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Grzegorz Kostrzewa-Zorbas
politolog, amerykanista, publicysta, 

przewodniczacy Stowarzyszenia “Ład na Mazowszu”, 

radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
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Opinie
Najbliższy dyżur radnego
09.09.2008, godz. 15:00 - 18:00 

W biurze redakcji Gazety WPR 

Pruszków, al. Wojska Polskiego 60

A Gustav 
może nam 
skoczyć

Jerzy Fijałkowski
artysta, aktor, publicysta,

dziennikarz radiowy

   etykieta 
zastępcza Kto pierwszy skorzysta 

na kulturze?
Parki kulturowe to pojęcie zupełnie 

nowe w Polsce, praktycznie nie znane 

i niedoceniane. Wprowadziła je ustawa 

o ochronie zabytków i opiece nad za-

bytkami z roku 2003. Jak widać ustawa 

obowiązuje już od kilku lat, ale zawod-

nicy spali na linii startu i wyścig tak 

naprawdę rozpoczął się dopiero teraz. 

Wpłynęła na to perspektywa unijnej 

nagrody, a z drugiej strony rosnąca 

świadomość zagrożenia jakie dla dzie-

dzictwa kulturowego stwarza „wolna 

deweloperka” i nieprzemyślane inwe-

stycje infrastrukturalne. Im szybszy 

rozwój gospodarczy, tym gorsze skutki 

przynosi bałagan i chaos przestrzenny. 

Na szczęście lokalne społeczności do-

stały nową mocną broń. Park kulturowy 

jest narzędziem ochrony dużo łatwiej-

szym do użycia niż Miejscowe Plany 

Zagospodarowania Przestrzennego, czy 

zmiany w studium zagospodarowania 

gminy, bo nie wymaga tak dużo czasu 

i kosztownych prac. Park kulturowy to 

droga ekspresowa do ochrony dziedzi-

ctwa kulturowego. Czym różni się park 

kulturowy od parku narodowego? Park 

kulturowy to obszar otoczony ochro-

ną, na którym działalność człowieka 

jest prawnie ograniczona tak, aby była 

zgodna z cennym charakterem terenu, 

aby ten charakter wzmacniała zamiast 

osłabiać i rozmywać. O ile parki narodo-

we tworzy państwo, to park kulturowy 

może utworzyć każda gmina uchwałą 

własnej rady, lub wspólnie wiele gmin 

zgodnymi uchwałami swoich rad. Park 

narodowy chroni przyrodę, park kultu-

rowy krajobraz z budynkami i cennymi 

miejscami. Rada każdej gminy może 

wybrać to, co najcenniejsze i stworzyć 

park kulturowy. Projekt uchwały o 

utworzeniu parku wymaga tylko opi-

nii wojewódzkiego konserwatora za-

bytków, a wojewódzcy konserwatorzy 

powinni wspierać każdą uzasadnioną 

próbę ochrony dziedzictwa. W naszym 

regionie pani Barbara Jezierska, nowy 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator 

Zabytków zachęca gminy Mazowsza 

do tworzenia parków kulturowych. 

Bardzo szybko przygotowuje się do 

utworzenia parku kulturowego gmi-

na Michałowice. Gmina jest bogata 

w kulturowe skarby takie jak miasto-

ogród Komorów i sławny dwór polski 

w Pęcicach. Pomysł utworzenia parku 

wyszedł od społeczności Komorowa, 

która poczuła się zagrożona wielkimi 

planami deweloperów. Park kulturo-

wy ułatwi ochronę miasta-ogrodu i 

dziedzictwa całej gminy. Będzie też 

promować Komorów i Michałowice na 

kulturalną atrakcję dla mieszkańców 

Metropolii Warszawskiej. Komorów 

był dotąd marką szeroko znaną. Nazwa 

gminy Michałowice może dorównać 

prestiżowi Komorowa, gdy będzie ko-

jarzyć się przede wszystkim z parkiem 

kulturowym, a dopiero w dalszej kolej-

ności z centrami logistycznymi i gęsto 

zabudowanymi osiedlami, które szyb-

ko powstają w innych częściach gminy 

poza planowanym parkiem. 

Inicjatywa michałowicka jest najbar-

dziej zaawansowana, ale jej naturalnym 

przedłużeniem mogą być parki kultu-

rowe w innych częściach pasma WKD 

i miast-ogrodów od Warszawy po 

Grodzisk Mazowiecki. Entuzjaści par-

ku kulturowego pojawili się już w dalej 

od Michałowic położonym Milanówku. 

Podkowa Leśna jest w jeszcze lepszej 

sytuacji, bo od dawna cały jej układ 

urbanistyczny jest wpisany na listę 

zabytków, a niedawno Rada Miejska 

uchwaliła Plan Zagospodarowania 

dla całego miasta-ogrodu zawierający 

szczegółowe i surowe standardy ochro-

ny jego charakteru w tym krajobrazu. 

Trzeba zauważyć, że dzięki surowej 

ochronie dziedzictwa nieruchomości w 

Podkowie nie są tańsze, lecz przeciwnie 

– najdroższe na Centralnym Mazowszu 

(nie licząc uzdrowiska Konstancin). 

Tworzenie parków kulturowych będzie 

podnosić wartość ziemi i domów. 

Warto więc przyjrzeć się swojej gminie. 

Popatrzeć w jej duszę. Czy aby nie ma 

w niej czegoś zasługującego na park 

kulturowy. Jeśli tak, pójdźmy z pomy-

słem na poważną rozmowę do naszych 

gminnych radnych.

 Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

Kto będzie pierwszy na mecie? Kto 

zdobędzie złoty medal? Nie, nie cho-

dzi o Igrzyska Olimpijskie, które się 

skończyły. Chodzi o to, która gmina 

stworzy pierwszy park kulturowy na 

Mazowszu. Zwycięzca może liczyć 

na fundusze Unii Europejskiej prze-

znaczone na ochronę i rozwój dzie-

dzictwa kulturowego.

JESIEŃ IDZIE PRZEZ PARK

„Jesień idzie przez park…” pojękiwały 
przed laty, chyba „Czerwone Gitary”. 
Zresztą co ja mówię, chyba. Na pew-
no to były „Czerwone Gitary”, bo nikt 
tak jak one pojękiwać nie potrafi ł z 
byle banalnego, dorocznie zdarzają-
cego się powodu. No, chyba że Piotr 
Szczepanik, który także z płaczem go-
nił kormorany. Ale potem został mi-
nistrem i przestał. Więc w tym roku, 
jak co roku jesień zaczęła iść przez 
park. Także przez pruszkowski park. A 
niejeden mamy. O dotychczas najbar-
dziej ulubionym, parku wokół Szpitala 
dla Psychicznie i Nerwowo Chorych 
w Tworkach pisałem w przeszłości 
niejednokrotnie i niewykluczone, że 
w przypadku braku tematów innych, 
jeszcze do niego powrócę. Zwłaszcza 
jeśli Pani Dyrektor tegoż szpitala nadal 
wyniośle milczeć będzie w sprawie hy-
drantu z dobrą wodą. Ale dziś o innym 
parku. Zdarzyło się bowiem, że prawie 
dwa lata temu zostałem bez pytania o 
zgodzę wpędzony w stan dziadowski 
przez syna i jego małżonkę. Słowem za 
ich sprawą zostałem dziadkiem wspa-
niałej Zuzi. Ja dziadkiem, a moja żona 
babcią. Dalsze konsekwencje stanu 
dziadowskiego są zaś takie, że czasami 
po zdeponowaniu dziecka u dziadków, 

ci drudzy ruszają z wnuczką lub wnu-
kiem na spacer. Także do parku. Także 
wtedy, gdy jesień przez niego idzie. Tak 
i my nagle znaleźliśmy się w Anielinie. 
Park Anielin, to park jeszcze przedwo-
jenny. Kiedyś znany z tego, że można 
było popływać po istniejących tam sta-
wach na łódkach, a zimą poślizgać się 
na łyżwach, bo wtedy jeszcze zimową 
porą woda w stawach zamarzała. A 
wieczorami, zwłaszcza latem i wczesną 
jesienią, potańczyć na dechach, przy 
dobrej orkiestrze i bufecie obfi cie za-
opatrzonym. Dziś po stawach, po de-
chach nie ma śladu ni popiołu, ale za 
to, gdy zobaczyłem place zabaw, jakie 
władza nasza pruszkowska dla swych 
najmłodszych potencjalnych wybor-
ców przygotowała, to nie ukrywam, że 
zrobiło to na mnie wrażenie. Kolorowo, 
gustownie, bezpiecznie. Z huśtawkami, 
drabinkami i domeczkami. Z piaskow-
nicami i ławeczkami dla wepchniętych 
w dziadostwo. Dla młodych oddzielnie 
i oddzielnie dla starszych. Pomyślałem 
sobie, że rad nie rad, jak zasługują to 
chwalić ich muszę. Pomyślałem także, 
że i oni są powoli do stanu dziadow-
skiego przymuszani, więc robią to tak-
że w swoim interesie. Tak czy inaczej, 
dopiero późnym latem, ale dobrze, że 
w ogóle, mamy gdzie z wnuczkami się 
udać. Jednak zbudować to jedna rzecz, 
ale i dbać o to, zwłaszcza jesienią i zimą 
także trzeba. Zobaczymy co z placów 
zostanie wiosną.
Tymczasem jak to ostatnio bywa w tym 
naszym subtropikalnym klimacie, który 
od paru lat mamy, a może w skutek tej 
idącej przez park jesieni, słodką zabawę 
w piaskownicy przerwała nam czarna 
chmura i taka pompa z nieba, że tylko 
przezorność nakazują postawić samo-

chód na parkingu przy Carrefourze, 
powstałym na gruzach kolejarskiej 
kultury pozwoliła nam nie zmoknąć do 
suchej nitki. Pompa trwała może pół 
godziny. Już wcześniej zachwycałem 
się asfaltem, gładziutkim jak miodzie, 
świeżo na ulicy Zimińskiej-Sygietyń-
skiej położonym, wyrwałem więc z ko-
pyta w kierunku domu, czyli do świateł 
na skrzyżowaniu z Wojska Polskiego, 
gdy wszystko, co napisałem wyżej o 
braku w Anielinie sadzawek i stawów, 
zacząłem uważać za niebyłe. Tylko 
dzięki nie najwyższym krawężnikom, 
woda stojąca na gładkim asfalciku nie 
wdzierała się do auta, bo rozpływała się 
na boki. Ludzie, jak można spieprzyć 
tak dobre wrażenie przez zatkaną stu-
dzienkę ściekową. Bo o istnieniu tam 
studzienki ściekowej dowiedziałem się, 
kiedy już, jak Noemu, wody opadły, a 
mnie udało się pokonać potop bez zala-
nia silnika. Już  słyszę jak moja miejska 
władza, o ile zechce coś powiedzieć, to 
mówi, że akurat to miejsce to skrzyżo-
wanie drogi powiatowej z wojewódz-
ką albo tak jakoś, ale dla mnie i reszty 
Pruszkowian, to tu krzyżują się dwie 
miejskie ulice i guzik nas to obchodzi. 
Po deszczu, zwłaszcza  półgodzinnym 
także.
 Nie ukrywam, że postawiwszy 
kopkę po poprzednim zdaniu, zawa-
hałem się czy zaczynać następne. Żeby 
nie wyjść na ignoranta, ciemniaka i nie 
patriotę co gorsza. Ale ponieważ przez 
wnuczkę mam ostatnio dość bliski kon-
takt z innymi mieszkańcami naszego 
miasta o zbliżonym do mnie wieku nie 
do końca sklerozą dotkniętych, więc 
zaryzykuję i zacznę. Ruszyłem na mia-
sto jakoś tak na parę dni przed końcem 
września. A tu widzę, że całe miasto to-

nie we fl agach państwowych. Czyżbym 
o święcie jakimś zapomniał? A przecież 
zapomnienie nie zwalnia z obowiązku, 
także fl agi państwowej wywieszenia 
Wracam więc do domu. Naradę rodzin-
ną zwołuję. Co to za święto na przeło-
mie sierpnia i września obchodzimy? 
Klęski w wojnie z Niemcami nigdy nie 
świętowaliśmy, choć klęski świętować 
lubimy. Do rocznicy napadu Ruskich, 
jeszcze trzy tygodnie, więc chyba też 
nie. Rok szkolny także przy fl agach na 
mieście nigdy się nie rozpoczynał. Pa-
trzę w internet, czy aby Pan Prezydent 
Kaczyński wraz z Instytutem Pamięci 
Narodowej, jakiego święta dzięki poli-
tyce historycznej nie ogłosił? Wycho-
dzi, że nie. Pobliskie daty w kalendarzu 
wszystkie są na czarno. Może więc Po-
rozumienie Sierpniowe i zwycięstwo 
Solidarności ma okrągłą rocznicę? Jed-
nak to nie było i chyba nie jest święto 
państwowe. Bo w takim Grodzisku fl ag 
państwowych nie ma. Przepytałem na 
okoliczność bliższych i dalszych znajo-
mych. A także zupełnie nieznajomych 
z placyku zabaw w Anielinie. I są dwie 
alternatywy jak mawiał pewien pan po-
seł. Albo fl agami państwowymi witamy 
otwarcie, po długich i ciężkich cierpie-
niach, toru kolarskiego i Mistrzostwa 
Europy w kolarstwie torowym. Albo, 
na co zezwala od chyba ubiegłego roku, 
uwolnienie fl agi państwowej i umożli-
wienie wciągania jej na maszt nawet z 
okazji urodzin najdroższej teściowej, 
miasto obchodzi np. urodziny Pana Pre-
zydenta. Naszego. Swojskiego. Tak czy 
inaczej, dobrze byłoby aby mieszańcy 
miasta udekorowanego świątecznie, 
wiedzieli z jakiej okazji dekoracja jest. 
Bo ja, być może w absolutnej nieświado-
mości, tym razem fl agi nie wywiesiłem.

Bolo Skoczylas
artysta plastyk, publicysta, 

redaktor naczelny WPR

  Jest, jak jest. Bo, gdyby miało być inaczej, 

to by było. Wakacje właśnie dobiegły do 

mety. Przeleciały jak huragan Gustav z 

Kuby nad Luizjanę. 

 Oba wspomniane wydarzenia spowo-

dowały wiele zamieszania. Głównie na 

drogach. Cele podróży były, co praw-

da, zupełnie odmienne, bo mieszkańcy 

Nowego Orleanu raczej wyjeżdżali ze 

swoich miejsc zamieszkania, a nasi ro-

dacy wracali, niemniej skutki ich gwał-

townych peregrynacji były, okazuje się, 

w obu przypadkach bardzo podobne. U 

nas nawet poważniejsze. Oczywiście nie 

mam na myśli rozwalonych domów, zala-

nych piwnic, czy zniszczonych upraw, bo 

choć o prymat w tej dziedzinie starały się 

nasze rodzime trąby powietrzne, to jed-

nak wyzwaniu nie sprostały. Natomiast, 

jeśli chodzi o wypadki drogowe żadne, te 

ich, Gustavy czy Katriny nie mają z nami 

startu. Liczba ofi ar wypadków na naszych 

drogach zdecydowanie przewyższyła wy-

nik amerykański. (!!!) Zadałem sobie trud 

porównania liczby ofi ar obu żywiołów. 

Zapewniam, że nie wliczałem w to do-

datkowego bonusa - liczby zatrzymanych 

podczas ostatniego weekendu kierowców, 

prowadzących pojazdy w stanie wska-

zującym na spożycie, bo 1,5 tys., to nie 

jest u nas jakiś szczególny wynik. Raczej 

co tygodniowa weekendowa norma. Na 

wyróżnienie zasługiwał pewien rolnik z 

lubelskiego, który, co prawda, nie wracał 

z wczasów ino z roboty i nie wynik był u 

niego jakiś szczególnie szokujący (zale-

dwie 3 promille) ale rzetelny stosunek do 

pracy. Zaorał był on mianowicie ok. 50 

m.b. asfaltu, bo przeoczył był, że ciagnie 

za sobą pług. Gdyby nasi rekordziści 

trenowali swoje umiejętności w ramach 

szkoły przetrwania na jakimś specjalnie 

urządzonym survivalu nawet bym o tym 

nie wspominał. Niech nawalą się jak gó-

ralski sąsiek i niech jadą. Ich wybór, ich 

ryzyko, ich strata. Ale dopóki takich udo-

godnień nie mamy, jestem za odbieraniem 

im możliwości uprawiania tej dyscypliny 

sportu. Pomimo światowych osiągnięć i 

znakomitych wyników. I tyle.

   A jak koniec wakacji, to i nowy rok 

szkolny. Tym razem bez rozszerzonych 

lektur i obowiązkowych mundurków, 

które w latach ubiegłych wywołały tyle 

zamieszania, na szczęście, stały się w 

szkole démodé. (centralny obciach). I 

bardzo dobrze, bo jak ktoś naprawdę 

lubi mundurki niech zgłosi się do woj-

ska, straży pożarnej albo najlepiej do 

policji. Są wakaty. Robota wprawdzie nie 

najlżejsza, ale za to zdrowa, bo często na 

świeżym powietrzu. Przyzwoite pobory, 

sorty, za którymi panny sznurem, a prze-

de wszystkim duże możliwości samoroz-

woju i emerytura już po 15. latach pracy.  

   Policyjni PR-owcy wymyślili nawet sto-

sowne hasło: „Zmień mundurek na mun-

dur”. Prawda, że zgrabne? Wołomin już 

się załapał, teraz kolej na Pruszków. 
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Na spotkanie z naszym reporterem przybyło kilkudziesięciu zbulwersowanych mieszkańców osiedla na Papierni.

Ok. 20. sierpnia otrzymaliśmy telefon 

od naszego czytelnika pana Władysła-

wa M. mieszkańca Malich. Prosił nas 

o interwencję w sprawie remontu pero-

nów na przystanku WKD Malichy. Pan 

Władysław twierdził, że osoby w star-

szym wieku (nie mówiąc już o osobach 

niepełnosprawnych) nie radzą sobie 

z samodzielnym wsiadaniem i wysia-

daniem do kolejki, ponieważ wysokość 

od peronu do najniższego stopnia wa-

gonu praktycznie im to uniemożliwia. 

Pół biedy, kiedy na przystanku znajdują 

się osoby, które pomogą mu w tej czyn-

ności, ale zdarzają się sytuacje, że na 

peronie nie ma nikogo i wtedy wejście 

do wagonu jest niemożliwe. Starszych 

osób mieszka w Malichach sporo, więc 

we własnym i ich imieniu prosi nas 

o interwencję. Na dowód, obiecał ze-

brać kilkadziesiąt podpisów. 

Skontaktowaliśmy się z panem Krzysz-

tofem Kuleszą, przedstawicielem War-

szawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o., 

który obiecał interwencję i pomoc. Już 

tego samego dnia otrzymaliśmy drogą 

mailową informację o planowanym 

przez WKD remoncie  peronów na 

przystanku Malichy i o terminie jego 

wykonania. Co więcej, obiecał również 

osobiście w rozmowie telefonicznej po-

informować o fakcie pana Władysława. 

Okazuje się, że można i rzeczowo i po-

ważnie traktować i pasażerów i swoje 

obowiązki. Dziękujemy!

Poniżej publikujemy jego odpowiedź, 

która mamy nadzieję zainteresuje 

wszystkich mieszkańców Malich ko-

rzystających z usług WKD.

„Szanowni Państwo,

 W odpowiedzi na zapytanie telefo-
niczne w sprawie problemów w ko-
rzystaniu z peronów przystanku oso-
bowego “Malichy” przez osoby starsze 
uprzejmie informuję, że wdrażany jest 
aktualnie program modernizacji tego 
przystanku, który będzie obejmował 
podwyższenie jego wysokości (o ok. 20 
cm) wraz z wymianą nawierzchni (z za-
chowaniem łagodnego spadku przynaj-
mniej z jednej ze stron - tak, jak ma to 
miejsce w modernizacjach wykonywa-
nych do tej pory). W bieżącym tygodniu 
planowane jest zakończenie procedury 
przetargowej w zakresie wyboru wyko-
nawcy prac. Biorąc pod uwagę dalsze 
niezbędne czynności formalne oraz 
okres przewidziany na realizację prac 
oddanie do użytku zmodernizowanej 
nawierzchni obydwu peronów przy-
stanku osobowego “Malichy” powinno 

nastąpić do końca miesiąca listopada br. 
(aczkolwiek niewykluczone jest zakoń-
czenie prac w terminie wcześniejszym).
  Według stanu na dzień dzisiejszy do-
stępność peronu z poziomu sąsiedniej 
ulicy Dolnej (bądź chodników) nie po-
winna budzić zastrzeżeń. Zgadzamy się 
natomiast, że aktualna wysokość pero-
nu może powodować trudności pod-
czas wsiadania do pociągów bądź wy-
siadania z nich (duża różnica pomiędzy 
poziomem peronu a krawędzią stopni 
w wagonie). Sądzimy jednak, że zapla-
nowana modernizacja wyeliminuje te 

problemy. 

Z poważaniem,

                                   Krzysztof Kulesza

PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. 

z o.o., 05-825  Grodzisk Mazowiecki, 

ul. Batorego 23” 

Będą nowe perony w Malichach

Chcą nas sprzedać
razem z blokami...

- To normalne, one się nas nie boją, przy-
zwyczaiły się, my też – mówi pan Henryk, 
mieszkaniec jednego z bloków. 

O takich miejscach mówi się mało ele-
gancko, że psy szczekają tu dupami. Ale 
na Papierni nie zawsze tak było. W cza-
sach niesłusznego systemu były to bloki 
zakładowe należące do Zakładów Na-
prawczych Taboru Kolejowego imienia 
Ho Chi Minha, słynnego wujaszka Ho, 
który patronował jednej z największych 
i najzamożniejszych fi rm w regionie. Lo-
katorzy do roboty mieli rzut beretem, bo 
za płot. Do miasta też chodziło się skró-
tem przez wiadukt nad torami. Zamożnie 
tu raczej nigdy nie bywało, ale przynaj-
mniej o pracę nikt się nie martwił. Pol-
ska rosła w siłę a ludziom w przyszłości 
miało się żyć dostatniej. I jakoś się żyło.

Aż przyszły słuszne przemiany ustrojo-
we. Poczuliśmy się wreszcie wszyscy we 
własnym domu. Wzięliśmy swoje sprawy 
w swoje ręce i postawiliśmy na prawa 
rynku. Potem było już tylko gorzej. Na 
początek zlikwidowano kładkę nad tora-
mi. Zakład powoli stawał się nierentowny, 
popadał w zadłużenie, aż w końcu wyzio-
nął ducha. Pozostały po nim Dulag, wspo-
mnienia lepszych czasów, trochę pamią-
tek i tak zwana masa upadłościowa: teren, 
hale, jakieś resztki wyposażenia i miedzy 
innymi te ich bloki. Aby spłacić wierzy-
cieli masą zajęli się syndykowie, a zakła-
dem nowy właściciel, spółka Millennium 
Logistic Parks. (Ale to temat na zupełnie 
inną bajkę)

Mieszkańcy bloków na Papierni mieszkali 
jak mieszkali. Część znalazła robotę u no-
wego właściciela, część przeszła na wcześ-
niejsze emerytury lub renty, część się prze-
kwalifi kowała, część pracę straciła.

Był nawet czas, że w ramach likwidacji za-
kładu zaproponowano lokatorom zakup 
zajmowanych przez nich lokali na prefe-
rencyjnych warunkach. Ludzie jak to lu-
dzie. Jedni chcieli kupić inni nie. Może nie 
mieli akurat pieniędzy a może po prostu 
myśleli, że jakoś to będzie. Część zainte-
resowanych wpłaciła nawet jakieś zaliczki 
na poczet czynności związanych z wy-
ceną i inwentaryzacją mieszkań. Później 
polityka fi rmy się zmieniła. „W związku 
z opracowaniem nowego planu urba-
nistycznego zagospodarowania ZNTK 
wstrzymujemy czynności związane ze 
sprzedażą mieszkań” czytamy w piśmie 
likwidatora z września 1998 roku.

   Usiłowano nawet zwrócić wpłaco-
ne wcześniej pieniądze, ale nie wszyscy 
chcieli się na ten zwrot zgodzić. Nowy 
właściciel Spółka Millenium Logistic 
Parks*, w pismach kierowanych do po-
szczególnych lokatorów stwierdziła, że 
nie jest zobowiązana do sprzedaży lokali 
na warunkach preferencyjnych (sierpień 
2007r.) Podobno zgodnie z obowiązującą 
ustawą. Kilka miesięcy później okazuje 
się, że właściciel byłego majątku ZNTK 

Papiernia, część dzielnicy Żbików czasy swojej świetności ma już dawno za sobą. 
Kawałek terenu zapomniany przez Boga i ludzi. Kilka starych bloków mieszkalnych 
z epoki wczesnego Gierka albo raczej Gomułki. Obok nadwątlony zębem czasu mu-
rowaniec, chyba jeszcze przedwojenny. W głębi kamienica-slums, która była w re-
jestrze zabytków, ale z jakichś powodów już jej tam nie ma. Została wykreślona. 
Może ktoś pomyślał, że i tak się zawali... Pejzaż uzupełniają rozsypujące się resztki 
komórek albo chlewików i przepełniony do granic wyobraźni pordzewiały konte-
ner, pełniący rolę śmietnika. W jego pobliżu przebiega nieźle wypasiony szczur.

po raz kolejny zmienił zdanie i chce po-
zbyć się kłopotu. Po prostu chce sprze-
dać teren i budynki. Razem z lokatorami. 
Skąd to wszystko wiemy? Ano stąd, że za-
niepokojeni o swoją przyszłość lokatorzy 
zawiadomili o fakcie naszą redakcję.

- Traktuje się nas jak powietrze, jak nie-
pełnosprawnych umysłowo, jak bydło. 
Nikt nie raczył nas nawet poinformować,  
mówi pani Anna, mieszkanka bloków. 
O zamiarze dowiedzieliśmy się z ogło-
szenia w prasie. Po prostu jeden z na-
szych sąsiadów przeglądając „Wyborczą” 
znalazł ogłoszenie, że obecny właściciel 
zamierza sprzedać całe osiedle… razem 
z nami. Mogłabym jeszcze zrozumieć, 
gdyby lokale były zadłużone, a nie są. 
Czyli nie wiadomo, o co, tak naprawdę, 
chodzi. A jak nie wiadomo, to domyślamy 
się, że o kasę.”

Pięć „wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych” przy Broniewskiego to 62 
mieszkania o łącznej powierzchni 3461 
m2, na działce (w użytkowaniu wie-
czystym) ok. 10 tys. m2. Przyjmijmy, że 
w każdym z nich zamieszkuje 3-4 osoby 
(a bywa więcej) – daje to liczbę ok. 200 
mieszkańców.

Co się z nimi stanie? Czy ewentualny 

nabywca podniesie im drastycznie opła-

ty za czynsz czy tylko za wodę (jak było 

w przypadku obecnego), czy będzie pró-

bować jakichś innych prawem dozwolo-

nych sztuczek, wobec których będą bez-

bronni? Czy miasto jest przygotowane do 

zapewnienia najemcom kilkudziesięciu 

lokali zastępczych? Co w tej sprawie robią 

radni? Z poinformowanych przez naszą 

redakcję kilku z nich, zareagował tylko 

jeden, a i to z innego okręgu wyborczego. 

Ci, którzy zabiegali o głosy mieszkańców 

Papierni wymawiali się brakiem czasu… 

Normalne, do wyborów jeszcze daleko. 

Uaktywnią się podczas kampanii. 

Termin składania ofert (14 dni od daty 

ukazania się ogłoszenia) właśnie mija. Na 

szczęście „Sprzedający” zastrzegł sobie 

możliwość odstąpienia od sprzedaży bez 

podania przyczyn. Pozostaje mieć nadzie-

ję, że ten warunek wykorzysta.   

                           Bolo Skoczylas 

Do sprawy wrócimy niebawem. Tymcza-

sem wydarzenia będziemy pilnie śledzić, 

tym bardziej, że ich rozwojem udało nam 

się zainteresować kilku posłów i senato-

rów RP.

Grupa MLP istnieje od 1998 roku i już 

dziś jest jedną z największych fi rm de-

weloperskich w Polsce. Grupa MLP to 

również dynamiczny inwestor, który z 

roku na rok poszerza swój zasięg, zajmu-

jąc najbardziej atrakcyjne lokalizacje w 

kraju – czytamy na jej stronie interneto-

wej fi rmy. Podkreślenia redakcji.

Kamienica skansen - podobno niegdyś zabytkowa. Dziś ruina. Śmietnik na Papierni to jeden wielki wstyd. Zapraszamy Sanepid.

0-22 758 86 91
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BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczna 
droga do szkoły

  Zaczyna się nowy rok szkolny i kolejna 

edycja akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. 

Policjanci i funkcjonariusze straży miej-

skiej zadbają, aby uczniowie bezpiecznie 

dotarli do szkół. Z policyjnych statystyk 

wynika, że w pierwszych dniach roku 

szkolnego odnotowuje się wzrost wypad-

ków i kolizji z udziałem dzieci, szczegól-

nie w okolicach placówek oświatowych. 

Dlatego tak ważne są przedsięwzięcia 

profi laktyczne, mające zapewnić bez-

pieczeństwo najmłodszym uczestnikom 

ruchu drogowego. W trosce o bezpie-

czeństwo uczniów wszystkich placówek 

oświatowych apelujemy do kierowców, 

którzy w najbliższych dniach znajdą się w 

pobliżu szkół, aby zachowali szczególną 

ostrożność. Przypominamy o obowiązku 

jazdy zgodnie z przepisami oraz koniecz-

ności stosowania się do poleceń wydawa-

nych przez osoby kierujące ruchem przed 

szkołami.

  Poniżej kilka rad, których bezwzględnie po-

winni przestrzegać uczniowie w drodze do 

szkoły i nie tylko:

1. Zawsze przechodź przez jezdnię w miej-

scach do tego przeznaczonych najlepiej na 

przejściach z sygnalizacją świetlną,

2. Zawsze przechodź przez jezdnię na zie-

lonym świetle – migające zielone światło 

powinno Cię zatrzymać,

Komunikat po XVII Sesji 
Rady Powiatu Pruszkowskiego

RADA POWIATU

W trakcie XVII Sesji Radni Powiatu 

Pruszkowskiego podjęli szereg uchwał 

m.in.:

* Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie zobowiązania wekslowego 

w celu realizacji umowy na udzielenie i 

obsługę kredytu bankowego długotermi-

nowego w kwocie 18 696 936 zł. Kredyt 

umożliwi sfi nansowanie planowanego 

defi cytu budżetowego oraz spłaty za-

ciągniętych wcześniej kredytów.

* Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie zobowiązań fi nansowych 

na okres przekraczający rok budżetowy 

w celu realizacji umów w ramach wydat-

ków bieżących, w związku z kończącym 

się okresem umowy na wykonanie i do-

stawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb 

Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

* Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie zobowiązań fi nansowych 

na okres przekraczający rok budżeto-

wy w celu realizacji projektu w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

l lutego 2008r. Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych ogło-

siła konkurs na składanie wniosków o 

dofi nansowanie ze środków europej-

skiego Funduszu Społecznego w ramach 

Priorytetu IX, Działanie 9.2. Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, mających 

na celu wzmocnienie atrakcyjności i 

podniesienie jakości oferty edukacyjnej 

szkół i placówek oświatowych prowa-

dzących kształcenie zawodowe, służą-

ce podniesieniu zdolności uczniów do 

przyszłego zatrudnienia. Opracowany 

projekt „Mobilni zawodowo i gotowi na 

nowe wyzwania” przewidziany jest do 

realizacji na lata 2008-2012. Biorąc pod 

uwagę możliwość pozyskania na w/w 

działania wysokiego dofi nansowania 

ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, korzyści wynikające z 

przystąpienia do konkursu wydają się 

niewspółmiernie wysokie w porówna-

niu z potrzebnym do realizacji projektu 

wkładem własnym. Wymagany do rea-

lizacji projektu wkład własny wynosi w 

kolejnych latach: 1.87538,27 w 2009r,  42 

535,27 w 2010r., 3.44777,48 w 2011r. 4. 

32 821,33 w 2012r.

 * Uchwałę w sprawie odwołania na 

wniosek Starosty  - Skarbnika Powiatu 

Pruszkowskiego p. Jacka Janowskiego, 

który złożył prośbę o rozwiązanie jego 

stosunku pracy z dniem 26.08.2008r. na 

zasadzie porozumienia stron w związku 

z przejściem na emeryturę.

* Uchwałę w sprawie powołania na stano-

wisko Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego 

p. Piotra Nogaja.

* Uchwałę w sprawie przyznania nagrody 

jubileuszowej Staroście Pruszkowskiemu, 

który prawo do nagrody jubileuszowej za 25 

lat pracy zawodowej Pani Elżbieta Smolińska 

nabywa w dniu 2. sierpnia 2008 r.

 26 sierpnia 2008 r

* Uchwałę w sprawie ustalenia najniż-

szego wynagrodzenia i wartości jedne-

go punktu dla Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

Mając na uwadze, iż w 2005 roku wy-

sokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę uległa znacznemu podwyższeniu 

oraz z uwagi na znaczny wzrost prze-

ciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

pracowników w gospodarce narodowej, 

przedstawiła propozycję podwyższenia 

wysokości najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego do poziomu 1.126,- zł. 

oraz wartości jednego punktu do po-

ziomu 9,-zł., z mocą obowiązywania od 

dnia l stycznia 2008 roku. Wnioskowany 

wzrost wyżej wymienionych parame-

trów pozwolić ma na przyznanie podwy-

żek wynagrodzeń pracownikom PCPR, 

na które w budżecie na 2008 rok zostały 

zabezpieczone środki fi nansowe.

* Uchwałę w sprawie skargi Pana 

Krzysztofa Eff enberga, złożonej  do 

Wojewody Mazowieckiego dotyczącej 

zaniechania działania przez Starostę 

Pruszkowskiego w sprawie uciążliwości 

hałasu Piastowskich Zakładów „Stomil”. 

Wojewoda Mazowiecki przekazał skargę 

do Rady Powiatu Pruszkowskiego, uzna-

jąc iż organem właściwym do rozpatrze-

nia jej skargi jest Rada Powiatu. Rada 

Powiatu przekazała skargę do Komisji 

Rewizyjnej.

W toku rozpatrywania skargi Komisja 

Rewizyjna, przeprowadziła postępowa-

nie wyjaśniające. Po wnikliwym przeana-

lizowaniu obszernej dokumentacji (31 

pism) zgromadzonej w powyższej spra-

wie Komisja stwierdziła, że Pan Krzysztof 

Eff enberg złożoną skargę otrzymał od-

powiedź, w której został poinformowany 

o przebiegu i wynikach postępowania 

wraz z wyjaśnieniem, że z dokumen-

tacji przesłanej przez Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska nie wynika, że skarżący jest 

stroną w toczącym się postępowaniu 

administracyjnym i dlatego nie był in-

formowany o podejmowanych czynnoś-

ciach. Tak więc Starosta Pruszkowski nie 

złamał przepisów Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego dotrzymał wymaga-

nych terminów. Pan Krzysztof Eff enberg 

skierował kolejną skargę do Wojewody 

Mazowieckiego, dotyczącą zaniechania 

działania przez Starostę Pruszkowskiego 

w tej samej sprawie. Z dokumentacji jed-

noznacznie wynika, że zgodnie z zapi-

sami ustawy Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. 

zm.) zostało z urzędu wszczęte postępo-

wanie administracyjne w sprawie wy-

dania decyzji o dopuszczalnym pozio-

mie hałasu dla Piastowskich Zakładów 

Przemysłu Gumowego „Stomil” Sp. z 

o.o. Postępowanie to zostało wdrożo-

ne na pięć miesięcy przed skargą Pana 

Krzysztofa Eff enberga zarzucającego 

Staroście Pruszkowskiemu bezczynność 

w sprawie. Postępowanie to toczy się 

zgodnie z prawem, z dotrzymaniem ter-

minów i przy uczestnictwie bezpośred-

nio zainteresowanych stron. Biorąc pod 

uwagę powyższe fakty oraz zawartość 

merytoryczną dokumentacji zgromadzo-

nej w postępowaniu administracyjnym 

Rada Powiatu Pruszkowskiego uznała 

powyższą skargę za bezzasadną.

* Uchwałę dotyczącą  skargi Pani Danuty 

Jaśkiewicz Dyrektora Zespołu Tańca 

Ludowego „Pruszkowiacy” na działal-

ność Starosty i Wicestarosty, i zarzutu na 

bezprawne pozbawienie Zespołu Tańca 

Ludowego „Pruszkowiacy” możliwości 

działalności kulturalnej, wynikającej z 

pozbawienia zespołu siedziby do prowa-

dzenia działalności. 

Rada Powiatu przekazała skargę 

Pani Danuty Jaśkiewicz do Komisji 

Rewizyjnej, która w toku jej rozpatry-

wania ustaliła, że: ZTL „Pruszkowiacy” 

prowadził działalność (próby, ćwiczenia 

choreografi czne) w lokalu położonym 

na I piętrze byłego budynku - siedziby 

Starostwa Powiatowego. Rada Powiatu 

Pruszkowskiego Uchwałą Nr VIII/81/07 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. wydała posta-

nowienie o budowie nowego obiektu-sie-

dziby Starostwa Powiatowego. W dniu 

24.09.2007 r. pismem Nr BZ.0715/102/07 

Starosta Pruszkowski poinformował 

Prezydenta Miasta Pruszkowa (będące-

go organem założycielskim Zespołu) iż: 

Powiat Pruszkowski otrzymał decyzję na 

rozbiórkę istniejącego budynku Starostwa 

i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego na 

posiedzeniu w dniu 5 września 2007 r. 

Uchwałą Nr 49/534/07 uruchomił po-

stępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, w trybie przetargu nie-

ograniczonego na „ Budowę budynku 

Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 

przy ul. Drzymały 30”. W związku z 

tym Starosta zwróciła się do Prezydenta 

Miasta Pruszkowa o przeniesienie do 

dnia 15 listopada 2007 r. Zespołu Tańca 

Ludowego „Pruszkowiacy” do innej sie-

dziby. Dotychczasowy budynek siedziby 

Starostwa nie spełniał wymogów budyn-

ku użyteczności publicznej. Z uwagi na: 

zbyt małą ilość i powierzchnię pomiesz-

czeń, brak ciągów ewakuacyjnych, brak 

odpowiednich zabezpieczeń przeciwpo-

żarowych oraz konieczność rozlokowa-

nia poszczególnych jednostek organiza-

cyjnych powiatu w pięciu, często znacz-

nie oddalonych od siebie, miejscach 

miasta Pruszkowa. Sytuacja powodowa-

ła duże niedogodności i utrudnienia dla 

mieszkańców powiatu. Rada Powiatu 

podjęła decyzję o budowie nowej siedzi-

by Starostwa. Biorąc pod uwagę powyż-

sze fakty Rada Powiatu Pruszkowskiego 

uznała skargę za bezzasadną.

Radni wysłuchali sprawozdania z dzia-

łalności Powiatowego Urzędu Pracy do-

tyczącego programu aktywizacji zawo-

dowej osób niepełnosprawnych a także 

informacji o pracy Zarządu Powiatu 

Pruszkowskiego w okresie od 5 czerwca 

do 13 sierpnia 2008 r.

3. Przed wejściem na jezdnię - nawet gdy 

jest sygnalizacja świetlna - spójrz w lewo i w 

prawo, i dopiero po upewnieniu się, że nie 

zbliża się żaden pojazd, możesz przejść na 

drugą stronę

4. Przez jezdnię przechodź zdecydowanym 

krokiem, nie możesz przebiegać przez jezd-

nię,

5. Nie wchodź na jezdnię bezpośrednio zza 

samochodu lub innej przeszkody,

6. Pamiętaj - przejście dla pieszych nie jest 

miejscem zabawy; spychanie na jezdnię 

koleżanki lub kolegi może się skończyć tra-

gicznie,

7. Poza terenem zabudowanym zawsze idź 

lewą stroną drogi (poboczem), abyś widział 

pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka,

8. Na ubraniu lub tornistrze noś znaczki 

odblaskowe, dzięki którym będziesz wi-

doczny.

9. Przechodząc przez przejazdy kolejowe 

sprawdź, czy nie nadjeżdża pociąg. Nigdy 

nie przechodź, gdy zapory są opuszczone.

Wszystkim uczniom bezpiecznej dro-

gi do szkoły życzy Starosta Powiatu 

Pruszkowskiego

  Już po raz dziewiąty organizowana jest w 

naszym powiecie akcja „Sprzątanie Świata”. 

Jak w poprzednich latach, każdy może w 

niej uczestniczyć. Zapraszamy więc wszyst-

kich chętnych. Zapewniamy worki i rękawi-

ce dla uczestników.

W akcji „Sprzątanie Świata” nie chodzi tu o 

samo tylko sprzątanie. Równie ważne jest, 

aby - w harmonii z naturą - podejmować 

świadome decyzje o tym, co robić z wytwa-

rzanymi przez siebie śmieciami. Jednym z ce-

SPRZĄTANIE ŚWIATA
lów więc m.in. stworzenie w społeczeństwie 

atmosfery aprobaty dla postaw, przyjaznych 

ochronie środowiska naturalnego oraz z 

drugiej strony - potępianie takich zachowań, 

jak wyrzucanie śmieci do lasu, czy spusz-

czanie szamba do rowu melioracyjnego. 

  Uczestnicy akcji „Sprzątanie Świata”, za 

aktywny udział zostaną nagrodzeni dar-

mowymi sadzonkami drzewek. Zwycięskie 

sołectwo, dodatkowo, będzie mogło przez 

rok korzystać z darmowego kontenera na 

odpady. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebo-

wań na worki i rękawice oraz na drzewka do 

nasadzeń i poinformowania o tym starosty, 

za pośrednictwem Danuty Orzyłowskiej 

z Wydziału Ochrony Środowiska, (tel. 

kontaktowy:  022 738 15 43). Przy zgło-

szeniu zapotrzebowania należy wskazać 

miejsce nasadzeń. Więcej informacji o 

akcji „Sprzątanie Świata” pod adresem:

               www.naszaziemia.pl

Fundacja Kronenberga organizuje czwartą edycję konkursu o tytuł 

„Mikroprzedsiębiorcy Roku”. Do konkursu może przystąpić przedsiębiorca, któ-

ry zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans 

roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Jeśli:

- Prowadzisz fi rmę, która dobrze się rozwija,

- Zatrudniasz mniej niż 10 pracowników,

- Masz roczne obroty do 2 mln. Euro.

Pula nagród - 100 tysięcy zł
Termin zgłaszania nominacji do konkursu upływa 12. września 2008 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przystąpienia do konkursu:

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6158.htm 

Ponadto przedsiębiorcy muszą spełniać wymogi poszczególnych kategoriiach:

GŁÓWNEJ 

- przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1. czerwca 2006 roku.

BEGINNERS 

- przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1. stycznia 2008 

i nie ukończyli 32 lat.

MIKRO

 - dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli działalność przed 1. czerwca 2006 roku, 

zatrudniają nie więcej niż 3. pracowników, a ich dochód nie 

przekroczył 500 000 zł w roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu.

Kryteria oceny:
Jury Konkursu przy ocenie zgłoszeń będzie brało pod uwagę min.:

- pomysł i okoliczności powstania fi rmy,

- sposoby przezwyciężenia problemów przy tworzeniu i rozwoju fi rmy,

- podejmowanie nowatorskich rozwiązań i działań,

- wykorzystanie umiejętności własnych,

- umiejętność pozyskiwania środków fi nansowych,

- zdolność dostosowania słabych i mocnych stron fi rmy do istniejących szans i zagrożeń.

Zgłoszenia inicjatyw mikroprzedsiębiorczości można przesyłać do dnia: 

12. września 2008 r. w jedynej z trzech kategorii: Głównej, Beginners oraz Mikro.

SZANSA DLA TWOJEJ FIRMY 
zdobądź  tytuł:

Mikroprzedsiębiorcy Roku 2008



Konkursy 

Wpr37 • 5 Września 2008 • Gazetawpr.pl     Strona 5

Konkurs fotograficzny: Powiat w Obiektywie

REGULAMIN:

1. Organizatorem Konkursu Fotografi c-

znego jest Starosta Pruszkowski oraz 

gazeta WPR

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby 

pełnoletnie oraz młodzież szkół gim-

nazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Konkurs ma zasięg powiatowy.

4. Tematyka zdjęć powinna być powiązana 

z tematem głównym konkursu „Powiat 

Pruszkowski w obiektywie”. Liczymy na 

fotografi e przedstawiające życie codzi-

enne mieszkańców, architekturę, pejzaż, 

wydarzenia, sport itp. 

5. Technika prac jest dowolna.

6. Prace konkursowe należy złożyć w 

oznaczonych i zapieczętowanych kop-

ertach do dnia 24. września 2008 r. 

7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza 

akceptację jego warunków, wyrażonych 

w niniejszym Regulaminie. Autorzy 

prac nagrodzonych i wyróżnionych 

udzielają zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie w/w prac na publikację 

w mediach patronujących imprezie 

oraz w wydawnictwach związanych z 

działalnością promocyjną Starostwa.

8. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu 

zdecyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa, której werdykt jest ostatec-

zny i prawnie wiążący, nie przysługuje 

od niej odwołanie.

9. Uczestnik Konkursu ponosi pełną 

odpowiedzialność za wady prawne 

dzieła zgłoszonego do konkursu.

INFORMACJE DODATKOWE:

10. Każdy uczestnik może nadesłać do 5-

ciu wykonanych przez siebie fotografi i. 

Mogą to być zdjęcia pojedyncze bądź 

cykle zdjęć.

11. Akceptowane są: Odbitki na pa-

pierze fotografi cznym w formacie nie 

mniejszym niż 13x18 cm i nie większym 

niż 20x30 cm.

12. Każda odbitka powinna być opatrzo-

na na odwrocie: 

a/ godłem i tytułem

b/ w osobnej, dołączonej kopercie, 

oznaczonej tym samym GODŁEM pow-

inny znaleźć się: imię i nazwisko autora, 

adres, telefon i ew. adres e-mailowy

c/mile widziane będzie również podanie 

przez uczestnika konkursu informacji 

o: rodzaju użytego aparatu, obiektywu 

i fi lmu, oraz parametrach ekspozycji 

(przysłona, czas) a także dodatkowe dane 

techniczne (zastosowanie fi ltra, statywu, 

lampy błyskowej, itp.)

13. Prace należy przesyłać lub dostarczyć 

osobiście na adres: Starostwo Powi-

atowe w Pruszkowie ul. Staszica 1 

pok. 4 lub pok.6, lub Redakcja WPR, 

Al. Wojska Polskiego 60 z dopiskiem: 

Konkurs „Powiat W Obiektywie”

14. Termin nadsyłania prac upływa w 

dniu 24 września 2008 r. Decyduje data 

dotarcia prac do siedziby organizatora. 

Prace, które przysłane zostaną po termi-

nie nie będą brały udziału w konkursie

15. W konkursie mogą brać udział jedynie 

prace wcześniej nie publikowane ani nie 

nagrodzone w 

innych konkur-

sach.

1 6 . W z i ę c i e 

udziału w 

Konkursie jest 

r ó w n o z n a c -

zne z 

w y ra żen iem 

zgody na 

w y ko r z y s t a -

nie danych 

osobowych uc-

zestnika zgod-

nie z przepisami 

ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych 

osobowych o ile 

dane takie będą ujaw-

niane w toku Konkursu 

i w związku z jego prze-

biegiem. Zgodnie z art. 24 

ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organiza-

tor Konkursu informuje uczestników 

Konkursu, że ich dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane na 

podstawie wyrażonej dobrowolnie 

przez uczestnika Konkursu zgody, w 

siedzibie Organizatora, wyłącznie w 

związku z wykonaniem postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz infor-

macji o kolejnych akcjach i konkursach 

organizowanych przez Organizatora 

konkursu. Każdy z uczestników ma 

prawo wglądu do swoich danych oraz 

ich poprawiania. 

Z okazji obchodów 10-lecia istnienia Powiatów Polskich Starosta Pruszkowski i Gazeta WPR ogłaszają: 

Celem konkursu jest wywołanie i pobudzenie umiejętności indywidualnego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość: 

zaprezentowanie regionu, jego charakterystycznych miejsc, życia mieszkańców, ich dokonań, pasji i dnia codzien-

nego.  Do udziału w konkursie zapraszamy szczególnie młodzież szkół gimnazjalnych i średnich oraz wszyst-

kich tych mieszkańców, którzy chcieliby spróbować swoich sił w twórczym kreowaniu wiz-

erunku swojego otoczenia, miejsca zamieszkania, regionu, swojej „Małej Ojczyzny”.

17. Prace nadesłane na konkurs nie 

będą zwracane.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

18. Ocena prac przez Komisję Konkursu 

nastąpi do dnia 26. września 2008 roku. 

19. Wyniki konkursu zostaną podane na 

stronie internetowej: www.powiat.prusz-

kow.pl, oraz  na łamach czasopisma WPR 

Województwo Powiat Region i na stronie 

internetowej www.gazetawpr.pl.

20. Zwycięzcy Konkursu zostaną powi-

adomieni przez organizatora mailowo 

albo telefonicznie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

21. Uroczyste rozdanie nagród przez 

Starostę Pruszkowskiego, wraz z wystawą 

najlepszych i wyróżnionych  prac.

22. Organizator przewiduje nagrody 

rzeczowe o równowartości:

- 5000 zł za 1 miejsce 

- 3000 zł za 2 miejsce 

- 2000 zł za 3 miejsce 

oraz wyróżnienia 

23. Organizator Konkursu zastrzega so-

bie prawo innego podziału nagród oraz 

przedłużenia terminu konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn niezależnych od 

organizatora.

Konkurs: Gazeta Powiatowa pod patronatem Starosty Pruszkowskiego
REGULAMIN:

1. Organizatorem konkursu „gazeta powia-

towa”, zwanego dalej konkursem są: Staro-

sta Pruszkowski oraz Gazeta WPR

2. Celem konkursu jest przygotowanie me-

rytoryczne i grafi czne „Gazety Powiatowej” 

w oparciu o wydarzenia z terenu Powiatu 

Pruszkowskiego. 

3. W konkursie udział biorą szkoły ponad-

gimnazjalne z terenu Powiatu Pruszkow-

skiego.

4. Każdą szkołę reprezentuje drużyna z 

opiekunem, w skład której może wejść od 3 

do 5 uczniów. Opiekun bierze odpowie-

dzialność za stronę merytoryczną „Gazety 

Powiatowej”.

5. Uczestnicy konkursu wykonują pracę 

zespołową, polegającą na przygotowaniu 

projektu „Gazety Powiatowej”. Zakres te-

matyczny „Gazety Powiatowej” obejmuje: 

historię Powiatu, aktualne wydarzenia z te-

renu powiatu, wydarzenia historyczne, do-

tyczących terenu powiatu pruszkowskiego. 

8. Format makiety: A3 (297 x 210 mm), 

Ilość stron: 8, Kolor: RGB

Technika wykonania: plik PDF oraz wy-

druk makiety w kolorze.

9. Prace konkursowe należy przeka-

zać w zapieczętowanych kopertach 

do dnia 23. września 2008 r. do Biura Za-

rządu Powiatu Starostwa Powiatowego 

w Pruszkowie, ul. Staszica 1.

10. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu za-

decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa. Decyzja Komisji jest osta-

teczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

11. Kryteria oceny: zawartość merytorycz-

na, układ grafi czny, innowacyjność za-

stosowanych technik grafi cznych, ogólne 

wrażenie artystyczne.

12. Rozstrzygnięcie konkursu oraz roz-

danie nagród nastąpi w dniu 29. września 

2008 r. w Liceum Ogólnokształcącego im. 

T. Kościuszki w Pruszkowie, ul. Kościuszki 

38.

13. Trzy najlepsze prace zostaną na-

grodzone, nagrodami rzeczowymi. 

Pula nagród do podziału: 

za I miejsce – 10 000 zł. 

za II miejsce -   7 000 zł. 

za III miejsce - 5 000 zł. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają 

pamiątkowe upominki.

14. Laureaci konkursu zrzekają się praw 

autorskich do swoich prac i przekazują 

je na rzecz Powiatu Pruszkowskiego, po 

rozstrzygnięciu konkursu. 

15. Wyniki konkursu oraz nagrodzone pra-

ce zostaną opublikowane na stronie inter-

netowej Starostwa Powiatu Pruszkowskie-

go: www.powiat.pruszkowski.pl

16. Zwycięska praca zostanie opublikowa-

na w formie specjalnego dodatku-insertu 

nazwie „Gazeta Powiatowa” jako intergral-

na część gazety WPR

17. Dodatkowo drużyna i opie-

kun zostaną zaproszeni na spotka-

nie robocze do redakcji gazety WPR.  

Celem spotkania będzie umożliwienie ze-

społowi poznania procesu tworzenia i wy-

dania gazety a także wzięcia w nim czynne-

go udziału. Członkowie wraz z opiekunem 

zostaną włączeni w skład nadzwyczajnego 

zespołu redakcyjnego gazety WPR i wspól-

nie z jego stałym zespołem współtworzyć 

będą jej nadzwyczajny dodatek o nazwie 

„Gazeta Powiatowa”. Zakres czynności 

obejmować będzie: uczestnictwo w kole-

gium redakcyjnym, redagowanie tekstów, 

selekcję materiałów grafi cznych i fotogra-

fi i, przygotowanie i obróbkę materiałów 

do potrzeb prasowych, makietowanie i 

złamanie stron, uczestnictwo w tworze-

niu kolumn wydawniczych, ostateczną 

korektę i próbny wydruk stron gazety. 

Wszyscy   biorący udział w procesie 

wydania gazety otrzymają pisem-

ne zaświadczenia o odbyciu stażu 

dziennikarskiego w naszej redakcji.

Dodatkowe informacje na temat kon-

kursu można uzyskać pod nr telefonu 

0-22 738 14 46
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Krótko z regionu...

20. sierpnia sąd w Pruszkowie przy-

chylił się do wniosku Policji o zasto-

sowanie  3 -miesięcznego aresztu dla 

Magdaleny J., podejrzanej o oszuka-

nie klientów prowadzonej przez sie-

bie placówki bakowej na blisko 177 

tyś. zł. 

Małgorzata J. od października 2007r., 

pracując w jednej z pruszkowskich 

agencji bankowych przestała księgować 

przyjmowane opłaty za mieszkanie. 

W ten sposób oszukała bardzo wielu 

klientów na kwotę prawie 177 tysięcy 

złotych. Kiedy w styczniu 2008r. 

zaniepokojeni klienci zaczęli składać 

skargi do placówki, kobieta zasłaniając 

Pruszków: Oszustka bankowa w areszcie

Pruszków: Parkuj i jedź

się chorobą, „ukryła” się w szpitalu. 

Po ofi cjalnym zawiadomieniu o 

popełnieniu przestępstwa złożonym 

przez pokrzywdzonych, Małgorzata 

J. zniknęła. Funkcjonariusze sekcji 

dw. z przestępczością gospodarczą 

przeprowadzili czynności operacyjne, 

które doprowadziły do jej zatrzymania 

w poniedziałek 18.08.2008r. Skierowany 

do sądu wniosek o zastosowanie 

tymczasowego aresztowania został 

pozytywnie rozpatrzony. Magdalenie J. 

za przywłaszczenie mienia w znacznych 

rozmiarach grozi do 10. lat pozbawienia 

wolności.

Milena Sołtysiak

28. sierpnia przy pruszkowskiej sta-

cji kolejowej PKP otworzono parking 

typu “parkuj i jedź” na 130 miejsc sa-

mochodowych. 

Od kiedy dojazd z Pruszkowa do cen-

trum Warszawy samochodem zaczął 

zajmować grubo ponad godzinę, bardzo 

wielu kierowców postanowiło skorzy-

stać z pociągów. Wokół stacji kolejowej 

zaczęły pojawiać się dziesiątki aut, które 

nie zawsze zaparkowane były w dozwo-

lonych miejscach. W związku z rosnącą 

liczbą samochodów, spółka PKP S.A. 

postanowiła wybudować w Pruszkowie 

przy stacji parking typu “parkuj i jedź” 

na ponad 130 miejsc. 

Na zlecenie spółki PKP S.A. plac po daw-

nych magazynach wyłożono betonową 

kostką i ogrodzono. Kosztowało to 2 mln 

zł. Teren będzie strzeżony i monitorowa-

ny za pomocą kamer. Do końca wrześ-

nia korzystać z niego mogą posiadacze 

biletów okresowych i jednorazowych 

wszystkich przewoźników kolejowych, 

a także Zarządu Transportu Miejskiego. 

Od października trzeba będzie jednak 

dokupić bon parkingowy za kilkadziesiąt 

złotych. 

Tak dobrych informacji nie usły-

szą mieszkańcy m.in. Brwinowa, 

Celestynowa, Ożarowa Maz., Piaseczna 

czy Legionowa. Tam budowa parkingów 

zdecydowanie się przedłuża. Pierwsze 

parkingi miały być oddane już w maju, 

jednak do tego nie doszło. Sprawa ma 

wkrótce zostać wyjaśniona, ale kierowcy 

nadal nie wiedzą kiedy będą mogli z nich 

korzystać.

Pocieszyć ich może fakt, że jest szansa, 

aby w listopadzie na trasie z Pruszkowa 

do Sulejówka pasażerowie pociągów 

mogli korzystać z biletów warszawskiej 

komunikacji miejskiej. Liczymy, że za-

powiedzi Kolei Mazowieckich dojdą do 

skutku.

MS

W dniu 6 sierpnia 2008r. weszła w życie 

ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o szczególnych 

rozwiązaniach dla podatników uzyskują-

cych niektóre przychody poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143 

poz.894) tzw. ustawa abolicyjna.

Ustawa dotyczy osób fi zycznych, które w 

okresie od 2002 do 2007 roku uzyskiwały 

dochody (przychody) wymienione w art.12 

ust.1, art.13 i art.14 ustawy o podatku do-

chodowym od osób fi zycznych np. przy-

chody z pracy, przychody z umów zleceń i 

o dzieło, przychody z działalności gospo-

darczej (w tym opodatkowane w formie ry-

czałtu od przychodów ewidencjonowanych 

i stawki liniowej 19%), oraz dochody (przy-

chody) z praw majątkowych w zakresie 

praw autorskich i praw pokrewnych.

Przepisy ustawy stosuje się do wyżej wymie-

nionych przychodów, do których zastoso-

wanie miała metoda unikania podwójnego 

opodatkowania wymieniona w art.27 ust.9 

lub ust. 9a ustawy  o podatku dochodowym 

od osób fi zycznych tj. metoda proporcjo-

nalnego zaliczenia.

Przepisów ustawy nie stosuje się do docho-

dów (przychodów) uzyskanych w krajach 

bądź terytoriach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową tzw. rajach podat-

kowych.

Podatnicy, którzy dokonali rocznego rozli-

czenia i wpłacili należny podatek, składają: 

1. PIT-AZ wniosek o umorzenie zaległości 

podatkowej lub zwrot podatku - odrębne 

Abolicja podatkowa
dla każdego roku podatkowego,

2. AZ-O oświadczenie potwierdzając uzy-

skanie przychodów z pracy oraz zapłatę 

podatku za granicą -  odrębne dla każdego 

roku podatkowego.

Podatnicy, którzy nie wykazali uzyskanych 

za granicą dochodów, składają:

1. PIT-AZ wniosek o umorzenie zaległości 

podatkowej lub zwrot podatku -  odrębne 

dla każdego roku podatkowego,

2. AZ-O oświadczenie potwierdzając uzy-

skanie przychodów z pracy oraz zapłatę 

podatku za granicą -  odrębne dla każdego 

roku podatkowego,

3. zeznanie podatkowe za rok podatkowy, 

którego dotyczy wniosek, na formularzu 

obowiązującym za dany rok, oraz podat-

kiem obliczonym według zasad wynika-

jących z obowiązujących w danym roku 

umów o unikaniu podwójnego opodatko-

wania.

Podatnicy, którzy nie wykazali wszystkich 

uzyskanych za granicą dochodów składają:

1. PIT-AZ wniosek o umorzenie zaległości 

podatkowej lub zwrot podatku -  odrębne 

dla każdego roku podatkowego,

2. AZ-O oświadczenie potwierdzając uzy-

skanie przychodów z pracy oraz zapłatę 

podatku za granicą -  odrębne dla każdego 

roku podatkowego,

3. korektę zeznania podatkowego za rok 

podatkowy, którego dotyczy wniosek, na 

formularzu obowiązującym za dany rok, 

oraz podatkiem obliczonym według zasad 

wynikających z obowiązujących w danym 

roku umów o unikaniu podwójnego opo-

datkowania.

Terminy składania wniosków:

1.wniosek dotyczący 2002 roku nale-

ży złożyć w terminie do 6 października 

2008r.

2. wniosek dotyczący lat 2003 -2007 nale-

ży złożyć w terminie do 6 lutego 2009r.

Kwotę podatku podlegającego zwrotowi 

lub umorzeniu określi urząd skarbowy w 

formie decyzji.

Do podatników prowadzących działal-

ność gospodarczą, umorzenie zaległości 

lub zwrot podatku stanowią pomoc de 

minimis. 

Powyższa ustawa ma zastosowanie do do-

chodów osiągniętych między innymi:

Wielkiej Brytanii, Szwecji, Rosji, Stanów 

Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Danii, 

Austrii, Australii, Finlandii, Chile, Gruzji, 

Egiptu, Iranu, Kazachstanu, Kirgistanu, 

Korei Południowej, Macedonii, Malezji, 

Mołdowy, Syrii, Tadżykistanu,Uzbekista

nu, Armenii – oraz do państw, z którymi 

Polska nie zawarła umów o unikaniu po-

dwójnego opodatkowania.

Więcej informacji na temat „abolicji po-

datkowej” można uzyskać na stronach 

internetowych Ministerstwa Finansów     

w w w . m f . g o v . p l / u l g a n a p o w r o t

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystę-

pują do kolejnego etapu modernizacji li-

nii kolejowej Warszawa - Łódź, na odcin-

ku Warszawa Zachodnia - Skierniewice 

(na odcinku Warszawa - Grodzisk Maz. 

zmodernizowane zostaną tory daleko-

bieżne). 

Modernizacja ma na celu dostosowanie 

Pruszków: Bezpłatne badania
W ramach festynu miejskiego „Żegnaj 

lato na rok…” 6. września, w godzinach 

od 12:00 do 18:00 na stadionie “Znicz” 

w Pruszkowie zostaną przeprowadzone 

bezpłatne badania i konsultacje lekar-

skie zorganizowane przez pruszkowski 

Szpital Kolejowy. 

Program SP ZOZ Szpitala Kolejowego 

im. Włodzimierza Roefl era w Pruszkowie 

jest skierowany do społeczeństwa wo-

jewództwa mazowieckiego  i obejmuje 

działania z zakresu promocji zdrowia 

i zdrowego trybu życia. Podczas akcji 

będą wykonywane profi laktyczne bada-

nia lekarskie a także cykl edukacyjnych 

pogadanek i pokazów z możliwością uzy-

skania porady i niezbędnych materiałów 

informacyjnych.

Na badanie lub konsultację lekarską na-

leży zgłosić się z dowodem osobistym 

lub innym dokumentem posiadającym 

nr PESEL. 

MS

Mory: Nowy węzeł komunikacyjny
Od 01.09.2008 r. rusza budowa wiaduktu 

nad drogą krajową nr 2 w miejscowości 

„Mory”. Prace prowadzone są w związ-

ku z budową drogi ekspresowej S-8 na 

odcinku od węzła „Konotopa” do węzła 

„Prymasa Tysiąclecia”. 

Prace przy konstrukcjach żelbetonowych 

i wszelkie roboty betoniarskie prowa-

dzone będą przez 24 godziny na dobę z 

wyłączeniem niedziel i świąt. 

Wykonawca inwestycji przeprasza za 

utrudnienia w ruchu drogowym, spowo-

dowane prowadzonymi pracami. 

MS

linii do prędkości 160 km/h dla pociągów 

pasażerskich, co skróci w znacznym stop-

niu czas podróży pomiędzy Warszawą 

Centralną, a Skierniewicami. Podróż 

miedzy tymi stacjami trwać ma max. do 

33 minut a częstotliwość kursowania po-

ciągów będzie mogła być zwiększona.

PKP: Ze Skierniewic do Warszawy w 33 minuty!

Nadejście września oznacza koniec wa-

kacyjnego odpoczynku i początek roku 

szkolnego. W tym roku w Polsce roz-

pocznie naukę ok. 400 tys. pierwszokla-

sistów. Podobno po raz ostatni naukę 

rozpoczynają siedmiolatki. Od przyszłe-

go roku do klas pierwszych pójdą już 

sześciolatki. Szykuje się bowiem kolejna 

reforma oświaty, zapowiedziana przez 

rząd. Nie jest jednak pewne, czy dojdzie 

do jej realizacji, ponieważ opozycja i 

prezydent są w tej sprawie jednomyślni. 

Rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego

                                           Pierwszy dzień w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie. Siedmiolatki z klasy Id.                               foto: Bolo S.

Nowością reformy miałoby być również 

wprowadzenie obowiazkowej nauki języ-

ków obcych już od klasy pierwszej szkoły 

podstawowej. 

W bieżącym roku nie będą już obowią-

zywać zarządzenia ministra Giertycha 

dotyczące obowiązkowych mundurków 

ani ograniczenia w wyborze podręczni-

ków szkolnych a także obowiązkowych 

lektur. Część z nich trafi  na listę lektur 

dodatkowych, bez obowiązku ich oma-

wiania.

 Kolejny nowy przepis obowiązujący już 

od tego roku odnosi się do nieusprawied-

liwionej absencji uczniów na zajęciach 

szkolnych czyli wagarów. Jeśli nieobec-

ność ucznia przekroczy połowę czasu 

lekcyjnego, traktowana będzie jako nied-

opełnienie obowiązku szkolnego i zagro-

żona może być karą grzywny w stosunku 

do rodziców albo opiekunów. 

Na pocieszenie obecny rok szkolny za-

kończy się 19. czerwca, a dla maturzy-

stów już 24. kwietnia 2009 r.
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To była tęga zima

Czy ktoś widział zimę tego roku? Tęgie 

mrozy i śnieżne zaspy? Nie? Wójtowi Ra-

szyna – Januszowi Rajkowskiemu udało się 

wydać na zimowe utrzymanie dróg gmin-

nych kwotę 68 tysięcy 595 złotych i nawet 

jeszcze 3 grosze! Serio. Wydał to między 1 

listopada 2007 roku a 31 marca 2008 roku. 

A może w czerwcu też coś wydał…

Nasza wielka administracja

Jeden z naszych czytelników otrzymał 

ofi cjalne pismo z Urzędu Gminy Raszyn, 

w którym podane są szczegóły dotyczą-

ce zatrudnienia w tamtejszym Urzędzie. 

Okazuje się, że na początku roku praco-

wało tam 93 osób a 1 lipca już 102! Do 

tego dochodzą jeszcze osoby zatrudniane 

na podstawie umów innych, niż umo-

wa o pracę. To razem kolejnych 7 osób! 

Jak widać Urząd ma się świetnie, a ad-

ministracja rośnie w siłę! Oczywiście z 

naszych podatków. Co ciekawe, wójt Raj-

kowski deklarował, że wraz z powstaniem 

przedsiębiorstwa komunalnego, znacznie 

spadnie zatrudnienie w Urzędzie Gminy, 

bowiem znaczna część zadań przejdzie w 

zakres działania spółki EKO Raszyn. Z 

ofi cjalnych informacji, spółka ma zatrud-

niać docelowo ponad 30 osób. Dodajmy 

to sobie do armii urzędniczej a wówczas 

jasnym stanie się, dlaczego w gminie Ra-

szyn podniesiono ceny wody, kanalizacji, 

podatki oraz wprowadzono uchwałą spo-

legliwych wójtowi radnych gigantyczne 

opłaty adiacenckie. Z czegoś tego admini-

stracyjnego molocha trzeba utrzymać!

Jak za Gierka

Ledwo otwarto nowe boisko przy ra-

szyńskim gimnazjum (w miejscu już ist-

niejącego boiska!), a już rozpoczęto jego 

naprawę. Gdy wójt Rajkowski chwalił się 

tym osiągnięciem, powszechnie mówio-

no o boisku - bubel. Wójt wpisał to do 

bardzo krótkiej listy własnych osiągnięć. 

Były zdjęcia w lokalnej prasie wydawanej 

za pieniądze mieszkańców pod bacznym 

okiem wójta. Jak wielki to bubel, już wi-

dać. Wójcie Rajkowski, gratulujemy takich 

inwestycji! Czekamy na malowanie trawy 

na zielono, bo ta ogródku jordanowskim i 

parku niemal całkiem już wyschła.

Wielki pustostan

W Raszynie stoi pusty dom komunalny. 

Zamiast być zasiedlonym przez potrze-

bujących mieszkańców w tym, tych ze 

slumsów przy ul. Parkowej, stoi sobie pu-

sty jak stał. Generuje koszty, nie spełnia-

jąc swojej ustawowej roli - lokali komu-

nalnych. Ponad trzydzieści mieszkań!

136 tys. 538 złotych

Tyle zarobił wójt Gminy Raszyn Janusz 

Rajkowski w 2007 roku z tytułu pełnienia 

swojej funkcji. 136 tysięcy 538 złotych i 50 

groszy! Jak widać najsłynniejszemu w Ra-

szynie mieszkańcowi gminy Lesznowola 

dobrze się wiedzie. Żyć nie umierać. W 

następnym numerze podamy ile zarabiają 

urzędnicy, radni i jak wypadają ich majątki 

po kolejnym roku urzędowania. Już teraz 

zdradzamy, że od zastępcy wójta w Raszy-

nie – Mirosława Chmielewskiego lepiej za-

rabia skarbnik (121.710,04 zł). I słusznie, bo 

pani Lilianna Kłos, to wybitny fachowiec. 

Natomiast przewodniczący rady, Tomasz 

Szwed samych diet pobrał na 14 tysięcy 

840 złotych! Lektura oświadczeń majątko-

wych raszyńskich samorządowców (biule-

tyn BIP) to pouczające zajęcie.                                                           

Echa naszych publikacji

W ostatnim numerze naszego pisma zrelacjonowaliśmy sytuację w gminie Raszyn, w 

której zawiązał się komitet na rzecz przeprowadzenia referendum w sprawie odwo-

łania rady gminy i wójta. Krytyczna ocena poczynań władzy, przerost administracji, 

nieskuteczność nowych władz, zdrada własnych obietnic, to wszystko sprawiło, że 

mieszkańcy czując się oszukani nie chcą czekać jeszcze dwóch lat na kolejne wybory, 

ale chcą odwołania władz już teraz. Nasza publikacja wywołała oddźwięk we wsiach, 

które uznaje się za zagłębie poparcia obecnego wójta Janusza Rajkowskiego. To właś-

nie głównie głosami ich mieszkańców oraz mieszkańców Nowych Grocholic doszedł 

do władzy po czterech lata samorządowej nieobecności. Cytujemy w całości list, bo-

wiem w sposób plastyczny przedstawia sytuację, która ma miejsce na wschodnich 

i południowych krańcach gminy Raszyn. Widać tu jaskrawo arogancję władzy i jej 

kompletne oderwanie od ludzkich, prostych spraw. Ignorancję władzy, która mieszka-

jąc w innej gminie i innym powiecie – jak wójt Raszyna, Janusz Rajkowski – ma ludzi 

i ich problemy za nic. 
Piotr Iwicki

„Sytuacja we wsi Łady, Dawidy i Podol-

szyn  przypomina ostatnio mój ulubio-

ny fi lm „Bulwar zachodzacego słońca”  

Billiego Wildera. W fi lmie tym Norma 

Desmod, była gwiazda fi lmu niemego, 

obsesyjnie pragnie powrócić na ekran 

mimo tego, że  dawno straciła kontakt 

z rzeczywistością i nie widzi, że świat 

się zmienił i nikt już nie chce jej za-

trudniać. W naszej wsi również władze 

nie widzą, że nie jest to już miejsce, w 

którym mieszkają wyłącznie rolnicy i 

że rzeczywistość wsi wygląda całkiem 

inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Te-

raz Łady, Dawidy, Podolszyn stały się 

miejscem, gdzie osiedlają się ludzie 

uciekający przed zgiełkiem Warszawy, 

ludzie szukający spokoju ale jedno-

postanowiły zgodzić się na wybudowa-

nie bloków  na 8 tys. ludzi w środku  wsi 

Łady oraz  zezwoliły na budowę osied-

la  dla prawie 2 tys. mieszkańców (plus 

ok. 800 samochodów)  w Dawidach przy 

ul Oleńki, którego budowa ma się roz-

począć już we wrześniu tego roku ( re-

klamy w prasie, ulotki, i w internecie i  

sprzedaż mieszkań ). Dla nas mieszkań-

ców wsi oznacza to same gigantyczne 

problemy takie jak: 

Kompletne zakorkowanie ulicy Długiej, 

Starzyńskiego, Baletowej i Warszaw-

skiej których nie można poszerzyć i 

które obecnie w godzinach szczytu są w 

zasadzie mało przejezdne . 

Brak wody w miejscowym wodociągu w 

którym juz teraz nie ma odpowiedniego 

ciśnienia i nie jest on  w stanie  w pełni 

zaspokoić wszystkich potrzeb  dotych-

czasowych użytkowników. Obniżenie 

się poziomu wód gruntowych  spowo-

dowanych koniecznością wykonania 

głębokich wykopów pod wielopiętrowe 

bloki w Ładach i Dawidach  będzie skut-

kowało wysychaniem  wszystkich studni 

istniejących w gospodarstwach w Ła-

dach, Dawidach i Podolszynie . Smród z 

oczyszczalni ścieków jaka będzie musiała 

zostać wybudowana dla proponowanego 

na  2 tys. w Dawidach i  8 tysięcy miesz-

kańców w Ładach   osiedli,  które mają  

powstać w szczerym polu, we wsiach  bez 

kanalizacji i bez perspektywy jej powsta-

nia w najbliższych latach. 

Problemy można wymieniać dalej. A zy-

ski, cóż na pewno wójt i nasz radny pan 

Pawlikowski jakieś znają, ale my dotych-

czas  nie zostaliśmy o nich poinformo-

wani  i ich nie znamy. Właściwie w tym 

miejscu należy zadetykować naszemu 

jeszcze wójtowi panu Rajkowskiemu sło-

wa św Pawła że: „Tylko prawda was wy-

zwoli”  lub jeśli nie jest to autorytet, to 

twierdzenia Józefa Cata Mackiewicza iż: 

„Tylko prawda jest ciekawa”. A dedykuję 

te słowa dlatego iz na spotkaniu z miesz-

kańcami mówił im prosto w oczy, iż żad-

ne bloki we wsi Łady nie powstaną, mimo 

tego iż w planie zagospodarowania prze-

strzennego napisane jest że trzy działki 

są przeznaczone pod zabudowę do 15m 

z dominantami do 20m (3m na piętro to 

daje 6 pięter). Aż strach pomyśleć, że na-

sze władze nie wiedzą jaki same ustaliły 

plan zagospodarowania przestrzennego, 

bo  nie jestem w stanie uwierzyć, że mo-

gły by się wykazac takim cynizmem by 

mijać się z prawdą patrząc prosto w oczy 

mieszkańcom.

W fi lmie Norma Desmond strzela w ple-

cy głównemu bohaterowi, który uświa-

damia jej rzeczywistość i to, że ona już 

nie zagra w fi lmie.  Nie możemy pozwo-

lić,  by władze gminy strzelały do nas 

rujnując nasze wsie i nasze życie. Dlatego 

inicjatywa referendum jest dla nas ko-

łem ratunkowym, dzięki któremu może 

uda się powstrzymać tą kompletnie nie 

sprawdząjącą się radę gminy i wójta. 

Działajmy razem, wspierajmy i głosujmy 

w referendum!!!” Piotr Weryński

cześnie ceniący sobie bliskość miasta. 

Ludzie, którzy często zadłużając się na 

dziesiątki lat budują tutaj swoje domy i 

chcą mieszkać w wymarzonym spokoj-

nym miejscu. Ludzie ci podróżujący po 

świecie widzieli podobne przedmieścia 

innych stolic europejskich i łudzili się, 

że tu będzie podobnie, czyli niska za-

budowa typowa mieszkaniówka, kilka 

małych sklepów gdzie można kupić pie-

czywo i prasę oraz obiekty użyteczności 

publicznej jak szkoła czy przedszkole. 

Ale cóż mogą takie marzenia obchodzić  

władze gminy, kiedy jest interes do zro-

bienia. Nie ważne jest, co myślą miesz-

kańcy Ład, Dawid, Podolszyna  jaki 

jest ich standard życia. Z kompletnie 

irracjonalnych powodów władze gminy 

PIW

OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW W. WADECKI

MOŻLIWOŚĆ OPŁAT  
W RATACH 

OD 50 ZŁ MIESIĘCZNIE!!!
BADANIA LEKARSKIE NA MIEJSCU

profesjonalna kadra instruktorska, 
nauka testów na komputerze, 

indywidualne dokształcanie osób z prawem jazdy,
 szkolenia kierowców na: przewóz osób i rzeczy

PRUSZKÓW 
UL. HUBALA 5 SDK
TEL:   0-22 758 69 43 
KOM: 0-601 266 806

Poszukujemy osoby na stanowisko: 

Doradca Klienta
Oferujemy:

- Profesjonalne szkolenia i niezbędne narzędzia pracy,
- Miłą atmosferę w młodym zespole,

- Umowę o pracę,
- Motywacyjny system wynagradzania 

(podstawa + prowizja)

Poszukujemy:
 - osoby energiczne, dyspozycyjne i komunikatywne,

        - łatwo nawiązujące kontakty,
  - z doświadczeniem w sprzedaży i obsłudze klienta

Mile widziane doświadczenie w finansach
(biura kredytowe, agencje kredytowe)

Oferty w postaci CV + zdjęcie prosimy kierować na 
wskazany poniżej adres w ciągu 14 dni.

m.kresa@gmail.com
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SZKOŁY PUBLICZNEJ
ROK ZAŁOŻENIA 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ

ROK ZAŁOŻENIA 2004

INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY
w godz. 9.00 - 14.00   tel. 022 758 76 80 

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl        www.slo23.edu.pl

UL. POLSKIEJ  ORGANIZACJI   WOJSKOWEJ 10

•  wysoko wykwalifi kowaną  -  wymagającą, ale życzliwą kadrę pedagogiczną
•  nauczanie w małych zespołach klasowych - do 18 osób,
•  dwa języki obce w wymiarze rozszerzonym (angielski i niemiecki)           
•  dodatkowo do wyboru 1-3 przedmiotw w wymiarze rozszerzonym (w zależności 
od przewidywanych egzaminów maturalnych) realizowane w małych grupach
•  zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub malarstwa, rzeźby 
i projektowania; klub fi lmowy; koła przedmiot we zależnie od zainteresowań i po-
trzeb młodzieży 
•  indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie
•  własna bibliotekę 
•  życzliwą atmosferę, bezpieczeństwo, •  opiekę pedagoga
•  stypendium naukowe dla najlepszych uczniów
•  wyjazdy krajowe i zagraniczne

30% ZNIŻKI CZESNEGO DLA RODZEŃSTWA

PRUSZKÓW

W nawiązaniu do artykułu „Podwójne 

dno w Piastowie” w wydaniu sierpnio-

wym gazety nowy Zarząd Jednostki OSP 

w Piastowie nie zamierza odnosić się do 

treści artykułu, lecz chce wyjaśnić nie-

które rzekome zarzuty, natomiast stoi na 

stanowisku, że tak szczegółowe informa-

cje posiadali tylko członkowie Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej. W artykule 

wymieniono szereg nieprawidłowości, 

jako suche fakty nie określając skali te-

matu i uzasadnienia zasadności zarzutu 

i tak; 

1. Faktem udokumentowanym jest, że 

po posiedzeniu jednej z komisji Rady 

Miejskiej padły słowa zarzutu jednego z 

radnych pod adresem straży o niegospo-

darności i marnotrawstwie pieniędzy w 

jednostce OSP Piastów, była to rozmowa 

poza protokołem, ale znaczenie miała 

bardzo ważne i brzemienne w skutkach. 

Sprawa wyszła na zewnątrz, od kogo, my 

nie wiemy. 

2. Odnośnie przeprowadzenia kontroli w 

jednostce nie było żadnych sprzeciwów 

ze strony straży, a wręcz zarząd straży 

wnioskował o taką kontrolę, a Prezes wy-

raził zgodę na kontrolę działalności sta-

tutowej, co nie wchodzi w zakres upraw-

nień tej komisji w stosunku do stowarzy-

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie prosi o wydrukowanie na-

szego artykułu na łamach Waszej gazety, gdzie pojawił się artykuł: „Podwójne 

dno w Piastowie”w wydaniu sierpniowym. Sprawę traktujemy jako ważną dla 

naszej organizacji społecznej, którą ten artykuł szkaluje i oczernia w swojej tre-

ści. O ile to możliwe proszę o przesłanie informacji o terminie druku na adres 

mailowy: prezesosp@interia.eu.  Ze strażackim pozdrowieniem                       

                                                                               Prezes Zarządu

                                                                    (-) Tadeusz Wypychowski

Piastów - pomówienia a nie dno

szenia, jakim jest OSP. Wniosek taki był 

jednym z ustaleń walnego zgromadzenia 

członków OSP. 

3. Dochody z zabaw sylwestrowych prze-

znaczane są na kontynuację inwestycji 

ośrodka wypoczynkowego dla strażaków, 

a dochody z sali, jako darowizna na rzecz 

działalności statutowej wpływają na kon-

to jednostki (do sprawdzenia),

co komisji wielokrotnie wyjaśniano. 

4. Faktycznie funkcjonuje ustna umo-

wa z fi rmą utrzymania zieleni, ale czło-

nek komisji miał przedstawić kalkulację 

kosztów i zysków w celu udokumento-

wania ile to niby jednostka straży traci. 

Natomiast autor artykułu nie zauważył 

lub celowo nie mówi o tym, że na tere-

nie zawsze jest porządek, ile to kosztuje, 

a fi rma świadczy nieodpłatnie także inne 

usługi np. transportowe. 

5. Rzekomo nieuzasadnione zakupy do-

tyczyły zakupu drobnych artykułów spo-

żywczych w małych ilościach na cele ofi -

cjalnego spotkania statutowego w straży, 

gdzie sklep nie chciał drukować na faktu-

rze pełnej specyfi kacji. 

6. Luki w karcie dotyczyły braku podpisu 

dysponenta sprzętu, co nie zmienia faktu 

celowości i potrzeby wyjazdów tego sa-

mochodu. 

7. Na dwóch fakturach pojawiło się 

oprócz nazwy jednostki nazwisko pre-

zesa w fi rmie Makro Cash & Cary, co nie 

zmienia faktu, że zakupy były potrzebne 

i celowe. W pewnym okresie w tej sieci 

wymagane było nazwisko i imię osoby 

reprezentującej fi rmę na fakturze. 

8. Wszystkie faktury zakupowe po opi-

saniu zgodnie z wymogami Urzędu 

Miasta przez Skarbnika jednostki (funk-

cja społeczna), przedstawiano do wy-

działu fi nansowego Urzędu Miasta ce-

lem rozliczenia zaliczki i nie było w tym 

okresie zastrzeżeń to tego tematu. 

9. Protokół pokontrolny był przedsta-

wiony na sesji Rady Miejskiej, w któ-

rym szanowna Komisja w ustaleniach 

cytuję: „Komisja Rewizyjna po odbyciu 

kontroli w OSP nie stwierdziła uchybień 

dotyczących gospodarowania środkami 

fi nansowymi przekazanymi jej przez 

miasto pod względem celowości, rze-

telności i gospodarności”. Natomiast 

nie można w żaden bezpośredni sposób 

powiązać zmian w Zarządzie jednost-

ki z wynikami kontroli, ani jako skutki 

tej kontroli. Zarząd w pełnym składzie 

uzyskał absolutorium, natomiast rezyg-

nacja z funkcji członków zarządu nastą-

piła w późniejszym okresie czasu i miała 

inne uzasadnienie wewnątrz organiza-

cyjne i osobiste. Od marca br. Zarząd 

funkcjonuje w nowym układzie funkcji 

zgodnie ze statutem zarejestrowanym 

w sądzie dla naszego stowarzyszenia. 

Jako Stowarzyszenie Ochotnicza Straż 

Pożarna w Piastowie uważamy, że arty-

kuł ma charakter wewnętrznych rozgry-

wek między ludzkich, co niepotrzebnie 

w sposób nieuzasadniony wikła naszą 

jednostkę w jakąś wojenkę. Pragniemy 

zaznaczyć, że jesteśmy organizacją spo-

łeczną, apolityczną i niesiemy pomoc 

wszystkim mieszkańcom miasta 

bez względu na przynależność 

do partii politycznej, pocho-

dzenie i wiarę a także tym, 

co nas oskarżają lub nie-

nawidzą, dlatego nie 

widzimy uzasadnienia 

takich ataków na tą 

grupę społeczną. Nie 

widzimy tutaj zna-

mion przestępstwa, 

nawet, jeżeli jakieś 

w sumie drobne 

kwoty wydamy na 

artykuły żywnościo-

we dla ratowników 

bez szczegółowego 

opisu. Smutne jest w tym to, że nie 

widzi się ludzi, którzy za darmo ratują i 

niosą pomoc o każdej porze dnia i nocy 

w czasie deszczu i mrozu, nawet nikt im 

za to nie podziękuje, a czasem wręcz 

jeszcze nakrzyczy. Rozumiemy ból i żal 

ludzi, których mienie jest zagrożone 

ich niekontrolowane zachowanie, ale 

przychodzi czas opamiętania i nikt nie 

powie „dziękuję”, natomiast obserwa-

torzy wszystko wiedzący najlepiej, ale 

z boku, mnóstwo dobrych rad, ale ręce 

w kieszeni. Ten artykuł pozwala zadać 

sobie pytanie w imię czego i jakich idea-

łów mamy funkcjonować, narażać swo-

je zdrowie i życie. Co ma nam dać siły 

i motywację do dalszej pracy? Pomijam 

kwestie gratyfi kacji fi nansowych, bo z 

nich zrezygnowaliśmy sami, ale odrobi-

na szacunku i wdzięczności dla tej grupy 

40 ludzi w 23 tysięcznym mieście przy-

dałaby się. Dlaczego autor nie zauważył 

tych pozytywnych rzeczy i prac np. fe-

styn dla dzieci w czasie Dni Piastowa, 

udział w uroczystościach miejskich i nie 

tylko i wiele innych, a przede wszyst-

kim jaka nastąpiła zmiana w jednostce 

w okresie pracy poprzedniego Prezesa? 

To jest pytanie do autora tego artyku-

łu, który uważa się za wielkiego tropi-

ciela złodziei i malwersantów, co nie 

ma potwierdzenia w rzeczywistości i 

wynikach kontroli, ale także pośred-

nio do społeczeństwa naszego miasta i 

czytelników. A artykuł, jak artykuł miał 

osiągnąć jakiś cel, ale pytanie czy taki? 

Ze strażackim pozdrowieniem

Zarząd i strażacy OSP Piastów 

ZESPÓŁ SZKÓŁ
DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące
Technikum Elektryczne
Technikum Mechaniczne
Technikum Ekonomiczne
Policealna Szkoła Informatyczna

Niskie czesne!

Kształcenie systemem zaocznym i wieczorowym
Wszystkie szkoły mają uprawnienia szkół publicznych

Wydajemy zaświadczenia do WKU i ZUS
Przyjaźni nauczyciele

Przy b. dobrych wynikach w nauce zwolnienie z opłat

Centrum Edukacyjne “Perfekt”
ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
Pruszków ul. Helenowska 3

Tel. (0 22) 758 66 33
0 509 488 669
0 502 265 995
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Czy kanalizacja zniszczy Czarny Las?

Strona 10

Powiat Grodziski

Ten piękny zakątek grodziskiego powia-

tu wziął swą nazwę od starych olch, na-

zywanych przez miejscowych, czarnymi 

drzewami. Kilku deweloperów doceniło 

urok tego miejsca i zaczęły tu powstawać, 

w błyskawicznym tempie,  luksusowe 

osiedla. Zbudowano oczywiście stację 

uzdatniania wody, oczyszczalnię ście-

ków, położono częściowo kanalizację. 

Teraz zabrano się za jej podłączenie do 

oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim. 

Żeby jednak do tego doszło, należy wyko-

pać dość głębokie rowy by w nich ułożyć 

rury kanalizacyjne. Czarny Las leży na 

podmokłym terenie. Wiele tu oczek wod-

nych, stawów i miejsc, na których zalega-

ły dawniej torfowiska. Kiedy zaczęto ko-

pać okazało się, że napływająca zewsząd 

woda nie pozwala na kontynuowanie 

prac. Powstał dylemat jak dalej prowadzić 

roboty. Postanowiono kopać co jakiś czas 

głębokie studnie, które odwodnią teren. 

Od momentu gdy zaczęto odwadnianie, 

w stawach oraz w studniach okolicz-

nych mieszkańców drastycznie obniżył 

się poziom wody. Zachodzi obawa, że 

tak już pozostanie. Mieszkańcy zwró-

cili się do burmistrza Grodziska Maz. 

z żądaniem ekspertyz hydro-geologicz-

nych. Eksperci (w większości pracownicy 

burmistrza) powołani przez Grzegorza 

Benedykcińskiego uspakajali wszyst-

kich twierdząc, że po zakończeniu prac 

wszystko wróci do normy. Innego jednak 

zdania byli eksperci powołani przez kilku 

mieszkańców. Twierdzą, że raz naruszo-

ne cieki wodne mogą zmienić swój bieg 

i w rezultacie odwodnić cały teren. Spór 

trwa. Poprosiliśmy o wypowiedź na ten 

temat Marka Podwysockiego, członka 

Rady Sołeckiej z Czarnego Lasu, który od 

początku monitoruje tę sprawę i walczy 

o ochronę tego unikatowego środowiska. 

Hanka Kozarzewska: Czarny Las do-

czekał się wreszcie momentu, że otrzy-

ma kanalizację. Nie wszyscy są jednak 

zadowoleni, dlaczego?

Marek Podwysocki: Nam (mnie) bardzo 

odpowiada projekt kanalizacji. Jest on 

tylko błędnie zaprojektowany, bo w ta-

kim terenie o tak wysokim poziomie wód 

gruntowych (mniej więcej woda od 0,9 m 

pod powierzchnią terenu) nie da się posa-

dowić instalacji na głębokości 5 m ppt.

HK: Czy zmiany, których się boją nie-

którzy mieszkańcy, związane z eko-

logią i degradacją środowiska mogą 

naprawdę być nieodwracalne? Kto 

ma rację? Czy eksperci burmistrza 

Benedykcińskiego, którzy twierdzą, że 

nic się nie stanie, czy podzielasz raczej  

opinię, że zmiany te mogą być katastro-

falne w skutkach?

MP: To nie byli żadni eksperci, tylko przed-

stawiciele inwestora i wykonawcy. Mówili 

to, co mieli mówić. Kierownik projektu 

w rozmowie prywatnej mówi co innego.

Na odwadnianie głębinowe musi być zgo-

da, zrobiony operat hydrologiczny i trze-

ba uzyskać pozwolenie wodno-prawne.

HK: Stacja Uzdatniania Wody. 

Burmistrz twierdzi, że uzdatniać nicze-

go  nie potrzeba, że woda jest niemalże 

„mineralna”. Więc po co ta inwestycja?

MP: Sądzę, że tak wymagają przepisy, 

poza tym podejrzewam że ta “źródla-

ność” wody to bajki. Poza tym woda ma 

niezwykle zmienny skład, szczególnie 

w momencie gdy zacznie się ją pompo-

wać. Źródło zaczyna zasysać wodę ze 

źródeł sąsiednich, których skład może 

być już “zły”

HK: Oczyszczalnia ścieków nie była 

przygotowana na tak duży “przerób” 

nieczystości. Ma być zlikwidowana 

w przyszłości czy może zmodernizo-

wana?

MP: I jedno i drugie. Developer ją w tej 

chwili modernizuje (nie wierząc zapewne 

w obietnice Grzegorza Benedykcińskiego 

o szybkim podłączeniu kanalizacji), 

a w planie jest jej zamknięcie.

HK: Co jest tak naprawdę kością niezgo-

dy wśród mieszkańców Czarnego Lasu 

w tym temacie? Sam fakt budowy ( i jej 

ew. konsekwencji) czy może co innego?

MP: Niewiedza! Głównie groźne są jej 

skutki przyrodnicze, wynikające z błęd-

nego projektu i złej metody wykonawczej. 

Dla większości mieszkańców najważniej-

szy jest chodniczek przed domem, żeby 

był umyty i żeby Burmistrz ciągle pod-

kreślał jak mieszkańcy są ważni dla niego. 

Że są VIP’ami. Problemów ochrony śro-

dowiska nie rozumieją i za dobrą monetę 

biorą słowa Burmistrza “zaufajcie mi”. My 

po doświadczeniach z planem wiemy, że 

nie można ufać ani jednemu Jego słowu 

(mieszkańcy Czarnego Lasu doprowa-

dzili do wstrzymania planu zagospoda-

rowania tego miejsca podnosząc jego 

ogromne błędy). Na koniec dodam po 

co jest naprawdę ta kanalizacja, na takiej 

głębokości (ponad 5 m ppt). Całość moż-

na przyłączyć bez jej odcinka przez wieś. 

Prawdziwym celem jest podłączenie gra-

witacyjne do niej przyszłego osiedla fi rmy 

GPRC, które ma powstać na 2ha lasu, 

o który od 3 lat walczymy (nieistniejąca 

ulica jest naniesiona dla tego osiedla na ofi -

cjalnej mapie Grodziska Mazowieckiego!). 

To jest główny i jedyny powód tej całej za-

dymy. Jak mi powiedział radny powiatu, 

przy okazji tego projektu zaprojektowano 

całą kanalizację dla GPRC za publiczne 

pieniądze na prywatnym gruncie! Cała 

kanalizacja wzdłuż osiedla GPRC jest za-

projektowana tak, że przyszli sąsiedzi nie 

będą się mogli do niej przyłączyć. Poza 

tym, można zrobić tę kanalizację nawet 

na takiej głębokości, ale zrobić to metodą 

bezwykopową, tzw. przeciskiem! Ale to 

jest droższe i wymaga dużej dokładności 

i doświadczenia. Jest to metoda po-

wszechna na terenach wodonośnych 

w całej UE! Tylko nie u nas.

Luksusowe osiedle 

doczeka się wreszcie 

kanalizacji. Zniknie kilka 

szamb i potanieje wywóz 

nieczystości. Jednak zanim 

nastąpi ten raj, Czarny Las 

może stać się pustynią bez 

starych drzew i zieleni.

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

Hanka Kozarzewska

W tym miejscu płynęła kiedyś rzeka.   Fot: H.K.
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Będzie obwodnica w Milanówku?

Strona 11

Powiat Grodziski

Po tym jak na  zebraniu Komisji 

Praworządności Zespół Robo-

czy ds. obwodnicy zaprezento-

wał swoje stanowisko w spra-

wie rozwiązania problemów 

komunikacyjnych – na północy 

obwodnica, na południu ob-

wodnica, ale przechodząca 

poza obszarem Milanówka, 

Rada Miasta w Milanówku pod-

jęła w maju decyzję przeciw-

ną.  Decyzja ta spowodowała 

cofnięcie przez Urząd Marszał-

kowski funduszy na budowę 

obwodnicy.

Budowę obwodnicy południowej na tere-

nie Milanówka od początku bojkotowała 

większość mieszkańców południowej 

części miasta-ogrodu, reprezentowana 

m.in. przez stowarzyszenia „Przyjazna 

Komunikacja” i Wspólnotę „Kazimierów-

ka”. Protestowali także przedstawiciele 

milanowskich środowisk ekologicznych, 

bo obwodnica ma przechodzić przez 

najbardziej zielone tereny Milanówka. 

Na nieco innym stanowisku stali: Bur-

mistrz Milanówka, Jerzy Wysocki oraz 

Stowarzyszenie Komitet Obywatelski 

„Droga Królewska”. W ich opinii przez 

południowe tereny  miasta powinna 

przechodzić obwodnica, mająca jednak 

charakter drogi lokalnej, przeznaczonej 

jedynie dla ruchu samochodów osobo-

wych i dostawczych.

Ten wariant stał się realny po tym, jak 

w maju ubiegłego roku burmistrzowie 

czterech miast – Brwinowa, Grodziska 

Maz., Milanówka i Podkowy Leśnej pod-

pisali uzgodnienia, z których wynika, że 

„konieczna jest realizacja zarówno połu-

dniowej jak i północnej drogi odciążają-

cych obecną drogę 719, przy założeniu, 

że droga północna służyć będzie głównie 

dla ruchu pojazdów ciężkich natomiast 

droga południowa wyłącznie dla ruchu 

osobowego”. 

Obwodnica południowa istniała w pla-

nach Milanówka od 30 lat i tego argu-

mentu używał najczęściej Marszałek 

Adam Struzik wobec protestujących 

przeciwko jej budowie. – Protestują-

cy przeciwko obwodnicy południowej 

mieszkańcy Grodziska Maz. i Mila-

nówka mogą zablokować jej budo-

wę, ale wówczas będą odpowiedzialni 

za paraliż komunikacyjny obu miast 

– apelował Marszałek Adam Struzik.

Decyzja Milanówka była zatem kluczo-

wa, bo według planów, obwodnica po-

łudniowa wkraczała w teren tego mia-

sta, nie obwodząc go zgodnie ze swoim 

przeznaczeniem. Porozumienie czterech 

miast było bliskie. Niestety, nie dojdzie 

do skutku. Urząd Marszałkowski wyco-

fał fundusze przeznaczone na budowę 

obwodnicy dla ruchu lokalnego w Mila-

nówku. 

- Jeśli Milanówek się nie zgodzi, popro-

wadzimy obwodnicę przez teren Grodzi-

ska do ul. Królewskiej – mówił Grzegorz 

Benedykciński, Burmistrz Grodziska 

Maz.,. Na ostatniej sesji Rady Gminy 

ostatecznie zaś stwierdził, że obwodnica 

będzie. Odczytano stanowisko rady, w 

którym nie pozostawiono Milanowia-

nom żadnych złudzeń. 

Ha.Ka.

 Przytoczone dane wskazują, że coraz 
większy rozmach inwestycyjny (dane 
pochodzą z „Wspólnota” nr 41/2007) 
i rosnące zaangażowanie samorządów 
w wykorzystywanie dotacji unijnych należą 
do głównych czynników wpływających na 
wzrost zadłużenia. 
 Jaka może być ocena tych najnowszych 
danych o stanie zadłużenia polskich 
samorządów? Niejednoznaczna. Samo 
zadłużenie nie jest niczym złym, pod 
warunkiem że jego wysokość nie zagraża 
ani płynności fi nansowej, ani wykonywaniu 
bieżących zadań samorządu. I przede 
wszystkim pod warunkiem, że nie jest 
przejadane, ale przeznaczane na inwestycje, 
a więc pomnażanie majątku, w dodatku 
mogącego się przyczynić do szybszego 
rozwoju gminy (regionu) w przyszłości. 
Wielkość zadłużenia samorządów to wciąż 
niewielki ułamek długu publicznego i jeśli 
mówimy o tym, że jest on w Polsce zbyt 
wysoki, jest to „zasługą” przede wszystkim 
rządu, a nie samorządów. 
 Zestawienia wydatków na 
administrację, publikowane corocznie we 
„Wspólnocie” już od 2002 r., budzą zwykle 
sporo emocji. Być może nawet więcej niż 
na to zasługują. Wiele populistycznych 
haseł politycznych, wzmacnianych 
programami typu „Tanie Państwo”, robi 
wrażenie, że od zmniejszania wydatków 
na aparat władzy publicznej zależy rozwój 
kraju i szczęśliwość Polaków.
 Nie ulega wątpliwości, że umiejętne 
oszczędzanie w tym zakresie jest sprawą 
ważną, ale często przecenianą. Przekonanie 
wyrażane niekiedy przez wielu publicystów, 
polityków czy przeciętnych mieszkańców, 
że niemalże wszystkie kategorie wydatków 

publicznych powinny rosnąć, a sposobem 
sfi nansowania tego wzrostu mogą być 
cięcia w administracji, byłoby śmieszne, 
gdyby nie było groźne. Groźne, bo budzące 
nierealistyczne oczekiwania, a zarazem 
psujące klimat polityczny w kraju. Stanowią 
one od kilku (w miastach na prawach 
powiatu i województwach) do kilkunastu 
(w gminach wiejskich i powiatach) 
procent wszystkich wydatków bieżących. 
Zmniejszenie tej kategorii kosztów miałoby 
więc istotne, ale nie decydujące znaczenie 
dla ogólnej sytuacji fi nansowej. Przy czym 
warto wspomnieć o tym, że to samorządy 
(zwłaszcza wojewódzkie) odpowiadają 
za realizację znacznej części programów 
Unii Europejskiej w Polsce, a to wymaga 
sprawnej i dość licznej administracji. 
 Gmina Grodzisk Mazowiecki 
zajęła niechlubne 7 miejsce w rankingu 
najdroższych samorządów za ubiegły 
rok. Gdy zaglądamy do sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy za 2007 rok 
możemy przeczytać, że same wydatki tzw. 
“wynagrodzenia z pochodnymi” to suma 
27 115 511,58 (to zaledwie same płace, 
nie mówiąc o utrzymaniu budynków, 
zakupu komputerów, oprogramowań, 
materiałów biurowych itp. itd.), a na 
inwestycje przeznaczono zaledwie 10 mln. 
zł więcej. Procentowo stanowi to 26,9% 
- koszty osobowe, a 36,8% to inwestycje. 
10 % różnicy. Rzeczywiście nie jest tania 
ta nasza administracja w Grodzisku 
Mazowieckim. 
  Chwalić się potrafi  natomiast 
rankingami. A to pan burmistrz otrzymał 
tytuł Europejczyka Roku, a to otrzymano 
certyfi kat Gminy Fair Play (te certyfi katy 
ma co druga gmina w Polsce) czy 

przyznanie Certyfi katu ISO 9001-2000, w 
którym nomen omen jednym z wymogów 
jest efektywne zarządzanie personelem i 
majątkiem gminy.
 Powiat Grodziski nie jest jednak chętny 
do chwalenia się osiągnięciami innych 
gmin ze swego terenu. A to one wygrywają 
te najważniejsze rankingi. 
 Wyróżnienia dla Najbardziej 
Innowacyjnego Samorządu, czyli takiego, 
który w zarządzaniu wykorzystuje nowe 
technologie, otrzymała Żabia Wola 
jako jedyna z Mazowsza. A Halina 
Wawruch, wójt Żabiej Woli, zapewniała, 
że wyróżnienie mobilizuje do dalszych 
działań i do dalszej realizacji programu 
“Internet w każdym domu”.
Z gmin najlepiej wykorzystujących 
dotacje z UE w rankingu Europejska 
Gmina - Europejskie Miasto, Jaktorów 
okazał się  najlepiej wykorzystującym 
gminne fundusze unijne w południowo-
wschodniej Polsce.
 Podczas gali w Lublinie Gazeta Prawna 
wraz ze swoim partnerami w drugiej edycji 
Europejska Gmina - Europejskie Miasto - 
Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Ernst 
& Young - nagrodziła samorządy, które 
najlepiej sobie radzą z pozyskiwaniem 
funduszy unijnych we południowo-
wschodniej Polsce.
 Na Mazowszu najlepiej z funduszami 
unijnymi radził sobie Jaktorów. Drugie 
miejsce zajęła Kobyłka, a tuż za nią 
uplasował się Przasnysz.
 Jednak mało kto o tym wie oprócz 
mieszkańców tych gmin. Ciekawe 
dlaczego?

Ha.Ka.

Gminna forsa 
Rok 2006 był kolejnym, w którym rosło zadłużenie samorządów. W dodatku był to wzrost 

szybszy niż w roku poprzednim. Nowy dług zaciągnięty w minionym roku przez samorządy 

wyniósł prawie 10 miliardów złotych, a łączny poziom zadłużenia wzrósł o około 4 miliardy zł.

H.K. Jak to się zaczęło?

Powiedziałam koleżance, że chciałabym 
zrobić jakąś akcję w Grodzisku - mówi 
Małgorzata Zacny, prezes Stowarzyszenia. 
Pomyślałam - że pójdziemy do urzędu, 
może dadzą nam jakiś papier, który będzie 
upoważniał do sprawdzania w jakich wa-
runkach żyją zwierzęta. To miała być ak-
cja „Ciepła buda”. Poszłyśmy do wydziału 
Ochrony Środowiska w Grodzisku Maz., 
do pana Sławomira Pietraszka. Powiedział, 
że bardzo fajnie, że potraktuje nas jak  straż 
dla zwierząt. W Warszawie zostałyśmy 
przeszkolone, zdałyśmy egzaminy i zaczę-
łyśmy działać, ale to przeszkolenie to było 
wszystko, co dostałyśmy, takie błogosła-
wieństwo i tyle.

H.K. Skąd bierzecie pieniądze na dzia-
łalność?

Bożena Wajnert, vice prezes: Pieniędzy 
żadnych nie dostajemy, mundury musia-
łyśmy sobie same kupić. Same sobie zała-
twiałyśmy pieniądze. W końcu zaczęliśmy 
rozmawiać w większym gronie i doszłyśmy 
do wniosku, że trzeba tu coś na tym tere-
nie założyć. Zebranie. Podpisy wszystkich 
zainteresowanych. Komitet.  Tak powstało 
Stowarzyszenie Straż Zwierząt Powiatu 
Grodziskiego.

H.K. Współpracujecie z innymi funda-
cjami?

Marta Łapińska, sekretarz stowarzysze-
nia: Np. z fundacją Arka współpracować 

się da, ale inne stowarzyszenia są ze sobą 
skłócone, brak jest porozumienia, wiec 
doszłyśmy do wniosku, że najlepiej dzia-
łać samodzielnie. Chyba, że ktoś zadzwoni
i  chce pomocy, jesteśmy otwarci. Np. 
z Milanówka ktoś do nas dzwonił, żebyśmy 
pomogli zidentyfi kować psa. Mamy czyt-
nik. Pies był zaczipowany…

H.K. A straż miejska nie ma czytnika?

Magda Kędzierska, skarbnik: W Mila-
nówku nie, tylko gmina Grodzisk. Zresztą 
te miasta są na tyle blisko, że znajdujemy 
w Milanówku psy z Grodziska i odwrotnie. 
Ostatnio był taki przypadek. Pies był zaczi-
powany, okazało się, że był z Grodziska.

H.K. Ile osób aktywnie działa w stowa-
rzyszeniu?

Magda Pakuła, weterynarz współpra-
cujący ze stowarzyszeniem: Generalnie 
w stowarzyszeniu jest 18 osób, a aktywnie 
działają 3 patrole 2-osobowe tak napraw-
dę… To jest mało. Są dni, kiedy tych inter-
wencji nie ma, a są dni, kiedy jest bardzo 
dużo…

H.K. Czego najbardziej Wam trzeba, 
oprócz pieniędzy oczywiście?

Bożena Wajnert: Karma i wolontariusze. 
Potrzebni są najbardziej ci, którzy będą 
chętni, by pomagać zwierzętom, jeździć 
na interwencje i efektywna  współpraca in-
nych organizacji i gminy. Gdybyśmy miały 
większe uprawnienia mogłybyśmy zrobić 
więcej…

Podają pomocną dłoń zwierzakom

Straż Zwierząt współpracuje ze wszystkimi służbami powiatowymi,   Fot: H.K.

Czy obwodnica rzeczywiście odciąży ul. Królewską?   Fot: H.K.
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   Każda ważna decyzja w naszym 

życiu, jak m.in. kupno wymarzonych 

czterech kątów, powinna być dobrze 

przemyślana. Zanim, więc rzucimy 

się w wir poszukiwań powinniśmy 

zastanowić się dobrze, czego tak 

naprawdę chcemy, ile chcielibyśmy 

za to zapłacić i czy nasze dochody 

nam na to pozwolą. 

Jeśli zdecydowaliśmy się na zaciągnięcie 

kredytu na zakup nieruchomości, to 

rozsądnie byłoby zastanowić się jakiej 

wielkości mieszkanie, dom czy działka 

będzie nam potrzebne. Duży lokal czy 

duży dom będzie droższy w utrzymaniu, 

ale również kredyt zaciągnięty na jego 

zakup będzie też większy. Czy kupimy 

mieszkanie od dewelopera czy na 

rynku wtórnym, dom wykończony, czy 

do wykończenia? Czy centrum dużego 

miasta nie zamienić na przedmieścia, 

gdzie życie płynie trochę wolniej, ale 

za to jest więcej zieleni, więcej miejsc 

zabaw dla dzieci, boisk czy parków, 

a w ceny nieruchomości są nieco 

niższe? Trzeba pamiętać, iż zakup 

nieruchomości to inwestycja na kilka 

lub kilkanaście lat i powinna zachować 

swoją wartość rynkową.

Powinniśmy sprawdzić ofertę wielu 

banków, by dowiedzieć się gdzie i 

na jakich warunkach, i czy w ogóle 

zostanie nam udzielony kredyt. 

Najprościej wybrać się do niezależnego 

doradcy kredytowego, który 

współpracuje z wieloma bankami, zna 

Kupujemy nieruchomość
ich oferty, procedury, potrafi dobrze 

doradzić i pomaga przejść przez 

wszystkie bankowe procedury, tak by 

klient otrzymał kredyt na wymarzone 

mieszkanie lub dom i był zadowolony. 

Doradca kredytowy sprawdzi naszą 

zdolność kredytową, która tak 

naprawdę w każdym banku może być 

inna, gdyż zależy to od konkretnych 

warunków panujących w danym banku, 

jak również od ryzyka, jakie dany bank 

jest w stanie zaakceptować.

Kredyt hipoteczny możemy zaciągnąć 

m.in. na zakup:

- mieszkania lub domu od dewelopera, 

spółdzielni mieszkaniowej czy od 

osoby prywatnej,

- budowę domu, dokończenie budowy 

lub remont mieszkania, 

- wykończenie albo modernizację 

wybudowanego mieszkania lub domu, 

itd.

Musimy wiedzieć jakich dokumentów 

dotyczących kupowanej nieruchomości 

będzie od nas żądał bank a które musimy 

otrzymać od strony sprzedającej. 

Jeśli kupujemy mieszkanie 

własnościowe (hipoteczne) z księgą 

wieczystą musimy w banku okazać 

podstawę nabycia właścicieli np.: akt 

notarialny sprzedaży, postanowienie 

sądu o nabyciu spadku, akt darowizny 

itp. Z sądu musimy wziąć odpis księgi 

wieczystej na mieszkanie, odpis 

księgi wieczystej na części wspólne/

garażowa/udział w gruncie i pamiętać, 

że nie mogą być one starsze niż jeden 

miesiąc. Potrzebne nam będzie również 

zaświadczenie ze wspólnoty o braku 

zaległości czynszowych oraz umowa 

przedwstępna zakupu nieruchomości 

podpisana przez nas i właścicieli.

Jeśli mieszkanie obciążone jest 

kredytem hipotecznym to musimy mieć 

również zaświadczenie, w którym bank 

który jest wpisany w hipotekę, wyraża 

zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu i 

wykreślenie hipoteki, wysokość kredytu 

na chwilę wystawienia zaświadczenia 

oraz numer konta, na który nastąpi 

spłata.  

Jeśli zdecydowaliśmy się na zakup 

mieszkania będącego w zasobach 

spółdzielni mieszkaniowej będzie 

nam potrzebna podstawa nabycia, 

którą może być: przydział, akt 

notarialny sprzedaży, postanowienie 

sądu o nabyciu spadku, akt darowizny 

itp. Musimy otrzymać również 

zaświadczenie ze spółdzielni, mówiące 

o tym komu przysługuje lokal, że nie 

ma zaległości czynszowych oraz że nie 

ma przeciwwskazań do założenia księgi 

wieczystej. Jeśli na takie mieszkanie 

jest założona księga wieczysta to 

musimy mieć również odpis tej księgi 

nie starszy niż jeden miesiąc.

Możemy również kupić mieszkanie, 

które nie zostało jeszcze oddane do 

użytku przez dewelopera od osoby, 

która z deweloperem podpisała 

umowę realizacyjną - jest to wówczas 

nabycie ekspektatywy lub inaczej 

cesja praw. W takim przypadku 

musimy jeszcze sprawdzić czy 

deweloper wyraża zgodę na cesję praw. 

Dokument, który przedstawimy w 

banku potwierdzającym czyja będzie 

nieruchomość po przeniesieniu 

własności, umowę z deweloperem bądź 

spółdzielnią o wybudowanie lokalu, 

musimy mieć również odpis księgi 

wieczystej gruntowej lub budynkowej, 

wypis i wyrys z rejestru gruntów, 

pozwolenie na budowę, KRS dewelopera 

oraz umowę przedwstępną bądź 

trójstronną (do umowy trójstronnej 

staje deweloper, osoba odstępująca 

swoje prawa oraz my jako nabywca).

Kupując dom jednorodzinny czy w 

zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub 

szeregowej potrzebna będzie podstawa 

nabycia, tak jak przy mieszkaniach 

może to być akt notarialny sprzedaży,  

akt darowizny, postanowienie sądu o 

nabyciu spadku czy też inne orzeczenie 

sądu. Musimy podpisać umowę 

przedwstępną z właścicielami. Inne 

dokumenty, które będą niezbędne do 

uzyskania kredytu na zakup domu 

to odpis księgi wieczystej, wypis z 

rejestru gruntów, wypis i wyrys z planu 

zagospodarowania przestrzennego i 

wszystkie te dokumenty nie powinny 

być starsze niż jeden miesiąc. Jeśli 

budynek nie został ujawniony w 

księdze wieczystej to powinniśmy mieć 

również pozwolenie na użytkowanie. 

Jeśli dom został obciążony kredytem 

hipotecznym, to tak jak w przypadku 

mieszkań, musimy mieć zgodę banku 

na wcześniejszą spłatę i wykreślenie 

hipoteki, wysokość zadłużenia i numer 

konta na które będzie przelana kwota 

na spłatę kredytu.

Jeśli dom, który kupujemy jest w trakcie 

Eksperci Meritum Nieruchomości
budowy, to powinniśmy również 

przedstawić w banku pozwolenie na 

budowę, dziennik budowy - wpisy nie 

mogą mieć dłuższych odstępów jak 

dwa lata oraz projekt techniczny.

Osoby, które postanowiły kupić działkę 

pod budowę domu również muszą 

okazać w banku kilka niezbędnych 

dokumentów, które dotyczyć będą 

nabywanej przez nas nieruchomości. 

Tak jak przy nabyciu mieszkania 

czy domu musimy mieć umowę 

przedwstępną, podstawę nabycia 

od sprzedającego, oraz odpis księgi 

wieczystej, wypis a czasem i wyrys z 

rejestru gruntów oraz wypis i wyrys z 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Jeśli nieruchomość 

gruntowa, którą chcemy nabyć leży na 

obszarze, który nie jest objęty planem 

to musimy mieć zaświadczenie z 

urzędy gminy, pod który podlega dana 

nieruchomość, o przeznaczeniu tego 

terenu w studium zagospodarowania. 

Musimy sobie też zdawać sprawę iż 

działka musi mieć dostęp do drogi 

publicznej, gdyż w przeciwnym razie 

bank nie udzieli nam na nią kredytu. 

Również w przypadku budowy nie 

otrzymamy stosownych pozwoleń.

Podsumowując, zakup nieruchomości 

nie jest łatwą i prostą sprawą, 

wymagać będzie od nas dużej wiedzy 

i niejednokrotnie dużej cierpliwości i 

determinacji. Dobrze by było, zwrócić 

się o pomoc do osób lub instytucji, 

które zajmują się tymi czynnościami 

na co dzień i przejdą z nami całą 

procedurę.



Grodzisk Mazowiecki 774/98/OMS

Wygodne i przestronne trzypokojowe mieszkanie- 
79m2 z balkonem i piwnicą. Kuchnia widna, oddziel-
na- zostaje zabudowa ze sprzętem AGD. W mieszkaniu 
zostają meble. Osiedle ciche i spokojne, blisko szkoła, 
przedszkole, przystanek MZK, PKP i WKD.

Cena: 439.000 zł  

Grodzisk Mazowiecki 36/98/OMS

Mieszkanie na os. zamkniętym wykończone w wysokim 
standardzie. W pokojach na podłodze panele podłogowe, 
szafy wnękowe, meble kuchenne + sprzęt AGD. Ogrze-
wanie z pieca dwufunkcyjnego. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Do stacji WKD ok 10 min do PKP ok 15 min .

Cena: 353.000zł   

Pruszków 37/201/OMS

Mieszkanie w Pruszkowie na Osiedlu Stasica składające 
się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki 
z WC. Mieszkanie z dużą loggią ok. 6m2 oraz piwnicą. 
Bardzo dobra lokalizacja: blisko szkoły, przedszkola, 
sklepy, do komunikacji miejskiej 10 min.

Cena: 269.000 zł   

Pruszków 1012/98/OMS 

Trzypokojowe, pięknie wykończone mieszkanie o 
pow. 83m2 z miejscem parkingowym w podziemnym 
garażu. Na podłogach gress, w pokojach parkiet egzo-
tyczny, podwieszane sufi ty, oświetlenie halogenowe, 
na ścianach gładź. Okna PCV. Do wprowadzenia!!!

Cena: 777.000zł  

Grodzisk Mazowiecki 64/201/OMS

Nowe mieszkanie dwupoziomowe o powierzchni 65m2. 
Budynek zbudowany w technologii kanadyjskiej na 
osiedlu domów jednorodzinnych. Osiedle ogrodzone, 
spokojne,na terenie plac zabaw dla dzieci. Mieszkanie 
jasne, cieple, niedrogie w utrzymaniu czynsz ok. 165 PLN.

Cena: 363.000zł  

Pruszków 1005/98/OMS

Trzypokojowe mieszkanie o pow. 64m2 w zabudowie 
segmentowej, z niewielkim ogródkiem i dwoma miejs-
cami parkingowymi i budynkiem gospodarczym. Sa-
lon z kominkiem, połączony z aneksem kuchennym i 
jadalnią Mieszkanie bezczynszowe. POLECAMY!!!!

Cena: 477.000zł  

Warszawa- Włochy 1019/98/OMS

Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 68m2 z 
miejscem parkingowym i schowkiem w podziemnym 
garażu, na zamkniętym, strzeżonym osiedlu. Kuchnia z 
oknem, otwarta na salon, zabudowana i wyposażona. 
Oferta godna polecenia!!!

Cena: 622.000zł   

Grodzisk Mazowiecki 1023/98/OMS

Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 54m2 na 
wysokim parterze. Mieszkanie po częściowym remon-
cie (wymienione instalacje wew., nowe wyposażenie 
łazienki, gładź gipsowa w dwóch pokojach, wymieni-
one okna i drzwi wew.). Dobry punkt komunikacyjny.

Cena: 327.000zł   

Pruszków 1031/98/OMS

Bardzo ładnie urządzone i zadbane, dwupokojowe 
przestronne mieszkanie przy ul. Anielki. Kuchnia odd-
zielana z oknem, łazienka razem z wc, w przedpokoju 
pojemne szafy wnękowe. Bardzo dobra lokalizacja- 
pełna infrastruktura w zasięgu ręki. Do stacji WKD ok. 

Cena: 435.000zł    

Mszczonów 1047/98/OMS

Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 49m2, 
bardzo ładnie i nietuzinkowo wykończone, położone 
w bardzo dobrym punkcie. W okolicy kompleks base-
nowy, ośrodek kultury ,hala sportowa, szkoły, przedsz-
kola, place zabaw, przystanek autobusowy itd.

Cena: 309.000zł       

Okolice Sochaczewa 55/201/ODS

Dom położony w otulinie Kampinosu. W bardzo 
bliskiej odległości ośrodek zdrowia, urząd gminy, 
bank, policja, poczta, sklepy, szkoła. Dom w zabudow-
ie szeregowej na bardzo ładnie zagospodarowanej 
działce z basenem. Cena do niewielkiej negocjacji.

Cena: 642.000zł  

Żółwin 21/201/ODS

Dom w zabudowie bliźniaczej, połączony garażami, 
położony na pięknej 800m działce, w stanie develop-
erskim. Dom wykonany z materiałów wysokiej jakości. 
Podjazdy z kostki brukowej. Możliwość sprzedania w 
stanie surowym zamkniętym za niższą cenę.

Cena: 776.000zł    

Musuły 429/98/ODS

Dom o powierzchni 250m2 z użytkowym poddas-
zem i garażem, na działce 920m2.  Parter: kuchnia, 
spiżarnia, jadalnia, salon z kominkiem w stylu ang. 
łazienka, toaleta, dwie sypialnie. Poddasze: dwie sypi-
alnie, łazienka, garderoba. Do przystanku ok.800m. 

Cena: 1.015.000zł    

Grodzisk Mazowiecki 18/201/ODS

Bardzo ładny domek parterowy w Grodzisku Mazowiec-
kim blisko od kolejki WKD ok 15 min. wybudowany w 
roku 2002 w stanie bardzo dobrym. Salon około 40 m2, 
dodatkowo trzy sypialnie, kuchnia, dwie łazienki oraz 
pomieszczenie gospodarcze. Oferta godna polecenia!!!

Cena: 756.000zł  

Żabia Wola 412-98-ODS

Dwupoziomowe mieszkanie - 128m2, z dwoma 
osobnymi wejściami na każdy poziom położone 
na zamkniętym osiedlu. Okna PCV, drzwi 
antywłamaniowe. Na podłogach panele i terakota. W 
cenie pozostaje zabudowa kuchni z wyposażeniem.

Cena: 828.000zł    

Milanówek 1346/98/ODzS

Działka budowlana o powierzchni 1481m2 przeznac-
zona pod zabudowę jednorodzinną. Nie ogrodzona. 
Dojazd utwardzony. Woda, prąd i telefon w ulicy (do 
podciągnięcia). Kanalizacja w planach gminy.

Cena: 384.000zł   

Żyrardów 1226/98/ODzS

Działka budowlana o powierzchni 1650m2. na 
nowopowstającym osiedlu, ogrodzona siatką. Dojazd 
drogą utwardzoną. Prąd na działce. Pozostałe media 
w trakcie realizacji. Cicha i spokojna okolica. Około 
500m do sklepów i przystanku autobusowego. 

Cena: 189.000zł  

Okolice Grodziska Maz. 56/201/ODzS

Działka w miejscowości Chlebnia oddalonej od 
Grodziska Mazowieckiego o ok. 3 km a od centrum 
miasta o 5 km . Bardzo ładne widoki .W granicy działki 
znajdują się przepiękny szpaler z drzew, oraz staw. 
Działka z wydanymi warunkami zabudowy. 

Cena:  1.050.000zł    

Żółwin 1195/98/ODzS

Działka budowlana o powierzchni 4337m2 z wa-
runkami zabudowy. Wstępny projekt podziału działki 
zakłada podział na pięć mniejszych: bliźniak 721 m2 
plus 721 m2; dom wolno stojący 982 m2; bliźniak 642 
m2 plus 642 m2.

Cena: 1.150.000zł    

Teresin 817/98/ODzS

Działka rolna 3.000m2, położona w gm. Tere-
sin- w trakcie podziału, oświetlenie wzdłuż drogi 
dojazdowej. Przy działce prąd i woda, nie ma kanali-
zacji i gazu. W niedalekiej odległości nowa zabudowa 
jednorodzinna.

Cena: 130.000zł   

Żabia Wola 412-98-ODS

Dwupoziomowe mieszkanie - 128m2, z dwoma 
osobnymi wejściami na każdy poziom położone 
na zamkniętym osiedlu. Okna PCV, drzwi 
antywłamaniowe. Na podłogach panele i terakota. W 
cenie pozostaje zabudowa kuchni z wyposażeniem.

Cena: 828.000zł    

Osowiec 751/98/ODzS

Piękna, porośnięta sosnami działka pod budowę dom-
ku jednorodzinnych. Działka w drugiej linii zabudowy, 
media w ulicy. To wyjątkowe i pełne uroku miejsce, 
które szczególnie przypadnie do gustu osobom 
ceniącym ciszę, spokój i życie w otoczeniu natury.

Cena: 191.000zł  

PRACA W NIERUCHOMOŚCIACH

Od kandydatów oczekujemy: komunikatywności i skuteczności w pracy z klientem, samodzielności, 
kreatywności i odpowiedzialności, dyspozycyjności, wysokiej kultury osobistej, min. średniego 
wykształcenia

Do podstawowych obowiązków należeć będą: nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z 
klientami, pozyskiwanie i prezentowanie nieruchomości, współpraca z kancelariami notarialnymi

Firma oferuje: stałe wynagrodzenie oraz wysoki system prowizyjny, szkolenie zawodowe przez 
wykwalifikowaną kadrę, przyjazną atmosferę pracy, nagrody i premie uzależnione od uzyskanych 
wyników

Poszukujemy pośredników oraz kandytatów na pośredników w obrocie nieruchomościami do 
pracy w naszych biurach w Pruszkowie oraz w Grodzisku Mazowieckim.

Meritum Pruszków
Powstańców 3A
tel.: (22) 738 97 90, fax.: (22) 730 19 54
e-mail: pruszkow@meritum.waw.pl

Meritum Grodzisk Maz.
Żwirki i Wigury 1A
tel.: (22) 729 00 33, fax.: (22) 729 00 35
e-mail: grodzisk@meritum.waw.plwww.meritum.waw.pl

Warszawa-Ursus 977/98/OMS

Bardzo ładnie urządzone trzypokojowe mieszkanie 
o powierzchni 74m2 z miejscem parkingowym w 
podziemnym garażu na strzeżonym i monitorowanym 
osiedlu. Na podłogach terakota, w pokojach parkiet. 
Widna kuchnia (zabudowa w cenie) otwarta na salon. 

Cena: 675.000zł   

Ożarów Mazowiecki 995/98/OMS

Dwupoziomowe mieszkanie - 128m2, z dwoma 
osobnymi wejściami na każdy poziom położone 
na zamkniętym osiedlu. Okna PCV, drzwi 
antywłamaniowe. Na podłogach panele i terakota. W 
cenie pozostaje zabudowa kuchni z wyposażeniem.

Cena: 828.000zł    



STYLE ULEGAJA MODOM, DOBRZE ZAPROJEKTOWANA PRZESTRZEN JEST PONADCZASOWA

Wielu z nas, chcąc zaprojektować wnętrze zastanawia się czy wykonać to na własną ręke, czy skorzystać z pomocy wykfalifikowanego projektanta wnętrz. Jest to
sprawa indywidualna i subiektywna. Współpraca z projektantem daje wiele różnorodnych korzyści,: pomoc w tworzeniu jednolitej, spójnej wizji danego wnętrza, 
zaprojektowaniu technicznym detali, doradztwo przy zakupie wyposażenia, a takze wiele innych.

Katarzyna Ostaszewska posiada 13 letnie doświadczenie w aranżacji wnętrz mieszkalnych i użytkowych. Współpracowała z czasopismami wnętrzarskimi, jej 
projekty prezentowano w telewizji TVN Style. Kompleksowo realizuje projekty wystroju wnętrz - indywidualne projekty mebli, zabudowy kuchennej, łazienek,
światła... wszystko to, aby zbudować niepowtarzalny charakter projektowanego wnętrza.

Studio  Katarzyny Ostaszewskiej zaprasza do współpracy:   Pruszków, ul. Staszica 1: kom: (0) 601 877 755; tel: (22) 730 11 05, e-mail: pieknewnetrza@interia.pl

www.piekne-wnetrza.com.pl

Katarzyna Ostaszewska - Projektant Wnętrz

przedpokoju. Na odwiedzających czekają 

liczne pokazy, takie jak np.: metamor-

foza sypialni, nakrycia stołu na różne 

okazje, warsztaty decoupage’u (techniki 

zdobienia przedmiotów za pomocą kolo-

rowych zdjęć i lakieru). Swoją propozy-

cję wygodnego urządzenia niewielkiego 

mieszkania przedstawi IKEA. Podczas 

imprezy będzie można także zasięgnąć 

rady projektantów. 

Targi oferują także szkolenia i warszta-

ty. Między innymi odbędzie się semi-

narium dla architektów i projektantów 

wnętrz pt. „Projektowanie i stylizacja 

przestrzeni mieszkalnej. Hity designer-

skie.” Specjaliści branżowi opowiedzą 

między innymi jak wybierać materiały 

z dostępnych na rynku, które z desig-

nerskich nowości sprawdzą się w pro-

jektowanych wnętrzach, na czym po-

legają tajniki planowania stref zmien-

nych oraz jak budować klimat wnętrza 

za pomocą tkanin, kolorów i dodatków. 

Więcej na temat seminarium na www.

perfecthome.pl w dziale Konferencje 

warsztaty.

Targi odbędą się w dniach 5-7 września 

w hali EXPO XXI na warszawskiej Woli 

(ul. Prądzyńskiego 12/14, wjazd od uli-

cy Bema). Godziny otwarcia targów: 

piątek, sobota, niedziela 10.00-18.00. 

Bilety po 15 zł, dzieci i młodzież do lat 

15 wstęp wolny.

Dom i wnętrze
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Przegląd najnowszych 

trendów, materiałów oraz 

produktów meblarskich i 

dekoracyjnych zobaczymy 

na warszawskich targach 

IDEALNY DOM I WNĘTRZE 2008 

. Dzięki imprezie można w 

szybki i łatwy sposób przejrzeć 

ofertę polskich i zagranicznych 

fi rm, porównać jakość i ceny 

proponowanych artykułów, 

a także poznać najnowsze 

tendencje.

Targi IDEALNY DOM I WNĘTRZE to 

miejsce, które warto odwiedzić planu-

jąc zakup mebli i artykułów dekoracyj-

nych zarówno do dalszej sprzedaży, jak 

i prywatnego użytku. W jednym miejscu 

bardziej i mniej znane fi rmy zaprezentu-

ją swoją ofertę, a eksperci w dziedzinie 

architektury i wyposażenia wnętrz po-

dzielą się swoją wiedzą. Niewątpliwym 

atutem targów jest możliwość poroz-

mawiania bezpośrednio z przedstawi-

W trzy dni wokół świata mebli i dekoracji 

cielami rozmaitych przedsiębiorstw i 

porównanie produktów, które rzadko 

mamy możliwość zobaczyć „na żywo”, 

a nie na w katalogu. Dodatkową zaletą 

imprezy jest możliwość obejrzenia go-

towych aranżacji wnętrz i zasięgnięcia 

rady ekspertów. 

Na targach IDEALNY DOM I 

WNĘTRZE zobaczymy szeroką gamę 

artykułów polskich i zagranicznych pro-

ducentów. Znajdą się wśród nich zarów-

no potentaci na rynku meblowym, jak i 

drobni wykonawcy, których produkty 

trudno znaleźć w hipermarketach. Swoją 

ofertę zaprezentuję m.in. takie fi rmy 

jak: DEKORIA, ALESSI, GREENHILS, 

RAD-POL Tkaniny, GMP IMPEX, CCP 

INTERNATIONAL, VILLA GLASS. 

Część ekspozycji zajmować będą przy-

kładowe aranżacje wnętrz przygotowane 

przez ekspertów popularnego progra-

mu telewizyjnego DEKORATORNIA. 

Zobaczymy między innymi projekty sa-

lonu, kuchni, jadalni, sypialni, łazienki i 

Mateusz Kowalski

GAZETA WPR ZAPRASZA:

Targi „Idealny Dom i Wnętrze”

Warszawa, 5-7 września 2008 
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Jaś Mela w Piastowie

Miasto Ogród Komorów
zaprasza na Święto Mieszkańców

Gazeta Wpr pilnie poszukuje specjalistów do biura reklamy. Szczegółowe informacje na stronie www.gazetawpr.pl

Grodziskie 
Spotkania Kabaretowe

Jubileusz w 
MilanówkuW niedzielę 7. września Stowarzy-

szenie „Możesz” zaprasza na spot-
kanie ze zdobywcą dwóch biegu-
nów Ziemi – Jasiem Melą. Impreza 
z cyku „Ciastko z bajką” odbędzie 
się w  Przedszkolu Miejskim nr 2 
w Piastowie. Oprócz spotkania 
z głównym bohaterem przewidziane 
są również inne atrakcje: bajka, ciast-
ka, opowieści podróżnicze, konkursy 
z nagrodami, Kiermasz Przedmiotów 
Niepowtarzalnych i wiele innych.

Wstęp: 1 zł od osoby, 
ilość miejsc ograniczona,
Niedziela, 7 września, godz. 15.00
Przedszkole Miejskie nr 2, 
ul. Lelewela 16/18, Piastów
Więcej na: www.mozesz.org

Zapraszamy wszystkich czytelników 

WPR na obchody 100-lecia powsta-

nia Milanowskiego Towarzystwa 

Letniczego, które odbędą się w nie-

dzielę, 7 września o godz. 18.00 w 

Milanówku. W ramach imprezy na-

stąpi otwarcie zmodernizowanych 

Kortów Tenisowych oraz historycz-

nej wystawy okolicznościowej pt.: 

„Korty tenisowe Milanowskiego 

Koła Sportowego”. Wśród licznych 

atrakcji przewidziana jest m.in. gra 

pokazowa z udziałem czołowej pol-

skiej tenisistki Marty Domachow-

skiej, pokaz fi lmu pt.: „Milanowskie 

Towarzystwo Letnicze” oraz Kon-

cert Justyny Reczeniedi (sopran) 

– solistki Warszawskiej Opery Ka-

meralnej i Teatru Wielkiego, Opery 

Narodowej oraz Trio „Con Passione”. 

Więcej na: www.tmm.net.pl

Gwiazdą wieczoru będzie zespół Per-

fect. W programie znajdą się rów-

nież prezentacje motocykli, wesołe 

miasteczko, program kabaretowy 

Andrzeja Grabowskiego oraz pokazy 

sztucznych ogni.

Perfect w Nadarzynie
Impreza odbędzie się w niedzielę 7 

września na stadionie sportowym 

przy ul Żółcińskiej 20 w Nadarzynie. 

Start o godzinie 14.00. Więcej infor-

macji na stronie miasta Nadarzyn 

www.nadarzyn.pl

Zaprasza na wystawę rysunków 
Zbigniewa Kołaczka od 20 września

Zbigniew Kołaczek urodził się 
w Żyrardowie. Studiował w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie na 
Wydziale Grafi ki. Otrzymał dyplom 

Od 12 do 14 września w Podkowie 

Leśnej na gości czeka szereg atrakcji 

i wiele historycznych, niekiedy zapo-

mnianych miejsc. Ożyje wieża legen-

darnego Pałacyku-Kasyno, z której 

popłynie podkowiański hejnał skom-

ponowany przez Tomasza Stańkę, 

wozami zaprzężonymi w konie po-

dążymy szlakiem pisarzy i poetów, 

poznamy architekturę miasta-ogro-

du, historię miasta, jego mieszkań-

ców i terenów, na których leży Pod-

kowa Leśna, a także dzieje kolejki 

WKD. Odbędzie się dużo koncertów 

i wydarzeń muzycznych, od koncer-

tu pieśni dworskich, poprzez muzykę 

chóralną, jazzową, występ Zespołu 

„Mazowsze”, aż po szlagiery lat 20-

tych ubiegłego wieku. Oko cieszyć 

będą prace plastyczne, malarskie 

i ceramiczne oraz fotografi e wykona-

ne nie tylko przez podkowiańskich 

fotografi ków. Miłośnicy dwudziesto-

lecia międzywojennego będą mogli 

sfotografować się w stylu swojej ulu-

bionej epoki oraz uczestniczyć

W przeglądzie polskich fi lmów ar-

chiwalnych. To tylko niektóre z pro-

ponowanych atrakcji. Szczegółowym 

program festiwalu dostępny na stro-

nie www.podkowalesna.pl.

mateo

Festiwal Otwarte Ogrody 
w Podkowie Leśnej

15 września o godzinie 19.00 
w 3CLUB zapraszamy na kolejny 
kabareton organizowany przez Cen-
trum Kultury w Grodzisku Mazowie-
ckim ul. Spółdzielcza 9. Tym razem 
wystąpią: Agnieszka Fatyga, Jan 
Pietrzak, Emilian Kamiński oraz 
Marek Majewski. 

Bilety do nabycia w kasie kina - cena 
30 zł. Bilety w sprzedaży od 1 IX 
2008.
Rezerwacje - Kino Centrum Kultury
ul. Spółdzielcza 9
tel. 0-22 734 79 44
kino@centrumkultury.eu

Festiwal Otwarte Ogrody w Komorowie
W dniach 10-14 września w Ko-
morowie odbędzie się Festiwal 
Otwarte Ogrody. Gościem Fe-
stiwalu będzie Alina Janowska. 
W programie znajdą się również 
liczne wystawy, spotkania, wykła-
dy w komorowskich ogrodach, 
willach, skwerach, knajpkach 
oraz koncert piosenek Wojciecha 
Młynarskiego pt.: „Dziewczyny 
z Komorowa”. Organizatorem im-
prezy jest Stowarzyszenie K40.

więcej na: www.k40.org.pl 
oraz w punkcie informacyjnym 
przy stacji WKD -14.09, 
godz.11.00-13.30)

Grodziskie Centrum Kultury

W programie: Śpiewamy przedwo-

jenne szlagiery z lat 20-tych i 30-tych, 

Jarmark Wielkopański w klimacie 

przedwojennego letniska, Śpiewające 

siostry zakonne, single, duety, tercety 

z Komorowa, Zakład Fotografi czny 

Lidii Popiel, Austriak, Szkot i Włoch 

kochają Komorów, Krzysztof Woliń-

ski Jazz Old Timers, happening Je-

rzego Kaliny. Będą gry i zabawy dla 

mniejszych i większych, rolkomasa, 

warsztaty ceramiczne, grill, piwo, 

ognisko. Na zorganizowanym kier-

maszu można będzie sprzedać niepo-

trzebne rzeczy, wymienić się książka-

mi. Święto organizowane jest przez: 

Wójta Gminy Michałowice, Zarząd 

Osiedla Komorów, Stowarzyszenie 

K-40, Kulturalny Komorów,  Biblio-

tekę Publiczną w Komorowie, Zespół 

Szkół w Komorowie, Skład Magiczny. 

6. września, Al. M. Dąbrowskiej od 

godz 15:00 do ostatniego gościa. 

Wstęp wolny

z wyróżnieniem w Pracowni Ilustra-
cji Książki prof. J. Stannego. Zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem, ilustracją 
książkową i rysunkiem satyrycznym. 
Prace prezentował na wystawach indy-
widualnych i zbiorowych w Polsce i w 
Europie. Stworzył styl rozpoznawalny 

od pierwszego wejrzenia. Swoimi pra-
cami  komentuje otaczający świat.
Osobny rozdział w twórczości Zbi-
gniewa Kołaczka stanowią rysunki 
o polskiej obecności w Unii Europej-
skiej, które to właśnie będą prezento-
wane na wystawie.
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Zderzenie z legendą

Słyszeliśmy już ten album! 
„Naszymi nauczycielami byli Beatlesi, 

Jimi Hendrix, blues i soul...” mówią człon-

kowie nowej odsłony Queen, tłumacząc 

trochę inne brzmienie zespołu. Dla jed-

nych fakt wskrzeszenia formacji to zdra-

da, wręcz szarganie świętości. Inni mówią 

wprost: spróbować można. Cóż, wszyscy 

mamy w uszach próby reaktywacji Th e 

Doors, Genessis (bez Collinsa  i Gabrie-

la), z rozmaitym skutkiem powraca do 

gry w rozmaitych składach Deep Purple. 

Co tu ukrywać, te eksperymenty nie szo-

kują (przynajmniej in plus), budząc raczej 

uśmiech politowania 

i komentarze, że chło-

paki zeszli się dla kasy.

Pierwszą rzeczą, jaką 

można zauważyć 

w przypadku tego al-

bumu będącego pierw-

szym albumem na-

granym przez legendy 

rocka i Paula Rodgersa 

jest to, iż autorami 

wszystkich utworów są 

Queen i Paul Rodgers, 

producentami i wyko-

nawcami są Brian May, 

Paul Rodgers i Roger 

Taylor - muzycy sami 

grali na wszystkich in-

strumentach, w tym na 

gitarze basowej – przy 

czym Paul i Brian za-

mieniali się  rolami. 

Ten album to w pełni zespołowe przed-

sięwzięcie. May, Rodgers i Taylor tworzą 

całkowicie demokratyczny zespół, nawet 

w kwestii równego podziału wpisów na 

liście wykonawców. 

Wszyscy pamiętają

Dedykowanie tego albumu legendarne-
mu liderowi grupy Queen – Frieddiemu 

Mercury  świadczy o tym, iż członkowie 

zespołu nadal czują jego obecność na 

tyle mocno, aby zadedykować mu w ca-

łości swoje nowe dzieło. Można zadać 

sobie pytanie, co Rodgers, który przej-

muje kontrolę jako główny wokalista we 

wszystkich trzynastu utworach myśli 

o tym, że cała jego praca została zadedy-

kowana człowiekowi, do którego miłoś-

nicy wciąż modlą się przy ołtarzu grupy 

Queen. Brian May i Roger Taylor nigdy 

nie bali się przyznać do tego, że obecność 

zespołu na scenie to w dużej mierze za-

sługa właśnie Mercury’ego oraz, że jego 

niezwykła kreatywność działała cuda 

w studio nagrań. Przyznają oni także, że 

nawet dzisiaj wciąż brakuje im Freddie-

go. Jeżeli zaś chodzi o Rodgersa, może 

być spokojnym mając świadomość tego, 

że Mercury zawsze uważał go za jednego 

z najlepszych wokalistów swoich cza-

sów. Powszechnie wiadomo, że Mercury 

bardzo chętnie zaglądał do londyńskiego 

klubu Marquee czy też każdego innego 

lokalu w Londynie kiedy Rodgers akurat 

występował tam ze swoim zespołem Free. 

W przeszłości Mercury często mówił, że 

album „Fire and Water” zespołu Free jest 

jednym z tych albumów, który wywarł 

największy wpływ na grupę Queen. Co 

więcej, Rodgers zagrał już jako forma-

cja Queen + Paul Rodgers wystarczająco 

dużo w całości wyprzedanych i entuzja-

stycznie przyjętych koncertów, aby wie-

dzieć, że nagranie płyty zostanie dobrze 

odebrane: 

„Czy tego typu płyty to wciąż jeszcze „al-

bumy”? Nie wiem. Ale to naprawdę, na-

szym zdaniem, jest album w dawnym tego 

słowa znaczeniu – coś, co można włożyć 

do odtwarzacza i przesłuchać w całości, 

to coś, co zabierze nas w podróż... moty-

wy i tony są od siebie oddalone, niemniej 

to pewne wyzwanie dla słuchacza, zapro-

szenie do tego, aby na godzinę odłożył 

wszystkie sprawy na bok i dał się wciągnąć 

i przeżyć coś nowego. Wydawało nam się, 

że w dzisiejszych czasach niewiele osób 

w ten sposób myśli – płyty CD w dużej 

mierze to dzisiaj zbiory utworów, często 

produkowane przez różne ekipy, zebrane 

w sposób nieuporządkowany, z tą myślą, 

że ludzie i tak zmienią ich kolejność na 

swoich iPodach. Oczywiście zawsze jest 

taka możliwość! Ale naszymi nauczycie-

lami byli Bealtesi, Hendrix blues i soul... 

– to wystarczy, aby dostrzec to, jaki jest 

nasz cel” - zdradza May.

Legenda ciągle żyje

Płyta „Th e Cosmos Rocks” została nagrana 

i zmiksowana w studio Taylora – Th e Prio-

ry, w między listopadem 2007 a sierpniem 

2008. Współproducentami i aranżerami są 

Joshua J Macrae, Justin Shirley-Smith oraz 

Kris Fredriksson. Płyta ta to pierwszy al-

bum z nowo nagranym materiałem zespo-

łu Queen i Paula Rodgersa, odkąd razem 

zaczęli grać w 2005 roku i jednocześnie 

pierwszy album studyjny grupy Queen od 

roku 1995.

 „C-lebrity” to zdaniem Rogera Taylora: 

„C-lebrity” to tak naprawdę komentarz 

na temat współczesnego rozumienia 

sławy – sukcesu i całej reszty, która się 

z tym wiąże. Wystarczy pokazać się 

w telewizji – talent się już nie liczy. „Ce-

lebrity” to wyraz dzisiaj nadużywany, 

który stracił już swoją wartość. Myślę, 

że utwór ten pokazuje, że nie straciliśmy 

ani trochę humoru grupy Queen!”. Inne 

utwory na płycie to „Cosmos Rockin”, 

„Time To Shine”, „Still Burnin’” (bezkom-

promisowe wyjaśnienie tego, dlaczego 

artyści zmuszeni są tworzyć), „Small”, 

„Warboys”,  „We Believe”,  „Call Me”,  

„Voodoo”, „Some Th ings Th at Glitter”,  

„Th rough Th e Night”, „Say It’s Not True” 

(nowa wersja utworu, który powstał jako 

dar na rzecz kampanii Nelsona Mandeli 

przeciwko HIV/AIDS) oraz „Surf ’s Up, 

School’s Out”.

Album ukaże się w trzech formatach: 

standardowa płyta CD, pakiet „delu-

xe” zawierający dodatkowo płytę DVD 

z 15 nagraniami zespołu Queen i Paula 

Rodgersa z koncertu Super Live w Japonii 

oraz podwójna płyta winylowa. 

W ślad za płytą zespół rusza w trasę kon-

certową. Czy dotrą do Polski? Nie wiado-

mo. 

Gdy pierwszy raz słuchałem albumu, 

przyszła mi na myśl moja recenzja podsu-

mowująca pierwszy koncert słynnej for-

macji Marillion w Sali Kongresowej, tuż 

po opuszczeniu jej szeregów przez Fisha. 

Frontmanem legendy neo-progrocka był 

już Steve Hogarth, o półtora głowy niższy 

o 40 kilo lżejszy. Napisałem wówczas, że 

gdy usłyszałem „Keylight” w jego inter-

pretacji, poczułem się tak, jak zapewne 

czuje się mąż zastający swoją ukochaną 

w łóżku z innym facetem. Tragedia! Ale 

przyznam, że Queen z nowym frontma-

nem nie udaje zespołu którym nie jest. 

I może to dobry znak? Miłego słuchania.

                                          Piotr Iwicki

„The Cosmos Rocks” taki tytuł nosi najnowszy, pierwszy od 

trzynastu lat, całkowicie premierowy album kultowej for-

macji QUEEN. U boku Briana Maya i Rogera Taylora stanął 

śpiewający basista Paul Rodgers.  Krążek dedykowany jest 

pamięci frontamana, charyzmatycznego wokalisty i multiin-

strumentalisty Frieddiego Mercury. Do sklepów album trafi 

na całym świecie, a singiel  „C-lebrity” bryluje na radiowych 

play listach od kilku tygodni. My zdradzamy

Tak wyglądają obecnie. Fotografi a z 2008 roku

W dniu 29. sierpnia w siedzibie Państwowego 

Zespołu Ludowego Piesni i Tańca „Mazowsze” 

i. T. Sygietyńskiego w Karolinie miał miejsce akt 

podpisania umowy intencyjnej  o współpracy  kul-

turalnej zespołu Mazowsze z brazylijskim stanem 

Santa Catarina.

W myśl umowy w mieście Criciuma – SC 

– Brasie powstanie Instytut Śpiewu i Tańców 

Folklorystycznych „Mazowsze” w Brazylii, które-

go celem ma być stworzenie i prowadzenie Szkoły 

Śpiewu i Tańców Folklorystycznych. Szkoła dzia-

łać będzie na podstawie programów i metodologii 

nauczania opracowanych przez stronę polską a 

pieczę nad merytoryczną działalnością sprawo-

wać będzie kadra artystyczna „Mazowsza”. Planuje 

się również stworzenie warsztatów folklorystycz-

nych oraz utworzenie w Brazylii Zespółu Pieśni i 

Tańca Folklorystycznego, który promować będzie 

Szkoła „Mazowsza”
powstanie w… 
Brazylii

polską kulturę regionalną i narodową. 

Ceremonia miała niezwykle uroczysty i podniosły 

charakter. Dokument podpisali gubernator brazylij-

skiego stanu Santa Catarina pan Luiz Henrique da 

Silveira, Ambasador Brazylii w Polsce Pan Carlos 

Alberto Sima Magalhaes oraz towarzysząca im 

grupa parlamentarzystów brazylijskich a ze strony 

polskiej marszałek województwa mazowieckiego 

p. Adam Struzik i dyrektor zespołu „Mazowsze” p. 

Jacek Kalinowski. 

Delegacja brazylijska z zainteresowaniem zwiedziła 

dotychczasową siedzibę zespołu i powstający no-

woczesny obiekt Europejskiego Centrum Promocji 

Kultury Regionalnej i Narodowej „Matecznik 

Mazowsze” a także obejrzała próbę i zaimprowizo-

wany występ zespołu, nagradzając go owacyjnymi 

oklaskami na stojąco.   
MS Gubernator Luiz Henrique da Silveira, (w środku) i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik w momencie podpisania umowy o współpracy.                 foto: BoloS
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Witaj szkoło!

We wrześniu nasze dzieci rozpoczynają naukę. Nowe tornistry, książki i mundurki 
są kolejnym wydatkiem w domowym budżecie. My również – po fali upałów – 
mamy ochotę na spokojniejsze, jesienne wyjazdy: wędrówki po górach i spotka-
nia z przyjaciółmi. Prostym sposobem na realizację tych marzeń może być szybki 
i elastyczny kredyt gotówkowy!

Kredyt gotówkowy oferowany przez db kredyt jest do-
stępny dla Klientów, których dochody zaczynają się już na 
poziomie 450 zł brutto miesięcznie. Kredyt udzielany jest 
w kwotach między 500 a 80 000 zł netto na okres nawet 
do 72 miesięcy. Bank nie wymaga żadnych zabezpieczeń 
ani poręczycieli. Kredyt mogą otrzymać między innymi 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, dzieło, 
a także emeryci i renciści. Oprocentowanie zaczyna się 
już na poziomie 9,96%.

db kredyt oferuje także kredyt konsolidacyjny przeznaczony na spłatę innych 
kredytów. Każdy, kto ma już kilka zobowiązań: na przykład kredyt samochodo-
wy, pożyczkę gotówkową, kredyt ratalny w sklepie, zadłużenie na karcie kre-
dytowej lub limit w koncie osobistym, może – dzięki konsolidacji – nie tylko 
płacić jedną, niższą ratę, ale również otrzymać dodatkową gotówkę na bieżące 
wydatki. 

db kredyt nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za rozpatrzenie wniosku, wcze-
śniejszą spłatę kredytu, administrowanie rachunkiem, doradztwo finansowe czy 
z tytułu ustanawiania zabezpieczeń. 

Szybki kredyt gotówkowy oraz kredyt konsolidacyjny po-
zwolą nam zrealizować wszystkie jesienne plany, a naj-
młodszym cieszyć się z udanego startu w nowy rok szkol-
ny. 

Informacje o ofercie db kredyt dostępne są na stronie 
internetowej www.dbkredyt.pl, pod numerem infolinii 
0 801 150 150 oraz we wszystkich Placówkach Banku 
oznaczonych logo db kredyt. 

Zapraszamy do najbliższej placówki!
Pruszków
al. Wojska Polskiego 16a, tel.: (22) 739 03 80.

db kredyt w skrócie:
• kredyt od 500 do 80 000 zł netto,
• udzielany na okres do 72 miesięcy,
• minimalny dochód – od 450 zł brutto,
• żadnych zabezpieczeń ani poręczycieli,
• oprocentowanie już od 9,96%,
• atrakcyjny pakiet ubezpieczeń,
•  możliwość konsolidacji zadłużenia,

możliwość uzyskania nagrody 
– bonu wartościowego w wys. 50 zł



Kariera

Praca dla ambitnych
Młody zespół

Polska sieć restauracji McDonald’s 

zatrudnia ponad 12 tysięcy pracowni-

ków. Większość z nich to ludzie młodzi. 

Ponad połowa z nich uczy się lub studiuje, 

ponieważ elastyczne możliwości usta-

lania czasu pracy umożliwiają swo-

bodne łączenie pracy z nauką. Dzię-

ki rozbudowanemu, wewnętrznemu 

systemowi szkoleń McDonald’s nie 

wymaga od kandydatów wcześniej-

szego doświadczenia w gastrono-

mii. Firma jest jedną z nielicznych, 

mogących pochwalić się pozytywną 

decyzją Państwowej Inspekcji Pracy do-

tyczącą zatrudniania młodocianych. To 

powoduje, że restauracje mogą zaofero-

wać bardzo atrakcyjną ofertę pracy wa-

kacyjnej młodzieży w wieku szkolnym. 

Możliwości awansu

Praca w McDonald’s Polska oferu-

je pracownikom szerokie możliwości 

awansu. Firma liczy blisko 3 tys. me-

nadżerów zarządzających restauracja-

mi, z których każdy rozpoczynał swoją 

przygodę zawodową od podstawowych 

stanowisk. Również większość z ponad 

stuosobowego personelu biura fi rmy w 

Warszawie zaczynała karierę od pracy w 

restauracjach.

W każdej restauracji pracuje dynamicz-

McDonald’s działa na polskim rynku od ponad 16 lat. Pierwsza polska restauracja powstała 
17 czerwca 1992 roku. Dzisiaj jest ich 213. Obsługują blisko 350 000 gości dziennie i oferują 
ponad 12 000 miejsc pracy. Jedną z nich jest restauracja w Pruszkowie, w której zatrudnienie 
znalazło wiele osób z powiatów pruszkowskiego, grodziskiego i rawskiego.

ny zespół kilkudziesięciu młodych osób, 

w którym liczy się nie wykształcenie, 

wiek czy wcześniejsze doświadczenie 

zawodowe a przede wszystkim umie-

jętność radzenia sobie z powierzonymi 

obowiązkami. Pracując w McDonald’s 

można poznać standardy działania no-

woczesnego przedsiębiorstwa, które-

mu udało się odnieść globalny sukces 

a jego marka jest znana praktycznie na 

wszystkich kontynentach. Nabyta wie-

dza i doświadczenie młodych ludzi z 

całą pewnością będą procentować w ich 

dalszej karierze zawodowej. 

Elastyczne zatrudnienie

McDonald’s to uczciwe i jasne zasa-

dy zatrudnienia. Wynagrodzenie jest 

określone stawką godzinową, czas pra-

cy dostosowany jest do możliwości i 

preferencji każdego z pracowników. To 

powoduje, że nikt nie musi martwić się 

o to, że zaniedba swoją rodzinę lub edu-

kację. Ponad połowa pracowników sieci 

pracuje w niepełnym wymiarze godzin, 

wystarczy ustalić swoją dyspozycyjność 

z kierownikiem placówki.

McDonald’s to również szansa na szyb-

ki awans. Jeżeli pracownik sprawdza się 

na swoim stanowisku zawsze zostanie 

zauważony i doceniony.  Wynika to ze 

znakomitego zgrania zespołu, przy-

jaznej atmosfery i płaskiej struktury 

zatrudnienia. Niektórzy kierownicy 

restauracji awansowali na swoje wyma-

rzone stanowiska już po dwóch latach 

stażu!

McDonald’s w Pruszkowie

Pruszkowski McDonald’s funkcjonuje na 

rynku od 12 lat. Rozpoczął swoją dzia-

łalność 6. grudnia 1996 roku zatrudnia-

jąc około 30 osób. Restauracja dysponu-

je setką miejsc dla swoich gości, dodat-

kowo 60 z nich może skorzystać z wy-

godnych stolików ogrodowych. Obecnie 

pracuje w nim ponad 60 osób z Pruszko-

wa, Piastowa, Brwinowa, ale także z dal-

szych miejscowości – Grodziska Mazo-

wieckiego, Milanówka, Podkowy Leśnej, 

a nawet Żyrardowa, Rawy Mazowieckiej 

i Skierniewic. Pracownicy mogą liczyć 

na bezpłatny transport do miejsca za-

mieszkania na trasie Rawa Mazowiecka 

– Wolica – Janki – Pruszków. Bezpłatny 

autobus dba o to, by pracownicy bezpiecz-

nie i w komfortowych warunkach dotarli 

do swoich miejsc zamieszkania. 

Nasi goście spotykają się z przyjaznym 

i profesjonalnie przygotowanym perso-

nelem – chwali swój zespół kierownik 

pruszkowskiej restauracji McDonald’s, 

Rafał Kuleta. Informacji dotyczących 

pracodawcy postanowiliśmy zasięgnąć 

u źródła, czyli pracowników restauracji w 

Pruszkowie. A o to opinie, jakich udzielili 

reporterowi Gazety Wpr:

Magda, asystent kierownika: Karierę 

w sieci McDonald’s rozpoczęłam ponad 

6 lat temu, zatrudnia-

jąc się w C.H. Janki jako 

pracownik restauracji. 

Do Pruszkowa prze-

niosłam się w czerwcu 

2007. Przeszłam kolejne 

stopnie awansu zawodo-

wego, od podstawowego 

stanowiska pracy, po-

przez instruktora, swing 

managera aż po asysten-

ta kierownika. Obec-

nie studiuję na II roku 

Wszechnicy Polskiej na 

kierunku Pedagogiki i 

Edukacji Rynku Pracy i 

nie mam żadnego problemu z łączeniem 

pracy ze studiowaniem. 

Ania, swing manager: Mieszkam 

w Pruszkowie. Początkowo na pracę 

w McDonald’s zdecydowałam się po-

nieważ było blisko. Zaczynałam tak jak 

wszyscy, jako pracownik restauracji, ale 

przez 3 lata pracy udało mi się dwukrot-

nie awansować i obecnie zajmuję  stano-

wisko swing managera. Od 6 lat jestem 

również szczęśliwą mamą mojego synka, 

Piotrusia.

Marcin, instruktor: Studiuję Zarządza-

nie i Marketing na WSFiZ w Warszawie. 

Dla mnie praca w McDonald’s to przede 

wszystkim możliwość swobodnego łącze-

nia pracy i nauki. Grafi k ustalany jest pod 

moje potrzeby. W restaura-

cji pracuję już od 1,5 roku i 

nigdy nie miałem proble-

mu ze znalezieniem czasu 

na naukę. No i zarabiam!

Ania, pracownik restau-

racji: Mieszkam w Białyni-

nie pod Rawą Mazowiecką. 

W naszym regionie ciężko 

o dobrą pracę. McDonald’s 

zaoferował mi bezpłatny 

transport i dobrą stawkę. 

Od razu się zdecydowa-

łam. Jestem tu już dzie-

wiąty miesiąc pracując na 

podstawowym stanowisku. Ale liczę, że 

uda mi się szybko awansować, podobnie 

jak moim kolegom i koleżankom. Na pew-

no mi się uda!

Grażyna, pracownik restauracji: Za-

mieszkuję w Grodzisku Mazowieckim, 

mam 49 lat. Początkowo miałam obawy, 

że nie dam sobie rady, ale poradziłam so-

bie. Chwalę sobie przyjemną atmosferę 

pracy i młody, zgrany zespół, w którym 

pracuję. Świetnie dogaduję się z moi-

mi młodszymi koleżankami i kolegami. 

Pracuję od 3. lat i jestem kandydatem na 

instruktora. Cieszę się, że mimo swojego 

wieku mogę jeszcze troszkę dorobić.

MS
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Chcesz dołączyć do zespołu McDonald’s?
Przyjdź do restaruacji w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 17 i rozpocznij swoją karierę! 

Czekamy na Ciebie codziennie w godz. 7.00 - 22.00.  

„W Pruszkowskiej 

restauracji McDonald’s 

pracuje ponad 60 osób 

z Pruszkowa, Piastowa, 

Brwinowa, ale także 

z dalszych miejscowości 

– Grodziska Mazowie-

ckiego, Milanówka, 

Podkowy Leśnej, a 

nawet Żyrardowa, Rawy 

Mazowieckiej 

i Skierniewic”
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JEEP COMMANDER 2006 86 tyś. złotych www.

mamserwis.pl

Pilnie sprzedam samochód Skoda Fabia Sport, rok 

prod. 2006 r. Stan bdb, 

Tel kom: 509 000 607

Kupię

Kupię antyki wszelkie za gotówkę 500 034 552 

Sprzedam

Po likwidowanym placu budowy:

- bramę stalową szerokość: 410 cm, stan bardzo dobry

- WC przenośny o wym. 110x90

- skrzynkę energetyczną tzw. „ERBETKE”, stan bardzo 

dobry

- kabel siłowy 

Tel. 0609-052-600

Pomado betonu 36m Putzmeister  0 509 878 520, 

0 504 215 110

Regały i lady podświetlane do sklepu monopolowego, 

kolor czereśnia 0 601 328 100

Sprzedam maszyny ślusarskie, narzędzia, wyroby 

gotowe, 022 728 20 00 po 18.00

Usługi

Budowy, rozbudowy domów, hydraulika 0609-569-628

Elektroinstalacje 0501-102-780 

Glazura, terakota, panele, gładzie, malowanie, 

solidnie, fi rma, 501-421-812 

Kompleksowo A-Z wykończenia remonty 0515-507-

170

Kompleksowe wykończenie domów i mieszkań od A 

do Z tel. 0781 534 410

Wykrywacz metali, złota, militariów 022 758 73 48, 

www.armand.pl

Zatrudnię fryzjera/rkę lub podnajmę stanowisko, 

Milanówek 504-640-661

Zatrudnię piekarza i pomocnika (możliwość 

przyuczenia do zawodu). Piekarnia Rogalik, 05-800 

Pruszków, ul. Helenowska 1, tel.: 022 758 15 48

Szukam pracy

Kobieta lat 55, rencistka, wykształcenie średnie-

techniczne, znajomość obsługi komputera, szuka 

stałej pracy, najchętniej biurowej tel. 022 724 87 39

Nieruchomości sprzedam

Sprzedam dom - Dom w Milanówku blisko WKD 

502255134

Sprzedam dom - Mały ale piękny Dom w Raszynie 

510 101 915

Sprzedam dom w Piastowie 300 m2, działka 600 

m2 Tel: 889 670 029, 602 237 391 wieczorem

Sprzedam działkę - 1200 Stare Budy 150 tyś 791-55-

45-85

Sprzedam działkę - 5000 Holendry 103 tys.  791-55-

45-85

Sprzedam działkę - Bardzo ładna działka  510 000 069

Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2w 

Pruszkowie Tel: 514 311 045

Sprzedam mieszkanie - 45m 2pok. 2001re, garaż, 

348tyś 509398511

Sprzedam mieszkanie - 4 pokoje -72m2 Ożarów z 

garażem, do remontu tanio 504 982 498

Sprzedam mieszkanie - 35m, 1pok, cegła, balkon, 

Ursus 790 490 478

Sprzedam mieszkanie - 54m 3pok. 2001r,  435tyś 

509 398 511

Sprzedam mieszkanie - 2 pok-51m2 Pruszków ciche, 

do negocjacji 508 069 821

Sprzedam mieszkanie - 48m, 2pok. niedrogo, 

Żyrardów 600 977 796

Ogłoszenia
Dam pracę

Do produkcji bloczków i pustaków tel. 0501-757-450

Firma MECHANIK w Piastowie zatrudni 

frezera, szlifi erza, pracow. fi z. do przeszkolenia 

przy pracy na gilotynie; tel. 504-333-440

Nauczyciel do przedszkola w Komorowie 504-073-

580, 022 758-05-79 

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 

Podstawa księgowania, młoda, ambitna, pensja + 

prowizja, CV: alcorensepolska@alcorence.com.pl tel. 

022 755-73-52

Poszukuję niani do 13 miesięcznych bliźniąt 9 godzin 

dziennie. Podolszyn Nowy gmina Raszyn, dojazd 

autobusem 715 z Okęcia i z  Ursynowa. Tel.602 

640 085

Przyjmę ekspedientki do sprzedaży wyrobów 

ciastkarskich Kałęczyn 74A, wiek do 30 lat 0501-194-

653; 0668-041-187

Przyjmę pana do prac porzŕdkowych przy cukierni i 

kierowcć na ˝ etatu, wiadomoúă pod nr tel: 0501-194-

653 lub 0668-041-187

Przyjmę Panie do pakowania ciasta Kałęczyn 74A 

0668-041-187; 0501-194-653

Przyjmę Panie do wyrobów garmażeryjnych bardzo 

dobre warunki, Milanówek 0501-194-653; 0668-

041-187

Salon fryzjerski w Brwinowie zatrudni fryzjerkę 

0602-589-959

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    

Wykwalifi kowane szwaczki i prasowaczki Grodzisk 

Maz. 022 724-31-27, 0603-315-915

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

1. RECEPCJONISTA/KA
Wymagania: 
- dobra znajomość języka angielskiego 
- doświadczenie na podobnym stanowisku 
- dyspozycyjność, miła aparycja 
- komunikatywność 

2. POMOC KELNERSKA 
 Wymagania: 
- dyspozycyjność, miła aparycja 
 - podstawowa znajomość języka angielskiego 
 Nie wymagane doświadczenie.

3. POKOJOWA
Wymagania:
- doświadczenie na podobnym stanowisku 

4. PORTIER 
Obowiązki: 
- pomoc przy bagażach gości 
- prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz hotelu 

Wymagania: 
- energiczność, miła aparycja, dyspozycyjność
- podstawowa znajomość języka angielskiego 

Chętnych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: 
kadry@hotelvictor.pl

“HOTEL VICTOR”  W PRUSZKOWIE   
PROWADZI REKRUTACJĘ KANDYDATÓW  

NA STANOWISKA:

zatrudni:

magazynierów z uprawnieniami
miejsce pracy: magazyn Młochów koło Nadarzyna
Zgłoszenia z dopiskiem „Magazynier Młochów” 

prosimy kierować na adres:

adam.kolodziejski@pl.hellmann.net

Sprzedam mieszkanie - 60m 2pok. Ursus Skorosze, 

okazja  509398511

Sprzedam mieszkania- Mieszkania w Pruszkowie od 

175 tys. 512 364 168

Sprzedam mieszkanie- Mieszkanie w centrum 

Grodziska Maz. 510 000 069

Sprzedam mieszkanie -  Pruszków 3 pok. 285 tys. 

512 364 168

Sprzedam segment- Segment w Piastowie w spokojnej 

okolicy 502 255 134

Sprzedam segment - Segment w Nadarzynie  w 

zielonej okolicy 502 255 134

Nieruchomości wynajmę

Poszukuję mieszkania do wynajęcia 1-2 

pokojowego, umeblowanego w Pruszkowie lub 

okolicach od zaraz. Tel. 511 905-344

Nieruchomości do wynajęcia

Do wynajęcia pawilon handlowo-usługowy 75m2 w 

Pruszkowie 0601-328-100

Mieszkanie częściowo umeblowane, AGD, 30m2, tel. 

0505-046-013

Nauka

Niepubliczny Zespół Przedszkolny w Milanówku 

– przyjmuje zapisy dzieci  tel. 

0-887-050-446

Automoto sprzedam
  

CHRYSLER PACIFICA 2006 56 200 tyś. złotych www.

mamserwis.pl

FORD F-150 2006 72 tyś. złotych www.mamserwis.pl

FORD MUSTANG 2007 69 tyś. złotych www.

mamserwis.pl

JEEP LIBERTY 2006 77 tyś. złotych www.mamserwis.

pl

JEEP GRAND CHEROKEE 2006 76 500 tyś. złotych 

www.mamserwis.pl
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Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez firmę Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. dla potrzeb rekrutacji, 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W LEROY MERLIN PROPONUJEMY CI:
- pracę w zespole profesjonalistów i szkolenia
- dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia
- opiekę medyczną, atrakcyjne rozwiązania socjalne
- wymiar etatu dostosowany do Twoich oczekiwań
- pewność, że to co robisz, ma dla nas znaczenie

JEŻELI:
- czerpiesz przyjemność z kontaktu z ludźmi
- jesteś dokładny, dyspozycyjny i rzetelny
- jesteś osobą dobrze zorganizowaną
- lubisz handel

Dołącz do nowootwieranego sklepu w Jankach, jako:

DORADCA HANDLOWY
nr ref. DH/32

KASJER
nr ref.: KAS/32

PRACOWNIK DZIAŁU 
PRZYJĘCIA TOWARU
nr ref.: PDPT/32

Prześlij swoje CV, podając odpowiedni nr ref, na adres:
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
e-mail: kadry32@leroymerlin.pl
z dopiskiem: "JANKI"

OFERUJEMY MATERIAŁY BUDOWLANE I ARTYKUŁY DO MAJSTERKOWANIA, WYSTROJU WNĘTRZ I OGRODNICTWA. NASZĄ 
PASJĄ JEST DOM, NASZĄ WARTOŚCIĄ SĄ LUDZIE. RAZEM TWORZYMY WYJĄTKOWY ZESPÓŁ.

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 
9 kasynach i salonach gier zlokalizowanych w Warszawie, Szczecinie, 
Wrocławiu, Gorzowie Wlkp. i Kielcach 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. 

Carrefour Polska należy w 100% do Grupy Carrefour, francuskiej sieci hipermarketów i supermarketów, która 
jest numerem 1 dużej dystrybucji w Europie i numerem 2 na świecie. Firma Carrefour posiada w Polsce około 
350 sklepów i zatrudnia 27000 pracowników.

Do supermarketów Carrefour Express i Globi  w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie 

poszukujemy osób na stanowisko:

KASJER-SPRZEDAWCA
Numer referencyjny: KSPRZ/GP /08/08

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
• Posiadania  książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych

OFERUJEMY:

• Stałe zatrudnienie-umowa o pracę
• Regularne i pewne wynagrodzenie
• Pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin
• Atrakcyjny system premiowy
• Bogaty pakiet socjalny
• Szkolenia na stanowisku pracy
• Możliwość rozwoju i awansu zawodowego 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV (koniecznie z numerem referencyjnym) na adres:

Supermarket Carrefour Express:  • ul. Królewska 86, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
• ul. Powstańców 44, 05-800 Pruszków 
• ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 1, 05-800 Pruszków

Supermarket Globi:   • ul. Armii Krajowej 15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

e- mail:rekrutacja2@carrefour.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z 
przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. ). Przyjmuję do wiadomości, 
że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."

Lubisz handel? Przyjdź do nas! 

Nie jesteśmy siecią hipermarketów. U nas wszystkie decyzje podejmujemy na 
miejscu, dzięki temu panuje rodzinna atmosfera.

Najlepszym oferujemy możliwość awansu wewnętrznego, czego przykładem jest 
nasza kadra kierownicza.

Aktualnie poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:

- SPRZEDAWCA W BUTIKU PERFUMERYJNO- DROGERYJNYM
- SPRZEDAWCA W DZIALE RTV-AGD

Od kandydatów oczekujemy
• znajomości produktów RTV AGD 
• mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B 

- PRACOWNIK DZIAŁU ART. PRZEMYSŁOWE
- PRACOWNIK DZIAŁU PRODUKTY ŚWIEŻE
- KASJER

Zapewniamy szkolenie kasjerskie!

OD WSZYSTKICH KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
• predyspozycji do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem

KANDYDATOM OFERUJEMY:
• stabilne zatrudnienie
• miłą atmosferę
• możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert na adres:
Hipermarket E. Leclerc Jerozolimskie, ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa
lub drogą elektroniczną: kadry@leclerc.biz.pl

Uprzejmie informujemy, że przesłanych dokumentów nie zwracamy.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Serwis Elektronarzędzi Sklep przyjmie do pracy:

Elektromechanika z praktyką
Raszyn, tel. (022) 720 21 68

Praca od pon. do pt., w godzinach 8.00-16.00

Praca



Po gwizdku sędziego zawodnicy 

Znicza nie oddali inicjatywy. Przewagę 

w posiadaniu piłki udokumentowali 

w 55. minucie zdobywając kolejnego 

gola. Z prawej strony boiska podawał 

świetnie grający Zubrzycki. Piłka 

idealnie spadła na głowę Feliksiaka, 

który z 5 metrów pokonał bramkarza. 

Zawodnicy Znicza pomimo próśb 

kibiców o jeszcze jednego gola cofnęli 

się do defensywy. Szybko zauważył to 

trener Warty, który w ciągu 20 minut 

wykorzystał wszystkie zmiany. Jak się 

później okazało były to trafne decyzje. 

To zawodnicy z Poznania dominowali 

już do końca spotkania, a w doliczonym 

czasie kontaktową bramkę zdobył 

Alain Ngamayama. Na szczęście było to 

trafi enie tylko honorowe. Interesujący 

mecz zakończył się wynikiem na 

korzyść gospodarzy. Po tym spotkaniu 

trzeba pochwalić całą jedenastkę 

zespołu z Pruszkowa. Wreszcie 

pokazali oni naprawdę futbol na jaki 

liczą kibice. Świetnymi wzmocnieniami 

okazują się być niedawno zakupieni 

pomocnicy: Emmanuel Ekwueme oraz 

Iwo Zubrzycki, a pewnie w obronię 

grają Januszewski oraz Kowalski. 

Na ponowny sprawdzian zawodnicy 

Znicza zostaną wystawieni już 

w niedziele. 7 września ponownie na 

stadionie w Pruszkowie odbędzie się 

mecz ze zdegradowaną Koroną Kielce. 

Zapowiada się naprawdę pasjonujące 

spotkanie.

Sport
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31 sierpnia 2008 – jest to data 

pierwszego meczu na nowej, 

podgrzewanej murawie na stadionie 

pruszkowskiego Znicza. Posiadanie 

takiej nawierzchni to wymóg by 

grać w Ekstraklasie, w I lidze nie 

jest to jeszcze konieczne. Znicz 

jest w wąskim gronie zespołów 

z zaplecza najwyższej klasy 

rozgrywkowej w Polsce, który 

posiada takie udogodnienie. W tych 

rzadko spotykanych warunkach 

dla zawodników z I ligi, gdy piłka 

podczas swojej podróży po murawie 

nie przeżywa żadnych ”turbulencji” 

Znicz wygrał z Wartą Poznań 2-1.

Dokładnie 11 maja Znicz rozegrał 

poprzednie spotkanie na swoim 

stadionie. Prowadzone w straszliwej 

ulewie spotkanie zakończyło się 

wynikiem 1-1. Remis z graczami Warty 

Poznań zaprzepaścił szanse Znicza na 

awans do Ekstraklasy.  Potem przez 

ponad dwa miesiące trwały prace 

nad założeniem nowej, podgrzewanej 

murawy. Po 140 dniach zawodnicy z 

Pruszkowa wreszcie znowu zagrali u 

Zwycięstwo na nowej murawie

siebie. Tak się złożyło, że ponownie 

naprzeciw naszym piłkarzom stanęli 

zawodnicy Warty Poznań. Była to 

znakomita szansa by wziąć rewanż 

za spotkanie w poprzednim sezonie 

i zarazem wygrać pierwszy mecz 

na nowej murawie. Umotywowani 

dodatkowo przez prawie dwutysięczną 

publiczność zawodnicy z Pruszkowa od 

razu rzucili się do ataku. Niestety, wiele 

klarownych sytuacji wypracowanych 

przez zawodników z linii pomocy było 

marnowanych przez napastników. 

Adrian Paluchowski nie trafi ł do 

pustej bramki z 5. metrów, a strzał 

Zubrzyckiego ze skraju pola karnego 

instynktownie wybronił bramkarz 

gości. Kolegów z linii napadu dopiero 

pod koniec pierwszej połowy 

wyręczył bardzo aktywny na lewej 

fl ance Paweł Kaczmarek. Dokładnie 

w 44. minucie po strzale – torpedzie 

naszego zawodnika piłka znalazła 

się w samym okienku bramki Warty 

Poznań. Asystował mu, król podań 

z poprzedniego sezonu, Tomasz 

Feliksiak. Bramkarz gości, który w tym 

meczu w wielu sytuacjach ratował swój 

zespół z opresji nawet się nie ruszył. 

Do szatni nasi zawodnicy schodzili z 

murawy w dużo lepszych humorach niż 

goście. Równo po 15 minutach piłkarze 

pojawili się na placu gry z powrotem. 

Filip Szklarzewski
Redaktor Działu Sport

fi lip.szklarzewski@gazetawpr.pl

Filip Szklarzewski

A może jednak i nie? Po niecałych 

dwóch tygodniach potwierdziły się 

informacje o nielegalnym występie 

jednego z zawodników Wisły 

Płock. Żarko Belada, strzelec jednej 

z bramek był nieuprawiony do gry 

w tym meczu. W związku z udziałem 

niezarejestrowanego piłkarza 

w derbach Mazowsza w oparciu o § 7.II 

ust. 6 pkt. 7 Uchwały nr IX/140 z dnia 

3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną, 

Wydział Gier PZPN zweryfi kował 

mecz jako przegrany 0-3 na niekorzyść 

Wisły Płock. Tym samym Znicz mimo, 

że przegrał mecz,  wygrał go przy 

‘zielonym stoliku’ i zdobył jakże cenne 

3 punkty. 

To było trzecie spotkanie z serii 

„Derby Mazowsza I ligi” pomiędzy 

Zniczem a Wisłą Płock. Dwa do tej 

pory niespodziewanie wygrywali 

zawodnicy z Pruszkowa. Niestety 

tym razem naszym zawodnikom 

nie udało się potwierdzić swojej 

dominacji na Mazowszu i przegrali 

w Płocku 2-1, jak się później okazało 

nie był to ostateczny rezultat tego 

spotkania....

Mecz pomiędzy klubami z aspiracjami 

na awans do Ekstraklasy na stadionie 

im. Kazimierza Górskiego zapowiadany 

był jako świetne widowisko. Dla 

zawodników Znicza był to kolejny 

mecz na obcym terenie. Nasi piłkarze 

w ostatnich meczach nie prezentowali 

dobrej formy, raz remisując i raz 

przegrywając. Natomiast  zawodnicy 

z Płocka przystępowali do spotkania 

z zespołem z Pruszkowa po trzech 

meczach bez porażki z rzędu. Sytuacja 

w pierwszej połowie odzwierciedlała 

obecną formę obu jedenastek. Piłkarze 

gospodarzy rozpoczęli zawody 

z wysokiego C. Może się wydawać, 

że padający rzęsisty deszcz przez 

prawie całe spotkanie przeszkadzał 

tylko zawodnikom w czerwono 

– żółtych strojach. Już w 6. minucie 

po precyzyjnym dośrodkowaniu 

byłego piłkarza pruszkowskiego 

klubu Bartosza Wiśniewskiego piłkę 

do siatki skierował Jacek Wiśniewski. 

Na szczęście dla naszych zawodników 

zdaniem sędziów zawodnik Wisły 

Płock znajdował się na pozycji spalonej 

w konsekwencji czego gol nie został 

uznany. Nie obudziło to jednak graczy 

z Pruszkowa. W pierwszej połowie 

nie pokazali oni nic ciekawego, 

a jedynie przyglądali się inteligentnej 

i nowoczesnej grze rywali. Pierwszy 

strzał nasi zawodnicy oddali w... 

37. minucie. Wisła dominowała na 

boisku, lecz na potwierdzenie tego 

tysięczna grupka kibiców musiała 

czekać do samej końcówki pierwszej 

odsłony. W 42. minucie w zamieszaniu 

na przedpolu bramkowym piłkę w 

bramce Adriana Bieńka umieścił 

Bośniak Żarko Belada. Pruszkowianie 

po stracie gola rzucili się do 

odrabiania strat. Groźnym strzałem 

popisał się Iwo Zubrzycki. Wysunięci 

do przodu piłkarze Znicza zupełnie 

zapomnieli o obronie. Bezlitośnie 

wykorzystali to gospodarze. Groźną 

kontrę rozpoczął Łukasz Grzeszczyk 

(kolejny były zawodnik Znicza), 

który podał do Wiśniewskiego, 

a ten znalazł się sam na sam z naszym 

reprezentacyjnym bramkarzem. 

Bieniek pokazał, że powołań do 

kadry nie dostaje się za ładne oczy i w 

ciągu kilkunastu sekund trzykrotnie 

popisał się swoimi umiejętnościami. 

Niestety przy trzecim strzale piłki 

ręką dotknął nie tylko bramkarz, ale 

i nasz obrońca Maciej Rybaczuk. Sędzia 

bez zastanowienia wskazał na wapno. 

Pewnym egzekutorem okazał się być 

Łukasz Mierzejewski. Na przerwę 

zawodnicy Znicza schodzili z dwoma 

golami w plecy. Jacek Grembocki, 

trener pruszkowskiej jedenastki 

miał 15 minut by zmotywować 

zawodników do odważniejszej gry, 

w konsekwencji czego doprowadzić 

chociaż do remisu. Udało mu się to 

w zaledwie 50% procentach. Swoją 

przewagę zawodnicy z Pruszkowa 

udokumentowali w 73. minucie.  Akcję 

dającą gola Zniczowi rozpoczął Iwo 

Zubrzycki, który mocnym strzałem 

z 35. metrów sprowokował bramkarza 

gospodarzy do popełnienia błędu. 

Gubiec nie dał rady utrzymać piłki 

w rękach i wypuścił ją przed siebie. 

Do futbolówki dobiegł Adrian 

Paluchowski i strzelił do niepilnowanej 

przez nikogo bramki. Po zdobyciu 

gola pruszkowianie ruszyli do jeszcze 

odważniejszych ataków. Brakowało im 

jednak precyzji przy wykańczaniu akcji. 

Derby zakończyły się wynikiem 2-1 dla 

Wisły i tym samym hegemonia Znicza 

na Mazowszu została przerwana. 

Znicz przegrał mecz 
i... zdobył 3 punkty

Z wynkiu najbardziej cieszyli się kibice   Fot: Oskar Kulik

Jedna z akcji pruszkowskiego zespołu   Fot: Oskar Kulik
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gole w 4 meczach Pucharu UEFA. Pluć 

w brodę mogą sobie zespoły, które nie 

zakupiły Roberta. Mowa tu o Wiśle 

Kraków oraz  Legii Warszawa. Po tym 

sezonie wartość młodego napast-

nika najprawdopodobniej wzrośnie 

co najmniej trzykrotnie. Obecnie na 

byłego zawodnika klubu z Pruszkowa 

czeka kolejne wyzwanie – mecze 

w reprezentacji. Dostał on powołanie 

na pierwsze mecze eliminacji do MŚ 

2010 ze Słowenią i San Marino. Przed 

młodym zawodnikiem jest wielka 

szansa, jeżeli pokaże się z dobrej st-

rony na stałe może wejść do kadry. 

FS

Lewandowski Goalmaker!
Robertowi Lewandowskiemu 

wystarczyło kilka meczy żeby 

potwierdzić swoje wielkie 

umiejętności. Po przejściu do 

Lecha Poznań 20 – letni zawodnik 

na dobre się rozstrzelał. 

Ostatnio docenił jego postawę 

selekcjoner polskiej kadry Leo 

Beenhakker powołując go na 

mecze eliminacyjne do MŚ, 

które odbędą się w 2010 w RPA.

Jeszcze niecałe 4 miesiące temu 

w meczu z Motorem Lublin strzelił 

swojego ostatniego gola dla Znicza. Jak 

dobrze wszyscy pamiętamy potem już 

było tylko gorzej. Znicz w końcówce 

sezonu nie wykorzystał swojej 

ogromnej szansy i nie awansował do 

Ekstraklasy. Zapewne gdyby zajął pre-

miowane miejsce Lewandowski nadal 

strzelałby gole dla pruszkowskiej 

jedenastki. Stało się jednak inaczej, 

Znicz pozostał na zapleczu, a Robert 

opuścił klub z Pruszkowa. Postawa 

naszego zespołu w obecnym sezonie 

jest kolejnym dowodem na to jakim 

ważnym ogniwem był Lewandowski. 

Zespół ze stadionu przy ul. Bohaterów 

Warszawy 4 w tym sezonie w  7 mec-

zach zdobył zaledwie 7 bramek. Sam 

Robert w ofi cjalnych występach w Le-

chu Poznań zdobył 6 goli. 3 trafi enia 

w 4 spotkaniach Ekstraklasy oraz 3 

Nabór już rozpoczęty!

I liga / Pozycja M P
1. Podbeskidzie B.Biała 7 16

2. Widzew Łódź 6 15

3. Znicz Pruszków 7 13

4. Zagłębie Lubin 5 12

5. Stal Stalowa Wola 7 12

6. Górnik Łęczna 5 10

7. Kmita Zabierzów 7 10

8. GKS Jastrzębie 7 10

9. Wisła Płock 7 9

10. Flota Świnoujście 7 9

11. Warta Poznań 7 8

12. GKS Katowice 7 7

13. Korona Kielce 5 6

14. Tur Turek 7 6

15. Odra Opole 7 6

16. Motor Lublin 7 5

17. Dolcan Ząbki 7 5

18. GKP Gorzów Wlkp. 6 4

W sezonie letnim : korty w Piastowie (L.O. im. Nansena) lub w Pruszkowie (Znicz)

W sezonie zimowym: nowootwarte korty kryte w Pruszkowie (Żbików)

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.

Kreta*** •  HB  • 7 dni  •  od 16.09  •  1719 PLN/os.

Przedsprzedaż Zimy 2008/2009! Rabaty do 30%!

planowanego. Wyniósł ponad 90 mln. 

złotych. Rozmiary pruszkowskiego toru 

są standardowe, liczy 250 m. długości. 

Zbudowany jest z sosny syberyjskiej 

i jest bardzo szybki z powodu łagodnego 

wyprofi lowania wiraży i dość krótkich 

prostych. Obiekt ma powierzchnię ok. 10 

tysięcy metrów kwadratowych. W hali 

jest zainstalowanych 1700 miejsc stałych. 

Ich liczbę można w zależności od potrzeb 

zwiększyć o kolejnych 1300 poprzez 

dostawienie dodatkowych rozkładanych 

trybun. 

Autorem projektu jest znakomity 

architekt, w przeszłości kilkakrotny 

medalista olimpijski w szermierce, 

profesor Wojciech Zabłocki.               BS

W dniu 3. września o godz. 17:30 otwarty 

został pruszkowski Tor Kolarski BGŻ 

ARENA. Na dobry początek ruszyły 

również Mistrzostwa Europy w kolarstwie 

Torowym w kategoriach junior i U-23. 

Wystartuje w nich ok. 440 młodych 

kolarzy z 25. krajów. Reprezentacja Polskai 

liczy 42. zawodników i zawodniczek. 

W tym gronie jest jeden olimpijczyk 

z Pekinu - Maciej Bielecki, który wystartuje 

w sprincie. W uroczystości otwarcia 

oprócz władz miasta i województwa 

wzięły udział m.in. sławy polskiego 

kolarstwa: Ryszard Szurkowski, 

Tadeusz Mytnik i Janusz Kierzkowski, 

którzy zaprezentowali licznie przybyłej 

publiczności i swoim młodszym kolegom 

swoją wciąż znakomitą formę. 

Program mistrzostw Europy przewiduje 

ponad 30 konkurencji, których fi nały 

odbywać się będą w godzinach 

wieczornych. Wyjątkiem będą wyścigi 

rozgrywane w niedzielę 7. września, 

których rozpoczęcie przewidziane jest 

na godz. 14:30.

Głównymi organizatorami imprezy 

są Polski Związek Kolarski i miasto 

Pruszków.  

Wstęp na Mistrzostwa jest bezpłatny.  

Pruszkowski tor jest jednym 

z najnowocześniejszych tego typu 

obiektów w Europie a na pewno w Polsce. 

Budowano go ponad pięć lat a jego koszt 

był dwukrotnie wyższy od pierwotnie 

DOMUS
USŁUGI BUDOWLANE

- ocieplanie budynków 

- elewacje zewnętrzne 

- wykańczanie wnętrz 

- wylewki

kontakt: 

500 247 655

518 274 860 

domus2008@wp.pl

Ruszył tor w Pruszkowie roznoszenie ulotek, kolportaż

dystrybucja materiałów reklamowych, 

B-Direct tel. 792 868 052



Telewizor LCD
KDL-32D3010

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Warszawa, ul. Górczewska 124 (1 piętro), Tel. (022) 533 46 69

• centrum serwisowe
• dostawa i instalacja gratis
• możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat
• do wszystkich telewizorów 46” 

i większych montaż i wieszak gratis*
*regulamin promocji dostępny w sklepie

32-calowy telewizor LCD HD ready z zapewniającą 
wyjątkowy obraz technologią BRAVIA ENGINE, 
poprawiającą płynność dynamicznego obrazu 
technologią Motionfl ow 100Hz i 3 wejściami 
HDMI™ do podłączania źródeł sygnału HD, takich 
jak odtwarzacz Blu-ray Disc™, 10-bitowy panel 
zapewniający płynniejszą reprodukcję odcieni 
kolorów

Stylowy zestaw kina domowego DVD o wysokiej jakości 
dźwięku z czterema głośnikami o regulowanej 

wysokości i tylnymi głośnikami bezprzewodowymi

2999 zł2999 zł

1699 zł1699 zł

Zestaw Kina Domowego
DAV-DZ830 

CENY PROMOCYJNE WYŁĄCZNIE W SALONIE SONY CENTRE WOLA PARK !CENY PROMOCYJNE WYŁĄCZNIE W SALONIE SONY CENTRE WOLA PARK !

raty 
0%

więcej niż sklep...
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