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B E Z P Ł AT N A   G A Z E TA   R E G I O N A L N A

    Równo dwa miesiące temu w 

kwietniowym numerze WPR pub-

likowaliśmy informację o niezwy-

kle burzliwym spotkaniu, które 

odbyło się  w sali gimnastycznej 

komorowskiego liceum. Kilkuset 

mieszkańców miejscowości prote-

stowało na nim przeciwko koncep-

cji powstania osiedla mieszkanio-

wego na sąsiadujacych z miastecz-

kiem polach, należących do SGGW. 

 „Nie życzymy tu sobie blokowiska. 

Nie chcemy nowych kilku tysięcy 

mieszkańców ani hipermarketów. 

To byłby koniec Komorowa i histo-

rycznej idei miasta ogrodu.”  „Po-

mysł zbudowania osiedla wieloro-

dzinnego w mieście ogrodzie jest 

MIASTO CZY POLE?

czytaj na str. 3

nowy

zupełnie poroniony. Mógł powstać 

wyłącznie w głowach developerów, 

dla których każda okazja do zaro-

bienia grosza jest dobra...
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Dzika przyroda co weekend?

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas
politolog, amerykanista, przewodniczacy Komisji Strategii 

Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Strona 2

Opinie

18. czerwca 2008r odbyły się wybory 

nowego zarządu powiatowego partii 

Prawo i Sprawiedliwość. Dla niewta-

jemniczonych wyniki mogły być szo-

kiem. Ci którzy sytuację w lokalnych 

kręgach Pis-u znają, mówili później, że 

to naturalna kolej rzeczy, efekt stagna-

cji i braku wizji poprzednich władz.

Dotychczas lokalne władze PiS two-

rzyli: Kazimierz Mazur, Zdzisław 

Sipiera i Czesław Porowski. Od 18. 

czerwca żaden z nich nie pełni już 

kierowniczych funkcji we władzach. 

Lokalni członkowie  postawili na lu-

dzi nowych. O tym, że stare władze 

wypaliły się, tracąc popularność naj-

lepiej świadczą wyniki głosowania. 

Kazimierz Mazur otrzymał 18 gło-

sów, podobnie jak Czesław Porowski. 

O jeden głos mniej dostał niedawny 

kandydat na posła Zdzisław Sipiera. 

O rozmiarze porażki starych prusz-

kowskich władz PiS najlepiej świadczą 

wyniki tych, którzy najlepiej wypad-

li w głosowaniu. Znany i szanowany 

Pruszkowianin p. Jerzy Bazak otrzy-

PiS - czas zmian
mał 30 głosów (ostatecznie został prze-

wodniczącym zarządu i pełnomocni-

kiem powiatowym), nasz redakcyjny 

kolega Piotr Iwicki (głosów 27) został 

sekretarzem powiatowym PiS. Trzecie 

miejsce z wynikiem 26. głosów zajął p. 

Krzysztof Żaczyński, radny miejski, 

stojący na czele biura senatorsko-po-

selskiego PiS w Pruszkowie.

Wśród członków nowego zarządu zna-

lazła się również jedna kobieta, Pani 

Ewa Borodzicz z Piastowa (23 głosy). 

- Strasznie się z tego cieszę, zawsze by-

łem zwolennikiem kobiecej partycypa-

cji władzy. Kobiety wprowadzają spo-

kój i wrażliwość, mają też wrodzoną 

intuicję, a to jest niezwykle potrzebne. 

Na panią Ewę głosowałem osobiście 

– powiedział naszej redakcji pytany na 

tę okoliczność Piotr Iwicki.

Łącznie w nowym zarządzie znalazło 

się 7 osób  i poza jednym wyjątkiem 

(Piotr Iwicki, który pełnił funkcję 

pełnomocnika PiS w gminie Raszyn) 

żadna z nich nie pełniła jakiejkolwiek 

funkcji we władzach PiS-u. 

Przepadli wszyscy kandydaci z tzw. 

„grupy Sipiery”, w tym m.in. były 

Wojewódzki Kurator Oświaty, p. 

Grzegorz Tyszko (14 głosów). Jak uda-

ło nam się dowiedzieć, nowe władze 

muszą niebawem powołać nowych 

pełnomocników gminnych i miejskich. 

Poznamy również lokalną strategię ich 

działania. 

W czasie czerwcowych wyborów, każdy 

z kandydatów miał kilka minut na au-

toprezentację. Pojawiały się plany, oso-

biste wizje i subiektywne oceny, były 

zarysy strategii poszczególnych kandy-

datów. Wiele z nich bardzo ambitnych. 

Jak będzie to wyglądać w konfrontacji z 

rzeczywistością, zobaczymy.
redakcja 

Nowy zarząd powiatowy PiS. w chwilę po wyborach. Od lewej: Anna Sikora - posłanka PiS, 

Ewa Borodzicz, Józef Osiński, Piotr Iwicki, Krzysztof Żaczyński i Jrzy Bazak. 

To, że Centralne Mazowsze zdoby-

wa w tej trudnej konkurencji srebr-

ny medal świadczy o dwóch wielkich 

atutach regionu. Po pierwsze na 

Centralnym Mazowszu nie daliśmy 

zniszczyć przyrody. Wiele pięknych 

miejsc zostało zachowanych mimo 

brutalnego nacisku budownictwa i 

przemysłu. Przykładem może być 

Puszcza Kampinoska. Warszawa za-

atakowała puszczę rozrostem swo-

ich betonowych blokowisk i hutą, ale 

inwazja zatrzymała się przed grani-

cą Kampinoskiego Parku Narodo-

wego. Ten pozostał nienaruszony i 

święty. Na Centralnym Mazowszu 

udało się nie tylko zachować wiele z 

dziedzictwa przyrodniczego, ale też 

stworzyć nowe atrakcje, z których 

największą jest Jezioro Zegrzyńskie. 

To twór człowieka – jak rzadko nie 

niszczący przyrody, lecz kreujący 

nowe wartości. Drugi atut to ogrom-

ne zapotrzebowanie na wypoczy-

nek wśród natury, a jednocześnie 

niedaleko od stolicy. W miejscu, do 

którego możemy łatwo dotrzeć i cie-

szyć się przyrodą w każdy weekend. 

Gospodarstwa agroturystyczne po-

wstają tam, gdzie ludzie i rynek ich 

potrzebują. Trzymilionowa metro-

polia potrzebuje ich bardzo, skoro 

tak się rozwinęły, a ich liczba wciąż 

rośnie.

Agroturystyka to ucieczka od miej-

skiego życia w przyrodę – taką przy-

rodę do której nie trzeba lecieć sa-

molotem, albo jechać cały dzień sa-

mochodem czy pociągiem. Ucieczka 

w przyrodę, którą dobrze znamy, 

która jest tuż obok nas. To właśnie 

natura jest siłą agroturystyki, która 

właściwie mogłaby się nazywać eko-

turystyką. Jest jednocześnie jednym 

Gdzie najlepiej spędzić weekend lub dłuższy urlop w ciszy i spokoju wśród zielonych łąk i lasów? Otóż najlepiej 

wyjechać kilka, kilkanaście kilometrów za granicę Warszawy. To właśnie wokół Metropolii Warszawskiej rozwi-

nęło się drugie co do wielkości skupisko gospodarstw agroturystycznych naszego regionu. 

i drugim. Rolnictwo z samo z sie-

bie to za mało. Nikt nie chciałby 

„wypoczywać” koło kurnika na 

pół miliona kur czy w cieniu ele-

watorów zbożowych wysokich na 

50 metrów. Rolnictwo, o które tu 

chodzi, to rolnictwo tradycyjne, 

gdzie jest więcej tradycji i więcej 

czystej przyrody niż nastawienia 

na masową produkcję i podbija-

nie rynków eksportowych. To ta 

nieeksploatowana do granic moż-

liwości przyroda jest największym 

atutem gospodarstw  agrotury-

stycznych. Dlatego jest ich najwię-

cej na Centralnym Mazowszu. Po-

wstały nie na przestronnych, ale 

monotonnych polach uprawnych, 

lecz przy lesie i wodzie. Bardzo 

wiele takich gospodarstw istnie-

je wokół Jeziora Zegrzyńskiego i 

małych urokliwych rzek Metro-

polii Warszawskiej. Tak, poza Wi-

słą niedaleko nas przepływają też 

inne rzeki - na przykład Utrata i 

Wkra. Siła gospodarstw ulokowa-

nych w pobliżu rzek bierze się z  

ich czystości i chronionego krajo-

brazu okalających je brzegów. Co-

raz częściej na Mazowszu rzeki na 

całej swojej długości, a przynajmniej 

na odcinkach pozamiejskich są obej-

mowane ochroną krajobrazową. Je-

zioro Zegrzyńskie - „Mazury koło 

Warszawy” - staje się główną siłą na-

pędową gospodarki wszystkich miej-

scowości położonych wokół niego, w 

tym gospodarki agro i ekoturystycz-

nej. Zegrze jest niewyczerpalnym 

zbiornikiem tego rodzaju energii, z 

którego będziemy czerpać jeszcze 

przez długie lata.

Największy i najdzikszy las Central-

nego Mazowsza to Puszcza Kam-

pinoska. Dookoła niej, otaczając ją 

coraz szczelniejszym pierścieniem, 

a przy tym wcale jej nie szkodząc, 

rozwijają się gospodarstwa agro i 

ekoturystyczne. Mądrze wykorzy-

stują bliskość Puszczy. Czekają tam 

na nas zorganizowane wycieczki 

piesze i rowerowe, jazda konna, ro-

werowa i wszelkie atrakcje, jakie 

może zapewnić ten kawałek dzikiej 

przyrody. W puszczy można zagu-

bić się, wędrować dziesiątki kilo-

metrów bez zasięgu komórki, co w 

Metropolii Warszawskiej jest już 

niemal niewykonalne. Ale Puszcza 

Kampinoska to nie tylko natura. 

Puszcza posiada też swoją cywili-

zację, swoje legendy, pomniki i ta-

jemnice. Jej ogrom najlepiej widać 

z drugiej strony Wisły, z wysokiej 

wieży obserwacyjnej Twierdzy 

Modlin. Puszcza jawi się z niej 

jak wielkie, tajemnicze morze w 

podobnym morskim ciemnozie-

lonym, ciemnobłękitnym kolorze. 

To morze na lądzie pełne jest za-

topionych pamiątek. Tu toczyły 

się leśne bitwy w punktach zwrot-

nych historii Polski i Europy. To 

stąd nieraz oddziały szły na pomoc 

Warszawie. Tędy podczas drugiej 

wojny światowej latały z pomocą 

dla Powstańców Warszawskich 

alianckie samoloty. Czasami roz-

bijały się w gęstym lesie. Ale nie 

tylko wojna kształtowała historię 

tych terenów. Puszcza Kampi-

noska ma własną tradycję ludo-

wą. Tradycję pół rolniczych pół 

leśnych gospodarstw z własnym, 

niepowtarzalnym stylem budow-

nictwa, którego skansen istnieje 

na skraju parku narodowego, koło 

miejscowości Kampinos od której 

cała puszcza wzięła swoją nazwę. 

Ludzie wojny i ludzie pokoju współ-

żyli z puszczą przez setki lat. Pusz-

cza dawała im schronienie i utrzy-

manie, a jej stare drzewa pamiętają 

losy dawnych mieszkańców. Pusz-

cza musi pozostać nienaruszona po 

wieki wieków. Jest matecznikiem 

Mazowsza oraz ogromną szansą: dla 

mieszkańców na dochodowy biznes 

agroturystyczny, a dla odwiedzają-

cych ich Warszawiaków na spotka-

nie z dziką, mazowiecką przyrodą, 

której nie znajdą nigdzie indziej w 

Polsce.

Najbliższy dyżur radnego
12.08.2008, godz. 15:00 - 18:00 

W biurze redakcji Gazety WPR 

Pruszków, al. Wojska Polskiego 60

Po trudach związanych z wydaniem 
ostatniego numeru WPR poczułem się 
zmęczony. Postanowiłem więc udać się 
na jakiś wypoczynek. Ponieważ strefa 
klimatyczna, w której żyjemy powoli, ale 
konsekwentnie zmienia się w tropikalną 
pomyślałem, że dobrze byłoby udać się 
dla odmiany w rejony, które z racji po-
łożenia geografi cznego gwarantują tem-
peraturę mniej ekstremalną. Plaż, kąpieli 
morskich i wylegiwania się na piachu 
unikam od dawna, zdobywanie górskich 
szczytów przestało mi sprawiać przyjem-
ność, Mazury odpadały z dwu powodów. 
Po pierwsze, ryby po masowym najeździe 
entuzjastów natury wyzdychały prawie 
bez wyjątku, a te ostatnie trzy zaszyły się 
tak głęboko, że do późnej jesieni raczej 
nie wypłyną i nawet najbardziej zapale-
ni wędkarze nie są ich w stanie złowić. 
A tak się składa, że  jestem zapalonym 
wędkarzem. I moczenie kija relaksuje 
mnie najdokładniej. Drugi powód jest 
taki, że aby dobrnąć nad mój ulubiony 
Gaładuś muszę ryzykując życie i zdrowie 
tłuc się na miejsce autem przez cały Boży 
dzień, a drugi poświęcić na równie upoj-
ny powrót. Kiedy, obserwuję wyczyny 
rodaków w swoich kilkunastoletnich bo-
lidach na naszych wspaniałych drogach 
adrenalina i ciśnienie skaczą mi do tego 
stopnia, że cały zasłużony wypoczynek 
diabli biorą. Po szybkim namyśle posta-
nowiłem zrelaksować się w Królestwie 
Norwegii. Może nie najbliżej, może nie 
najtaniej, ale zdecydowanie szybciej.  O 
trafności wyboru decydowały następują-
ce argumenty: zdecydowanie chłodniej 
oraz zdecydowanie krótszy czas podró-
ży. A podobno w norweskich jeziorach i 
fi ordach ryb jakby nieco więcej. Informa-
cję powyższą  potwierdził telefonicznie 
mój osobisty brat, przebywający od dwu 
lat w tamtej szerokości geografi cznej. 
Nie odchodząc od komputera nabyłem 
bilet lotniczy, zapakowałem wędki w 
stosowny pokrowiec, nabyłem środki 
dopingujące w ilości przewidzianej pra-
wem (Norwegia nie jest członkiem UE i 
celnicy przestrzegają limitów) i już naza-
jutrz w południe siedziałem w samolocie. 
Po niecałych dwu godzinach lotu (jadąc 
na Mazury nie dobrnąłbym nawet do 
Łomży) wysiadłem w Oslo  Gardermoen, 
gdzie przy wyjściu z lotniska czekał na 
mnie brat. Ruszyliśmy w stronę miasta 
szosą gładką jak pupa niemowlaka.
- Samochód ci się zepsuł - zażartowałem 
- czy oszczędzasz na paliwie? 
- Oszczędzam na mandatach - odpo-
wiedział z godnością. Ot i cała zagadka. 
Okazuje się, że w Norwegii kary za nawet 
najdrobniejsze łamanie przepisów drogo-
wych są drakońskie i egzekwowane z całą 
surowością. Wszyscy jadą tyle ile wyma-
lowano na drogowych znakach i ani ki-
lometra więcej. Żadnego wyprzedzania, 
żadnego trąbienia, błyskania światłami. 
Za przekroczenie prędkości o parę ki-
lometrów płaci się majątek, a jeśli pręd-
kość jest wyższa o  30 km można stracić 
furę, prawo jazdy i zwyczajnie pójść do 
pierdla. I nie ma przeproś. Potomkowie 
dumnych wikingów snują się więc swo-
ich Porsche’ach czy Jaguarach 50 km/h. 
Pogański kraj, pogańskie obyczaje. 
A ryby też się pochowały. Z wyjątkiem 
jednej nieostrożnej makreli. Po skończe-
niu tego numeru jadę na Gaładuś.
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Komentarz redakcyjny

   Równo dwa miesiące temu w 
kwietniowym numerze WPR publi-
kowaliśmy informację o niezwykle 
burzliwym spotkaniu, które odbyło 
się  w sali gimnastycznej komorow-
skiego liceum. Kilkuset mieszkań-
ców miejscowości protestowało na 
nim przeciwko koncepcji powstania 
osiedla mieszkaniowego na sąsia-
dujacych z miasteczkiem polach, 
należących do SGGW.

    „Nie życzymy tu sobie blokowiska. 
Nie chcemy nowych kilku tysięcy 
mieszkańców ani hipermarketów. To 
byłby koniec Komorowa i historycznej 
idei miasta ogrodu.”  „Pomysł zbudo-
wania osiedla wielorodzinnego w mie-
ście ogrodzie jest zupełnie poroniony. 
Mógł powstać wyłącznie w głowach 
developerów, dla których każda okazja 
do zarobienia grosza jest dobra. Ko-
morów, Milanówek, Podkowa powstały 
jako ciąg niewielkich, cichych miejsco-
wości zaprojektowanych w harmonii z 
przyrodą, zielenią, które miały być w 
zamierzeniach ich twórców płucami 
większych miast przemysłowych. Nie 
chcemy ani tysiecy nowych mieszkań-
ców, ani dodatkowych samochodów 
korkujacych nasze drogi. Dojazd do 
naszego miasta i tak jest dostatecznie 
utrudniony. A kto i za czyje pieniądze 
stworzy dodatkowe miejsca w szko-
łach, przedszkolach, wybuduje kanali-
zację czy inną konieczną infrastruktu-
rę? Cały pomysł już z daleka brzydko 
pachnie...” -  mówiła pani Ewa B. jedna 
z mieszkanek Komorowa.

   Muszę przyznać, że wizja powstania 
koszmarnego blokowiska akurat w tym 
miejscu zrobiła na mnie spore wraże-
nie. I choć sam nie jestem mieszkań-
cem Komorowa rozumiem ich zdener-
wowanie i zdecydowanie popieram ich 
troskę. 
  Po ukazaniu się materiału prasowe-
go skontaktował się z naszą redakcją 
przedstawiciel inwestora zainteresowa-
nego wspomnianym terenem i zapropo-
nował zaprezentowanie koncepcji jego 
zagospodarowania.  Przystaliśmy na 
jego propozycję z entuzjazmem.
   Okazało się, że  plany lokowania w 
tym miejscu blokowiska, delikatnie 
mówiąc, mijają się z prawdą. Owszem 
inwestor zamierza grunty zakupić i 
zagospodarować, ale w jego koncep-
cji powstać ma osiedle domków jedno 
i wielorodzinnych, które zachwałoby 
dotychczasowy charakter „miasteczka 
ogrodu”.  Z przekazanych naszej re-
dakcji materiałów koncepcyjnych wy-
nika, że miałoby powstać osiedle skła-
dające się z domków wolnostojących w 
trzech wersjach: rezydencji, zabudowy 
bliźniaczej i szeregowej-łańcuchowej. 
Ponadto inwestor zobowiązuje się do 
zrealizowania tzw. „ogólnodostępnej 
przestrzeni publicznej”. Powstać mia-
łoby pole golfowe z klubem, kawiarnią 
i restauracją, park, boiska sportowe, 
place zabaw, dom kultury, biblioteka, 
ośrodek zdrowia, poczta, bank a na-
wet dom spokojnej starości. Ale ele-
mentem, który zadziwił nas najbardziej 
jest... ratusz. (!!!) 
   I ten właśnie drobny szczegół spę-
dza nam od pewnego czasu sen z po-
wiek. Bo mimo intensywnych wysiłków 
nie możemy wykoncypować czy nowe 
osiedle miałoby w przyszłości starać 
się o status odrębnej miejscowości i 
stać się stolicą gminy? Czy dla odmiany 
czeka nas nowy podział terytorialny? A 
może tylko przeprowadzka władz gmi-
ny Michałowice? Pożyjemy zobaczymy. 
A tymczasem, by nie zarzucono nam 
nierzetelności prezentujemy materiał 
dostarczony nam przez inwestora. 

Oświadczenie inwestora w sprawie planowanej inwestycji w Komorowie

Ogród
czy pole?

Spółka Plus Sp. z o.o. – inwestor, którego 

wspólnikami są wyłącznie polscy przed-

siębiorcy mający duże doświadczenie w 

zakresie realizacji projektów developer-

skich w miejscowościach w okolicy sto-

licy (Rynia, Falenty) oraz projektów ko-

mercyjnych (obiektów biurowo – usługo-

wych dla sektora fi nansowego i ubezpie-

czeniowego oraz obiektów handlowych 

i hotelowo-rekreacyjnych) na terenie 

całego kraju (Rynia, Elbląg, Warszawa, 

Malbork) proponuje, aby w pierwszej 

kolejności na tym obszarze zbudować 

profesjonalne pole golfowe. Obejmować 

ono będzie teren prawie 76 ha - do rzeki 

Utraty, ale z wyłączeniem miejsc, któ-

re szczególnie upodobały sobie ptaki. 

Zrealizowane zostaną też inwestycje 

o celach publicznych, takie jak szkoła, 

przedszkole, dom spokojnej starości, 

kompleks sportowy, plac zabaw, dom 

kultury, biblioteka, ośrodek zdrowia, 

spa i centrum usług o lokalnym cha-

rakterze. Osiedle domów jednoro-

dzinnych natomiast powstawałoby 

etapami w przeciągu 7 do 10 lat. 

- Zależy nam na tym, aby zagospoda-

rować ten teren w sposób przyjazny 

wszystkim mieszkańcom gminy, 

Na 200 hektarach, które przecina 

Aleja Kasztanowa w Komorowie, 

przy przychylnym nastawieniu lo-

kalnej społeczności, może powstać 

18 - dołkowe pole golfowe, korty 

tenisowe, ogólnodostępny park, 

centrum rekreacyjno – usługowe 

w zieleni oraz osiedle domów jed-

norodzinnych.

przy uwzględnieniu ich opinii i sugestii, 

także w zakresie rozwiązań komunika-

cyjnych, jakie chcielibyśmy zebrać w toku 

społecznych konsultacji. Chcemy, aby 

Komorów zachował unikalny charakter 

Miasta – Ogrodu, dlatego współczynnik 

terenów zielonych do zabudowań jest 

projektowany jako największy w Polsce. 

Jesteśmy w 100% polskim inwestorem, 

znamy nasze realia, mentalność Polaków 

i rozumiemy potrzeby oraz stanowisko 

społeczności lokalnych. W sumie ogól-

nodostępny park i usługi w 

z i e l n i 

obejmą prawie 48 ha – mówi Krzysztof 

Janiszewski z fi rmy Plus. 

Projekt przedstawiony przez Plusa gwa-

rantuje, że na tym terenie nie powsta-

ną blokowiska, a Komorów nie stanie 

się zurbanizowanym przedmieściem 

Warszawy.  Krzysztof Janiszewski pod-

kreśla, że zabudowa mieszkalna obejmie 

jedynie rezydencje, domy wolnostojące 

– także bliźniacze oraz ewentualnie za-

budowę szeregową. Stosunek zieleni na 

tym obszarze wyniesie 60-70%. W sumie 

może powstać około 500 - 600 domów na 

obszarze 53 ha - najwcześniej za 7-10 lat. 

Perełką tego projektu będzie profesjonal-

ne, 18 – dołkowe pole golfowe, które 

obejmie 76 ha 

i za-

pewni miasteczku prestiżowy charakter. 

Gwarancją, że ten projekt będzie wy-

glądał właśnie w ten, a nie inny sposób 

jest uchwalenie przez radnych gminy 

Michałowice wiążącego planu zagospo-

darowania przestrzennego. Obecnie 

opracowywane jest jedynie studium 

uwarunkowań zagospodarowania terenu. 

Inwestorowi zależy, by wspólnie z radny-

mi i przedstawicielami społeczności lo-

kalnej opracować plan, który uwzględni 

potrzeby i sugestie mieszkańców gminy. 

- Mamy nadzieję, że plan zagospodaro-

wania przestrzennego, który władze gmi-

ny powinny uchwalić, uwzględni dotych-

czasową zabudowę Komorowa. Sądzę 

że nasz projekt jest najlepszym rozwią-

zaniem dla wszystkich mieszkańców. 

Chcemy aby się z nim zapoznali wszyscy 

zainteresowani – wyjaśnia Krzysztof 

Janiszewski. 

Oczywiście decyzje o zagospodarowa-

niu tego terenu można również prze-

suwać. Jednak projekty ustaw, takie 

jak: o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, Prawo budowlane i 

tzw. ustawa metropolitalna zakładają, 

że tego typu decyzje zostaną wkrótce 

przeniesione na wyższy poziom – do 

Warszawy lub Pruszkowa. Teraz 

więc mieszkańcy i radni gminy 

Michałowice powinni wykorzy-

stać okazję, by samodzielnie 

zdecydować o kształcie inwe-

stycji w ich sąsiedztwie.
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RADA POWIATU

EDUKACJA

Stało się już tradycją, że we wrześniu mieszkańcy Powiatu 

Pruszkowskiego uroczyście obchodzą Święto Plonów. Z tej oka-

zji, po raz czwarty, organizowane są Dożynki Powiatowe 2008. 

Odbędą się one 14. września 2008 roku w Parku „Sokoła” w 

Pruszkowie. 

Jednym z elementów imprezy będzie kiermasz dożynkowy. 

Zapraszamy wszystkich wystawców do udziału w kiermaszu do-

żynkowym. 

Zgłoszenia telefoniczne lub pisemne przyjmowane są przez: 

Biuro Zarządu Powiatu: tel. 022 738 14 46, 

e-mail:  m.jendernalik@powiat.pruszkow.pl w terminie do dnia 

8. września br. w godzinach pracy Starostwa.

Zapraszamy Mieszkańców - Zapraszamy Wystawców

Wstępny program IV Dożynek Powiatowych 2008

Komunikat po XVI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
Porządek obrad obejmował m.in.:

- Podjęcie uchwały wprowadzającej 

zmiany do Uchwały Nr XIII/118/08 

Rady Powiatu Pruszkowskiego z 29 

stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia  

wieloletniego planu inwestycyjnego na 

lata 2008-2010. Obejmują one zmianę 

treści załącznika „Przebudowa i moderni-

zacja dróg na terenie powiatu” oraz dopisa-

nie programu „Budowa budynku muzeum 

Dulag 121 w Pruszkowie”. W ramach tego 

zadania  zostanie wykonany budynek 

wraz z wyposażeniem. Zostanie urzą-

dzona Izba Pamięci oraz „ trasa histo-

ryczna” dostępna dla zwiedzających. 

Podstawowym efektem będzie moż-

liwość poznania prawdy historycznej 

przez zwiedzających muzeum.

Celem programu jest budowa mu-

zeum, które pozwoli utrwalić histo-

ryczne fakty związane z przebiegiem 

Powstania Warszawskiego, a w szcze-

gólności tragedii jaką doświadczyła 

ludność Powstańczej Warszawy. Jest 

on zgodny jest z  Celem nr 3 Powiatu 

Pruszkowskiego przyjętym w „Strategii 

Rozwoju do 2025 roku.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania fi nansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Pruszkowie za 2007 r.

W uzasadnieniu do uchwały napisa-

no m.in., że 2 czerwca 2008 r. Rada 

Społeczna SPZ ZOZ w Pruszkowie po-

zytywnie zaopiniowała sprawozdanie, 

zapoznała się również z opinią nieza-

leżnego biegłego rewidenta z badania 

tegoż sprawozdania, który stwierdził, że 

sprawozdanie sporządzone zostało we 

wszystkich istotnych aspektach, zgodnie 

z określonymi w ustawie o rachunkowo-

17 czerwca 2008r

ści zasadami oraz na podstawie prawid-

łowo prowadzonych ksiąg rachunko-

wych. Biegły rewident ocenił ponadto, 

że nie istnieje zagrożenie możliwości 

dalszej kontynuacji działalności statuto-

wej SPZ ZOZ w Pruszkowie.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-

dzenia zmian Statutu SPZ ZOZ w 

Pruszkowie. Uzasadnione są one po-

wstaniem nowych pracowni i spełnie-

niem wymogów rozporządzenia, nada-

jącego im kody resortowe.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XII/112/07 Rady Powiatu 

Pruszkowskiego z 18 grudnia 2007 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie 

przez Powiat Pruszkowski nierucho-

mości położonej we wsi Kajetany gmina 

Nadarzyn. 

Rada Powiatu Pruszkowskiego Uchwała 

Nr 301/112/07 z dnia 18 grudnia 2007 

r wyraziła zgodę na zbycie przez Powiat 

Pruszkowski zabudowanej nierucho-

mości położonej we wsi Kajetany gmi-

na Nadarzyn, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr ew. 211/1 o pow. 

2 ha. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 

przeprowadził, przy cenie wywoławczej 

4 000 000 zł, pierwszy przetarg ustny 

nieograniczony w dniu 15.05.2008 r. Z 

uwagi na fakt, że nie wpłynęło od żadne-

go oferenta wadium, przetarg zakończył 

się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 

U. z 2004 r. Nr 261 póz. 2603 z późn. 

zm.) cenę wywoławczą w drugim prze-

targu można ustalić w wysokości niższej 

niż wartość nieruchomości jednak nie 

niżej niż 50 % tej wartości.

Rzeczoznawca majątkowy określił war-

tość w/w nieruchomości na kwotę 3 445 

000 zł. Wobec powyższych faktów pro-

pozycja zmiany Uchwały Nr XII/117/07 

poprzez zmniejszenie ceny wywoław-

czej do kwoty 3 mln zł jest w pełni uza-

sadniona.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyra-

żenia zgody na zbycie przez Powiat 

Pruszkowski nieruchomości położonej 

we wsi Parzniew gmina Brwinów.

Nieruchomość położona we wsi Parzniew 

gmina Brwinów i oznaczona w ewiden-

cji gruntów jako działka nr ew. 6/27 o 

powierzchni 5,00 ha stanowi własność 

Powiatu Pruszkowskiego. Burmistrz 

Gminy Brwinów wystąpił z wnioskiem 

o sprzedaż powyższej nieruchomości z 

przeznaczeniem na utworzenie cmenta-

rza komunalnego.

Dla w/w nieruchomości obowiązuje 

plan zagospodarowania przestrzennego, 

zgodnie z którym działka jest położona w 

części na terenie:

7- R teren rolny położony częściowo w 

strefi e zewnętrznej ochrony pośredniej 

ujęcia wód podziemnych „Kanie”. Plan 

nie dopuszcza zainwestowania kubatu-

rowego. Obsługa dojazdowa do terenu 

winna być zapewniona od strony projek-

towanych dróg 3KZp i 8KL.

9-U/UOR teren usług towarzyszących 

nieuciążliwych z preferencją usług nie-

uciążliwych z obsługą rolnictwa. Teren 

położony w strefi e Warszawskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przez 

sąsiednią działkę poza dz. 6/27 projek-

towana jest linia energetyczna 110 kV 

i 400 kV . Plan nakazuje pozostawienie 

minimum 70 % powierzchni biologicznie 

czynnej.

10 ZI/W teren zieleni izolacyjnej i rowu 

melioracyjnego Zw-11. Plan dopuszcza 

lokalizację urządzeń infrastruktury tech-

nicznej np. oczyszczalni ścieków, podsta-

cji sieci elektoenergetycznych.

Rzeczoznawca majątkowy określił war-

tość nieruchomości gruntowej o pow. 5 

ha jako prawa własności na kwotę l 160 

130 zł to jest 232 026 zł/ha, (23,20 zł/m2).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-

spodarce nieruchomościami dopuszcza 

możliwość zbycia nieruchomości w dro-

dze bezprzetargowej, jeżeli zbycie na-

stępuje miedzy jednostkami samorządu 

terytorialnego.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Pruszkowskiego 

Pani Elżbiety Smolińskiej. 

Wynagrodzenie miesięczne Starosty 

Pruszkowskiego Pani Elżbiety Smolińskiej 

ustala się następująco:

1. wynagrodzenie zasadnicze w wysoko-

ści 6.200 zł.,

2. dodatek funkcyjny w wysokości 2.100 

zł.

3. dodatek  specjalny  liczony łącznie  od  

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego w wysokości 40 %,

4. dodatek za wysługę  lat w wysokości  

wynikającej  z  dokumentów pracowni-

czych.

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie zasad wynagradzania pracow-

ników samorządowych zatrudnionych 

w urzędach gmin, starostwach powia-

towych i urzędach marszałkowskich 

wprowadziła nową tabelę miesięcz-

nych stawek wynagrodzenia zasadni-

czego i dodatku funkcyjnego Wójtów 

(Burmistrzów, Prezydentów Miasta), 

Starostów i Marszałków Województw. 

Przepisy rozporządzenia zmieniającego 

mają zastosowanie od dnia l stycznia 2008 

r. W związku z powyższym możliwe jest 

podwyższenie wynagrodzenia Starosty 

zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą 

wynagradzania.

W wyniku zmian wynagrodzenia Starosty, 

miesięczna kwota podwyżki wynosi 1.682 

zł. brutto. Ostatnia zmiana wynagrodze-

nia Starosty była dokonana w 2006 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie dele-

gowania radnych powiatu do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku.

Zgodnie z art. 38a ustawy o samorzą-

dzie powiatowym , w celu realizacji za-

dań Starosty w zakresie zwierzchnictwa 

nad powiatowymi służbami, inspekcja-

mi i strażami oraz zadań określonych 

w ustawach w zakresie porządku pub-

licznego i bezpieczeństwa obywateli, 

tworzy się Komisję Bezpieczeństwa i 

Porządku.

W skład komisji wchodzi m.in. dwóch 

radnych delegowanych przez Radę 

Powiatu. Kadencja Komisji trwa trzy 

lata i upłynęła z dniem 23 maja b.r. 

W poprzedniej II kadencji, Rada 

Powiatu Pruszkowskiego delegowała 

do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

dwóch radnych - Panów: Andrzeja 

Michnowskiego i Arkadiusza Kopra. 

W związku z powyższym zaistniała 

konieczność delegowania do składu 

Komisji dwóch radnych na kolejną III 

Kadencję.

Radni przyjęli także informację na temat 

funkcjonowania SPZ ZOZ w Pruszkowie 

w 2007 r. oraz informację, dotyczą-

cą ”Założeń do utworzenia Centrum 

Kształcenia  Zawodowego wraz z kształ-

ceniem ustawicznym”, a także infor-

mację Nr 14 o pracy Zarządu Powiatu 

Pruszkowskiego w okresie od  18 kwiet-

nia do 4 czerwca 2008 r.

Poławiacze Pereł 2008
Projekt „Poławiacze Pereł” powstał z 

myślą o nieprzeciętnie utalentowanej 

młodzieży, dla której przychodzący 

z zewnątrz impuls do działania może 

okazać się olbrzymią pomocą w podej-

mowaniu życiowych decyzji.

Zgodnie z założeniami programu, 

uczestnikami mogą zostać uczniowie I 

lub II klasy szkoły średniej, dysponujący 

szczególnie wysokim potencjałem inte-

lektualnym, którzy z powodu barier, na 

jakie natrafi ają w swoich środowiskach, 

może zostać niewykorzystany.

Kryterium wyboru nie są więc zatem 

osiągnięcia takie jak wysokie oceny, 

udział w olimpiadach przedmiotowych, 

wyróżnienia, ale możliwości - wysoka 

inteligencja, nieprzeciętne uzdolnienia 

w jakiejś dziedzinie, niezwykłe zaintere-

sowania, motywacja do angażowania w 

działalność pozaszkolną. Równie ważne 

jest zagrożenie wykluczeniem społecz-

nym, pociągające za sobą ryzyko, że 

ponadprzeciętny potencjał ucznia nie 

zostanie wykorzystany.

 Program 14 – dniowej szko-

ły letniej „Poławiacze Pereł” przewiduje 

udział uczniów w kampusach  tematycz-

nych (w zależności od zainteresowań 

– kampusy: biofi zyczny, astronomiczny, 

medyczny, nowych technologii, dzien-

nikarski, literacki, historii sztuki, reli-

gioznawczy) w ramach których przewi-

dziane są projekty naukowe, warsztaty 

psychologiczne i artystyczne, vademe-

cum przyszłego studenta oraz dodatko-

W kwietniu br. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przesłał na ręce Pani Starosty – Elżbiety 

Smolińskiej zaproszenie do udziału w trzeciej edycji realizowanego prze Uniwersytet Jagielloński pro-

gramu „Poławiacze Pereł”.

we atrakcje kulturalne i turystyczne.

Koszt udziału uczniów w programie 

ponoszony jest przez  Fundatorów (jed-

nostki samorządu terytorialnego) i wy-

nosi 2.200,00 zł na jednego uczestnika. 

Kwota ta obejmuje koszt zajęć, zakwa-

terowanie, wyżywienie, opiekę pedago-

giczną, a także dodatkowe atrakcje kul-

turalne i turystyczne.

Ze szkół prowadzonych przez Powiat 

Pruszkowski zakwalifi kowano  do pro-

jektu czworo uczniów, spełniające po-

wyższe kryteria.

Są to:

1. Barbara Malec – uczennica Liceum 

Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w 

Pruszkowie, ul. Kościuszki 38 - nomino-

wana do kampusu literackiego.

2. Jacek Sowa - uczeń Liceum 

Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w 

Pruszkowie, ul. Kościuszki 38 - nomino-

wany do kampusu astronomicznego.

3. Marcin Olszak – uczeń Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w 

Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2 - no-

minowany do kampusu dziennikarskie-

go.

4. Kamila Sadowska – uczennica 

Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w 

Piastowie, ul. Namysłowskiego 11 – no-

minowana do kampusu literackiego.

Dożynki Powiatowe

12:30  – 

13:00  –

14:00  – 

14:30  – 

14:40  – 

15:00  – 

15:30  – 

16:00  – 

16:30  – 

18:00  – 

20:00  – 

Konferansjer – Łukasz Ledzion

14. września 2008

zbiórka wieńców dożynkowych przed kościołem św. 

Kazimierza w  Pruszkowie,

Msza Św. w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie,

wymarsz procesji wieńców dożynkowych spod kościoła 

w kierunku Parku Sokoła,

odegranie hymnu państwowego, przemówienie pani 

Elżbiety Smolińskiej – Starosty Pruszkowskiego;

ceremonia dzielenia się chlebem;

koncert orkiestry dętej;

koncert zespołu ludowego „Rzgowianie”

rozstrzygnięcie konkursu wieńców dożynkowych, roz-

danie dyplomów dla zasłużonych rolników;

występ Kabaretu „Rak”

koncert „Arki Noego”

koncert Kasi Kowalskiej



Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie 
w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki

realizuje projekt:

„Z podniesioną głową zrób karierę zawodową”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu oferujemy osobom bezrobotnym,  zarejestrowanym w 
tutejszym Urzędzie szeroki wachlarz działań aktywizujących:
 » staże
 » zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych
 » szkolenia
 » jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

Zainteresowanym pracodawcom oferujemy:
 » refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia 
 » składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych 
 » nagrody

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu uzyskasz w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie

ul. Andrzeja 26 
pokój nr 9,

pod numerem telefonu 
(022) 758 60 58/59

lub na stronie internetowej
www.puppruszkow.go3.pl
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My szczęściarze...

Jerzy Fijałkowski
artysta, aktor, dziennikarz radiowy

publicysta, szczęściarz
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Poglądy

S
zczęściarz ze mnie. Dotarło to 

do mnie całkiem niedawno. 

Dlaczego? Bo tata mój, zresztą 

także szczęściarz zechciał pod koniec 

pierwszej połowy ubiegłego wieku 

spłodzić mnie w mieście Pruszkowie. 

Szczęście zaś mojego taty polegało na 

tym, że jego tata a mój dziadek zrobił to 

samo tyle że pod koniec drugiej dekady 

tegoż samego wieku. Zaś wspomniany 

tata mojego taty, mało że okazał się 

szczęściarzem to jeszcze człowiekiem 

mądrym, potrafi ącym przewidywać na 

półtora wieku wprzód. Bo jego z kolei 

tata nie mógł spłodzić go w drugiej 

połowie wieku dziewiętnastego 

w mieście Pruszkowie z dwóch 

przyczyn. Po pierwsze, to wtedy ani 

Pruszkowa ani nawet Rzeczypospolitej 

jakiegokolwiek numeru na mapie 

świata jeszcze nie było, a po drugie 

mieszkał zupełnie gdzie indziej. I tu 

dopiero wychodzi mądrość mojego 

dziadka. Bo szukając miejsca dla siebie 

zdecydował się osiąść w miejscu, 

które dopiero kilkadziesiąt lat później 

okazało się być Pruszkowem. Miastem 

szczęśliwym. Zamieszkałym przez - jak 

ja - szczęśliwych ludzi. Kierowanym 

szczęśliwie przez szczęśliwą władzę 

niezależnie od zmieniających się 

ustrojów. Jako szczęściarz poszedłem 

w ślady przodków i swojego syna także 

spłodziłem w Pruszkowie. Zdążyłem 

zanim ubiegły wiek się zakończył,. 

A on swoją córkę a wnuczkę moją 

powołał do życia jak łatwo się domyśleć 

także w Pruszkowie. I jeśli szczęście 

jej nie opuści, to ona, będąc czwartym 

pokoleniem szczęśliwej rodziny 

wyda się kiedyś za Pruszkowianina i 

szczęśliwa historia toczyć się będzie 

dalej. Do końca świata a może i o 

dzień dłużej…

W
spomniałem już, że 

szczęście moje a właściwie 

świadomość szczęścia 

dotarła do mnie nie tak dawno. 

Dotarło do mnie, że głównym atutem 

mieszkania w Pruszkowie jest jego 

położenie geografi czne. Co robił 

kiedyś a robi i dziś Pruszkowianin 

chcący się dobrze wykształcić, dostać 

dobrą pracę, spędzić kulturalnie czas w 

teatrach, kinach, spotkać z przyjaciółmi 

w dobrej restauracji czy kawiarni, 

poszaleć w kabarecie czy potańczyć 

na dancingu albo w dyskotece? 

Oczywiście jechał do Warszawy. To 

tylko niecałe dwadzieścia kilometrów. 

Do samego Centrum. Jednak ostatnio 

Warszawie w walce o nas, Pruszkowian 

wyrosła konkurencja. W Grodzisku 

Mazowieckim oddalonym jak 

Warszawa o kilkanaście kilometrów, 

tamtejsza ekscelencja Burmistrz 

Pan w otoczeniu najwyższych władz 

partyjnych i państwowych dokonał 

przed niespełna miesiącem uroczystego 

przecięcia wstęgi otwierając nowe 

Centrum Kultury. Oczywiście, my 

ludzie politycznie wyrobieni dobrze 

wiemy, że „Centrum” to zwyczajnie 

komercyjna nazwa zwykłego 

Gminnego Ośrodka Kultury. Tylko 

zajrzyjmy do środka. Sala kinowo-

widowiskowa z techniką naprawdę 

d w u d z i e s t o p i e r w s z o w i e c z n ą . 

Największym rolowanym ekranem w 

Polsce. Ze sceną hektarowej wielkości, 

dającą możliwość wystąpienia nawet 

największym ansamblom świata. 

Klub muzyczny z prawdziwego 

zdarzenia, gdzie melomani mają 

okazję spotkać swoich idoli dosłownie 

na wyciągnięcie ręki. Sala bilardowa 

i kręgielnia oraz bar i restauracja. To 

parter. Dla spragnionych rozrywki, 

także pruszkowian, co dusza zamarzy. 

Wyżej sale prób i ćwiczeń dla zespołów. 

Biblioteka. Sala historii miasta i okolic. 

A jeszcze wyżej profesjonalne studia 

i inne pomieszczenia radia Bogoria 

i miesięcznika o tej samej nazwie w 

wersji papierowej. Informacja bowiem 

to rzecz bardzo ważna zarówno dla 

rządzących jak i rządzonych. Możemy 

więc, my szczęśliwi Pruszkowianie 

wsiąść do kolejki WKD, pociągu linii 

warszawsko-wiedeńskiej lub we własne 

auto i po półgodzinie zanurzyć się w te 

wyrafi nowane propozycje. 

A 
co, szczęśliwy Pruszkowianinie, 

jeśli od duchowych wrażeń 

kulturalnych wolisz wodę, 

plażę, siatkówkę, tenisa, jazdę konną po 

lesie i w ogóle tzw. czynny wypoczynek? 

Nie martw się szczęściarzu. O ciebie 

też sąsiedzi zadbali. O rzut beretem 

w mieście Mszczonowie tamtejszy 

burmistrz parę lat temu miał 

zmartwienie. Geolodzy poszukiwali na 

jego terenie ropy albo gazu a z dziury w 

ziemi wypłynęła gorąca woda. Co z nią 

zrobić? Myślał, myślał i z tego myślenia 

powstały Mszczonowskie Termy, które 

również niedawno uroczyście otworzył. 

Są baseny odkryte całoroczne, bo 

wypełnia je właśnie ta woda z dziury. 

Są baseny zakryte rekreacyjne i 

sportowe. Sztuczne rzeki, fontanny, 

plaża z boiskami do siatkówki. Jest co 

zjeść i wypić. A niedaleko lasy Puszczy 

Bolimowskiej i Mariańskiej. To dopiero 

pierwszy etap. Bo w drugim, gdy 

powstanie baza wczasowa będziesz 

mógł szczęściarzu Pruszkowianinie 

spędzić urlop w Mszczonowie. A 

kiedyś, za tysiąc lat może jak parę lat 

temu w rzymskich Termach Karakali 

zaśpiewa koncert trzech tenorów w 

mszczonowskich Termach Kurka. Bo 

takie nazwisko nosi ich założyciel, jak 

Karakala rzymski cesarz założyciel 

term tamtejszych.

M
ożesz też pojechać bliżej. Do 

Podkowy Leśnej na przy-

kład, bo tam też ostatnio ot-

warto po rewitalizacji Pałacyk Kasyno, 

przedwojenny obiekt kultury, w któ-

rym wbrew nazwie nigdy kasyna nie 

było. Tam też możesz kulturalnie czas 

spędzić. A dookoła park przepięknej 

urody.

Czy nie mam więc racji, twierdząc, że 

ja i Pan i Pani jesteśmy prawdziwymi 

szczęściarzami? Napisałem wcześniej, 

że szczęśliwa jest także niezależnie 

od ustroju nasza pruszkowska 

władza. Bo skoro wszyscy sąsiedzi od 

Warszawy po Mszczonów tak o nas 

dbają, to nasi władcy mogą zająć się 

naprawdę ważnymi sprawami. Jakimi? 

A któż to wie… Myślałem, że wobec 

niebezpieczeństwa wejścia „Znicza” 

do ekstraklasy będzie musiała zająć się 

modernizacją stadionu, ale na szczęście 

decyzja PZPN-u okazałe się właściwa i 

problem z głowy. Muszą to być jednak 

ważne sprawy skoro już dwie kadencje 

z kawałkiem nimi się zajmuje.

A 
my szczęśliwi mieszkańcy 

szczęśliwego miasta może-

my tylko dziękować naszym 

przodkom za to, że tu właśnie żyje-

my. I życzyć naszym potomkom aby 

jak nam, im także żyło się tu długo i 

szczęśliwie. Co zapewniają nam za-

równo nasi rządzący jak i sąsiedzi. A 

my w euforii skandować możemy daw-

ne hasła: 

Pruszków – twoje miasto. Utrata – two-

ja rzeka. Władza – twoja mać! Amen.

Jerzy Fijałkowski.
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Sprzęt na zamówienie
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Wyrok dla zabójcy
 

Paweł R. oskarżony o zabójstwo 

dwóch dilerów Ery GSM w pod-

warszawskim Komorowie, został 

skazany przez warszawski sąd 

okręgowy na 25 lat więzienia.

 W czerwcu 1997 r. w lesie w 

Komorowie zamordowani zostali dwaj 

dilerzy Ery: Paweł Sulikowski i Piotr 

Aniołkiewicz. Zabójcy zwabili ich 

pod pretekstem zakupu telefonów ko-

mórkowych. Ich zwłoki ukryli, a skra-

W SKRÓCIE dzione aparaty sprzedali pod Pałacem 

Kultury.

Zbrodnię zaplanowała siostra 

skazanego Małgorzata R. – 22-letnia 

studentka resocjalizacji, która w 2001 

r. otrzymała wyrok dożywotniego 

więzienia. Jej wspólnicy otrzymali 

mniejsze wyroki.

17- letni Paweł R. nie był wówczas 

sądzony, gdyż wraz z matką zbiegł 

do Meksyku, a następnie do Stanów 

Zjednoczonych. Ostatecznie został 

zatrzymany w 2006r. w USA.

Dzięki zeznaniom przypadkowego 

świadka, który obserwował całe 

zajście z ukrycia, sąd ustalił, że to 

właśnie Paweł R. strzelał do mężczyzn. 

Zapewnienia siostry, że nie brał on 

udziału w morderstwie, jego młody 

wiek oraz fakt, że obecnie jest on 

ojcem nie mogły stanowić żadnych 

okoliczności łagodzących. Paweł R. 

został skazany na 25 lat więzienia.     

              

Pożar w Brwinowie

25 czerwca w centrum miasta 

wybuchł groźnie wyglądający pożar. 

Spłonęły dwa garaże oraz samochód 

osobowy zaparkowany w jednym z 

nich.  Cztery jednostki straży pożarnej 

szybko uporały się z ogniem. Istniało 

wysokie zagrożenie zapalenia się 

pobliskich drzew oraz bloków. Jak 

wynika z ustaleń, przyczyną pożaru 

było zwarcie instalacji elektrycznej 

samochodu.

03.07.08 - na terenie miejscowości 

Michałowice, w starej Żwirowni 

utonęła 36-letnia kobieta. Beata S. 

przed wejściem do wody w miejscu 

nie oznaczonym jako kąpielisko 

spożywała alkohol w towarzystwie 

trzech innych osób. Funkcjonariusze 

z powiatu pruszkowskiego 

przypominają, że na podległym 

im terenie nie ma strzeżonych 

kąpielisk a kapiel w miejscach do tego 

nieprzystosowanych bardzo często 

kończy się tragedią.  

28.06.08 -  policjanci z 

Pruszkowa zatrzymali mężczyznę  

podejrzewanego o dokonanie dwóch 

włamań na terenie miasta. 29-letni 

Rafał G. usłyszał zarzuty i przyznał 

się do winy.

26.06.08 - nadarzyńscy policjanci 

zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który 

ukrywał w swoim samochodzie heroinę.  

Za posiadanie narkotyków grozi mu 

kara 3. lat pozbawienia wolności.



Raszyn

Wpr35 • Lipiec 2008 • Gazetawpr.pl

Piotr Iwicki
artysta, magister sztuki, muzyk, 

publicysta, samorzadowiec, 

wójt gminy Raszyn ubiegłej kadencji

Strona 7

Winni się tłumaczą
W lokalnej, wydawanej przez raszyńskie 

władze gazetce, ta właśnie władza posta-

nowiła wytłumaczyć się z skandalicznych 

uchwał nakładających na mieszkańców 

gigantyczne podatki w postaci opłaty 

adiacenckiej za podział nieruchomo-

ści gruntowych i podniesienie wartości 

nieruchomości w wyniku budowy infra-

struktury technicznej (drogi, chodniki, 

kanalizacja, wodociąg). O tym skandalu 

pisaliśmy przed miesiącem, przedstawia-

jąc z imienia i nazwiska radnych koalicji 

wójta Rajlowskiego, którzy zgotowali taki 

los swoim wyborcom. A co pisze gminne, 

wydawany za pieniądze podatników pi-

semko? Otóż:

„Obecny wójt (Rajkowski – przy, red) 

przyjął zasadę zgodną z ustawą i jedno-

cześnie Konstytucją RP: pozostają indy-

widualne umowy oparte o zasadę dobro-

wolności. Wychodząc naprzeciw oczeki-

waniom mieszkańców i będąc w zgodzie z 

obietnicami wyborczymi na ten moment 

ustala się dobrowolny wkład w przypadku 

inwestycji kanalizacyjnej i za wodociąg, 

wobec osób, które nie będą chciały pod-

pisać dobrowolnej umowy zastosowana 

zostanie opłata adiacencka.” (Kurier Ra-

szyński 5/2008).

Nie od dzisiaj zauważamy, że aktualne 

lokalne władze chyba mają swoich miesz-

kańców za niespełna rozumu, skoro wypi-

sują podobne bzdury. Mieszkaniec może 

dobrowolnie podpisać umowę. Skoro 

dobrowolnie, to oczywiście z własnej nie-

przymuszonej woli, bez rygoru, kary czy 

możliwości egzekucji. Może - nie musi i nic 

go z tego powodu nie powinno go spotkać, 

skoro mowa o dowolności. Bo jak inaczej 

rozumieć ten zwrot? Co więc oznaczają 

słowa: „/…/wobec osób, które nie będą 

chciały podpisać dobrowolnej umowy za-

stosowana zostanie opłata adiacencka”.

Cóż, jeśli dobrowolnie (czyt. z własnej nie-

przymuszonej woli) nie podpiszesz umowy, 

to spotka Cię kara. Dowalą ci 30 procent 

opłaty adiacenckiej. Wypisywanie podob-

nych rzeczy to przejaw braku szacunku do 

mieszkańców.  Obraza dla ich inteligencji i 

rozumu. To w mojej ocenie bezpreceden-

sowa arogancja władzy, pisana językiem 

agresji. Pod artykułem pojawiają się inicja-

ły MCh. Czyżby zastępcy wójta?        

PIW

Oddajcie nasze pieniądze!
Przed wyborami 2006. roku przedsta-
wiciele aktualnych władz gminy Raszyn 

mamili mieszkańców zwrotem pieniędzy 

za udział w budowie kanalizacji. Z obietnic 

wyszły nici! Mieszkańcy głośno domaga-

ją się spełnienia wyborczych obietnic, na 

spotkaniach nie zostawiając często suchej 

nitki.

- Wójt Rajkowski nie mieszka w naszej 

gminie, to ma nas za nic. Jego zastępca 

mieszka obok nas, jak ten Chmielewski 

może nam uczciwie spojrzeć w oczy ! 

– żali się mieszkanka w podeszłym wie-

ku. Podobnie w wyborach nabrano setki 

ludzi, oni sami mówią, że oddali głosy na 

Chmielewskiego (zastępca wójta) oraz 

radnych: Szweda (przewodniczący rady) i 

Gajewskiego (radny koalicji wójta) właśnie 

dzięki obietnicom zwrotu niebagatelnych 

kwot. Nic dziwnego, że czują się nabici w 

butelkę.

- Dla mnie te cztery tysiące to prawie ma-

jątek – mówi pan Kazimierz z Rybia. Wójt 

da urzędnikom po kilkanaście tysięcy na-

gród i mogą się tylko z nas, maluczkich 

śmiać. Mnie nie stać na wykupienie leków 

– mówi roztrzęsionym głosem. Nawet ko-

mentować trudno.                           AZ

  Od czterech  tygodni mieszkańcy 

kilku ulic w Raszynie żyją awantu-

rą o wymianę linii sieci gazowej ze 

średnicy 50 mm na 355 mm., czyli 

na siedmiokrotnie większą.  Jest to 

stary tranzyt gazu, który do tej pory 

był przewidziany w trasie wzdłuż Al. 

Krakowskiej oraz przez teren GS – u 

i… obecnie wybudowanego bloku 

przy ul. Mickiewicza. 

  Gazownia i Zastępca Wójta na spotka-

niu wyjaśniali, że jest to teren prywatny 

i rzekomo muszą z tego powodu wypro-

wadzić rurę w gęsto zabudowane ulice. 

Mieszkańcy mieli duże wątpliwości do-

tyczące swojego bezpieczeństwa, tego 

czy zachowane są wymogi prawa budow-

lanego, gdyż inwestor realizuje prace na 

podstawie zgłoszenia a nie pozwolenia 

na budowę. Wyjaśnienia gminy i gazow-

ni nie zadowoliły protestujących. Pisma 

do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego (PINB), Głównego Urzędu 

Nadzoru Budowlanego (GUNB) i wresz-

cie do Prokuratury były konsekwencją 

niezadowolenia. W efekcie mieszkańcy 

uzyskali wykładnię GUNB, że wymiana 

rury ze zwiększeniem średnicy jest inwe-

stycją i wymaga pozwolenia na budowę. 

Pośrednio potwierdził to również inwe-

stor, który w 2005 r wystąpił o wydanie 

decyzji lokalizacyjnej dla potrzeb tej 

Gmina na gazie...
inwestycji. W stosunku do Pani Powia-

towej Inspektor Nadzoru Budowlanego 

toczy się postępowanie prowadzone 

przez Wydział Skarg GUNB, powodem 

jest brak chęci do podjęcia działań. 

Komu służy Wójt?
 Wykonawca ma przestój z powodu prze-

rywania prac a kilka osób może być ob-

jętych postępowaniem wyjaśniającym 

Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. 

Sami mieszkańcy mają duży - i sądzę, że 

uzasadniony - żal do Wójta i jego  Zastęp-

cy o to, że będąc samorządowymi urzęd-

nikami nie dopełniają obowiązku zacho-

wania należytej staranności procedur ad-

ministracyjnych i w tej sprawie zamiast 

reprezentować swoich wyborców robili 

wszystko, aby wymusić realizację tej in-

westycji. Czarę goryczy przelał artykuł 

w Pulsie Raszyna autorstwa Mirosława 

Chmielewskiego (zastępca wójta) zaty-

tułowany „Kto się boi gazu”. Mieszkańcy 

ulic Młynarskiej, Lotniczej, Sokolnickie-

go i Szkolnej gazu nie muszą się bać. Sami 

go w czynie społecznym kilkadziesiąt lat 

temu budowali. W 2006r podpisywali 

zgody na wymianę gazociągu i reduk-

torów. Wiele razy występowali o to aby 

przed remontem ulicy wymieniono stare 

i przerdzewiałe rury gazowe po to by wy-

datek gminnych pieniędzy nie poszedł na 

marne. Są obywatelami Gminy Raszyn, 

którzy nie tylko potrafi li coś zrobić ale 

potrafi ą dbać o to co zrobili. Gazociągi, 

wodociągi, kanalizację deszczową, chod-

niki i swoje ulice. Dlatego nie mogą tole-

rować prób obchodzenia prawa oraz prób 

traktowania ich jakby nie trzeba było się 

z nimi liczyć. Jest jeszcze jedna smutna 

konsekwencja tej całej awantury. Z po-

wodu przedłużających się prac gazowni, 

na Sokolnickiego i Młynarską nie mogą 

wejść wykonawcy od modernizacji ulic. 

Pat trwa
Linia średniego ciśnienia o średnicy 

355 mm musi przejść przez teren Ra-

szyna. Wiele terenów inwestycyjnych 

w naszej gminie czeka na wykonanie 

tego połączenia. Dziś nie można prze-

widzieć jakie rozwiązanie zostanie 

przyjęte. Sami mieszkańcy propono-

wali „przepuszczenie” przez kilka ulic 

rur o średnicy 100 mm. Szkoda, że 

dyskusja gminnej władzy i przedsta-

wicieli gazowni nie odbyła się przed 

podjęciem próby włożenia tranzy-

towej rury o średnicy 355 mm w te 

gęsto zabudowane ulice. Z pewnoś-

cią wspólnie znaleziono by najlepsze 

rozwiązanie dla wszystkich. Za dobrą 

puentę tej niepotrzebnej awantury z 

gazownią mogą posłużyć pytania jed-

nego z mieszkańców, skierowane pod 

moim adresem: 

„Panie sołtysie, czy po to wybraliśmy 

sobie Wójta i radnych abyśmy sami 

musieli pisać do nadzoru budowlanego 

i prokuratury? A zamiast odpoczywać 

po pracy awanturować się z pracowni-

kami wykonawcy i policją?” 

Na to pytanie Czytelnicy sami sobie 

udzielą najlepiej odpowiedzi. 

- Ludzie maja problem, a władza zamiast reprezentować – jak wynika z tekstu – mieszkańców, zdaje się stać po stronie inwe-

stora, nie do końca szanującego prawo.  Ale ta sytuacja rodzi kolejne pytanie. Czy aby rękoma gminy, za pieniądze podatnika 

nie będzie odtwarzana nawierzchnia zniszczonych kładzeniem gazociągu ulic i chodników? Czy inwestor dołoży się do no-

wych krawężników, asfaltu i ciągów pieszych? Gdy nie wiadomo o co chodzi – jak mawia przysłowie – chodzi o pieniądze. No 

właśnie, czy zatem mamy w pewnym sensie fi nansować cudzą inwestycję z pieniędzy gminnych, sprzątając bo ekipie gazow-

ników? Po inwestycji, która jak gazociąg nie leży w kompetencjach władz lokalnych? Jak widać, jedna rura, a wiele pytań. 

BP Travel Passion, ul. Ewy 3
(przy stacji WKD Pruszków),
tel. 22 7300969,
tel/fax: 22 7300979,
e-mail: biuro@travel-passion.pl

Biuro patronackie

w Pruszkowie zaprasza!
Najlepsze oferty wypoczynku

i zwiedzania w jednym miejscu.

Tunezja
HB    21 lipca 7 dni 1257zł

***

Kreta
HB    22 lipca 7 dni 1557zł

***

Sekretna ulica Sekretna
Setki metrów nawierzchni z asfaltowego 

destruktu. Równiutka, nowa droga, przed-

miot westchnień połowy gminy Raszyn. 

Gdzie to jest? W szczerym polu między 

Falentami Nowymi (od ul. Willowej) a 

Falentami. Kto drogę widział, puka się w 

czoło. Na co komu ona? – pytają skonster-

nowani mieszkańcy. Chcieliśmy policzyć 

samochody korzystające z niej. Nie udało 

nam się. Za to widzieliśmy tylko 1 (słownie: 

jeden) ciągnik. Samochodów - 0 (słownie: 

zero). Pracownik urzędu gminy stwierdził, 

że zrobiono drogę, by mieć z nią spokój na 

kilka lat. Zapytany przez radnego Piotra 

Iwickiego, dla kogo ta droga, skoro przez 

wiele godzin nie uświadczono na niej 

żadnego pojazdu, odpowiedział: może za 

krótko pan liczył. Nawet trudno komento-

wać tę arogancję. Lokalny sympatyk naszej 

gazety nie ma wątpliwości: to dla lokalne-

go radnego koalicji wójta, który ma grunty 

w pobliżu i jego brata – sołtysa. Czy nie za 

ostra to ocena?  Oczywiście radny i jego 

brat nie mają wyłączności do poruszania 

się tą drogą, mogą po niej jeździć wszyscy. 

Tyle, że jakoś nikt nie jeździ, hula po niej 

wiatr. Wiadomo też, że grunty przy utwar-

dzonej drodze są atrakcyjniejsze cenowo, 

niż w szczerym polu. Za to obok inne dro-

gi przypominają, wszystko, tylko nie drogi 

publiczne. Dziura na dziurze. Jak żartują 

mieszkańcy: raszyński ser. Ostatnio jeden 

ktoś nazwał stan lokalnych dróg gminnych 

słowami: salceson Rajkowskiego

(Ilość łat z różnokolorowego asfaltu, ubyt-

ki oraz uskoki w nawierzchni gminnych 

raszyńskich dróg, przypominają fakturą 

plaster nierówno ukrojonego salcesonu. I 

tak wójt Raszyna przechodzi do historii w 

lokalnym slangu.)
RED

Zagadka.
Na ręce radnych w czasie ostatniej sesji, w 

formie tzw. wrzutki (uchwała, która trafi a 

pod obrady dopiero na sesji Rady Gminy, 

w ostatniej chwili) trafi ł regulamin korzy-

stania z boisk sportowych przy raszyńskim 

gimnazjum. W wersji źródłowej jest to do-

kument tak kompromitujący, że aż skłania 

do zadania pytania: czy wójt Rajkowski 

wie co to sport i czy wie na czym polega 

sportowa rywalizacja, zwłaszcza w spor-

tach drużynowych. Tutaj mała zagadka. W 

pkt. 6 regulaminu czytamy: „Jednocześnie 

z boiska dużego mogą korzystać: drużyna 

do piłki ręcznej lub siatkowej /…/”. A co z 

meczami? Jak ma odbyć się mecz? Może 

jak w szachach – korespondencyjnie. Jed-

na drużyna w Raszynie druga w Falentach? 

No można też grać w „durnia” bądź jak 

gdzie indziej zwą tą swojską grą „w waria-

ta”. Czekamy na gminny regulamin tej gry 

autorstwa wójta bądź jego podwładnych. 

Jeśli będzie tak zabawny jak poprzedni 

obiecujemy opublikować go w całości.  

Protesty nieboszczyków
W czasie ostatniej Sesji Rady, radni gminy 

Raszyn obradowali nad zarzutami do pla-

nu, których autorami były osoby już – nie-

stety – nieżyjące. Ciekawe, kto podpisał 

odbiór listów poleconych zapraszających 

nieżyjących na sesję? Jaki będzie dalszy los 

podjętych uchwał? A swoją drogą, może 

to jakaś nowa strategia w procedurze pla-

nistycznej? Tak odwlekać uchwalanie, że 

ci, którzy mieli coś przeciw, nie będą już 

mogli dochodzić swoich praw. Bo zejdą z 

tego świata.  A swoją drogą, gratulacje dla 

raszyńskiego samorządu. Po poprzedniej 

kadencji, gdy uchwalono plany obejmujące 

prawie połowę terenu gminy, teraz mało co 

się dzieje. A ludzie czekają.                            

                                                              STAN              

Komentuje Piotr Iwicki:

Jacek Wiśniewski
Piotr Iwicki

Wieści znad Raszynki



Wpr35 • Lipiec 2008 • Gazetawpr.pl

Bezprawie i niesprawiedliwość

Bolo Skoczylas
artysta plastyk, designer, publicysta,

redaktor naczelny gazety WPR
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Bolo Skoczylas

Piastów

Wyrok NSA
Burmistrz Brzeziński wygrał w 

pierwszej turze. Dwa tygodnie póź-

niej zapada wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie (12 

listopada 2002), który uchyla decyzję 

„ w przedmiocie pozwolenia na budo-

wę” hipermarketu. W uzasadnieniu 

wyroku czytamy, że decyzje burmi-

strza zostały wydane z rażącym na-

ruszeniem obowiązującego prawa a 

działania polegające na celowym za-

niżeniu powierzchni terenu oraz ilo-

ści miejsc parkingowych Sąd nazwał 

„manipulacją”. Stwierdził również, że 

„organy prowadzące postępowanie 

jak i  inwestor byli doskonale zorien-

towani w obowiązujących przepisach 

i związanych z tym obowiązkach”. 

Wykluczył zatem działanie w tzw. 

dobrej wierze. Obiekt powstał więc 

na podstawie nieważnych zezwo-

leń, niezgodnych z prawem decyzji 

burmistrza, utrzymanych w mocy 

nieważnymi decyzjami wojewody.

Pismo dyrektora Wydziału Rozwoju 

Materiał, którego fragmenty przeczytacie Państwo 
poniżej ukazał się w gazecie „Panorama Mazowsza” 
ponad pięć lat temu - w kwietniu 2003 roku!!! 

Publikacja była mojego autorstwa i nosiła tytuł: „Rozebrać 
Tesco w Piastowie”. Artykuł wywołał wtedy dość ostrą re-
akcję i zainteresowanych stron i polityków kilku ugrupo-
wań, którzy prześcigali się w pomysłach, pragnąc przy 
okazji zaistniałego sporu zdobyć popularność i dodatkowe 
głosy. Po wyborach sprawa stopniowo cichła, by w rezulta-
cie pójść w zapomnienie.  Mamy rok 2008. „Tesco” stoi jak 
stało. Burmistrz (jest w trakcie sprawowania urzędu kolej-
ną kadencję) czuje się zupełnie nieźle. Sytuacja jest dowo-
dem na to, że prawomocne wyroki sądowe w naszym kraju 
nie zawsze są respektowane. Ot, taka zabawa w kotka i 
myszkę: prawo sobie życie sobie. Pikanterii dodaje fakt, 
że obecnie ustawa o obiektach wielkopowierzchniowych 
została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, który 
stwierdził jej sprzeczność z Konstytucją RP. Ponieważ go-
dził w tzw. wolność gospodarczą.

Jest rok 2002.

Termin otwarcia hipermar-

ketu Tesco wypadł w sobotę 

26. października 2002 roku. 

Dzień przed wyborami do 

samorządu. Tego dnia zgod-

nie z ordynacją obowiązy-

wała cisza wyborcza. Na 

otwarcie ściągnęły tłumy. 

Wiadomo - specjalne ceny, 

promocje, show. Przecięcia 

wstęgi dokonał gość hono-

rowy, dotychczasowy bur-

mistrz Piastowa kandydują-

cy po raz kolejny na to samo 

stanowisko…

Regionalnego Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego z marca  2003 r. 

adresowane do burmistrza Piastowa 

oraz Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego nie pozosta-

wia wątpliwości. Powstanie marke-

tu należy traktować jako samowolę 

budowlaną.

Polak potrafi…
Rada Miasta Piastowa podjęła uchwa-

łę o zbyciu działki przy Al. Tysiąclecia 

jeszcze w styczniu 1995 roku.  Zaraz 

potem burmistrz i zarząd miasta 

ogłosili przetarg nieograniczony na 

zbycie terenu. Zainteresowane były 

trzy fi rmy zagraniczne i jedna pol-

ska. Profi l działalności dwu spośród 

trzech zagranicznych nie był zgodny 

z warunkami planu zagospodaro-

wania przestrzennego („działalność 

nieuciążliwa wraz z zielenią towarzy-

szącą”) Ofertę pierwszej z nich wy-

kluczyli radni, druga sama wycofała 

się z przetargu. W ostatniej chwili 

zrezygnowała również polska fi rma 

– spółka „Intercomerce for shops”. 

(Warto zapamiętać tę nazwę, bo ja-

kimś dziwnym zbiegiem okoliczności 

stawała do przetargów wtedy, kiedy 

pojawiali się inwestorzy zaintereso-

wani lokowaniem wielkopowierzch-

niowych obiektów handlowych. 

Pełniła na zmianę rolę „zająca” czyli 

mówiąc prościej wycofywała się w 

ostatniej chwili albo „słupa” – wygry-

wała przetarg i natychmiast zbywała 

nabyte prawo na rzecz konkurencji. 

Przykładem tego drugiego rodzaju 

transakcji była jej rola w przetargu 

na zagospodarowanie terenów dwor-

ca Wa-wa Wileńska, gdzie powstał 

hipermarket Carrefour’a. 

Wobec rozwoju sytuacji Rada Miasta 

Piastowa przyjęła w końcu roku  w 

trybie bezprzetargowym ofertę fi r-

my „HIT Polska Zarząd Majątkiem 

5 Sp. Z o.o.”. Zarząd Miasta podpisał 

umowę przedwstępną, w której mo-

żemy przeczytać, że burmistrz i jego 

zastępca zobowiązują się do: „współ-

działania w celu uzyskania wszelkich 

decyzji administracyjnych, o których 

mowa w umowie” czyli dbać o inte-

resy… inwestora. A interesem inwe-

stora było: „(-) wzniesienie centrum 

handlowo-usługowego o powierzch-

ni nie mniejszej ni ż 12 tys m2 oraz 

miejsc parkingowych w ilości nie 

mniejszej niż 600.” Firma wpłaciła 

zadatek i po uzyskaniu od MSWiA 

stosownej zgody 17. lipca 2000 już 

jako „ spółka cudzoziemiec” „HIT 

Zarząd Majątkiem Polska Piastów 1 

Sp. z o.o.” sfi nalizowała umowę i stała 

się właścicielem terenu o powierzch-

ni 31 775 m2 za sumę 3 072 648,11 

Pln.

 

Mniej - więcej
Aby umożliwić dostawę towarów  do 

magazynów hipermarketu i mającej 

powstać rozbieralni mięsa należało 

zapewnić dojazd TIR-om. Dołączono 

więc część pasa drogowego sąsiadu-

jącej  z parcelą ulicy Harcerskiej. Po 

tym zabiegu łączna powierzchnia 

gruntu grubo przekraczała teraz 3 

hektary i  prawo zobowiązywało in-

westora do wykonania dodatkowych 

badań dotyczących wpływu inwesty-

cji na środowisko. Również parking 

zaprojektowany początkowo na po-

nad 500 pojazdów (w umowie przed-

wstępnej określono ich liczbę na 

600) przekraczał dozwolone normy. 

Skutkowało to zakwalifi kowaniem 

obiektu jako szczególnie uciążliwe-

go. Mieszkańcy sąsiadujących z mar-

ketem posesji decyzję oprotestowali 

(mimo nieuznania ich za stronę w 

sporze).

W związku z sytuacją (niewygodną 

dla siebie i inwestora) burmistrz i 

Zarząd podjęli decyzję o dokonaniu 

podziału działki w taki sposób, aby 

mieściła się w określonych prawem 

normach. Wyłączyli część terenu 

zmniejszając powierzchnię do po-

niżej 30 tys. metrów a ilość miejsc 

parkingowych ograniczyli tak, aby 

zmieścić się w normie. Jak wiadomo 

czas to pieniądz.

Już w sierpniu tego samego roku 

burmistrz Piastowa na podstawie po-

przednich swoich decyzji wydał po-

zwolenie na budowę hipermarketu. 

Decyzje władz miasta zostają przez 

mieszkańców oprotestowane w 

stosownych pismach do wojewo-

dy oraz Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego jako niezgodne z 

prawem miejscowym (obowiązu-

jącym planem zagospodarowania 

przestrzennego, wpływem obiektu 

na środowisko oraz nie uznaniem ich 

jako strony w sporze).

O sprawie zaczyna być już głośno ale 

mimo tego wydane pozwolenia i de-

cyzje burmistrza zostają utrzymane 

w mocy i przez SKO i przez woje-

wodę, który zwleka ze swoją decyzją 

aż 17 miesięcy (!!!)  milczeniu wydaje 

postanowienie, w którym… nie do-

patruje się uchybień w działaniach 

burmistrza. Sprawa rusza z miejsca.

Tempo, tempo!
Budowa prowadzona jest w iście sta-

chanowskim tempie. Maszyny pra-

cują od świtu do późnej nocy. Trwa 

wycinka drzew i betonowanie stano-

wisk. Tymczasem do protestu przy-

łącza się Stowarzyszenie Kupców i 

Przedsiębiorców. Wnosi o  wstrzy-

manie inwestycji do czasu rozstrzyg-

nięcia sporu przez Naczelny Sąd 

Administracyjny. Sprawa jest dwu-

krotnie odraczana na skutek krucz-

ków prawnych stosowanych przez 

prawników HIT-a. Tempo prac nie 

zwalnia a wręcz przyspiesza. Kiedy 

budowa jest już na fi niszu spółkę 

„HIT” niespodziewanie kupuje spół-

ka „TESCO”. 

Uroczyste otwarcie 
Hipermarket rusza w sobotę 26. paź-

dziernika 2002 roku. W przeddzień 

wyborów do samorządu. Zgodnie z 

ordynacją tego dnia nie wolno pro-

wadzić agitacji. Obowiązuje „CISZA 

WYBORCZA”.  Na otwarcie hiper-

marketu ściągnęły tłumy. Wiadomo 

- specjalne ceny, promocje, show. 

Uroczystego przecięcia wstęgi do-

konuje gość honorowy imprezy, 

urzędujący burmistrz Piastowa 

Zdzisław Brzeziński. Kandydujący 

po raz kolejny na to samo stanowisko 

w wyznaczonych na dzień następny 

wyborach samorządowych. Czy pub-

liczny występ przysporzył mu popu-

larności i dodatkowych głosów? Tego 

nie wiemy. Możemy wyłącznie przy-

puszczać. W każdym razie wybory 

wygrał w pierwszej turze. Następne 

zresztą też.

Posłowie
Żeby było jasne. Nie jesteśmy wroga-

mi postępu. Nie jesteśmy za ograni-

czaniem swobody działania czy re-

glamentacją prawa do swobodnego 

prowadzenia działalności gospodar-

czej. Tej na wielką skalę również. Ale. 

Jakie szanse na wyegzekwowanie 

swoich praw ma właściciel niewiel-

kiego sklepiku lub sąsiadującego z hi-

permarketem domku, którego nigdy 

nie będzie stać na wynajęcie kancela-

rii prawnej o światowej renomie.    

Panie, bogatemu wszystko wolno - 

powiedziała nam jedna z właścicie-

lek posesji przy ulicy Harcerskiej. A 

biedny to i w kościele może zarobić. 

Po krzyżu.





zajmować będą przykładowe aranżacje 
wnętrz przygotowane przez ekspertów 
popularnego programu telewizyjnego 
DEKORATORNIA Zobaczymy 
między innymi projekty salonu, 
kuchni, jadalni, sypialni, łazienki 
i przedpokoju. Na odwiedzających 
czekają liczne pokazy, takie jak np.: 
metamorfoza sypialni, nakrycia 
stołu na różne okazje, warsztaty 
decoupage’u (techniki zdobienia 
przedmiotów za pomocą kolorowych 
zdjęć i lakieru). Swoją propozycję 
wygodnego urządzenia niewielkiego 
mieszkania przedstawi IKEA. Na 
targach będzie można także zasięgnąć 
porady specjalistów. – Myślę, że nie 
będzie osoby, która nie znalazłaby 
tu czegoś dla siebie i swojego domu 
– zapewnia Marek Orłowski.

Targi odbędą się w dniach 5-7 września 
w hali EXPO XXI na warszawskiej 
Woli (ul. Prądzyńskiego 12/14, wjazd 
od ulicy Bema). Godziny otwarcia 
targów: piątek (dzień branżowy) 10.00-
18.00, sobota 10.18.00, niedziela 10.00-
17.00. Bilety wstępu na Targi kosztują 
15 zł, osoba towarzysząca płaci 50% 
ceny biletu, dzieci do lat 15 – wstęp 
wolny.

Dom i wnętrze
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Jesień to idealny czas na zmiany 
w naszych domach. Pełni 
energii po słonecznym lecie i 
wakacjach przygotowujemy się 
do nowego roku pracy. Dobrze 
jest wykorzystać ten moment 
na dokonanie zmian w naszym 
otoczeniu, tak, aby służyło nam 
dobrze przez nadchodzące 
zimowe miesiące. Inspiracje 
znajdziemy na targach IDEALNY 
DOM I WNĘTRZE.

Często wystarczy jeden nowy mebel, 
odpowiednio dobrane elementy 
dekoracji lub zmiana oświetlenia, 
by pomieszczenie nabrało zupełnie 
nowego wyrazu. Jeśli do salonu 
utrzymanego dotąd w stonowanych 
barwach wstawimy np. czerwoną 
kanapę, to zmieni się zupełnie 
dynamika całego wnętrza. Podobnie 
stanie się jeśli wymienimy górne 
oświetlenie na kilka małych lampek, 
lub powiesimy żółte fi ranki zamiast 
białych. Ważny jest taki dobór nowych 
elementów, by z jednej strony pasowały 
do dotychczasowego umeblowania, 

Inspiracje do zmiany wnętrza

a z drugiej zmieniały ogólny wygląd 
pomieszczenia. – Możemy przemieniać 
nasze mieszkania za pomocą kilku 
metod: gry kolorami i kształtami, 
zmiany układu funkcjonalnego, 
nowego doboru oświetlenia, dodawanie 
odważnych elementów dekoracyjnych 
– mówi Karolina Chmielnik Dubaj, 
projektantka specjalizująca się w 

metamorfozach wnętrz. – Nowa tapeta, 
starannie dobrane drobne dodatki, 
przestawienie mebli, zastosowanie 
nowych tkanin to bardzo szybkie 
metody na odmianę pomieszczenia. 

Kluczem do sukcesu jest dobry pomysł. 
Gdzie szukać inspiracji? Organizator 
targów IDEALNY DOM I WNĘTRZE 

przekonuje, że to właśnie tragi są 
idealnym miejscem na poszukiwanie 
nowych rozwiązań. – IDEALNY DOM 
I WNĘTRZE to impreza, na której 
będzie można zobaczyć ofertę wielu 
fi rm polskich i zagranicznych, a także 
wziąć udział w licznych pokazach i 
warsztatach – mówi Marek Orłowski, 
komisarz targów. Część ekspozycji 

Milena Sołtysiak

WPR poleca: Targi IDEALNY DOM I WNĘTRZE Warszawa, 5-7 września 2008 

Atrakcyjne ceny. System płatności 20/80%
Cena bez indeksacji.
Prowadzimy rachunek zastrzeżony

Zadzwoń: 
022 642 50 01, 0 600 320 321, 0 608 630 630
www.familijnydom.pl 
biuro@familijnydom.pl

OKAZJA!
ul. Królowej Jadwigi, Pruszków

 W ubiegłym tygodniu ruszyły 
wyprzedaże w największych sieciach 
handlowych z elektroniką użytkową. 
Jako pierwsza zaproponowała je sieć 
Elektro World. W sierpniu dołączy do 
nich Media Markt. Jako ostatnie planują 
promocje sklepy Saturn. (wrzesień)
      Klienci mogą liczyć na zakup 
sprzętu elektronicznego w cenach 
obniżonych o 50, 60 a nawet 70 % !!!  

Elektronika tańsza o 70%
Sieci handlowe rozpocznają letnią wyprzedaż

Sezon letni to wymarzona okazja dla 
osób, które chcą się zaopatrzyć w sprzęt 
RTV  i AGD. Promocje będą sięgać od 
50 do 70%. Hitem wyprzedażowym, 
podobnie jak w minionym roku będą 
laptopy oraz telewizory LCD, nie 
zabraknie jednak pozostałych rodza-
jów sprzętu.

Rabatami mają zostać objęte niemal 
wszystkie produkty z bardzo szerokiego 
asortymentu proponowanego przez sieci 
sprzedaży. Największymi upustami 
zostanę objęte, cieszące się wysoką 
popularnością, telewizory LCD oraz 
przenośny sprzęt komputerowy. Czas 
wyprzedaży zbiegnie się z terminem 
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie a także 
ze zbliżającym się początkiem nowego 

roku szkolnego, który tradycyjnie jest 
okresem wzmożonego zainteresowania 
laptopami i notebookami.
 Jak obiecują przedstawiciele 
poszczególnych sieci pozostały sprzęt 
będzie można zakupić po równie 
atrakcyjnych cenach. Na zakończenie 
akcji promocyjnej możemy spodziewać 
się sporych obniżek cen telefonów GSM 
a także odtwarzaczy mp3 i mp4.

Milena Sołtysiak
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       Gmina Grodzisk Maz. położona 
jest na Nizinie Środkowo-Mazowieckiej 
na styku Równiny Łowicko-Błońskiej i 
Wysoczyzny Rawskiej, 30 kilometrów 
na południowy zachód od Warszawy, 
w granicach administracyjnych 
województwa mazowieckiego i powiatu 
grodziskiego a miasto Grodzisk 
Mazowiecki jest siedzibą tego powiatu. 
Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą 
sieć komunikacyjną - przebiega droga 
wojewódzka 719, dojazd jest możliwy 
także trasami szybkiego ruchu katowicką 
oraz trasą poznańską. Doskonale także 
rozwinięta jest komunikacja podmiejska 
PKP, WKD oraz PKS gdzie w przeciągu 
40-60 min można dostać się do centrum 
stolicy. Niewątpliwie dodatkowym 
atutem jest możliwość łatwego dojazdu 
do największych miast w Polsce, takich 
jak Łódź, Katowice, Kraków, Poznań i 
Gdańsk. 
 Sprowadzenie do miasta wielu inwestorów 
nie tylko z kapitałem polskim, ale przede 
wszystkim z kapitałem zagranicznym 
oraz rozszerzenie działalności 
istniejących fi rm spowodowało w 

Grodzisk - moje miasto
przeciągu ostatnich 15 lat ogromne 
ożywienie gospodarcze. Dzięki temu  
pozwoliło to gminie zapewnić miejsca 
pracy, zmniejszyć bezrobocie (ok 
5%), a także podnieść poziom życia 
mieszkańców. Efekt ten spowodował 
także zainteresowanie kolejnych 
inwestorów z kapitałem zagranicznym 
którzy zamierzają sprowadzić swoją 
działalność właśnie tutaj. Dla nich 
specjalnie została utworzona tzw. strefa 
przemysłowa, w której fi rmy zaczynają 
już swoją działalność.
  Dynamiczny rozwój miasta i gminy 
spowodował także napływ nowych 
mieszkańców, którzy uważają Grodzisk 
Maz. a także jego okolice jako bardzo 
atrakcyjne. Niezmiennie od kilku 
lat obserwuje się stały wzrost liczby 
ludności, dziś gmina Grodzisk liczy już 
ponad 38 tysięcy mieszkańców. 
  W związku z tym lokalni deweloperzy 
nie pozostali bierni i weszli na 
grodziski rynek z bardzo szeroką 
ofertą mieszkaniową. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się mieszkania 
w nowo powstających osiedlach w 
rożnych częściach miasta. Są to z 
reguły mieszkania dwu, trzy pokojowe 
które wybierają sprowadzające się 

młode małżeństwa z dziećmi oraz 
osoby samotne, które w rzeczywistości 
chcą mieć więcej przestrzeni niż w 
tzw. „kawalerce”. Bardzo dużym 
powodzeniem cieszą się także ostatnio 
bardzo modne segmenty w zabudowie 
szeregowej. Takie rozwiązania wybierają 
zarówno młodzi przedsiębiorczy 
ludzie, którzy chcą mieć troszkę więcej 
przestrzeni niż tylko zwykłe M2, M3, 
ale także duże rodziny z dziećmi, czy 
nawet osoby starsze.
  W przeciągu ostatnich lat wzrosło 
zainteresowanie nieruchomościami 
gruntowymi przede wszystkim w 
okolicach miasta. Przejeżdżając przez 
gminę można zaobserwować powstające 
jak grzyby po deszczu domy, gdyż każdy 
kto ma większy zasób gotówki chce mieć 
alternatywę odpoczynku poza miastem, 
w spokoju, ciszy na własnej działce z 
domkiem.
  Nowi mieszkańcy miasta mający 
dzieci nie muszą się martwić o edukację 
ponieważ w gminie funkcjonuje aż 7 
szkół podstawowych, 4 gimnazja, 3 
szkoły średnie, 1 szkoła wyższa a dla 
najmłodszych mieszkańców jest aż 5 
przedszkoli publicznych i 5 prywatnych. 
Dodatkowo funkcjonują także placówki 

specjalistyczne: Państwowa Szkoła 
Muzyczna im. Tadeusza Bairda, 
Publiczne Ognisko Plastyczne oraz 
dziewięć prywatnych szkół języków 
obcych.
    Natomiast dla miłośników aktywnego 
spędzania wolnego czasu miasto także 
oferuje wiele atrakcji. Do dyspozycji 
mieszkańców jest basen, hala sportowa, 
korty tenisowe, stadion piłkarski. 
  28 czerwca nastąpiło otwarcie tak 
długo oczekiwanego przez mieszkańców 
Centrum Kultury. W okresie wiosenno-
letnim odbywa się wiele imprez 
plenerowych zarówno dla najmłodszych 
mieszkańców jak i dla młodzieży i 
dorosłych (pikniki, zjazdy, wyścigi 
rowerowe, itp). 
   Istotnym elementem w rozwoju miasta 
będzie także poprowadzenie przez teren 
gminy Autostrady A2 Berlin-Moskwa 
oraz zaplanowanie południowej i 
zachodniej obwodnicy miasta. Z 
pewnością uruchomienie autostrady 
i obwodnic poprawi i tak już dobrze 
rozwiniętą komunikację w gminie oraz 
spowoduje łatwiejszy dostęp do terenów 
inwestycyjnych. 
   Miasto i gmina Grodzisk Mazowiecki 
potrafi  doskonale wykorzystać położenie 

Deptak w Grodzisku Mazowieckim. 

Eksperci Meritum Nieruchomości

blisko aglomeracji warszawskiej, od 
kilkudziesięciu lat sprowadza nowych 
inwestorów a otrzymane dotacje 
unijne w większości wykorzystuje na 
inwestycje gminne (poprawę dróg, 
poprawę infrastruktury technicznej 
itp.) to wszystko przyciąga nowych 
mieszkańców i w efekcie powoduje iż 
miast niesamowicie tętni życiem. 

 Otwarcie nowego Centrum Kultury 

rozpoczęło się w sobotę przed połu-

dniem zabawami i grami plenerowy-

mi, o które w najdrobniejszym szcze-

góle zadbał podkowiański klub spor-

towy UKS. Pod okiem instruktorów  

Uczniowskiego Klubu Sportowego  

można było rzucić podkową do celu 

i zdobyć koszulkę z logiem CKiIO 

lub sprawdzić swoje możliwości w 

biegu przełajowym wokół pałacyku. 

Plenerowe konkurencje sportowe 

miały nawiązać do tradycji rekreacyj-

nej Kasyna, kiedy w czasach świetno-

ści tego miejsca podkowianie grywali 

tu w tenisa, jeździli na sankach, ak-

tywnie wypoczywali.

W południe, w alei parkowej 

Lilpopa Stowarzyszenie Ułanów 

Grochowskich zorganizowało pokaz 

władania lancą i szablą podczas sza-

lonej jazdy konnej. Dwaj jeźdźcy w 

efektownych mundurach  XIX-wiecz-

nych rozłupywali szablami głowy 

kapusty i rozpruwali pękate worki z 

mąką.  

 Wielkim zainteresowaniem cieszy-

ła się konkurencja strzelania z łuku 

zorganizowana przez pasjonata epok 

dawnych Tomasza Pękala. 

Na łące przed pałacykiem artyści 

Teatru Mimo intrygowali publicz-

Centrum Kultury otwarte
Podkowa Leśna

21 i 22 czerwca 2008 r.  odbyło się uroczyste otwarcie Centrum 

Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Nowe 

Centrum Kultury mieści się w ikonicznym obiekcie dla Podkowy, 

w tonącym w zieleni o tej  porze roku  pałacyku Kasyno.

ność akcjami pantomimicznymi zaty-

tułowanymi przewrotnie „Aniołowo”.  

Anioły zawieszone w przestrzeni, 

jakby w poczekalni - do nieba?  W 

scenografii, przywodzącej na myśl 

klimat pożółkłych fotografii pięciu 

mimów „bawiło się” rekwizytami po-

dróży, formowali  stos ze starych wa-

liz i z hukiem burzyli go. 

Przed tarasami pałacyku artystki 

Magazynu Sztuk malowały na bu-

ziach dzieci leśne zwierzaki,  wspólne 

z najmłodszymi tworzyły makramy, 

biżuterię, plotły wianki.

Podczas imprez plenerowych od-

był się Dzień Otwarty, w którym 

Centrum Kultury przedstawiło ofertę  

warsztatów letnich.

Przez cały dzień można było przecha-

dzać się po pałacyku. W salach na par-

terze Oskar Koszutski przygotował 

dwie wystawy – dokumentującą hi-

storię pałacyku oraz projekt rewitali-

zacji Parku Miejskiego. Towarzystwo 

Przyjaciół Miasta – Ogrodu podczas 

wystawy zaprezentowało własne pub-

likacje. 

Przed pałacykiem podkowiański 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

zorganizował plenerową galerię pla-

styczną oraz kiermasz prac.   

Na górnym tarasie można było zwie-

dzić wystawę twórczości Słuchaczy 

Uniwersytetu Otwartego Pokolenia, 

natomiast w alkierzu Stowarzyszenie 

Związku Podkowian zorganizowa-

ło przegląd filmów dokumentalnych 

– Videotekę Podkowiańską.

O 13 z dolnego tarasu zabrzmiały 

męskie głosy artystów z Voice Bandu. 

Repertuar zespołu oscyluje wokół 

starych, znanych piosenek, przypo-

mnianych w odświeżonej, nieco ka-

baretowej aranżacji.   Koncert chóru 

męskiego z akompaniamentem akor-

deonu wzbudził entuzjazm zgroma-

dzonych.  Uwagę przykuwały ekstra-

waganckie czerwone buty członków 

chóru.  Zespół zaprezentował wielki 

kunszt wokalny, nawiązali do czasów 

świetności kameralnych zespołów 

męskich.

O 17:00 dyrektor Centrum Kultury 

i Inicjatyw Obywatelskich – Alina 

Witkowska  i burmistrz Podkowy 

Leśnej - Andrzej Kościelny, przywita-

li Gości.  - Wierzę, iż w każdym z nas 

tkwią ogromne pokłady pozytywnych 

wartości i moc do wprowadzania ich 

w życie, w każdym z nas bez względu 

na wiek, drzemie chęć uczestnicze-

nia w różnych dziedzinach kultury, 

rozwijania swoich zainteresowań i 

zaspokajania duszy. Chciałabym, aby 

to miejsce stwarzało ku temu przy-

jazną przestrzeń – mówiła pani dy-

rektor CKiIO. Pani dyrektor przypo-

mniała, iż  18 czerwca 1923 pałacyk 

Kasyno został oddany społeczności 

podkowiańskiej. Po 80. latach, po 

wielu perypetiach i 

zawirowaniach zo-

stał rewitalizowany 

dzięki Funduszom 

Unijnym, ponownie 

oddany Podkowie i 

powołany do swojej 

pierwotnej funkcji 

– służenia tutejszej 

społeczności.

Myślę, że remont 

pałacyku jest na-

szym wspólnym 

sukcesem – powie-

dział do zgroma-

dzonych burmistrz 

Podkowy Leśnej, 

Andrzej Kościelny, 

p o d z i ę k o w a ł 

wszystkim, którzy 

przyczynili się do 

remontu pałacyku.

Teraz należy go od nowa wypełnić 

treścią – mówiła na otwarciu prze-

wodnicząca Stowarzyszenia Związku 

Podkowian - Ewa Domaradzka.  

Dodała, iż Związek Podkowian po-

wstał właśnie w momencie, gdy pa-

łacykowi i okalającym go ziemiom 

groziło sprywatyzowanie.  Udało się 

do tego nie dopuścić.

O 17:30 przed pierwszą wstawą w 

Galerii Kasyno rysunków Antoniego 

Chodrorowskiego „Komentarze”,  

Wojciech Kwiatek powiedział słowo o 

swym przyjacielu - wybitnym rysow-

niku i karykaturzyście. 

Dzięki uprzejmości dyrektor Muzeum 

im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku 

– Alicji Matrackiej – Kościelny pierw-

szemu wernisażowi w Galerii Kasyno 

towarzyszyła ikona Chodorowskiego 

wypożyczona z Muzeum, którą sam 

artysta podarował pisarzowi na 80. 

urodziny.   

O 19. zagrała Sinfonia Viva pod batu-

tą Tomasza Radziwonowicza. Koncert 

„Muzyka i Ekran” poprowadził Paweł 

Sztompke, dziennikarz programu I 

Polskiego Radia, w repertuarze zna-

lazły się m.in. kompozycje do obra-

zów t.j.: „Trędowata” (W. Kilar) czy 

„Dziecko Rosemary” (K. Komeda).  

                                                   M K-K 
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Piękny parterowy dom o charakterze rezydencjona-
lym spełniający wymagania 4-5 osobowej rodziny, 
położony na działce 1065m2. Wykonany z 
materiałów wysokiej jakości. Oddanie- koniec 2008r.
Dla klientów, którzy zdecydują się do końca lipca w 
prezencie Citroen C4!

Cena: 1 350 000 PLN Pow.: 244/1065 m2

Brwinów 23/201/ODS

Dom w zabudowie bliźniaczej połączony garażami, 
położony na pięknej 800m działce. Stan  
developerski. Dom wykonany z materiałów wysokiej 
jakość. Ogród zagospodarowany, podjazdy z kostki 
brukowej. Dla klientów którzy kupią do końca lipca w  
prezencie Citroen C3!

Cena: 776 000 PLN Pow działki: 800 m2

Brwinów 22/201/ODS

Dom wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem 
położony w okolicy domów  jednorodzinnych. Dom 
wykończony z materiałów bardzo dobrej jakości. Bardzo 
ładnie zagospodarowana działka o pow 928 m2. Dom 
posiada wszystkie media miejskie. Dobra lokalizacja do 
stacji PKP ok 15 min.

Cena: 1 350 000 PLN Pow.: 160/982 m2

Milanówek 1/201/ODS
Piękny dom o charakterze rezydencjonalnym o 
niebanalnej architekturze posiadający 21 kątów
położony w cichym miejscu. Posiada wszystko to co jest 
potrzebne do szczęścia i wygody. Cały dom
wykończony w wysokim standardzie. Cena nie jest 
wygórowana ze względu na chęć szybkiej sprzedaży

Cena: 1 295 000 PLN Pow.: 310/1000 m2

Wołomin 1/201/ODS

Dom po generalnym remoncie, położony w dzielnicy 
willowej z doskonałą komunikacją. Wysoki standard 
wykończenia- marmury, gresy polerowane, 
kamienne parapety itp. Piękny zadbany ogród z 20-
letnimi świerkami. Od ogrodu schowek na sprzęt 
ogrodowy. Dom gotowy do zamieszkania.

Cena: 1 350 000 PLN Pow.: 170/995 m2

Piastów 268/98/ODS

Działka budowlana położona w kompleksie 
kilkunastu działek pod lasem w sąsiedztwie Puszczy
Bolimowskiej. Media: prąd, woda do podłączenia 
(kanalizacja w planach gminy). W sąsiedztwie
nadleśnictwo Radziwiłłów. Polecam - przepiękne 
zielone okolice!!!

Cena: 76 000 PLN Pow.: 1141 m2

Puszcza Mariańska 59/201/ODzS

Piękna działka położona wśród brzóz i sosenek w 
kompleksie działek pod budownictwo jednorodzinne 
w miejscowości Żelechów. Media: woda, energia w
odległo.ci ok. 100m. Dojazd drogą utwardzoną, 
wymiary: 28 x 37. Idealna na lokatę kapitału.

Cena: 176 000 PLN Pow.: 1277 m2

Żabia Wola 58/201/ODzS

Działka budowlana o powierzchni 1000m2 objęta 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Dojazd drogą utwardzoną, wymiary 
20 x 50. Działka nie ogrodzona. Prąd w drodze. Na 
działce samosiejki ok. 5 m wysokości. W 
sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna.

Cena: 156 000 PLN Pow.: 1000 m2

Radziejowice 1207/98/ODzS

Działka budowlana o powierzchni 400m2 z  
aktualnymi warunkami zabudowy, częściowo 
ogrodzona. Dojazd drogą asfaltową. Media w
ulicy (do podciągnięcia). W okolicy sklepy, szkoła, 
700m do stacji WKD. Możliwość zakupu działek
sąsiednich i połączenia w większą całość.

Cena: 275 000 PLN Pow.: 400 m2

Podkowa Leśna 1203/98/ODzS

Działka o nieregularnym kształcie. Dojazd drogą 
asfaltową. W sąsiedztwie domy jednorodzinne.
Na działce mały dom o pow ok. 70 m po remoncie. 
Można mieszkać na czas budowy nowego domu.
Wszystkie media w ulicy. Cena do negocjacji !!!
Oferta godna polecenia!!! 

Cena: 499 000 PLN Pow.: 630 m2

Piastów 20/201/ODzS

Działka w miejscowości Kozerki, niedaleko od 
Grodziska Mazowieckiego w spokojnej okolicy,
zabudowa jednorodzinna, możliwość podziału na 
dwie działki po 1750 m2. Działka porośnięta
drzewami. Wymiary działki ok. 55m od ulicy na 60m. 
Media: prąd i gaz w drodze gruntowej. 

Cena: 365 000 PLN Pow.: 3500 m2

Grodzisk Maz. / Kozerki 35/201/ODzS

Piękna działka narożna z pięknymi sosnami. W 
przyszłości można ją podzielić na dwie. W sąsiedztwie 
nowe domy. Na działce jest mały
domek- można go wykorzystać jako letniskowy. Działka 
bardzo interesująca idealna na rezydencję
położoną w.ród wysokich sosen. Cena do negocjacji!

Cena: 850 000 PLN Pow.: 2700 m2

Grodzisk Maz. 24/201/ODzS

Działka budowlana - przeznaczona pod zabudowę 
jednorodzinną. To wyjątkowe i pełne uroku miejsce,
które szczególnie przypadnie do gustu osobom 
ceniącym życie w zaciszu domowego ogniska z
daleka od zgiełku ulic a jednocześnie pragnącym 
korzystać z infrastruktury dużego miasta.

Cena: 311 000 PLN Pow.: 1000 m2

Grodzisk Maz. 126/98/ODzS

Działka budowlana położona w miejscowości 
Kałęczyn w sąsiedztwie nowo powstających domów
jednorodzinnych. Miejscowy plan zagospoda-
rowania terenu przewiduje zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z możliwością prowadzenia 
nieuciążliwych usług. 

Cena: 290 000 PLN Pow.: 1500 m2

Grodzisk Maz. / Kałęczyn 44/201/ODzS

Trzypokojowe mieszkanie po generalnym remoncie 
w 2007r. Nowe drewniane okna, drzwi wejściowe i 
wewnętrzne, armatura, grzejniki. Gładź gipsowa na
ścianach. Na podłodze terakota, a w pokojach 
panele. Kuchnia oddzielna z oknem. Blisko szkoły,
przedszkola, sklepy, banki itp. 

Cena: 321 000 PLN Pow.: 60 m2

Grodzisk Maz. 903/98/OMS

Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 73m2. Na 
podłogach gress, a w pokojach panele. Okna
drewniane. Na balkonie gress. Kuchnia oddzielna, 
widna, z zabudową i wyposażeniem (lodówka, 
kuchnia gazowa, piekarnik, okap, zmywarka).
Łazienka z wanną, połączona z WC. 

Cena: 580 000 PLN Pow.: 73 m2

Warszawa Włochy 898/98/OMS

Dwupokojowe mieszkanie o pow. 48m2, po 
remoncie i przebudowie. Nowe instalacje 
elektryczne, wymienione rury, nowe okna PCV. 
Kuchnia widna z zabudową i wyposażeniem. W
okolicy szkoły, przedszkola, place zabaw, sklepy. 
Blisko przystanek autobusowy, 5 min do PKP

Cena: 315 000 PLN Pow.: 48 m2

Piastów 892/98/OMS

Dwupokojowe mieszkanie na wysokim parterze. Na 
podłogach parkiet, w kuchni płytki. Kuchnia
oddzielna, ciemna. Łazienka z wanną połączona z 
WC. Osiedle położone w cichej i zielonej okolicy.
Bardzo blisko sklepy, apteka, posterunek policji, 
100m do kolejki WKD.

Cena: 260 000 PLN Pow.: 38 m2

Pruszków 870/98/OMS

Trzypokojowe mieszkanie po remoncie. Nowe drzwi, 
okna PCV, bardzo ciekawe oświetlenie. Na
podłogach panele, w kuchni, przedpokoju i łazience 
terakota. Kuchnia w aneksie. Cena mieszkania 
obejmuje wyposażenie AGD oraz wszystkie meble
(zabudowa kuchni, szafy, sofy).

Cena: 365 000 PLN Pow.: 48 m2

Milanówek 878/98/OMS

Mieszkanie do od.wieżenia. Wysoki parter bez 
balkonu, okna PCV, drzwi wejściowe 
antywłamaniowe. Kuchnia widna oddzielna,
zabudowa kuchenna własnego projektu. Wej.cie do 
kuchni z pokoju, jest możliwośc połączenia z
pokojem. Piwnica ok 6m. Czynsz 260zł/2os.

Cena: 249 000 PLN Pow.: 33,2 m2

Piastów 236/98/OMS



przedstawionej wyżej argumentacji 
i skieruje sprawę na drogę sadową, 
proszę być spokojnym – na pewno 
nic nie uzyska w ten sposób. Gdyby 
wynajmujący chciał siłą opróżnić 
zajmowany przez Pana lokal, proszę 
powiadomić o tym Policję, ponieważ 
takie opróżnienie z pewnością będzie 
nosiło znamię bezprawności. Gdyby 
jednak z jakichś względów udało 
się wynajmującemu usunąć Pana z 
przedmiotowego lokalu, należy wtedy 
skierować do sądu przeciwko niemu 
powództwo o naruszenie posiadania 
tegoż lokalu. Sąd po rozpatrzeniu 
sprawy (zwykle takie sprawy nie 
trwają długo) nakaże wynajmującemu 
udostępnić Panu lokal. Jak widać w 
każdym wypadku prawo stoi po Pana 
stronie.

Prawo
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    Z opisanego przez Pana stanu 
faktycznego wynika, że otrzymane 
przez Pana „wypowiedzenie” umowy 
najmu nie jest skuteczne, ani obecnie, 
ani po upływie 3 miesiące. W 
dalszym ciągu ma Pan pełne prawo 
do korzystania z lokalu na zasadach 
określonych w umowie najmu i może 
się Pan skutecznie przeciwstawić 
ewentualnym próbom usunięcia z 
lokalu. 
  Dokonał Pan słusznej oceny 
jednostronnego podwyższenia przez 
wynajmującego wysokości czynszu. 
Jeżeli strony podpisały umowę 
najmu na okres 5 lat z jednoczesnym 
określeniem wysokości miesięcznego 
czynszu, to obie strony są związane 
takimi postanowieniami i nie mogą 
dokonywać jednostronnej ingerencji 
w treści umowy, chyba że zaszła tzw. 
nadzwyczajna zmiana stosunków (art. 
3571 kodeksu cywilnego), co w tym 
przypadku jednak nie miało miejsca. 
Jednostronne podwyższenie przez 
wynajmującego wysokości czynszu 
jest właśnie taką bezprawną ingerencją 
w treść umowy i w związku z tym 
nie jest skuteczne, zatem obecnie 
obowiązuje Pana nadal wysokość 
czynszu pierwotnie określona w 
umowie. 
    Co do zasady wynajmujący może 

Wypowiedzenie umowy najmu

wypowiedzieć umowę najmu ze 
skutkiem natychmiastowym w 
następujących przypadkach:
1. jeżeli najemca używa lokal w 
sposób sprzeczny z umową lub 
z przeznaczeniem lokalu i mimo 
upomnienia nie przestaje używać go w 
taki sposób (art. 667 § 2 kc);
2. gdy najemca lokal zaniedbuje do 
tego stopnia, że zostaje on narażony na 
uszkodzenie (art. 667 § 2 kc);
3. jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki 
z zapłatą czynszu co najmniej za dwa 
pełne okresy płatności (art. 672 kc); 
 Skoro więc jednostronne 
podwyższenie czynszu nie było 
skuteczne, wynajmujący nie mógł 
oprzeć wypowiedzenia umowy najmu 
na podstawie zwłoki w zapłacie 
podwyższonego czynszu (pkt 3 
powyżej). 

 Pozostaje do rozpatrzenia kwestia, 
czy wynajmujący mógł wypowiedzieć 
umowę najmu w oparciu o postanowienie 
umowy przewidujące wypowiedzenie 
z „ważnych przyczyn”. 
   Zgodnie z art. 673 § 3 kodeksu 
cywilnego, jeżeli czas trwania najmu 
jest oznaczony (w naszym przypadku 
5 lat), zarówno wynajmujący, jak 
i najemca mogą wypowiedzieć 
najem w wypadkach określonych w 
umowie. Ten przepis wymaga nieco 
szerszego komentarza. Zgodnie z 
utrwaloną linią orzecznictwa Sądu 
Najwyższego, zawarte w powyższym 
przepisie sformułowanie „wypadki 
określone w umowie” oznacza, że aby 
takie wypowiedzenie było możliwe 
strony powinny określić w umowie 
tylko i wyłącznie konkretne wypadki 
uprawniające strony do wypowiedzenia 

umowy. Opisanego wymogu nie spełnia 
umieszczone w umowie abstrakcyjne 
przyznanie stronom uprawnienia 
do wypowiedzenia umowy bez 
określenia konkretnych sytuacji, w 
których można z tego uprawnienia 
skorzystać. Zawarcie zatem w umowie 
najmu klauzuli, że umowę można 
wypowiedzieć z „ważnych przyczyn”, 
nie jest zgodne z prawem, w związku 
z czym nie może być podstawą do 
skutecznego wypowiedzenia takiej 
umowy. 
  Podsumowując, Pana umowa najmu 
jest ważna, skuteczna i powinna 
być w pełni respektowana przez 
wynajmującego. Może Pan nadal 
korzystać z lokalu wypłacając 
wynajmującemu miesięczny czynsz 
w wysokości określonej pierwotnie w 
umowie. Jeżeli wynajmujący nie uzna 

Paweł Michewicz
Ekspert prawny WPR

Masz problem - napisz: prawo@gazetawpr.pl

„Dwa lata temu zawarłem umowę najmu lokalu użytkowego na okres pięciu lat. Około 2 miesięcy temu otrzymałem 
od wynajmującego pismo, w którym podwyższył on czynsz o około 10 % uzasadniając to znacznym wzrostem 

czynszów lokali użytkowych w okolicy. Nie zaakceptowałem takiego samowolnego podwyższenia, bo 
uznałem, że powinniśmy podpisać aneks do umowy. Płaciłem więc czynsz w pierwotnej wysokości. Niedawno 
otrzymałem pismo, w którym to wynajmujący wypowiada mi umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym 
wzywając mnie jednocześnie do opróżnienia lokalu. Jako przyczynę wypowiedzenia wynajmujący podał 
fakt niepłacenia przeze mnie czynszu w podwyższonej wysokości, a powołał się przy tym na zapis umowny 
przewidujący możliwość wypowiedzenia umowy „z ważnych przyczyn” (w umowie jednakże był przewidziany 
3-miesięczny okres wypowiedzenia). Czy wypowiedzenie to jest skuteczne, a jeżeli tak to czy już teraz, czy 
może dopiero po upływie 3 miesięcy? Czy mogę jakoś przeciwstawić się usunięciu mnie z lokalu? „
         

                    Pan Marek z Piastowa

Paweł Michewicz

Podniesiono mi czynsz bez akceptacji. Nastepnie wypowiedziano umowę gdy nie płaciłem wyższego czynszu. Czy zgodnie z prawem? 

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 19
tel. 022-730 48 09, 022-758 69 93
tel. kom: 0-604 065 513

Kredyty w 15 minut
od 500 zł do 80.000 zł

- konsolidacje - zamiast wielu - jedna niższa rata
- gotówki
- hipoteki

- samochodowe
- dodatkowe nadwyżki na dowolny cel przy konsolidacji

- dogodne okresy kredytowania
- wiek od 21 lat

- atrakcyjne oprocentowanie
- – tylko z dowodem osobistym
– na oświadczenie o dochodach 

– bez zgody współmażłonka

ul. Bohaterów Warszawy 45; 02-495 Warszawa-Ursus
Tel: (022) 662 41 65;  (0) 793 05 02 77; (0) 793 16 04 68

KILKA BANKÓW w JEDNYM MIEJSCU
Eurobank, Getin Bank, DB Kredyt, Cetelem Bank, 

Millenium, Santander

PRZYJDŹ DO NAS - SPŁACIMY ZA CIEBIE TWOJE RATY
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Wpr35 • Lipiec 2008 • Gazetawpr.pl Strona 15

  Mijają właśnie dwa lata od czasu 
wprowadzenia w Polsce tzw. 
Rekomendacji S, która ograniczyła 
dostępność kredytów   walutowych. Mimo 
tego większość zaciąganych kredytów 
mieszkaniowych nominowanych jest we 
franku. Miesięczna rata przeciętnego 
kredytu w tej walucie jest obecnie o 
prawie 500 zł niższa niż rata kredytu w 
złotych. 
       Od 1 lipca 2006 obowiązuje wprowadzona 
przez nadzór bankowy Rekomendacja S. 
Zgodnie z tą rekomendacją, maksymalna 
zdolność kredytowa dla kredytu 
walutowego jest pomniejszona o 20% w 
stosunku do zdolności w złotych. Zatem 
do wyliczenia zdolności np. dla kredytu we 
franku, bank najpierw wyliczy zdolność w 
złotych, chociaż rata kredytu w tej walucie 
jest wyższa, a następnie ją pomniejszy. 
Wprowadzanie rekomendacji dotknęło 
głównie osoby o najniższych dochodach. 
Cześć z nich straciła możliwość 
zaciągnięcia kredytu. 
          Zapowiedź wprowadzenia Rekomendacji 
S spowodowała wzrost popytu na kredyty 
we frankach. Gdy rekomendacja zaczęła 
obowiązywać, zainteresowanie frankiem 

Kredyty walutowe nadal dominują
spadło. Wynikało to z jednej strony z 
wspomnianego ograniczenia zdolności 
kredytowej, ale również dyskusji 
związanej z ryzykiem walutowym, 
która towarzyszyła decyzji nadzoru, a 
także z podwyżek stóp procentowych w 
Szwajcarii, co skutkowało zmniejszeniem 
różnicy w wysokości raty między 
kredytem w złotych i frankach. W efekcie, 
od listopada 2006 r. do listopada 2007 r. 
wartość nowo zaciąganych kredytów w 
złotych przewyższała wartość kredytów 
we frankach. Nieco inne były preferencje 
klientów Expandera, który zdecydowaną 
większość kredytów ciągle zaciągają we 
franku, chociaż odsetek tych kredytów 
zmniejszył się wyraźnie po wprowadzeniu 
rekomendacji. Warto przy tym pokreślić, 
że osoby, który w lipcu 2006 roku 
zdecydowały się na zaciągnięcie kredytu 
we frankach, na skutek osłabienia tej 
waluty, odniosły do dziś istotne korzyści 
w postaci spadku wielkości zadłużenia 
oraz miesięcznej raty. Przykładowo, 
rata kredytu o wartości 400 tys. zł we 
frankach zaciągniętego dwa lata temu na 
30 lat wynosiła wówczas ok. 1840 zł, a 
dziś wynosi ok. 1650 zł.
 Zainteresowanie kredytami we 
franku ponownie wzrosło w Polsce 
po podwyżkach stop procentowych 

przez RPP, a także na skutek dalszego 
umocnienia złotego. Jesienią 2007 roku 
kredyty we frankach w skali całego rynku 
znowu odzyskały pozycję lidera.
     Obecnie 73% nowo zaciąganych na 
rynku kredytów (dane na kwiecień br.) 
to kredyty walutowe. Dla porównania 
w styczniu 2006 r. było to 69%. Różnica 
w oprocentowaniu między kredytem 
w złotych i we franku sięga już 3,5 pkt. 
proc. i ciągle rośnie. Wybór franka 
szwajcarskiego daje przeciętnemu 
kredytobiorcy ratę niższą o prawie 500 
zł niż w wypadku kredytu w złotych. 
Wydaje się, że w najbliższym czasie udział 
kredytów we frankach może jeszcze 
wzrosnąć ze względu na powiększającą 
się różnicę w wysokości oprocentowania 
i rat.  
       Niechęć klientów do zadłużania się 
w rodzimej walucie dotknęła banki, 
które oferowały tylko kredyty w złotych. 
Dlatego w tym roku politykę w tym 
zakresie zmieniły ING Bank Śląski 
oraz BZ WBK, wprowadzając kredytu 
walutowe. 
    Co ciekawe, mimo obowiązywania 
Rekomendacji S, w kilku bankach można 
dziś dostać we franku szwajcarskim 
wyższy kredyt niż w złotym. Tak jest m.in. 
Polbanku i BZ WBK. Expander sprawdził, 

ile banki gotowe są pożyczyć 4-osobowej 
rodzinie o łącznych dochodach 3500 zł 
netto (mieszkającej w 100-tysięcznym 
mieście), która chce zaciągnąć kredyt 
o 30-letnim okresie spłaty z możliwie 
niskim wkładem własnym (w większości 
przypadków będzie to kredyt na 100 proc. 
wartości nieruchomości). 
    W Polbanku rodzina z naszego 
przykładu mogłaby liczyć na kredyt w 
wysokości 360 tys. zł. Nie tylko jest to 
najwyższy dostępny dla niej kredyt we 
franku szwajcarskim, ale przewyższa też 
oferty w złotych. Gdyby nasza rodzina 
chciała zaciągnąć kredyt w polskiej 
walucie otrzymałaby w Polbanku aż o 80 
tys. zł mniej. Natomiast Bank Zachodni 
WBK we franku jest gotów pożyczyć 318 
tys. zł, podczas gdy w złotym tylko 300 
tys. zł. 

Paweł Kaczor
Expander Advisors Pruszków

al. Armii Krajowej 36, 05-800 Pruszków
tel. (22) 759 48 10

tel. kom 602 22 12 84
pawel.kaczor@expander.pl

Paweł Kaczor
Expander Niezależny Doradca Finansowy

Masz problem - napisz: pruszkow@expander.pl

Max. wartość kredytu w PLN dla rodziny 
4-os. o dochodach 3500 zł nettoPaweł Kaczor

Naczelnik urzędu skarbowego informuje:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie 
informuje, że obowiązek ewidencjonowania 
sprzedaży na rzecz osób fi zycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych z zastosowaniem kas rejestrujących 
wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia     11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 
r. Nr 54, poz. 535 ze zm).

Minister Finansów zgodnie z art. 111 ust. 7 pkt 3 
w/w ustawy może m.in. zwolnić na czas określony 
niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z 
obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku 
należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, 
ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub 
wysokość obrotów. 

Od 01 lipca br. obowiązuje nowe rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia    27 czerwca 2008 r. w 
sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720),
w którym m. in. został rozszerzony obowiązek 
ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fi skalnych. 
Bezwzględnie od 01 listopada 2008 r. obowiązkiem 
posiadania kas fi skalnych bez względu na wysokość 
obrotów zostali objęci sprzedawcy wyrobów 
tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych 
o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów 
alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów 
bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu 
przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z 
wyjątkiem dostaw towarów,             o których mowa w 
poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

Natomiast od 01 listopada 2008 r. podatnicy 
wykonujący usługi:
a) krótkotrwałego zakwaterowania 
b)magazynowania, przechowywania i dozór mienia,
c) wynajmowania nieruchomości na własny rachunek,
d) obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie,
e) rzeczoznawstwa w ramach usług 
architektonicznych i inżynierskich,
f) rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
g) detektywistyczne i ochroniarskie,

h) komercyjne pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfi kowane, z wyłączeniem usług związanych 
z organizacją wystaw i targów

Aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania 
kas będą musieli dokumentować każdy przypadek 
świadczenia powyższych usług na rzecz osób 
fi zycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 
lub rolników ryczałtowych fakturą.
 
W nowym rozporządzeniu zachowane zostały 
dotychczasowe kryteria związane z wielkością obrotu 
wyznaczające zakres zwolnień podmiotowych    z 
ewidencjonowania.

Ze zwolnienia tego co do zasady korzystają ci 
podatnicy, u których w poprzednim roku podatkowym 
obroty z działalności gospodarczej nie przekroczyły 40 
000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających 
działalność w trakcie roku podatkowego wielkość 
obrotów umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia 
wynosi 20 000 zł.

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z art. 111 ust. 
6 cyt. Ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 11 
w/w rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas 
rejestrujących: Podatnicy są obowiązani do zwrotu 
odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych 
na zakup kas rejestrujących, gdy w okresie    3 lat od 
dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną działalności,
2) nastąpi otwarcie likwidacji,
3) zostanie ogłoszona upadłość,
4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu 
(oddziału),
5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o 
których mowa w § 7 i 8 w/w rozporządzenia,
         oraz
6) nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia 
kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez 
właściwy serwis, 
7) zaprzestaną używania kasy rejestrującej.

Bank Wartość 
w tys. zł

Kredyt Bank 351

DomBank 325

Eurobank 322,49

Raiff eisen Bank 316,21

Bank Pekao 305,6

GE Money Bank 301

BZ WBK  300,72

Polbank EFG 280

PKO Bank Polski 275,35

Invest-bank 272,45

Bank Millennium 268,52

ING Bank Śląski 263,03

Bank BGŻ 257,58

Dominet Bank 241,48

Bank Pocztowy 235

LUKAS Bank 230

Nordea Bank Polska 226,4

BOŚ 218,63

Bank BPH 214,6

Nykredit 213,94

Multibank 210,4



PZPN ze Śląska obiecali zagłosować 
na Michała Listkiewicza – obecnego 
prezesa związku. Gdyby Znicz uzyskał 
promocję do Ekstraklasy byłby szóstym, 
nowym klubem w Ekstraklasie w tym 
sezonie. Miejsce w najwyższej klasie 
rozgrywkowej kupiła od drużyny z 
Grodziska Wielkopolskiego drugoligowa 
Polonia Warszawa. Jeśli nic się nie 
zmieni (co nie jest takie pewne), to Znicz 
pozostanie w I lidze i swój pierwszy mecz 
zagra już pod koniec lipca w Jastrzębiu 
Zdrój z miejscowym GKS. Miejmy tylko 
nadzieję, że warto było (będzie) czekać na 
rozwiązanie tych wszystkich zawiłości 
i sezon 2008/2009 będzie tak samo 
ekscytujący jak przygotowania do niego.

Sport
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Połowa lipca, planowo rozgrywki 
Ekstraklasy i nowej I ligi mają zacząć 
się już pod koniec tego miesiąca, 
nadal jednak niewiadomo kto 
dokładnie będzie grał o Mistrzostwo 
Polski oraz o awans do Ekstraklasy 
w sezonie 2008/2009. Znicz, który 
w II lidze zajął 5., niepremiowane 
awansem miejsce,  od kilku tygodni 
przygotowuje się do swojego 
drugiego sezonu na zapleczu 
Ekstraklasy, nieoczekiwanie 
pojawiła się jednak możliwość 
występowania w  najwyższej klasie 
rozgrywkowej, niestety po kilku 
dniach PZPN zmieniło zdanie, po 
raz kolejny… 

Według wstępnych ustaleń PZPN-
u do Ekstraklasy miały awansować 
bezpośrednio dwa najlepsze zespoły z II 
ligi, trzeci zmuszony był do brania udziału 
w barażach. Pierwsze komplikacje ze 
składem przyszłej Ekstraklasy pojawiły 
się już rok temu. Od początku sezonu 
2007/2008 było wiadomo, że z dawnej 
I ligi (obecnie z Ekstraklasy) spadnie 
Zagłębie Sosnowiec, zespół ukarany za 
korupcję. Dodatkowo na początku tego 
roku pojawiły się informacje na temat 
fuzji jednego z faworytów do awansu 

Zawodnicy Znicza w czeskim filmie
– Śląsku Wrocław z Groclinem Grodzisk 
Wielkopolski. Wrocławianie mieli kupić 
od Zbigniewa Drzymały klub i tym 
samym zapewnić sobie awans na pół roku 
przed zakończeniem sezonu. Wynikało 
z tego, że jeśli zespół z historycznej 
stolicy Śląska zajmie lokatę premiowaną 
awansem to ich miejsce zajmie jedenastka 
z następnej pozycji w tabeli. Pod koniec 
sezonu sytuacja prezentowała się tak:        
z pierwszego miejsca bezapelacyjnie 
awansowała Lechia Gdańsk, na drugiej 
pozycji znajdował się Śląsk Wrocław, 
aczkolwiek nie doszło do fuzji pomiędzy 
nim i Groclinem Grodzisk więc korzyści 
z faktu wicemistrzostwa Wrocławian 
nie było. Najciekawsza jednak sytuacja 
zaistniała na trzecim miejscu gdyż 
znajdowały się na nim aż trzy zespoły, lecz 
spośród Arki, Piasta i Znicza to zawodnicy 
z Gliwic dostali szansę gry w barażach 
(lepszy bilans bezpośrednich spotkań). 
To nie koniec emocji, meczu barażowego 
pomiędzy Piastem a Jagiellonią nie było(!) 
gdyż licencji na grę w Ekstraklasie nie 
otrzymała Polonia Bytom. Na następne 
zmiany nie trzeba było długo czekać, do 
zdegradowanego już za korupcję Zagłębia 
Sosnowiec dołączył zespół Mistrza 
Polski z sezonu 2006/2007 Zagłębie 
Lubin i tym samym jeszcze pojawiło 
się jeszcze jedno wolne miejsce by grać 
na najwyższym szczeblu rozgrywek w 
Polsce. Następni w kolejności do awansu 
byli zawodnicy z Gdyni i Pruszkowa. Oba 

zespoły zgromadziły tyle samo punktów 
we wszystkich meczach i o tym, który 
zespół uzyska awans miał zadecydować 
bilans spotkań pomiędzy nimi. Jednak i 
to nie pomogło w rozwiązaniu zagadki pt. 
„kto awansuje” gdyż w obu spotkaniach 
padł remis 2-2. Przepisy PZPN mówią 
jasno, że jeśli zaistnieje taka sytuacja jak 
w przypadku drużyn Znicza Pruszków 
i Arki Gdynia to o tym, która drużyna 
jest lepsza decyduje jeszcze jeden mecz 
rozegrany na neutralnym gruncie. Do 
meczu jednak nie doszło, a szansę na 
awans dostała Arka gdyż miała lepszy 
bilans bramek na przestrzeni całego 
sezonu… Nieprawdopodobne? A 
jednak. W tym momencie największym 
przegranym całego sezonu wydawał się 
być Znicz Pruszków, jednakże nie minęło 
kilka dni jak i dla naszych zawodników 
uśmiechnęło się szczęście. Za kupowanie 
spotkań został zdegradowany kolejny 
zespół z Ekstraklasy, Korona Kielce… 
Furtka otworzyła się po raz kolejny, tym 
razem dla drużyny z Pruszkowa. 2 lipca 
zarząd pruszkowskiego klubu otrzymał od 
PZPN-u polecenie by rozpocząć działania 
umożliwiające mu występ w następnym 
sezonie w Ekstraklasie. Według 
zapewnień prezesa pruszkowskiego klubu 
– Marka Śliwińskiego, zarząd Znicza 
na pewno ureguluje wszystkie sprawy 
w wyznaczonym terminie. Czasu ma 
jednak na to mało, jedynie do 15 lipca. 
Wszystko jednak wyjaśniło się wcześniej 

za sprawą kolejnej kontrowersyjnej 
decyzji piłkarskich władz w Polsce. Znicz, 
mianowicie… nie zagra w Ekstraklasie! 
PZPN po trzecim(!) już rozpatrzeniu 
apelacji Polonii Bytom o przyznanie 
jej licencji na grę w najwyższej lidze 
zadecydował, że klub pozwolenie 
dostanie… a jedyną karą jaką Polonia 
poniesie będzie grzywna w wysokości 
100 tys. zł za nieterminowe złożenie 
wniosku licencyjnego. Pierwszy raz się 
zdarzyło, by przyznać klubowi licencję 
po dwóch, wcześniejszych negatywnych 
rozpatrzeniach. Decyzja szokująca i 
wątpliwe by była uczciwą. Na dodatek, 
nieofi cjalnie mówi się, że w zamian za 
licencję dla Polonii Bytom działacze 

Filip Szklarzewski
Redaktor Działu Sport

fi lip.szklarzewski@gazetawpr.pl

Tyle zostało z pruszkowskiego stadionu. Obecnie trwają prace 
nad nową, podgrzewaną murawą. 

Filip Szklarzewski

 Po bardzo udanym sezonie, w którym 
Robert w 31 występach w II lidze 
zdobył 21 goli i tym samym zapewnił 
sobie tytuł króla strzelców, zaczęły się 
po niego zgłaszać największe kluby 
z Ekstraklasy w tym Wisła Kraków 
czy Legia Warszawa. Piłkarz, który 
w Zniczu Pruszków występował 
ostatnie dwa sezony zapowiadał, 
że z Pruszkowa odejdzie tylko w 
przypadku pozostania zespołu ze 
stadionu przy ul. Bohaterów Warszawy  
w II lidze na następny rok. Pomimo 
świetnej postawy pruszkowskiej 
jedenastki w rundzie wiosennej, Znicz 
awansu nie wywalczył i stało się 
pewnym, że klub nie utrzyma swojej 
największej gwiazdy na przyszły 

sezon. Po długich negocjacjach agenta 
Roberta Lewandowskiego  – Cezarego 
Kucharskiego, ćwierćfi nalisty Ligi 
Mistrzów (z Legią Warszawa w 
sezonie 1996/1997), młody zawodnik, 
który swoją karierę rozpoczynał w 
Partyzanie Leszno, niespodziewanie 
podpisał umowę z Lechem Poznań. Jak 
wynika z relacji Kucharskiego, Robert 
sam podjął decyzję o występach w 
poznańskiej jedenastce. Lech jest 
klubem, w którym Lewandowski może 
się wiele nauczyć od zawodników tj. 
Piotr Reiss czy Rafał Murawski. Klub 
z Poznania jest świetnym miejscem 
dla Roberta dlatego też, że prezentuje 
bardzo ofensywny futbol, a na każdy 
mecz przychodzi po 20 tysięcy kibiców 

(na meczach Znicza jest 10 razy mnie). 
Taka atmosfera sprzyja efektownej 
grze, a od zawodników nie wymaga 
się zwycięstw, lecz zwycięstw w 
wielkim stylu. Sam Robert przyznaje 
w wywiadach, że granie przed taką 
ogromną publicznością zawsze było 
jego marzeniem. Obie strony są z 
transferu bardzo zadowolone, dla 
Lecha Poznań zakup króla strzelców 
II ligi jest ogromnym wzmocnieniem 
w walce o Mistrzostwo Polski. Dla 
Roberta jest to kolejne wyzwanie 
w postaci zdobycia tytułu króla 
strzelców oraz następny krok do 
wielkiej (europejskiej) kariery, oby 
tylko nie było to krok ostatni. 

FS

Z dniem  18 czerwca Robert Lewandowski,  
najskuteczniejszy napastnik Znicza Pruszków 
zmienił barwy klubowe, jego obecnym 
pracodawcą będzie Lech Poznań. 19 – letni 
zawodnik podpisał kontrakt defi nitywny 
opiewający na następne cztery lata, kwota 
transferu nie została ujawniona mediom.

Odszedł król

Szczegółowe informacje: 
Dział Sprzedaży i Marketingu

tel: (022) 739 27 00
kom1: 500 108 936
kom2: 500 108 934

sprzedaz@idealhotels.pl
pruszkow@idealhotels.pl

Hotel Ideal w Pruszkowie organizuje:   

 Wolne terminy
 na 2008/2009

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
- chrzciny

- komunie

- jubileusze

WESELA

CATERINGI

SZKOLENIA I KONFERENCJE
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Wyprawa do źródeł Utraty

Wyprawę rozpoczynamy przejazdem 

przez Tworki do Pęcic. Odcinek ten 

już znamy z poprzednich wypraw. 

Na chwilę możemy zatrzymać się 

przy ujściu rzeki Raszynki. To wbrew 

pozorom ciekawe miejsce. Raszynka 

jest pierwszym z dopływów Utraty 

(pozostałe to Kanał Konotopa, Rokit-

nica, Kanał Ożarowski, Stara Rokitni-

ca, Rów, Korytnica i Teresinka). Nie 

wszyscy wiedzą, że w miejscu ujścia 

Raszynki jeszcze w latach 80-tych 

funkcjonowało radosne kąpielisko z 

białym piaskiem i soczyście zieloną 

trawą. W płytkiej, sięgającej kostek 

wodzie przychodzili brodzić rodzice 

i dzieci z pobliskich Malich i Tworek. 

Dzisiaj miejsce jest słabo dostępne, 

zarośnięte i bynajmniej nie zachęca 

do ożywczej kąpieli. Cóż, szkoda. 

Po drugiej stronie rzeki widzimy 

pierwszy z dużych zbiorników wod-

nych na naszej trasie. Stawy Pęcickie 

to unikalna ostoja ptactwa. Regularnie 

można spotkać tu czaplę siwą, bociana 

czarnego, myszołowa, wiele gatunków 

kaczek i gęsi. Uważny obserwator wy-

patrzy prześlizgującego się nad tafl ą 

wody, niebieskiego zimorodka... Stawy 

zawsze związane były silnie z mazo-

wieckimi dworkami. Trudno znaleźć 

na naszych terenach dawną posiadłość 

szlachecką, która nie mogłaby poszczy-

cić się choć niewielkim jeziorkiem w 

Wyprawa 7 
Stopień trudności: 7 
Dystans:  ok. 55 km

+ powrót

Trasa: 
Pruszków

Pęcice
Walendów

Wólka Kosowska
Mroków
Parole

Krakowiany
Ojrzanów

Pieńki Zarębskie

Nrowa, Mrowa, Rżewa, Krzywda to funkcjonujące jeszcze w XVIII 

w. nazwy Utraty. Kiedyś, bardziej zasobna w wodę, poruszała 

wielkie młyńskie koła. Obecnie zgubiła wiele ze swojej siły. 

Przedzielona sporymi akwenami, jest strumyczkiem spokojnie 

płynącym po mazowieckich łąkach. Całkowita długość Utraty 

wynosi nieco ponad 76 km, lecz w trakcie dzisiejszej wycieczki 

poznamy tylko niewielki jej fragment od Parku Potulickich do 

tajemniczych źródeł leżących gdzieś na południu...

pobliżu. Również w tym wypadku tak 

jest. Stawy Pęcickie stanowiły część 

majątku  Sapiehów, a następnie Maryl-

skich. Jak wieść gminna niesie potom-

kowie tych ostatnich już wkrótce być 

może upomną się o swoją własność. 

Czy stawy Pęcickie przetrwają zmiany 

własnościowe? Zobaczymy...

Z Pęcic podążamy w kierunku Suche-

go Lasu i dalej niebieskim szlakiem aż 

do Paszkowa. Na tym odcinku rzeka 

jest słabo dostępna. Można wpraw-

dzie, będąc już w lesie, odbić w prawo 

i dojechać przez opuszczone parcele 

letniskowe do samego grząskiego i za-

rośniętego brzegu, jednak, jeśli mamy 

czas, lepiej zajrzeć nad Zalew Komo-

rowski. To popularne miejsce wypo-

czynku oraz zbiornik retencyjny, który 

raz na zawsze położył kres dużym wa-

haniom stanu wód naszej rzeki. Będąc 

nad Zalewem można spróbować zaj-

rzeć do parku wokół Pałacu Markowi-

cza - założyciela miejscowości. 

Z Paszkowa kierujemy się do Walen-

dowa. Przejeżdżając obok Maximusa 

zauważamy, że tuż za jego ogrodze-

niem, wąską strugą płynie rzeka.  Po 

jej drugiej stronie, aż do Nadarzyna, 

ciągną się rozległe łąki. Stanowią one 

część naturalnej doliny Utraty rozpo-

ścierającej się od Komorowa aż po szo-

sę katowicką.  

Dojeżdżając do Walendowa rzucamy 

okiem na ładną bryłę kościoła św. Kle-

mensa oraz klasztoru Zgromadzenia 

Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W 

klasztorze tym w 1934 roku przeby-

wała króciutko święta siostra Fausty-

na Kowalska. Jej postać związana jest 

m.in. ze znanym zapewne wszystkim, 

choć prawdopodobnie nie do końca 

rozpoznawanym, wizerunkiem Jezusa 

Miłosiernego. Widać na nim Jezusa z 

dwoma promieniami, różowym i bia-

łym, wychodzącymi z serca. Obraz zo-

stał namalowany według wskazówek 

św Faustyny przez Eugeniusza Kazi-

mirowskiego w 1937 roku. Warto wie-

dzieć, że od 1959 r. do 1978 r. kult Bo-

żego Miłosierdzia był zakazany przez 

Święte Ofi cjum, a sam kard. Wyszyń-

ski polecał usuwać promienie i napis 

“Jezu Ufam Tobie” z rzeźby znajdującej 

się w nieodległym Ołtarzewie. 

Zaraz za walendowskim klasztorem 

skręcamy w prawo i wjeżdżamy na 

szutrową drogę, która przez niewiel-

ki mostek połączony ze spiętrzeniem 

rzeki prowadzi przez rozległe pola aż 

do asfaltowej drogi na Szamoty, i dalej 

do Wólki Kosowskiej. Stamtąd, ulicą 

Karasia kierujemy się do stawów ryb-

nych w Mrokowie, czwartego dużego 

zbiornika na naszej trasie. Niestety 

leżące nad wodą park i drewniany 

dwór z końca XVIII wieku są niedo-

stępne i pilnie strzeżone. Zadowala-

my się więc tylko rzuceniem okiem na 

rozległe stawy i trochę rozczarowani 

podążamy dalej w kierunku Paroli. 

Krajobraz robi się coraz bardziej cha-

rakterystyczny dla okolic Tarczyna i 

Grójca. Mijamy liczne sady wiśnio-

we i czereśniowe, które o tej porze 

roku wyglądają niezwykle zachęcają-

co. Pokonujemy pokusę wiedząc, że 

wkrótce czeka nas specjalna nagroda. 

Wreszcie mało uczęszczaną asfalto-

wą drogą docieramy do Krakowian. 

Tutaj, nad ładnym, choć mocno zaroś-

niętym stawem, patrząc na rodzinę ła-

będzi, robimy mały odpoczynek przed 

najtrudniejszą częścią naszej wyprawy, 

czyli przeprawą szlakiem zielonym. 

Szlak ten jest stary, słabo widoczny i 

poprowadzony w sposób mocno od-

biegający od przyjętych standardów. 

Tylko przy dużej determinacji  i odro-

binie szczęścia doprowadzi nas w koń-

cu do celu, czyli Pieńków Zarębskich. 

Alternatywnie możemy zrezygno-

wać z początkowej, nieprzejezdnej 

rowerem, części trasy i  pojechać 

komfortowo szutrem przez rezerwat 

Młochowski Łęg wprost do ostatnich 

stawów na naszej trasie, leżących w 

okolicach Nowin. Następnie może-

my skierować się asfaltową drogą do 

Ojrzanowa, w którym napotkamy 

kolejny, ładny szlachecki dworek, 

przekształcony aktualnie na stylowy 

pensjonat.

 W Ojrzanowie, w okolicach mostku 

na Utracie, wjeżdżamy ponownie na 

szlak zielony i posługując się intuicją 

oraz wskazaniami kompasu, stara-

my utrzymać mniej więcej kierunek 

południowo-zachodni. Szlak w tym 

miejscu jest źle oznaczony i popro-

wadzony przez stare sady i rozległe 

łąki. Choć zachowanie właściwego 

kierunku jazdy graniczy z cudem, 

za naszą wytrwałość otrzymujemy 

nagrodę,  są nią... rosnące na samym 

szlaku drzewa czereśniowe pełne 

pysznych, soczystych owoców!

Posileni, w końcu trafi amy do osady 

Kaleń Towarzystwo. To tutaj oraz w 

pobliskich Pieńkach Zarębskich na-

leży szukać źródeł rzeki. Ich znalezie-

nie nie jest łatwym zadaniem! Utrata 

już dużo wcześniej zamieniła się w 

ledwie widoczną, wysychającą struż-

kę, a jej źródła to malutkie sadzawki 

rozrzucone na sporej przestrzeni. 

Które z bajorek jest tym właściwym? 

Chyba nie pozostaje nam nic innego 

jak wybrać sobie jakieś samemu. Nie 

mamy na to zbyt dużo czasu, w no-

gach jest już ponad 50 kilometrów, 

a przed nami długa droga powrot-

na. Na wskazówki jak powrócić do 

Pruszkowa musimy jednak poczekać 

aż do następnego odcinka...

  Późnoklasycystyczny Pałac w Ojrzanowie z II połowy XIX wieku wg projektu Władysława Marconiego.    foto: Mirosław Szczepański

Nad stawem w Krakowianach. foto: Mirosław Szczepański

Wyprawy Rowerowe
Waypoint Race 2008

Masz pomysł na wyprawę - napisz do nas

Mirosław Szczepański (zerozeroseven)



obniżają opory w silniku – a więc i 
zużycie paliwa. 

7.  Ciśnienie w oponach – im 
mniejsze tym zużycie paliwa  wyższe. 
Inne konsekwencje nieprawidłowego 
ciśnienia w oponach to chociażby 
większe i nierównomierne zużycie 
opon i ewidentne zwiększenie 
niebezpieczeństwa jeżeli chodzi o 
prowadzenie się auta.

8. Geometria zawieszenia niezgodna 
z danymi producenta.

9. Duże  i szerokie  koła w 
samochodzie to nie tylko większe 
zużycie układu wspomagania 
kierownicy  w jeździe miejskiej, 
ale i większe zużycie paliwa przy 
dużych  prędkościach poza miastem. 
Problem ten dotyczy  szczególnie 
małych kompaktowych samochodów 
na kołach 16 lub 17 calowych.                                                                                          

Auto-moto
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Na wstępie chcę zaznaczyć, że nie 
będę omawiał efektów użycia 

w samochodzie tzw. ekonomizerów. 
Nigdy tego nie stosowałem, bo 
twierdzę, że inżynierów fi rm 
produkujących auta – a szczególnie 
ich silników, nie ma co poprawiać.

Istnieje jednak kilka prostych metod 
obniżenia zużycia paliwa. Niektóre 
z nich zmniejszają nam wprawdzie 
komfort podróżowania, ale coś za 
coś.

Chodzi mi w tym przypadku bardziej 
o przedstawienie mechanizmów 
rzadzących wielkością zużycia paliwa 
a nie, żebym doradzał komuś czy 
jeździć z otwartym oknem, włączoną 
klimatyzacją czy rowerami na dachu. 
To jest indywidualna sprawa każdego 

Jak ograniczyć zużycie paliwa w samochodzie?
kierowcy jaki i w równym stopniu 
pozostałych pasażerów. 
Pierwszy zespół czynników to sama 
technika prowadzenia (tu możemy 
najwięcej zyskać).

•   Starajmy się nigdy nie wciskać 
pedału gazu więcej niż do połowy
• Nie przekraczajmy trzech tysięcy 
obrotów (przy przyspieszaniu)
• Nie przyspieszajmy wtedy, kiedy 
musimy już zwalniać

Kiedyś by mi to nie przyszło do głowy, 
ale kilkanaście lat temu, gdy zacząłem 
trenować i brać udział w rajdach sam 
doświadczyłem, że bardzo dynamiczna 
jazda z maksymalnym hamowaniem i 
przyśpieszaniem może doprowadzić 
do zużycia rzędu 15 a nawet 20 litrów 
na 100 km w samochodzie który 
normalnie zużywa 8 litrów.

Dlaczego samochody mimo, że 

mają coraz nowocześniejsze i 
oszczędniejsze silniki palą tyle samo 
a nawet czasami więcej niż te podobne 
sprzed lat? Odpowiedź brzmi: bo są 
cięższe.

Na co jeszcze powinniśmy zwrócić 
uwagę aby ograniczy zużycie 
paliwa?

1.   Często całymi miesiącami wozimy 
niepotrzebne ciężkie przedmioty 
w bagażniku np. narzędzia. Ciężkie 
wycieraczki gumowe pod nogi to 
nawet 10 kg. Każde 100 kilogramów 
wagi auta to wzrost zużycia paliwa o 
co najmniej pół litra.

2. Pogorszenie aerodynamiki 
– otwarte okna i szyberdach. Są 
samochody które maja lepsze 
przewietrzanie a są takie w których 
nawiewy działają słabo. Zamknięte 
otwory to lepsza aerodynamika i  

mniejsze spalanie.

3. Bagażnik na dachu – jeżeli 
aerodynamiczny to wpłynie 
minimalnie na  zwiększenie                           
zużycia . Jednak np. bagażnik z 
rowerami to może być wzrost o litr 
lub półtora.

4. Klimatyzacja – jak działa 
zużycie wzrasta  o około litr na 100 
km. Przecież czasami wystarczy 
nawiew zimnego powietrza bez 
klimatyzacji.  Pamiętajmy, że przy 
włączonej klimatyzacji powinniśmy 
mieć zamknięte wszystkie okna i 
szyberdach.  
   
5. Włączone urządzenia takie jak: 
ogrzewanie, wentylator, ogrzewana 
szyba i lusterka to też wpływ na 
zwiększenie zużycia paliwa .

6. Tzw. lekkie oleje silnikowe 

Piotr Wróblewski
Właściciel Rajdowej Szkoły Jazdy

www.rspw.pl

Piotr Wróblewski

Kierowca rajdowy radzi:

CAR CAR 
SYSTEM

   tel: 759 89 31
kom: 502 264 869

Pruszków ul. Stalowa 47
email: carsystem1@o2.pl

ELEKTRYKA-ELEKTRONIKA
ALARMY-RADIO MONTAŻ

ALTERNATORY-ROZRUSZNIKI 
NAPRAWA

OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW W. WADECKI

MOŻLIWOŚĆ OPŁAT W RATACH 
OD 50 ZŁ MIESIĘCZNIE!!!

profesjonalna kadra instruktorska, nauka testów na komputerze, indywidualne 
dokształcanie osób z prawem jazdy, szkolenia kierowców na: przewóz osób i rzeczy

L
Pruszków 

ul. Hubala 5 SDK
tel:   0-22 758 69 43 
kom: 0-601 266 806

BADANIA LEKARSKIE NA MIEJSCU
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Milena Sołtysiak
Biuro Reklamy WPR

tel: (0) 666 505 705

ogloszenia@gazetawpr.pl

Olympic Casino to część międzynarodowej grupy Olympic Entertainment 
Group. Od ponad 14 lat odnosimy sukcesy na rynku europejskim oferując 
naszym Gościom unikalną rozrywkę w stylu Las Vegas. 

Również w Polsce mamy ugruntowaną pozycję lidera w branży.   W naszych 
ośmiu kasynach i salonach gier zlokalizowanych w Warszawie, Szczecinie, 
Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim zatrudniamy ponad 500 osób.

Goście cenią Olympic Casino za wspaniałą atmosferę, wysokie standardy 
obsługi, nowoczesne rozwiązania techniczne i etykę.

Nasi Pracownicy cenią nas za przyjazne środowisko pracy, konkurencyjne 
wynagrodzenia, obiektywną ocenę wyników pracy i jasne kryteria 
awansu. 

Z przyjemnością informujemy, że najbliższym czasie otworzymy

SALON GIER OLYMPIC 
W CENTRUM HANDLOWYM W JANKACH

W związku z tym oferujemy pracę na następujących stanowiskach:

- PRACOWNIK OBSŁUGUJĄCY AUTOMATY DO GIER
- BARMAN - KELNER

- KASJER
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronach 
www.olympic-casino.com (zakładka „o firmie” – aktualne oferty 
pracy) oraz www.zostankrupierem.com.pl. 

Restauracja KFC w Centrum Handlowym “Janki” zatrudni:

PRACOWNIKÓW OBSŁUGI KLIENTA
PRACOWNIKÓW KUCHNI

Oferujemy:
- szkolenia
- nagrody za staż 
- premie
- możliwość awansu

- umowę o pracę
- elastyczne godziny pracy
- pracę w młodym rozwijającym się zespole
- posiłki pracownicze
- zniżki 25%do wszystkich restauracji AmRest

Prosimy o kontakt tel. 668481515, mailowy fleez@o2.pl
lub osobiście w Restauracji, ul. Mszczonowska 3

Do nowo otwieranego serwisu poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

MECHANIK
(miejsce pracy: NADARZYN)

Zakres pracy:
>  montaż i naprawa wałów napędowych, toczenie, spawanie 
> obsługa magazynu i klienta;

Wymagania:
> wykształcenie mechaniczne; 
> doświadczenie w pracy;
> znajomość obsługi komputera; 
> dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do obsługi wózków i suwnic

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV w terminie 14 dni od 
daty emisji ogłoszenia z dopiskiem REKRUTACJA na adres:

GKN Driveline Polska Sp. z o.o., ul. Południowa 18, 56–400 Oleśnica

lub pocztą elektroniczną: tomasz.szparaga@gkndriveline.com 

Serwis Elektronarzędzi Sklep
przyjmie do pracy

- Elektromechanika z praktyką
- Pracownika do obsługi klientów 

ze znajomością obsługi komputera

Raszyn, tel. 022 720 21 68
Praca od pon. do pt., 

w godzinach 8.00-16.00

“Zamów ogłoszenie w dziale praca

Skontaktuj się naszym z doradcą”

Szukasz pracownika?

Miejsce na Twoje Ogłoszenie

Moduł C1
48,6 mm x 41,5 mm

Cena 79 zł netto

SZPZLO Warszawa – Ochota
ul. Szczęśliwicka 36

zatrudni w Ośrodku zdrowia 
w Raszynie:

» Dwóch lekarzy internistów (medycyny rodzinnej)
» Położną
» Pielęgniarkę

Gwarantujemy dobre warunki pracy i płacy.
Forma zatrudnienia, wymiar czasowy pracy do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
- pielęgniarka koordynująca (022)720-05-01
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Jeszcze niedawno pracownicy 
tymczasowi byli traktowani gorzej od tych 
na etacie. Z uwagi na posiadanie umów 
czasowych nie mogli korzystać z wielu 
usług dostępnych na rynku – pracując 
równie ciężko, nie dostawali kredytów 
w bankach, a nawet nie mogli wziąć 
telefonu na abonament. Od lipca różnice 
te znikają. Pracownicy tymczasowi 
zatrudnieni przez Agencję Start People 
mogą na preferencyjnych warunkach 
otrzymać telefon komórkowy, wykupić 
ubezpieczenie na życie i wziąć kredyt 
gotówkowy. Zyskali te możliwości dzięki 
podpisaniu przez Start People umów 
partnerskich z BENEFIA Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna 
Insurance Group, LUKAS Bankiem 
oraz operatorem telefonii komórkowej 
ORANGE.

 „Dostawaliśmy wiee sygnałów od 
pracowników, którzy narzekali na to, że 
odmówiono im wzięcia kredytu, czy też 
telefonu na abonament tylko z powodu 
posiadania umowy o pracę tymczasową. 
W takiej sytuacji, biorąc pod uwagę 
interesy naszych pracowników 
postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich 

Pracownik tymczasowy jak etatowy
oczekiwaniom. – tłumaczy Małgorzata 
Krzosek z pruszkowskiego oddziału 
Start People. Dzięki podpisanym 
umowom z partnerami, nie czekając 
na zmiany ustawodawcze, niwelujemy 
główne – jak dotychczas – minusy pracy 
tymczasowej. Natomiast pracownicy 
tymczasowi mogą być nareszcie 
traktowani na równi z pracownikami 
etatowymi.”

Praca tymczasowa dla wielu ludzi stanowi 
furtkę otwierającą nowe możliwości. 
Chętnie korzystają z niej osoby o 
utrudnionym dostępie do rynku pracy, 
np.: kobiety opiekujące się dziećmi, 
osoby bez doświadczenia lub trwale 
bezrobotni. Natomiast osobom starszym, 
często bezrobotnym – pozwala wrócić 
na rynek pracy. Z kolej młodym pomaga 
zdobyć doświadczenie lub możliwość 
nawiązania  kontaktu z rynkiem 
pracy. Dzięki współpracy z LUKAS 
Bankiem pojawiają się nowe przywileje. 
„Pracownicy tymczasowi zatrudnieni 
przez Start People zyskują przede 
wszystkim możliwość otrzymania na 
preferencyjnych warunkach produktów 
kredytowych na podstawie posiadanych 
umów czasowych, co nie jest możliwe 
w większości banków. Dodatkowo dla 
pracowników Start People przygotowana 
została również oferta konta osobistego 
– mówi Grzegorz Klimkowski, 
menadżer sprzedaży bezpośredniej, 
LUKAS Bank.

Natomiast decydując się na umowę 
abonamentową Orange, pracownicy 
tymczasowi Start People zyskują, 
oprócz atrakcyjnych cen połączeń, 
możliwość darmowych rozmów z 

każdym oddziałem Start People. Dzięki 
temu, mając jakiekolwiek pytania 
związane z pracą i swoimi obowiązkami 
mogą bez problemów kontaktować 
się z pracodawcą. „Dodatkowo za 
symboliczną opłatę aktywacyjną mogą 
korzystać z bezpłatnych połączeń 
ze wszystkimi kolegami z pracy, 
korzystającymi z sieci Orange.” – mówi 
Krzysztof Dmochowski, Dyrektor 
Departamentu Rynku SME, Pion 
Sprzedaży Do Klientów Biznesowych, 
Orange.

Kolejną możliwością, udostępnioną 
dzięki współpracy z partnerami, 
są ubezpieczenia na życie. „Dzięki 
współpracy ze Start People, pracownik 
tymczasowy może skorzystać z 
rozbudowanego zakresu ubezpieczenia, 
również dla członków swojej rodziny 
oraz indywidualnie kontynuować 
ubezpieczenie już po okresie jednego 
miesiąca” – mówi  Anna Wawiórko–
Zaworowska, Zastępca Dyrektora 
Biura Ubezpieczeń na Życie, BENEFIA 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
S.A. Vienna Insurance Group.

W celu skorzystania z tych wszystkich 
ofert pracownicy muszą się jednak 
wykazać odpowiednio długim stażem 
pracy. „Zaraz po podpisaniu z nami 
umowy o pracę tymczasową, można 
założyć na preferencyjnych warunkach 
konto oraz wziąć kredyt w Lukas Banku. 
Maksymalnie po miesiącu pracy w 
agencji, na pracownika czeka możliwość 
skorzystania z oferty Benefi a. Z kolei 
po trzech miesiącach można podpisać 
umowę abonamentową z Orange.” - 
wyjaśnia Małgorzata Krzosek.

Janusz Tomaszewski

Lider rynku w branży RTV i AGD na rynku polskim
posiadający nowoczesny magazyn wysokiego składowania 

zatrudni:

Magazynierów
Miejsce pracy: Janki (okolice Sokołowa)

Oferujemy:

- dodatkowe wynagrodzenie za uprawnienia na obsługę wózka      
  widłowego,
- pracę w systemie dwu oraz trzy-zmianowym bądź tylko na noce,
- zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o prace,
- dobre warunki pracy,
- motywacyjny system wynagrodzeń,

W naszej firmie uzyskasz uprawnienia na obsługę wózka 
widłowego (organizujemy kurs)

Organizujemy dojazd do magazynu od strony 
Warszawy i Pruszkowa

Zgłoś się do nas przesyłając nam swoje CV i zdjęcie pod adresem:
oferty.pracy@euro.com.pl

lub przyjdź do Działu Personalnego Euro-net 
ul. Muszkieterów 15 C (Warszawa Okęcie)
od poniedziałku do piątku w godz. 9-15

Telefon komórkowy, kredyt bankowy 
czy ubezpieczenie na życie zarezer-
wowane były dotychczas tylko dla osób 
zatrudnionych na etat. Jednak sytu-
acja na polskim rynku pracy się zmie-
nia, a w trosce o dobro pracowników 
tymczasowych Agencja Start People 
udostępniła im możliwość skorzysta-
nia z tych przywilejów.

Grupa Generali plasuje się w gronie stu największych spółek na świecie, a w jej skład wchodzą towarzystwa ubezpieczeniowe, 
holdingi i spółki finansowe, agencje nieruchomości oraz spółki usługowe na pięciu kontynentach. Przypis składki Grupy Generali 
wzrósł w 2007 i wyniósł 66,2 mld €. Wynik taki plasuje Generali wśród trzech największych grup ubezpieczeniowych w Europie. 
Na rynku polskim Generali jest obecne ponownie od 1999r. Generali zapewnia kompleksową ofertę ubezpieczeń majątkowych, 
komunikacyjnych  na życie i osobowe dla Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Młodszy Konsultant ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta 
w Contact Center

Obecnie poszukujemy do pracy na stanowisko:

Miejsce pracy: Warszawa, Centrala firmy Generali
Region: mazowieckie

Wymagania:
•        wykształcenie minimum średnie, chętnie osoby studiujące zaocznie,
•        podstawowa znajomość obsługi komputera,
•        komunikatywność, umiejętność szybkiego uczenia,
•        nastawienie na Klienta,
•        umiejętność nawiązywania relacji z Klientem przez telefon,
•        zaangażowanie w wykonywaną pracę,
•        dobra dykcja.

Zakres obowiązków:
•        telefoniczna sprzedaż oraz promowanie produktów firmy,
•        telefoniczna obsługa Klientów.

Oferujemy:
•        cykl profesjonalnych szkoleń w celu rozwinięcia i podniesienia kwalifikacji zawodowych,
•        ciekawą pracę oraz możliwość nabywania doświadczenia zawodowego od najlepszych,
•        nowoczesne narzędzia i miłą atmosferę pracy,
•        atrakcyjny system wynagradzania (umowa o pracę),
•        opiekę medyczną,
•        pakiet świadczeń dodatkowych.

Aplikację prosimy przesłać na adres: praca@generali.pl

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie prac dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o 

ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)”.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, odpowiadającymi naszym wymaganiom.

Agencja Pracy Tymczasowej poszukuje pracowników na różne 
stanowiska pracy:
- pracownicy produkcyjni (Grodzisk Mazowiecki, Kanie Helenowskie)
- pracownicy magazynowi (Sokołów, Ożarów Mazowiecki, Pruszków)
- pracownicy biurowi

Oferujemy:
atrakcyjne warunki zatrudnienia w duzych międzynarodowych firmach

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt tel. (0-22) 730 59 50 lub zgłoszenie się osobiście
Pruszków, ul. Wojska Polskiego 16A/44 (pasaż handlowy I piętro)

międzynarodowa firma badawcza specjalizująca się w analizie rynku
rolnego poszukuje osób do pracy w charakterze :

ANKIETERA
do przeprowadzania ankiet wśród rolników i osób z branży rolniczej
Mile widziane osoby łatwo nawiązujące kontakt oraz znające środowisko 

wiejskie i zagadnienia związane z rolnictwem.

Życiorys oraz kilka słów o sobie proszę przesłać na adres:
dmrkynetec (Poland) Sp. z o.o.
ul. Klemensa Janickiego 20b

60-542 Poznań 
lub na adres mailowy: rekrutacja@dmrkynetec.com

www.dmrkynetec.pl

dmr kynetec



Automoto kupię

Toyota Corolla 1990-96 4/5 drzwi, Mitsubishi 
L300, 0509-477-995

Automoto sprzedam

Seicento 1.1 Actual, 2003 r., granatowy, (0) 604 
506 287

Kupię

Antyki wszelkie za gotówkę kupię 601-336-063, 
500-034-552

Sprzedam

Wciągarka budowlana MIGOMAT i sprężarka 
0728-328-019

Usługi

Aaa Rozpocząłeś pierwszą pracę? Wybierz 
najlepszy w ostatnich 36 miesiącach 
fundusz emerytalny AIG!!! NIE DAJ SIĘ 
WYLOSOWAĆ 0 790 605 470, 

BUDOWA DOMÓW STAN SUROWY 
CIESIELKA 0 722-238-399

Garderoby, szafy, kuchnie, pomiar laserowy, 
projekt komputerowy, 2 lata gwarancji Tel/
Fax: 022 724-91-28; 0506-488-404

Malowanie – dekoracja wnętrz, praktyka 
Anglia – Niemcy 0 514 286 521

Pranie dywanów, tapicerek, auto-tapicerek tel. 
022 731-81-65, 0602-111-227 (2 emisje)

Remonty, wykończenia, ocieplenie, gipsy, 
glazura, terakota, malowanie, wolne terminy, 
609-806-707, 516-269-515

Rozbudowa, przebudowa, hydraulika, gonty, 
blachodachówka, malowanie elewacji 
0722-238-399

Wybierz najlepszy fundusz emerytalny OFE 
AIG. Nie daj się wylosować!!! 0 790 605 470, 
ofeaig@gmail.pl

Zwierzęta

Rodowodowe GOLDENY 608-463-427

Ogłoszenia Biuro Reklamy WPR

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60
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Dam pracę

Blacharza i pomoc lakiernika, Pruszków, 0502-
202-663, 0662-908-208

Do punktu handlowego w Pruszkowie farby, 
lakiery: 0608-308-129, 0784-020-207 www.
csv.pl

Kierowca C+E praca na terenie Warszawy 
0509-379-350

FIRMA GI WORKER ZATRUDNI 
W PRUSZKOWIE K. WARSZAWY 
PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:
- OPERATOR WTRYSKARKI
- ODLEWNIK
UMOWA O PRACĘ TYMCZASOWĄ, 
ATRAKCYJNE STAWKI- OD 12 DO 
15 ZŁ/GODZ. BRUTTO!!! NAGRODY, 
PREMIE ZA PRACĘ W WEEKENDY! 
TEL. 022 890 21 03, 668 466 425; 
BIURO.WARSZAWA@WORKER.PL ; 
WWW.WORKER.PL 

FIRMA GI WORKER ZATRUDNI 
W PRUSZKOWIE K. WARSZAWY 
PRACOWNIKÓW (KOBIETY I 
MĘŻCZYZN) NA STANOWISKA:
- PRACOWNIK PRODUKCJI- 
MONTAŻ MAŁYCH KOMPONENTÓW
- MAGAZYNIER Z UPRAWNIENIAMI 
NA WÓZKI WIDŁOWE
- OPERATOR WTRYSKARKI
- ODLEWNIK
UMOWA O PRACĘ TYMCZASOWĄ, 
ATRAKCYJNE STAWKI- OD 10 DO 
15 ZŁ/GODZ. BRUTTO!!! NAGRODY, 
PREMIE ZA PRACĘ W WEEKENDY! 
TEL. 
022 890 21 03, 668 466 425; 
BIURO.WARSZAWA@WORKER.PL ; 
WWW.WORKER.PL 

Oferta pracy dla 30 osób w zawodzie 
KIEROWCA z kat. C+E, jazda po terenie 
centralnej Polski. Centrum Załadowcze 
Mszczonów. Praca dla SPEDYTORA. 
Wymagania: Prawo jazdy  kat. B, znajomość 
zagadnień transportowych, umiejętności 
obsługi laptopa. 
Tel. 0 602-499-838; 041 357-40-40

PRACA!!! Pilnie poszukujemy dyspozycyjne 
osoby na stanowiska: Pakowanie roślin Rodzaj 
umowy: umowa o zlecenie Stawka: 12,50 
zł brutto/h Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt pod nr tel.: (0-22) 713-81-97, 696-
993-874, 696-993-864, lub o przesłanie swojej 
aplikacji na adres: partner@partnerpraca.pl

Roznoszenie ulotek, dystrybucja materiałów 
reklamowych, kolportaż, tel. 792 868 052

SOL POLSKA zatrudni pracowników serwisu 
sprzątającego. Miejsce pracy Warszawa. Tel. 
022 722 19 24, 0662-190-883

Wydawnictwo Prószyński i S-ka SA
poszukuje osób do pracy w magazynie 
książek w Regułach
praca fi zyczna + obsługa komputera
umowa zlecenia
tel. 022 753 61 53 
lub andrzejlackowski@proszynski.pl

Zatrudnię pracowników remontowo-
budowlanych 516-269-515; 609-806-707

Szukam pracy

Kierowca z dostawczym BUSEM poszukuje 
pracy 0696-588-475, 0604-874-715

Nieruchomości – sprzedam

Dom 170/800 Żółwin, bliźniak 504 982 498

Sprzedam dom 500/350 Kamienica w 
Pruszkowie, do remontu 600 977 796

Sprzedam dom  152/200 Komorów, bliźniak, 
blisko WKD 790 490 478

Sprzedam grunt 1277m Żelechów budowlana, 
cicho 504 982 498

Sprzedam grunt 2700m Grodzisk M. piękna, 
starodrzew 508 069 821

Sprzedam grunt 4300 m Odrano-Wola piękna 
510 000 067

Sprzedam grunt 3500 m Kozerki podział 502 
255 137

Sprzedam grunt 168/2000 Grodzisk, super 510 
000 067

Sprzedam mieszkanie 79m Grodzisk Maz. 
4pok. 1999r. Bairda 600 977 796

Sprzedam mieszkanie 42 m 2 pok. Ożarów 
osiedle zamkniete, idealne 603 779 881

Sprzedam mieszkanie 60m 2pok. Skorosze, 
nowe, okazja 509 398 511

Sprzedam mieszkanie 49 m  3 pok Pruszków 
stan dobry, tanio 510 000 066

Sprzedam mieszkanie Pruszków Pułaskiego 3 
pok super 512 364 168

Sprzedam mieszkanie 56m 2pok, garaż, nowe, 
okazja 509 398 511

Sprzedam mieszkanie Pruszków Hubala 81 m 
nowe 512 364 168

Sprzedam mieszkanie 46m 2pok. Piastów, 
cegła, do rem. 510 000 066

Sprzedam mieszkanie 55 m  2 pok Milanówek 
do wprowadzenia 603 779 881

Sprzedam mieszkanie 48 m Grodzisk ładne 502 
255 137

Sprzedam mieszkanie Pruszków-Malichy 3 pok 
warto 738 97 90

Sprzedam mieszkanie Pruszków Faraona 74 m 
ładne 738 97 90

Sprzedam mieszkanie Pruszków Jasna 2 pok 
ciekawe 738 97 90

Sprzedam mieszkanie 45m 2pok. nowe, basen, 
umeblowane, 2001r 738 97 90

Sprzedam mieszkanie 57m 2pok. Tomcia 
palucha,  435tyś, 2001r 738 97 90 

Sprzedam mieszkanie 57m 2pok, skoroszewska, 
nowe, tanio!!!! 738 97 90

Nieruchomości – wynajmę

Poszukuję mieszkania do wynajęcia  1-2 
pokojowego, umeblowanego w Pruszkowie lub 
okolicach od zaraz. Tel. 511 905 344

Poszukuję mieszkania do wynajęcia  1-2 
pokojowego, umeblowanego w Pruszkowie lub 
okolicach od zaraz. Tel. 511 905 344

Poszukuję domu lub mieszkania do wynajęcia, 
Grodzisk lub okolice 516-269-515

Poszukuję mieszkania od zaraz Tel. 511 905 344

Nieruchomości – do wynajęcia

Budynek pod działalność gospodarczą w 
Sękocinie Nowym wynajmę (0) 889-351-131

Do wynajęcia pawilon handlowo-usługowy w 
Pruszkowie, 75m2 lub inne propozycje, Tel. 
601-328-100

Biura Ogłoszeń:

Pruszków, Osiedle Staszica

Biuro Reklamy, Al. Wosjka Polskiego 60

Tel/Fax: (22) 728 18 64

reklama@gazetawpr.pl

godz: 9:30 - 16:30

Pruszków - Centrum

Agencja In Form, ul. Berenta 8

Tel: (22) 758 49 99, Fax: (22) 435 79 99

in_form1@onet.pl; in_form1@wp.pl

godz: 9:00 - 16:00

Grodzisk Maz.

Agencja In Form, ul. Kościuszki 13/1

Tel: (22) 755 69 28, Fax: (22) 724 34 38

in_form@onet.pl;  in_form@wp.pl

godz: 9:00 - 16:00

Cennik Ogłoszeń:
Cena za jedno słowo:

1. Ogłoszenie zwykłe: 1 zł netto

2. Ogłoszenie wyróżnione: 2 zł netto

3. Ogloszenie w ramce: 3 zł netto

PRUSZKÓW
>> ul. Kościuszki 52

>> ul. Wojska Polskiego 31

>> ul. Kraszewskiego 43

>> ul. Kraszewskiego 1

>> ul. Trojdena 3

>> ul. Niepodległości 8

>> ul. Niepodległości 14

>> ul. Chopina 66

>> ul. Berenta 18

PODKOWA LEŚNA
>> ul.  Jana Pawła II 14

BRWINÓW
>> ul.  Kościuszki 1E

PIASTÓW
>> ul.  Sienkiewicza 62
>> ul.  Lwowska 16

PSS PRUSZKÓW

wakacyjna promocja!

od 100 lat łączymy tradycję z nowoczesnością
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RABATY DO 50 % 

OKNA  PCV, AL.      

VEKA, AVANTGARDE

(022) 353-86-10

(0) 661-826-920

BASPOL Sp. z o.o.
ul. Namysłowska 8

03-455 Warszawa
tel. 022 618 15 03
fax 022 618 41 97

biuro@baspol.com.pl

www.baspol.com.pl

- wykładanie niecek folią PVC i montaż urządzeń 
- uzdatnianie wody i serwis basenowy

WSZYSTKO DO BASENÓW

Firma oferuje:

 DOBÓR

MONTAŻ

  SERWIS

klimat yzacji do biur i mieszkań

tel.: 0 696 069 631

e-mail: klimatyzacja@mpmproduct.com.pl

JESTEŒMY BLISKO CIEBIE:

PIASTÓW - TESCO (PASA¯)
Al. Tysi¹clecia 7

Kom: 0-602-378-382

Godz. otwarcia: 

Pon-Sb: 10.00 - 20.00 

Nd: 10.00 - 18.00

MILANÓWEK - ANTENY SAT RTV GSM
ul. G³owackiego 21

Tel: (022)724 -96-66

Kom: 0-602-301-808

E-mail: anteny@nicram.com.pl
Strona: www.antenysat.pl

DOMUS
USŁUGI BUDOWLANE

- ocieplanie budynków 
- elewacje zewnętrzne 
- wykańczanie wnętrz 
- wylewki

kontakt: 

500 247 655
518 274 860 

domus2008@wp.pl

e-sklepy
strony www
systemy CMS

techarts.pl

Wydawnictwo: Wpr Media (Per Pedes) 

ul. Helenowska 16/48 05-804 Pruszków, 

e-mail: biuro@wprmedia.pl

www.wprmedia.pl

Dyrektor Zarządzający: Maciej Skoczylas

tel: (0) 604 481 482; 

e-mail: maciej.skoczylas@wprmedia.pl

Biuro Reklamy WPR 

Al. Wojska Polskiego 60A

tel:  (022) 728 18 64
reklama@gazetawpr.pl

Dyrektor: Radosław Majchrzak

Tel: (0) 600 924 925; 

Infolinia: (22) 728 18 64

E-mail: reklama@gazetawpr.pl

W numerze lipcowym publikują: 

Bogdan Skoczylas, Grzegorz Kostrzewa 

Zorbas, Jerzy Fijakowski, Piotr Iwicki, 

Jacek Wiśniewski, Milena Sołtysiak, 

Paweł Michewicz, Piotr Wróblewski, 

Filip Szklarzewski, Mirosław 

Szczepański, Janusz Tomaszewski

www.gazetawpr.pl
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