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PRUSZKÓW. 
Zniszczona nawierzchnia, 
ciągły ruch samochodów 
ciężarowych i wieczny 
hałas na osiedlowej 
ulicy – tak wygląda dziś 
obraz ul. Działkowej, 
biegnącej wzdłuż granicy 
Pruszkowa i gminy 
Brwinów. Modernizacja 
jest w planach od dawna, 
ale nie wiadomo, kiedy 
zostanie przeprowadzona.
» więcej na str 2

Przyjdź w dniach 27-28.11.2010  na Targi Przedszkolaka ul. Marsa 56c, a otrzymasz kupon, 
który upoważni Cię do nie wnoszenia opłaty z tytułu wpisowego. Czeka wiele atrakcji 

dla waszych pociech. Zapraszamy!

     Tel: 0-601-989-473, www.tuptus.net.pl
przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat

otwarte 
w godz.

7:07 0 - 18:0000

otwarte 
w godz. 

7:00 - 18:00
zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

Inwestycja stoi w miejscu

R E K L A M A

W NUMERZE:

Reklamy rozpraszają 
kierowców, a jednak 
nikt ich nie usuwa
 WIĘCEJ S3

Mieszkańców 
Michałowic czekają 
jeszcze jedne wybory?

 WIĘCEJ S4

TIRy zimową zmorą 
kierowców
 WIĘCEJ S6

Rowerem w dwóch 
kierunkach
 WIĘCEJ S7
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Przy zbyt wielu czynnikach, od których zależy przebudowa ul. Działkowej, realizacja tej inwestycji 
w przyszłym roku jest wątpliwa. [Fot. BS]

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Działkowa to droga prowa-
dząca do jedynego przejaz-
du kolejowego na terenie 
Pruszkowa poza wiaduktem 
w ciągu ul. Poznańskiej. Od-
bywa się nią nie tylko ruch 
lokalny, ale także tranzytowy 
– jeżdżą tędy auta osobowe 
mieszkańców osiedli Staszica, 
Akacjowa i w Parzniewie, ale 
także duże samochody cięża-
rowe zmierzające na Gąsin, 
Żbików i w kierunku drogi 
nr 718. Do takiego ruchu ulica 
nie jest przystosowana.

Ruch będzie 
coraz większy
Budowa osiedli mieszkanio-
wych w Parzniewie powoduje 
dodatkowe natężenie ruchu 
w tym rejonie. Nic więc dziwne-
go, że tutejsi mieszkańcy doma-
gają się od dawna modernizacji 
ulicy, by była w stanie przyjąć 
zwiększający się ruch. Miesz-
kańcy narzekają nie tylko na 
stan nawierzchni ulicy prowa-
dzącej do ich osiedli, ale także 
na hałas, jaki powoduje nie-
ustanny ruch samochodowy.

Pruszkowski urząd miej-
ski zamierzał przebudować 
ulicę w tym roku. Wiadomo 
już jednak od dawna, że tego 
nie zrobi. I nie wiadomo, czy 
będzie w stanie dokonać tego 
w przyszłym roku. „Przebu-
dowa ul. Działkowej ujęta jest 
w projekcie budżetu na rok 
2011 i Wieloletnim Programie 
Inwestycyjnym do roku 2013. 
Przebudowa jednak uwarun-
kowana jest kilkoma czyn-
nikami zależnymi nie tylko 
od Gminy Miasto Pruszków” 
– informuje w piśmie do na-
szej redakcji wiceprezydent 
Pruszkowa Andrzej Kurzela.

Droga w dwóch gminach
Najważniejszą sprawą, która 
wstrzymuje modernizację 
ul. Działkowej jest budowa 
ul. Przyszłości (ul. Działkowa 

ma być z nią połączona), bę-
dąca inwestycją powiatu prusz-
kowskiego. Ta z kolei wiąże się 
z likwidacją dotychczasowego 
przejazdu kolejowego łączącego 
ulice Działkową i Błońską oraz 
wybudowaniem nowego, bez-
piecznego przejazdu łączącego 
ulice Przyszłości i Przejazdową, 
a to z kolei inwestycja PKP.

Koncepcja przebudowy ul. 
Działkowej przewiduje także 
jej poszerzenie, a to oznacza, że 
będzie ona częściowo biegła na 
gruntach gminy Brwinów. Jak 
dowodzi wiceprezydent Kurze-
la, aby można było ją poszerzyć, 
potrzebne jest uregulowanie 
stanu prawnego gruntów leżą-
cych po stronie gminy Brwinów. 
Ponieważ do tej pory to nie na-
stąpiło, Pruszków musiał roz-
wiązać umowy na wykonanie 
prac projektowych inwestycji. 
„Przebudowa ul. Działkowej 
możliwa jest w powiązaniu 
z w/w elementami układu 
komunikacyjnego i musi być 

prowadzona w miarę w tym 
samym czasie, żeby spełniony 
został zamierzony cel polep-
szenia standardu” – dodaje 
Andrzej Kurzela.

Grunty gotowe 
do przekazania
Mieszkańcy domagający się 
modernizacji ul. Działkowej 
są zdania, że na przeszkodzie 
tej inwestycji stoi m.in. fakt, że 
deweloper budujący osiedle 
Twój Parzniew – Miasto Ogród, 
spółka Agroman, do tej pory nie 
przekazał gruntów pod posze-
rzenie ulicy gminie Brwinów, do 
czego był zobowiązany umową. 
Mieszkańcy wystosowali nawet 
petycję do poseł Barbary Cza-
plickiej z apelem o interwencję 
w tej sprawie. Jak poinformowa-
ła nas dyrektor Barbara Jarzą-
bek z biura zarządu Agro-Mana, 
spółka nie uchyla się od przeka-
zania gruntów gminie Brwinów 
na poszerzenie ul. Działkowej. 
„Zaistniały problem dotyczy 

oceny stanu prawnego działki 
o numerze 91/17, wydzielonej 
na podstawie decyzji Burmistrza 
Gminy Brwinów z dnia 22 lipca 
2004 r. W ocenie spółki Agro-
Man działka ta z mocy decyzji 
podziałowej nie należy do spół-
ki” – wyjaśnia dyrektor Jarząbek.

Ul. Przyszłości – 
potrzebna, czy nie?
Zdaniem Łukasza Oleszczuka ze 
Stowarzyszenia Integracji Sto-
łecznej Komunikacji (SISKOM), 
budowa ul. Przyszłości jako drogi 
klasy zbiorczej nie jest konieczna, 
bo wcześniej czy później w po-
bliżu powstanie paszkowianka. 
– Nie ma prognoz ruchu i analiz 
ekonomicznych dla tego obsza-
ru, więc nie wiadomo, czy war-
to budować ul. Przyszłości jako 
drogę takiej klasy – mówi Łukasz 
Oleszczuk. Jego zdaniem powin-
na być ona drogą klasy lokalnej, 
doprowadzającą ruch do nowo 
powstających osiedli w Parznie-
wie, a pieniądze, które zostałyby 

Byle do 
wiosny

Nareszcie po wyborach. Kto miał 
wygrać, ten wygrał. Kto przegrać, 
przegrał. Zwycięzcom gratulujemy, 
przegranym współczujemy. Albo 
odwrotnie. Tak czy owak cieszymy 
się, że gorączka wyborcza i kam-
panie już za nami, a od następnego 
numeru będziemy mogli zająć się 
poważniejszymi sprawami. Dziś 
ostatnie podsumowanie.

Mandaty zapewnione mieli tylko 
byli wójtowie Nadarzyna i Jaktoro-
wa. Byli jedynymi zarejestrowanymi 
kandydatami w swoich gminach. 
Obaj wygrali w pierwszej turze, 
osiągając rezultaty porównywalne 
z wynikiem tow. Wiesława. Podob-
ny uzyskał burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. Nieco niższe, ale 
pewne zwycięstwo odnieśli kan-
dydaci w gminach Baranów i Żabia 
Wola. W Pruszkowie sytuacja była 
bardziej emocjonująca. Urzędu-
jący od trzech kadencji prezydent 
wygrał wprawdzie w pierwszej 
turze, ale od dogrywki dzieliło go 
zaledwie kilkadziesiąt głosów. 

Mieszkańcy pozostałych gmin 
swoich burmistrzów i wójtów 
wybrali dopiero w ponownych 
głosowaniach. Zasadą jest, że druga 
tura jest bardziej nieprzewidywalna 
i zdarzają się niespodzianki. Tak 
było i tym razem. Odpadli kandyda-
ci pełniący dotychczas obowiązki 
wójta i burmistrza Piastowa, Ra-
szyna i Brwinowa, ich miejsce zajęli 
debiutanci. Wygrali tylko burmistrz 
Milanówka i wójt Michałowic, 
ale w przypadku tego ostatniego, 
o ważności wyborów najprawdopo-
dobniej rozstrzygnie sąd z powodu 
błędu w kartach do głosowania. 

Nowo wybrane władze z en-
tuzjazmem rozpoczęły pierwsze 
działania. W walce z nadmiarem 
śniegu głównie. I dobrze, bo nic tak 
nie uwiarygodni naszego wyboru 
jak odśnieżone drogi i chodniki. 
Do dzieła Panie i Panowie. Szable 
i szpadle w dłoń. Byle do wiosny 
i pierwszego absolutorium. Później 
jakoś poleci.

Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl
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wydane na jej budowę, powiat 
mógłby spożytkować inaczej, 
np. wspomagając modernizację 
ul. Działkowej lub komunikację 
zbiorową na terenie powiatu.

Sławomir Walendowski, 
zastępca szefa Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa 
Starostwa Powiatu Prusz-
kowskiego uważa jednak, że 
wobec niepewnego losu pasz-
kowianki, nowa ul. Przyszłości 
jest konieczna. – Mamy już do-
kumentację i możemy przygo-
towywać inwestycję formalnie 
– mówi Sławomir Walendow-
ski. Na razie nie wiadomo jed-
nak, kiedy jej budowa będzie 
możliwa – zależy to w dużej 
mierze od pieniędzy, jakimi 
powiat będzie dysponował. 
A to z kolei oznacza, że ul. 
Działkowa nieprędko doczeka 
się modernizacji. Wiceprezy-
dent Kurzela zapewnia jed-
nak, że naprawa nawierzchni 
ul. Działkowej jest prowadzo-
na na bieżąco.

Wyniki drugiej tury wyborów
REGION. Kosiński, Grab-
ka, Kubicki, Zaręba, Wysocki 
i Stępień-Przygoda - to na-
zwiska włodarzy wybranych 
na kadencję 2010-2014 w nie-
dzielnej dogrywce wyborczej. 

Tylko w dwóch gminach 
zwyciężyli dotychczasowi 
włodarze. W Michałowicach 

na stanowisko wójta ponow-
nie został wybrany Krzysztof 
Grabka (52,82 proc.), pokonując 
Sławomira Walendowskiego 
(47,18 proc.). Również w Mila-
nówku funkcję burmistrza po 
raz kolejny będzie pełnił Jerzy 
Wysocki (59,67 proc.), który 
w II turze zwyciężył z Halina 
Wolską (40,33 proc.).

W pozostałych czterech 
gminach na najwyższych 
urzędniczych stanowi-
skach zasiądą nowe osoby. 
W Brwinowie aż 70,11 proc. 
głosów zdobył Arkadiusz Ko-
siński, zostając tym samym 
nowym burmistrzem. Jego 
rywal Krzysztof Falkowski 
zdobył zaledwie 29,89 proc. 

Inwestycja stoi w miejscu
PRUSZKÓW. Kiedy Działkowa doczeka się modernizacji?

głosów. W Podkowie Leśnej 
na fortelu burmistrza za-
siądzie Małgorzata Stępień
-Przygoda (57,07 proc.), która 
pokonała Marcina Olejnika 
(42,93 proc.)
Zmiany na najwyższych sta-
nowiskach zaszły również 
w Piastowie, gdzie nowym 
burmistrzem został Marek 

Kubicki (57,68 proc.), pokonu-
jąc Zdzisława Brzezińskiego 
(42,32 proc.). W Raszynie na-
tomiast na stanowisko wój-
ta został wybrany Andrzej 
Zaręba (51,32 proc.), który 
pokonał dotychczasowego 
wójta Janusza Rajkowskiego 
(48,68 proc.)     

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

Pharmaton 
Geriavit 

x 100 kaps. 

Pruszków, ul. Powstańców 3a
tel. 022 758 74 24

Wesołych Świąt

Apteka czynna
pon-pt. 8-20,sobota 9-15

Najlepszy zestaw witamin w najlepszej cenie 

za jedyne 79,90,-  + elegancka filiżanka gratis

duży wybór, transport
niskie ceny cały rok

T rudno dzisiaj wyobrazić 
sobie życie bez reklam, są 
one dosłownie wszędzie, 

zwłaszcza przy każdej większej 
drodze. Najgorzej w naszym re-
gionie pod tym względem jest 
chyba przy drodze wojewódzkiej 
719. Reklamy karczm i restauracji, 
sklepów, wszelkiego typu usług, 
a ostatnio również szyldy wybor-
cze. Często projektowane są przez 
amatorów, którzy wyznają zasadę: 
im więcej kolorów i krojów czcion-
ki, tym lepiej. Chociaż kierowcy 
zaklinają się, że nie zwracają na 
nie uwagi, to jednak wiadomo, że 
reklamy potrafi ą rozpraszać.

- Oczywiście, że jadąc autem 
patrzę się na drogę i to, co dzieje 
się wokół mnie, ale siłą rzeczy je-
stem zmuszony zerkać również 
na reklamy. Ich kolorystyka jest 
czasem tak jaskrawa, że nawet gdy 
człowiek nie chce, to i tak jest zmu-
szony do spojrzenia, a przy tym 
znacznie trudniej jest dostrzec 
w ich gąszczu znaki drogowe – 
mówi pan Paweł, który codziennie 
dojeżdża trasą 719 z Podkowy Leś-
nej do pracy, do Warszawy.

Nowość czyli telebimy
Ostatnio w naszym regionie 
pojawiły się także telebimy wy-
świetlające reklamy. Tak jest m.in. 
w Pruszkowie i Grodzisku Maz. 
Czy się sprawdzają, trudno po-
wiedzieć, wiadomo natomiast, 
że są najbardziej niebezpieczne 
ze wszystkich reklam. 

Reklamy rozpraszają kierowców, 
a jednak nikt ich nie usuwa

-  Do tej pory nie spotkaliśmy się 
ze skargami ze strony kierowców 
dotyczącymi reklam, jednak jeśli 
tylko taki problem się pojawi na 
pewno będziemy reagować. Z do-
świadczenia wiemy, że najbardziej 
niebezpieczne, czyli rozpraszają-
ce kierowców, są właśnie reklamy 
świetlne – mówi Katarzyna Zych, 
rzecznik prasowy Powiatowej Ko-
mendy Policji w Grodzisku Maz.   

Wszystko jest pod kontrolą
- Przy projektowaniu i rozmiesz-
czaniu reklam przy drogach wo-
jewódzkich (w tym przy drodze 
wojewódzkiej 719) obowiązują 
pewne zasady, o których należy 
pamiętać. Są to m.in.: zachowanie 
minimum 20 metrów odległości od 
istniejących znaków drogowych, 
zachowanie minimum 50 metrów 
odległości od skrzyżowań, kolory-
styka tablic nie może być odzwier-
ciedleniem kolorystyki używanej 
dla znaków drogowych. Jak wyka-
zywały kontrole przeprowadzane 
przez Ruch Drogowy Grodzisk 
Mazowiecki, przeważająca część 
reklam przy drodze wojewódzkiej 
nr 719 znajdowała się poza pa-
sem drogowym. Reklamy, które 
zostały umieszczone bez zezwo-
lenia zarządcy drogi są usuwane 
na bieżąco – po przeprowadzeniu 
określonej procedury, czyli ustale-
niu właściciela nielegalnej reklamy, 
jego adresu (co nie jest takie łatwe) 
i wezwaniu go do usunięcia reklamy 
w określonym terminie. Po jego 

upływie, zarząd drogi usuwa re-
klamę własnymi siłami, a kosztami 
obciąża właściciela. Niestety nowe 
nielegalne reklamy pojawiają się 
natychmiast po usunięciu poprzed-
nich – informuje Monika Burdon, 
rzecznik prasowy Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Za reklamy grożą kary
O tym, jak trudna jest czasem 
walka z nielegalnymi reklamami 
wiedzą urzędnicy Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie, którzy 
w zeszłym roku próbowali zrobić 
porządek na drogach, ale mieli 
problemy z ustalaniem właścicieli.

Tymczasem za nielegalne 
umieszczenie reklamy w pasie 

REGION. Najczęściej są brzydkie, nierzadko ustawione nielegalnie i na dodatek rozpraszają uwagę kierowców. Komu zatem potrzebne 
są reklamy przy drogach?

przez wnioskodawcę  wszystkich 
zasad i stwierdzeniu, iż dana re-
klama nie zagraża bezpieczeństwu 
ruchu drogowego zarządca nie 
ma podstaw do odmowy wyda-
nia zezwolenia. Należy pamiętać, 
iż określone zasady dotyczą pasa 
drogowego, natomiast na terenie 
przyległym do pasa drogowego 
(działki prywatne) zarządca drogi 
nie ma żadnych uprawnień co do 
ilości i jakości znajdujących się tam 
reklam – tłumaczy Monika Burdon.

Jak to się robi na zachodzie?
W Polsce jest ok. 110 tys. legalnych 
reklam, z czego w samej Warsza-
wie – ok. 20 tys. Największy bil-
lboard ma powierzchnię 164 m kw. 

Reklamy umieszczone niedaleko skrzyżownia ul. Bohaterów Warszawy
i Al. Jerozolimskich w Pruszkowie.  [Fot. BS]

drogowym grozi kara w wysoko-
ści: ok. 9 zł przy drodze gminnej, 
ok. 15 zł przy drodze powiatowej, 
od 20 do 30 złotych w zależności 
od formatu reklamy przy drodze 
wojewódzkiej i od 40 do 400 
złotych przy drodze krajowej za 
1 metr kwadratowy terenu dzien-
nie. Jednak dla fi rm z branży rekla-
mowej taki wydatek to niewielki 
koszt w porównaniu z osiąganymi 
zyskami. 

Przydrożne reklamy to jednak 
nie samo zło. Te ustawione legalnie 
są źródłem pokaźnych wpływów 
do budżetów zarządców dróg. 

- W kwestii ilości reklam za-
rządca drogi nie ma określonych 
limitów, a w przypadku spełnienia 

Dla porównania: w Paryżu jest ich 
niespełna 2 tys. i mogą mieć maksy-
malnie 8 m kw. w strefi e centralnej 
i 12 m kw. poza tą strefą. 

W USA, w celu ochrony kra-
jobrazu miejskiego, w niektó-
rych stanach w ogóle zakazano 
zamieszczania billboardów, tak 
jest m.in. na Alasce i Hawajach. 
W Niemczech o ilości, powierzch-
ni i miejscu zamieszczenia rekla-
my decyduje Rada Gminy. Jeśli 
ktoś przekroczy te ustalane od-
górnie limity – zostanie ukarany.

Również i w Polsce funkcjo-
nuje urząd plastyka miejskiego, 
który teoretycznie powinien dbać 
o wizualny porządek przestrzeni 
publicznej. W praktyce jednak, 
mają niewielki wpływ na wszech-
obecną pstrokaciznę.

Będzie coraz gorzej?
Wszystkie reklamy, które poja-
wiają się przy drogach, muszą 
być zamieszczone za zgodą za-
rządcy dróg, niestety we włas-
nych ogródkach czy na działkach 
właściciele nadal mogą szpecić 
przestrzeń publiczną pstrokatymi 
reklamami. Dopóki gust i mental-
ność ludzi się nie zmieni, dopóty 
będziemy skazani na widok ja-
skrawych szyldów, obklejonych 
krasnali ogrodowych i pomników 
z opon samochodowych, które 
zamiast spełniać swoją funkcję 
reklamową irytują i dekoncentrują 
uwagę na drodze.

Karolina Gontarczyk
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Mieszkańców Michałowic czekają 
jeszcze jedne wybory?
MICHAŁOWICE.  W wybo-
rach zarządzonych na dzień 
21 listopada nie wybrano 
wójta gminy Michałowice. 
Z czterech kandydatów ubie-
gających się o to stanowisko, 
dwa najlepsze wyniki osiągnęli 
dotychczasowy wójt Krzysztof 
Grabka i pełniący obowiązki 
przewodniczącego rady gminy 
Sławomir Walendowski. Po-
nieważ żaden z kandydatów 
nie osiągnął ponad połowy 
oddanych ważnych głosów,  
o ostatecznym zwycięstwie 
jednego z nich miało zadecy-
dować powtórne głosowanie 
przeprowadzone 5 grudnia.

W drugiej turze lepszy wynik 
osiągnął Krzysztof Grabka, 
na którego swoje głosy odda-
ło 2443 mieszkańców gminy 
(52,82%). Na jego konkurenta, 
Sławomira Walendowskiego 
zagłosowało niewielu mniej, 
bo 2182 wyborców (47,18%).  
Stosowny protokół został pod-
pisany, wyniki ogłoszone. Wój-
tem gminy Michałowice został 
ponownie Krzysztof Grabka. 
W poprzedniej kadencji sa-
morządu pełnił tę funkcję od 
czasu wygranych przedter-
minowych wyborów na wójta 
gminy Michałowice we wrześ-
niu ubiegłego roku. Obecna ka-
dencja urzędowania wójta już 
się rozpoczęła. Wójt zgodnie 
z przepisami ustawy o samo-
rządzie gminnym pełni swoje 
obowiązki od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów. (Złożenie 
ślubowania jest wymaganym 
aktem formalnym, a nie po-
czątkiem objęcia urzędu.)

Błąd na kartach 
do głosowania
Czy wyniki głosowań przepro-
wadzonych w drugiej turze wy-
borów w gminie Michałowice 
są ważne, najprawdopodobniej 
zdecyduje sąd. Okazuje się, że 
karty do głosowania zostały wy-
drukowane z poważnym błędem.  
Przy nazwisku kontrkandydata 
Sławomira Walendowskiego 
pomylono nazwę komitetu wy-
borczego, z którego kandydował. 
Zamiast Komitet Wyborczy Wy-
borców Wszyscy Razem, znalazła 
się informacja, że reprezentuje 
Komitet Wyborczy Wyborców 
Wspólna Gmina - Wspólne Do-
bro. Nazwa niby podobna, ale 
różnica zasadnicza. Z tego komi-
tetu startował w pierwszej turze 
wyborów, trzeci z rywalizujących 

o stanowisko wójta Paweł Zacny.  
Taka pomyłka mogła zasugero-
wać wyborcom nagłą, podjętą 
w ciągu dwóch tygodni, zmianę 
komitetu wyborczego, programu 
i przekonań kandydata. Błąd zo-
stał zauważony przez wyborców 
już w trakcie głosowania. Infor-
macja dotarła również do naszej 
redakcji. 

Rozstrzygnie sąd
Czy błąd mógł wpłynąć na wynik 
wyborów, będzie rozstrzygać sąd. 
Ustawa o bezpośrednim wyborze 
wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta dokładnie określa, że na 
kartach do glosowania umieszcza 
się nazwiska i imiona kandyda-
tów wraz z nazwą lub skrótem 
nazwy komitetu wyborcze-
go, który zgłosił kandydata. 

Sławomir Walendowski zapowia-
da wniesienie protestu przeciwko 
ważności wyborów z powodu 
naruszenia przepisów ustawy 
o ordynacji wyborczej, dotyczą-
cych głosowania, ustalania wy-
ników głosowania lub wyników 
wyborów. Zgodnie z prawem 
protest wnosi się do właściwe-
go sądu okręgowego w terminie 
14 dni od dnia wyborów. Sąd roz-
poznaje protest w postępowaniu 
nieprocesowym, w ciągu 30 dni 
po upływie terminu wnoszenia 
protestów, i rozstrzyga o waż-
ności lub nieważności wyborów 
i radnego (w tym przypadku wój-
ta), jeżeli okoliczności stanowiące 
podstawę protestu miały wpływ 
na wyniki wyborów. Orzekając 
o nieważności  wyborów sąd 
stwierdza wygaśnięcie mandatu 
oraz postanawia o przeprowa-
dzeniu wyborów ponownych. 
Na orzeczenie sądu okręgo-
wego przysługuje zażalenie do 
sądu apelacyjnego w terminie 
7 dni. Sąd apelacyjny rozpoznaje 
sprawę w ciągu 30 dni, a na jego 
postanowienie nie przysługuje 
środek zaskarżenia. 

Jeśli zapowiadany protest 
zostanie wniesiony, o ważno-
ści wyniku wyboru wójta gmi-
ny Michałowice powinniśmy 
przekonać się najwcześniej pod 
koniec stycznia. A jeśli orzecze-
nie sądu będzie zaskarżone, 
to może dopiero na początku 
marca. A wtedy, albo wszystko 
zostanie jak jest, albo następne 
wybory. W okolicach maja. Jedno 
jest pewne. Frekwencja byłaby 
zdecydowanie lepsza, bo zamieć 
nie grozi. 

Bolo Skoczylas

Napad na SKOK-a 
w Pruszkowie

Śmierć na drodze

PRUSZKÓW.  W ciągu dwóch 
miesięcy dokonano czterech 
napadów na Spółdzielcze Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowe. 
Ostatni z nich miał miejsce 
w Pruszkowie.

W poniedziałkowy wieczór do 
placówki SKOK przy 
Wojska Polskiego 
w Pruszkowie 
wszedł za-
maskowany 
mężczyzna. 
Napastnik 
miał na gło-
wie kaptur, 
a w ręku trzy-
mał kartkę z na-
pisem „Oddaj kasę”. 
Możliwe, że miał przy 
sobie broń. Kasjerka posłusznie 
wydała mu tysiąc złotych z pod-
ręcznej kasetki, a na zapleczu 
przekazała kolejne 17 tys. 

Dość nietypowy napad zo-
stał zarejestrowany kamerą 

PRUSZKÓW.  W poniedziałek 
6 grudnia, na ul. Bohaterów 
Warszawy w Pruszkowie zo-
stał potrącony mężczyzna. 
W wyniku odniesionych obra-
żeń zmarł na miejscu.

Do wypadku doszło w ponie-
działek około godziny 21.40. 
22-letni Cyprian G. jadąc ulicą 
Bohaterów Warszawy potrącił 
pieszego. Mężczyzna w wyniku 
odniesionych obrażeń zginął na 

monitoringu. Niestety, jakość 
nagrania jest bardzo słaba. Poli-
cjanci sprawdzają, czy kasjerka 
współpracowała ze sprawcą. 
Mężczyzna uciekł wraz ze skra-
dzionymi pieniędzmi. 

Był to już czwarty napad na 
instytucję fi nansową, jaką jest 

SKOK. Pierwszy z nich 
miał miejsce 4 listo-

pada w Kobyłce, 
gdzie zrabowano 
7 tys. złotych. 
22 listopada 
okradziono 
też placówkę 

w Ząbkach. Tu 
skradziono 8 

tys. złotych. Po-
nad tydzień później 

(2 grudnia) napadnięto 
na oddział SKOK-a znajdujący się 
na Pradze. Złodziej zabrał wtedy 
2,8 tys. zł. Za wszystkie te kradzie-
że może być odpowiedzialna ta 
sama osoba. 

(AS)

miejscu. Policja nie zna jeszcze 
tożsamości ofi ary. Ustalono, że 
mężczyzna miał około 30 lat. 
Na ciele znajdowały się liczne 
tatuaże w tym jeden szczególny. 
Na ramieniu miał wytatuowany 
stopień majora. 22-letni kierow-
ca fi ata Seicento był trzeźwy. 
Z relacji Cypriana G i pasażera 
wynika, że mężczyzna wtargnął 
na jezdnię. Śledztwo w sprawie 
wypadku prowadzi prokuratura 
z Pruszkowa.                                 (AS)
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Schronisko w Milanówku 
potrzebuje pomocy
M I L A N Ó W E K . Na obrze-
żach Milanówka znajduje się 
jedyne w okolicy schronisko 
dla bezdomnych zwierząt. 
Tutaj pomoc ludzi potrzeb-
na jest zawsze, zwłaszcza 
zimą. 

Schronisko założyli w latach 
70. ubiegłego wieku Zofi a i Ro-
man Witkowscy z Warszawy. 
Pragnęli oni, aby placówka 
stała się dla wiekowych, bez-
domnych zwierzaków domem 
starców, gdzie znajdą właści-
wą opiekę.

Zwierzaki
Obecnie w placówce przeby-
wa około 120 psów i 20 kotów. 
Każdy zwierzak ma swoją hi-
storię, czasem bardzo bolesną. 
Jak znalazły się w schronisku?

- Współpracując z urzędami 
ościennych gmin pomagamy 
zmniejszyć ilość bezdomnych 
zwierząt, w miarę możliwości 
przyjmując je do schroniska. 
Często trafiają one do nas 
w drastycznych okolicznoś-
ciach – pogryzione, wynisz-
czone, wynędzniałe – mówi 
kierowniczka placówki.

Praca w schronisku, chociaż 
wdzięczna, wymaga wiele wysił-
ku. Najgorzej jest zimą, gdy trzeba 
odkopać duże ilości śniegu i lodu. 
Wiosna zaś to czas porządków: 
każdy boks jest odpchlony, psy 
są odrobaczane i szczepione, 
zaś każda suka – wysterylizo-
wana. Pracownicy robią również 
wszystko, aby podopieczni zna-
leźli nowe domy. 

Finanse
Głównym źródłem utrzymania 
schroniska są wpływy pocho-
dzące z 1 proc. podatku oraz dat-
ki od ludzi dobrej woli. 

- Dużo pomagają nam też 
szkoły np. poprzez zbiórki karmy 
wśród uczniów. Na utrzymanie 

schroniska składają się nie tylko 
koszty dotyczące zwierząt, ale 
również wynagrodzenia pracow-
ników, opłaty, remonty boksów. 
Wciąż potrzebujemy puszki dla 
kotów i psów, koce, kołdry – byle 
nie puchowe, garnki, obroże, smy-
cze, więc gdyby czytelnicy „Gazety 
WPR” zechcieli nas wspomóc to 
bylibyśmy bardzo wdzięczni – 
mówi kierowniczka placówki.  

Wolontariat
Wielką pomocą schroniskowym 
zwierzakom służą wolonta-
riusze: wyprowadzają psy na 
spacery, czeszą je oraz kontro-
lują, czy nie chorują, nie mają 
kleszczy itp. 

- Dużą wagę przywiązujemy 
do sfery emocjonalnej zwierząt, 
a ci młodzi ludzie otaczają je 
miłością. Wolontariusze starają 
się nie tylko znaleźć nowe domy 
dla zwierząt, ale sprawdzają 
warunki, gdzie dane zwierzę 
idzie - opowiada kierowniczka 
milanowskiego schroniska. 

Czworonożny przyjaciel
Anita z Grodziska Maz., dwa lata 
tamu wzięła z milanowskiego 
schroniska małego kundelka – 
Kaja. - Na początku było z nim 
trochę problemów, ponieważ 
pies był zalękniony, jednak z cza-
sem oswoił się i teraz już czuje się 
pełnoprawnym członkiem naszej 
rodziny. Kundelki to najukochań-
sze psy. 

Słowa Anity potwierdza kie-
rowniczka schroniska: - Takie psy 
potrafi ą odwdzięczyć się człowie-
kowi. W naszym schronisku znaj-
dują się zwierzaki małe i duże, 
suczki i pieski. Wolontariusze 
doskonale znają osobowość każ-
dego z nich, więc są w stanie do-
pasować psiaka do konkretnego 
człowieka. Dlatego też serdecznie 
zapraszamy do adopcji.

Karolina Gontarczyk 

Promyka zamknięta 
do końca stycznia
REGION.  Odcinek powia-
towej ulicy Promyka od wsi 
Moszna do skrzyżowania 
z ul. Przejazdową na Gąsinie 
będzie zamknięty do końca 
stycznia 2011. Powodem jest 
przebudowa kolektora sani-
tarnego w związku z budową 
autostrady A2.

Budimex S.A., wykonawca tego 
odcinka autostrady A2 zamknął 
ul. Promyka na odcinku od 
wsi Moszna do skrzyżowania 

z Przejazdową w Pruszkowie kil-
ka tygodni temu. Obecnie trwają 
tam prace związane z przebudo-
wą kolektora sanitarnego. 
Mieszkańcy Brwinowa, Koszajca 
oraz wsi Moszna muszą liczyć się 
z utrudnieniami do końca stycz-
nia 2011 roku. Powiat pruszkow-
ski, zarządca drogi zorganizował 
tymczasowy objazd ulicami 
Przejzadową, Domaniewską 
oraz drogą 3111W (łącząca Do-
maniewek z Mosznami). 

(EmEs)

Parzni
ewska

718

Wytyczony objazd 

Pr
ze
ja
zd
ow
a

Promyka

Moszna

Koszajec
Promyka

Brwinów

Pruszków

Domaniewska

718
Plan objazdu

Dla czytelników, którzy chcieliby adoptować zwierzaka 

z milanowskiego schroniska lub wspomóc placówkę 

fi nansowo albo rzeczowo podajemy adres:

Schronisko w Milanówku, ul. Brwinowska 48, 

05-822 Milanówek. Telefon - 22 724 82 05.

www.milanowek.schronisko.net.

Fundacja im. 120-lecia TOZ

nr konta: 82 1020 1068 0000 1802 0000 1891

02-629 Warszawa, ul. Pilicka 13/1
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  liceum ogólnokształcące 2-letnie
  liceum ogólnokształcące 3-letnie
  policealna szkoła informatyczna
  kursy przygotowujące do matury

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
DLA DOROSŁYCH

niskie czesne    
zaświadczenia do ZUS i MOPS

kształcenie systemem zaocznym i wieczorowym
nabór do klas II i III, także w trakcie roku szkolnego

Pruszków ul. Helenowska 3 
(budynek domu katechetycznego)

Centrum Edukacyjne Perfekt

tel. 22 758 66 33    509 488 669    510 174 490

www.szkolydladoroslych.pl

uprawnienia 

szkół 
publicznych

E w a  Z o f i a  B o r o d z i c z  –  r a d n a  p o w i a t u  p r u s z k o w s k i e g o

Serdecznie dziękuję wszystkim,  
którzy mi zaufali i oddali na mnie swój głos  

w wyborach samorządowych 2010 .
Będę pracować dla dobra naszej Małej Ojczyzny.

Policjanci ostrzegają 
o niebezpieczeństwach 
na lodzie!
REGION.  Utrzymujące się 
od kilku dni mrozy spowodo-
wały zamarzanie zbiorników 
wodnych. Przymarzają rów-
nież rzeki. Policjanci ostrze-
gają, że lód na naturalnych 
zbiornikach wodnych może 
być niebezpieczny.

Co roku dochodzi do kilku 
wypadków zarwania 
się lodu. W wypad-
kach najczęściej 
giną dzieci. Pro-
simy wszystkich 
o p i e k u n ó w 
o zwiększenie 
uwagi na to, co 
nasze pociechy 
robią w wolnym 
czasie i gdzie się ba-
wią. Dzieci nie są świadome 
jakie grożą im niebezpieczeń-
stwa. Jazda na łyżwach, czy 
też zwyczajna ślizgawka jest 
dla nich doskonałą zabawą. 
Czasami taka zabawa może 
doprowadzić do tragedii.

Należy pamiętać, że pod-
stawową cechą wpływającą na 
wytrzymałość lodu jest jego 
grubość. Przyjmuje się, że mi-
nimalna bezpieczna grubość 
świeżego lodu wynosi 12cm. 

Dziesięciocentymetrowa, jed-
nolita warstwa wystarcza z re-
guły, aby bezpiecznie jeździć 
na łyżwach. Warto wiedzieć, 
że warstwa śniegu o grubości 
powyżej 5 cm posiada dobre 
właściwości termoizolacyjne. 
Dlatego pod śniegiem lodowa 
tafl a przyrasta wolniej nawet 

na silnym mrozie.
Śnieg  może 
skrywać miej-

sca pokryte 
cienką war-
stewką lodu 
powstającego 
na skutek 

jego topnie-
nia. Może też 

z a m a s k o w a ć 
zdradziecko miejsca 

rozmarznięte, pęknięcia, 
szczeliny, większe przeręble. 
Podczas opadów śniegu wiatr 
często zasypuje nie zamarznięte 
otwory i skrywa je w kilkana-
ście minut. Pod spodem zostaje 
woda. Jeżeli idąc po ośnieżo-
nej tafl i nagle dostrzeżesz pod 
śniegiem wodę, zatrzymaj się. 
Być może dalej jest jakiś otwór, 
z którego wypływa. Lepiej omiń 
to miejsce.

 (MS/KPP Pruszków)

TIRy zimową zmorą kierowców
REGION.  O tym, że TIRy potra-
fi ą uprzykrzyć życie kierowcom, 
wiedzą chyba wszyscy, którym 
w zeszłym tygodniu przyszło 
stać w wielogodzinnych kor-
kach. Ciężarówki zablokowały 
m.in. drogę krajową nr 2 do Po-
znania oraz wojewódzką 719.

Tylko w zeszłym tygodniu, 
w naszym regionie wydarzy-
ło się kilka kolizji z udziałem 
TIRów, które skutecznie za-
blokowały ruch drogowy na 
wiele godzin. Na terenie po-
wiatu grodziskiego w okresie 
od 15 listopada do 8 grudnia br. 
doszło do siedmiu kolizji z ich 
udziałem, zaś 11 razy doszło do 
blokowania dróg. 

Najgorzej jednak było na 
krajowej „dwójce”: po tym, jak 
jedna z ciężarówek nie mogła 
pokonać wzniesienia i utknęła 
na drodze 718 między Pruszko-
wem a Ożarowem, trasa przez 
kilkadziesiąt godzin była zakor-
kowana. Kierowcom dowożono 
ciepłą herbatę. Nie lepiej było 
również na drodze wojewódzkiej 
719 – tam w zeszłym tygodniu 
miały miejsce dwie kolizje, które 
skutecznie zablokowały ruch na 
kilka godzin.  

- To wszystko przez to, że 
kierowcy TIRów nie używają 
zimowych opon – mówi An-
drzej, kierowca.

Winne są przepisy?
- W Polsce nie ma obowiąz-
ku używania zimowych opon 
– mówi Alvin Gajdhur, rzecznik 
prasowy Generalnego Inspek-
toratu Transportu Drogowego. 
- Jeśli jakaś ciężarówka pokonuje 
drogę z Polski do Turcji, gdzie 
panują zupełnie odmienne wa-
runki drogowe, to trudno, żeby 
z dnia na dzień kierowcy zmie-
niali opony.

Podobnego zdania jest Paweł 
Kujawa, kierownik działu trans-
portu z fi rmy D.M.T. – Wiem 

z doświadczenia, że stosowanie 
opon jednosezonowych przez 
fi rmy transportowe to rzadkość, 
my również stosujemy opony 
wielosezonowe, ale też dobrze 
konserwujemy nasz sprzęt, czę-
sto robimy przeglądy. Uważam, 
że najczęstszą przyczyną wy-
padków i kolizji z udziałem cię-
żarówek jest jednak błąd ludzki.

Skoro nie opony, to co?
- Problemem nie są opony, ale 
stan dróg, po których jeździ-
my – mówi Robert, kierowca 
TIRa. - Drogi krajowe to jeszcze 
są względnie odśnieżane, ale 
pozostałe to jakaś groteska, 

w większości wypadków nikt 
o nie nie dba, a potem jest zdzi-
wienie, że to my, rzekomo je 
blokujemy. 

- Kierowcy ciężarówek wcale 
nie powodują więcej wypadków 
i kolizji niż kierowcy samocho-
dów osobowych. Przyczyną 
tutaj jest błąd człowieka, cza-
sem przemęczenie. Droga lub 
stan techniczny pojazdów są 
sprawami drugorzędnymi, 
czynnik ludzki to jest jednak 
najczęstsza z przyczyn kolizji 
i wypadków z udziałem TI-
Rów – mówi Alvin Gajadhur, 
rzecznik prasowy Inspektoratu 
Transportu Drogowego. 

Władze próbują działać
W związku z częstymi przy-
padkami zablokowania dróg 
przez samochody ciężarowe, 
na wniosek wojewody Jacka 
Kozłowskiego, Mazowiecka In-
spekcja Transportu Drogowego 
we współpracy z policją, posta-
nowiła przeprowadzić kontrole 
pojazdów wysokotonażowych. 
Sprawdzany jest przede wszyst-
kim stan techniczny pojazdów 
oraz opon. Powstaje tylko pyta-
nie: po co, skoro i tak, na naszych 
zaśnieżonych drogach, kierow-
cy nie muszą używać zimowego 
ogumienia pojazdów. 

Karolina Gontarczyk

Kolejka oczekujących na kanalizację
RASZYN. Mieszkańcy wsi 
Sękocin Stary w gminie Ra-
szyn nieśmiało podpytują 
władze regionu, kiedy dotrze 
do nich kanalizacja. Wiedzą, 
że władze postarały się 
i dostały unijne dofi nanso-
wanie na uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie. Okazuje się, że mu-
szą czekać cierpliwie, bo po-
jawiły się drobne trudności.

W przypadku Sękocina Sta-
rego trudno o konkretne ter-
miny rozpoczęcia inwestycji. 
Wszystko wiąże się z tym, czy 
będzie można umieścić kolek-
tor w al. Krakowskiej. Zgodę na 
to musi wydać zarządca dro-
gi, czyli Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

Jak poinformowała nas Anna 
Wierzbicka z urzędu gminy, 
koordynująca realizację przed-
sięwzięcia, wszystko rozstrzyg-
nie się niebawem.
– Na 13 grudnia, między innymi 
w tej sprawie w GDDKiA ma 
być zwołane spotkanie tzw. 
rady technicznej. Uczestniczyć 
w nim będą m.in. przedstawicie 
gminy Raszyn i fi rmy Safage, 
wykonującej projekt kanali-
zacji. Zobaczymy, jakie decy-
zje tam zapadną – informuje 
Anna Wierzbicka. Zaznacza, 
że projekt uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Raszyn powstał na 
podstawie koncepcji, wobec 
której nie zgłaszano większych 
uwag. – Mamy nadzieję, że 
i GDDKiA nie ma podstaw, by 

nie zaakceptować naszej kon-
cepcji. Ta zakłada powstanie 
sieci kanalizacyjnej w głów-
nych ciągach komunikacyjnych 
– dodaje.
Prawda jest taka, że dopóki 
nie będzie zgody GDDKiA 
na umieszczenie kolektora 
w al. Krakowskiej, sprawa 
skanalizowania mocno się 
komplikuje. – Jeżeli okaże się, 
że GDDKiA nie wyrazi zgody 
na poprowadzenie głównego 
kolektora w al. Krakowskiej, 
będziemy zmuszeni prowadzić 
ją po prywatnych działkach. 
A wystarczy, że jedna osoba 
powie „nie” i inwestycja zo-
staje zablokowana – puentuje 
Anna Wierzbicka.
Gmina na realizację kanali-
zacyjnego projektu dostała 

unijne dofi nansowanie na po-
nad 33 mln zł. Część z tych pie-
niędzy została już wydana, bo 
projekt jest realizowany. Prace 
zakończono m.in. w  Nowych 
Grocholicach. Ogłoszone są już 
przetargi na budowę kanalizacji 
we wsi Falenty, Dawidy Banko-
we i Łady oraz na Skraju we wsi 
Raszyn i Rybie. Wyłoniony wy-
konawca ma rozpocząć prace 
na wiosnę.
Sołtys wsi Sękocin Stary Krzysz-
tof Dziekański, gdy jest pytany 
przez mieszkańców, co z pla-
nami kanalizacyjnymi, odpo-
wiada: – Czekamy w kolejności. 
Jesteśmy na samym końcu nitki 
zaplanowanej do skanalizowa-
nia. Ale władze obiecały, to się 
doczekamy. 

(KAM)

30.11 na wysokości Helenówka TIR zderzył się z samochodem osobowym.  [Czytelnik WPR24.pl]
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Będzie lodowisko 
w Pruszkowie

Nowy rozkład na kolei

PRUSZKÓW.  Mieszkańcy 
Pruszkowa i okolicznych 
miejscowości będą mogli 
niebawem korzystać ze 
sztucznego lodowiska. 

Obecnie na terenie Między-
szkolnego Ośrodka Sporto-
wego w Pruszkowie 
znajdującego się 
przy ulicy Go-
mulińskiego 
trwają ostat-
nie prace 
z w i ą z a n e 
z budową 
sztucznego 
lodowiska. 
– Cała kon-
strukcja jest już 
ustawiona, musi-
my jednak dopraco-
wać niezbędne szczegóły 
– zaznacza Zygmunt Kamiń-
ski, naczelnik Wydziału Edu-
kacji Kultury i Sportu powiatu 

REGION. Od 12 grudnia 
na torach pociągi będą 
kursować według no-
wych rozkładów.

Już za kilka dni pociągi Kolei 
Mazowieckich i Szybkiej Ko-
lei Miejskiej zaczną kurować 
według nowego rozkładu. 
Pasażerowie będą musieli 
przyzwyczaić się do zmian, 
bo nowy rozkład ma obowią-
zywać przez najbliższy rok.

pruszkowskiego. – Teraz czeka 
nas podłączenie nagłośnienia 
i budowa szatni oraz jej wypo-
sażenie – dodaje.
Pruszkowskie lodowisko po-
winno zostać otwarte około 15 
grudnia. Nie ma jeszcze jednak 

dokładnie ustalonego ter-
minu. – Wszystkie 

i n fo r m a c j e 
o lodowisku, 

zarówno 
termin ot-
warcia jak 
i harmo-
nogram 
p r a c y , 

zostanie 
umieszczo-

ny na stronie 
internetowej 

powiatu – zaznacza 
naczelnik. 

Niestety mieszkańcy nie będą 
mogli korzystać w tym roku 
z wypożyczalni łyżew.        (AS)

KM zwiększy częstotliwość swo-
ich kursów, m.in. na linii gro-
dziskiej przewidziano 134 kursy 
zamiast 118. Jednak dużo więk-
sze zmiany wprowadza Szybka 
Kolej Miejska. Linia S2 kursująca 
z Pruszkowa do Sulejówka Mi-
łosnej zostaje zmieniona. Od 12 
grudnia z Pruszkowa wyruszać 
będzie linia S1 Pruszków- Ot-
wock, natomiast linia S2 będzie 
kursować z Warszawy Zachod-
niej do Sulejówka Miłosnej.   (AS)

Rowerem w dwóch kierunkach
Z wnioskiem o dopuszcze-
nie dwukierunkowego ruchu 
rowerów na pruszkowskich 
ulicach jednokierunkowych 
wystąpiło do magistratu 
Stowarzyszenie Integracji 
Stołecznej Komunikacji (SI-
SKOM). Zdaniem przedsta-
wicieli organizacji, warunki 
jazdy rowerem w mieście 
można poprawić szybko 
i niewielkim kosztem.

Zgodnie z przepisami ruchu dro-
gowego, rowerzyści powinni jeź-
dzić po jezdni lub po wydzielonej 
drodze rowerowej. I tam, gdzie 
są odseparowane ciągi rowero-
we, wszystko jest w porządku. 
Gorzej jest na tych ulicach, na 
których wydzielonych ciągów 
dla rowerów nie ma. Bo jadąc po 
jezdni, rowerzysta musi stoso-
wać się do wszystkich przepisów 
ruchu drogowego.

Wiele wąskich uliczek w cen-
trum Pruszkowa to drogi jed-
nokierunkowe. Oznacza to, że 
rowerzyście, tak samo jak kie-
rowcy, w drogę jednokierunko-
wą pod prąd wjechać nie wolno. 
– Ideą komunikacji rowerowej 
jest zaś to, że poruszają się one 
najkrótszą drogą – mówi Łukasz 
Oleszczuk z SISKOMU. Dlatego 
wielu rowerzystów jeździ pod 
prąd lub korzysta z chodników, 
czego nie powinni robić. Policja 
na razie przymyka na to oko, 
choć jest to łamanie przepisów.

„Nie dotyczy rowerów”
Na tych uliczkach najczęściej nie 
ma miejsca na to, by wydzielić 
drogę rowerową lub osobny pas. 
Są za wąskie. Ale, jak wyjaśnia 

Łukasz Oleszczuk, można prob-
lem rozwiązać w inny sposób 
– tani i prosty. Przepisy zezwa-
lają na dopuszczenie dwukie-
runkowego ruchu rowerów na 
drodze jednokierunkowej pod 
warunkiem, że droga ma odpo-
wiednią szerokość (minimum 

3,75 m) i będą o tym informować 
odpowiednie znaki. Większość 

pruszkowskich ulic jednokierun-
kowych spełnia kryterium szero-
kości. – Wystarczy więc, że pod 
znakiem drogowym informują-
cym o drodze jednokierunkowej 
z jednej strony i zakazującym 
wjazdu w ulicę jednokierunko-
wą z drugiej, znajdą się znaki 

T22 „Nie dotyczy rowerów” – 
dodaje Łukasz Oleszczuk. Jego 

zdaniem jest to czytelny sygnał 
dla kierowców, którzy wiedzą, że 
na takiej drodze mogą napotkać 
rowery jadące pod prąd.

Tak robi Europa
Dzięki temu na takich ulicach jak 
Ołówkowa, Obrońców Pokoju, 
Chopina czy Daszyńskiego moż-
na by jeździć rowerami w obu 
kierunkach bez strachu, że się 
łamie przepisy lub bez potrzeby 
stosowania objazdów, jeśli nie 
chce się ich łamać. Oleszczuk 
uważa, że ułatwiłoby to znacznie 
życie rowerzystom, nie powodu-
jąc zagrożenia ani dla nich, ani dla 
pozostałych uczestników ruchu. 
Jak podkreśla, takie rozwiąza-
nie jest z powodzeniem stoso-
wane w wielu krajach Europy. 
– Ostatnio stosuje się je także na 
gdańskich i krakowskich ulicach 
jednokierunkowych – dodaje.

Nie potrzeba 
wielkich inwestycji
Najważniejsze jednak jest to, że 
miasto wychodzi w ten sposób 
naprzeciw potrzebom amatorów 
dwóch kółek i stwarza dogodne 
warunki do rozwoju komunika-
cji rowerowej praktycznie bez 
żadnych inwestycji. Bo koszt tab-
liczek „Nie dotyczy rowerów” 
jest znikomy w porównaniu 
z pieniędzmi, jakie trzeba wydać 
na budowę ścieżek rowerowych 
lub przebudowę wąskich jedno-
kierunkowych ulic tak, by zmieś-
ciły się na nich także wydzielone 
ciągi dla rowerów. – To działanie 
proste i niskokosztowe – podkre-
śla Oleszczuk. Teraz rowerzyści 
czekają na decyzję władz miasta.

Andrzej S. Rodys

Professional Boxing Night już w najbliższą sobotę!
PATRONAT WPR. Profes-
sional Boxing Night, bokser-
skie show organizowane przez 
Gmitruk Promotion, odbędzie 
się już w najbliższą sobotę 11 
grudnia w Grodzisku Mazo-
wieckim. W walce wieczoru 
Piotr „Wilk” Wilczewski, 
mistrz świata TWBA w wadze 
super średniej, stanie przed 
szansą wywalczenia tytułu 
IBO International. Fani boksu 
zobaczą jeszcze cztery inne 
zawodowe pojedynki, w tym 
walkę o tytuł mistrza świa-
ta TWBA juniorów w wadze 
półciężkiej z udziałem Da-
riusza Sęka.

W poniedziałek obóz Selajdina 
Koxha, z którym miał zmierzyć się 
Piotr Wilczewski, poinformował 
o kontuzji zawodnika. Okazała się 
ona na tyle poważna, że niemożli-
we stało się kontynuowanie przy-
gotowań do pojedynku. Federacja 
IBO zdecydowała się przesunąć 

termin walki. Zmieniono również 
tytuł, o jaki w Grodzisku mieli wal-
czyć pięściarze. W walce wieczoru, 
w której fani – zgodnie z zapowie-
dzią – zobaczą Piotr „Wilka” Wil-
czewskiego, stawką pojedynku 
będzie pas International IBO.

– Takie sytuacje się zdarzają. 
Czasami wchodzimy na trening 
i zapominamy, że to tylko sparing. 
Ja to rozumiem. Staram się jednak 
nie myśleć o swoim przeciwniku. 
Przygotowywałem się pod mań-
kuta, to trudne, bo nie miałem 
zbyt wielu okazji boksować z le-
woręcznym, ale bez względu na 
to, kto pojawi się w sobotę w rin-
gu, mój cel jest ten sam. Wyjść 
i wygrać – mówi Wilczewski.

11 grudnia w Grodzisku przed 
szansą na zdobycie pierwszego 
tytułu w swojej zawodowej ka-
rierze stanie Dariusz Sęk. W wal-
ce o pas mistrza świata TWBA 
juniorów w wadze półciężkiej 
rywalem Polaka będzie Czech, 
Jindrich Valecky.

Fani boksu zobaczą także naj-
bardziej obiecujących zawodni-
ków młodego pokolenia, w tym 
walczącego w kategorii junior 
ciężkiej Mateusza Malujdę.  
W Grodzisku zmierzy się z bar-
dziej doświadczonym i starszym 

od siebie Litwinem Igorisem 
Boruchem. Kolejny zawodowy 
pojedynek stoczą Norbert Dą-
browski i Chorwat Gordan Glisic. 
– Norbert ciężko pracuje na tre-
ningach. Świetnie zaklimatyzował 
się w grupie. Ma motywacje i wie, 

PRUSZKÓW. Czy miasto pójdzie na rękę amatorom dwóch kółek?

3,75 m 
tyle musi wynosić szerokość drogi, by można było 

na niej dopuścić dwukierunkowy ruch rowerów

co chce osiągnąć. To będzie dla 
niego sprawdzian – zwiększyliśmy 
dystans do sześciu rund, choć to 
dopiero trzecia zawodowa walka 
– mówi Andrzej Gmitruk.

Swoją pierwszą zawodową 
walkę stoczy Michał Starbała. 

W walce zakontraktowanej na 
cztery rundy spotka się z Litwi-
nem Kirilasem Psonko.

Podczas sobotniej gali nie za-
braknie również artystycznych 
emocji. Atmosferę przed walkami 
podgrzewać będą występy grupy 
tanecznej Fabulous Anima.

Honorowy patronat nad 
imprezą objął Grzegorz Bene-
dykciński – Burmistrz Miasta 
Grodzisk Mazowiecki.

Gala boksu zawodowego 
w Grodzisku Mazowieckim, 
11 grudnia w Hali OSiR 
przy ul. Westfala 3a, 
start o godzinie 18.00.

Bilety w cenie są do nabycie 
na stronie www.eventim.pl 
oraz na pływalni miejskiej Wod-
nik 2000 i w Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim, 
a także w Empiku w Jankach 
przy ul. Mszczonowskiej 3 oraz 
w Empiku w Żyrardowie przy 
ul. Hiellego 2.

Joanna Czarnik
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Warsztaty Aktorskie
Bawialnia Artystyczna zaprasza 
dzieci i młodzież na trzymiesięczne, 
bezpłatne warsztaty aktorskie. Za-
jęcia odbywają się w: środy 18.00 
- 19.00 wiek, 9 - 15 lat czwartki, 
17.00 - 18.00 wiek 5 - 9 lat
Miejsce: Andrzeja 1

 PIASTÓW

Ciastko z bajką
Stowarzyszenie Możesz zaprasza 
12 grudnia (niedziela) na koleje 
„Ciastko z bajką”. Gośćmi będą 
uwielbiani od lat - Kulfon i Monika. 
Start godz. 17.30, Bilety 8 PLN, 
Miejsce: Warszawska 24

dla swojej pociechy. 
Start godz. 10:00, Wpisowe dla osób 
prywatnych 15 zł, dla fi rm 50 zł, 
dla kupujących wstęp wolny, 
Miejsce: Andrzeja 1

Sztuczki
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
11 grudnia (sobota) na Pokaz 
fi lmu Andrzeja Jakimowskiego 
„Sztuczki”.
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Archeologiczna Mapa Polski
Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa zaprasza 16 grudnia 
(czwartek) na spotkanie z cy-
klu Archeologiczna Mapa Polski. 
Prof. Zbigniew Kobyliński: Haćki 
– tajemniczy gród na pograni-
czu światów.
Start godz. 18.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

gościem Anna Fatyga. 
Start godz. 20:o0, Bilety 15 i 30 PLN,  
Miejsce: Świerkowa 1

Filharmonia Dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pała-
cyku” to cykl edukacyjny prze-
znaczony dla młodych słuchaczy.
12 grudnia (niedziela) odbędzie 
się spotkanie - „Jesień... z Chopi-
nem i Wieniawski” koncert mu-
zyki kameralnej, wystąpi Kwartet 
Staniendy i soliści. Prowadzenie 
Yaśmina Strzelecka.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

 PRUSZKÓW

Kiermasz Dziecięcy
Bawialnia Artystyczna zaprasza 
11 grudnia (sobota) na Kiermasz 
Dziecięcy. Jeżeli masz zbędne 
ubranka lub zabawki sprzedaj 
je.  A może kupisz coś nowego 

świąteczny Olgi Bończyk”. Kolę-
dy polskie i zagraniczne w prze-
pięknych aranżacjach będą 
niezapomnianym przeżyciem 
dla słuchaczy.
Start godz. 19.00, Bilety 40 i 60 PLN, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

 MILANÓWEK

Koncert Kolęd
Centrum Kultury zaprasza 
12 grudnia (niedziela) na 
koncert kolęd „Anielska mu-
zyka”. Wystąpią: Anna Faber 
-harfa, śpiew, Luiza Figiel -fl et 
poprzeczny, flety ludowe, 

instrumenty perkusyjne, Piotr 
A. Sawicki - skrzypce, śpiew, 
instrumenty klawiszowe. 
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce:  Kościelna 3

 NADARZYN

Mikołajki z teatrzykiem w walizce
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza 11 grudnia (sobota) na 
przedstawienie „Zimowa Bajka”, 
które wprowadzi dzieci w na-
strój mikołajowy.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

 PODKOWA LEŚNA

Scena Kabaretu 
i Ballady Autorskiej
CKiIO zaprasza 11 grudnia (so-
bota) na Scenę Kabaretu i Ballady 
Autorskiej. Gospodarzem wie-
czoru będzie Marek Majewski, 

 GRODZISK MAZ.

Świąteczny Kiermasz Artystyczny
Centrum Kultury zaprasza 
11 grudnia (sobota) na Świą-
teczny Kiermasz Artystyczny. 
W programie: pomysły na ciekawe 
prezenty, wypieki, ręcznie robio-
ne ozdoby. A na dworze wiejskie 
wędliny, grzane wino i gorąca 
czekolada. 
Start godz. 11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Wieczór świąteczny Olgi Bończyk
15 grudnia (środa) w Centrum 
Kultury odbędzie się „Wieczór 

INFORMATOR KULTURALNY 10 grudnia - 16 grudnia

BAL
 SYLWESTROWY

www.mazurkashotel.pl
ul.Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki / kontakt@mazurkashotel.pl , 22 721 47 47

360 pln/os

Znakomity zespół coverowy, DJ
Wykwintne menu mistrzów kuchni MCC

Tort noworoczny

zaprasza na

ł

Warto inwestować w edukację arystyczną
PRUSZKÓW. MDK powrócił do Pałacyku Sokoła

Mają od trzech lat w wzwyż. Pod 
okiem fachowej kadry rzeźbią, 
malują, tańczą, śpiewają, recytują, 
poznają tajniki aktorstwa i smak 
scenicznej adrenaliny. Na chęt-
nych czekają też zajęcia językowe, 
komputerowe i warsztaty dzien-
nikarskie. Mowa o podopiecznych 
Młodzieżowego Domu Kultury 
w Pruszkowie. Po trzech latach 
modernizacji zabytkowego Pała-
cyku Sokoła placówka wróciła do 
swojej dawnej siedziby. Każdego 
dnia udowadnia, że warto inwe-
stować w artystyczną edukację.

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Pruszkowie istnieje już 36 lat. 
Przez ten czas wychował kilka po-
koleń ludzi potrafi ących czerpać 
radość z tworzenia i chcących dzie-
lić się tym z innymi. Normą jest, że 
wychowankowie MDK, którego or-
ganem prowadzącym jest samorząd 
powiatu pruszkowskiego, przypro-
wadzają na zajęcia swoje dzieci. 
Twórcze rozwijanie i poszukiwanie 

czegoś więcej, niż spędzanie czasu 
przed telewizorem, przechodzi z ro-
dzica na dziecko.

Z pokolenia na pokolenie
Dyrektor placówki Danuta Parys 
nie kryje radości, gdy opowiada 
o pałacowej rodzinie. – Ne ma nic 
piękniejszego niż to, że w zajęciach 
uczestniczą kolejne pokolenia. To 
dowód, że nasza praca ma sens – 
mówi Danuta Parys.

Jej zdaniem do MDK nie przycho-
dzą przypadkowe osoby. – Udział 
w naszych zajęciach wymaga po-
święcenia, pracy i dania cząstki 
siebie. Dla dzieci jest to pewnego 
rodzaju dodatkowe obciążenie. 
Ale one czują potrzebę rozwijania 
się i sprawia im to przyjemność 
– dodaje.

Zapytana, z czego jest dumna, 
zaczyna od swoich pracowników, 
bez których MDK nie przyciągałby 
tak dużej liczby dzieci i młodzieży. 
Dodaje, że MDK od zawsze słynął 
z koła plastycznego i teatralnego. 

– To nasza wizytówka. W 2007 r. 
nasza placówka została wybrana 
jako jedna z sześciu najlepszych 
na terenie kraju, jeśli chodzi o dzia-
łalność plastyczną i artystyczną 
– puentuje.

Dla każdego coś innego
Po gruntownym liftingu Pałacyk 
Sokoła już nie straszy swoim 
widokiem. Władze Pruszkowa 
na jego remont wydały 12 mln 
zł. Do zabytkowej rezydencji 
oprócz MDK wprowadziła się też 
z powrotem Państwowa Szkoła 
Muzyczna. Placówki mają dla 
siebie niezależne, funkcjonalne 
pracownie oraz salę koncertową. 
Jej scena pomieści ok. 20-oso-
bową orkiestrę kameralną, zaś 
widownia – ok. 120 osób.

MDK przeprowadzkę do pa-
łacowych wnętrz rozpoczął 21 
listopada. Tym samym pożegnał 
gościnne progi LO im. T. Zana., LO 
im. T. Kościuszki i Klub PSM, gdzie 
w czasie remontu Pałacyku Sokoła 

odbywały się zajęcia poszczegól-
nych kół i sekcji.

Do MDK na zajęcia rytmiki i Ar-
tystycznego Ogniska Opiekuńcze-
go mogą uczęszczać już maluchy 
od trzech lat. Dzieci oswajają się 
ze sztuką, próbują sił w rzeźbie, 

malarstwie. Uczniowie szkoły pod-
stawowej mogą realizować się na 
zajęciach plastycznych, rzeźbiar-
skich, uczyć języków obcych; zaś 
na młodzież gimnazjalną i licealną 
czeka kółko recytatorskie oraz ze-
spół teatralny Studio Bis 2. 

W ciągu 3 lat narybek aktorski 
wystawił premiery: „Bici biją” i „Sy-
tuacja bez wyjścia” Inki Dowlasz, 
„Matka” Jerzego Szaniawskiego 
i „Uczone białogłowy” Moliera. Zaś 
w soboty w pracowni plastycznej 
zbiera się grupa Klubu Artystów 
Plastyków „Sztuka”.

Plany i marzenia
Pałacowa brać przygotowuje się do 
wydarzenia, jakim będzie koncert 
recytatorski twórczości Czesława 
Miłosza. Zaplanowany jest na 
17 grudnia 2010 r. na godz. 18.00. 
Utwory noblisty zaprezentuje 
młodzież ze szkół z powiatu prusz-
kowskiego, wyłoniona w drodze 
przesłuchań. Dyrektor Danuta Pa-
rys zapytana o plany na przyszłość 
nadmienia, że chciałaby rozszerzyć 
działalność, m.in. poprzez utwo-
rzenie teatru dla dzieci i zespołu 
wokalnego dla najmłodszych. 
Jednak do tego potrzebne są do-
datkowe etaty pedagogiczne.                                    

(KAM)
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Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Muzeum Dulag 121 
można zwiedzać 
nieodpłatnie

Odśnieżanie dachów i chodników 
w naszym własnym interesie

Powiat Pruszkowski trzeci na Mazowszu

Do końca marca 2011 r. Można 
zwiedzać nieodpłatnie Muze-
um Dulag 121 w Pruszkowie. 
Starostwo Powiatu Pruszkow-
skiego zachęca do odwiedze-
nia tej nowej multimedialnej 
placówki, która dokumentuje 
losy tysięcy warszawiaków 
wypędzonych ze stolicy po 
Powstaniu Warszawskim.

Muzeum Dulag 121 powstało na 
terenie Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego. Na tym tere-
nie bezpośrednio po Powstaniu 
Warszawskim zorganizowano 
obóz przejściowy (niem. Dur-
chgangslager – w skrócie Dulag) 
dla tysięcy mieszkańców stolicy, 
których w trakcie powstania i po 
jego upadku wysiedlano z War-
szawy. Z pomocą więzionym 
tu warszawiakom przychodzili 
mieszkańcy Pruszkowa i okolic, 
którzy narażając życie dostarczali 
im żywność, pomoc medyczną 
i organizowali ucieczki.

Zorganizowane przez Staro-
stwo Pruszkowskie muzeum, to 
nowoczesna ekspozycja, skła-
dająca się z pięciu części. Są one 
poświęcone Powstaniu Warszaw-
skiemu, exodusowi Warszawy 
po upadku powstania, funkcjo-
nowaniu obozu przejściowego 
w Pruszkowie, pomocy dla obozu 

Pierwsze intensywne opady 
śniegu spowodowały, że po 
ulicach miejscowości naszego 
powiatu trudno się poruszać. 
I to nie dlatego, że śniegu 
nasypało szczególnie dużo, 
ale dlatego, że właściciele 
nieruchomości nie przestrze-
gają obowiązku odśnieżania 
chodników przy ich pose-
sjach. Nie wszyscy właści-
ciele zwracają też uwagę na 
dachy swoich nieruchomości, 
na których tworzą się wielkie 
sople zagrażające bezpieczeń-
stwu pieszych.

Starosta Pruszkowski przypo-
mina wszystkim właścicielom 
nieruchomości o obowiąz-
ku odśnieżania chodników 
przylegających do ich pose-
sji. Obowiązek taki nakłada 
na właścicieli nieruchomości 
art. 5, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z 13 
września 1996 r. o utrzymaniu 

III miejsce wśród powiatów woj. 
Mazowieckiego zajął Powiat 
Pruszkowski pod względem zda-
walności uczniów podczas prób-
nych egzaminów maturalnych 
z matematyki. Odbyły się one 3 

oraz ostatniemu okresowi jego 
działalności. Zgromadzono tu 
wiele eksponatów – oryginalnych 
przedmiotów z obozu. Jednym 
z elementów scenografi cznych 
ekspozycji jest kanał (taki sam 
jak w halach warsztatów kolejo-
wych, w których przetrzymywa-
no warszawiaków) wypełniony 
przedmiotami, które wypędzeni 
przynieśli ze sobą do obozu – 
walizkami, tobołami z pościelą 
i odzieżą, naczyniami, zabawkami 
itd. Rozwinięciem części poświę-
conych funkcjonowaniu Dulagu 
121 i pomocy dla więzionych tu 
osób są prezentacje multimedial-
ne. Także w kinie znajdującym 
się na ekspozycji wyświetlane są 
fi lmy i prezentacja fotografi i.

Otwarte 1 października 
Muzeum Dulag 121 miało być 
udostępnione nieodpłatnie do 
zwiedzania do końca tego roku. 
Jednak podczas ostatniej sesji 
Rady Powiatu minionej kaden-
cji, radni postanowili wydłużyć 
okres nieodpłatnego zwiedzania 
do końca marca 2011 r.

Muzeum Dulag 121 w Pruszko-
wie przy ul. 3 Maja 8a jest czynne 
we wtorki, środy, czwartki i so-
boty w godz. 12.00–17.00 oraz 
w niedziele w godz. 10.00–15.00. 
W poniedziałki i piątki muzeum 
jest nieczynne.

czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. Z 2008 r. Nr 05, 
poz. 236 z późn. zm.)

listopada. Uczniowie z ponadgim-
nazjalnych szkół Powiatu Prusz-
kowskiego uzyskali zdawalność 
na poziomie 73,02 proc. i ustępują 
tylko maturzystom z powiatów 
zwoleńskiego (I miejsce – 74,79 

Co się stanie, gdy chodnik 
nie zostanie odśnieżony, ła-
two sobie wyobrazić. Zalegają 

Radni IV kadencji Rady Powia-
tu Pruszkowskiego wybrali na 
stanowisko Starosty Powiatu 
Elżbietę Smolińską, ktora peł-
niła tę funkcję w poprzedniej 
kadencji samorządu.

W tajnym głosowaniu imiennym 
Elżbieta Smolińska uzyskała 
wynik: 16 głosów za, 10 prze-
ciwnych. Jej kontrkandydat do 
stanowiska starosty, Zdzisław 
Sipiera, uzyskał wynik: 10 głosów 
za, siedem przeciw, a dziewięciu 
radnych wstrzymało się od gło-
su. – B ardzo dziękuję za kolejny 
wybór. To dowód państwa zaufa-
nia. Postaram się go nie zawieść 
– mówiła Elżbieta Smolińska.

Podczas inauguracyjnej se-
sji nowej Rady Powiatu, która 
odbyła się 2 grudnia, radni zło-
żyli ślubowanie i wybrali także 
przewodniczących rady. Funk-
cję przewodniczącej rady pełnić 
będzie Urszula Wojciechowska, 
a wiceprzewodniczących – Maria 
Cybulska, która byłą wiceprze-
wodniczącą rady poprzedniej 
kadencji oraz Zbigniew Makow-
ski, były przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów.

– W sercu czuję radość, ale 
i mam poczucie odpowiedzial-
ności jaka na mnie teraz spoczy-
wa – mówiła po wyborze nowa 
przewodnicząca Wojciechow-
ska. Zapytana, czy jest coś, co 
chciałaby wnieść do klimatu 
przyszłych sesji, przyznała: – 
Może trochę mniej dywagacji 
i oratorskich popisów, a więcej 
meritum – dodała.

Funkcję wicestarosty radni po-
wierzyli Agnieszce Kuźmińskiej, 
która w poprzedniej kadencji 
pełniła funkcję zastępcy wójta 
gminy Nadarzyn. Etatowym 
członkiem Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego została powoła-
na Hanna Kuran, która pełniła tę 
funkcje w poprzedniej kadencji. 
Na dwóch pozostałych członków 
Zarządu Powiatu Pruszkowskie-
go, radni wybrali Edwarda Wal-
czaka i Lecha Kuleszę.

Radni zrezygnowali z wybie-
rania przewodniczącego, wice-
przewodniczącego, sekretarza 
i członków Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Pruszkowskiego. 
Wybory te zostaną przeprowa-
dzone po ukonstytuowaniu się 
klubów radnych.

na nim śnieżne zaspy, które 
utrudniają, a niekiedy wręcz 
uniemożliwiają przejście 
chodnikiem. Łatwo także 
o wypadek. Dlatego Starostwo 
Pruszkowskie apeluje o właś-
ciwe utrzymanie chodników 
w okresie zimowym oraz 
o bieżące usuwanie śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości.

Starostwo Powiatowe 
w Pruszkowie apeluje także, 
by regularnie odśnieżać dachy 
nieruchomości. Zalegający na 
dachach śnieg może być przy-
czyną katastrofy budowlanej. 
Gdy przychodzi odwilż, spa-
dające z dachu kawały śniegu 
mogą doprowadzić do tragicz-
nego wypadku. Podobnie jest 
z soplami, tworzącymi się na 
krawędzi dachów. Obowiązek 
ich usuwania spoczywa na właś-
cicielach nieruchomości.

proc.) i kozienickiego (II miejsce – 
73,32 proc.) oraz uczniom ze szkół 
warszawskich, którzy osiągnęli 
wynik 73,81 proc.

Za poprawne rozwiązanie 
wszystkich zadań w arkuszu 

egzaminacyjnym uczeń mógł uzy-
skać maksymalnie 50 punktów. 
Zdający, którzy uzyskali 15 i więcej 
punktów, egzamin zdali, ponie-
waż uzyskali co najmniej 30 proc. 
punktów możliwych do uzyskania.

Radni IV kadencji Rady Powiatu Pruszkowskiego. 



 W ubiegły weekend zakończył 
się pierwszy etap Świątecznej 
Zbiórki Żywności. Spieszymy 
Państwa poinformować, że 
mieszkańcy Brwinowa stanęli 
na wysokości zadania i ofi arnie 
uczestniczyli w akcji. W ciągu 
całego weekendu udało się 
bowiem w Brwinowie zebrać 
372 kilogramy żywności, która 
chwilę przed świętami trafi  dla 
kilkudziesięciu (!) potrzebują-
cych rodzin. A wszystko to rów-
nież dzięki wytrwałości zaledwie 
dziewięciu harcerzy 29. Mazo-
wieckiej Drużyny Harcerskiej.

Nie jest to jednak koniec akcji, 
przed nami jeszcze dwa tygo-
dnie zbiórki produktów żyw-
nościowych. Specjalne kartony 
pozostaną w ośmiu sklepach 
Brwinowa i nadal będzie można 
wspierać akcję „Zostań Świę-
tym Mikołajem”.

Nadal zachęcamy więc Pań-
stwa do ofiarowania potrze-
bującym rodzinom produktów 

żywnościowych takich jak ma-
karony, konserwy, mąka, cukier, 
słodycze oraz innych artykułów 
o długim terminie przydatności 
do spożycia. Być może również 
w następną sobotę harcerze 
pojawią się w kilku brwinow-
skich sklepach, aby zachęcać 
do udziału w akcji.

Zapraszamy więc do dalsze-
go udziału w akcji ciesząc się 
jednocześnie, że mieszkańcy 
Brwinowa pokazali, że potra-
fi ą wspólnie sprawić, by kilka-
dziesiąt rodzin mieszkających 
tuż obok nas miało weselsze 
święta a na twarzach dzieci 
obdarowanych słodkościami 
zagościł uśmiech.

Więcej informacji na:
www.brwinow.pl 

Marcin Sikora 29. Mazowiecka 
Drużyna Harcerska Hufi ec 

Pruszków, 
Chorągiew Stołeczna Związku 

Harcerstwa Polskiego

Arkadiusz Kosiński Burmistrzem 
Gminy Brwinów!

Czytelnikom WPR-u przedstawia-
my nowo wybranego Burmistrza 
Gminy Brwinów. 

Arkadiusz Kosiński ma 38 lat. 
Jest żonaty, ma troje dzieci. Ukoń-
czył Politechnikę Warszawską 
(Wydział Elektroniki i Technik 
Informacyjnych). 

Ma duże doświadczenie zawo-
dowe na stanowisku projektanta 
i kierownika pracowni projekto-
wej. Posiada uprawnienia do pro-
jektowania bez ograniczeń oraz 
kierowania robotami budowla-
nymi. Zdobywał doświadczenie 
w pracy zawodowej, będąc człon-
kiem Zespołu Konsultantów 
utworzonego przy Mazowieckim 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie oraz konsultantem 
Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa. Obecnie prowadzi własną 
działalność gospodarczą. 

Pan Arkadiusz Kosiński anga-
żował się mocno w działalność 
społeczną na terenie Gminy 
Brwinów m.in. poprzez Przewod-
nictwo w Radzie Rodziców, inicjo-
wanie konsultacji społecznych, 
członkostwo w Stowarzyszeniu 
na Rzecz Wszechstronnego Roz-
woju Dzieci i Młodzieży Gminy 
Brwinów „Różowe Okulary”, 
Towarzystwie Przyjaciół Brwi-
nowa. Aktywnie działał także  
w Komitecie ds. Przygotowania 
Obchodów 90. Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości oraz 20. 
Rocznicy Odbudowy Pomnika 
Niepodległości, Komitecie ds. 
przygotowania obchodów 70. 
rocznicy Bitwy pod Brwinowem.

Współzałożyciel i prezes Sto-
warzyszenia Projekt Brwinów. 
Nowemu Burmistrzowi życzymy 
realizacji zamierzeń.

Skład Rady Miejskiej 
VI kadencji:

• Baranowski Mariusz Paweł 
KWW Arka Kosińskiego 
„Dobro wspólne”

•    Bartosik Zbigniew Tadeusz 
KWW Razem dla Rozwoju 

•     Chrzanowska Wanda Teresa 
KWW Razem dla Rozwoju

•     Falkowski Krzysztof 
       KWW Razem dla Rozwoju 
•     Górniak Aldona 
      KWW Wspólnota Gminy
• Guzik Andrzej 
      KWW Wspólnota Gminy
•     Krzemiński Dariusz Sławomir 

KWW Razem dla Rozwoju
• Kucharska Małgorzata 
      Mirosława 
      KWW Razem dla Rozwoju
• Kurządkowski Zbigniew Adam 

KWW Arka Kosińskiego 
      „Dobro wspólne”
• Motyczyński Stanisław Franci 

szek KWW Wspólnota Gminy
•     Nowocień Jarosław Piotr 
      KWW Wspólnota Gminy

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 729 59 06, e-mail: brwinow@brwinow.pl
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POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 511 738 104

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

Gimazjum 
Społeczne 

• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej

• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób

• 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, szachy
• 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

tałcące

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

• Olenderek Marek Adam 
      KWW Wspólnota Gminy
•      Precigs Andrzej Cezary 
        KW Platforma Obywatelska RP
•      Rakowiecki Sławomir Wac-

ław KWW Wspólnota Gminy
• Rybka Alfreda Henryka 
       KW Platforma Obywatelska RP
•    Sitnik Jadwiga Marianna 

KWW Wspólnota Gminy
• Szmyt Maciej Wiktor 
      KWW Arka Kosińskiego 
      „Dobro wspólne”
•     Tybuś Henryk 
       KWW Wspólnota Gminy
• Wysocki Rafał Artur 
      KWW Arka Kosińskiego 
     „Dobro wspólne”
• Van de Boel Sophia 
      Maria Theodora 
       KW Platforma Obywatelska RP
•     Zieliński Mieczysław Jan 
      KWW Razem dla Rozwoju
     Radni V kadencji, którzy ponow-
nie otrzymali mandat radnego.

Ewa Wierzgała 
Sekretarz Gminy Brwinów

BRWINÓW. W II turze wyborów samorządowych, które odbyły się 5 grudnia br., mieszkańcy Gminy Brwinów 
wybrali nowego Burmistrza w drodze demokratycznego głosowania. Został nim Pan Arkadiusz Kosiński, 
zgłoszony przez KWW Arka Kosińskiego „Dobro Wspólne”. W drugiej turze wyborów pokonał Krzysztofa 
Falkowskiego, pełniącego w V kadencji Rady Miejskiej funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Akcja „Zostań 
Św. Mikołajem” 
wciąż trwa!

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



 PRACA

 dam pracę

Carrefour Market Pruszków Powstańców 
zatrudni pracowników na stanowisko 
Kasjer/Sprzedawca. 
Oferujemy:
 *zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
na cały etat;
* bogaty pakiet socjalny.
Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt z kierownikiem sklepu 
tel. 22 759-65-77 
lub przesłanie CV na adres:  
Carrefour Market Pruszków Powstańców, 
ul. Powstańców 44, Pruszków

Firma sprzątająca przyjmie 
do pracy na terenie Nadarzyna 
Panów z uprawnieniami na ciągnik. 
Kontakt od 9-11, 
nr tel. 32 222 14 54

Solid Security Sp. z o.o. zatrudni:
licencjonowanych pracowników 
ochrony fi zycznej
(praca na terenie: Żyrardówa,
Sochaczewa,Błonia i okolic)
oczekujemy:
- niekaralności,
- licencji pracownika ochrony fi zycznej,
- doświadczenie w pracy w ochronie 
mile widziane,
zgłoszenia:
664-197-995, 605-890-193, 
667-780-523, 604-208-859
nielicencjonowanych pracowników 
ochrony fi zycznej
(praca na terenie Pruszkowa i okolic)
oczekujemy:
- niekaralności
zgłoszenia: 
500-161-594
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Jak zamówić ogłoszenie:   W biurze ogłoszeń: Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7 (w godz. 8.00 - 16.00),

Telefonicznie: 22 728 18 64 lub 600 924 925,    E-mailem:  ogloszenia@gazetawpr.pl

www.reklama.wpr24.pl

 509-867-330
792-727-466
WWW.SZMIGA-KOLASA.PL

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRONRefundacja: NFZ, PCPR, PFRON
Pruszków, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)
Piastów, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, śr. i pt. 8-15)
Ożarów Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

tel. (22) 723 43 30
kom: 509 853 674

www.asmed.org.pl

tel 603 793 299 
www.fi nkas.pl

kredyty 
hipoteczne  

doradca 
kredytowy

Poszukuję konsultantek do współpracy 
w fi rmie kosmetycznej 
kom.794125961  

 szukam pracy

Podejmę się sprzątanie w Pruszkowie 
i okolicach 511 738 104  

PODEJMĘ PRACĘ CHAŁUPNICZĄ 
(z wyjątkiem szycia)  
509 683 032

 NIERUCHOMOŚCI

 kupię

Budowlaną przy PKP 120000zł  511980315  

 sprzedam

Atrakcyjna działka budowlana 1000m 
w Pruszkowie koło Komorowa 600 tyś. 
602 73 56 74

 NAUKA

Angielski, rosyjski, ukraiński, 
profesjonalne korepetycje, tłumaczenia 
509 359 659

 AUTOMOTO
 kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis 502 534 080 

Kasacja pojazdów – złomowanie, 
22 723 46 66, 501-139-173, www.szrotkasacja.pl

  SPRZEDAM

EKOGROSZEK - NISKA CENA, 
MINIMUM 5 TON, 515-713-421, 691-830-568 

 USŁUGI

ANTENY MONTAZ SERWIS  603375875 

Anteny Sat – 530 528 716 Expressowo

DOMOFONY VIDEODOMOFONY 603375875 

DOMOFONY VIDEODOMOFONY 603375875 

Elektryk z uprawnieniami, solidnie, 600 880 199 

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA. 
TANIO, SZYBKO. WOLNE TERMINY 
503 118 140 

Glazura, remonty, łazienka   510 610 743 

GLAZURA, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ TEL. 696951187 

Gładź, malowanie, remonty  510 044 357 

Kompleksowa prawna i księgowa obsługa fi rm, 
doradztwo, rejestracja spółek, zmiany w KRS, 
odpisy w 24h, wszystkie formalności w US, 
US, ochrona znaków towarowych. 
Duże doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel 603-128-725, e-mail: tel.ex@wp.pl 

MAZO zamiast warcabów czy szachów  
www.mazo2010.republika.pl 

Meble na wymiar, szafy, garderoby, inne. 
www.meblecreo.pl  tel. 606 137 815

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

POSPRZĄTAM 
-DOM, MIESZKANIE, BIURO
PRUSZKÓW I OKOLICE. 511 738 104  

Posprzątam
- biura
Naszym celem jest profesjonalizm 
i zadowolenie klienta 504-918-604

SCHODY, tanio, Tel. 0-721-420-449 

Szycie fi ran, zasłon, lambrekinów, narzut, 
rolet rzymskich. Pruszków 
502-286-273  

Świadectwa Energetyczne  515-140-455 

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TANIO!!! 
692-550-555

Uczciwie remonty kompleksowo 790712230

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

Usługi gazowo-hydrauliczne, sprzedaż, 
montaż urządzeń gazowych 602 635 150

Usługi hydrauliczne. 
Pełen zakres.Solidnie. 
tel.0602681344 

Usługi glazurnicze 609 316 765 

Wycinki alpinistyczne drzew 513 826 695

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
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SERWIS BLACHARSKO - LAKIERNICZY:
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 246, 022 87 30 244

AUTORYZOWANY SERWIS:
pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 863 60 06 , 022 87 30 222

SALON FIRMOWY FRANCE AUTOMOBILES
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 87 30 240, 022 87 30 241; e-mail: automobiles@peugeot.com.pl

SALON FIRMOWY ZAPRASZA: poniedziałek-piątek godz. 9.00-19.00; sobota godz. 9.00-15.00

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
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