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REGUŁY. Dojazd do 
ul. Zielonej w Regułach 
w gminie Michałowice 
bardziej przypomina 
warunki panujące na 
rajdzie terenowym 
niż na drodze 
prowadzącej do osiedla 
w podwarszawskiej 
miejscowości. Kilku 
kierowców już przypłaciło 
jazdę tamtędy 
uszkodzeniem samochodu. 
Teraz, kiedy dodatkowo 
na drodze leży śnieg, jest 
jeszcze niebezpieczniej. 
Mieszkańcy proszą 
gminę o zrobienie 
dojazdu do ich domów od 
strony Pruszkowa.

O problemach z dojazdem 
do ul. Zielonej pisaliśmy już 
w sierpniu. Wówczas sprawa 
dotyczyła blokowania drogi 

Walka o przejazd

przez budującego osiedle de-
welopera – fi rmę Graw-Bud 
i jej kolejne wcielenia. Przez 
działania fi rmy, mieszkańcy 

ul. Zielonej zamiast kilkudzie-
sięciu metrów do najbliższej 
utwardzonej drogi w prusz-
kowskich Malichach, muszą 

jeździć ok. 1,5 km przez pola 
do al. Powstańców Warszawy 
w Regułach.
» więcej na str 4

PIERWSZA SETKA ZA NAMI!             Staliśmy się częścią życia mieszkańców regionu.  Czytaj więcej str 2 
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Jeśli budżet pozwoli
Przyszłoroczny budżet powia-
tu pruszkowskiego przewiduje 
więcej pieniędzy na inwestycje 
drogowe, ale mniej na utrzy-
manie dróg. Prawie 1 mln zł 
więcej niż w tym roku chce 
przeznaczyć starostwo powiatu 
pruszkowskiego na inwestycje 
drogowe w 2011 r. Mniej pie-
niędzy będzie za to na usługi 
związane z utrzymaniem dróg. 
Nakłady na remonty mają się 

utrzymać na mniej więcej tym 
samym poziomie.
» więcej na str 4
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Czytelnicy mają właśnie w rę-
kach setne wydanie WPR. Za 
kilka dni portal WPR24.pl ob-
chodzi swoje pierwsze urodzi-
ny. Niedawno obchodziliśmy 
także pięcio-lecie działalno-
ści wydawnictwa. Grudzień 
to dla wydawnictwa WPR 
miesiąc szczególny.

Andrzej Rodys: 
Co zmieniło się od czasu 
pierwszego numeru WPR?

Maciej Skoczylas: Oj, prak-
tycznie wszystko. Zaczy-
naliśmy w niewielkim 
pomieszczeniu na dziewiątym 
piętrze osiedlowego bloku. 
Na 24 mkw. znajdowała się 
redakcja, biuro reklamy, studio 
grafi czne, magazyn i sala kon-
ferencyjna. Redaktor naczel-
ny pisał teksty, robił korektę, 
odpowiadał za przygotowanie 
grafi czne, łamanie i skład ga-
zety. Wydawca gazety był też 
kolporterem i specjalistą ds. 
reklamy. Wszyscy zajmowali 
się wszystkim. Tak powstało 
kilkadziesiąt pierwszych nu-
merów gazety. 

Kiedy więc czasopismo 
o zasięgu miejskim 
zmieniło się w poczytny 
tygodnik regionalny?

Trudno wskazać konkretną 
datę. Rozwój gazety nastę-
pował w sposób ciągły. Przez 
ostatnie trzy lata konsekwen-
tnie zwiększaliśmy nakład ga-
zety i jej zasięg. Szukaliśmy 
nowych punktów dystrybu-
cyjnych, aby nasi czytelnicy 
mogli znaleźć WPR w pobli-
skim sklepie czy urzędzie. 
Dwukrotnie zmienialiśmy też 
cykl wydawniczy, najpierw 
z miesięcznika na dwutygo-
dnik, a we wrześniu tego roku 
na tygodnik. W międzycza-
sie przeprowadziliśmy się do 
większej redakcji w centrum 
Pruszkowa. Obecnie zespół 
liczy 10 osób oraz kilku sta-
łych współpracowników. Na 

obszarze powiatów pruszkow-
skiego i grodziskiego WPR ma 
największy nakład ze wszyst-
kich gazet lokalnych. Myślę 
jednak, że za punkt zwrotny 
rozwoju gazety należy uznać 
moment, w którym uruchomi-
liśmy portal WPR24.pl. 

Portal działa dopiero 
od roku. W krótkim czasie 
stał się dość popularny 
w naszym regionie. 
Jest nie tylko medium 
służącym przekazywaniu 
informacji, ale także 
forum wymiany poglądów 
czytelników. Skąd wziął 
się pomysł? 

Kiedy rok temu uruchamia-
liśmy nasz serwis, na rynku 
brakowało portalu, w którym 
mieszkańcy mogliby znaleźć 
aktualne informacje o otacza-
jącej ich lokalnej rzeczywisto-
ści. O tym, że jest nagła awaria 
i w ich domach nie będzie 
wody. O zepsutej ciężarówce, 
która zablokowała drogę i za-
korkowała miasto. Analizując 
statystyki oglądalności, mogę 
śmiało stwierdzić, że WPR24.
pl wypełnił tę lukę i stał się 
częścią życia mieszkańców 

naszego regionu. W ciagu 
tylko ostatniego roku portal 
zanotował ponad 2 miliony 
odwiedzin! Dla porównania 
ofi cjalny serwis miasta Prusz-
kowa w całym wieloletnim 
okresie funkcjonowania od-
wiedziło 1 milion 700 tys. 
osób.

Podczas ostatniej 
kampanii wyborczej WPR 
oskarżano o stronniczość 
polityczną. Co o tym 
sądzisz? 

To tylko utwierdza mnie 
w przekonaniu, że robimy 
dobrą robotę. Przyznam, że 
przez kilka tygodni przed 
wyborami uważnie śledziłem 
blogi i fora internetowe. Nie 
było dnia, kiedy nasza gaze-
ta i portal nie były cytowane. 
Opinie były bardzo różne - od 
skrajnie negatywnych do bar-
dzo pozytywnych. Nasze ma-
teriały wywoływały dyskusje. 
O konkurencyjnych portalach 
i gazetach nikt nie wspominał. 
A co do zarzutów o stronni-
czość polityczną, to nie da się 
uszczęśliwić wszystkich. 

Według mnie gazetę można 
robić na dwa sposoby. Można 

wypracować sobie pewien sche-
mat. Zrobić kilka krótkich rela-
cji najważniejszych wydarzeń 
z ostatnich tygodni. Przyprawić 
to testem samochodu, porada-
mi jak układać gres na tarasie, 
opisem imprezy kulturalnej, 
która odbyła się dwa tygodnie 
wcześniej, czy sprawozdaniem 
z meczu jednej z lokalnych dru-
żyn. Też z przed tygodnia. To 
wszystko trzeba jeszcze tylko 
zmieścić na ośmiu gazetowych 
stronach. Jeśli zostanie wolne 
miejsce, pomoże funkcja kopiuj
-wklej z internetu. I tak od nu-
meru do numeru. 

Jest też druga koncepcja gaze-
ty, którą my przyjęliśmy tworząc 
WPR. Szukamy tematów ambit-
nych. Zadajemy pytania niewy-
godne. Patrzymy decydentom na 
ręce. Zdarza się, że wytykamy 
uchybienia. A przede wszyst-
kim słuchamy czytelników.  Taka 
koncepcja gazety niesie jednak 
za sobą pewne ryzyko. Można 
się pewnym kręgom narazić, 
szczególnie w okresie przedwy-
borczym. Co więc można zrobić, 
aby podważyć wiarygodność 
niewygodnego medium? Przy-
piąć łatkę polityczności, podwa-
żyć wiarygodność przypisująć 
polityczną stronniczość. To jest 

Pierwsza 
setka za nami

 Jak ten czas leci. Kiedy w czerwcu 2005 
roku pisałem premierowego wstępniaka 
do pierwszego wydania WPR nie my-
ślałem, że tak szybko przyjdzie mi pisać 
go do setnego numeru. Gazeta WPR 
ukazywała się wówczas raz w miesiącu, 
łatwo więc było policzyć, że setka na 
okładce powinna pojawić się najwcześ-
niej po ośmiu, dziewięciu latach. A tu 
proszę, chwila, moment i pierwsza setka 
stała się faktem. Może nie jest to jeszcze 
powód, by obchodzić jubileusz, ale okrą-
gła liczba wydań skłania do przemyśleń 
i refl eksji. Tym bardziej, że tak się złożyło 
iż setny numer jest jednocześnie świą-
tecznym, a także ostatnim wydaniem 
WPR w 2010 roku. Od następnego, 
przyszłorocznego znów będziemy zaczy-
nać liczyć od początku, tyle, że z jedynką 
z przodu i dwoma z tyłu. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy naszym Czytelni-
kom zdrowia, szczęścia, pogody ducha, 
wszelkiej pomyślności, najpiękniejszych 
prezentów choinkowych, upojnego 
Sylwestrowego Balu, a w nadchodzącym 
nowym 2011 roku spełnienia najskryt-
szych marzeń, realizacji zamierzeń 
i wytyczonych celów. Nowo wybranym 
władzom życzymy spełnienia wybor-
czych obietnic, radnym godnych diet 
i trafnych decyzji, koalicjantom słabej 
opozycji, opozycjonistom na odwrót, 
policji świętego spokoju, kierowcom 
wyremontowanych dróg i braku korków, 
a służbom drogowym ani grama śniegu 
oraz rychłego nadejścia wiosny. 

A czego moglibyśmy życzyć sobie? 
Właściwie niczego szczególnego. Mniej 
skarg i interwencji prasowych, a więcej 
informacji o rzeczywistych osiągnięciach 
i sukcesach. Jakby to było miło napisać, 
że oddano właśnie do użytku obwodnicę 
Pruszkowa, podpisano porozumienie 
w sprawie wspólnego biletu, uruchomiono 
miejską komunikację, która na dodatek 
działa punktualnie jak szwajcarski 
zegarek, albo że nasi czytelnicy mogą 
wylosować bezpłatne zaproszenie na 
inaugurację festiwalu fi lmowego. Warto 
czasem pomarzyć. Czego i Państwu życzę. 

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl
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oczywista linia obrony, kiedy 
brakuje merytorycznych argu-
mentów. Generalnie uważam, 
że jest to naturalne i wpisane 
w naszą działalność. Problem 
widziałbym raczej, gdyby na-
sze materiały przechodziły 
bez echa. Zastanawiałbym się 
wtedy, czy nie zająć się czym 
innym. 

Jakie WPR ma plany 
na przyszłość?

Przede wszystkim kolejne in-
westycje w internet. Ostatni rok 
pokazał, że na WPR24.pl warto 
było wydać każdą złotówkę. 
Aktualnie kończymy prace nad 
nową wersją oprogramowania, 
która wkrótce pozwoli wdrożyć 
nowe możliwości funkcjonalne. 
Ale niech to zostanie niespo-
dzianką dla czytelników. 

Dziękuję za rozmowę 
i życzę kolejnej setki!

Ja również dziękuję. Dziękuję 
też naszym czytelnikom, że 
wytrwali z nami tyle czasu. 
Dziękuję wszystkim współ-
pracownikom i przyjaciołom, 
bez których WPR nie byłby 
tym, czym jest.

Staliśmy się częścią życia 
mieszkańców regionu

WYWIAD. Z Maciejem Skoczylasem, wydawcą „Gazety WPR”, rozmawia Andrzej Rodys.

Życzy zespół
Gazety WPR i Portalu WPR24



REKLAMA    3GAZETA WPR (100) Piątek, 17 grudnia 2010, www.wpr24.pl

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

Pruszków, ul. Anielin 1 (dawniej Al. Wojska Polskiego 9) Lokal Nr 7  |   pruszkow.anielin@nomasvello.pl   |   tel. 782 951 000 

Grodzisk Mazowiecki,  ul. Sienkiewicza 54  (deptak)  |  grodzisk.sienkiewicza@nomasvello.pl   |   tel. 506 203 207

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 511 738 104
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Połączenie z Błękitną zależy 
od władz Pruszkowa

Jeśli budżet pozwoli

Oddział w Pruszkowie, Al. Wojska Polskiego 31, tel. 22 738 67 40
Oddział w Grodzisku Maz., Pl. Zygmunta Starego 12, tel. 22 720 06 17

KREDYT

PROMOCJA

Dla klientów, którzy w terminie od 22.11. do 22.12.2010 r. skorzystają w naszych oddziałach
z Pożyczki Tu i Teraz - świąteczna choinka w prezencie.

Dojazd do ul. Zielonej w Re-
gułach w gminie Michałowice 
bardziej przypomina warunki 
panujące na rajdzie terenowym 
niż na drodze prowadzącej do 
osiedla w podwarszawskiej 
miejscowości. Kilku kierowców 
już przypłaciło jazdę tamtędy 
uszkodzeniem samochodu. 
Teraz, kiedy dodatkowo na 
drodze leży śnieg, jest jeszcze 
niebezpieczniej. Mieszkań-
cy proszą gminę o zrobienie 
dojazdu do ich domów od 
strony Pruszkowa.

O problemach z dojazdem do ul. 
Zielonej pisaliśmy już w sierp-
niu. Wówczas sprawa doty-
czyła blokowania drogi przez 
budującego osiedle dewelopera 
– fi rmę Graw-Bud i jej kolejne 
wcielenia. Przez działania fi rmy, 
mieszkańcy ul. Zielonej zamiast 
kilkudziesięciu metrów do 
najbliższej utwardzonej drogi 
w pruszkowskich Malichach, 
muszą jeździć ok. 1,5 km przez 
pola do al. Powstańców War-
szawy w Regułach.

Marna droga, 
niebezpieczny wyjazd
– Zrobiono nam co prawda dro-
gę przez pole do al. Powstańców 
Warszawy, ale jest ona słabej jako-
ści, ciągle dziurawa pomimo na-
praw, a teraz przy opadach śniegu 
strach na nią wjeżdżać, żeby się 
nie zakopać – mówi Grzegorz 
Zarzycki, mieszkający przy ul. 

Zielonej. Jak podkreśla, wyjazd 
z polnej drogi w al. Powstańców 
jest bardzo niebezpieczny, bo 
nie ma oznakowania, że jest to 
skrzyżowanie, a w dodatku ktoś 
ustawił tam tablicę informacyj-
ną pobliskiej stacji benzynowej, 
która zasłania widok na al. Po-
wstańców kierowcom, którzy 
chcą na nią wjechać. Nic więc 
dziwnego, że wielu z nich woli 
ryzykować karkołomny przejazd 
przy torach WKD do ul. Błękitnej 
w Malichach, niż narażać się na 
niebezpieczeństwo wypadku 
w al. Powstańców Warszawy.

Przesmyk przy torach
1 grudnia pan Grzegorz, próbu-
jąc wyjechać z ul. Zielonej na 
ul. Błekitną, rozbił samochód. 
– Przejeżdżałem przez zasypa-
ny śniegiem przesmyk wzdłuż 
torów w kierunku ul. Błękitnej. 
Było nierówno, trochę z górki 
i pod kątem w stosunku do osi 

drogi, więc przy próbie hamo-
wania i skrętu w ul. Błękitną 
wpadłem w poślizg i uderzyłem 
w słup na rogu ulic Błękitnej 

i Czarnieckiego – relacjonuje. Wy-
padek niegroźny, ale samochód 
został poważnie uszkodzony.

Kilku mieszkańców ul. Zielo-
nej jeszcze na jesieni udało się 
do urzędu gminy w Michałowi-
cach, by prosić o umożliwienie 
przejazdu z ul. Zielonej w ul. 
Błękitną. Chodzi o to, by można 
było tam poprowadzić drogę 
obok torów kolejki WKD, która 
omijałaby pozostałości po dzia-
łalności Graw-Budu w postaci 
hałd ziemi uniemożliwiających 
przejazd. – Ustaliliśmy z urzęd-
nikami gminy Michałowice, że 
wydzierżawią od kolejki WKD 
pasek ziemi wzdłuż torów, któ-
ry pozwoli na zrobienie prze-
jazdu. To tylko ok. 50 m, a więc 
sprawa prosta i niekosztowna 
– opowiadają mieszkańcy.

Czekanie na Pruszków
– WKD wyraziła zgodę – po-
informował nas Andrzej 

Łuszczyński, kierownik Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Michałowice.

Mieszkańcy zaczynają się nie-
cierpliwić. Ich obawy, że sprawy 
nie zdąży się załatwić przed zimą, 
okazały się uzasadnione. Jednak 
michałowicki urząd zrobił, co 
mógł. Po to, by zapewnić do-
jazd do ul. Błękitnej, potrzebuje 
jeszcze zgody władz Pruszkowa. 
– Wystąpiliśmy do prezydenta 
Pruszkowa o zgodę na włącze-
nie się do ul. Błękitnej i czekamy 
na odpowiedź – dodaje Andrzej 
Łuszczyński. Wygląda więc na 
to, że teraz wszystko zależy od 
pruszkowskich włodarzy.

Według wiceprezydenta Prusz-
kowa Andrzeja Kurzeli, połącze-
nie ul. Błękitnej w Pruszkowie 
z ul. Zieloną w Michałowicach 
ułatwi co prawda komunikację 
mieszkańcom Reguł, ale zwięk-
szy uciążliwości mieszkańcom 
Malich z powodu większego na-
tężenia ruchu. – Zatem ewentu-
alna zgoda na takie rozwiązanie 
będzie musiała być poprzedzona 
analizą, ile i jakie pojazdy będą 
tam jeździły oraz czy istnieje 
możliwość innej organizacji 
ruchu – informuje Andrzej Ku-
rzela. – Niezbędne wydaje się 
również przeprowadzenie kon-
sultacji z mieszkańcami. Może to 
potrwać kilka tygodni – dodaje.

Nawet, jeśli pruszkowskie 
władze wyrażą zgodę, jest mało 
prawdopodobne, by przejazd 
z ul. Zielonej na ul. Błękitną 
dało się wykonać wcześniej niż 
na wiosnę.

Andrzej S. Rodys

REGUŁY.   Mieszkańcy ulicy Zielonej wciąż mają utrudniony 
dojazd do swoich domów.

POWIAT PRUSZKOWSKI.  
Więcej pieniędzy na inwestycje 
drogowe, mniej na utrzymanie 
dróg w 2011 roku.

Prawie 1 mln zł więcej niż 
w tym roku chce przeznaczyć 
powiat pruszkowski na inwe-
stycje drogowe w 2011 r. Mniej 
pieniędzy będzie za to na usłu-
gi związane z utrzymaniem 
dróg. Nakłady na remonty 
mają się utrzymać na mniej 
więcej tym samym poziomie.

Zarząd powiatu planuje wydać 
w 2011 r. na inwestycje drogowe 
8,75 mln zł. To prawie o milion 
złotych więcej niż w tym roku, 
w którym na ten cel wydano ok. 
7,85 mln zł. – Projekt budżetu po-
wiatu zakłada większe nakłady 
na inwestycje drogowe, bo mamy 
więcej zadań do wykonania w tej 
dziedzinie – mówi Elżbieta Smo-
lińska, starosta pruszkowski.

Modernizacje i przebudowy
W planach jest m.in. przebudowa 
skrzyżowania ulic Armii Krajo-
wej i Księcia Józefa w Pruszkowie 
i zamontowanie tam sygnalizacji 
świetlnej. Starostwo chce także, 
by sygnalizacja świetlna znalazła 
się na drogach powiatowych przy 
sześciu szkołach: na ulicach Plan-
towej i Promyka w Pruszkowie, 
ulicach Wilsona i Piłsudskiego 
w Brwinowie, w Ładach w gminie 
Raszyn i w Komorowie na ul. M. 
Dąbrowskiej. Ma zostać zmoder-
nizowany most na rzece Zimna 
Woda w ciągu ul. Powstańców 
Warszawy w Brwinowie. Także 
w Brwinowie ma zostać zmo-
dernizowana ul. Sportowa. Pro-
wadzony będzie też drugi etap 

modernizacji ul. Grodziskiej. 
W Nadarzynie planowane jest za-
kończenie przebudowy ulic War-
szawskiej i Mszczonowskiej, a w 
gminie Michałowice ma powstać 
nowe rondo na skrzyżowaniu ulic 
Brzozowej i Komorowskiej.

Elżbieta Smolińska zastrzega 
jednak, że te plany mogą ulec 

zmianie, bo wszystko jak zawsze 
zależy od dochodów powiatu. – 
Jeśli pieniądze z podatków nie 
będą wpływać do budżetu po-
wiatu tak, jak powinny, to będzie 
trzeba te plany zmieniać w ciągu 
roku – mówi.

Dużo zależy od zimy
O ponad pół miliona złotych 
mniej przeznaczy powiat w 2011 
r. na usługi związane z utrzyma-
niem dróg. W tym roku prze-
znaczono na ten cel 2,05 mln zł, 
a na przyszły zaplanowano 1,5 
mln zł. Do tej grupy wydatków 
należą; odśnieżanie dróg, malo-
wanie, sprzątanie, koszenie tra-
wy w pasie drogi i konserwacja 
zieleni (w tym drzew). Zdaniem 
Sławomira Walendowskiego, 
zastępcy szefa Wydziału Inwe-
stycji i Drogownictwa Starostwa 
Powiatu Pruszkowskiego, dużo 
zależy od tego, jaka będzie zima, 
bo większość pieniędzy idzie na 
odśnieżanie dróg. – Jeśli trzeba 
będzie wydać na ten cel dużo, to 
mniej wydamy na konserwację 
zieleni – dodaje Walendowski. 
– Ale w ostatnich latach spore 
sumy przeznaczaliśmy na kon-
serwację zieleni, więc w nad-
chodzącym roku te wydatki nie 
będą takie pilne – tłumaczy.

Remonty bez zmian
Na remonty dróg powiat za-
mierza przeznaczyć blisko 4,31 
mln zł. W tej dziedzinie wydatki 
pozostają na podobnym pozio-
mie, jak w kończącym się roku. 

Sławomir Walendowski infor-
muje, że remonty będą polegać 
głównie na wykonywaniu tzw. 
nakładek na zniszczonych frag-
mentach nawierzchni. – Wyko-
nanie kilkumetrowej nakładki 
to lepszy sposób niż łatanie 
pojedynczych dziur – wyjaśnia. 

(ASR)

1,5 km 
to odległość, jaką mieszkańcy ul. Zielonej

muszą pokonać przez pola, aby dojechać

do ul. Powstańców Warszawy

8,75 mln zł 
przewiduje projekt budżetu powiatu 

na inwestycje drogowe w 2011 r.

Jedną z najważniejszych inwestycji będzie kontynuacja 
przebudowy ul. Grodziskiej w Brwinowie. [Fot. ASR]
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Koszykarz odpowiedzialny za fundusze UE?
PRUSZKÓW.  Na trzeciej 
w tej kadencji sesji Rady Mia-
sta Pruszkowa radni podjęli 
uchwały w sprawie powo-
łania składów osobowych 
i przewodniczących komisji. 
Funkcje zostały podzielone 
pomiędzy dwa koalicyjne 
ugrupowania: Samorządowe 
Porozumienie Pruszkowskie 
oraz Prawo i Sprawiedliwość. 
W podziale samorządowe-
go tortu najbardziej dziwi 
wybór przewodniczącego 
komisji Funduszy i Integra-
cji Europejskiej.

PRUSZKÓW. 10 grudnia 
przy ul. Sadowej w budyn-
ku wielorodzinnym wybuchł 
pożar. Jedna osoba zginęła, 
jedna osoba została ranna. 
Ewakuowano 45 osób.

Do pożaru doszło około godzi-
ny 6.00 w dzielnicy Malichy 
w Pruszkowie. Spłonęło miesz-
kanie w budynku wielorodzin-
nym przy ul. Sadowej. – Pożar 
wybuchł na czwartym piętrze, 
w obrębie jednego mieszkania. 
Ewakuowano 45 osób – informuje 
mł. kpt. Karol Kroć z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie. W po-
żarze zginęła jedna osoba, jedna 
została przewieziona do szpitala. 
Aktualnie biegli prowadzą działa-
nia mające na celu ustalenie przy-
czyn zdarzenia.                     (EmEs)

Spłonęło mieszkanie na czwartym piętrze w budynku wieloro-
dzinnym przy ul. Sadowej.  [FOT. BS]

Na czwartkowej (9 grudnia) se-
sji radni obradowali w pełnym 
składzie. Andrzeja Kurzelę, 
który złożył mandat radnego 
na rzecz objęcia stanowiska 
wiceprezydenta Pruszkowa, 
zastąpił Krzysztof Biskupski. - 
Pytano mnie dlaczego kandydo-
wałem do rady, skoro było duże 
prawdopodobieństwo, że Jan 
Starzyński zostanie ponownie 
wybrany na urząd prezydenta 
miasta i zaproponuje mi współ-
pracę. Otóż jest dla mnie bardzo 
ważne, aby pełnić tę funkcję 
także z nadania mieszkańców 

– wyjaśniał podczas poprzedniej 
sesji RM wiceprezydent Kurzela.

Głównymi punktami III se-
sji RM były uchwały w sprawie 
powołania składów osobowych 
poszczególnych komisji oraz ich 
przewodniczących. Funkcje roz-
dzielone zostały pomiędzy dwa 
koalicyjne ugrupowania. Radni 
Samorządowego Porozumienia 
Pruszkowskiego otrzymali 6 z 7 
funkcji przewodniczących komi-
sji. Przewodniczącym Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej 
został Krzysztof Biskupski, 
chirurg w Szpitalu Kolejowym 

w Pruszkowie. Za fi nanse i bu-
dżet odpowiedzialny będzie 
Józef Moczuło, zawodowo in-
żynier i dyrektor techniczny 
w spółce MZO. Objął on funk-
cję przewodniczącego Komisji 
Skarbu, Budżetu i Finansów. 
Mieczysław Maliszewski, właś-
ciciel fi rmy cateringowej będzie 
odpowiadał za Komisję Prawa, 
Administracji i Bezpieczeń-
stwa. Komisja Oświaty, Kultury 
i Sportu przypadła Krystynie 
Szydłak, byłej dyrektor  L.O. 
im. T. Zana. Komisją Rewizyj-
ną zawiadywał będzie Jarosław 

Olszak, wykładowca Politechni-
ki Warszawskiej. 

Najbardziej zaskakujący jest nie-
wątpliwie wybór przewodniczą-
cego Komisji Rozwoju, Funduszy 
i Integracji Europejskiej. W zeszłej 
kadencji funkcję tę sprawował Se-
bastian Ciesielski, słynny radny 
„vafancullo”, który w tych wybo-
rach starał się o mandat radnego 
powiatowego. Pruszków, o czym 
pisaliśmy kilkakrotnie w ostat-
nich miesiącach, wypada kiepsko 
w rankingach skuteczności pozy-
skiwania funduszy europejskich. 
Tym bardziej dziwi więc wybór 

nowego przewodniczącego ko-
misji, którym został Jacek Ryb-
czyński, zawodowy koszykarz, 
nauczyciel WF w pruszkowskim 
gimnazjum i asystent trenera ze-
społu Lider Pruszków. 

Prawo i Sprawiedliwość, lo-
kalny koalicjant SPP w podziale 
samorządowego tortu, otrzymał 
jeden kawałek. Przewodniczą-
cym Komisji Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska 
został Mariusz Deptuszewski, 
który tę funkcję sprawował już 
w poprzedniej kadencji. 

Maciej Skoczylas

Do niedzieli plakaty 
wyborcze muszą zniknąć

Jedna osoba zginęła w pożarze w Malichach

REGION.  Pełnomocnicy wyborczy jeszcze nie wywiązali 
się ze swoich obowiązków

Mnóstwo plakatów, banerów, 
haseł i drobnych ulotek wybor-
czych wciąż wisi na budynkach, 
parkanach, słupach ogłoszenio-
wych oraz w witrynach sklepo-
wych miejscowości w powiatach 
pruszkowskim i grodziskim. 
Wszystkie one powinny zniknąć 
do 19 grudnia.

Obowiązek usunięcia plaka-
tów, haseł i urządzeń ogłosze-
niowych zainstalowanych do 
prowadzenia kampanii wybor-
czej spoczywa na pełnomocni-
kach komitetów wyborczych. 
W myśl ordynacji wyborczej, 
pełnomocnicy mają czas na 
usunięcie tego wszystkiego do 
30 dni po zakończeniu kampanii 
wyborczej. Zgodnie z prawem, 
kampania wyborcza kończy 
się na 24 godziny przed dniem 
wyborów, które w tym roku od-
były się 21 listopada. A więc do 

19 grudnia wszelkie materiały 
wyborcze, które jeszcze wiszą 
porozlepiane na murach, ogro-
dzeniach i słupach, muszą znik-
nąć. Zaniechanie ich usunięcia 
jest naruszeniem prawa.

Ordynacja wyborcza nakłada 
na pełnomocników komitetów 
wyborczych odpowiedzialność 
administracyjną oraz za wykro-
czenia, jeśli nie wywiążą się oni 
z ciążącego na nich obowiązku 
usunięcia tych materiałów.

W przypadku, jeżeli pełno-
mocnik komitetu wyborczego 
nie usunie plakatów, haseł 
i urządzeń wyborczych, wójt, 
burmistrz lub prezydent wszczy-
na postępowanie administracyj-
ne z urzędu. Nakazuje wówczas 
usunięcie tych materiałów wy-
borczych, a kosztami obciąża 
pełnomocnika komitetu wybor-
czego. Niezależnie od sankcji 

administracyjnych, pełnomoc-
nicy mogą się spodziewać także 
odpowiedzialności za wykrocze-
nie – grzywny, która wynosi od 
20 zł do 5 tys. zł.

Jeżeli pełnomocnik nie usu-
nie materiałów wyborczych 
swojego komitetu z obiektów 
należących do spółdzielni, 
wspólnoty mieszkaniowej lub 
innego podmiotu, wówczas 
musi liczyć się także z tym, że 
będzie musiał zapłacić odszko-
dowanie. Jeśli bowiem zarządca 
lub właściciel nieruchomości 
przez zaniechanie pełnomocni-
ka zmuszony był do usunięcia 
materiałów wyborczych z włas-
nych obiektów we własnym za-
kresie (wynająć fi rmę, która to 
zrobi) i musiał w związku z tym 
ponieść koszty, może domagać 
się odszkodowania. 

(ASR)
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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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Szymek widzi świat
PRUSZKÓW.  Szymek Jaku-
bowski kończy właśnie dwa 
i pół roku. Postanowiliśmy 
odwiedzić jego rodziców i za-
pytać o aktualny stan ich he-
roicznej walki o przywrócenie 
dziecku wzroku.

Szymek Jakubowski urodził się 
15 czerwca 2008 roku z poważ-
nym zespołem wrodzonych wad 
wzroku, zmętnieniem rogówek 
i zrośnięciem twardówki z ro-
gówką w obu oczach.  Aby mógł 
widzieć konieczne było prze-
prowadzenie bardzo poważnej 
operacji przeszczepu rogówek 
obydwu oczu. Sytuacja była nie-
zwykle dramatyczna, a rokowania 
na uratowanie wzroku dziecka 
o tyle problematyczne, że nigdy 
dotąd tak małemu pacjentowi ta-
kiej operacji w Polsce nie przepro-
wadzano. Rodzicom pozostawała 
jedyna szansa. Wykonanie hor-
rendalnie kosztownego zabiegu 
za granicą. Agnieszka i Andrzej 
Jakubowscy podjęli wyzwanie. 
Zwrócili się z prośbą i apelem o po-
moc do wszystkich, którzy mogli 
wesprzeć ich działania. Pomoc 
zadeklarowała warszawska Fun-
dacja Dzieciom „Zdążyć z Pomo-
cą”. Utworzone zostało specjalne 
konto, na które wpływały prze-
kazywane dobrowolnie pienią-
dze na rzecz uratowania wzroku 
Szymka. Czas naglił, gdyż aby 
operacja miała szansę na sukces, 
przeszczep musiał być dokonany 
zanim dziecko ukończy pół roku. 
Z pomocą ruszyli ludzie dobrej 
woli: pieniądze zbierali sportowcy, 
artyści, młodzież szkolna. W akcję 
włączyły się lokalne i ogólnopol-
skie media. Szybko suma datków 
zgromadzona na koncie umożli-
wiła przeprowadzenie operacji 
w londyńskim Great Ormond 
Street Hospital for Children.

Nie w Londynie, a w Polsce
Niestety, pierwsza operacja 
w Londynie nie doszła do skut-
ku z powodu nieodpowiedniego 
materiału do przeszczepu. Pod 
koniec listopada niespodziewanie 
pojawiła się szansa na wykona-
nie operacji w Polsce. Nie było 
na co czekać, rodzice Szymka 
zdecydowali skorzystać z okazji. 
Przeszczepu rogówki lewego oka 
dokonali dwaj wybitni specjaliści 

Oddziału Mikrochirurgii Oka 
szpitala w Katowicach, prof. Wy-
lęgała i dr Dobrowolski. Szymon 
był ich najmłodszym pacjentem, 
któremu wszczepili rogówkę.  
Operacja zakończyła się pełnym 
sukcesem. Rokowania były na 
tyle dobre, że już na początku 
marca lekarze zdecydowali się 
przeprowadzić drugą operację 
na prawym oku. Tym razem wy-
stąpiły komplikacje. Pojawiły się 
obrzęk, zmętnienie i obumieranie 
rogówki. W połowie maja spe-
cjaliści musieli usunąć martwe 
fragmenty przeszczepu, a na ich 
miejsce wszyć błonę owodniową. 
Kolejna  operacja miała odbyć 
się pod koniec maja. Nie doszła 
do skutku, z powodu zwykłego 
kataru i lekkiego przeziębienia 
Szymka. Nie mogła być również 
wykonana w terminie później-
szym, bo zmieniły się przepisy.

Papierki ważniejsze 
od zdrowia
Wszechmocny i mający zawsze 
rację Narodowy Fundusz Zdro-
wia, a właściwie ktoś z jego 
urzędników wymyślił, że w szpi-
talu dla dorosłych nie będzie się 
operować dzieci. Oddział szpi-
tala wyposażony w odpowiedni 
sprzęt i urządzenia, mający świa-
towej klasy kadrę, musiał zawie-
sić swoją działalność. Miał zostać 
przeniesiony do powstającej pla-
cówki w Sosnowcu.  Co gorsza, 
rozpoczęte wcześniej leczenia 
nie mogły być kontynuowane, 
a młodzi pacjenci skazani na ru-
tynowe działania bez możliwości 
wykorzystania specjalistycznych 
badań i urządzeń, bo NFZ nie 
zawarł na nie kontraktu.  Taki 
stan trwał około półtora roku!  

– To prawdziwy skandal. Brak 
wyobraźni i porażająca nieodpo-
wiedzialność urzędników – mówi 
Agnieszka Jakubowska, mama 
Szymka. – Kilkanaście miesięcy 
oczekiwania, to w przypadku 
najmłodszych pacjentów cała 
wieczność . Jakiś niepodpisany 
papierek, zalegający w szufl adzie 
biurka, czyjaś spóźniona decyzja 
w konsekwencji  uniemożliwia 
podjęcie koniecznych i niezbęd-
nych specjalistycznych badań 
i pozbawia opieki medycznej. 
A Szymek nie mógł czekać. Jeśli 
miał widzieć świat, powinien być 

operowany tak szybko, jak to było 
możliwe – dodaje. 

USA, Japonia, Anglia, Niemcy
Pani Agnieszka podjęła kolej-
ne starania. Kto i gdzie mógłby 
pomóc Szymkowi? Pojawiła się 
możliwość przeprowadzenia 
operacji w Filadelfi i. Poważnym, 
dodatkowym problemem w przy-
padku Stanów jest list polecający 
od polskich lekarzy i dodatkowo 
uzyskanie tzw. wizy medycznej. 
A gwarancji jej otrzymania nie 
było, tym bardziej, że państwo 
Jakubowscy musieliby jechać tam 
całą czteroosobową rodziną. Ja-
pończycy sugerowali wykonanie 
operacji w Europie. Po rozmowach 
i konsultacjach rodzice zdecydo-
wali się na Niemcy. 

– Podjęliśmy starania o wyko-
nanie leczenia za granicą – opo-
wiada Agnieszka Jakubowska. 
– Po konsultacjach operacja 
przeszczepu odbyła się w klinice 
uniwersyteckiej w Greifswaldzie 
pod kierunkiem prof. Stefana 
Clemensa. Po jakimś czasie po-
jawiły się problemy. Wdała się 
erozja i zmętnienie. Ale źrenica 
jest wolna – dodaje. 

Konsultacje i ćwiczenia 
Jak będzie przebiegać dalsze 
leczenie Szymka? Trudno po-
wiedzieć. Być może czekać go 
będzie kolejna operacja. Oby nie. 
Póki co, chłopiec widzi na lewe 
oczko, rozróżnia kolory, ale ma 
problemy z oceną odległości. 
Musi systematycznie ćwiczyć 
prawe oko, bo jego mózg musi 
nauczyć się przetwarzać bodźce. 
Rodzina Jakubowskich systema-
tycznie jeździ na konsultacje. Raz 
do Niemiec, raz na Śląsk. Leki 
kupują w Niemczech, bo w Pol-
sce ich nie ma. Starczają na dwa 
tygodnie. Wszystko dzięki pienią-
dzom na koncie fundacji. - Proszę 
podziękować wszystkim, którzy 
nam pomagali – przypomina Ag-
nieszka. – Bez pomocy fundacji 
i tych wszystkich, którzy wpłacili 
pieniądze, leczenie Szymka nie 
byłoby możliwe – podkreśla.

Miejmy nadzieję, że leczenie 
Szymka będzie przebiegać bez 
przeszkód. Życzmy Mu wszyscy, 
aby jak najszybciej oglądał świat 
wyraźnie i kolorowo. 

Bolo Skoczylas 

Znalazło się mieszkanie

Szkoła w Książenicach będzie większa

PRUSZKÓW. Szczęśliwy fi nał lokalowego dramatu

Lepiej późno, niż wcale. Wła-
dze Pruszkowa wywiązały się 
z obietnicy i w końcu znalazły 
lokal gotowy do zamieszkania 
od zaraz dla państwa Góreckich. 
Krystyna i Roman odliczają dni, 
kiedy na dobre opuszczą lokum, 
w którym boją się mieszkać. 
Nie ma dnia, by ze strachem 
nie patrzyli na sufi t, który gro-
zi zawaleniem.

O dramacie tej rodziny i jej strachu, 
że dojdzie do katastrofy budowla-
nej, pisaliśmy pod koniec listopada 
(WPR96). Góreccy, mieszkający na 
parterze budynku przy ul. Łącz-
niczek Armii Krajowej, od ponad 
20 lat starają się o przyznanie 
mieszkania zastępczego. W ostat-
nim czasie stan budynku drastycz-
nie się pogorszył. Gdy padało, woda 
zalewała niezamieszkany lokal nad 
mieszkaniem Góreckich. Z sufi tu 
odpadał tynk i gruz, który obciążał 
podłogę pustostanu i jednocześ-
nie sufi t mieszkania Góreckich. Po 

GRODZISK MAZ. Prawdopo-
dobnie we wrześniu 2012 roku 
zostanie oddana do użytku 
większa i ładniejsza od obec-
nej siedziba szkoły w Ksią-
żenicach. Aktualnie trwają 
prace projektowe.

Książenice rozwijają się w szyb-
kim tempie. Powstaje tu coraz 
więcej domów jednorodzinnych, 
sprowadzają się osoby z dziećmi. 
Nie dziwi więc fakt, że mieszkań-
cy dopominają się o nowy bu-
dynek szkolny, dotychczasowy 
bowiem nie spełnia wymagań.

ostatnich opadach śniegu sytuacja 
stała się tragiczna. – W domu prze-
bywaliśmy z duszą na ramieniu, że 
dojdzie do najgorszego. Z sufi tu 
coraz częściej leciał tynk, a woda 
ściekająca po ścianach zamarzała – 
relacjonuje pani Krystyna. Kobieta 
po raz kolejny wybrała się do pre-
zydenta Starzyńskiego. Było to ok. 
dwa tygodnie po wyborach.

Okazało się, że można
Idąc tam, pani Krystyna miała 
w pamięci dwa lokale zastępcze 
zaproponowane przez władze 
Pruszkowa. Były w fatalnym stanie, 
wymagały gruntownego remon-
tu. Góreccy odmówili. Po dwóch 
miesiącach i artykule w WPR 
nastąpił przełom. – W życiu nie 
spodziewałam się takiego obrotu 
sprawy. Prezydent zaproponował 
mieszkanie z Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego „Zieleń 
Miejska” – mówi pani Krystyna.

Rodzinie Góreckich przyzna-
no lokal o powierzchni 44 m kw. 

– Mamy nadzieję, iż nowy budy-
nek szkolny w Książenicach zosta-
nie oddany do użytku 1 września 
2012 roku. Obecnie przygotowy-
wana jest dokumentacja. Nie tak 
dawno, bo dwa lata temu, obecna 
placówka przeszła gruntowny re-
mont: został wymieniony dach, 
elewacja zewnętrzna i ogrzewanie. 
Pomimo to jednak, dotychczasowa 
siedziba szkoły nie spełnia wy-
magań. W obecnej chwili mamy 
90 uczniów, a potrzeby są znacznie 
większe – mówi Katarzyna Gal-
la, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Książenicach.

Są to dwa pokoje z kuchnią i ła-
zienką. Mieszkanka Pruszkowa, 
mimo że ma już klucze do nowego 
mieszkania od 10 grudnia, wciąż 
nie może uwierzyć w szczęśliwy 
fi nał. – Trudno opisać słowami 
radość, że możemy wprowadzić się 
do mieszkania, w którym gruz nie 
będzie sypał się na głowę. Ściany 
nie będą zawilgocone i popękane. 
Jestem bardzo wdzięczna władzom 
Pruszkowa i TBS – dodaje kobieta.

Szczęśliwa gwiazdka 
w bezpiecznym domu
Góreccy mówią jednym głosem: 
nadchodzące święta będą dla nich 
jednymi z najpiękniejszych. Ta-
kiej gwiazdki się nie spodziewali. 
Małżeństwo chce jak najszybciej 
zamieszkać w przyznanym lokalu. 
Są w trakcie przeprowadzki.

Cieszy, że prezydent Pruszkowa 
wywiązał się z obietnicy danej pani 
Góreckiej i pomógł w znalezieniu 
mieszkania. To też dowód, że jak 
się chce, to można.                     (KAM)

Nowy budynek szkolny ma 
powstać na działce przy ul. Ma-
rylskiego. Aktualnie trwają prace 
projektowe. Według planu, zostaną 
one zakończone w lutym 2011 roku, 
a następnie zostanie ogłoszony 
przetarg na ich realizację. Budynek 
będzie miał powierzchnię ok. 3000 
m kw. i będzie przeznaczony dla 
ok. 350 dzieci. W ramach projektu 
zostanie również wybudowane boi-
sko sportowe oraz duża sala gim-
nastyczna. Wykonawca zostanie 
wyłoniony w trybie przetargu nie-
ograniczonego, a szacunkowy koszt 
inwestycji wynosi 14 mln zł.         (KG)

Tu jesteśmyj y

692 461 421
Patryk

504 639 557
Krzysztof
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Strażnicy 
miejscy 
wlepiają 
mandaty

Nowe składy dla KM 
jednak od Pesy

Budowy i remonty w Nadarzynie

Chlebnia i Łąki z nowymi boiskami

InterRegio na wspólnym bilecie

REGION.   Atak zimy przyniósł 
ogromne utrudnienia dla kie-
rowców i pieszych. Straż miej-
ska, której możemy zgłaszać 
wszelkie problemy związane 
z zalegającym śniegiem prze-
prowadziła wiele interwen-
cji. Mandat otrzymała nawet 
spółka MZO, odpowiedzialna 
za odśnieżanie dróg miejskich 
i powiatowych.

Po obfi tych opadach śniegu właś-
ciciele posesji, administratorzy 
nieruchomości i osiedli, zarządcy 
dróg, a nawet fi rmy odpowiada-
jące za odśnieżanie ciągów pie-
szych i ulic nie potrafi ły poradzić 
sobie ze swoimi obowiązkami. 
W trakcie pierwszych śnieżnych 
dni kierowcy stali w ogromnych 
korkach, piesi mieli problemy 
z przejściem przez miasto, a sa-
mochody ciężarowe z powodu 
śliskiej nawierzchni blokowały 
wjazdy na wiadukt lub przejazdy 
przez ulice.

Od pierwszych opadów śnie-
gu do 8. grudnia straż miejska 
podjęła blisko 110 interwen-
cji. W ramach prowadzonych 
działań funkcjonariusze straży 
upomnieli 40. właścicieli nie-
ruchomości, interweniowali 
w 82. zgłoszeniach mieszkań-
ców oraz przekazali 90 spraw 
dotyczących niewywiązywania 
się z obowiązku odśnieżania 
lub zabezpieczania śliskich 
chodników, zatok postojowych 
i komunikacyjnych przez osoby 
odpowiedzialne za utrzymanie 
właściwego ich stanu. Straż-
nicy miejscy w 4 przypadkach 
zabezpieczali odcinki dachów, 
które stwarzały zagrożenie spa-
dającymi nawisami śnieżnymi. 
W dwu przypadkach udzielono 
pomocy kierowcom samocho-
dów ciężarowych blokujących 
ruch na drogach. Przekazali 
również 33 prośby mieszkań-
ców o pilną interwencję służ-
bom odpowiedzialnym za stan 
pruszkowskich ulic.

Niektóre z fi rm zostały ukara-
ne mandatami za niewywiązywa-
nie się ze swoich obowiązków. 
Karę pieniężną otrzymał również 
prezes MZO Pruszków, którego 
firma odpowiedzialna jest za 
odśnieżanie dróg administrowa-
nych przez Urząd Miejski i Powiat 
Pruszkowski. Funkcjonariusze 
z Sekcji Wykroczeń pruszkow-
skiej Straży Miejskiej wszczęli 10 
postępowań w stosunku od osób 
i fi rm, które winny świadczyć te 
usługi na podstawie zawartych 
umów. Za powstałe w tym cza-
sie zaniedbania straż wystawiła 
mandaty karne na łączną kwotę 
3.000,00 zł. W jednym przypad-
ku skierowano sprawę do roz-
patrzenia przez Sąd Rejonowy 
w Pruszkowie.

(AS)

REGION.   Pasażerowie po-
dróżujący z Pruszkowa do 
Warszawy zyskali w nowym 
rozkładzie jazdy PKP, wpro-
wadzonym 12 grudnia, dwa 
pociągi spółki PKP Przewo-
zy Regionalne, w których 
honorowany jest wspólny 
bilet warszawskiego Zarządu 
Transportu Miejskiego.

Już od minionwj niedzieli moż-
na korzystać z przejazdów po-
ciągiem InterRegio „Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy” relacji Rzeszów – Warszawa 
Wschodnia, który z Pruszkowa 
odjeżdża o godz. 10.28 i do War-
szawy Wschodniej przyjeżdża 
o godz. 10.58. Pociąg ten za-
trzymuje się na stacjach: War-
szawa Zachodnia, Warszawa 
Ochota, Warszawa Śródmieście, 
Warszawa Powiśle i Warszawa 
Stadion. Obecne godziny od-
jazdu z Pruszkowa i przyjaz-
du do Warszawy Zachodniej 

są tymczasowe, obowiązują 
w czasie trwania prac torowych 
na linii kolejowej Warszawa – 
Skierniewice. Według planów, 
prace te potrwają do 23 grudnia, 
czyli do czwartku. 

Od 24 grudnia pociąg bę-
dzie jeździć według swojego 
normalnego rozkładu: Prusz-
ków – godz. 10.09, Warsza-
wa Zachodnia – godz. 10.22, 
Warszawa Ochota – godz. 
10.25, Warszawa Śródmieście 
– godz. 10.29, Warszawa Po-
wiśle – godz. 10.31, Warszawa 
Stadion – godz. 10.34 i Warsza-
wa Wschodnia – godz. 10.36. 
Pociąg „WOŚP” nie kursuje 25 
grudnia i 24 kwietnia.

Drugi z pociągów, które będą 
zatrzymywać się w Pruszkowie, 
to „Ernest Malinowski” relacji 
Kraków Główny – Warszawa 
Wschodnia. W czasie trwania 
prac torowych do 23 grudnia po-
ciąg ten kursuje według zmienio-
nego rozkładu i przez Warszawę 

Centralną, z pominięciem stacji 
Pruszków, Warszawa Ochota, 
Warszawa Śródmieście, War-
szawa Powiśle i Warszawa Sta-
dion. Jeśli prace torowe zakończą 
się zgodnie z planem, to od 26 

grudnia będzie można podró-
żować nim także do Warszawy. 

Pociąg będzie jeździł według 
następującego rozkładu: Prusz-
ków – godz. 21.08, Warszawa Za-
chodnia – godz. 21.22, Warszawa 

Ochota – godz. 21.25, Warsza-
wa Śródmieście – godz. 21.28, 
Warszawa Powiśle – godz. 21.31, 
Warszawa Stadion – godz. 21.34 
i Warszawa Wschodnia – godz. 
21.36.

„Ernest Malinowski” kursu-
je w piątki, soboty i niedziele 
oraz 22, 23 i 30 grudnia, 21 i 25 
kwietnia, 3 maja, 22 czerwca. 
Nie kursuje 24, 25 i 31 grudnia 
oraz 23 kwietnia – 21 czerwca. 
Od 23 czerwca do 1 września 
kursuje codziennie, a od 2 
września – w piątki, soboty 
i niedziele oraz 31 październi-
ka, 1, 2 i 10 listopada.

W obydwu pociągach hono-
rowany jest wspólny bilet ZTM, 
czyli wszystkie bilety okresowe 
od dobowego wzwyż. Jak infor-
muje ZTM, obowiązują w nich 
także uprawnienia do przejazdów 
ulgowych i bezpłatnych, zgodnie 
z taryfą ZTM. W pociągach moż-
na również bezpłatnie przewozić 
bagaże i zwierzęta.                     (ASR)

REGION.   Koleje Mazowie-
ckie prawie przez rok walczyły 
ze szwajcarską fi rmą Stadler 
w sądzie. Teraz producent 
odmówił podpisania kon-
traktu na dostawę 16 nowych 
pociągów. Nowe składy chce 
jednak wyprodukować byd-
goska Pesa.

Perypetie z przetargiem na do-
stawę 16 nowych składów dla 
Kolei Mazowieckich rozpoczęły 
się rok temu. Szwajcarska fi rma 
Stadler wygrała przetarg, jednak 
KM doliczyły do proponowanej 
ceny podatek VAT. Okazało się, 
ze spółka nie jest w stanie prze-
znaczyć tak wielkiej kwoty na 
to przedsięwzięcie i przetarg 
unieważniono. Na to nie zgodził 
się Stadler i skierował sprawę do 
KIO twierdząc, że przewoźnik 
szybko uzyska zwrot podatku.

Krajowa Izba Odwoławcza 
stwierdziła, że Szwajcarzy mają 
rację. Jednak od tej decyzji od-
wołały się Koleje Mazowieckie. 
Sędziowie ponownie przyznali 

NADARZYN.   Budowa chod-
nika wzdłuż ul. Błońskiej 
i modernizacja oświetlenia 
- to główne inwestycje pro-
wadzone obecnie na terenie 
gminy Nadarzyn.

Wzdłuż ul. Błońskiej powstaje 
nowy chodnik z kostki betono-
wej o długości 500 m. Budowa 
rozpoczęła się w kwietniu br., 
planowany termin jej zakończe-
nia to połowa stycznia 2011 r. 
Wykonawcą jest fi rma Rymix-Bis 
S.A. wyłoniona w drodze prze-
targu nieograniczonego.

Na terenie gminy likwido-
wane są również sukcesywnie 
drogi gruntowe. Modernizacji 
poddane zostaną ulice: Po-
rzeczkowa w Strzeniówce, 
Przepiórki w Szamotach, Je-
miołowa w Starej Wsi, Wikli-
nowa w Urzucie oraz chodnik 
w Walendowie od ul. Brzozo-
wej do rzeki Utrata. Każda 

GROZISK MAZ.   W przy-
szłym roku, na terenie gminy 
Grodzisk Maz. powstaną dwa 
nowe boiska sportowe – przy 
Zespole Szkół nr 1 na ul. Zielo-
ny Rynek oraz w Chlebni.

W ramach programu „Moje boi-
sko – Orlik 2012”, przy Zespole 
Szkół nr 1 w Grodzisku Maz. 
powstaną dwa boiska: jedno 
o wymiarach 58 x 30 m. z na-
wierzchnią z trawy syntetycznej 
będzie służyło do gry w piłkę 
nożną. Na drugim, uniwersal-
nym boisku o wymiarach 32 x 
19 m. z nawierzchnią z poliu-
retanu młodzież będzie mogła 

racje Stadlerowi. Przewoźnik 
dopiero w listopadzie uzyskał 
zgody na podpisanie kontraktu 
na dostawę 16 pociągów. Jednak 
szwajcarski producent odmó-
wił jej podpisania tłumacząc, 
że termin oddania nowych 
pociągów ustalony na koniec 
2011 roku jest już niemożliwy 
do zrealizowania.

Z tej patowej sytuacji chce 
wybawić kolejarzy bydgo-
ska Pesa, konkurent Stadle-
ra z przetargu. Polska fi rma 
stwierdziła, że jest w stanie 
wyprodukować 16 nowych 
pociągów w wymaganym ter-
minie, jeśli tylko uda się pod-
pisać umowę do 17 grudnia. 
Jednak to rozwiązanie również 
nie jest jeszcze przesądzone. 
Koleje Mazowieckie chcą, aby 
bydgoska fi rma obniżyła cenę. 
Pesa zgłaszając swoja ofertę 
w przetargu za jeden skład 
chciała uzyskać 4,7 mln euro. 
Teraz producent zastanawia 
czy warto obniżyć cenę.

Anna Sołtysiak

z dróg zyska nakładkę bitu-
miczną. Termin realizacji tej 
inwestycji przewidziany jest 
na koniec tego roku.

Na terenie gminy: w Urzucie, 
Strzeniówce, Nadarzynie, Roza-
linie i Ruścu zmodernizowane 
zostanie także uliczne oświet-
lenie. Wymienione zostaną 

grać w piłkę ręczną, siatkówkę 
i koszykówkę. Oba boiska zo-
staną ogrodzone i oświetlone. 
Koszt inwestycji wyniesie ponad 
1 milion zł. Na jej realizację gmi-
na otrzymała dofi nansowanie 
w wysokości ok. 40%. Wyko-
nawcą jest fi rma Panorama II 
Sp. z o.o. Budowa rozpoczęła się 
w listopadzie br, przewidywany 
termin jej zakończenia to maj 
2011 roku.
Również w podgrodziskiej 
Chlebni, w lipcu br. rozpoczęła 
się budowa dwóch boisk o na-
wierzchni z trawy naturalnej do 
gry w piłkę nożną. Boisko główne 
będzie miało wymiary 50 x 90 m., 

oprawy oraz słupy oświetlenio-
we. Przetarg na tę inwestycję zo-
stał już ogłoszony, a fi rma, która 
go wygra zajmie się również na-
prawą lub wymianą uszkodzo-
nego oświetlenia, a także będzie 
pełnić funkcję całodobowego 
pogotowia oświetleniowego ulic.

(KG)

zaś treningowe – 40 x 70 m. 
Termin zakończenia tej inwestycji 
planowany jest na czerwiec przy-
szłego roku, wykonawcą jest fi rma 
Consensus, koszt realizacji wynie-
sie ok. 220 000 zł.
Gmina Grodzisk Maz. dużą wagę 
przywiązuje do inwestycji spor-
towych. W lipcu br. został od-
dany do użytku skatepark przy 
ulicy Sportowej, gdzie młodzież 
może doskonalić swoje umiejęt-
ności jazdy na rowerach BMX 
i na rolkach, a w czerwcu GKS 
Pogoń zyskał nowe boisko z na-
wierzchnią z trawy syntetycznej 
o wymiarach 106 x 66 m.

(KG)
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 PRUSZKÓW

Świąteczny koncert 
19 grudnia (niedziela) w Spół-
dzielczym Domu Kultury od-
będzie się  świąteczny koncert 
uczniów Szkoły Muzycznej 
„Akolada”.
Start godz. 11.00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Hubala 5

Starodawne kolędy i pastorałki
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
zaprasza 28 grudnia (wtorek) na 
koncert „Starodawne kolędy i pa-
storałki”. Wystąpią: Kaja i Janusz 
Prusinowscy z zespołem.
Start godz. 19.00, Bilety 15 PLN, 
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

 RASZYN

18 grudnia (sobota) na ryn-
ku odbędzie się zabawa dla 
dzieci. W programie spotkanie 
z Mikołajem i wieszanie ozdób 
na choince.
Start godz. 12.00, Miejsce: Szkolna

taneczne  - nauka samby dyskote-
kowej i rock&rolla. Prowadzenie: 
Tomasz Jasiński
Start godz. 17.30, Wstęp wolny,  
Miejsce: Świerkowa 1

 PIASTÓW

Koncert Kolęd
Stowarzyszenie Możesz zapra-
sza 2 stycznia (niedziela) na 
koncert „Mesjasz Prawdziwy”, 
w którym wystąpi Ewa Uryga 
(śpiew) i Dariusz Ziółek (pia-
no, git. basowa). W programie: 
kolędy, pastorałki i piosenki 
świąteczne z całego świata.
Start godz. 19.00, 
Wstęp wolny, Miejsce: parafi a p.w. 
Chrystusa Króla Wszechświata, 
Ogińskiego 41

ozdób choinkowych dla ptaków, 
śpiewanie kolęd, strojenie choin-
ki, spotkanie ze św. Mikołajem.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Chopin z Australii
19 grudnia (niedziela) w Pałacy-
ku kasyno odbędzie się spotkanie 
z Markiem Krawczyńskim - archi-
tektem, pianistą. W programie 
wykład o kulturze Australii oraz 
pokaz fi lmu „Mazowsze Chopina”.
Start godz. 16:00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Aukcja dzieł Sztuki
CKiIO zaprasza 19 grudnia (nie-
dziela) na aukcję dzieł sztuki 
„Najlepsze Kasztany są na Placu 
Pigalle”. Część dochodu z aukcji 
zostanie przekazana na Dom 
Aktora Weterana w Skolimowie. 
Start godz. 11:00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Bezpłatne zajęcia taneczne
CKiIO zaprasza 28 grudnia 
(wtorek) na bezpłatne zajęcia 

BetlejemskiKLe Światło Pokoju
Harcerze Hufca ZHP Milanówek 
im J. Kusocińskiego zapraszają 
17 grudnia (piątek) na prze-
kazanie Betlejemskiego Świat-
ła Pokoju, które jest symbolem 
wzajemnego zrozumienia ludzi 
i narodów, znakiem nadziei na 
życie pozbawione konfl iktów 
i waśni.
Start godz. 18.30, Miejsce: Skwerz 
Ossendowskiego

Koncert Silk Jazz
18 grudnia (sobota)  w kawiarence 
„uArtystek” odbędzie się Koncert 
Silk Jazz Cafe - Łukasz Makowski 
(kontrabas), Piotr Karol Sawicki  
(piano). 
Start godz. 20.00, Bilety 20 PLN, 
Miejsce:  Warszawska 36

 PODKOWA LEŚNA

Zima lubi dzieci
CKiIO zaprasza 18 grudnia (so-
bota) na spotkanie „Zima dla 
dzieci”. W programie: zdobienie 
pierniczków, tworzenie jadalnych 

lokalnego środowiska muzyczne-
go, promocja młodych artystów 
oraz wymiana muzycznych do-
świadczeń. Na miejscu udostęp-
niony zostanie sprzęt muzyczny: 
perkusja, wzmacniacze, sprzęt 
wokalny, klawisze.
Start godz. 20.00, Bilety 10 PLN, 
Miejsce:  Warszawska 36

Wille, dwory, krzyże, kapliczki...
Centrum Kultury zaprasza 
17 grudnia (piątek) na wystawę 
fotografi i  „Wille, dwory, krzyże, 
kapliczki...” oraz prelekcję Małgo-
rzaty Bojanowskiej – muzealnika 
„Fotografi a dokumentacją giną-
cych zabytków”.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce:  Kościelna 3

 GRODZISK MAZ.

Koncert Noworoczny
Centrum Kultury zaprasza 
7 stycznia (piątek) na koncert 
noworoczny VIVA VERDI!! VIVA 
BROADWAY!! Wystąpią: Orkie-
stra Symfoniczna Filharmonii 
z Iwano-Frankowska na Ukrainie 
pod batutą wybitnego klarnecisty 
i dyrygenta Wojciecha Mrozka. 
Start godz. 19.00, Bilety 50 i 60 PLN, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

 MILANÓWEK

Jam session
17 grudnia (piątek)w kawiaren-
ce „uArtystek” odbędzie się jam 
session z Tomkiem Tarczyńskim. 
Celem imprezy jest integracja 

INFORMATOR KULTURALNY 17 grudnia - 30 grudnia

„Ostatni lot”, 
nowa książka 
Alefa Sterna

Jak spędzić Sylwestera 2010?
REGION. Zabawa w lokalu, na świeżym powietrzu, a może u znajomych? 
Jak co roku, przedstawiamy naszym czytelnikom sposoby na atrakcyjne 
spędzenie nocy sylwestrowej.

Alef Stern, Pruszkowianin. 
Zadebiutował w 2009 roku 
kontrowersyjna powieścią 
„Pola Laska”, która stała się 
bestsellerem. 

Dwa wydania rozeszły się na 
pniu. „Ostatni lot” najnowsza 
książka Alefa, thriller z gatun-
ku political fi ction ujawnia ku-
lisy operacji służb specjalnych 
oraz sekwencje zdarzeń, które 
mogą stać się rzeczywistością. 
Czy będzie kolejnym hitem? 

Dlaczego ukrywa się Pan pod 
pseudonimem, a książka 
opatrzona jest klauzulą 
o przypadkowej zbieżności 
z rzeczywistością?

Bo rzeczywiście przypadko-
wo jest zbieżna z rzeczywi-
stością. Naszym życiem albo 
rządzi przypadek, albo rzeczy 

są z góry ukartowaną grą. Ja 
opisuje swoją wizję świata i nie 
oczekuję od czytelnika by się 
z nią zgadzał. Proponuję mu 
tylko zapoznanie się z nią, 
rozważenie przez chwilę, tak 
by mógł wypracować swoje 
zdanie. Pseudonim jest pew-
ną kreacją artystyczną. Alef 
Stern jest kreacją artystyczną. 
W końcu jestem bohaterem 
swojej książki.

Czego możemy spodziewać się 
po Ostatnim Locie? Zabawy 
słownych, ukrytych kodów, 
zagadek?

Ważny jest układ książki, sce-
nariusz wydarzeń, chronolo-
gia rozdziałów, którą można 
przestawiać. To symbol naszej 
rzeczywistości, wydarzeń 
z których oglądamy tylko ko-
lorowe obrazki, a przecież one 
są przygotowywane w zaciszu 
gabinetów. Zagadką jest partia 
szachów. Warto więc przypo-
mnieć sobie zasady gry. Będę 
szczęśliwy, jak parę osób zain-
spiruje się książką na tyle, że 
pierwszy raz sięgnie po szachy, 
pozna zasady, a może nawet 
zacznie grać… 

Inne zagadki to ukryte kody. 
Tym razem jednak zamiesz-
czam w książce deszyfrator, 
który mam nadzieję, zachę-
ci czytelników do ponownej 
lektury i poszukiwań ukry-
tych treści.

rozmawiał Andrzej Wrzosek

Ostatnia noc w roku jest wyjąt-
kowa, więc i sposobów na jej 
spędzenie jest wiele. Postanowi-
liśmy sprawdzić, jak to wygląda 
w naszym regionie. 

Imprezy masowe
Co roku cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Również najbliż-
szego Sylwestra mieszkańcy 
naszego regionu będą mogli 
spędzić na skwerach i placach 
miejskich. 

W Pruszkowie, już tradycyj-
nie, zabawa sylwestrowa odbę-
dzie się na placu Jana Pawła II. 
Impreza rozpocznie się około 
godziny 22. W jej trakcie będzie 
można potańczyć przy muzyce 
rozrywkowej, a o północy na 
niebie rozbłyśnie deszcz sztucz-
nych ogni. Życzenia mieszkań-
com Pruzkowa osobiście złoży 
Prezydent Jan Starzyński. Ale to 
nie koniec noworocznych atrak-
cji przygotowanych dla Prusz-
kowian. 1 stycznia, w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa odbę-
dzie się specjalny koncert no-
woroczny w stylu wiedeńskim.

Władze Grodziska Mazowie-
ckiego zapewniają w tym roku 
wspólną zabawę z Radiem Bo-
goria na placu przed Centrum 
Kultury przy ulicy Spółdzielczej 
9. Od godz. 22.00 przybyłych 
mieszkańców będzie zabawiał 
DJ, odbędą się liczne konkur-
sy z nagrodami, będzie można 
również pozdrowić znajomych 

na antenie. O północy odbędzie 
się pokaz sztucznych ogni. 

W Milanówku, przy skwerze 
Ossendowskiego położonym 
u zbiegu ulic: Krakowskiej i T. 
Kościuszki, tuż przy stacji PKP, 
będzie można nie tylko potańczyć 
przy muzyce oraz obejrzeć po-
kaz sztucznych ogni, ale również 
o północy wypić lampkę szampa-
na, którą władze miasta zapew-
niają dla każdego z przybyłych. 

...i w lokalach
Szeroki wybór spędzenia ostat-

niej w tym roku nocy można 

znaleźć w różnego rodzaju loka-
lach: restauracjach, domach ban-
kietowych, hotelach i remizach 
strażackich. Ceny, w zależności 
od standardu miejsca, ilości po-
traw i alkoholu oraz dodatkowych 
atrakcji wahają się od 100 do po-
nad 1000 zł za osobę. Co ważne, 
niektóre lokale zapewniają grati-
sowy transport.

 
A może w Warszawie?
Podobnie jak w zeszłym roku, 
również i tym razem największa 
zabawa sylwestrowa w stolicy od-
będzie się na placu Konstytucji. 

Hasło tegorocznej imprezy to 
„Polska prezydencja w Unii Eu-
ropejskiej od czerwca 2011 roku”. 
Na scenie wystąpią m.in. Maciej 
Maleńczuk, zespół IRA, Danzel, 
Doda, Wojciech Gąsowski, a prze-
de wszystkim megagwiazda czyli 
zespół Roxette. Imprezę, która 
będzie transmitowana przez Te-
lewizję Polsat poprowadzą: Agata 
Młynarska, Katarzyna Cichopek, 
Krzysztof Ibisz i Tomasz Kammel. 

Wyjazd zagraniczne
Sporym powodzeniem na spę-
dzenie sylwestrowej nocy cieszą 
się również zagraniczne wojaże. 
Tutaj również oferta jest bardzo 
szeroka: począwszy od wyjazdów 
w góry, np. do Austrii, Włoch 
czy Szwajcarii a skończywszy 
na ekskluzywnych wycieczkach 
w egzotyczne miejsca: na Domi-
nikanę, Wyspy Kanaryjskie, czy 
do Egiptu. Ceny wycieczek nie są 
jednak niskie: 2 tys. zł od osoby 
to minimalna kwota, jaką trzeba 
przeznaczyć na taki wyjazd.

Dobry humor 
– najważniejszy
Bez względu na to, gdzie zdecy-
dujemy się spędzić ostatnią noc 
2010 roku, nie zapominajmy o tym, 
że najważniejsze są dobry humor 
i doborowe towarzystwo. Wtedy 
nawet Sylwestra spędzonego na 
miejscowym skwerku będziemy 
wspominać z sentymentem.

Karolina Gontarczyk
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Ćwiczenia obronne Powiatu Pruszkowskiego Sprawdź swoją 
księgę wieczystąW dniach 8 i 9 grudnia br. od-

były się ćwiczenia obronne Po-
wiatu Pruszkowskiego. Udział 
w nich wzięły jednostki organi-
zacyjne podległe i nadzorowane 
przez powiat. Celem ćwiczeń 
było określenie stanu przygo-
towania kadry kierowniczej i ze-
społu pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego zo-
bowiązanych do wykonywania 
zadań operacyjnych oraz zadań 
związanych z funkcjonowaniem 
Systemu Stałych Dyżurów.

Spektakularny przebieg miało za-
danie, które odbyło się w Zespole 
Szkół nr 1 w Pruszkowie polegające 
na przeprowadzeniu akcji ratowni-
czej, spowodowanej zagrożeniem 
ataku bombowego. Operacja koor-
dynowana była przez kierownictwo 
Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. Scenariusz ćwiczeń 
był następujący. Na terenie szkoły 
znaleziono paczkę niewiadomego 
pochodzenia, w której mógł znajdo-
wać się ładunek wybuchowy. Akcja 
ratownicza przeprowadzona przez 
połączone oddziały Państwowej 
Powiatowej Straży Pożarnej i Ko-
mendy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie przewidywała ewakuację 
wszystkich osób z gmachu szkoły 
i ulokowanie ich w bezpiecznym 
miejscu na szkolnym boisku. Ćwi-
czenia miały zapewnić ochronę 
budynku szkoły oraz zabezpiecze-
nie ludzi przed zagrożeniem poża-
rowym i skażeniem chemicznym. 
Następnie podjęła działania wyspe-
cjalizowana, policyjna jednostka 
antyterrorystyczna - pirotechni-
ków, wyposażonych w sprzęt do 
wykrywania i unieszkodliwienia 
materiałów wybuchowych. Paku-
nek został przetransportowany 
w bezpieczne miejsce za pomocą 
zdalnie sterowanego samobieżnego 
robota inspekcyjno-interwencyjne-
go, a następnie unieszkodliwiony. 
Nad sprawnym przebiegiem akcji 
czuwała grupa dowodzenia, w skład 
której wchodzili dowodzący od-
działami interwencyjnymi oraz 
ekipa medyczna. Ćwiczenia miały 
na celu wykazanie praktycznej go-
towości do działań służb odpowie-
dzialnych za zapewnienie ochrony 
i bezpieczeństwa mieszkańców po-
wiatu pruszkowskiego na wypadek 
zagrożenia terrorystycznego.

W trosce o Mieszkańców powiatu, 
Starosta Pruszkowski utworzyła 
punkt informacyjno-konsulatacyjny. 
Znajduje się on w pok. 208 budynku 
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
przy ul. Drzymały 30 i jest dostępny 
w godzinach pracy urzędu. 

Możecie Państwo uzyskać tu wszelkie 
informacje, niezbędne do uporząd-
kowania stanu prawnego nieru-
chomości. Starosta przypomina, że 
właściciele mają obowiązek zgła-
szania wszelkich zmian związanych 
z nieruchomością. Nie chodzi tu tylko 
o zmianę właściciela czy użytkow-
nika, ale również zmiany związane 
z regulacją granic działki, ustanowie-
niem służebności, zmianą przezna-
czenia gruntu. Wszystkie informacje 
związane z nieruchomościami mu-
szą być wykazane zarówno w księ-
gach wieczystych, jak i w ewidencji 
gruntów. Sprawdźmy zatem swoje 
księgi wieczyste, porównajmy zapisy 
w nich ujawnione z danymi z ewi-
dencji gruntów i budynków. Księgi 
wieczyste są jawne, a wgląd do nich 
jest bezpłatny. Również wprowadze-
nie zmian w ewidencji gruntów jest 
bezpłatne. Starosta Pruszkowski za-
chęca mieszkańców do skorzystania 
z pomocy pracowników Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Sta-
rostwa Powiatowego. Upewnijmy się, 
że rzeczywisty stan prawny naszych 
nieruchomości jest potwierdzony we 
właściwych dokumentach. Powyższe 
czynności wynikają z obowiązku na-
łożonego ustawą z dn. 07. 09. 2007 r. 
(Dz. U. 2007, nr 191, poz. 1365), która 
zobowiązała podmioty reprezentujące 
Skarb Państwa do uregulowania stanu 
prawnego nieruchomości należących 
do Skarbu Państwa, co miało umożli-
wić racjonalną gospodarkę gruntami 
oraz doprowadzić do ujawnienia osób, 
które tymi nieruchomościami władają 
bez jakiegokolwiek tytułu prawnego, 
a są uwidocznione w ewidencji grun-
tów. Wspomniana ustawa oddziałuje 
również na prywatnych właścicieli, 
bowiem skutki nieuregulowania przez 
nich stanu prawnego nieruchomo-
ści mogą być niezmiernie trudne do 
naprawienia. Uporządkowanie tego 
stanu jest konieczne także ze względu 
na proces informatyzacji ksiąg wie-
czystych. Ogólnie dostępna i w pełni 
jawna księga wieczysta powinna być 
pewnym źródłem wiedzy o rzeczywi-
stym stanie prawnym nieruchomo-
ści. Pamiętajmy, że zasada rękojmi 
wiary publicznej ksiąg wieczystych 
oznacza bezwzględną przewagę stanu 
prawnego ujawnionego w księdze 
wieczystej nad rzeczywistym stanem 
prawnym. Zatem nawet wówczas, 
gdy jesteśmy przekonani o naszym 
prawie do nieruchomości, ale prawo 
to nie zostało ujawnione w księdze 
wieczystej, rękojmia wiary publicznej 
nas nie chroni. W takiej sytuacji na-
leży jak najszybciej doprowadzić do 
uzgodnienia treści księgi wieczystej 
ze stanem rzeczywistym.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1.w trakcie ewakuacji na teren boiska szkolnego.

Pirotechnicy z oddziału antyterrorystycznego unieszkodliwiają obiekt. Robot interwencyjny przenosi podejrzany pakunek w bezpieczne miejsce.



Ślubowanie Burmistrza 
Arkadiusza Kosińskiego

W 
piątek, 10 grudnia 
2010 r. w sali OSP 
przy ul. Pszczeliń-
skiej 3 odbyła się 

druga część uroczystej I sesji 
Rady Miejskiej w Brwinowie 
VI kadencji. Jako, że porządek 
obrad przewidywał ślubowanie 
nowo wybranego Burmistrza 
Gminy i wybór Przewodniczące-
go Rady Miejskiej, na sesję przy-
było liczne grono mieszkańców. 

Obrady, zgodnie z prawem 
i tradycją otworzył radny – se-
nior, Pan Henryk Tybuś. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 729 59 06, e-mail: brwinow@brwinow.pl
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 509-867-330
792-727-466
WWW.SZMIGA-KOLASA.PL

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

  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

Brwinów, 12 grudnia 2010 r.
  

     

Wielkimi krokami zbli aj  si  najpi kniejsze wi ta - Bo e Narodzenie, w czasie których 
spotykamy si  z rodzin  przy stole wigilijnym, dzielimy si  opłatkiem, składamy sobie yczenia, 
obdarowujemy prezentami i wspólnie piewamy kol dy. Tradycyjnie te  zostawiamy na stole 
puste nakrycie dla niespodziewanego go cia. 

Niestety, nie wszyscy mog  cieszy  si  pełni  rado ci wi t. Kilkana cie dni temu po ar 
strawił dom i cały maj tek sze cioosobowej rodziny Kiliszków we wsi Owczarnia w Gminie 
Brwinów. To, czego nie strawił ogie , zniszczyła woda i mróz. Dwoje rodziców z czworgiem 
dzieci zostało bez dachu nad głow  i bez rodków do ycia. Gmina udzieliła poszkodowanej 
rodzinie pomocy, przekazuj c kwot  10.000 zł na podstawowe potrzeby. rodowiskowy O rodek 
Pomocy Społecznej przy ul. Ko ciuszki 4a w Brwinowie prowadzi zbiórk  ubra  i sprz tu 
domowego, pomoc płynie te  od wielu ludzi dobrej woli. Teraz najbardziej potrzebne jest wsparcie 
pieni ne na zapewnienie dachu nad głow  oraz rozpocz cie odbudowy domu. Wpłat na rzecz 
poszkodowanych mo na dokonywa  na konto pani Ewy Kiliszek: 

nr konta: 41 1140 2004 0000 3902 0908 3848  w tytule przelewu "POMOC" 

Na terenie gminy Brwinów przeprowadzona zostanie te  zbiórka publiczna do puszek na 
rzecz rodziny Kiliszków. Wolontariusze b d  zbiera  datki m.in. na terenie miasta i sołectw oraz 
w niedziel  19 grudnia przed ko ciołami w Brwinowie, Otr busach, Rokitnie i ukowie. 

Niech ta zbiórka poka e, e nie zagubili my wra liwo ci na ludzk  bied  i potrafimy 
pomy le  o innych. 

Z nadziej  na Pa stwa odruch serca 

Arkadiusz Kosi ski 

Burmistrz Gminy Brwinów 

Apel do wszystkich mieszka ców 
Gminy Brwinów 

Odchodzący Burmistrz, Pan 
Andrzej Guzik, zdał relację o sta-
nie Gminy oraz bieżących pra-
cach Urzędu, a następnie złożył 
ślubowanie na radnego. Następnie 
ślubował burmistrz – elekt, Pan 
Arkadiusz Kosiński. W porządku 
obrad znalazł się także wybór 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Brwinowie. Został nim Pan 
Sławomir Rakowiecki. Wybrano 
również Wiceprzewodniczących, 
funkcję tę objęli Pani Sophia van de 
Boel i Pan Zbigniew Kurządkowski.

Igor Starczak

życzą
Mieszkańcom Gminy Brwinów

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Burmistrz 
Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński

Świąt Bożego Narodzenia

wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek

oraz

Nowego 2011 Roku

pełnego optymizmu i nadziei



 PRACA

 dam pracę

Agencja Ochrony poszukuje 
pracowników z licencjami oraz 
poświadczeniem bezpieczeństwa. 
System 24 godzinny. Stawka 7 zł netto. 
Praca na terenie Borzęcina, Książenicy 
lub Warszawy Bemowa. Kontakt: 
022-560-5415 lub 022-560-5140 

Poszukuję konsultantek 
do współpracy w fi rmie kosmetycznej 
kom.794125961  

Pracowników ochrony do pracy na obiekty 
handlowe na terenie Warszawy, do 50 lat. 
605-955-573 662-689-629 

 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 

 do wynajęcia

Do wynajęcia samodzielny pokój 40 m2 
w Milanówku. Tel.505003972

Wynajmę mieszkanie 56 m2 os. staszica 
3 pokoje, kuchnia, łazienka i wc, duży 
balkon 1500zł + prąd ok. 100zł, kaucja 
tel. 662102871 lub 664976395
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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

Popołudniowe zajęcia twórcze dla dzieci i młodzieży.
Duży wybór. Wszystkie po 10 zł od osoby.

Bawialnia Artystyczna – Centrum Kultury dla Całej Rodziny
Pruszków ul. Andrzeja 1 Tel. 602 758 886
Sprawdź koniecznie: www.bawialniaartystyczna.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

 NAUKA

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

 AUTOMOTO

 kupię

AAA Każde auto 604-855-627

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis 502 534 080

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

 KUPIĘ

ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ 
601-336-063, 500-034-552

 SPRZEDAM

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

 USŁUGI

Anteny Sat – 530 528 716 Expressowo

ANTENY MONTAZ SERWIS 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

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

POSPRZĄTAM 
-DOM
-MIESZKANIE
-BIURO
PRUSZKÓW I OKOLICE. 511 738 104  
(zawsze)
ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI - 
WOLNE TERMINY!!!

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

 RÓŻNE

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

 ZWIERZĘTA

Piesek zaginął 03 września 2010 r. w Piastowie 
pod Warszawą w okolicy stacji PKP. 

Jest to młody, mały (ok. 8 kg.) mieszaniec. 
Sierść krótka, gładka, czarna podpalana. 
Ma klapiaste uszki i czarne pazurki. Znak 

szczególny - bez ogonka! Na szyi miał obróżkę 
ciemno zieloną w żółto-pomarańczowe wzorki. 

Wabi się RODI.  Jest w trakcie leczenia! 

DLA ZNALAZCY NAGRODA 1000 zł. 
Jeśli Ktoś widział tego pieska, bardzo proszę 

o kontakt!  Bardzo  za nim tęsknimy! 
tel. 504 548 989 lub 605 209 308

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

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
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