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drzwidrzwi
oknaokna
wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

aluminium, drewno, PCV, dachowe
rolety, moskitiery, 
ogrody zimowe
tel. (0-22) 425 58 82, kom. (0) 514 38 33 33 

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3 
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511-195-200

www.zaslaniamy.pl

ROLETY
materiałowe, dachowe, 
plisowane, rzymskie

˚ALUZJE
aluminiowe, drewniane

MOSKITIERY 
przeciw owadom

 z tym ogłoszeniem
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ROLETY

˚ALUZJE

MOSKITIERY 

Nowa siedziba Mazowsza otwarta
Cztery lata trwała budowa  
nowej siedziby Zespołu 
Mazowsze. Centrum Kultury 
Regionalnej „Matecznik”, taką 
nazwę będzie nosić obiekt, 
powstał dzięki środkom 
Samorządu Województwa 
Mazowieckiego oraz wsparciu 
unijnemu. Koszt inwestycji to ok. 
115 mln zł. 

Kompleks obiektów usytuowanych 
na terenie Pałacowo-Parkowego 
Zespołu Zabytkowego w  Karoli-
nie mieści nowoczesny wielofunk-
cyjny budynek teatru muzycznego 
z salą widowiskową i dużą sceną, 
przestronne sale prób: baletowe 
i muzyczne, sale ćwiczeń indywi-
dualnych, wygodne zaplecza z salą 
odnowy biologicznej, a nawet sau-
ną. Całość uzupełniać będzie za-
jazd z pomieszczeniami konferen-
cyjnymi oraz karczma serwująca 
tradycyjne regionalne dania pol-
skiej kuchni. 

CZYTAJ WIĘCEJ   S2

OTRĘBUSY/KAROLIN. W czwartek 15 października otwarto Centrum Kultury Regionalnej "Matecznik"

Referendum w Brwinowie - jaki sce-
nariusz wydarzeń czeka mieszkań-
ców gminy?   S3

Pruszków najczystszym miastem 
w Polsce - to hasło zaproponowa-
ne przez jednego z miejskich rad-
nych  S2

Nowe Aleje Jerozolimskie i pozosta-
łe inwestycje drogowe planowane w 
najbliższym czasie. Tylko w Gazecie 
WPR   S6-7

Wielkie zmiany w Grodzisku Mazo-
wieckim - powstanie nowy trakt 
pieszo-rowerowy, budynek prokura-
tury i sądu   S8

Informator kulturalny - kilkadziesiąt 
aktualnych zapowiedzi imprez, ka-
baretów, koncertów, przedstawień  
i innych wydarzeń w powiecie 
pruszkowskim i grodziskim    S10

W NUMERZE:

zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

• opieka pediatryczna dla wszystkich dzieci
• jedzenie przygotowywane przez kucharkę
• nauka języka angielskiego

     Tel: 0-601-989-473, www.tuptus.net.pl

• dyżury sobotnie
• zajęcia specjalistyczne
• dodatkowe atrakcje

otwarte 
w godz. 

7:00 - 18:00

otwarte 
w godz. 

7:00 - 18:00przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat

CENTRUM MODY w NADARZYNIE, AL. KATOWICKA 51,  05-830 NADARZYN

tel. 022 739 55 00  www.centrummody.com.pl
godz.otwarcia  pon-sob.: 10.00 - 18.00  ndz.: 10.00 - 15.00

ŚLUB? 
CEREMONIE? 
WAŻNE OKAZJE?

SAMOCHODY NA PODUSZKACH

Tel/Fax: 022 758 65 74 
Pruszków, ul.Domaniewska 8

www.sklep.intrak.com.pl
montaż, serwis

Pokonamy profesjonalnie każde uzależnienie

www.bormed.pl

Oferujemy odtruwanie po:
- ciągach alkoholowych
- substancjach psychoaktywnych jak heroina, mor�na, 

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

Stara Wieś, ul. Jemiołowa 70, 05-830 Nadarzyn
tel. (022) 739 94 71; kom. (0) 602 555 075

BIŻUTERIA SREBRNA 

PRUSZKÓW, UL. KRASZEWSKIEGO 41 
(RÓG Z UL. BOLESŁAWA PRUSA)

GALERIA 

KONKURSY SMS 
w tym tygodniu 
13 fantastycznych nagród 
specjalnie dla 
czytelników 
naszej gazety 
 S11


