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GRODZISK MAZ.

Obwodnica 
coraz bliżej
Umowa na wykonanie 
projektu zachodniej obwodnicy 
Grodziska podpisana. Za 
15 miesięcy ma być gotowy 
projekt drogi biegnącej od 
Błonia przez Radonice, Tłuste, 
Natolin, Kozery i Kozerki do 
Kałęczyna. Wówczas rozpocznie 
się procedura wyłaniania 
wykonawcy. Budowa 
ma potrwać dwa lata.   4

reklama

BRWINÓW

Gmina Brwinów podpisała 
z fi rmą Skanska umowę na 
wykonanie kanalizacji dla 
północnej części miasta. 
Budowa zacznie się w kwietniu, 
a zakończy w połowie 2013 r. 
Wkrótce ma zostać podpisana 
umowa na budowę kanalizacji 
w południowym Brwinowie  6

Centrum kultury za 3 lata

PRUSZKÓW |  Nowoczesne centrum kultury w Pałacyku Porcelitu ma zostać uruchomione do 2013 roku. 
O projekcie rozmawiamy z wiceprezydentem Pruszkowa Andrzejem Kurzelą.   2–3
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Przedstawiamy wyniki zbiórki 
na rzecz WOŚP w powiatach 
pruszkowskim i grodziskim  7

Wielki park rozrywki za 2,5 mld zł 
staje się coraz bardziej realny. Którą 
lokalizację wybierze inwestor?  3

Rusza budowa 
kanalizacji



Centrum kultury za   
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Za czasów mojej młodości 
popularnym sposobem na 
błyśnięcie dowcipem w towarzy-
stwie było postawienie pytania 
w formie zagadki. Zagadka te-
matycznie związana ze świętem 
Trzech Króli: czym różni się kura 
od pierwszego sekretarza PZPR? 
Właściwa odpowiedź brzmiała: 
Nie wiecie? Kura znosi jajka, 
a Gomułka święta.

W taki oto prosty sposób ówczesny vox populi starał się 
odreagować niepopularną decyzję władz o zlikwidowaniu 
przed pół wiekiem święta Trzech Króli. Kilka dni temu, 
po 50 latach od tamtego wydarzenia, decyzją Sejmu oraz 
stosownym podpisem prezydenta RP, 6 stycznia uznany 
został napowrót świętem państwowym i dniem wolnym 
od pracy. Jednych ten fakt ucieszył, innych zasmucił, 
jeszcze innym dał okazję do zaprezentowania własnego 
sądu w tej sprawie. Decyzja przywrócenia święta Trzech 
Króli wywołała liczne dyskusje i kontrowersje, dotyczące 
nie tyle samego święta, bo jak wiadomo każdy woli leniu-
chować niż pracować ponad miarę, co nienajszczęśliw-
szego momentu, w którym święto owo postanowiono 
reaktywować. Bo jak wiadomo ogólnoświatowy kryzys, 
mizeria gospodarcza oraz zaciskanie pasa nie są najlep-
szym czasem do powszechnego świętowania. Pojawili 
się malkontenci, którzy starali się naukowo udowodnić, 
że dodatkowy dzień wolny od pracy spowoduje znaczne 
spowolnienie gospodarki, powiększy dziurę budżetową, 
a nawet może stać się przyczyną dalszego zwiększa-
nia obciążeń fi skalnych, obniżki emerytur i ogólnego 
poziomu życia obywateli. I nie ma się czemu szczególnie 
dziwić, gdyż powszechnie wiadomo, że nie da się uszczę-
śliwić wszystkich. A wszystkich Polaków w szczególności. 
Poza tym żyjemy w wolnym kraju, w którym swobodę for-
mułowania i wygłaszania własnych poglądów gwarantuje 
każdemu obywatelowi prawo najwyższego rzędu, czyli 
konstytucja. I nie ma w niej słowa o tym, że muszą być 
mądre lub choćby prawdziwe.
Dowcipów na temat święta nie odnotowałem. Poza 
życzeniami otrzymanymi z zagranicy: z okazji święta 
Trzech Króli, życzę Czwartego. Do karety.

ZDANIEM NACZELNEGO

Życzenia z okazji 
święta Trzech Króli

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny

Na jakim etapie 
zaawansowania jest sprawa 
przejęcia przez miasto 
Pałacyku Porcelitu od 
prywatnych właścicieli?
– Na chwile obecną mamy spi-
sane por ozumienie, za warte 
w grudniu 2010 r . – udało się  
to po blisko dwuletnich nego-
cjacjach. W porozumieniu tym 
zawarta jest intencja ze strony 
fi rmy Long Bridge o przekazaniu 
miastu na okres 75 lat w dzierża-
wę pałacyku i pobliskiego terenu.  
Oczywiście z możliwością prze-
jęcia przez miasto tego obiektu 
i terenu na własność. Tak długi 
okres dzierżawy sprawia, że war-
to już inwestować.

Czy podpisanie 
porozumienia pozwala 
już miastu na rozpoczęcie 
działań związanych
z przywracaniem dawnej 
świetności pałacykowi 
i aranżowania w nim 
miejskiego centrum 
kultury?
– Oczywiście nie. Porozumienie 
zawiera warunki, jakie postawił 
właściciel i jednocześnie inwestor 
osiedla znajdującego się wokół 
pałacu. Chciałby on zmienić  
miejscowy plan przestrzennego 
zagospodarowania na taki, który 
umożliwi mu bardziej elastyczne 
możliwości zagospodarowania 
terenu.

Zatem czego konkretnie 
brakuje do ostatecznego 
przejęcia przez miasto 
pałacyku i działki?
– Do spisania ostatecznej umowy 
potrzebne są zmiany w miejsco-
wym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Właśnie tej kwes-
tii poświęcona zostanie najbliż-
sza, styczniowa, sesja rady Prusz-
kowa. Wówczas wprowadzimy 
stosowny projekt uchwały doty-

baturowym zna jdującym się  
w centrum miasta i niedopusz-
czalnym jest, by jego stan w dal-
szym ciągu się pogarszał. Wy-
maga generalnego remontu, by 
ocalić go od dalszej degradacji 
i niszczenia. Po drugie, jego lo-
kalizacja jest bardzo atrakcyjna. 
To niemalże serce Pruszkowa. 
I jak najbardziej inwestycja ta
będzie oczkiem w głowie władz 
tej kadencji. Jesteśmy na niej moc-
no skupieni.

Jakie funkcje ma spełniać 
centrum kultury?
– Sfera działalności ma być wielo-
wymiarowa i będzie różnić się od 
tego, co oferuje MOK. Od działań 
artystycznych w pracowniach, 
skupienia działalności stowa-
rzyszeń pozarządowych (jest ich 
w naszym regionie ok. 50., każde 
z nich ma ciekawe pomysły i chce 
zaistnieć, a nie specj alnie ma 
gdzie), po promowanie kultury 
z wyższej półki i tzw. masowej, 
występy kabaretów i powrót do 
pruszkowskiej tradycji zespo-
łów teatralnych. No... i oczywiś-
cie kino.

Jakie to miało by być kino? 
– W tej chwili stawiamy na kino 
studyjne – z o fertą dla dzieci,  
młodzieży i dorosłych. W tym 
stworzenie miejsc a dla klu-
bów dyskusyjnych pasjonatów 
kina. Nie wykluczamy też utwo-
rzenia dwóch, trzech sal kino-
wych o charakterze tak popu-
larnych multipleksów. Jakiś czas 
temu prowadziliśmy rozmowy 

czący zmian w planie przestrzen-
nym zagospodarowania i będzie-
my starali się tym samym wypeł-
nić warunek inwestora.

Czy prawdą jest, iż obiekt 
wraz z działką ma być 
przekazany miastu za 
symboliczną złotówkę?
– Tak, ma to być dzierżawa za 
sym boliczną złotówkę na okres 
75 lat. Wydaje mi się, że kwotę tę
zapłacimy za cały okres dzierżawy.

Gruntowna modernizacja 
zabytkowego pałacyku, to 
nie wszystko...
– Na działce przylegającej do pa-
łacu od strony ul. Komorowskiej 
chcemy zrealizować projekt bę-
dący kompilacją zabytku z no-
woczesną architekturą. Chodzi 
o zbudowanie wielowymiarowej 
sali widowisko-kinowo-koncer-
towej, która pomieści 500-oso-
bową widownię.

O planach przejęcia 
pałacyku szczególnie dużo 
słyszało się przed ostatnią 
kampanią wyborczą. Czy 
po wygranych wyborach 
nadal jest to jedno 
z priorytetowych zadań tej 
kadencji władz Pruszkowa?
– Może faktycznie tak było. Ale 
władze Pruszkowa o planach bu-
dowy miejskiego centrum kultu-
ry mówią od wielu lat. Pierwszy 
pomysł na zbudowanie centrum 
wiązał się z rozebraniem stare-
go budynku Miejskiego Ośrodka 
Kultury przy ul. Miry Zimińskiej
-Sygietyńskiej i wybudowania 
tam no woczesnego obiektu.  
Z powodów własności tego te-
renu, projekt ten nie może by ć 
tak szybko zrealizowany. Dlatego 
miasto poszukiwało innych lo-
kalizacji. Ta w P ałacyku Por-
celitu ma dw a ważne walory. 
Jest on ostatnim zabytkiem ku-

PRUSZKÓW |  Nowoczesne centrum 
kultury w Pałacyku Porcelitu ma zostać 
uruchomione do 2013 roku. O projekcie 
z wiceprezydentem Pruszkowa Andrzejem 
Kurzelą rozmawia Kamilla Gębska.
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Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

 Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa 

 Nowoczesne centrum kultury, ma powstać Pałacyk Porcelitu. 
Będą tu m. in. kina, pracownie artystyczne i teatralne, świetlice, kluby.
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strony

Uważam, iż ofi arami szeroko pojętego 
problemu parkowania są przede wszystkim 
piesi i rowerzyści.  S4

Łukasz Oleszczuk  Stowarzyszenie 
Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM

CYTAT TYGODNIA

km kanalizacji i 30 km sieci wodociągowej 
wybuduje gmina Brwinów w ramach 

programu „Czyste życie”. Burmistrz gminy 
Arkadiusz Kosiński (na zdj.) podpisał umowę 

z fi rmą Skanska na wykonanie kolejnego 
etapu realizacji programu.  S6
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u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

Pruszków, 
ul. Powstańców 3a
tel. 022 758 74 27

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

CENTRUM AZ 
lub CENTRUM SILVER 50+
z formułą multiefekt x 100 tabl.
Kompletny zestaw witamin i składników 
mineralnych z luteiną. W super opakowaniu  
i super cenie za jedynie 

39,90 zł     69,90 zł
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Numer 1 na świecie wśród multiwitamin dla seniorów!
Rewelacyjny prezent dla DZIADKA I BABCI

reklama

Pojawiła się propozycja, aby jedno 
okienko, w którym można zareje-
strować fi rmę, przenieść z urzędów
 gmin do urzędów skarbowych 
– informuje „Dziennik Gazeta 
Prawna”. Dzięki temu przyszły 

przedsiębiorca musiałby się poja-
wić tylko w urzędzie skarbowym, 
a ten przekazywałby dalej wszyst-
kie dokumenty. Polskie prawo od 
31 marca 2009 r. daje możliwość 
zarejestrowania fi rmy w jednym 
okienku, jednak w praktyce inte-
resant poza odwiedzeniem urzędu 
gminy/miasta, musi jeszcze udać 
się do urzędu skarbowego oraz 
oddziału ZUS.                    (ASR)

Jedno okienko 
do przeniesienia

URZĘDY

Grodzisk czy Mszczonów?

Wielki park rozrywki 
– Park of Poland – za ponad 
2,5 mld zł ma powstać 
w okolicach Warszawy. 
Nadal jednak jeszcze nie 
wiadomo, czy inwestorzy 
wybiorą lokalizację pod 
Grodziskiem Mazowieckim, 
czy pod Mszczonowem.

O koło 600 mln eur o 
w park rozrywki poło-
żony w pobliżu s to-
licy chce zainwesto-

wać grupa p rzedsiębiorców
związana z izraelskim bizne-
smenem Moshe Greidingerem, 
prezesem konsorcjum Inter-
national Theaters i właścicie-
lem sieci Cinema City. Rozważa-
no sześć możliwych lokalizacji 
w okolicach Warszawy i Łodzi: 
Błonie, Bolimów, Grodzisk Maz. 
Jaktorów, Modlin, Mszczonów.

Spisują umowy 
przedwstępne
Jak powiedział nam Artur Pasik, 
doradca inwestycyjny reprezen-
tujący inwestorów, Moshe Gre-
idinger spotkał się z mieszkań-
cami Mszczonowa i Grodziska, 
a przedstawiciele izraelskiego 
biznesmena rozpoczęli już spi-
sywanie z właścicielami gruntów 
przedwstępnych umów sprzeda-
ży działek pod blisko 600-hek-
tarową inwestycję. Choć decyzja 
co do lokalizacji jeszcze nie za-
padła, wszystko wskazuje na to, 
że ostateczny bój o inwestycję 
rozegra się między Grodziskiem 
a Mszczonowem. Zdaniem Artu-
ra Pasika, zbudowanie tak wiel-
kiego parku rozrywki w centrum 

Polski zapewni przyciągnięcie 
do tego miejsca zarówno miesz-
kańców kraju, jak i gości z za-
granicy. – Dlatego ważne jest, 
by park znalazł się w pobliżu  
ważnych dróg dwujezdniowych 
i w ęzłów k omunikacyjnych
– mówi Artur Pasik.

Grodzisk vs Mszczonów
Ze wszystkich branych pod uwa-
gę lokalizacji warunki te najlepiej 
spełniają Grodzisk i Mszczonów. 
Jak jednak podkreśla Artur Pasik, 
podstawowym warunkiem po-
wstania parku jest wybudowanie 
autostrad i możliwość zakupu 
gruntów pod inwestycję.

Bez względu na to, którą z tych 
lokalizacji wybiorą inwestorzy, 
budowa i działalność parku bę-
dzie miała duży wpływ na dalszy 
rozwój naszego regionu.

Za lokalizacją w Grodzisku 
przemawia dogodność dojaz-
du: park znalazłby się w pobliżu 

budowanej autostrady A2. To 
sprawia, że do parku mogliby  
szybko i łatwo dojechać goście 
krajowi i zagraniczni. Nie bez 
znaczenia jest też bliskość linii 
kolejowej z dogodnym połącze-
niem do stolicy. Ale i Ms zczo-
nów bez szans nie jest. Miasto 
to położone jest przy przewi-
dzianej do modernizacji trasie 
katowickiej (przyszła droga S8) 
i także stosunkowo niedaleko 
od autostrady A2. Na niekorzyść 
Mszczonowa działa brak kolei 

z fi rmami zajmującymi się kine-
matografi ą i operatorami kinowy-
mi. Zainteresowanie utworzeniem 
kina w Pruszkowie było niemałe. 
Do rozmów takich z pewnością  
wrócimy, gdy będziemy mieć ure-
gulowane sprawy własnościowe 
dotyczące pałacyku.

Czy znane są już szacunkowe 
koszty inwestycji?
– Na budowę miejskiego centrum 
kultury chcemy przeznaczyć 
ponad 7 mln zł. Oczywiście nie 
wykluczamy, że wydatki mogą 
być większe. Dlatego będziemy 
starać się pozyskać również pie-
niądze z dotacji unijnych. Nie 
wykluczamy też innej formuły 

fi nansowania. Być może sięgnie-
my po funkcje komercyjne, czyli 
utworzenia tam pubów, barów
czy restauracji.

Jakie jest zatem kalendarium 
prac związanych z utworzeniem
miejskiego centrum kultury 
w Pałacyku Porcelitu?
– W tym roku planujemy rozpo-
częcie prac projektowych. Prze-
widujemy, że ten etap zajmie ok. 
10–12 miesięcy. Zaś przyszły rok 
to rozpisanie procedur przetargo-
wych i już rozpoczęcie budowy. 
Bardzo byśmy chcieli, by otwarcie 
odbyło się w 2013 roku.

Dziękuję za rozmowę

i mgliste – jak na razie – perspek-
tywy budowy nowej linii kolej-
ki dojazdowej z Warszawy przez 
Raszyn i Nadarzyn.

Nie tylko autostrada
Według wstępnych planów, na
prawie 600 ha parku ma się  
znaleźć największe w tej części 
Europy centrum rozrywkowo-
edukacyjno-rekreacyjne oraz 
kompleks konferencyjno-hotelo-
wy. Planowane są tu m.in. wesołe 
miasteczko, aquapark, nowoczes-
ne orbitarium i obser watorium 
astronomiczne, obiekty przezna-
czone do aktywnego wypoczyn-
ku i uprawiania sportów ekstre-
malnych, a także spa, hotele i re-
stauracje. Zatrudnionych ma tu 
być ok. 2 tys. osób.

Bardzo ważnym warunkiem 
stawianym przez  in westora 
jest także przystosowanie sieci 
dróg lokalnych do takiej jakości 
i przepustowości, która pozwo-
liłaby na dogodne korzystanie 
z usług parku. To – jak na razie 
– słaby punkt każdej z wymie-
nionych lokalizacji. Przy obec-
nym stanie sieci dróg lokalnych, 
realizacja inwestycji oznacza-
łaby tylk o gig antyczne k orki
w okolicy, niezadowolonych go-
ści i mieszkańców narzekających 
na uciążliwe sąsiedztwo parku. 
Oprócz inwestycji centralnych, 
dzięki którym powstaną autostra-
dy i drogi ekspresowe, potrzeb-
ne są też inwestycje wojewódz-
kie i powiatowe, które doprowa-
dzą do powstania lokalnej sieci 
dróg umożliwiającej dogodną 
komunikację pomiędzy parkiem 
a ważnymi węzłami drogowymi 
i okolicznymi miejscowościami.

Andrzej S. Rodys

Aby park mógł 
powstać, potrzebne 
są nie tylko centralne 
inwestycje w autostrady, 
ale także wojewódzkie 
i powiatowe w drogi 
lokalne.

 Na blisko 600 ha parku ma się znaleźć największe w tej 
części Europy centrum rozrywkowo-edukacyjno-rekreacyjne.

W większości gmin (z wyjątkiem 
miast na prawach powiatu) radni 
będą wybierani w okręgach jedno-
mandatowych. Znowelizowana 
ordynacja wyborcza zmienia godziny 
głosowań (7.00 – 21.00) i przewiduje 

możliwość dwudniowego głosowa-
nia oraz zakazuje ubiegania się 
o mandat radnego osobom ska-
zanym prawomocnym wyrokiem 
na karę pozbawienia wolności za  
przestępstwo skarbowe. Na listach 
wyborczych do rad miast na pra-
wach powiatu, powiatów i sejmików 
województw będzie musiało się po-
jawić minimum 35 proc. kobiet i nie 
mniej niż 35 proc. mężczyzn.   (MS)

Sejm przyjął 
kodeks wyborczy

PRAWO

Na bezpłatne konsultacje 
w zakresie możliwości uzyskania 
dofi nansowania z funduszy UE 
w 2011 r. dla przedsiębiorców 
i bezrobotnych zaprasza Urząd 
Gminy Michałowice. Najbliższe 

konsultacje odbędą się 27 stycz-
nia (czwartek) w godz. 17.30–19.00 
w Urzędzie Gminy Michałowice, 
ul. Raszyńska 34, pok. 22. Kolejne 
odbywać się będą w michałowi-
ckim urzędzie w tych samych 
godzinach w trzeci czwartek 
miesiąca (17 lutego, 17 marca, 
21 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca, 
15 września, 20 października, 
17 listopada i 15 grudnia).        (ASR)

Sięgnij po unijne 
pieniądze

FUNDUSZE UE
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Przejazd ul. Ożarowską wymaga 
sporych umiejętności i uwagi. 
Kierowcy muszą omijać dziury 
w nawierzchni, które znajdują się 
co kilka metrów. Ul. Ożarowska to 

droga wojewódzka nr 701. Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
planuje jej remont, ale obecnie nie 
miałby on sensu. Drogą dojeżdżają 
bowiem pojazdy budowlane na bu-
dowę autostrady A2. Remont będzie 
mógł zostać przeprowadzony po 
zakończeniu budowy autostrady, 
do tego czasu MZDW zapowiada 
tylko doraźne remonty.                   (AS)

PRUSZKÓW

Na Ożarowskiej 
remonty doraźne

Przedstawiamy krótkie podsumo-
wanie wypadków i kolizji, do których 
doszło w 2010 roku na drogach 
powiatów grodziskiego i pruszkow-
skiego Policyjne statystyki pokazują, 

że w minionym roku spokojniej było 
na drogach powiatu grodziskiego. 
Doszło tam do 1087 kolizji, natomiast 
w powiecie pruszkowskim odnotowa-
no aż 2206 kolizji. Podobnie przedsta-
wiają się statystyki wypadków. Funk-
cjonariusze z powiatu grodziskiego 
odnotowali 89 wypadków drogowych. 
Natomiast w powiecie pruszkowskim 
doszło do 129 wypadków.                    (AS)

REGION

Na grodziskich 
drogach spokojniej

PRUSZKÓW   Uciążliwości budowy w Regułach dotykają mieszkańców Malich

Na ulicy Okopowej bez zmian 
Maszyny budo wlane 

i wielkie ciężarówki 
rozjeżdżają osiedlo-
wą uliczkę w Mali-

chach. Mieszkańcy protestują 
i domagają się zamknięcia ulicy 
dla samochodów ciężarowych. 
Gmina Pruszków stawia znaki 
zakazu wjazdu pojazdów o masie 
powyżej 3,5 t. A ruch na budowę 
jak trwał, tak trwa, bo innej dro-
gi nie ma. Wszystko wskazuje 
na to, że to jeszcze nie koniec 
walki mieszkańców Okopowej
z wielkimi pojazdami niszczący-
mi ich ulicę.

Budowa osiedla Green Park 
Malichy t o t eren w si R eguły 
w gminie Michałowice. Powsta-
ją tam też dwie inne inwestycje 
– pojedync ze wille. Pr oblem 
w tym, że jedyny dojazd do tego 
terenu to właśnie ul. Okopowa 
w pruszkowskich Malichach. Po 

stronie gminy Michałowice żad-
nej drogi do tego miejsca nie ma. 
Nic więc dziwnego, że mieszkań-
cy ul. Okopowej zaprotestowali 
przeciwko wykorzystywaniu ich 
ulicy jako dojazdu na budowę. 
Zwłaszcza, że jej nawierzchnia 
została utwardzona przez gmi-
nę Pruszków przy fi nansowym 
współudziale mieszkańców.

Patrole straży 
to za mało
Tę sytuację opisaliśmy po r az 
pierwszy w październiku. Po na-
szej publikacji władze Pruszko-
wa zobowiązały straż miejską do 
częstszych patroli w tym rejonie. 
To jednak nie dało wiele. – Różne 
maszyny i tiry z materiałami bu-
dowlanymi wjeżdżały i wjeżdżają 
nadal w naszą ulicę i to często bla-
dym świtem lub późnym wieczo-
rem – mówi jeden z mieszkańców 

osiedla przy ul. Okopowej. – Na 
naszym osiedlu przestało być ci-
cho, spokojnie i bezpiecznie.

Gmina ustawia znaki
Jak poinformował nas wicepre-
zydent Pruszkowa Andrzej Ku-
rzela, miasto zdecydowało się 
postawić na ul. Okopowej znaki 
zakazu wjazdu pojazdów o masie 
powyżej 3,5 t. Ustawiono je pod 
koniec listopada. To oznacza, 
że każda maszyna budowlana 
lub ciężarówka z materiałami 
budowlanymi, które tam wjeż-
dżają, łamią przepisy. – Bronimy 
interesu gminy i jej mieszkańców-
podatników – mówi Andrzej Ku-
rzela. – Ta ulica nie kwalifi kuje się 
do ruchu pojazdów o tak dużej 
masie. Próbowaliśmy dogadać się 
z inwestorami, by po zakończe-
niu budowy nawierzchnia ulicy 
została przez nich naprawiona. 

Ale bez skutku. Wychodzimy też 
z założenia, że dotychczas uciąż-
liwości z powodu budowy w są-
siedniej gminie odczuwają wy-
łącznie mieszkańcy Pruszkowa. 
Dlatego postawiliśmy te znaki.

Jak jeździły, tak jeżdżą
To jednak nie oznacza, że budow-
lany ruch na Okopowej zniknął. 
Wprost przeciwnie. Samochody 
ciężarowe jeżdżą tędy w najlep-
sze – ostatnio jedną z ciężaró-
wek wiozącą materiały budow-
lane sfotografowaliśmy w minio-
ny wtorek. Policja i straż miejs-
ka mogą egzekwować narusze-
nie przepisów, ale po t o, by to 
rzeczywiście coś dało, funkcjona-
riusze musieliby stać tu 24 g o-
dziny na dobę przez siedem dni 
w tygodniu.

Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@wpr24.pl

 Nawierzchnia ul. Okopowej nie jest przystosowana do 
ruchu tak ciężkich samochodów. [Fot. BS]

Prace projektowe zachodniej 
obwodnicy Grodziska rozpoczęte
O tym, jak ważne jest 
powstanie obwodnicy 
Grodziska Maz., wie 
chyba każdy kierowca,
który musi spędzić przynaj-
mniej kilkadziesiąt minut 
w korkach tworzących się 
w centrum tego miasta. 
Ostatnio pojawiła się nadzie-
ja, że ta sytuacja się zmieni. 

4 
stycznia Zbigniew Os-
trowski, dyrektor Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich i przed-

stawiciel Krakowskiego Biura Pro-
jektów Dróg i Mostów Transpro-
jekt podpisali umowę na wykona-
nie projektu zachodniej obwod-
nicy Grodziska Maz. wraz z uzys-
kaniem zezwolenia na realiza-
cję tej inwestycji. Prace mają po-
trwać 15 miesięcy. Ich koszt to 
1 mln 151 tys. zł. Po tym najpraw-
dopodobniej ogłoszony zostanie 
przetarg na wyłonienie wyk o-
nawcy. Sama budowa ma potrwać
ok. dw óch la t. Za chodnia ob-
wodnica Grodziska ma być po-
łączeniem Błonia z Kałęczynem
i przebiegać będzie m.in. przez:  
Radonice, Tłuste, Natolin, Kozery 
i Kozerki.

Zadowoleni kierowcy
– Nareszcie – mówi Mirek z Gro-
dziska Maz., który codziennie 

musi pokonywać zakorkowane 
centrum miasta w drodze do pra-
cy, do Warszawy. – Ta obwod-
nica powinna powstać dawno 
temu. Sporo jeżdżę po P olsce 
i widzę, że więks zość podwar-
szawskich miejscowości już ma 
swoje obwodnice, np. Jabłonna 
czy Garwolin, a u nas nic się nie 
dzieje – denerwuje się nasz czy-
telnik. 

Protesty
Inwestycja wzbudza jednak rów-
nież wiele kontrowersji, głównie 
ze strony mieszkańców posesji 
położonych przy plano wanej 

obwodnicy. – Po to sześć lat temu 
wyprowadziłam się z Warsza-
wy i pobudowałam tu dom, żeby 
mieć ciszę i święty spokój. Teraz
okazuje się, że pod moim domem 
chcą mi zrobić piekło komuni-
kacyjne – dener wuje się miesz-
kanka Kozer.

Budowie sprzeciwiają się rów-
nież mieszkańcy Błonia, o czym 
pisaliśmy już na łamach „Gazety 
WPR”.

– Niestety, takie inwestycje 
zawsze będą się spotykać z pro-
testami mieszkańców, to nieunik-
nione –  mó wi Monika Burdon, 
rzecznik prasowy Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie. – W tym jednak  
przypadku na szczęście nie było 
ich tak wiele.

Obwodnica jest 
niezbędna
Z komunikacyjnego punktu wi-
dzenia obwodnica jest bardzo 
potrzebna. Grodzisk Maz. t o 
siedziba wielu fi rm, m.in. trans-
portowych i produkcyjnych, do 
których muszą docierać samo-
chody dostawcze, głównie TIR-y. 
Każdego dnia przez c entrum 
miasta przejeżdża około 40 tys. 
samochodów, z czego prawie po-
łowa to właśnie ciężarówki.

Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@wpr24.pl

Reszta świata 
a sprawa parkowania
Co jakiś czas media z War-
szawy i okolic opisują problem 
z parkowaniem samochodów 
w stolicy czy innych miastach 
aglomeracji. Głównym bohate-
rem jest pokrzywdzony kierow-
ca, który nie ma gdzie postawić 
samochodu. Cały czas br akuje 
tu jednak jeszcze dwóch bardzo 
ważnych postaci: pieszego i ro-
werzysty. Uważam, iż ofi arami 
szeroko pojętego problemu par-
kowania są właśnie wyżej wy-
mienieni uczestnicy ruchu. Nie 
dość, że na co dzień mają za-
stawione chodniki, ograniczoną 
widoczność na przejściach przez 
nieprzepisowo pozostawione sa-
mochody, to jeszcze przy pro-
jektowaniu nie uwzględnia się 
ich potrzeb.

Chyba jedynym w okolicy po-
zytywnym przykładem inwestycji 
drogowej, która w dużym stopniu 
odpowiada na potrzeby pieszych, 
jest remont ul. Kr aszewskiego 
w Pruszkowie. Choć nie uniknię-
to tam kilku błędó w, to jednak 
chodnik po północnej s tronie 
ulicy nie dość, że szeroki, to do-
datkowo jes t zabezpieczony  
przed samochodami słupkami 
blokującymi. Maszerując jednak 

nieco dalej, sen mija – na ul. Pru-
sa trzeba ocierać się o ściany bu-
dynków, gdyż niczym nieogr a-
niczone samochody dokonują 
ekspansji chodnika. Należy b yć 
pełnym podziwu dla k obiet 
z dziećmi w w ózkach, k tóre 
zmuszone są eksplorować ten 
fragment miejskiej dżungli. A co 
dopiero mają powiedzieć osoby 
o ograniczonej sprawności ru-
chowej? Brak tam jakiejkolwiek 
formy separacji miejsc parkin-
gowych od ciągu pieszego. Te 
dwa elementy drogi różni t ylko 
kolor nawierzchni. Może warto 
zastanowić się na wpro wadze-
niem na ul. Prusa park owania 
równoległego i oddzielenia miejsc
postojowych od chodnika np.  
donicami na kwiat y. Niestety, 
rowerzyści zostaną nadal na  
jezdni, bo szansę na przes trzeń 
dla nich pogrzebano wraz z ostat-
nim remontem ul. Prusa.

Co więcej, niepr awidłowo 
parkujący kierowcy często sami 
stwarzają zagrożenie dla innych 
użytkowników samochodó w. 
Mam tu na my śli postój przy 
skrzyżowaniach, co znacząco 
ogranicza widoczność oraz łama-
nie zakazów, przez co zawężeniu 

ZDANIEM EKSPERTA

ulega jezdnia i pojazdy muszą 
wjeżdżać na przeciwny pas. Do 
tego dochodzi obojętność straży 
miejskiej na łamanie przepisów. 
Przykładem jest ul. Ołówkowa, 
gdzie od ponad dwóch miesięcy 
stoi znak „zakaz park owania”, 
którego istnienia nie dostrzegają 
zmotoryzowani interesanci ZUS. 
Również ten problem ma s traż 
miejska, która beztrosko swoim 
wozem omija zaparkowane sa-
mochody i rusza dalej w świat. 
Może właśnie problem z niepra-
widłowym parkowaniem warto 
zacząć rozwiązywać działania-
mi prewencyjnymi – nic tak nie 
odstrasza od złamania pr awa, 
jak nieuchronność kar y. Jeśli 
nic się nie zmieni w tej kw estii, 
to w ciemnych barwach widzę 
zapowiadane już rok temu  
wprowadzenie strefy płatnego 
parkowania w centrum Prusz-
kowa – brak kontroli, zwłasz-
cza wnoszenia opłat, pogrzebie 
ideę, a problem z parkowaniem 
pozostanie.

Łukasz Oleszczuk
Stowarzyszenie  Integracji 

Stołecznej Komunikacji SISKOM
oleszczuk@siskom.waw.pl

Aktualności
24 godziny na dobę

GRODZISK MAZ.

Budowy obwodnic 
i autostrad zawsze 
będą spotykać 
się z protestami 
mieszkańców, to 
nieuniknione. Tym 
razem na szczęście 
nie było ich wiele. 

Monika Burdon
rzecznik prasowy MZDW
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Zima wstrzymała remont

U lica Chopina w Pruszko-
wie pięknieje w oczach: 
odrestaurowany P a-
łacyk Sokoła, oddana 

w zeszłym roku do użytku bi-
blioteka miejska oraz park two-
rzą urokliwą atmosferę. Jednak 
prawdziwym felerem tej ulicy jest 
zniszczona jezdnia.

Przejazd ul. Chopina na od-
cinku od al. N iepodległości do 
ul. Kościuszki to prawdziwy rajd 
z wieloma przeszkodami. Pełno 
tam dziur, wybojów i wertepów, 
bardzo łatwo więc o uszkodzenie 
samochodu.

– Dobrze, że chociaż m uldy 
zostały usunięte. I bez nich jezd-
nia jest w takim stanie, że czło-
wiek w samochodzie cały czas 
podskakuje. Przejazd tą drogą 
z prędkością większą niż 30  
km/h grozi poważnym uszko-
dzeniem samochodu – mówi 
Janusz, kierowca.

Na nic zdały się dotychcza-
sowe starania władz miejskich. 
Pomimo że r obotnicy na uli-
cy Chopina pr acowali na wet 
w Święto Niepodległości, remont 
jezdni nie został ukończony do 
tej pory. – Remont ul. Chopina na 
pewno zostanie przeprowadzo-
ny – uspokaja Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 

– Przebudowa ulicy rozpoczęła 
się 8 listopada i trwałaby nadal, 
gdyby nie prze szkodziła nam 
pogoda. Niestety, mróz spowo-
dował, że musieliśmy przerwać 
prace. zabrakło nam dosłownie 
3–4 dni, ale gdy tylko pogoda się 
poprawi, na pewno je wzno wi-
my – obiecuje urzędniczka.

Modernizacja będzie prowa-
dzona na odcinku od al. N ie-
podległości do ul. K ościuszki. 
Do tej pory udało się wykonać 
chodniki i parkingi. In westy-
cja, której wykonawcą jest fi r-
ma Falbruk z Warszawy, będzie 
kosztować 1 mln 50 ty s. zł. Na 
jezdni będzie położony asfalt, 
a rynsztok zostanie wykonany 
z kostki. Pomimo sprzeciwów 
ze strony mieszkańców, na ul.  
Chopina nie powstanie ścieżka 
rowerowa.

Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@wpr24.pl

Kierowcy, którzy chcą przejechać 
przez tunel pod torami kolejowymi, 
który znajduje się w ciągu ul. Globu-
sowej w kierunku Bemowa muszą 
uważać. Naprawiony miesiąc temu 

fragment jezdni znów się zapadł. 
Najgorzej jest na prawym pasie, 
samochody przez spore zagłębienie 
w jezdni mogą stracić przyczepność 
i uszkodzić podwozie. Po raz kolejny 
drogowcy i wodociągowcy spierają 
się o to, kto jest odpowiedzialny za 
naprawę. Po raz pierwszy jezdnia 
zapadła się w grudniu. Wówczas 
MPWiK wykonało remont.             (AS)

WŁOCHY

Zapadlisko na 
Globusowej

Budowa ul. Nowolazurowej rozpo-
cznie się na wiosnę. Do przetargu 
na budowę jej pierwszego odcinka 
od Al. Jerozolimskich do ul. Chroś-
cickiego we Włochach przystąpiło 

15 fi rm. Wykonawca ma zostać 
wyłoniony jeszcze w styczniu, 
pierwsze prace powinny ruszyć 
już wiosną, a ulica ma być prze-
jezdna w drugiej połowie 2012 r.
Pierwszy odcinek ulicy ma prze-
biegać od węzła Salomea u zbiegu 
Al. Jerozolimskich z pierwszym 
odcinkiem wylotówki na Kraków 
do ronda przy ul. Chrościckiego.     (AS)

Nowolazurowa 
ruszy na wiosnę

WŁOCHY

Kierowcy czekają na otwarcie trasy 
S8. Droga miała być przejezdna już 
w połowie grudnia 2010. Niestety 
urzędnicy nie zdążyli z odbiorami. 
Przyczyniły się do tego okres 

świąteczno-noworoczny i długi 
weekend 6–9 stycznia. Obecnie 
GDDKiA kompletuje dokumenty 
dla Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego. Po złożeniu 
wymaganych dokumentów pozwole-
nie na użytkowanie trasy powinno być 
wydane w przeciągu dwóch dni. Jest 
więc szansa, że za kilka dni na trasie 
pojawią się pierwsze samochody. (AS)

REGION

S8 spóźniona przez 
długi weekend

*  Oferta dotyczy samochodów typu hatchback wyprodukowanych w 2010 roku i nie łączy się z innymi promocjami. Liczba 
samochodów ograniczona. Wersja modelu prezentowana na zdjęciu może różnić się od wersji dostępnych w ofercie. Szczegóły 
w salonach Peugeot. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: od 4,4 do 6,6l/100km, emisja CO2 : od 115 do 159 g/km.

www.france.peugeot.pl

reklama

 Przejazd ul. Chopina na odcinku od al. Niepodległości do ul. Kościuszki to prawdziwy rajd 
z wieloma przeszkodami. Pełno tam dziur, wybojów i wertepów, bardzo łatwo więc o uszkodzenie 
samochodu. [Fot. BS]

PRUSZKÓW  |  Ul. Chopina czeka na zakończenie modernizacji

1,05 
mln zł będzie 
kosztowała 
modernizacja 
ulicy Chopina



R ozpoczęcie prac w k wiet-
niu, koniec pierwszego
odcinka rok później i rea-
lizacja całości etapu 

w ciągu 26 miesięcy od rozpo-
częcia budowy – najprawdopo-
dobniej do czerwca 2013 r. Wczo-
raj w Urzędzie Gminy Brwinów 
podpisano umowę na budowę 
kanalizacji w północnej części 
miasta. 25 km k analizacji z a 
ok. 15,8 mln zł wybuduje spół-
ka Skanska.

W i mieniu g miny u mowę 
podpisali burmistrz Arkadiusz 
Kosiński i  s karbnik E lżbieta 
Dolota, a w imieniu wykonawcy 
Mirosław Siepak, pełnomocnik 
zarządu fi rmy Skanska.

Za dotację z UE
Budowa si eci ka nalizacyjnej 
w północnej części Brwinowa 
jest częścią programu „Czyste 
życie – kompleksowa gospodar-
ka wodno-ściekowa na terenie 
gminy Brwinów”, realizowanego 
przez gminę w 85 proc. za pienią-
dze z dotacji unijnych. – Ten etap 
został podzielony na 14 odcin-
ków – mów ił podczas podpisa-
nia umowy burmistrz Kosiński. 
– Pierwsze odcinki będą gotowe 
w ciągu roku. Koniec budowy 
przewidziany jest w 26 miesięcy 
od rozpoczęcia budowy, która 
rozpocznie się najprawdopodob-
niej już w kwietniu.

Gmina zbuduje sieć kanali-
zacyjną w c iągach ulic i o dej-
ścia do granic poszczególnych 

Najpierw północ, wkrótce południe

tym, jak poszczególne odcinki 
zostaną odebrane prze nadzór 
budowlany.

Wkrótce kolejne etapy
Kanalizacja w północnej części 
miasta to kolejny etap realiza-
cji pro gramu „ Czyste ż ycie”.
Gmina jest już w trakcie przygo-

Powstanie pierwsze kasyno w regionie?

towywania następnych. Jak po-
informował burmistrz Kosiński, 
zakończył się już przetarg na 
budowę 37 km kanalizacji w po-
łudniowej części Brwinowa. Zo-
stał także ogłoszony przetarg na 
budowę kanalizacji w Parznie-
wie, a w pr zygotowaniu są prze-
targi dotyczące Otrębus i K ań. 

Łącznie gmina wybuduje 120 km 
kanalizacji i ok. 30 km sieci wo-
dociągowej. – Obecnie trwa ana-
liza ofert złożonych w przetargu
na kanalizację dla południowe-
go B rwinowa –  m ówi A dam 
Adamczyk z gminnego zespo-
łu realizującego program „Czys-
te życie”. – Umowę z wykonaw-
cą powinniśmy podpisać w cią-
gu miesiąca.

W poniedziałek 10 stycznia 
gmina podpisała także umowę 
ze s półką E CM G roup Pol ska 
na pełnienie funkcji inżyniera 
kontraktu. Usługa ta polega na 
całościowym zarządzaniu praca-
mi budowlanymi realizowanymi 
przez p oszczególnych w yko-
nawców. Zespół inżyniera kon-
traktu będzie m.in. czuwał nad 
terminowym i zgodnym z kon-
traktem wykonaniem prac.

Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl

RASZYN
Rada gminy uchwaliła 
lokalizację dla pierwszego 
kasyna gry w naszym 
regionie.
 
Nie trzeba nikomu przypomi-
nać jak trudno zgodnie z pr a-
wem otworzyć profesjonalne
kasyno. Droga ta obwarowana 
jest w ieloma pro cedurami 
prawnymi, które należy spełnić 
i, co najtrudniejsze, postarać się 
o przyznanie licencji na dzia-
łalność z M inisterstwa Finan-
sów.

Póki co, pierwsza zgoda już 
jest. Rada Gminy Raszyn, po roz-
patrzeniu wniosku spółki Casi-
no Polonia Wrocław, przyjęła 
uchwałę, a tym samym pozytyw-
nie z aopiniowała lok aliza-
cję kasyna gry w Jankach. Poz-

woliło to na uruchomienie pro-
cedury prawnej w innych ins-
tancjach, by starać się na otwar-
cie profesjonalnego k asyna. 
A przypomnijmy, że znajdujący 
się tam salon gier Olympic Ca-
sino jest pierwszym, i ja k do
tej pory jedynym, zlokalizowa-
nym w c entrum handlowym 
w Polsce.

Trudno na tym etapie mówić 
o konkretnych terminach otwar-
cia kasyna. Wiadomo zaś, co się 
zmieni. Z p ewnością w ystrój. 
Tradycją bowiem jest, że każde 
Casino Olympic ma swój indy-
widualny charakter i odrębną 
stylistykę – od morskich klima-
tów, po typowe wariacje a’la Las 
Vegas. Pojawią się też stoły do gry 
w ruletkę, a przy nich krupierzy 
oraz stoły do black jacka również 
obsługiwane przez krupierów. 

 Umowę na wykonanie kanalizacji dla północnego Brwinowa podpisali: Mirosław Siepak 
z fi rmy Skanska, burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński i skarbnik gminy Elżbieta Dolota [Fot. ASR]
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nieruchomości. –  Prz yłącza 
będą musieli w ykonać już we 
własnym zakresie właściciele 
posesji, bo przepisy nie pozwa-
lają gminie na budowanie indy-
widualnych przyłączy – dodaje 
Arkadiusz Kosiński. Mieszkań-
cy będą mogli podłączać swoje 
domy do kanalizacji wkrótce po 

Funkcjonariusze z grodziskiej 
komendy zatrzymali 49-letniego 
Andrzeja G. Mężczyzna przewoził 
w swoim samochodzie broń, na 
którą nie miał zezwolenia, oraz 
amunicję myśliwską. W bagażniku 

przewoził pojemniki z mięsem. 
Zatrzymany wyznał, że jest kłu-
sownikiem. Podczas przeszukania 
mieszkania Andrzeja G. policjanci 
znaleźli kolejną broń wraz z amu-
nicją. Mężczyzna został objęty 
policyjnym dozorem. Stanie 
przed sądem – za nielegalne 
posiadanie broni, wyrób amunicji 
i kłusownictwo grozi mu do 10 lat 
więzienia.                        (AS)

GRODZISK MAZ.

Zatrzymano 
kłusownika

Zatrzymano 50-letniego Grzegorza 
W., który okradł swoją sąsiadkę. 
W miniony wtorek zgłoszono 
kradzież w jednym z mieszkań 
przy ul. Stalowej. Jak się okazało, 
mieszkającą tam kobietę okradł 

sąsiad, który przyszedł do niej 
pooglądać telewizję. Gdy sąsiadka 
zasnęła, dostał się do barku,
 gdzie trzymała pieniądze. Jego 
łupem padło 400 zł. Gdy policja 
zatrzymała Grzegorza W., był 
nietrzeźwy – miał on ponad 3 
promile alkoholu w organizmie. 
Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut 
kradzieży. Grozi mu do pięciu lat 
więzienia.                                          (MS)

PRUSZKÓW

Okradł 
sąsiadkę

BRWINÓW  |  Rozpoczyna się budowa kanalizacji w ramach programu „Czyste życie”

Obecnie w salonie gier są tylko 
automaty do gier i automatycz-
ne ruletki. 

Wchodząc do nowo ut wo-
rzonego kasyna, każdy klient 
będzie musiał się obowiązkowo 
rejestrować. Zdaniem Krzysz-
tofa Drągowskiego, dyrektora 
do spraw marketingu Olympic 
Casino Poland, znacząco zwięk-
szy to poziom bezpieczeństwa. 
Dyrektor Drągowski, pytany, 
jakie będzie jedyne kasyno w na-
szym regionie, nie chce na ra-
zie zdradzać szczegółów. – Mogę
zapewnić, że będzie barwnie, 
kolorowo i profesjonalnie. Jed-
nocześnie kasyno przyniesie 
korzyści mieszkańcom i g mi-
nie, chociażby poprzez utwo-
rzenie nowych miejsc pracy 
– dodaje.                       

Kamilla Gębska

Wiele wskazuje na 
to, że w naszym 
regionie powstanie 
profesjonalne kasyno 
gry. Pierwszy krok, 
by salon gier znajdujący 
się w Centrum 
Handlowym Janki stał 
się kasynem, został 
już zrobiony. Rada Gminy 
Raszyn pozytywnie 
zaopiniowała lokalizację. 
Jednak do fi nalizacji 
przedsięwzięcia 
jeszcze daleka droga.

Nowa hala sportowa
PODKOWA LEŚNA
Zespoł Szkół
Samorządowych 
zostanie rozbudowany. 

Zespół Szkół Samorządowych 
w Podkowie Leśnej niebawem 
stanie się godną wizytówką 
tego miasta – ogrodu. Budynek 
placówki zostanie rozbudo-
wany. Powstanie także nowo-
czesna hala sportowa. 

Istniejący kom pleks Z SS 
stanie się obiektem na miarę 
współczesnego szkolnictwa. 
Inwestycja z akłada d obu-
dowanie nowe go sk rzydła 
dydaktycznego dla uczniów 
gimnazjum. Znajdzie się tam
dziewięć sal lekcyjnych, bi-
blioteka z czytelnią, pracownia 
plastyczna i świetlica. Skrzyd-
ło zostało tak zaprojektowane, 

że ma swoje odrębne wejście 
z holem i szatniami. 

W ramach inwestycji dobu-
dowywana jest też sala gimna-
styczna o wymiarach 36 x 19 m 
wraz z  widownią na 100 osób. 
– Tak duża i komfortowa sala 
pozwoli na prowadzenie zajęć 
dla dwóch klas jednocześnie. 
Przy czym każda z grup będzie 
miała komfort ćwiczeń – mó-
wi Grzegorz Lewandowski, 
kierownik referatu inwestycji 
w Podkowie Leśnej. Lewandow-
ski nie kryje, że realizowana 
inwestycja jest jedną z najwięk-
szych w Podkowie. – Można 
śmiało powiedzieć, że jest ona 
naszą dumą – dodaje. 

Obiekt ma być oddany w l i-
stopadzie 2011 r. Całość koszto-
wać ma ponad 8 mln zł.

(KAM)

W ramach projektu 
„Czyste życie” 
gmina Brwinów 
zbuduje 120 km 
kanalizacji 
i 30 km sieci 
wodociągowej.

Kronika
Kryminalna Policjanci znaleźli w jednym 

z nadarzyńskich centrów 
handlowych towar z podrobionymi 
znakami towarowymi. Właścicielce 
towaru grozi do trzech lat 
pozbawienia wolności.                      (AS)

NADARZYN

Podróbki w centrum 
handlowym

Protest 
wyborczy 
oddalony
MICHAŁOWICE
Sąd Okręgowy w Warszawie
12 stycznia oddalił 
protest wyborczy 
Komitetu Wyborczego 
Wyborców Wszyscy Razem 
kwestionującego ważność 
wyników głosowania na 
wójta gminy Michałowice.

Orzeczenie sądu stwierdza, że 
błąd na kartach do głosowania 
polegający na podaniu mylnej na-
zwy komitetu wyborczego przy
nazwisku Sławomira Walendo-
wskiego, kontrkandydata Krzy-
sztofa Grabki w rozgrywce o man-
dat wójta gminy, nie miał istot-
nego wpływu na ostateczny 
wynik głosowania. Sąd zażądał 
również przedstawienia dowo-
du, że zmiana nazwy komitetu
zmniejszyła o kon kretną l icz-
bę głosy oddane na Walendow-
skiego. Z decyzją sądu okręgo-
wego nie zgadza się pełnomoc-
nik komitetu wyborczego. Twier-
dzi, że karty do głosowania nie
spełniały warunków określo-
nych w ustawie o ordynacji wy-
borczej, a zamieszczona w nich 
informacja wprowadzała wy-
borców w b łąd i w re zultacie 
mogła mieć wpływ na ostatecz-
ny wynik głosowania.

Karty do głosowania w dru-
giej turze wyborów zawierały 
istotny błąd. Przy nazwisku kan-
dydata Sławomira Walendow-
skiego znalazła się informacja, 
że reprezentuje on komitet wy-
borczy inny niż w pierwszej tu-
rze wyborów. Pełnomocnik komi-
tetu zapowiedział apelację. (BS)



Pochodzisz z Milanówka. 
Jak wspominasz spędzony 
tutaj czas?
– Urodziłam się w Warszawie, ale 
dzieciństwoi okres dojrzewania 
spędziłam w Milanówku. Bardzo 
dobrze wspominam tamte czasy. 
Tutaj chodziłam do podstawów-
ki, fantastycznie wspominam 
dzieciaki, z którymi się bawili-
śmy. Było naprawdę fajnie.

Potem było liceum 
w Pruszkowie i studia 
– już w Warszawie?
– Skończyłam słynnego prusz-
kowskiego „Kościucha”, a potem 
Wydział Zarządzania na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Podczas 
studiów poznałam swoją dziew-
czynę, z którą jesteśmy razem 
już 15 lat. Koleje losów wywia-
ły nas najpierw do Wołomina, 
gdzie zamieszkałyśmy, a potem 
do Warszawy.

Tymczasem nastał 
rok 1998 i Twój słynny 
już coming out.
– Tak, to prawda. Po raz pierw-
szy o swojej orientacji publicznie 
opowiedziałam w nieistnieją-
cym już magazynie „She”. Potem 
były różne programy telewizyjne, 
w których brałam udział.

Chodzi o to, żeby było kolorowo

kłaniać (śmiech). Z kolei Mila-
nówek jest specyfi cznym miej-
scem, nie miałam tu żadnych 
problemów. Ale z opowieści zna-
jomych wiem, że w pozostałych 
częściach Polski nie jest już tak 
różowo: w Lublinie dziewczyna 
została pobita, w K atowicach 
do kogoś strzelano z wiatrówki, 
gdy wychodził z klubu.

A Warszawa? Można 
odnieść wrażenie, 
że najmodniejsze lokale, 
w których pojawia się 
wielu celebrytów 
to knajpki gejowskie.
– Są dwa rodzaje takich lokali: 
lanserskie, jak np. Utopia, gdzie 
mile widziani są wyłącznie ludzie 
o „posturze drobiu” i gdzie za-
prasza się Kubę Wojewódzkiego, 
czy Kaziemierza Marcinkiewicza 
z małżonką. To jest nic innego, 
jak tworzenie dobrego PR-u. Są 
również lokale przeznaczone 
stricte dla osób homoseksual-
nych, gdzie panuje świetna, nor-
malna atmosfera. Wiesz, że gdy 
tam pójdziesz, to żaden pijany 
facet nie będzie cię podrywał? 
Jest dużo bezpieczniej i sporo się 
dzieje, np. występy drag queen. 
W Berlinie ta kultura jest dużo 
bardziej rozwinięta, u nas jest 

– takimi jakie są one napraw-
dę, bez sztuczności i ud awa-
nia.

Serdecznie dziękuję 
za rozmowę.
– Ja również dziękuję, pozdra-
wiam wszystkich czytelników 
„Gazety WPR” i zachęcam do czy-
tania mojego bloga pod adresem: 
http://chylkiem-i-duszkiem.blog.
onet.pl.

Wielka Orkiestra: Nasz region ma wielkie serce

trochę trudniej – cały czas marzę 
o większej liczbie knajpek typu 
gay friendly.

W Stowarzyszeniu 
Lambda starasz się 
pomagać osobom mającym 
problem z własną 
orientacją seksualną...
– Uważam, że wciąż jest za ma-
ło osób, które głośno mówią 
o homoseksualizmie. W Polsce 

żyje bardzo wiele osób o takiej-
odmiennej orientacji, jednak 
one wciąż nie chcą ujawniać się 
publicznie. Ludzie żyją podwój-
nym życiem, ukrywają się. Na 
wsiach oczekuje się ślubu, wesel 
i dzieci – osoby homoseksual-
nie spełniają te oczekiwania 
i potem dochodzi do d rama-
tów, bo jednak wiele osóbkażdy 
chce żyć w zgodzie ze sobą, ze 
swoimi odczuciami, emocjami 

REGION
Mieszkańcy powiatów 
pruszkowskiego 
i grodziskiego po raz 
kolejny udowodnili, 
że mają wielkie serca.  

Podczas 19. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy ty-
siące osób z n aszego regionu 
wspierały zbiórkę pieniędzy na 
rzecz dzieci z chorobami urolo-
gicznymi i nefrologicznymi. Wie-
le gmin stanęło na wysokości za-
dania i pobiło swoje ubiegłorocz-
ne rekordy.

Tradycyjnie najważniejszym 
elementem niedzielnego fi na łu 
było zbieranie przez wolonta-
riuszy datków do puszek. W na-
szym re gionie, p odobnie ja k 
w całym kraju, w większości byli 
to uczniowie, którzy za każdy 

nawet najmniejszy datek każ-
demu dawali orkiestrowe czer-
wone serduszko.

Obecnie na koncie WOŚP jest 
ponad 37 mln zł. To więcej niż 
rok temu, kiedy zebrano blisko
43 mln zł. A kwota będzie więk-
sza, bowiem wciąż trwają aukcje 
internetowe na rzecz WOŚP. 
Część z nich potrwa do końca 
stycznia.

Jerzy Owsiak wielokrotnie za-
znacza, że nie bicie rekordów 
zbiórki jest najważniejsze. Jed-
nak nie ma co ukrywać, iż gdy 
one padają, to cieszy. W naszym 
regionie, który z roku na rok co-
raz głośniej gra z Orkiestrą, też 
ich nie brakuje. Trudno oczywi-
ście wymienić wszystkie. Padł 
m.in. w gminie Nadarzyn – teraz 
zebrano ok. 26 500 zł, a w ubie-
głym roku 24 220 zł. Podobnie 

było w Podkowie Leśnej. Tam 
podczas 19. fi na łu WOŚP zebra-
no 15005 zł 51 gr, tj. o ok. 3 tys. zł 
więcej, niż w zeszłym roku. Zwyż-
kę odnotował też Komorów – ze-
brano ponad 42 tys. zł – o ponad
tysiąc złotych więcej, niż pod-
czas 18. Finału.

Tradycyjnie nie zabrakło też 
gwiazd, które prowadziły lo-
kalne licytacje. Jak zawsze nie-
zawodna była a ktorka Doro-
ta Stalińska, która bardzo za-
angażowała się w licytacje or-
ganizowaną w Brwinowie. Nie 
sposób też wymienić, jak wiele 
było imprez towarzyszących, 
koncertów i atrakcji, które zda-
rzają się tylko przy podobnych 
okazjach. Możemy być dumni, 
że mieszkańcy naszych powia-
tów tak hojnie wsparli 19. Finał 
WOŚP.                                        (KAM)

ROZMOWA    Lesbijka i feministka, działaczka związana z ruchem obrony praw 
działającym na rzecz osób LGBT (homo-, bi-, transseksualnych). Rzeczniczka 
Stowarzyszenia Lambda Warszawa i członek Porozumienia Kobiet 8 Marca. 
Pracuje w branży reklamowej, interesuje się fotografi ą, muzyką, lubi czytać 
książki, oglądać fi lmy i gotować. Z Ygą Kostrzewą rozmawia Karolina Gontarczyk.

Żałujesz?
– Absolutnie nie. Z mojej strony to 
była kwestia pewnej uczciwości 
wobec rodziny i znajomych. Poza 
tym z powodu ujawnienia swo-
jej orientacji nie spotkały mnie 
w zasadzie żadne przykrości.

A jak zareagowali rodzice, 
krewni, znajomi?
– Moi rodzice wiedzieli już wcześ-
niej. Oni trochę nie dowierzali, 
myśleli, że popełnili jakieś błędy 
wychowawcze. A krewni dowie-
dzieli się o moim życiu z telewizji 
i mówią, że bardzo tego żałują 
(śmiech).

Jak oceniasz poziom 
tolerancji wobec osób 
homoseksualnych 
w niedużych miejscowoś-
ciach? Jak to wygląda 
w naszym regionie, 
w miastach takich jak 
Pruszków, Piastów, 
Milanówek, Brwinów? 
Czy jest gorzej niż 
np. w Warszawie?
– To wszystko zależy od konkret-
nej miejscowości i części kraju, 
w której jest położona. Po w y-
stępie w jednym z programów 
telewizyjnych sąsiedzi w Woło-
minie zaczęli nam się bardziej 
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Policja zatrzymała 55-letniego 
Ryszarda C., który pomimo
sądowego zakazu kierowania 
pojazdów, usiadł za kierownicą 
swojego samochodu. W trakcie 
rutynowej kontroli dokumentów 

okazało się, że 55-letni 
kierowca ma zakaz prowadzenia 
pojazdów. Taki wyrok wydał 
pruszkowski sąd. Ryszard C. 
został przewieziony do 
komendy, gdzie sporządzone 
zostały stosowne dokumenty 
dla prokuratury. Za złamanie 
zakazu sądowego 55-latek 
może trafi ć do wiezienia 
na trzy lata.                   (AS)

PRUSZKÓW

Miał zakaz, 
ale prowadził

W sobotę dyżurny komisariatu 
w Ożarowie Mazowieckim 
otrzymał informacje 
o kradzieży, do której doszło 
w jednym z miejscowych 
marketów. Na wskazany 

w zgłoszeniu adres 
wysłano policyjny patrol. 
Na miejscu okazało się, 
że jeden z klientów chciał 
opuścić sklep nie płacąc 
za towar. Mężczyzna 
próbował ukraść trzy 
butelki wódki. Za próbę 
kradzieży mężczyzna 
został ukarany mandatem 
karnym.                               (AS)

OŻARÓW MAZOWIECKI

Mandat za 
trzy butelki

Oto przybliżone wyniki 
zbiórki 19. Finału WOŚP:
• Pruszków: 

blisko 75 tys. zł
• Brwinów: 

32,5 tys. zł.
• Michałowice: 

ponad 42 tys. zł
• Komorów: 

ponad 42 tys. zł
• Nadarzyn: 

ok. 26,5 tys. zł
• Raszyn:  

33 tys. zł
• Grodzisk: 

58,6 tys. zł
• Milanówek: 

35,9 tys. zł
• Jaktorów: 

ponad 13 tys. zł
• Podkowa Leśna: 

ponad 15 tys. zł
• Piastów: 

13,8 tys. zł W Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie podczas niedzielnego 
19. Finału WOŚP zebrano 20 284 zł 27 gr [Fot. D. RYBARCZYK]

 Yga Kostrzewa [Fot. A. Zawadzka (Anka Zet)]
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Milanówek

Salonik z kulturą
Milanowskie Centrum 
Kultury zaprasza 16 stycznia 
(niedziela) na „Salonik 
z kulturą” - Artur Andrus 
oraz Teatrzyk Piosenki 
Satyrycznej „Czyści Jak Łza”.
Start godz. 18.00, Bilety 
20 i 30 PLN, Miejsce: Kościelna 3

Nadarzyn

W.P.I.S.
Nadarzyński Ośrodek 
Kultury zaprasza 15 stycznia 
(sobota) na Wieczór Polo-
tu Improwizacji Słownej 
(W.P.I.S). Wystąpi kabaret 
Czołówka Piekła oraz 
Grupa Kabaretowa 
z Nadarzyna. Następnie
publiczność będą 
zabawiać artyści 
stand up Marcin Szwed 
oraz Anna Balsam.
Start godz. 19.00, 
Wstęp wolny, Miejsce: 
Pl. Poniatowskiego 2

Informator kulturalny  /14.01-21.01/

Otrębusy

Koncert 
Noworoczny
14 stycznia (piątek) 
i 15 stycznia (sobota) 
w Mateczniku Mazowsze 
odbędzie się specjalny 
koncert Zespołu Mazowsze. 
Program świąteczno-
-noworoczny.
Start godz. 19:00 i 17:00, 
Miejsce: Świerkowa 2

Koncert zspołu 
Voice Factory
21 stycznia (piątek) w sali 
widowiskowej Matecznika 
Mazowsze  odbędzie się 
koncert zespołu Voice Factory. 
W programie: wieczór kolęd 
oraz muzyka Chopina 
w aranżacji Waldemara 
Parzyńskiego.
Start godz. 19:00, 
Miejsce: Świerkowa 2

Piastów

Ciastko z bajką
Stowarzyszenie
Możesz zaprasza 
15 stycznia (sobota) 
na spotkanie 
z cyklu „Ciastko 
z bajką” - „Bałwankowe 
psoty, czyli zimowa komedia 
muzyczna”.  Wystąpią 
artyści „Teatru Koliber” 
– Cezary Jankowski 
i Piotr Wyrzykowski. 
Podczas spotkania 
będzie możliwość zakupu 
biletów rocznych.

Start godz. 18.00, 
Bilety 7 PLN, 
Miejsce: Gimnazjum nr 1, 
Pułaskiego 6/8

Wieczór poezji
Konfraternia Poetycka 
Biesiada zaprasza 14 stycznia 
(piątek) na wieczór poezji 
Roberta Brzezińskiego. 
W programie: promocja 
tomiku poetyckiego „Próba 
oddechu”, oprawa muzyczna
 – Jacek Furmański, 
Turniej Jednego Wiersza 
„O Wieczne Pióro Konfratrów”.
Start godz. 17.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Warszawska 24

Podkowa Leśna

Koncert 
karnawałowy
CKiIO zaprasza 15 stycznia
(sobota) na koncert karna-
wałowy „Solo i w duecie” 
– Maria Sarna – sopran, 
Ryszard Cieśla – baryton,
Ewa Seroka – fortepian. 
W programie utwory 
z operetek i musicali.
Start godz. 18:00, 
Bilety 15 i 20 PLN,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, 
Lilpopa 18

Cała Podkowa 
tańczy
CKiIO zaprasza 18 stycznia 
(wtorek) na spotkanie z cyklu 
„Cała Podkowa tańczy”. Tańce 
w kręgu nie wymagają dużych 
umiejętności tanecznych 
ani... posiadania partnera 

(partnerki)! Prowadzi: 
Anna Abramowicz.
Start godz. 19:30, 
Bilety 10 PLN,  
Miejsce: Świerkowa 1

Światło 
na Młodych
CKiIO zaprasza 21 stycznia 
(piątek) na wystawy: pro-
jektów scenografi cznych 
Emilli Cwieczkowskiej, 
architektonicznych Franciszka 
Ryczera, rysunków Lucjana 
Pakulskiego, fotografi i 
Anny Zagrodzkiej, pokaz fi lmu 
Agaty Wojcierowskiej, koncert
Mai Olenderek z zespołem. 
Start godz. 19:00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Świerkowa 1

Pruszków

Koncert Noworoczny
Miejski Ośrodek Kultury 
zaprasza 16 stycznia (niedziela) 
na Koncert Noworoczny. 
Wystąpi Krystyna Prońko 
z zespołem „TRIO”.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny,  
Miejsce: ul 3 Maja 124

Zatoichi
15 stycznia (sobota) w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się 
pokaz japońskiego fi lmu 
„Zatoichi”, który jest kinową 

Raszyn

Koncert kolęd
16 stycznia (niedziela) w Koście-
le p.w. św. Mateusza Ewange-
listy w Dawidach Bankowych 
odbędzie się koncert kolęd 
w wykonaniu zespołu Rex Gloriae. 
Start godz. 11.30, 
Miejsce: Miklaszewskiego

wersją popularnego japoń-
skiego serialu telewizyjnego. 
Reżyserem fi lmu jest 
jeden z najbardziej znanych 
japońskich reżyserów, 
Takeshi Kitano. Po pokazie 
niespodzianka 
– przysmak kuchni japońskiej.
Start godz. 10.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Wieczór święta Trzech 
Króli w pruszkowskim 
kościele św. Kazimierza 
wypełnił koncert najpięk-
niejszych polskich kolęd 
i pastorałek w wykonaniu 
Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni 
i Tańca Mazowsze. 

Niecodzienne otoczenie, mistrz-
owskie wykonanie i wyjątko-
wy świąteczny nastrój sprawiły, 
że blisko półtoragodzinny kon-
cert był prawdziwą ucztą du-
chową dla licznie przybyłych 
mieszkańców miasta i okolicz-
nych miejscowości. 30-osobowy 
chór, soliści i t owarzysząca im 
orkiestra wykonali kilkanaście 
najpiękniejszych polskich ko-
lęd oraz mniej znanych pasto-
rałek, a w fi nale usłyszeliśmy 
kilka najbardziej popularnych 
pieśni ludowych z repertuaru
zespołu.

Słuchając kolęd w mistrzow-
skiej in terpretacji Mazo wsza 
odnosiło się wrażenie, że pobrz-
miewają w nich nuty i rytmy staro-

polskich tańców ludowych: ma-
zurka, oberka czy poloneza. Nie-
zaprzeczalna finezja i kuns zt 
wokalny i muzyczny wykonaw-
ców i orkiestry oraz trafny dobór 
utworów sprawiły, że c zwart-
kowy koncert b ył aute ntycz-

nym wydarzeniem muzycznym, 
a jego autorzy nagrodzeni zostali 
owacyjnymi oklaskami.

Koncert został zorganizowany 
z inicjatywy starosty pruszkow-
skiego Elżbiety Smolińskiej, która 
dziękując po jego zakończeniu 

PRUSZKÓW

Włodzimierz Pawlik 
zagrał w Podkowie
Wielką ucztę miłośnikom 
muzyki jazzowej zgotował 
Włodek Pawlik oraz 
towarzyszący mu muzycy. 
W sobotę, 8 stycznia, 
w pałacyku „Kasyno” 
odbył się koncert tego 
wybitnego artysty.

Włodzimierz Pawlik to obecnie 
jeden z najwybitniejszych współ-
czesnych pianistów i kompozy-
torów jazzowych. Jest autorem 
muzyki filmowej i t eatralnej 
oraz laureatem wielu krajowych 
i międzynarodowych konkur-
sów jazzowych.

Na koncert grupy Włodek 
Pawlik Trio w Podkowie Leśnej 
bilety były sprzedawane niczym 
świeże bułeczki, a podczas sa-
mego występu nie można było 
wetknąć szpilki. Wszystko to 
z powodu występu inauguru-
jącego cykl koncertów, które 
orgaznizowane będą w pierw-
sze soboty każdego miesiąca. 
Muzycy wykonali standardy 

PODKOWA LEŚNA

jazzowe pochodzące z płyty 
„Standards Live”. 

Lider tercetu – Włodek Paw-
lik grał na fortepianie, Zbig-
niew Wegehaupt na kontra-
basie, a Cezary Konrad na per-
kusji.Każdy z wykonywanych 
przez artystów utworów na-
gradzany był gromkimi bra-
wami publiczności. Również 
sami muzycy byli zadowoleni
z występu. – Cieszę się nie-
zmiernie, że pier wszy week-
end w Nowym Roku spędzam 
właśnie w Podkowie Leśnej 
– stwierdził Pawlik.

Gazeta WPR or az portal  
wpr24.pl pełniły patronat me-
dialny nad imprezą.        (KG)

Mazowsze zaśpiewało kolędy 

wręczyła zespołowi imponujący 
kosz kwiatów. Podziękowania 
otrzymał r ównież pr oboszcz 
parafi i św. Kazimierza, którego 
życzliwość i otwartość pozwo-
liły na zorganizowanie tak wspa-
niałego koncertu.             (BS)



Pszczelińską, Otrębuską i Obwodnicą 
– ulice: Fabryczna, Figowa, Gardenii, 
Gdańska, Gr aniczna, Heleno wska, 
Jesionowa, Komorowska, Krańcowa, 
Letnia, Mazowiecka, Miodowa, Modrze-
wiowa, Niecała, Nowoprojektowana, 
Orla, Otrębuska, Owsiana, Parzniewska, 
Pedagogiczna, Peronowa, Piastowska, 
Polna, Pruszkowska, Pszczelinska, Sta-
lowa, Wesoła, Wiktorska, Wiosenna, 
Wspólna, Zielona; 
Otrębusy: ulice za Ob wodnicą gra-
niczące z Brwinowem: Helenowska, 
Klonowiec, Komorowska, Stokrotki, Łą-
kowa, Na Skraju, Torfowa, Tulipanowa;
Sołectwo: Parzniew.

REJON 5 pierwszy
 poniedziałek każdego miesiąca

REJON 6 - drugi poniedziałek 
każdego miesiąca 
Otrębusy – wszystkie ulice do Ob-
wodnicy w Otrębusach.
Brwinów – ulice za Obwodnicą w kie-
runku Otrębus – ulice: Jaśmino wa, 
Jodłowa, Kępińska, Lilpopa, Magnolii, 
Piastowa, Partyzantów, Raszyńska, 
Wiewiórek, Zamkowa; 

REJON 7 Żółwin – trzeci ponie-
działek każdego miesiąca

REJON 8 Owczarnia –  czwarty 
poniedziałek każdego miesiąca

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

W Brwinowie WOŚP będzie grać 
„do końca świata i jeden dzień 
dłużej”! – tak skando wała mło-
dzież zgromadzona pod sceną na 
brwinowskim Rynku. W niedzielę 
9 stycznia w całej Polsce odbywały 
się imprezy związane z 19. Finałem 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, która tradycyjnie zagrała 
także w naszej gminie.

Już od rana na ulicach poja wili 
się wolontariusze zbierający datki. 
Stu uczniów z brwinowskich szkół 
zaangażowało się w zbiórk ę na 
zakup sprzętu dla dzieci z choro -
bami urologicznymi i nefrologicz -
nymi. Jak mówi szefowa sztabu 
w Brwinowie Marzena W ysocka, 
chętnych osób było więcej niż licz-
ba wyznaczona przez sztab WOŚP 
w Warszawie. W zbiórkę włączyli 
się także najmłodsi: o godz. 12.00 
w Gminnym Ośrodku K ultury 
uczniowie ZS nr 1 zaprezento wali 

przedstawienie „Brzydkie kaczątko” 
w reżyserii Barbary Zieńko. Klub 
sportowy Tennis Life zbierał datki 
w minibarku prowadzonym przez 
młodych tenisistów.

O godz. 16 na brwinowskim Ryn-
ku rozpoczął się koncert zespołów 
muzycznych. Dla Orkiestry zagra-
ły zespoły: Golden Wings, Tears of 
Happiness, Chorus, Sound Force. 

Sądząc po żywiołowych reakcjach 
publiczności, mają one już tutaj  
swoich wiernych fanów. Podczas 
wieczornej licytacji pod młotek  
poszły gadżety podarowane m.in. 
przez Jurka Owsiaka oraz darczyń-
ców – osoby prywatne oraz firmy 
– z terenu naszej gminy . Licytację 
brawurowo prowadzili aktorzy: Do-
rota Stalińska i Andrzej Precigs,  
wspomagani przez pro wadzącą 
koncert Annę Łukawską i gitarzystę 
Krzysztofa Ścierańskiego. Dochód 
z samej licytacji wyniósł 3.776,90 zł. 
O godz. 20 strażacy z brwinowskiej 
OSP wystrzelili nasze „światełko 
do nieba”. 

Ostateczna kwota zebrana przez 
wolontariuszy w naszej gminie wy-
niosła 32.565,75 zł.

Dziękujemy!!! Do zobaczenia za 
rok!!! Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy gra w Brwinowie do końca 
świata i jeden dzień dłużej!!!

Wielka Orkiestra zagrała w Brwinowie

32,5
tys. zł zebrali wolontariusze 
Wielkiej Orkierstry 
Świątecznej Pomocy   
w gminie Brwinów

ZBIÓRKA ODPADÓW SEGREGOWANYCH w 2011 roku
Zbiórkę prowadzi Agencja Ochrony 
Środowiska „EKOPARK” Sp. J. z Pia-
seczna (tel 022-353-10-60). 
Kolory worków: (biały – szkło; żółty 
– plastik; niebieski – makulatura 

czarny - pozostałe odpa-
dy) wraz z workiem czerwonym na 
złom (nie finansowanym przez Urząd). 

BRWINÓW:
REJON 1 pierwsza środa miesiąca. 
Rejon ograniczony: torami, ulicą Rynek 
i Biskupicką – ulice: Bank owa, Błoń-
ska, Czubińska, Dworska, Grudowska, 
Jasna, Kampinoska, Klonowa, Konspi-
racji, Kwiatowa, Lipowa, 11 Listopada, 
Moczydłowskiego, Mickiewicza (od nr 
24 i 25), Milanowiecka, Mszczonowska, 
Piłsudskiego, Przejazd, Sienkiewicza 
(od nr 21 i 24), Skierniewicka, Słowac-
kiego (od nr 24 i 27), Sochacze wska, 
Spółdzielcza, Szkolna (od nr 15 i 20), 
Szopena, Żukowska, Żyrardowska, 
Żytnia; 
Sołectwa: Biskupice, Czubin, Falęcin, 

REJON 2 – druga środa miesiąca. 
Rejon ograniczony: torami, ulicą Ry-
nek i Biskupicką – ulice: Armii Krajowej, 
Augustowska, Batorego, Białostocka, 
Biskupicka, Bratnia, Ciechanowska, 
Gliniana, Głowackiego, Grodzieńska, 
Jagiellońska, Kościelna, Kryniczanka, 
Kusocińskiego, Łomżyńska, Mickiewicza 

(do nr 22 i 23), Modlińska, Nadrzeczna,  
Opałowa, Owocowa, Powstańców W-wy, 
Płocka, Rynek, Sienkiewicza (do nr 19 
i 22), Skudro, Słowackiego (do nr 22 i 25), 
Sobieskiego, Spokojna, Struga, Suwal-
ska, Szkolna (do nr 13 i 18), Turystyczna, 
Wiejska, Wigusin, Wileńska, Wiśniowa, 
Wygonowa, Zgoda, Żabia, Żółwia, Żura-
wia, Żwirki i Wigury; 
Sołectwa: Domaniew, Domaniewek, 
Koszajec, Krosna, Moszna. 

REJON 3 – trzecia środa miesiąca. 
Rejon ogr aniczony: tor ami, ulicą  
Pszczelińską, Otrębuską i Ob wodni-
cą – ulice: Boczna, Borkowa, Brzozowa, 
Charci Skok, Cicha, Dębowa, Górna, 
Grodziska, Jodłowa 1, Kępińska do 
Obwodnicy, Kielecka, Kolejowa, Ko-
nopnickiej, Kościuszki, Kraszewskiego, 
Krótka, Krucza, Kubusia Puchatka, 
Leśna, L eśnej Polany, Lilpopa do  
Obwodnicy, Moniuszki, My śliwska, 
Narutowicza, Ogrodowa, Okopowa, 
Orzeszkowej, Osiedlowa, Partyzantów, 
Paszkowskiego, Piaskowa, Piotrkow-
ska, Poprzeczna, Prusa, Przeskok, Pu-
ławska, Radomska, Rawska, Różana, 
Składowa, Słoneczna, Słowiańska, 
Sosnowa, Spor towa, Środk owa, 
Świerkowa, Wilsona, Zacisze, Zatru -
dy, Żwirowa.

REJON 4 – czwarta środa miesiąca. 
Rejon ogr aniczony: tor ami, ulicą  

Działki na sprzedaż: ul. Bratnia, Brwinów
Informacja: Urząd Gminy Brwinów, tel. (22) 738 26 13, (22)738 26 53
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reklamy&ogłoszenia
Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

W biurze reklamy w Pruszkowie, ul. Prusa 19/7• 
Telefonicznie pod nr 22 718 18 64 lub 888 777 476• 
E-mailem pod adresem reklama@wpr24.pl• 

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

Drobne: 2 zł zwykłe, 3 zł pogrubione, 4 zł w ramce, 5 zł w kontrze
Modułowe (grafi czne):  od 30 zł do 60 zł  za moduł ok. 4x4 cm

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: 
22-560-5415  lub 22-560-5140

Lakiernik meblowy, Milanówek  ►
606-175-495

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

Pracowników do Utrzymania  ►
Ruchu Pruszków/k. Warszawy, 
3 zmiany, umowa o pracę, 
Kontakt: 22 713-81-97, 
504-009-901 

Stolarz meblowy, Milanówek  ►
604-22-35-64

Szukam pracy

Sprzątanie  511 738 104  ►

Automoto – kupię

Darmowe złomowanie pojazdów.  ►
Transport gratis. 502534080 

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

Sprzedam nowy wieszak na LCD/ ►
Plazma VOGELS VFW 465 
(cena sklepowa 999 zł) za 300 zł.
Tel. (0) 604 481 482  

Usługi

ANTENY MONTAZ SERWIS ►
 603375875 

Anteny satelitarne ekspresowo  ►
530 528 716

DOMOFONY VIDEODOMOFONY  ►
603375875 

Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

PODEJMĘ PRACĘ  ►
CHAŁUPNICZĄ (z wyjątkiem 
szycia) 509 683 032 

Nieruchomości – do wynajęcia 

Do wynajęcia lokal na cele  ►
gastronomiczno-usługowe 
(bufet pracowniczy) o powierzchni 
54 m2 w budynku Urzędu 
Skarbowego w Pruszkowie 
tel. kontaktowy (0-22) 738-08-23 
w godz. 8.00-15.00. Termin 
składania ofert 19.01.2011r. 
godz. 13.00

Wynajmę pawilon,  ►
biuro, kancelarię, gabinet 
w centrum Pruszkowa. 33m2. 
Tel 509897178

Nieruchomości – sprzedam

Sprzedam piękny dom  ►
Milanówek/Kady. 
Pilne 516 095 979

NAUKA

Angielski dojeżdżam  ►
607 596 383  

Automoto – sprzedam

Golf IV 1,9 TDI, granatowy,  ►
diesel 1896 ccm, 90 KM, 
rok prod.:  2002, wersja 
3 drzwiowa, przebieg: 155 tys. 
km, elektroniczny wtrysk, 
turbo, katalizator, alufelgi 
VW. Wyposażenie: ABS, 
klimatyzacja (climatronic), 4 PP, 
centralny zamek, wspomaganie 
elektrycznie otwierane szyby, 
elektryczne regulowane lusterka, 
samościemniające się lusterko 
wewnetrzne, immobilizer, 
regulowana kierownica, tapicerka 
welur, radio z odtwarzaczem 
Blaupunkt. Samochód kupiony w 
polskim slonie, bezwypadkowy, 
serwisowany. Aktualne 
badania techniczne i OC. 
Jestem właścicielem od 2006 
roku, możliwość sprawdzenia 
w dowolnym serwisie VW. 
Dodatkowo: komplet opon 
zimowych na felgach stalowych. 
Kontakt tel: 604 481 482 

Okna PCV, aluminum, drewno

Drzwi wewnetrzne, zewnetrzne

˚aluzje, Rolety
Moskitiery, Parapety

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

PROFIL
okna i drzwi

RATY
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największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

zatrudni:

DZIENNIKARZY 
do stałej współpracy na terenie 
powiatu grodziskiego

wymagamy: doświadczenia w 
mediach loklanych, regionalnych 
lub stołecznych; znajomości 
lokalnego rynku, lekkiego pióra, 
systematyczności i umiejętności 
pracy pod presją czasu 

oferujemy: atrakcyjny system 
wynagrodzenia

HANDLOWCA
ds. REKLAMY
wymagamy: doświadczenia 
na podobnym stanowisku w 
wydawnictwie prasowym, yellow 
pages, ubezpieczeniach lub 
telemarketingu

oferujemy: atrakcyjny system 
wynagrodzenia, niezbędne  
narzędzia pracy

CV i przykładowe teksty  
(w przypadku dziennikarzy) 
należy przesyłać na adres:

rekrutacja@wpr24.pl  
w terminie do 25.01.2010r. 

Do końca stycznia
rabaty sięgają 

70%
Dołącz do ponad 50 
zadowolonych  klientów, 
którzy zdecydowali się 
na stałą współpracę 
z WPR w 2011r. 
Zareklamuj swoją ofertę 
wśród 30 tys. Twoich 
potencjalnych klientów!

Biuro ogłoszeń WPR
tel. 22 728 18 64
reklama@wpr24.pl
www.reklama.wpr24.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

Gimazjum 
Społeczne 

 

 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  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

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

Tel. 530 540 000
Tel. (22) 423 40 90

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz
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Elektryk z uprawnieniami,  ►
solidnie, 600 880 199  

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

Glazura, terakota, wykończenia  ►
wnętrz 69 69 51 187 

GLAZURA, WYKOŃCZENIA  ►
WNĘTRZ TEL. 696951187  

Gładź, malowanie, remonty  ►
510 044 357 

Jazdy doszkalające kat. B,  ►
Warszawa, Skierniewice 
722-352-947

Malowanie, gipsowanie  ►
501-446-102  

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

Pranie tapicerki, dywanów w domu  ►
klienta 504 206 446 

Projektowanie grafi czne  ►
oraz skład DTP. 
Kontakt: 509 443 977, 
509 443 877; www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl

Dotychczas zabiegi takie jak fotoepilacja, fotoodmładzanie i odmładzanie falą 
radiową (RF) dostępne były tylko dla niewielkiego grona osób z zasobnym port-
felem. Teraz może pozwolić sobie na nie praktycznie każdy. Wystarczy umówić się 
na zabieg w Gabinecie YASUMI Epil w Pruszkowie. 
Fotoepilacja przy użyciu urządzenia E-Light (IPL+RF) jest najskuteczniejszą me-
todą prowadzącą do trwałego usunięcia owłosienia. 
Fotoodmładzanie polega na zmniejszeniu widocznych objawów naturalnego 
procesu starzenia skóry, redukcji przebarwień i naczynek. 
Odmładzanie falą radiową jest najnowocześniejszą metodą liftingu skóry bez 
użycia skalpela. Więcej informacji o zabiegach na www.yasumi-epil.pl. 
  
KONKURS! Wygraj wybrany zabieg fotoepilacji bikini, twarzy lub pach albo fot- 
odmładzania twarzy, szyi lub dłoni. Aby wygrać, wymień 3 profesjonalne zabie-
gi, które można wykonać w YASUMI Epil w cenie 99 zł. 
Na odpowiedzi czekamy dziś od godziny 12:00 pod adresem pruszkow@yasumi-epil.
pl. Wygrywają 3 pierwsze osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi.

Profesjonalne i luksusowe 
zabiegi w cenie 99 zł

Yasumi epil Pruszków
ul. Emancypantek 4/26

05-804 Pruszków
Tel. 668 90 44 55

Barbershop
Fryzjer Meski

692 461 421
Patryk

Pruszków, ul. H. Sienkiewicza 17 
(róg Stalowej)

504 639 557
Krzysztof

ki

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16a, paw. 36
tel/fax. (022) 728 04 40, kom. (0) 509 132 607

USŁUGI
KSIĘGOWE

 rejestra je zia al o i   
   gospo ar z

 ksi gowa o s uga 
   firm

 ka r  i p a e
 
 o li ze ia A  

   u ow i two
 rozli ze ia ro z e

Bezpłatna reklama Twojej fi rmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

Miejsce na 
Twoją Reklamę

22 728 18 64
reklama@wpr24.pl

Piąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąątttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkk, 14 styccznia 2011

darmowa prezentacja
www.fi rmy.wpr24.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

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

KRZESŁA, FOTELE, STOŁY. ŁAWY, WIESZAKI...
DLA BIURA I DO DOMU. DLA DZIECKA I DOROSŁEGO
  specjalizujemy się w siedzeniu ....

SKLEP W PIASTOWIE  W PASAŻU TESCO
czynne od 9-21, niedziela 10-18

www.ewolucjasiedzenia.firmy.net; tel.: 22 729 02 78 
 

10% RABATU DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z REKLAMY GAZETY. 
ZAPRASZAMY!

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

POSPRZĄTAM 
– DOM
– MIESZKANIE
– BIURO
PRUSZKÓW I OKOLICE. 
511 738 104  

SCHODY ► , tanio, Tel. 0-721-420-449 

Stomatologia NFZ Szpital  ►
Kolejowy (22) 7587813, 506740129 

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE 
TANIO!!! 692-550-555 

Wycinki alpinistyczne drzew  ►
513 826 695 

Różne

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



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

e-mail: makbud@makbud.pl

www.makbud.pl

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

NISSAN FINANCE *Wskazane wyposażenie jest wyposażeniem dodatkowym. Nissan Connect jest dostępny w następujących wersjach językowych: francuskiej, angielskiej, niemieckiej, 
rosyjskiej, holenderskiej, tureckiej, hiszpańskiej, włoskiej i portugalskiej. Zdjęcia sa jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom 

informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Dla kredytu 36 miesięcy oferowanego przez RCI Bank Polska S.A., o nominalnej stopie oprocentowania w skali rocznej 0%, przy wpłacie własnej 30%, z ubezpie-
czeniem kredytobiorcy i prowizją bankową 3.5%, RRSO wynosi 5,17%. Szczegóły oferty u Twojego dealera Nissana. Oferta ważna od 01/10/2010 do 31/12/2010 lub do wyczerpania zapasów. Zużycie paliwa w cyklu 
mieszanym: 5,0-5,4 l/100 km, Emisja CO2: 115-125 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl
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