów historycznego muru okalającego pruszkowski Dulag. Inwestorowi (Grupa 
Pegas) mur zasłaniał nowo wybudowaną stację paliw, więc go po prostu zburzył.

Widok na wieżyczkę strażniczą i ogrodzenie Dulagu. Po lewej z października ub. roku, po prawej stan obecny [Fot. BS]

www.motortest.com.pl

Zapraszamy do Salonu przy ul. Hynka 2a, Warszawa-Okęcie
Tel/fax. 022 868 – 01 – 21 do 23, www.motortest.com.pl

Oferujemy luksusowe samochody różnych marek na zamówienie z gwarancją.
Skupujemy auta używane – wszelkie marki za gotówkę

Godziny otwarcia:
pon. – pt. 8.00-19.00

sob. 9.00-15.00
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 BRWINÓW

ABC wizażu
Uniwersytet Każdego Wieku zaprasza 
12 stycznia (wtorek) na wykład „ABC 
wizażu, czyli zaprezentuj się”. Prowa-
dzenie: Marta Lubowicka – charakte-
ryzatorka, wizażystka, stylistka, kon-
sultantka wizerunku.
Start godz. 17:00, Miejsce: Urząd Gminy, 
sala konferencyjna

 GRODZISK MAZ.

Koncert Noworoczny
Grodziskie Centrum Kultury zapra-
sza 8 stycznia (piątek) na Koncert No-
woroczny „Tańce Świata”. wystąpią: 
Wojciech Mrozek klarnet / dyrygent, 
Agata Sava mezzosopran, Yupiter 
Chamber Orchestra. 
Start godz. 20:00, Miejsce: sala widowiskowa, 
Bilety 40PLN

Koń Polski
19 stycznia (wtorek) w  Grodziskim 
Centrum Kultury wystąpi kabaret 
„Koń Polski”. Kabaret uprawia saty-
rę obyczajową i  polityczną podaną 
w oryginalnej formie i stylu .
Start godz. 19:30, Miejsce: sala widowiskowa, 
Bilety 40PLN

Koncert Klasyczny
15 stycznia w Centrum Kultury odbę-
dzie się koncert klasyczny w wykona-
niu dwójki najznakomitszych polskich 

artystów młodego pokolenia: gitarzy-
sty Łukasza Kuropaczewskiego oraz 
skrzypaczki Agaty Szymczewskiej. 
Start godz. 19:30, Bilety 40PLN

Kobieta Pierwotna
Centrum Kultury zaprasza 22 stycz-
nia (piątek) do obejrzenia monodra-
mu "Kobieta pierwotna" w wykonaniu 
Hanny Śleszyńskiej. Kim jest współ-
czesna kobieta, a  jaki jest dzisiejszy 
mężczyzna? Nie ma pytań bardziej 
aktualnych i właśnie na nie szuka od-
powiedzi wybitny dramaturg - Sigitas 
Parulskis.
Start godz. 19:00, Bilety 40PLN

 KOMORÓW

Pastorałka
Stowarzyszenie K40 zaprasza 10 
stycznia (niedziela) na Salon Poezji 
w Łazienkach Królewskich -„Pasto-
rałka”. Czytają: Katarzyna Pakosiń-
ska i  Wiesław Tupaczewski. Śpiew: 
Kumy z Komorowa.
Start godz. 12:00, Miejsce: Warszawa, 
Agrykoli 1, Wstęp wolny

 MALICHY

„W moim ogródku” 
Klub dla dzieci i rodziców „W moim 
ogródku” zaprasza na cykl imprez:

INFORMATOR KULTURALNY  |  Powiat Pruszkowki - Powiat Grodziski  |  8-21 stycznia 2010
- 09.01 (sobota) - 11:00-19:00 rodzin-
ne gry i  zabawy planszowe. Można 
przynieść ze sobą własną grę. Wstęp 
wolny.
- 10.01; 17.01 (niedziela) - 11:00 „Nie-
dzielne przedpołudnie z bajką”. Czy-
tanie bajek dzieciom. Wstęp wolny.
- 16.01 (sobota) - 11:00-19:00 ro-
bienie plastycznych prezentów 
na Dzień Babci i  Dziadka. Wstęp 
10PLN/dziecko.
Miejsce: Raszyńska 1, Malichy

 MILANÓWEK

III Wieczór Rosyjski
9 stycznia (sobota) w  Kawiarence 
„u Artystek” odbędzie się III Wie-
czór Rosyjski. Wystąpią: Evgen Ma-
linowskiy i Lena Ledoff . 
Start godz. 20:00, Bilety 20PLN

Calineczka 
Centrum Kultury zaprasza 10 stycz-
nia (niedziela) w ramach Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy na Po-
ranek Teatralny – Calineczka.
Start godz. 10:00, Bilety 5PLN - Dochód z bi-
letów przekazany będzie na WOŚP

 OTRĘBUSY

Sługa dwóch panów w Mateczniku
17 stycznia (niedziela) na scenie „Ma-

Już w najbliższą niedzielę 
odbędzie się XVIII Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Pieniądze będą zbierane w całej 
Polsce, a w naszym regionie akcję 
koordynować będzie jedenaście 
sztabów. Celem tegorocznego 
fi nału jest zbiórka pieniędzy 
dla dzieci z chorobami 
onkologicznymi.

C
zęść szta-
bów prze-
p r o w a -
dza jedy-
nie uliczną 

zbiórkę pieniędzy. Większość 
jednak zorganizowała boga-
te programy. W czterech miejscach 
mieszkańcy będą mogli podziwiać 
„światełko do nieba”, czyli efek-
towny pokaz fajerwerków o  godz. 
20.00. Taką atrakcję przewidziano 
przy szkole podstawowej nr 10 na 
pruszkowskim Gąsinie,  przy stra-
ży pożarnej w  Jaktorowie, w  Gro-
dzisku na placu przed Centrum 
Kultury i w Brwinowie przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Najgłośniej-
sze nazwiska ściągnął sztab w Brwi-

W najbliższą niedzielę zagra 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

10 STYCZNIA 2010 - XVIII FINAŁ WOŚP
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tecznik” MAZOWSZE w  Otrębu-
sach-Karolinie odbędzie się spek-
takl muzyczny „Sługa dwóch pa-
nów” Carlo Goldoniego w wykona-
niu aktorów Teatru Dramatycznego 
im. J. Szaniawskiego w Płocku.
Start godz. 17:00, Rezerwacje biletów: 
509 000 660

 PODKOWA LEŚNA

Wilczyński i jego owieczki - kolejna 
Noc animacji w Podkowie Leśnej
CKiIO zaprasza 9 stycznia (sobota) 
na spotkanie z cyklu fi lmowe „No-
ce animacji w  Podkowie”. INAU-
GURACJA spotkanie pt.: „Mistrz 
i  Uczeń - Mariusz Wilczyński 
i uczniowie.”
Start godz. 20:00, Bilety 10PLN, 
Miejsce: Świerkowa 1

Filharmonia Dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pałacy-
ku” to cykl edukacyjny przeznaczo-
ny dla młodych słuchaczy. 10 stycz-
nia (niedziela) odbędzie się spotkanie 
pt.: „Górale, górale, góralska muzy-
ka...” Prezentacja muzyki, śpiewu, 
tańca i  strojów Podhala. Wystąpi 
zespół góralski z Poronina. Prowa-
dzenie - Yaśmina Strzelecka.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny, Miejsce: Pała-
cyk Kasyno, Lilpopa 18

Chopin w Kasynie - spotkanie dwu-
dzieste dziewiąte
10 stycznia (niedziela) odbędzie się 
spotkanie z cyklu „Chopin w Kasy-
nie”. Karolina Marchlewska – for-
tepian. Program: Fryderyk Chopin
Start godz. 16:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Koncert arii operowych i operetko-
wych "Solo i w duecie" 
17 stycznia (niedziela) w  Pałacyku 

kasyno odbędzie się Koncert arii 
operowych i  operetkowych "Solo 
i w duecie" w wykonaniu: - Marii 
Sarny (sopran), - Ryszarda Cieśli (ba-
ryton), - Ewy Seroki (fortepian).
Start godz. 17:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Lilpopa 18

 PRUSZKÓW

Kolędy na cały rok 
8 stycznia (piątek) w Muzeum Staro-
żytnego Hutnictwa Mazowieckiego 
odbędzie się koncert kolęd pt. Kolę-
dy na cały rok. Wykonawcy:  Joan-
na Trzepiecińska – śpiew, Agnieszka 
Wilczyńska – śpiew, Janusz Szrom – 
śpiew, Włodzimierz Nahorny – for-
tepian, Andrzej Łukasik – kontrabas.
Start gody. 19:00, Bilety 15PLN

Oko w oko z…
13 stycznia (środa) w Klubie PSM odbę-
dzie się spotkanie z cyklu „Oko w oko 
z…” Tajemniczą Laponią oraz Agatą 
i Maćkiem Mężyńskimi.
Start godz. 18:30

„Kolędy i Pastorałki Góralskie” 
Trebunie Tutki
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
17 stycznia (niedziela) na Koncert No-
woroczny: „Kolędy i Pastorałki Góral-
skie” Trebunie Tutki 
Start godz. 16:00, 
Miejsce: fi lia MOK - OKCH Pruszków - Żbików, 
ul. 3 Maja 124, Wstęp wolny

Brwinów: Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Wilsona 2, godz. 16.00-20.00
Grodzisk Maz.: Hala Copacabana przy ul. Westfala 3a, od godz. 14.00

Jaktorów: przy ul. Warszawska 2, godz. 15.00-20.00
Raszyn:  Gimnazjum nr 1 przy ul. Unii Europejskiej 1, godz. 10.00-20.00
Milanówek:
Zespół Szkół Gminnych nr 1 przy ul. Żabie Oczko 1, godz. 11.30-18.00
Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 przy ul. Fiderkiewicza 41, godz. 11.00-14.00
Nadarzyn:
Szkoła Podstawowa przy ul. Sitarskich 4, godz. 11.00-13.00
Nadarzyński Ośrodek Kultury przy Placu Poniatowskiego 42, godz. 16.00-20.00
Pruszków:
SP nr 10 przy ul. Pływackiej 16, godz. 14.00-20.00
SP nr 2 przy ul. Jasnej 2, godz. 11.00-15.00

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!!!

nowie. Licytację przeprowadzi, tak, 
jak rok temu, aktorka Dorota Sta-
lińska. Wspierać ją będzie m.in. ak-
tor Wojciech Siemion. Poza tym na 
scenie pojawią się zespoły muzycz-
ne Chorus i Tiger. Ciekawie zapo-
wiada się także rywalizacja na rzecz 

WOŚP zawodników 
Bogorii Grodzisk 

g
y 
g

y-
zną 
szość 

a boga-

Brwin
Grodzisk
ó przy

B

Mazowiecki z mieszkańcami. Każ-
dy będzie mógł zagrać z mistrzami 
Polski w hali Copacabana od godz. 
14.00. Ponadto w  wielu miejscach 
w powiatach pruszkowskim i gro-
dziskim przeprowadzane będą li-
cytacje fantów, malowanie twarzy, 
dostępne będą kawiarnie z ciastem, 
herbatą czy kawą.
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www.france.peugeot.com.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

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-piątek godz. 9.00-19.00, sobota 9.00-15.00

INFORMACJE KATALOG FIRM ROZK£ADY JAZDY OFERTA REKLAMOWA

relacje i zapowiedzi imprez sportowych 
i wydarzeñ kulturalnych, propozycje 
spêdzenia wolnego czasu, komentarze 
i opinie internautów oraz internetowe 
wydania Gazety WPR.

Szukasz ekipy remontowej, 
bankomatu, restauracji, biura podró¿y? 
Katalog firm to jedyny na rynku 
lokalnym szybki i precyzyjny lokalizator 
firm i us³ug, a tak¿e bezp³atna forma 
reklamy dla przedsiêbiorców.

, WKD, SKM, 
ZTM, PKS, autobusy do hipermarketów 
i centrów handlowych oraz 
komunikacja lokalna. Aktualne 
rozk³ady w jednym miejscu i za jednym 
klikniêciem!

 banery 
reklamowe, linki tekstowe, artyku³y 
sponsorowane, reklama prasowa, 
inserty - kompleksowa oferta 
reklamowa dla lokalnych 
przedsiêbiorców

Biuro reklamy: ul. oles³awa Prusa   tel fa .      mobile       email  reklama wpr .pl

nowy portal regionalny
  zapraszamy na www.wpr24.pl
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Automoto - sprzedam

Fiat 126p, 650cm3, 91r, 502 276 103 

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

Sprzedam Ford Mondeo Combi, 95r 
660 981 021
 

Kupię

Antyki wszelkie za gotówkę 601 336 063, 
500 034 552

Antykwariat kupi księgozbiory tel. 22 622 11 54

Sprzedam

Drewno liściaste do kominka 
880 271 180 

Ekogroszek, miał, niska cena, minimum 
5 ton, sprzedaż kotłów centralnego 
ogrzewania, 691 830 568, 609 389 514
 

Usługi

Anteny – montaż, serwis 603 375 875

Cement i kostka brukowa 022 499 56 98 

Domofony - montaż, serwis 603 375 875 

Doraźna opieka nad dziećmi, „ W Moim Ogródku”  
klub dla dzieci i rodziców, ul. Raszyńska 1, 
Malichy, tel. 609 196 006 

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

Gdy brakuje czasu na porządki Zadzwoń!
516-022-093, 508-154-573
Sprzątamy biura, domy, mieszkania
Zapewniamy wysoki poziom 
wykonanej pracy 

Dam pracę

Zatrudnię energiczną osobę do wypieku i 
sprzedaży ciastek. Zapewniam szkolenie. 
Miejsce pracy: Milanówek. Kontakt: 600-172-952

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. PRUSZKÓW I 
OKOLICE 511 262 175 

Nieruchomości - do wynajęcia

Grodzisk Maz. przy WKD Piaskowa, komfortowe 
mieszkanie 45m, 1300 zł  do negocjacji 
602 348 152

Lokal usługowy 48m w Pruszkowie przy 
ul. Emancypantek, 3000 zł do negocjacji, 
602 348 152

Nieruchomości - sprzedam

Grodzisk Maz 98 m,  2-poziomowe, komfortowe 
602 348 152

Sprzedam dom w Komorowie 602 73 56 74 

Sprzedam lub wynajmę halę magazynowo-
produkcyjną, 500m2, Pruszków 602 73 56 74 

Nauka

Matematyka, nauczyciel: 603 713 495 

Automoto - kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, transport gratis 
502 534 080

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

Kupię każde auto 606 164 444

SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

WULKANIZACJA!

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

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

CZĘŚCI  NOWE I UŻYWANE

Okna PCV, aluminum, drewno

Drzwi wewnetrzne, zewnetrzne

˚aluzje, Rolety
Moskitiery, Parapety

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

PROFIL
okna i drzwi

RATY

RATY
drzwi
okna

w wn rzn
z wn rzn an w a aniow

a ini dr wno da ow
ro o ki i r o rod zi ow

r zk w o i zki aw

CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH:
zwykłe:   2zł netto za słowo
pogrubione:  3zł netto za słowo
w ramce:   4zł netto za słowo

BIURO REKLAMY I OGŁOSZEŃ (czynne w godz. 8.30-16.30)
Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19 lok. 7
tel/fax: (22) 728 18 64, (0) 666 505 705,
email: ogloszenia@gazetawpr.pl

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie ceny 
607 302 639

Malowanie, układanie paneli 604 498 177 

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

Projektowanie wnętrz 514 040 384 

Radca Prawny
obsługa fi rm, windykacja, prawo 

rodzinne, prawo pracy
Pruszków   Malichy

tel : 501619825

Układanie kostki brukowej, solidnie  605 548 241

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446

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

Usługi glazurnicze 609 316 765 

Zwierzęta

W dniu 27 grudnia zaginął na trasie Grodzisk – 
Milanówek – Pruszków pies mieszaniec duży, 
waga ponad 30 kg, czarny z białym żabotem, 
klapnięte uszy, nakrapiane końcówki łap. Miał 
na sobie zieloną obrożę, którą mógł zgubić. 
Wabi się Cygan. Na znalazcę czeka nagroda
0 22 666 90 75 lub 0 503 110 948

• 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

Aby rzucić palenie - skutecznie!!!

Aby schudnąć – skutecznie!!!

Aby rozwiązać problemy 
alkoholowe!!!

0 600 830 398
Dyskrecja - wizyty domowe

ZAMIEŚĆ BEZPŁATNĄ REKLAMĘ SWOJEJ FIRMY 

W NOWYM PORTALU REGIONALNYM WPR24

Wejdź na www.wpr24.pl i dodaj 
za darmo swoją fi rmę do Katalogu Firm!

na najem pomieszczeń 
na działalność 

gastronomiczną
w zabytkowym 

Pałacyku – Kasyno 
ul. Lilpopa 18

w Podkowie Leśnej

Więcej informacji:
www.ckiopodkowa.pl

Tel. 606 42 42 79 lub
22 729 13 84 w.30

Dyrektor Centrum
Kultury i Inicjatyw

Obywatelskich
ogłasza

konkurs ofert

Wszelkiej pomyślności, 
zrealizowania zamierzonych 
celów, radości na co dzień, 
pogody ducha i satysfakcji 

w poczynaniach zawodowych 
oraz szczęścia i miłości w 

życiu rodzinnym
 

A przede wszystkim ZDROWIA  
w Nowym 2010 Roku

życzy Mieszkańcom Pruszkowa 

Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej 
w Radzie Miasta Pruszkowa

Krzysztof Żaczyński
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ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
CENTRUM EDUKACYJNE PERFEKT

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

Niskie czesne!

Znicz Basket Pruszków: bywało gorzej
KOSZYKÓWKA Zakończyła się 
pierwsza runda sezonu zasadniczego 
1. ligi koszykarzy. Znicz Basket 
Pruszków po 15-tu spotkaniach 
zajmuje 8. miejsce w tabeli i ma 
realne szanse na występ w play-
off. Ta sztuka nie udawała się 
w poprzednich dwóch sezonach, 
gdy nasi koszykarze musieli grać 
o utrzymanie.

Przed startem rozgrywek oficjalnie 
zespół przejął Roman Skrzecz, który 
drużynę prowadził już w poprzednim 
sezonie, gdy formalnie pierwszym tre-
nerem był Janavor Weatherspoon. – 
Nie wyobrażam sobie podobnego sce-
nariusza jak w ubiegłym sezonie, kie-
dy zespół walczył o utrzymanie – po-
wiedział Skrzecz po podpisaniu nowej 
umowy. Aby Znicz Basket wypadł le-
piej niż poprzednio w klubie postano-
wiono, że sprowadzony zostanie Ja-
kub Czech, Grzegorz Radwan i Woj-
ciech Fraś.
 Sezon zainaugurowała wyjazdowa 
cenna wygrana 75:59 z  Intermarche 
Zastalem Zielona Góra. Tydzień póź-
niej we własnej hali Znicz Basket po-
konał ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź 
78:74. Po dobrym początku przyszła 
wyjazdowa porażka z MKS Dąbrowa 
Górnicza, która na półmetku jest jed-
nak liderem rozgrywek. Po powro-
cie do Pruszkowa Znicz Basket wy-
grał derby Mazowsza z Tempcold AZS 
Warszawa. Po czterech kolejkach, 
w których zespół Skrzecza odniósł trzy 
zwycięstwa i jedną porażkę, Znicz Ba-
sket zajmował 5. miejsce w tabeli. Sy-
tuacja pogorszyła się w ciągu miesiąca. 
Pięć kolejnych meczów pruszkowianie 

przegrali, przez co wypadli ze strefy 
play-off . W tzw. międzyczasie z powo-
dów rodzinnych umowę z klubem roz-
wiązał Marcin Ecka. Władze szybko 
znalazły jego następcę. Do Pruszkowa 
wrócił Weatherspoon, który w meczu 
z  Górnikiem Wałbrzych był najlep-
szym zawodnikiem drużyny. Wów-
czas Znicz Basket jeszcze przegrał, ale 
była widoczna poprawa w grze. W ko-
lejnych meczach było już lepiej. Prusz-
kowianie wygrali z  MOSiR Krosno 
i Sudetami Jelenia Góra. W Gdyni ule-
gli rezerwom mistrza Polski Asseco 
Prokom, by w dwóch kolejnych me-
czach odnieść zwycięstwa z Żubrami 
Białystok i AZS AWF Katowice. Na 
zakończenie pierwszej rundy Znicz 
Basket przegrał we własnej hali z bez-
pośrednim rywalem o miejsce w play-
off , Spójnią Stargard Szczeciński 63:84. 
W trakcie sezonu poza odejściem Ecki 
i przybyciem Weatherspoona docho-
dziło jeszcze do kilku innych zmian. 
Z drużyną pożegnał się Artur Bajer, 

POLECAMY

WSKFiT
Pruszków, ul. Staszica 1 

(obok Urzędu Skarbowego)

Magdalena Długosz
0-604-36-55-66;  

fitnessnrgclub@op.pl

Fryzjerstwo
w domu klienta
Baleyage od 65 zł!

Pruszków, Piastów, Komorów

502 099 933

TAI CHI
CHIÑSKA GIMNASTYKA ZDROWOTNA

Grodzisk Mazowiecki
Wtorki i czwartki 19:00

Gimnazjum nr 3 
ul. Lecha Zondka 6

Zajêcia prowadzi
Marian Nosal

Informacje i zapisy  
(0) 697 113 930, (22) 478 57 15

www.TaiChiKung.pl

Marcin Matuszewski i  Jakub Czech, 
a skład wzmocnił Sławomir Nowak.
 Znicz Basket z powodzeniem grał 
w  Pucharze Polski, do którego dru-
żyny z pierwszej i drugiej ligi wróci-
ły po kilku latach przerwy. W pierw-
szej rundzie pruszkowianie nie mieli 
problemów z drugoligowym Norgips 
Piaseczno. Potem Znicz Basket wyeli-
minował Żyrardowiankę i… obroń-
cę tytułu Kotwicę Kołobrzeg, która 
na co dzień występuje w ekstraklasie. 
W czwartej rundzie nasz zespół otrzy-
mał „wolny los”, jednak, aby wystąpić 
w piątej fazie, musiał pokonać w Ra-
domiu drugoligowego lidera, Rosę-
Sport. Niestety 6 stycznia lepsi okaza-
li się gospodarze, którzy wygrali 76:73. 
To do Radomia przyjedzie mistrz Pol-
ski, Asseco Prokom Sopot, lub wice-
mistrz Turów Zgorzelec. Pruszkowia-
nom pozostała walka w lidze, a w niej 
już w niedzielę podejmą wicelidera ta-
beli, Intermarche Zastal Zielona Góra.

Mariusz Markowski

9 stycznia w hali Znicz 
w Pruszkowie odbędzie 
się Mecz Gwiazd PLKK. 
Naprzeciwko siebie staną 
zespoły zagranicznych 
gwiazd ekstraklasy 
koszykarek i reprezentacji 
Polski. W pierwszej z 
tych drużyn wystąpią 
dwie zawodniczki Blach 
Pruszyński Lidera 
Pruszków, Ashley Shields 
i Tracy Gahan. Początek 
widowiska o godz. 16.00.

Koszykarskie 
święto już 
w sobotę!

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

e-mail: makbud@makbud.pl

www.makbud.pl

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


