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otwarte 
w godz.

7:00 - 18:00

otwarte 
w godz. 

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

Zapraszamy! od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00

Pruszków, ul. Jasna 4 (Osiedle Staszica)

Warszawa, ul. Radarowa 30 (przy ośrodku egzaminowania Okęcie)

Tel. (0) 728 111 444;   (022) 396 77 77, www.osk-olka.pl

 wzorcowe place manewrowe (w Pruszkowie i Warszawie)
 w cenie kursu badanie lekarskie, podręczniki + płyta CD
 szkolenie praktyczne tylko na trasach egzminacyjnych
 możliwość rozpoczęcia zajęć praktycznych w Warszawie 
 zniżka dla uczniów i studentów, raty!!!

SZKOŁA KIEROWCÓW „OLKA”
KURSY PRAWA JAZDY KAT. A I B, KURSY WEEKENDOWE

Zapraszamy! od 

GAZETA BEZPŁATNA   www.gazetawpr.pl  

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

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

ŚLUB? 
CEREMONIE? 
WAŻNE OKAZJE?

Znamy wykonawców autostrady A2
Jedną z bardziej 
problematycznych inwestycji 
drogowych w naszym rejonie 
jest budowa odcinka Stryków - 
Konotopa, który jako fragment 
autostrady A2 ma połączyć Łódź 
z Warszawą. Pojawiło się jednak 
światełko w tunelu, ponieważ 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad wybrała 
już wykonawców tego 
odcinaka trasy.

Początkowo łódzko-warszawski 
fragment autostrady miał być zbu-
dowany w  systemie partnerstwa 
prywatno-publicznego. Wybra-
ny w przetargu inwestor miał sfi -
nansować budowę odcinka i przez 
kilkanaście lat pobierać opłaty za 
przejazd, a  następnie przekazać 
fragment autostrady państwu. Nie-
stety negocjacje prowadzone w tej 
sprawie zakończyły się unieważnie-
niem przetargu w lutym br. W kon-
sekwencji GDDKiA postanowi-
ła podzielić 90-kilometrowy odci-
nek na pięć fragmentów i na budo-
wę każdego z nich ogłosić osobny 
przetarg.  S4

Sprzedani z kamienicą?

Wysyłaj SMS-y 
wygrywaj nagrody!

KONKURSY WPR

szczegóły na 
ostatniej stronie

Pruszków. Kamienica przy Sien-
kiewicza 17, róg Stalowej. Dwupię-
trowy, zaniedbany budynek z opa-
dającymi tynkami. Na parterze mie-
ści się tu Klub „Victoria". Na fronto-
wej ścianie pomiędzy pierwszym 
i drugim piętrem wielki czerwony 

transparent z napisem: Sprzedano 
nas! Z kamienicą – lokatorzy. Budy-
nek administrowany od około 20 lat 
przez miasto Pruszków w czerwcu 
br. przejął spadkobierca byłego wła-
ściciela i sprzedał go razem z lokato-
rami.  S2-S3

Grodzisk Mazowiecki bez Studium Zagospodarowania
Wojewoda Mazowiecki zaskarżył 
najnowsze Studium Zagospodarowa-
nia Przestrzennego dla gminy Gro-
dzisk Mazowiecki. Czy wstrzyma to 
grodziski rozmach inwestycyjny?
O przyczyny tej decyzji nie łatwo by-

ło się dowiedzieć. Wydział Promocji 
grodziskiego Urzędu Miasta, który 
na co dzień zasypuje nas komunika-
tami prasowymi, tym razem nabrał 
wody w usta. Dopytywany przez nas 
w tej sprawie długo milczał.  S8
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W poniedziałek 
do Urzędu 
Miasta przybyła 
liczna grupa 
lokatorów 
kamienicy przy 
Sienkiewicza 
17. Towarzyszyli 
jej prawnicy 
wolontariusze 
z warszawskiej 
Kancelarii 
Sprawiedliwości 
Społecznej 
i były poseł, 
Pruszkowianin 
z urodzenia 
Piotr Ikonowicz. 
Przyszli prosić 
prezydenta 
miasta o radę i 
pomoc.

W
wydaniu WPR58 
z  przełomu czerw-
ca i lipca br. pisałem 
o  zmianach na sta-

nowisku Przewodniczącego Rady 
Miasta Pruszkowa. Na wniosek rad-
nych Samorządowego Porozumie-
nia Pruszkowskiego z pomocą kil-
ku radnych PiSu odwołano wów-
czas (25 czerwca) dotychczasowe-
go przewodniczącego rady Jerze-
go Sieraka, (do końca roku człon-
ka P.O.) i powołano na jego funkcję 
Henryka Wacławka, reprezentujące-
go grupę radnych skupioną wokół 
prezydenta i jego zastępców. Wiesz-
czyłem wtedy rychłe kolejne zmiany, 
co najmniej na stanowiskach: wice-
przewodniczących rady i przewod-
niczących: Komisji Rozwoju, Fun-
duszy i Integracji Europejskiej (uff , 
co za nazwa!) oraz Komisji Skarbu, 
Budżetu i Finansów – wszyscy P.O. 
Przypuszczałem, że nastąpi to na 
sierpniowej sesji rady miasta. I nie 
pomyliłem się.

Kto za kogo?
Podczas obrad ostatniej sesji RM (27 
sierpnia) odwołani zostali: p. Hali-
na Górniak-Uszyńska (PO) z funk-
cji wiceprzewodniczącego miasta. 
Na jej miejsce radni wybrali p. Józe-
fa Osińskiego (PiS), Przewodniczący 
Komisji Skarbu, Budżetu i Finansów 

Personalne roszady 
w pruszkowskiej
Radzie Miasta 
Okiem naczelnego

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję kancelarii  

adwokackiej 
„Ciałkowscy-Rawa” 
za doprowadzenie do 
odpłatnego nabycia 

przez gminę Brwinów 
moich działek stanowiących 
część ulic oraz za uzyskanie 

odszkodowania za 
bezumowne 

korzystanie z nich.

Z  wyrazami szacunku 
wielce zobowiązana 

mieszkanka Milanówka 

S
kończyły się żarty. Nie, nie 
napiszę, że zaraz zaczną 
się schody. Bo w  pełni 
owe schody rekompensu-

je to, że zaczął się kolejny sezon poli-
tyczny w życiu Rzeczypospolitej. Se-
zon emocjonujący, bowiem w przy-
szłym roku nie unikniemy nie tyl-
ko nowego Pana Prezydenta, ale tak-
że nowych rad wszystkich szczebli. 
Od sejmików wojewódzkich, rad po-
wiatów, miast i gmin aż po konkret-
ne osoby. Wójtów, burmistrzów, pre-
zydentów miast. Może więc dojść do 
radykalnych przetasowań na scenie 
politycznej. 

A
tymczasem, sytuacja wy-
gląda tak, że w  wakacje 
współrządząca Platfor-
ma Obywatelska straciła 

osiem punktów w sondażach. Prawo 
i  Sprawiedliwość z  niewiadomych 
powodów tyle samo zyskało. Nawet 
Sejm w okresie nicnierobienia cztery 
punkty stracił. Rzecz o tyle zastana-
wiająca, że gdy sejm pracuje klniemy 
i psy wieszamy na naszych przedsta-
wicielach. Ale gdy ich jakiś czas nie 
ma, wyraźnie za nimi tęsknimy. Za-
powiada się, więc sezon odrabiania 

strat. Zaprzyjaźniony poseł rządzą-
cej koalicji w rozmowie ze mną na 
radiowej antenie stwierdził, że z ca-
łą mocą owe cztery punkty odra-
biać zaczniemy. A tematów dających 
możliwości odróbki, już w  pierw-
szych dniach nie zabraknie. Wrócili, 
więc politycy z wakacji. Wypoczęci, 
opaleni, zdrowi. Skorzy do żartów. 
W błękitnych surdutach i tatuażami 
na nogach. To w sejmie. Wrócili też 
z urlopów radni. Nie gorzej opaleni 
i wypoczęci. Jakoś przez ostatnie lata 
udawało mi się nie bywać na plenar-
nych spotkaniach naszych wybrań-
ców w gminach i powiatach, gdzie 
słowo żywe radia Bogoria i druko-
wane WPR-u  dociera. Postanowi-
łem, więc z początkiem tak intere-
sującego sezonu wybrać się na Sesję 
Rady Powiatu Pruszkowskiego. Dla-
czego? Bo o swoistym zamachu sta-
nu w  Radzie Miejskiej Pruszkowa 
i przejęciu całości władzy przez P.P., 
czyli Porozumienie Pruszkowskie 
albo Partię Prezydencką tuż przed 
wakacjami wiedziałem. Ciekaw by-
łem, czy mimo wręcz nudnego z wy-
jątkiem dwóch punktów programu 
sesji, coś interesującego nastąpić 
może? Te dwa, to punkty dotyczą-

ce personaliów. Dopiero na trzyna-
stej i czternastej pozycji.

N
ie będę opisywał przebie-
gu sesji, bo od tego są in-
ni. Ograniczę się do wra-
żeń, jakie miałem po 

trzech godzinach obrad. Otóż po 
trzech godzinach omawiania za-
dań narodu powiatu pruszkowskie-
go odnośnie wieloletniego planu in-
westycyjnego oraz budżetu na je-
go wykonanie, które to sprawy mo-
im zdaniem winny być omówione, 
przegłosowane i  przyjęte na spo-
tkaniach Komisji merytorycznych, 
a które nie wiadomo, dlaczego wy-
płynęły na sesji, okazało się, że jeste-
śmy tam skąd przyszliśmy i wszyst-
ko należy zacząć od nowa. Brzmi to 
dość skomplikowanie, ale kilku rad-
nych, jakby przebudziło się po wa-
kacjach i zaczęli domagać się zała-
twienia inwestycji może nie pierw-

Bo szatnia była zamknięta…

p. Wojciech Gawkowski (PO), które-
go zastąpił p. Józef Moczuło (Samo-
rządowe Porozumienie Pruszkow-
skie) oraz szef Komisji Rozwoju, 
Funduszy i  Integracji Europejskiej 
p. Marek Hejda (PO). W jego miej-
sce wybrano p. Sebastiana Ciesiel-
skiego (SPP). 
 Radny Osiński przed objęciem 
nowej funkcji musiał zrezygnować 
z  przewodniczenia Komisji Rewi-
zyjnej. Jego miejsce zajął p. Jarosław 
Olszak (SPP).

Dlaczego?
Zmiany na liczących się stanowi-
skach w RM wskazują wyraźnie, że 
gra prowadzona przez SPP, polega-
ła na działaniach prowadzących do 
zerwania porozumienia radnych 
PO i PiS stanowiącego nieformal-
ną koalicję w Radzie Miasta. Połą-
czone siły obu klubów dysponowały 
większością głosów, a w demokracji 
praktyczną władzę posiada ten, kto 
ma większość.
 Warto w tym miejscu dodać, że 
po wygranych wyborach radnym 
SPP nie udało się zdyskontować 
osiągniętego przez siebie wyborcze-
go sukcesu właśnie z tego powodu. 
Dopiero dwa dodatkowe głosy rad-
nych, którzy wzmocnili w ostatnim 
czasie szeregi klubu związanego 
z tzw. „opcją prezydencką” umożli-
wiły realizację tego zamierzenia. Sa-
morządowe Porozumienie Prusz-

Polityka

szorzędnych, ale mogących dać im 
parę plusów dodatnich w oczach ich 
wyborców. Do sesji takiej potrze-
by nie wyrażali, ale na sesji to i ow-
szem. Obecność kamery telewizyj-
nej jest absolutnie bez znaczenia. Pa-
dały pomysły przeróżne. Jeśli zrobić 
coś, to skąd wziąć na to pieniądze? 
Odpowiedzi były tak proste jak bu-
dowa cepa. Ach jak łatwo jest nęcić, 
pomyślałby ktoś, kto przypadko-
wo znalazłby się na Sali. Natomiast 
po trzech godzinach okazało się, że 
wszystko, co omówiono i uchwalo-
no jest funta kłaków warte, i trzeba 
reasumpcji dotychczasowych głoso-
wań dokonać. „Ale cyrk zrobiłem” 
mówił na papierosowej przerwie je-
den z radnych. Całkiem przypadko-
wo opozycyjnych.
    

A
teraz chciałbym z  czytel-
nikami podzielić się abso-
lutnie subiektywnym, oso-
bistym komentarzem. Ob-

serwując, co się dzieje widziałem to-
talne zaprzeczenie idei samorządno-
ści. Proste przełożenie wojen i prze-
pychanek partyjnych, z  jakimi już 
oswoił nas Sejm. A przecież tu ma-
my naszą małą ojczyznę! Nasz po-
wiat na rzecz dobra, którego każdy 
z wybranych radnych składa przy-
rzeczenie pracować. Partyjne legity-
macje pozostawiając w szatni.

kowskie dysponując dodatkowo kil-
koma głosami radnych PiSu i w re-
zultacie sporą większością głosów 
dość sprawnie i  skutecznie prze-
prowadziło zmiany zdobywając do-
minującą pozycję w  Radzie Mia-
sta oraz funkcje: Przewodniczącego 
RM i szefów trzech kluczowych ko-
misji – rewizyjnej, budżetu oraz roz-
woju i funduszy europejskich.

Co z tego wynika?
Na ostatnich roszadach najbardziej 
stracił klub Platformy Obywatel-
skiej, który po odejściu z jego skła-
du radnych Sebastiana Ciesielskie-
go, a przed 2 miesiącami Adama Ma-
jewskiego, stał się klubem opozycyj-
nym, dysponującym niewielką ilo-
ścią głosów, a tym samym i margi-
nalnym znaczeniem. 
 Rola klubu PiS z pozoru nie ule-
gła zmianie, a nawet została wzmoc-
niona. Radni tego klubu posiadali 
dotychczas funkcje przewodniczą-
cych czterech komisji i jednego wi-
ceprzewodniczącego rady; od ubie-
głego czwartku mają dwóch wi-
ceprzewodniczących rady i  trzech 
szefów komisji. PiS był cichym ko-
alicjantem SPP i  takim pozostaje, 
ale rzeczywista jego rola i skutecz-
ność jest bardziej symboliczna niż 
praktyczna. Dla osiągnięcia zwykłej 
większości w  23 osobowej Radzie 
Miasta koniecznych jest 12 głosów, 
a samo SPP posiada ich 11. Brakują-
cy jeden głos to naprawdę niewiele. 
Wystarczy zastosować najprostszą 
metodę. Kija i marchewki.
 I z tego właśnie powodu odno-
szę nieodparte wrażenie, że do wy-
borów czekać nas może jeszcze kil-
ka niespodzianek… Choć może nie 
aż tak spektakularnych. 

Bogdan Skoczylas

   Jako usprawiedliwienie, co się 
działo, mogę tylko powiedzieć, że 
szatnia była nieczynna. Cieplutko 
było. Mam tez nadzieję, że w mia-
rę jesiennego osłabiania się tem-
peratury i  rozgrzane głowy rad-
nych ulegną ochłodzeniu. A szat-
nie, gdzie legitymację zostawić bę-
dzie można czynne. Ale wybory sa-
morządowe i tak w przyszłym ro-
ku. Pomyślcie państwo gdzie krzy-
żyk stawiacie.

Kamienica przy Sienkiewicza 17, róg Stalowej. Dwu-
piętrowy, zaniedbany budynek z opadającymi tynka-
mi. Na parterze mieści się tu Klub Wzajemnej Pomo-
cy „Victoria". Na frontowej ścianie pomiędzy pierwszym 
i drugim piętrem wielki czerwony transparent z napi-
sem: Sprzedano nas! Z kamienicą – lokatorzy. Budynek 
administrowany od około 20 lat przez miasto Pruszków 
w czerwcu br. przejął spadkobierca byłego właściciela i 
sprzedał go razem z lokatorami.

Podwyżka na Dzień dobry
Mieszkańcy kamienicy przy Sienkiewicza 17 są rozżale-
ni. Niektórzy zamieszkują w tym domu od ponad 30 lat. 
W czerwcu budynek zmienił właściciela. Ten swoje ad-
ministrowanie rozpoczął od podwyżki czynszów. 
- Do tej pory płaciłam około 460 zł czynszu, a teraz mam 
płacić grubo ponad osiemset, prawie dwa razy tyle – mó-
wi jedna z lokatorek pani Stanisława.
- Podobno docelowo chcą nam podnieść czynsz do 25 
złotych za metr – dodaje jej sąsiadka. 
Lokatorzy obawiają się, że takich czynszów nie będą w 
stanie zapłacić i że w takiej sytuacji czekać ich będzie 
eksmisja. Nie mają gdzie się wyprowadzić. Najbardziej 
bulwersuje ich fakt, że o sprzedaży kamienicy dowie-
dzieli się wtedy, kiedy transakcja została już dokonana. 
Nikt się z nimi nie liczył, nikt nie potraktował poważ-
nie. Czują się jak stare sprzęty, niepotrzebny balast, któ-
ry przeszkadza nowym właścicielom. 
- Urząd nie poinformował nas o niczym, że ta kamienica 
ma być sprzedana. Gdybyśmy o tym wiedzieli, we wła-
ściwym czasie moglibyśmy założyć wspólnotę, starać się 
kamienicę kupić. – mówi jedna z lokatorek.

Klin klinem
Jakby tego było mało, w internecie pojawiły się ogłosze-
nia o kolejnym zamiarze sprzedaży kamienicy. Oferta 
została znaleziona przypadkowo przez jednego z miesz-
kańców budynku. I znów nikt ich nie informował.

Sprzedani razem 
z kamienicą

Jerzy Fijałkowski  
Felieton

i  
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Zgodnie z prawem, ale nieetycznie
Etyka, moralność, forma, sposób 
- takie terminy padały najczęściej 
w wypowiedziach części radnych 
podczas obrad ostatniej Sesji 
Rady Powiatu Pruszkowskiego 
w punkcie, dotyczącym podjęcia 
uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi pani Krystyny Szydłak. 

Największe kontrowersje i zdecydo-
waną rozbieżność poglądów w wy-
powiedziach radnych wywoła-
ło wprowadzenie pod obrady spra-
wozdania z  obrad Komisji Rewi-
zyjnej Rady i dwie wersje protokółu 
z jej posiedzenia, dołączone jako za-
łącznik do uchwały. Protokół w wer-
sji pierwotnej (przyjęty przez komi-
sję stosunkiem głosów 3:2) oprócz 
stwierdzeń, że zarząd powiatu miał 
prawo zwolnić ze stanowiska dyrek-
tor Szydłak i nie podejmuje się oce-
niać faktu od strony prawnej, zawie-
rał, bowiem, punkt, który wartościo-
wał zdarzenie. Pojęcia i sformułowa-
nia, które znalazły się w jego treści, 
zdaniem radców prawnych urzędu 
były niejednoznaczne i wadliwe od 
strony prawnej. Protokół w tej wersji 
nie uzyskał podpisu radcy prawne-
go urzędu i jako taki został zastąpio-
ny inną wersją dokumentu. Przygo-
towana i przedłożona radnym dru-
ga wersja sprawozdania (wprowa-
dzająca autopoprawki komisji rewi-
zyjnej i w tej wersji przegłosowana 
przez nią również stosunkiem gło-
sów 3:2), dołączona przed rozpoczę-
ciem obrad sesji jako skorygowany 
załącznik stała się głównym powo-
dem ostrych sporów.

Zawrzało
Ciągnące się w  nieskończoność 
słowne polemiki, proceduralne 
kruczki i demagogiczne oświadcze-
nia wygłaszane przez reprezentują-
cych przeciwstawne poglądy rad-
nych doprowadziły do sytuacji, że 
dyskusja zamieniła się w otwarty po-
lityczny spór pomiędzy koalicyjną 
większością a grupą radnych opo-
zycji. Obserwując i przysłuchując się 
dyskutującym radnym, można by-
ło odnieść wrażenie, że rzecz doty-
czy sprawy zupełnie innej niż pro-
ponowana w porządku obrad. Zna-

Polityka

lezienie sposobu na wypracowanie 
i przyjęcie takiej treści uchwały, któ-
ra mogłaby być przyjęta przez obie 
strony konfl iktu wraz ze wzrostem 
temperatury wypowiedzi, zdecydo-
wanie zeszło na dalszy plan. Osta-
tecznie po wyczerpaniu arsenału ar-
gumentów obu stron uchwała zosta-
ła poddana pod głosowanie, w wy-
niku którego skarga pani Krystyny 
Szydłak została oddalona jako bez-
zasadna. Za odrzuceniem jej głoso-
wało 12 radnych, przeciwko było 9, 
jeden radny wstrzymał się od głosu. 
I był to jedyny, bezdyskusyjny fakt.

Fakty i komentarze
Podstawową zasadą dziennikarską 
jest oddzielenie faktów od komen-
tarza. Na ogół staram się tej reguły 

przestrzegać. Nie wartościować fak-
tów, nie komentować ich, zachować 
bezstronność i zimną dziennikarską 
krew. Tym razem jednak zrobię wy-
jątek.
 Przebieg ostatniej sesji Rady Po-
wiatu, a  szczególnie styl i  forma 
wypowiedzi niektórych radnych 
w  trakcie obrad nad omawianiem 
kilku punktów jej porządku spra-
wił, iż odniosłem wrażenie, że zna-
lazłem się przypadkowo w  innym 
miejscu, na innym spotkaniu i słu-
cham wystąpień dotyczących tema-
tów zupełnie innych, niż miałem się 
prawo spodziewać. Jeśli mam ocho-
tę usłyszeć opowieści i  dywagacje 
o etyce, moralności, obyczajowości, 
czy światopoglądzie wybieram się 
gdzie indziej. Na sesji mam prawo 
oczekiwać przede wszystkim mó-
wienia na temat i zgodnie z przyję-
tym statutem, regulaminem i pro-
cedurami, a nie wysłuchiwać tyrad 
i enuncjacji, że od strony prawnej za-
rząd mógł postąpić tak, jak postąpił. 
W kwestiach naruszenia przepisów 
prawa pracy komisja nie czuła się or-
ganem właściwym do rozstrzygania 
problemu z braku kompetencji i wie-
dzy, ale za to z punktu widzenia ety-
ki i  moralności działanie zarządu 
oceniła jako naganne. Czyli mówiąc 
najprościej – Cyryl, jak Cyryl, ale te 
Metody?
 Może w  tej sytuacji rozwiąza-
niem na przyszłość byłoby powoła-
nie nowej Speckomisji Etyki i Mo-
ralności Radnych? Koszt niewielki, 
a korzyści - bezcenne. Szczególnie, 
że do najbliższych wyborów jeszcze 
trochę czasu pozostało… 

Bolo Skoczylas

Sprostowanie redakcji
W materiale prasowym „Odwołanie od odwołania oddalone” opublikowa-
nym w ostatnim numerze WPR znalazło się sformułowanie, że Prokuratu-
ra pruszkowska oddaliła zawiadomienie zarządu powiatu pruszkowskie-
go o możliwości popełnienia przestępstwa przez panią Krystynę Szydłak 
z uwagi na małą szkodliwość popełnionego czynu. W rzeczywistości za-
wiadomienie zostało oddalone, ponieważ prokuratura nie dopatrzyła się 
w postępowaniu p. Krystyny Szydłak znamion przestępstwa. Małą szko-
dliwością czynu motywował umorzenie postępowania wobec pani Szydłak 
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, a nie Prokuratura. Za zaist-
niałą pomyłkę przepraszam. bs

To, co Państwo napisali w uzasadnieniu, 
że prowadziłam działalność gospodarczą 
i że sfałszowałam swoje oświadczenie 
majątkowe jest nieprawdą – oświadczy-
ła pani Krystyna Szydłak na chwilę przed 
głosowaniem uchwały w sprawie jej skar-
gi do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Lokatorzy spodziewają się najgorszego, czyli nowego 
właściciela i następnej drastycznej podwyżki czynszów, 
których nie będą w stanie zapłacić. A w konsekwencji 
nieuchronnej eksmisji w majestacie prawa. W takiej sy-
tuacji obowiązek pomocy i zapewnienia im lokalu so-
cjalnego obligatoryjnie spadnie na gminę. Stąd wizyta u 
Prezydenta Miasta.

Sytuacja nie jest łatwa
Prezydent Starzyński tłumaczy, że lokali komunalnych 
brakuje, a kolejka potrzebujących jest długa. Samych lo-
kali socjalnych tylko na zaspokojenie potrzeb lokato-
rów z wyrokami eksmisyjnymi brakuje prawie 60. Ow-
szem, jest zamiar zbudowania budynku socjalnego, ale 
nie da się tego zrealizować z dnia na dzień. Taki proces 
musi potrwać. Dodajmy od siebie, że w podobnej sytu-
acji znajdują się lokatorzy kilkunastu innych pruszkow-
skich budynków.
Wypowiedź prezydenta rejestrowała kamera telewizyj-
na. Słowo poszło w świat. Transparent z napisem „Sprze-
dano nas! Z kamienicą – lokatorzy” wisi nadal…

Jerzy Wrzosek

W taki sposób 
protestują 
lokatorzy 
kamienicy przy 
Sienkiewicza 
17 przeciwko 
sprzedaży domu 
razem z nimi.
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Znamy już zwycięzców
W  pięciu przetargach złożono 
34 oferty. Urzędnicy z  GDD-
KiA rozpatrzyli je w  przeciągu 
niespełna dwóch tygodni. Osta-
tecznie ponad połowę trasy A2 
(50 km) zbuduje chińskie kon-
sorcjum China Overseas Engine-
ering Group, dla którego będzie 
to pierwsza tak duża inwestycja 
w Europie. Łącznie dwa odcinki, 
które zbudować ma COVEC wy-
cenione zostały na blisko 1 300 
mln zł. Ponoć jest to kwota prawie 
o połowę niższa od wyceny przy-
gotowanej przez drogowców. Ce-
na spadła do takiego poziomu, po-
nieważ Chińczycy chcą zatrud-
nić do budowy… Polaków, rów-
nież w Polsce ma być wypożyczo-
na cześć maszyn. Z Chin na budo-
wę ma trafi ć część specjalistyczne-
go sprzętu i  inżynierowie. Pozo-
stałe trzy odcinki zbudują fi rmy: 
Mostostal Warszawa, Strabag i Bu-
dimex-Dromex.

Jeśli opóźnień nie będzie…
Minister infrastruktury, Ceza-
ry Grabarczyk obiecuje, że auto-
strada będzie gotowa dosłownie 
tuż przed Mistrzostwami Europy 
w piłce nożnej Euro 2012. Obietni-
ca spełni się, jeśli nie będzie pro-
testów. Wystarczy zablokowanie 

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

DOÂWIADCZENI SPECJALIÂCI
NOWOCZESNE APARATY
CERTYFIKAT PTU
KRÓTKIE TERMINY

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25
PRUSZKÓW, UL. DRZYMAŁY 19/21 IV PI¢TRO (WINDA)

tylko jednego z pięciu odcinków, 
a cała inwestycja będzie opóźnio-
na. Obecnie fi rmy mają czas na 
składanie odwołań, urzędnicy 
twierdzą, że jeśli takie dokumenty 
wpłyną, będą rozpatrzone w prze-
ciągu 5 dni. Dalsze protesty mo-
gą być kierowane do Krajowej Izby 
Odwoławczej. Ta instytucja ma 15 
dni na rozpatrzenie wpływających 
pism. Ma teoretycznie, bo w prak-

tyce procedury z reguły bardzo się 
wydłużają.

Umowy we wrześniu,
początek prac wiosną
Jeśli inwestycja ma zostać ukoń-
czona w maju 2012 roku to już na 
przełomie września i października 
fi rmy powinny podpisać umowy. 
I choć prace budowlane będą mo-
gły rozpocząć się dopiero wiosną, 

Znamy wykonawców autostrady A2
to drogowcy zyskają czas na do-
kładne zaprojektowanie poszcze-
gólnych odcinków i  ewentualne 
wstępne przygotowanie terenu, 
czyli m.in. wycięcie drzew przed 
sezonem lęgowym ptaków.

Nie tylko autostrada 
Z  całą inwestycją powiązana jest 
również budowa dwóch tras eks-
presowych w rejonie stolicy. W pod-

warszawskiej Konotopie kierowcy 
powinni trafi ć na dwa zjazdy – trasę 
S8 w stronę Bemowa i trasę S2 w kie-
runku Okęcia i Ursynowa. I tu mo-
gą pojawić się kolejne schody. O ile 
budowa trasy S8 idzie pełna pa-
rą - o czym nie tylko słychać w me-
diach, ale i widać np. na Bemowie, 
o tyle z trasą S2 może być spory kło-
pot. Zjazd na S2 nazywany inaczej 
południową obwodnicą Warszawy 
stoi obecnie pod znakiem zapytania. 
A wszystko przez protesty niezado-
wolonych mieszkańców, które ku ra-
dości inwestorów zostały odrzucone 
przez Generalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska. Trasa S8 ma być gotowa 
już pod koniec przyszłego roku. Bu-
dowa 11-kilometrowego odcinka S2 
ma potrwać blisko dwa lata.
 
Darmowe odcinki autostrady
Choć autostrada A2 ma być płatna 
to już teraz są zawarte uzgodnienia, 
że przejazd odcinkiem z Pruszko-
wa do Warszawy ma być darmowy. 
Chodzi tu odciążenie zakorkowa-
nych ulic podwarszawskiej miejsco-
wości, gdzie głównym łącznikiem 
ze stolicą są Aleje Jerozolimskie. 
Z ofertą poszerzenia strefy bezpłat-
nego przejazdu przez A2 wystąpił 
również burmistrz Grodziska Ma-
zowieckiego, Grzegorz Benedykciń-
ski. Teraz mieszkańcy miejscowości 
na odcinku Warszawa – Grodzisk 
Maz. czekają na decyzję Ministra 
Infrastruktury w tej sprawie.

Anna Sołtysiak

Wszystkie podwarszawskie miejsco-
wości borykają się ze zbyt małą licz-
bą przejazdów kolejowych. Często jest 
to przyczyną utrudnień w ruchu miej-
skim. W związku z modernizacją linii 
kolejowej Warszawa-Łódź oraz Cen-
tralnej Magistrali Kolejowej na Śląsk 
planowane są budowy bezkolizyjnych 
przejazdów przez torowiska. 
 W pierwszej kolejności nowe prze-
jazdy powstaną w Jaktorowie. Przez tą 
niespełna tysięczną wieś codziennie 
przejeżdża masa składów m.in. dale-
kobieżne do Krakowa i Katowic, mię-
dzynarodowe, pospieszne do Łodzi 
czy osobowe w kierunku Żyrardowa 

i Skierniewic. A po modernizacji toro-
wiska ruch ma się jeszcze zwiększyć, 
ponadto pociągi mają osiągać pręd-
kość ok. 200 km/h. W takiej sytuacji 
nie dość, że przejazd przez tory byłby 
utrudniony to i bardzo niebezpieczny.
 Trzy obecnie istniejące przejaz-
dy maja zostać zamknięte. W zamian 
w Jaktorowie powstaną dwa bezkoli-
zyjne przejazdy dla samochodów – 
tunel lub wiadukt oraz tunel dla pie-
szych do stacji.
 Plany spółki PLK (Polskie Linie 
Kolejowe należące do PKP) wywo-
łują niezadowolenie wśród włodarzy 
pozostałych, dużo większych miej-

W Jaktorowie powstaną dwa przejazdy przez torowisko
Pod koniec roku w pociągach Kolei 
Mazowieckich ma być dużo lepiej - 
obiecuje na łamach "Gazety Wybor-
czej" prezes spółki, Jakub Majew-
ski. Zmiany mają dotyczyć głównie 
bezpieczeństwa podróżnych, a tak-
że efektywnego rozkładu jazdy.

 Planowane jest powołanie gru-
py ludzi zajmującej się bezpieczeń-
stwem. Mają oni zastanowić się nad 
tym, czy w pociągach postawić na 
ochronę, czy na kamery i systemy 
alarmowe. Prezes Majewski zapo-
wiada bliższą współpracę z policją, 
strażą miejską i władzami samorzą-

dowymi.
 Równie ważny dla podróżnych 
jest rozkład i komfort jazdy. Tymi 
kwestiami ma zająć się kolejny ze-
spół specjalistów. - Chcemy zrobić 
porządne badania potrzeb pasaże-
rów - mówi "GW" prezes KM, i za-
powiada, że rozkład jazdy będzie od-
powiednio dostosowany do potrzeb 
pasażerów. Tabor z kolei będzie le-
piej wykorzystany tak, aby poprawić 
jakość usług spółki.
 Obecnie do Warszawy dojeżdża 
połowa mieszkańców 55-cio tysięcz-
nego Pruszkowa oraz kolejne tysiące 
ludzi z dalszych miejscowości.   2000

scowości m.in. Milanówka, Piastowa, 
Pruszkowa czy Żyrardowa. Wszyst-
kie te miejscowości również czeka-
ją na budowę kolejnych przejazdów 
a dostaną jedynie tunele dla pieszych.
 Dodatkowo władze Brwinowa 
czekają aż PKP wyremontuje tunel, 
który przy większych opadach desz-
czu zalewa woda. Zaś w Pruszkowie 
PKP miała zmodernizować peron 
i wybudować tunel dla pieszych już 
dwa lata temu.
 Jedynym dużym miastem, w któ-
rym w najbliższym czasie ma pojawić 
się nowy przejazd jest Grodzisk Ma-
zowiecki.            as

Prezes Kolei Mazowieckich: będzie lepiej!

dokończenie ze str. 1

Galeria Style. Pruszków, ul. Kraszewskiego 41 
(róg z ul. Bolesława Prusa)
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Od roku mieszkańcy osiedla Sta-
szica mają przyjemność chodzić 
do dworca PKP wyremontowa-
ną ulicą Ołówkową. Przyjemność 
jest jednak mniejsza w szczycie. 
Niektórzy zwracają uwagę, że gdy 
ruch pieszych jest duży, trudno 
minąć osoby idące z naprzeciwka. 
Chodniki są za wąskie, a przyczy-
ną jest chęć pozostawienia przez 
władze miasta pasa zieleni.

 - W założeniu projektowym był 
pas zieleni, ponieważ tamtędy cho-
dzi dużo ludzi – tłumaczy Witold 
Pietrzak, inspektor w Wydziale In-
westycji, Remontów i Infrastruktu-
ry Technicznej Urzędu Miasta. Być 
może władzom chodziło o dozna-
nia estetyczne mieszkańców, jednak 
psuje je niewygoda i ciasnota.
 - Z  obu stron są chodniki, ich 
minimalna szerokość, czyli półtora 
metra jest zapewniona. Są też odcin-
ki, gdzie chodniki są szersze – doda-
je Pietrzak. - To wymiar, który po-
winien wystarczyć. To, co zostało 
zaprojektowane i wykonane, to pró-
ba pogodzenia zieleni z potrzebami 
mieszkańców – wyjaśnia z kolei Elż-
bieta Korach, naczelnik tego samego 
wydziału.
 - Ulica Ołówkowa nie jest jedyną 
prowadzącą do dworca, bo jest sze-
reg równoległych ulic, czy Daszyń-
skiego, tak samo wyremontowana, 
czy Obrońców Pokoju, gdzie są bar-
dzo szerokie chodniki, przynajmniej 
na tym odcinku wyremontowanym 
– przypomina Pietrzak. Na pyta-
nie, czy nie lepiej byłoby postawić 
na zieleń właśnie na Obrońców Po-
koju, gdzie przepustowość jest dużo 
mniejsza, usłyszeliśmy jednak tylko 
odpowiedź: „Projekty powstawały 
już dawno temu”.
 Za ten problem odpowiada oczy-
wiście projektant, firma Prebud 
z warszawskiego Natolina. Jednak 

pomysł ten musiał zostać zatwier-
dzony przez pruszkowskie władze. 
Najpierw zielone światło dała mu 
komisja przetargowa, a  następnie 
prezydent Jan Starzyński.
 Kolejnym problemem jest pozo-
stawienie części chodnika w  fatal-
nym stanie w dwóch miejscach. Jed-
no z nich, przy skrzyżowaniu z ul. 
Apteczną, już zostało uzupełnio-
ne kostką bauma. Problem pozostał 
na wysokości budowanego Osiedla 
Grafi towego.
 - Ten fragment został wyłączony 
z robót, ponieważ wykonawca budo-
wy osiedla zlecił innej fi rmie projek-
towej rozwiązanie ich układu dro-

gowego. Tam będą zaniżone kra-
wężniki i prawdopodobnie miejsca 
parkingowe obsługujące to osiedle – 
wyjaśnia Pietrzak. - Miejmy nadzie-
ję, że niedługo, w krótkim czasie to 
powstanie. Architektonicznie będzie 
to tożsame z pozostałą częścią ulicy 
– dodaje inspektor.
 Zapytaliśmy, czy nie lepiej było-
by poczekać z remontem, aby prze-
prowadzić go od razu na całej dłu-
gości ulicy Ołówkowej. - Teoretycz-
nie pewnie tak, ale mieliśmy projekt 
i środki pieniężne. Zwlekanie spo-
wodowałoby przedawnienie niektó-
rych dokumentów i mielibyśmy pro-
blem – tłumaczy Elżbieta Korach.

Ulica Stalowa
Równoległą do ulicy Ołówkowej jest 
Stalowa, która od lat ma złą opinię 
w Pruszkowie. Być może byłoby nie-
co inaczej, gdyby jej wygląd nie stra-
szył. Wszak na ładnej ulicy i ludzie 
są jakby spokojniejsi… 
 Jednak remont Stalowej nie jest 
na razie planowany. - Mamy wie-
le innych inwestycji. W planach nie 
umieszczamy inwestycji, które sobie 
sami wymyślamy, tylko praktycz-
nie wszystkie są na wnioski miesz-
kańców – mówi Witold Pietrzak. - 
Mieszkańcy ulicy Stalowej musieli-
by napisać pismo, że proszą o prze-
budowę nawierzchni. Oczywiście 
to nie oznacza, że taki wniosek zo-
stanie przyjęty. Po pierwsze musie-
libyśmy rozważyć, czy na przykład 
wcześniej nie trzeba wymienić sie-
ci wodociągowych. Wszystko także 
zależne jest od możliwości fi nanso-
wych. Ostatecznie wnioski wkłada-
my do projektów budżetu, które po-
tem zatwierdza Rada Miasta. Z tego 
co już wiemy, przyszłoroczny budżet 
miasta będzie mniejszy – tłumaczy 
Elżbieta Korach.
 Póki co trzeba się cieszyć, że wy-
mieniana jest sieć kanalizacyjna na 
całej długości Stalowej. Prace pla-
nowane były do połowy listopada, 
ale jak przyznał kierownik budowy, 
Mieczysław Pawluk, mogą się prze-
dłużyć. Nie wiadomo natomiast, czy 
wymieniona zostanie sieć wodocią-
gowa. Jest ona tak stara, że co kilka 
miesięcy dochodzi do awarii.

Remonty pozostałych ulic
Mamy jednak dobrą wiadomość dla 
mieszkańców ulic Reja, Krakusa, 
Kochanowskiego, Targowej, Krzyw-
dy-Rzewuskiego, Wiśniowej, Po-
rzeczkowej i Podmokłej. Tam jesz-
cze w tym roku planowana jest wy-
miana nawierzchni.

Mariusz Markowski

Zieleń ważniejsza od komfortu mieszkańców?
Firma Strabag od maja czekała na 
możliwość rozpoczęcia prac na skrzy-
żowaniu Łopuszańska – Jerozolim-
skie. Główną przyczyną opóźnienia in-
westycji była opieszałość urzędników 
w przygotowaniu wyceny potrzebnych 
pod inwestycje działek.
 Wszystkie oferty przygotowane 
przez rzeczoznawcę przekazano kurie-
rowi do rozwiezienia, co przyspieszyło 
procedurę przejmowania działek. Dwaj 
właściciele od razu po zapoznaniu się 
z  wycenami postanowili oddać po-
trzebny teren. Wśród nich jest działka, 
na której znajduje się zakład wulkani-
zacyjny. Bez tego obszaru w ogólne nie 
można byłoby rozpocząć inwestycji.
 Inni posiadacze terenów również 
nie robią większych problemów. Mia-
sto zapewniło mieszkanie na terenie 
dzielnicy Włochy sześcioosobowej ro-
dzinie z domu w okolicy ulicy Jutrzen-
ki. Właściciele firmy Ajmix, którzy 
przy skrzyżowaniu mają swoją nieru-
chomość właśnie kończą negocjacje 
i rozmowy z urzędnikami.
 Problem dotyczy terenu piekarni 
koło ul. Łopuszańskiej i nieogrodzonej 
działki w jej sąsiedztwie. Tu właściciele 
nie zgadzają się z wyceną i nie chcą od-
dać działek. Niewykluczone, że ta sy-
tuacja zakończy się egzekucją komor-
niczą
 Małgorzata Gajewska, rzecznik Za-
rządu Miejskich Inwestycji Drogowych 
zaznacza, że już w przyszłym tygodniu 
(7 – 13 września) rozpoczną się pra-
ce przy budowie fi larów estakad. Pra-
ce nie powinny powodować utrud-
nień w ruchu drogowym. Ruch zosta-
nie przekierowany na specjalnie stwo-
rzone podłużne rondo dopiero po spro-
wadzeniu urządzeń podziemnych.
 Początkowo planowanym termi-
nem na zakończenie inwestycji był maj 
2011. Dziś wiadomo, że węzeł drogowy 
nie zostanie ukończony w tym termi-
nie.              as

Rozpoczyna się 
przebudowa węzła
Łopuszańska
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Milena W.
Moja przygoda na Bursztynowym 
Szlaku zaczeła się od poznania róż-
nych strojów. Bardzo podobała mie 
się kuchnia żymianów. Tesz podo-
bały mi się naszyjniki z szklanych 
koralików i pod płomyki. Przez ca-
ły tydzień padał deszcz. Brodzyli-
śmy w kołuży. Podobały mi się za-
jęcia u bursztyniarza. Bardzo podo-
bały mi się zajęcia z panią Kamilą.

Emila Pietrak, 10 lat
„Na Bursztynowym Szlaku”
Już drugi raz brałam udział 
w warsztatach historycznych zor-
ganizowanych przez Muzeum Sta-
rożytnego Hutnictwa w Pruszko-
wie. Wtamtym roku było znakomi-
cie, dlatego poprosiłam mamę, że-
by mnie i w tym roku zapisałamnie 
na te zajęcia.
Temat tegorocznych warsztatów to 

Bursztynowy Szlak. Wtracie ich 
trwania poznałam, zo robił w cza-
sie wolnym, jak się ubierał i co jadł 
barbarzyńca i rzymianin.
Miałam spotkania z: kartografem, 
zielarką, zajęcia teatralne.
U  kartografa obejrzeliśmy kopie 
starych map i dowiedzieliśmy się, 
że rzymianie północ na dole a po-
łudnie. Z  bursztyniarzem wyko-
nywaliśmy wisiorki z bursztynów 
i pioznaliśmy metody szlifowania. 
U  zielarki robiliśmy wahadełka 
z modeliny.
Najbardziej podobały mi się zaję-
cia teatralne, które prowadziła pani 
Kamila. Potrafi ła ona nas rozbawić 
i zmotywować do pracy.
Większośc wolnego czasu spędza-
łam w towarzystwie Mathiasa. Jest 
to Niemiec, który pokazywał nam 
różne sztuczki np. potrafi  kręcic ta-
leż na kijku.
Warsztaty bardzo mi się podoba-
ły i chciałabym wziąć w nich udział 
w przyszłym roku,

Marysia Wawerniuk
Od 29 czerwca do 4 lipca 2009r. 
w Pruszkowskim Muzeum Hutnic-
twa odbywały się zajecia archeolo-
giczne, a projekt nazywał się „Moja 
podróż do krainy barbarzyńców”.
Te zajecia uczyły nas, dzieci, jak ob-

-

-

Milanówek. Widmo starej Wil-
li „Waleria” wiszące nad bur-
mistrzem i radnymi Milanów-
ka niedługo zacznie chyba 
straszyć w korytarzach Urzę-
du Miejskiego. Od dwóch lat 
zakupiona przez miasto spu-
ścizna po międzywojennym 
rzeźbiarzu, Janie Szczep-
kowskim nie może się docze-
kać ostatecznej decyzji – co 
dalej?

Z pozoru transakcja wydawała się 
korzystna – okazyjnie… za 2,5 mln 
zł miasto miało odkupić od spadko-
bierców rzeźbiarza okazałą, zabyt-
kową willę stojącą na dużej dział-
ce, niemalże w centrum Milanów-
ka. Dodatkową atrakcją było prze-
jęcie wraz z nią kolekcji ponad stu 
prac artysty, co miało być inspiracją 
do utworzenia miejskiego muzeum 
dla ich ekspozycji. 
 Idea przekształcenia budynku 
w nową siedzibę Miejskiego Ośrod-
ka Kultury z częścią muzealną i wy-
budowaną obok podziemną salą 
koncertową, podziałała na wyobraź-
nię radnych. Wśród ogólnego entu-
zjazmu nieliczni sceptycy nie prote-
stowali, choć - jak obecnie twierdzą 
– już wówczas kojarzyło się to z wi-

zją „szklanych domów”. ”Walerię” 
więc kupiono…
 Entuzjazm nie trwał jednak dłu-
go. Już pierwsze ekspertyzy zlecone 
nie wiedzieć czemu po, a nie przed 
zakupem, wykazały, że willa jest sto-
jącą ruiną. Taką, którą taniej byłoby 
zburzyć i wybudować od nowa, niż 
remontować. Podziemna sala wido-
wiskowa okazała się mrzonką, nie 
mającą racji bytu z uwagi na warun-
ki geologiczne. Obraz rozpaczy do-
pełniła rzekoma kolekcja cennych 
rzeźb, która okazała się być głów-
nie… gipsowymi formami do ich 
odlewu, wymagającymi natychmia-
stowej konserwacji. Dziś, z perspek-
tywy czasu, część radnych mówi:  
„wmanewrowano nas w ten zakup”, 
wskazując na marketingowe zabiegi 
ówczesnej sekretarz miasta wokół tej 
sprawy.
 Od dwóch lat trwa w Milanów-
ku burza mózgów, co zrobić z zaku-
pionym budynkiem. Sprawa jest nie-
bagatelna, bo renowacja „Walerii” 
i przekształcenie jej w obiekt kultu-
ralno-muzealny, to jak niektórzy li-
czą, inwestycja rzędu nawet do 20 
mln zł. To niemalże połowa roczne-
go budżetu miasta, więc Milanówka 
na to nie stać. Duże nadzieje na kon-
tynuację dotychczasowego pomysłu 

dawało wystąpienie miasta z wnio-
skiem o fundusze unijne na realiza-
cję tego przedsięwzięcia. W czerwcu 
nadzieje jednak prysły, bo wniosek 
został odrzucony. Unia się do „Wa-
lerii” nie dołoży!   Co zatem dalej?...
 - Sprzedanie nieruchomości by-
łoby odebrane jako sprzeniewierze-
nie się zamiarom w jakich samorząd 
kupił „Walerię” – twierdzi obecnie 
burmistrz Milanówka, Jerzy Wysoc-
ki – Poza tym, w obecnych uwarun-
kowaniach rynkowych, nie można 
by liczyć nawet na zwrot poniesio-
nych nakładów. Na chwilę obecną 
wydaje się, że najlepszym rozwiąza-
niem byłoby kontynuowanie w mia-
rę możliwości naszych prac nad wa-
riantem renowacji obiektu i nadania 
mu funkcji muzealno-popularyza-
torskich. Trzeba wyciągnąć wnioski 
z dotychczasowych działań, przygo-
tować nową koncepcję, ponownie 
zaplanować w budżecie miasta wy-
datki i spróbować zdobyć dofi nan-
sowanie.
 Na ostatniej, sierpniowej sesji Ra-
dy Miasta sekretarz Milanówka, Ja-
rosław Komża przedstawił projekt 
włączenia sprawy rozstrzygnięcia 
o  dalszych losach Willi „Waleria” 
w program Strategii Zrównoważo-
nego Rozwoju Miasta na lata 2004-

Willa „Waleria”, jak Biała Dama

2020. Obecna aktualizacja tej Strate-
gii zakłada szerokie, społeczne kon-
sultacje w sprawie najważniejszych 
dla mieszkańców priorytetów inwe-
stycyjnych. Czy znajdzie się wśród 
nich miejsce dla „Walerii”, czy w tej 
sytuacji polegnie ona w zderzeniu 
z pragmatyzmem codziennych, ży-
ciowych problemów z kanalizacją, 
drogami, itp.?
 - To nie jest najlepszy pomysł, 
żeby o wydatkach na kulturę miał 
decydować prosty plebiscyt wśród 
mieszkańców,  nękanych naszymi 
niedostatkami inwestycyjnymi – 
komentuje tą propozycję milanow-
ski radny, Karol Wójcik – Takie po-
stawienie sprawy jest dość istotnym 

spłyceniem złożoności problemu 
o nazwie Willa „Waleria”. To trochę 
tak, jakbyśmy zadawali mieszkań-
com pytanie, czy chcą płacić wyższe 
podatki? Odpowiedź byłaby oczywi-
sta.
 Co więc dalej z „Walerią”? Zoba-
czymy.  Jedno jest pewne – historia 
z jej zakupem wyleczyła chyba mi-
lanowskich samorządowców z opty-
mistycznego przejmowania na  miej-
skie muzea posiadłości swoich sław-
nych obywateli. Chociaż może i tro-
chę szkoda – Milanówek ma ich ty-
lu, że idąc dalej tą drogą z całą pew-
nością wśród wielu polskich Miast 
Ogrodów zostałby pierwszym Mia-
stem Muzeum.            Olgierd Lewan

Od 2 lat trwa w Milanówku burza mózgów, co zrobić z zakupionym 
budynkiem?

rabiac bursztyny, szlifowac je.
Dowiedzieliśmy się, jak kiedyś wy-
glądały mapy.
Zobaczylismy, jak się robi szklane 
paciorki i sami je zrobiliśmy, tyle że 
z modeliny.
Nauczyliśmy się rozróżniać rzy-
mianinów, między barbarzyńcami. 
Poznaliśmy tajkże tajniki ich kuch-
ni, bronie i instrumentyoraz zaba-
wialiśmy się jak oni. Pod koniec, 
4 lipca, był pokaz na którym wi-
dać było wyniki naszej pracy, czy-
li otdworzyliśmy spektakl, nad któ-
rym pracowaliśmy cały tydzień. 
Był on o świetym rzymskim drze-
wie.
Moim zdaniem zajęcia były cieka-
we, opiekunowie byli bardzo sym-
patyczni, a lekcje – wspaniałe.
Mi się bardzo podobały lekcje te-
atru, bo mieliśmyt ciekawe ćwie-
czenia, kuchnia barbarzyńska, 
oraz rzymska, gdyz robiliśmy pysz-
ne placki.
Ale mimo to, najbardziej podobały 
mi się zajęcia barbarzyńskie , czy-
li walki i kuchnia. Specjalnie zrobi-
li dla nas teatr, mieliśmy pasowanie 
na wojownika.Walczyliśmy mie-
czami, robiliśmy zupę z  warzyw 
i bawilismy się. Ogółem, zajecia by-
ły wspaniałe.  Mam nadzieję, że za 
rok będą nastepne.

W lipcowym wydaniu Gazety WPR ogłosiliśmy konkurs dla wszystkich dzieci biorących udział w II 
warsztatach artystyczno - historycznych „Na bursztynowym szlaku” organizowanych przez Muzem 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. Dziękujemy za licznie nadesłane prace. Jeste-
śmy mile zaskoczeni ich oryginalnością i starannością.  Trudno było nam wybrać zwycięzców, ale po 
długich naradach postnowiliśmy wyróżnić poniższe prace (teksty w oryginale).

Rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci „Na bursztynowym szlaku” Wydaje ci się, że nie stać 

cię na usługi prawnika?

Nasza firma specjalizuje się 
w obsłudze prawnej dla 
małych i średnich 
przedśiebiorstw

Zadzwoń: 668-397-627
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 Brwinów  

Obchody 70. Rocznicy 
Bitwy pod Brwinowem
12 i 13 września (sobota, niedziela) od-
będą się obchody 70. Rocznicy Bitwy 
pod Brwinowem. W programie m.in. 
premiera fi lmu Adama Gryzy – Brwi-
nowski Wrzesień 39. (rynek w Brwino-
wie, godz. 18:45).
Więcej informacji na www.gazetawpr.pl

 Grodzisk Maz.

Wernisaż Witalija Szyszkina
6 września (niedziela) w Centrum Kul-
tury w  Grodzisku Mazowieckim od-
będzie się  wernisaż malarstwa Witali-
ja Szyszkina. 
Start godz. 17:00, Miejsce: Foyer kina

Pożegnanie wakacji
Grodziskie Centrum Kultury zaprasza 
6 września (niedziela) na „Pożegnanie 
wakacji”.  Podczas imprezy zaprezen-
towane zostaną prace plastyczne i foto-
grafi czne wykonane podczas zajęć wa-
kacyjnych prowadzonych w Centrum. 
W programie koncert zespołu DoriFi 
(godz. 18:30) oraz Andrzeja Piaseczne-
go (godz. 20:00)
Wstęp wolny 

Koncert romantyczny
11 września (piątek) w Centrum Kul-
tury w Grodzisku Mazowieckim odbę-
dzie się  Koncert romantyczny w wyko-
naniu Niny Kuźmy Sapiejewskiej - for-
tepian i Ewy Marii Wójcik - recytacje ro-
mantyczne. 
Start godz. 20:00, Miejsce: sala 
widowiskowa, Bilety: 30 i 35 PLN

Dożynki Powiatowe 
13 września (niedziela) przed Centrum 
Kultury odbędą się Dożynki Powiato-
we. W programie: m.in. I zawody za-
przęgowe w Parku Skarbków, jarmark 
produktów regionalnych, występy ka-

baretowe (godz. 18:00): Paweł Dłużew-
ski, Marek Majewski, Andrzej Grabow-
ski, Renata Zarębska,  Kabaret Moralne-
go Niepokoju
Start godz. 12:00

 Nadarzyn 

Dożynki 2009
6 września (niedziela) w  Nadarzynie 
odbędą się Dożynki 2009. W programie 
m.in. kabaret "OT.TO", fi nał konkursu 
MISS Lata z radiem, występ Krzysztofa 
Tyńca, koncert GOLEC Orkiestra, po-
kaz ogni sztucznych.
Start godz. 12:00, Miejsce: stadion GOS, 
Wstęp wolny

 Podkowa LeÊna

INAUGURACJA Festiwalu 
Otwarte Ogrody 2009 
11 września (piątek) odbędzie się INAU-
GURACJA Festiwalu Otwarte Ogrody 
2009. Koncert plenerowy zespołu „RAZ 
DWA TRZY". Piosenki ze słowami Woj-
ciecha Młynarskiego i Agnieszki Osiec-
kiej. Organizator: Urząd Miasta Podko-
wa Leśna, CKiIO
Start godz. 20:00, 
Miejsce: Pałacyk 
Kasyno, Lilpopa 18 

Koncert  afrykańskiej 
śpiewaczki KAISSY 
CKiIO zaprasza 12 września (sobota) na 
koncert  afrykańskiej śpiewaczki KAIS-
SY z towarzyszeniem Macieja Szejbala 
na instrumentach elektronicznych w ra-
mach Festiwalu Otwarte Ogrody 2009.
Urodzona w  Kamerunie i  wychowa-
na w Paryżu,  mieszkająca  i  tworząca  
w Nowym Jorku. Piosenki, powstałe we 
współpracy ze światowej klasy muzyka-
mi,  mówiące o codziennym życiu, kry-
tykujące korupcję, bezprawie i zbrojne 
konfl ikty, a także opiewające piękno oj-
czystego Kamerunu 
Organizator: Marek Szejbal, CKiIO
Start godz. 21:00, Miejsce: Pałacyk 
Kasyno, Lilpopa 18

Europejskie Dni Dziedzictwa 
w Podkowie Leśnej
20 września (niedziela) odbędzie się za-
kończenie Europejskich Dni Dziedzic-
twa w Podkowie Leśnej
W programie: Piknik historyczny godz. 
12.30-17.30, „Zapomniany dźwięk”- 
koncert Zespołu Polskiego Marii Po-
mianowskiej godz.18.00. Organizator: 
Urząd Miasta Podkowa Leśna, CKiIO
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18 

 Pruszków

Żegnaj lato na rok ...
6 września (niedziela) na stadionie 
MZOS Znicz w Pruszkowie odbędzie 
się kolejna impreza z cyklu Żegnaj la-
to na rok .... W programie: 12:00 – dB 
Drag Racing, 15:00 – Zlot skuterów, 
16:00 – Helou, 
17:30 – East West Rockers, 19:00 – Pec-
tus, 20:30 – Paweł Kukiz i Piersi.
Start godz. 12:00, Miejsce: MZOS Znicz, 
Bohaterów Warszawy 4, Wstęp wolny

Spotkanie z Prof. Grzegorzem 
W. Kołodko
Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie 
zaprasza 9 września (środa) na otwarte 
spotkanie z Prof. Grzegorzem W. Ko-
łodko – wykład „Dokąd zmierza świat 
i Polska” oraz wernisaż fotografi i „Świat 
jaki jest”.
Start godz. 15:00, Miejsce: 
ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Poranek teatralny dla dzieci
13 września (niedziela) w  Miejskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się poranek 
teatralny dla dzieci -„Zaczarowany las 
Jasia i Małgosi”. Spektakl w wykonaniu 
Artystów Teatru Buff o. 
Start godz. 12:00, 
Wstęp wolny
Miejsce: ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Dożynki Powiatowe
W dniu 13 września 2009 r. w Parku 
„Sokoła” w  Pruszkowie odbędą się V 
Dożynki Powiatowe 2009. W progra-
mie m.in. koncert Bogusława Meca, 
występ Jerzego Kryszaka oraz koncert 
Elektrycznych Gitar. 
Start godz. 13:00

Festiwal Nauki 2009 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego zaprasza w dniach 19 – 27 
września na Festiwal Nauki. Tematyka 
tegorocznej edycji nawiązuje do Roku 
Darwinowskiego. W programie: prelek-
cje, wykłady i cykl lekcji festiwalowych 
oraz cykl spotkań z historią Pruszkowa.  
Wstęp bezpłatny. 
Jedynie na lekcje festiwalowe 
należy dokonać wcześniejszej 
rezerwacji. 
Więcej na www.festiwalnauki.edu.pl oraz 
na www.mshm.pl

Informator kulturalny  |  Powiat Pruszkowki - Powiat Grodziski | 4-18 września 2009

Stowarzyszenie MOŻESZ oraz Doro-
ta Gardias zapraszają 13 września (nie-
dziela) na Ciastko z Bajką.
 Specjalne nagrody czekają na dzie-
ci, które (z pomocą rodziców) przygotu-
ją i przyniosą rysunki na temat rodzin-
nych wakacji! 
 Start godz. 13:00, Miejsce: Karcz-
ma "na Piwnej", Jawczyce (kier. Kono-
topa), ul. Piwna 3  Wstęp: 4 zł od osoby, 
z wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych. 
Szczegóły:  www.mozesz.org

Ciastko z bajką 
Piastów – Jawczyce (kier. Konotopa)

Organizatorów imprez prosimy o kontakt z redakcją:
kontakt@gazetawpr.pl, tel. (022) 728 18 64, kom. (0) 666 505 705

IMPREZY POLECA Milena Sołtysiak

e-mail: milena.soltysiak@gazetawpr.pl

Ladies Night w TGI Friday's

W każdy piątek gorący wieczór pełen za-
bawy, muzyka na żywo! Specjalnie dla
Pań do każdego zakupionego drinka dru-
gi drink gratis! 
W Restauracji T.G.I. Friday's w Jankach 
obok Cinema City. Zabawę zaczynamy 
zawsze od 19:00
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ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
CENTRUM EDUKACYJNE PERFEKT

Pruszków ul. Helenowska 3, ww.szkolydladoroslych.pl
tel. (0 22) 758 66 33, (0) 509 488 669, (0) 502 265 995

Niskie czesne!

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO 
DLA RODZEŃSTWA

Wojewoda Mazowiecki zaskarżył naj-
nowsze Studium Zagospodarowania 
Przestrzennego dla gminy Grodzisk 
Mazowiecki. Czy wstrzyma to grodzi-
ski rozmach inwestycyjny?

O przyczyny tej decyzji nie łatwo by-
ło się dowiedzieć. Wydział Promo-
cji grodziskiego Urzędu Miasta, któ-
ry na co dzień zasypuje nas komuni-
katami prasowymi, tym razem nabrał 
wody w usta. Dopytywany przez nas 
w tej sprawie długo milczał, potem zaś 
odesłał nas do Wydziału Planowania 
Przestrzennego.
 - Wojewoda Mazowiecki zaskar-
żył do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego naszą uchwałę w sprawie 
przyjęcia Studium Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, jako nie spełniają-
cą warunków aktualnej Ustawy obo-
wiązującej od 15 listopada ubiegłego 
roku – wyjaśnia nam sprawę naczel-
nik wydziału, Hubert Zalewski – Za-
wetowane jest uchwalenie przez nas 
Studium bez koniecznej obecnie stra-
tegicznej prognozy oddziaływania 
na środowisko naturalne. Jednocze-
śnie Wojewoda z mocy swojego urzę-
du uchylił w trybie nadzoru miejsco-
we plany zagospodarowania, opraco-
wane ostatnio w oparciu o to studium, 
w tym także zmianę planu miejsco-
wego dla Grodziskiej Strefy Przemy-
słowej. Praktycznie oznacza to nie-
stety, odwleczenie się w czasie wszel-
kich działań inwestycyjnych na terenie 
gminy, przynajmniej aż do czasu roz-
strzygnięcia sądu. 
 - Mieliśmy nieszczęście zderzyć się 
w naszych pracach nad tym Studium 
z  momentem wprowadzenia nowej 
Ustawy, która inaczej reguluje spra-
wy środowiskowe – odpowiada prze-
wodnicząca grodziskiej Rady, Alicja 

Pytlińska, zapytana przez nas o przy-
czyny tej sytuacji – Po długim okresie 
prac i konsultacji tego Studium, które 
trwały na przestrzeni ubiegłego roku, 
byliśmy w stanie przyjąć je w formie 
uchwały dopiero na styczniowej se-
sji Rady w roku bieżącym. Tak długie 
procedowanie nad Studium było spo-
wodowane m.in. koniecznością roz-
patrzenia ponad 700 uwag i zastrze-
żeń mieszkańców do tego dokumentu.
Przyjmując tą uchwałę na początku 
roku bez wymaganych obecnie opinii 
środowiskowych, liczyliśmy jednak 
na jakiś okres przejściowy. Zazwyczaj 
przy wprowadzaniu nowych ustaw 
wprowadza się takie okresy, pozwala-
jące płynnie przejść z jednych regulacji 
w drugie. Tym razem było jednak ina-
czej. Złożyliśmy już co prawda odwo-
łanie od decyzji wojewody do Naczel-
nego Sadu Administracyjnego, ale to 
nie zmienia faktu, że obecne Studium 
jest zablokowane. Na ostatniej sesji Ra-
dy podjęliśmy też uchwałę o koniecz-
ności uzupełnienia naszego Studium 
o  wymagane opinie środowiskowe. 
Sytuacja zrobiła się dla gminy o tyle 
trudna, że w maju tego roku Sąd roz-
strzygnął o unieważnieniu obowiązy-
wania poprzedniego Studium Zago-
spodarowania,  przyjętego przez nas 
w roku 2007. Praktycznie, więc obec-
nie nie mamy też i tego starego.
 Unieważnianie kolejnych planów 
zagospodarowania przez sąd to już 
smutna grodziska tradycja. Podob-
ny los spotkał, pierwsze Studium Za-
gospodarowania przyjęte przez gmi-
nę w roku 2005 i po proteście miesz-
kańców w rok później decyzją sadu 
uchylone. Do tej pory Grodzisk korzy-
stał jednak na przewlekłości procedur 
sądowych, które pozwalały przez całe 
lata posługiwać się zaskarżonym pla-

nem, dopóki nie było ostatecznej decy-
zji sądu o jego unieważnieniu. Obecnie 
wszystko wskazuje jednak na to, że da-
lej już się tak działać nie da. A przecież 
Studium Zagospodarowania Prze-
strzennego gminy jest dokumentem 
niezbędnym. Stanowi obowiązkową 
ramę dla opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania. Te zaś de-
cydują o możliwościach wykorzysta-
nia terenów na przykład pod konkret-
ne inwestycje.
 Głównym grodziskim kłopotem 
z  planowaniem przestrzennym jest, 
jak się wydaje, rozmach inwestycyjny, 
którym gmina się chlubi. Dobra loka-
lizacja sprawia, że Grodzisk jest atrak-
cyjnym miejscem dla inwestorów. 
Jednocześnie warunki przyrodnicze 
i niewielkie oddalenie od Warszawy 
są magnesem przyciągającym nowych 
mieszkańców. Wykorzystując do 
maksimum te atuty, burmistrz Grze-
gorz Benedykciński rozwinął impo-
nujący program inwestycyjny w obu 
kierunkach. To głównie dzięki temu 
Grodzisk uzyskał ostatnio w rankin-
gu „Rzeczpospolitej” tytuł najlepszej 
gminy w Polsce. Efektem ubocznym 
nadmiernego rozmachu inwestycyjne-
go jest jednak zawsze degradacja śro-
dowiska. Wraz z nim postępuje koli-
zja interesów pomiędzy inwestorami. 
Pierwsi zaczynają uciekać inwestorzy 
prywatni, którzy chcieli tu zamiesz-
kać. Widząc żywiołowy postęp urba-
nizacji i równie żywiołowy zanik te-
renów zielonych, przestają tu szukać 
miejsca dla siebie.
 Chciało by się powiedzieć: Grodzi-
sku, przyhamuj!  Cywilizowany świat 
już dawno wpadł na to, że najlepszym 
sposobem rozwoju jest rozwój zrów-
noważony. Korzystajmy z  tych do-
brych doświadczeń.

Grodzisk Mazowiecki 
bez Studium Zagospodarowania

Pożegnanie Andrzeja
Trudno wypowiedzieć słowami, jak głęboko odczuwa się odejście praw-
dziwego Przyjaciela. Śmierć Andrzeja stała się dla mnie bolesnym prze-
życiem osobistym. Pragnę poświęcić kilka słów Człowiekowi, z którym 
łączyła mnie zażyłość, dla którego miałem serdeczne uczucia przyjaźni i 
który w trudnych dla mnie chwilach przychodził mi z pomocą, otuchą, 
okazywał serce. Odszedł niespodziewanie przedwcześnie, miał tyle pla-
nów na przyszłość.  Pracowaliśmy razem; planowaliśmy nowe wspania-
łe imprezy. Andrzej był niezwykle skromny, chętnie pomagał a jednocze-
śnie nie narzucał swoich pomysłów. Pracował solidnie, z zapałem i rzetel-
nie. Słuchał z uwagą, nie liczył własnego czasu. Nie liczył na nagrody i za-
szczyty. Odszedł od nas, by dać, co najlepsze innym, tym po drugiej stro-
nie. Łączę się w uczuciu żalu i pustki, jaki w sercach Twoich najbliższych 
pozostawiło Twoje nagłe odejście. Będziemy o Tobie pamiętać Andrzeju!

Andrzej Kowalczyk
Od lat związany był z pruszkowskim 
sportem. Koordynował rozgrywki mło-
dzieżowe w ramach Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Reaktywo-
wał Szkolny Związek Sportowy w po-
wiecie pruszkowskim. Robił to doskona-
le. Od czasu, kiedy podejmował wyzwa-
nie, było wiadomo, że impreza przybierze 
na randze. Właśnie przez profesjonalizm 
Andrzeja i perfekcjonizm. Okazało się na 
koniec, że jednak mnie zawiódł, odszedł 
bez pożegnania... Przygotowania do no-
wego sezonu w roku szkolnym 2009/2010 

w pełni, a On sobie w najlepsze odszedł do innej pracy... Czy to uczciwe 
z Jego strony...? Gdy przychodzi czas napisania kilku słów wspomnień, 
przychodzą na myśl same frazesy. Kotłują się w głowie przeróżne wspo-
mnienia. Trudno się skoncentrować. Dlatego, przede wszystkim, że była 
to śmierć kompletnie niezapowiedziana, z nikim nieuzgodniona…

Zbyszek Makowski

ANDRZEJ KOWALCZYK
1948-2009

Powiatowa Komenda Policji w Pruszkowie 
zainicjowała pomysł uczczenia pamięci 
policjantów wywiezionych, pomordowanych 
i zaginionych w czasie II wojny światowej 
w Miednoje, Harkowie, Ostaszkowie, Katyniu 
i innych miejscach na terenach byłego ZSRR. 
Pruszkowscy policjanci zamierzają upamiętnić 
te tragiczne wydarzenia odsłonięciem 
pamiątkowej tablicy lub wzniesieniem 
obelisku przed budynkiem policji. 

Do chwili obecnej w naszym archiwum znajduje się 14 nazwisk męczeńsko zmarłych 
kolegów, pełniących w tamtych czasach służbę na terenach naszego powiatu.

Zwracamy się z gorącym apelem do rodzin, krewnych i znajomych policjantów „granatowych” 
z terenu powiatu pruszkowskiego o przekazywanie informacji, udostępnienie dokumentów, 
wypożyczenie archiwalnych fotografi i i innych pamiątkowych przedmiotów mogących pomóc 
w upamiętnieniu tamtych tragicznych wydarzeń i uhonorowaniu naszych starszych kolegów.

Telefon bezpośredni: sekretariat – 60 46 214
Lub kontakt mailowy: kpppruszkow@poczta.fm
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Informacje

Z nowym Naczelnikiem 
Urzędu Skarbowego, 
Panią Grażyną Zalewską 
rozmawia Bogdan Skoczylas

WPR - Jak zostaje się Naczelni-
kiem Urzędu Skarbowego? Jakie 
wykształcenie, kompetencje i jakie 
szczególne predyspozycje są nie-
zbędne by objąć takie stanowisko? 

- Przede wszystkim trzeba chcieć, 
a następnie przystąpić do konkur-
su. I taki konkurs został ogłoszony 
pod koniec października ubiegłego 
roku. Aby do niego przystąpić, kan-
dydat musiał spełnić kilka regula-
minowych warunków; mieć odpo-
wiednie wykształcenie i odpowied-
nie doświadczenie zawodowe w pra-
cy w urzędach lub organach podle-
gających Ministerstwu Finansów. 

WPR – Czy dużo było osób starają-
cych się o takie stanowiska i jak wy-
gląda taki egzamin?

 - W tej edycji konkursu udział wzię-
ło 540 kandydatów, ubiegających się 
o 201 wakujących miejsc naczelni-
ków urzędów skarbowych na terenie 
całego kraju. Do konkursu na stano-
wisko naczelnika urzędu w Prusz-
kowie przystąpiło 6 osób. Sam kon-
kurs przeprowadzony był dwueta-
powo. Pierwsza część polegała na 
wypełnieniu testu z dziedziny wie-
dzy merytorycznej w  bardzo sze-
rokim zakresie. Decydowała ilość 
punktów zdobytych przez kandyda-
ta. Zaliczenie testu było warunkiem 
zakwalifi kowania do kolejnego eta-
pu. Druga część konkursu, do któ-
rego komisja konkursowa zakwa-

lifi kowała 173 osoby ,była przepro-
wadzona w  formie rozmów bez-
pośrednich, sprawdzających moż-
liwości i  predyspozycje kandyda-
tów oraz ocenę ich umiejętności 
kierowniczych. Wymaganą licz-
bę punktów w  tym etapie zdoby-
ło 139 osób, wśród których znala-
złam się i ja. 

WPR - Czy zmiana na stanowisku 
naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Pruszkowie oznaczać będzie 
zmianę strategii urzędu? Na przy-
kład częstsze kontrole skarbo-
we albo lub bardziej rygorystycz-
ne działania w egzekwowaniu po-
datków? Do tej pory pruszkowski 
urząd starał się być przyjazny po-
datnikowi. Co prawda nie udało 
mu się zdobyć certyfi katu w kon-
kursie Business Centre Club, ale 
próby były podejmowane. Naj-
lepszym przykładem była współ-
praca z lokalnymi mediami w tym 
i z naszą gazetą. Czy ten kierunek 
będzie Pani starać się kontynu-
ować w przyszłości?

Urząd Skarbowy w Pruszkowie ma nowego Naczelnika

Jeszcze miesiąc temu w większości urzędów skarbowych w naszym kraju funkcję naczelnika spra-
wowali urzędnicy pełniący obowiązki naczelników. W związku z tą sytuacją w październiku ub. 
roku minister fi nansów ogłosił konkursy na stanowiska naczelników urzędów skarbowych, w tym 
również dla urzędu pruszkowskiego. Konkurs został rozstrzygnięty 24 lipca b.r. Nowym naczelni-
kiem Urzędu Skarbowego w Pruszkowie została Grażyna Zalewska.

- Nie jestem zwolenniczką tzw. 
twardej ręki. Dziś świadomość rze-
telnego wywiązywania się z obo-
wiązku podatkowego jest już dość 
powszechna i wśród przedsiębior-
ców, i  podatników indywidual-
nych. Ich oczekiwania w stosunku 
do urzędu są konkretne: by obsłu-
giwał ich sprawnie i szybko, a in-
gerencja urzędu w  jego działal-
ność gospodarczą była prowadzona 
w sposób jak najmniej dotkliwy. Już 
na pierwszym spotkaniu z pracow-
nikami podkreśliłam, że będę dą-
żyć do tego, aby pruszkowski urząd 
mógł otrzymać certyfi kat Urzędu 
Skarbowego Przyjaznego Przed-
siębiorcy. Wyróżnienie to jest wy-
razem uznania podatników dla ja-
kości pracy urzędu, a także umie-
jętności i  kompetencji pracowni-
ków administracji skarbowej. Sam 
dyplom jest tylko miłym dodat-
kiem. Mam nadzieję, że współpra-
ca z mediami pomoże nam w jego 
osiągnięciu.

WPR - Dziękujemy za rozmowę

Fryzjerstwo
w domu klienta

Baleyage od 65 zł!

Pruszków 
Piastów

Komorów

 tel. (0) 502 099 933

Apel mieszkaców Piastowa
21 sierpnia,
Szanowna redakcjo 
Zwracam się z ogromna prośbą o za-
interesowanie się na łamach Waszej 
gazety jawnym "kolesiostwem"  w pia-
stowskim urzędzie miejskim. Próby 
załatwienia sprawy w inny sposób nie 
przyniosły żadnego rezultatu, a pan 
burmistrz Brzeziński nie raczy nawet 
odpowiedzieć na pytania mieszkań-
ców zadane Mu na internetowej stro-
nie miasta. Problem dotyczy remon-
tu ulicy Kruczej. Nie byłoby sprawy 
gdyby nie fakt, że przy wspomnia-
nej wyżej ulicy mieszka jedna rodzi-
na - radnego Michała Dałka, de fac-
to od kilku lat. Ulicą prostopadłą do 
Kruczej jest Wiśniowa zamieszkana 
przez osiem rodzin od ponad czter-
dziestu(!) lat a w tym czasie miasto 
nie zrobiło kompletnie NIC aby po-
prawić komfort naszego życia. Mo-
ja skarga być może brzmi śmiesznie, 
ale nasze ulice są niewielkie a pod-
czas każdych opadów zamieniają się 
w bagno. Dojście do domów możli-
we jest tylko w odpowiednim obu-
wiu, woda, która zalega w kałużach 
zalewa nam ogródki, a w lato z roz-
sypanego żużlu zmieszanego z zie-
mią unosi się pył, który uniemożli-
wia nam otwarcie okien. Mieszkań-
cy ulicy Wiśniowej dwukrotnie by-
li na spotkaniu u pana Brzezińskie-
go z prośbą o jakiekolwiek utwardze-
nie. Pan burmistrz za każdym razem 
zasłaniał się brakiem funduszy, oczy-
wiście obiecując poprawę w bliżej nie-
określonej przyszłości. Nagle pienią-
dze się znalazły, remont został wy-
konany szkoda tylko, że ulica została 
utwardzona "koledze". Naszym zda-
niem (mieszkańców ulicy Wiśniowej) 
jest to jawne złamanie jakichkolwiek 
zasad uczciwości, przyzwoitości i jest 
to po prostu niesprawiedliwe! W bu-
dżecie nie były przewidziane pienią-
dze na wspomnianą inwestycję, któ-
re nagle jakimś dziwnym trafem się 
znalazły. Na pytania wystosowane do 
burmistrza (zamieszczone poniżej) 
nikt nie odpowiada. Może Państwa, 
jako redakcji, piastowski urząd miej-
ski nie będzie ignorował tak jak robi 
to z uczciwymi podatnikami, z któ-
rych notabene żyje. 

Proszę o zachowanie moich danych 
wyłącznie dla wiadomości redak-
cji i nie publikowanie ich. Z poważa-
niem oraz nadzieją na Państwa inter-
wencję, Urszula.

Dzień Dobry Panie Burmistrzu !
Jestem mieszkanką ulicy Wiśniowej, 
przy której moja rodzina mieszka już 
od ponad 40 lat i od tego czasu nic się 
nie dzieje w związku z wykonaniem 
właściwej nawierzchni ulicy.
Po opadach atmosferycznych (któ-
re w naszym klimacie występują nie-
stety często) dojście do naszych posesji 
jest możliwe tylko w kaloszach.
Samochody, omijając doły i  kałuże 
rozjeżdżają resztki chodnika zrobio-
nego własnym sumptem przez miesz-
kańców. Latem, każdy powiew wiatru, 
czy przejazd samochodu wznoszą tu-
many kurzu, uniemożliwiając otwar-
cie okna czy skorzystanie z uroków 
własnego ogródka. W związku z tym 
chciałabym zapytać, kiedy Państwo 
przewidujecie zrobienie czegoś na na-
szej ulicy, przy której od kilkudziesię-
ciu lat zamieszkuje osiem rodzin.
A poza tym mam drugie pytanie do-
tyczące pobliskiej nam ulicy Kruczej, 
(przy której ponad 50% działek to po-
la uprawne, zamieszkują tam cztery 
rodziny, w tym od kilku lat Pan Rad-
ny Dałek) na której w tej chwili jest 
utwardzana nawierzchnia, w którym 
miejscu w budżecie miasta na 2009 r. 
była przewidziana realizacja tego za-
dania ?
 
Szanowny Panie Burmistrzu, 
bardzo proszę o informację dlaczego 
jest obecnie przeprowadzany remont 
na ul, Kruczej w Piastowie ( miejsce 
zamieszkania radnego) gdzie są tyl-
ko 2 domy, natomiast pozostałe ulice 
znajdujące się pobliżu, pomimo, że są 
w dużo gorszym stanie oraz mieszka 
przy nich dużo więcej ludzi, nie są re-
montowane, a nawet nie są w planach 
remontowych. Pytanie to kieruję tak-
że do wspomnianego wyżej radnego 
Dałka.

Myślę, że komentarz redakcji jest 
w tym przypadku zupełnie zbędny. 
Redaktor Naczelny.

Listy od czytelników



Ogłoszenia

3 SPOSOBY JAK ZAMÓWIĆ 
OGŁOSZENIE DROBNE 
W GAZECIE WPR:

przez telefon:
(0) 666 505 705
(022) 728 18 641 pocztą e-mail:

ogloszenia@gazetawpr.pl2 3 zwykłe - 2 zł za słowo
pogrubione - 3 zł za słowo
w ramce - 4 zł za słowoce
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ceny netto

faksem:
(022) 728 18 64
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Dam pracę

Fryzjerkę z doświadczeniem Grodzisk 
Maz. 608 357 716

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. 
PRUSZKÓW I OKOLICE 511 262 175 

Sprzątanie mieszkań (może być z 
gotowaniem) i  biur 505 273 528

Kierowca B, C tel. 695 434 213 

Nieruchomości - do wynajęcia

3-pokojowe, piętro domu jednorodzinnego, 
wysoki standard 700 m od WKD, 
Komorów 022 759 04 27

Tanio! Piastów. Widne studio 38mkw na 
biuro lub pracownię: trzy pomieszczenia 
biurowe + aneks kuchenny, WC i 
przedpokój 501 048 513

Wynajmę lokal 30m2 na I piętrze, w 
pawilonie handlowo-usługowym przy ul. 
Sienkiewicza – Grodzisk Maz. 
022 755 63 82 godz.8-18, 
888 928 446

Nieruchomości - sprzedam

Dom 75m, okolice Grodziska 696 172 625 

Podkowa Leśna- Żółwin
Domy 207 m2 
602 459 175  

„Sprzedam mieszkanie 55m2 i lokal 
użytkowy 40m2 w Brwinowie, ul. 
Sochaczewska, 0509-379-342, 
http://m3.dynalias.com”

Nauka

Zespół przedszkolny w 
Milanówku, zapisy 
887 050 446

SZYCIE ZASŁON 
I FIRAN

wzory katalogowe, 
solidnie, niedrogo
502-286-273

ul. Szkolna 7
Pruszków-Żbików

Okna PCV, aluminum, drewno

Drzwi wewnetrzne, zewnetrzne

˚aluzje, Rolety
Moskitiery, Parapety

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

PROFIL
okna i drzwi

RATY

Auto-moto kupię

Auto, sprawne 604 157 703 

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis 502 534 080 

Kupię każde auto 606 836 240 

Opla, VW, 502 968 566 

Auto-moto sprzedam

Części używane, sklep 
internetowy, www.szrotkasacja.pl  

Kupię

Antykwariat kupi dawne książki 
tel. 22 622 11 54 

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

Sprzedam

Brama 4m otwierana i furtka, stan dobry 
470 zł 22 728 20 59

Ekogroszek i miał, niska cena, 
minimum 5 ton. Sprzedaż 
kotłów centralnego ogrzewania 
515 713 421, 691 830 568 

Usługi

Anteny, montaż, serwis 603 375 875 

Cement i kostka brukowa 022 499 56 98 

Dachy, krycie elewacje, docieplenia 
604 062 486

DOCIEPLENIA STYROPIANEM, 
USŁUGA Z MATERIAŁEM (STYRMAN, 
TERMOORGANIKA, CERESIT, KABE) 
CENY OD 75 ZŁ/M2 790-290-396 

Domofony, montaż, serwis 
603 375 875 

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA. 
TANIO, SZYBKO. WOLNE TERMINY 
504 254 479

Fotografi a okolicznościowa - śluby, chrzty, 
sesje indywidualne. Wysoka jakość, 
konkurencyjne ceny. Tel 0500046023

Gdy brakuje czasu na porządki 
Zadzwoń! 516-022-093, 508-154-573
Sprzątamy biura, domy, mieszkania
Zapewniamy wysoki poziom wykonanej 
pracy 

Glazura itp. 509-110-537 

Gładzie, malowanie, K/G 
(0 22) 758 25 14, 517 698  290 

Hydrauliczne.. Pełen zakres tel. 
602 681 344 

Jazdy doszkalające kat”B” Warszawa-
skierniewice 697 315 803

KOMINKI – projektowanie, montaż  i 
dystrybucja ciepłego powietrza 
503 718 798 

Kompleksowe układanie kostki 
brukowej tel. 515 930 719 
www.lewbruk.pl 

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie 
ceny 607 302 639 

Naprawa, regulacja okien PCV i ALU 
667 366 078

OGRODY – projekt, wykonanie, 
pielęgnacja, SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
GRILLE, ALTANY, , tel. 698 668 468 
www.architekturaogrodu.pl

Okna, drzwi, najlepsze ceny – 
602 120 835

Ośrodek Szkolenia Kierowców, kurs, 
jazdy doszkalające, jazdy po trasach 
egzaminacyjnych, dobre ceny 
(022) 758 05 62, 601 751 183

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 
– serwis naprawa komputerów – 
szybko, tanio, profesjonalnie, fvat 
– dojazd do klienta – 790 209 720

Remonty od A – Z 500 287 684 

Remonty kompleksowo 601 732 952 

Remonty, wykończenia, pełny zakres, 
faktury VAT 782 972 410, 724 999 464 

Świadectwa energetyczne 607 631 061 

TENIS – nauka gry, profesjonalny, 
trener, tel. 504 215 304

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE, 
DROBNOZIARNISTE-GŁADKIE, 
DOCIERANE POD LAMPĘ. 
AGREGATEM . DOKŁADNIE I 
SPRAWNIE 790 290 396 

Układanie kostki brukowej 660 336 695 

Układanie kostki brukowej, solidnie  
605 548 241

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

Usługi ogrodnicze pełen zakres 
696 039 978 

Usługi ślusarskie 664 521 215 

Vacu, odchudzanie, 
redukcja cellulitu, Pruszków, 
ul.Emancypantek 4, 
tel.(022) 730-08-49,
www.babiniec.net.pl 

Wyrób mebli i szaf wnękowych wraz z 
drzwiami przesuwnymi 607 658 877 

www.m-jak-malowanie.pl Malowanie 
wnętrz 604 498 177

Wylewki agregatem 608577428. 

Wylewki betonowe 600086995  

Wylewki betonowe mixokretem 
605 443 826 

Serwis Elektronarzędzi Sklep 
przyjmie do pracy:

Elektromechanika 
z praktyką

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

Raszyn, tel. (0-22) 720 21 68

do działu newsowego
do tworzenia autorskich materiałów
dziennikarskich: reportaży, relacji, wywiadów itp.
 
CV oraz przykładowy tekst dotyczący jednego z bieżących wydarzeń lokalnych 
prosimy przesyłać na adres:

Wydawnictwo Wpr Media - wydawca Gazety WPR w związku 
z dynamicznym rozwojem poszukuje do swojego zespołu:

W aplikacji prosimy zawrzeć poniższą klauzulę: "Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ".

WPR MEDIA GROUP
Nowa Jakość Mediów Lokalnych

SSttyylizzaacjjaa

PPAAZNNOOKKKCCII

Stylizacja

PAZNOKCI

manicure
pedicure

tel. 662 102 871
Pruszków, Al. Wojska Polskiego
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Sport

Przezwyciężając błoto
30 sierpnia, tradycyjnie w trakcie 
obchodów Dnia Milanówka, oby-
ła się szósta edycja Mistrzostw Pol-
ski Dig-Nitty Dirt Jump MTBMX.  
Dirt Jumping to wyskokowe akro-
bacje na rowerze. Konkurencja po-
lega na oddaniu jak najbardziej 
efektownych skoków na rowerze, 
połączonych z akrobacjami w po-
wietrzu. Trasa przejazdu najeżo-
na jest wysoko usypanymi „dirta-
mi”- skoczniami ziemnymi i usko-
kami, które pozwalają na kręcenie 
fi gur w powietrzu. 

- Jak to się stało, że Milanówek zo-
stał stolicą polskich skoków rowe-
rowych ? – pytamy Michała „Nypla” 
Jasińskiego, założyciela i lidera Sto-
warzyszenia Sportowego MWEK TE-
AM, które skupia w Milanówku fa-
nów rowerowego skakania.
 - Osiągnęliśmy to tylko i wyłącz-
nie dzięki naszej ciężkiej pracy. No 
i dzięki temu, że miasto nas wspie-
ra w  tych działaniach. Zaczęło się 
od grupki zapaleńców Dirt Jum-
pu, którą skrzyknąłem tu, w Mila-
nówku. Sześć lat temu zorganizo-
waliśmy pierwsze zawody w  ran-
dze Mistrzostw Polski. I tak już zo-
stało. Z roku na rok impreza ma co-
raz szerszy zasięg, a od piątej edycji 

w ubiegłym roku, stała się impre-
zą międzynarodową. Zaczęli do nas 
przyjeżdżać  zawodnicy z  Czech, 
Słowacji, a nawet ze Szwecji.
- Jak pan ocenia tegoroczne Mi-
strzostwa ?
 - Poziom zawodów wyraźnie ro-
śnie. Wynika to zarówno ze wzrostu 
umiejętności uczestników, jak i co-
raz większego doświadczenia w bu-
dowie toru oraz organizacji tych Mi-
strzostw. Układ toru jest usypywany 
co roku od nowa i stawia przed za-
wodnikami coraz większe wyzwa-
nia. Chociaż w tym roku przeżyli-
śmy chwile grozy! Ulewny deszcz 
padający prawie przez cały dzień 
poprzedzający zawody, spowodował 

Kom: (0) 504 215 304
Tel: (22) 758 21 73

www.slajs.prv.plwww.slajs.prv.pl

Nabory na sezon 
2009/2010
Nabory na sezon 
2009/2010

Dwa nowoczesne 
obiekty na sezon zimowy!
Dwa nowoczesne 
obiekty na sezon zimowy!

VI Mistrzostwa Polski Dirt Jump w Milanówku takie rozmiękczenie ziemnego toru, 
że zanosiło się na nieuchronne ich 
odwołanie. Przez całą noc z sobo-
ty na niedzielę brodząc w błocie, su-
szyliśmy tor dmuchawami i palnika-
mi gazowymi. Zużyliśmy ponad 200 
kg gazu propan-butan. Na szczęście 
efekt tych wysiłków był pozytywny 
i dzięki temu Mistrzostwa mogły się 
odbyć. Dziękuję wszystkim, którzy 
mi w tym pomogli!
- Ile osób uprawia w Polsce tę bardzo 
widowiskową dyscyplinę?
 - Jeśli mówimy o wszystkich, któ-
rzy się tym „zarazili” i próbują ćwi-
czyć skoki na rowerach, to chyba już 
dziesiątki tysięcy. Ale jeśli chodzi 
o zawodników na rzeczywiście spor-
towym poziomie, tych którzy regu-
larnie startują już w tego typu zawo-
dach, to jest to około 60 osób.
- Czy Milanówek został już na sta-
łe gospodarzem Mistrzostw Polski 
w Dirt Jump?
 - Sądzę, że tak! Impreza wpisała 
się już na stałe w kalendarz sporto-
wych wydarzeń i także tradycyjnie 
już w program obchodów Dnia Mi-
lanówka. Chociaż w tym roku by-
ło szczególnie ciężko. I to nie tylko 
z uwagi na pogodę, ale także z powo-
du braku sponsorów. To chyba wina 
kryzysu gospodarczego. Koszty im-
prezy musieliśmy pokrywać z wła-
snych środków. Za to dzięki dotacji 
miasta dla naszych zawodów zakoń-
czyliśmy budowę stałego skatepar-
ku w Milanówku. Pozwoli on nam 
wreszcie na regularne treningi.      ol

Już w piątek, 11 września w hali 
sportowo-widowiskowej BGŻ Arena 
rozpoczynają się Mistrzostwa Polski 
Elity w kolarstwie torowym. W im-
prezie wystartuje blisko stu naszych 
najlepszych seniorów, młodzieżow-
ców a także juniorów. Dla młodzieży, 
która przyjdzie oglądać zawody bę-
dzie to także okazja, by przejść test 
i zapisać się na treningi do Prusz-
kowskiego Towarzystwa Cyklistów.

Gwiazdami imprezy będą 26-let-
ni Rafał Ratajczak z  Żyrardowa 
i 18-letni Krzysztof Maksel z Wy-
szkowa Śląskiego koło Nysy. Rataj-
czyk ma w swym dorobku dwa me-
dale MŚ seniorów, a  Maksel nie-
dawno w Moskwie zdobył dwa brą-
zowe medale MŚ juniorów. Jednak 
do bezpośredniego spotkania ruty-
niarza ze wschodzącą gwiazdą pol-
skiego kolarstwa torowego raczej nie 
dojdzie, gdyż starszy jest specjalistą 
od wyścigów na średnich dystan-
sach, a młodszy z nich, to sprinter. 
 - Rafał w tym sezonie nie odniósł 
jeszcze poważnego sukcesu między-
narodowego i poprzez start w Mi-
strzostwach Polski chce przygoto-
wać się do październikowych Mi-
strzostw Europy oraz listopadowego 
Pucharu Świata – mówi Grzegorz 
Ratajczak, ojciec zawodnika, a zara-
zem trener kadry kobiet. 
 Po raz pierwszy od Mistrzostw 
Świata zobaczymy tu także sprinte-
rów Kamila Kuczyńskiego i Łuka-
sza Kwiatkowskiego. Obaj zawod-
nicy na przełomie lipca i  sierpnia, 
przez miesiąc trenowali w USA pod 
okiem amerykańskiego medalisty 
MŚ i igrzysk olimpijskich Marty’ego 
Nothsteina.
- Gdybyśmy w  tym czasie zostali 
w Polsce, nie mielibyśmy okazji do 
ścigania się na torze – mówi Kamil 

Kuczyński. -  Tam zawody były dwa 
razy w tygodniu. W sumie w ciągu 
czterech tygodniu wzięliśmy udział 
w ośmiu zawodach torowych i czte-
rech wyścigach szosowych.
 Interesująco zapowiada się też 
rywalizacja pań. Tu podstawowym 
pytaniem będzie, ile złotych medali 
zdobędzie 20-letnia Renata Dąbrow-
ska z PTC Pruszków, która jest w tej 
chwili naszą najlepszą zawodniczą 
ścigającą się na torze. Ale Małgorza-
ta Wojtyra i Edyta Jasińska zapew-
ne zrobią wszystko, by wydrzeć jej, 
choć część złotych medali w konku-
rencjach sprinterskich.
 Podczas mistrzostw rozegranych 
zostanie aż 18 fi nałów. Zawody bę-
dą rozpoczynały się każdego dnia 
o godz. 10 i z wyjątkiem niedzieli, 
trwały nawet do godz. 21.
 Pruszkowskie Towarzystwo Cy-
klistów postanowiło wykorzystać 
okazję i przy okazji mistrzostw prze-
prowadzić nabór do klubu. W hali 
BGŻ Arena przez cały czas trwania 
imprezy dziewczęta i chłopcy z rocz-
ników 95, 96 i 97 będą mogli przejść 
test na cykloergometrze i jeżeli wyj-
dzie on pomyślnie, zapisać się na tre-
ningi.
 - Zawodnicy PTC zdobywali już 
medale na mistrzostwach świata 
i Europy, a już teraz szukamy ich na-
stępców – mówi Henryk Woźniak, 
wiceprezes PTC. – Teraz chcemy 
mieć mistrza świata i igrzysk olim-
pijskich. Treningi na torze w Prusz-
kowie dają taką wielką szansę. Ci, 
którzy zaliczą sprawdzian, zostaną 
przyjęci do klubu i otrzymają rower 
wyścigowy oraz ubiór do jazdy na 
rowerze. A przede wszystkim roz-
poczną wspaniałą sportową przygo-
dę.
 Wstęp na mistrzostwa jest bez-
płatny.          ach

Kolarska elita startuje 
w Pruszkowie
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Rozrywka

Wysyłaj SMS-y i wygrywaj nagrody!

Odbiór nagród:
Nagrody do odbioru w Biurze Reklamy „Gazety WPR” 
ul. Wojska Polskiego 60 w Pruszkowie według 
informacji przesłanych w SMS-ie zwrotnym. 

Regulamin konkursów:
Dostępny na stronie www.gazetawpr.pl oraz 
w Biurze Reklamy „Gazety WPR” 
ul. Wojska Polskiego 60 w Pruszkowie. 

Pytania prosimy kierować na konkurs@gazetawpr.pl

zestawów kibica
kolarstwa torowego

zawierających min. 
bidon, trąbkę, frisbee 
oraz smycz

KONKURSY WPR

zestawy gadżetów 
Olympic Casino

zawierające min. 
Szczęśliwe Karty 
Olympic Casino, 
kubek oraz t-shirt.

prenumeraty 
Gazerty WPR2

12 kolejnych wydań 
Gazety WPR bezpłatnie 
dostarczonych 
na adres 
zwycięzcy 7168

sms na

zaproszenie 
do Restauracji 
TGI Friday's
w Jankach
o wartości 
100PLN

Sponsor nagród: Olympic Casino Sponsor nagród: TGI Friday'sSponsor nagród: Polski Związek Kolarski

KOD1 KOD2 KOD3

KOD4

książkę p.t.
Komisarz1

autorstwa Svena 
Hassel'a

KOD5

Nagrody dla czytelnków:
Wszystkich zainteresowanych przekazaniem nagród dla 
czytelników prosimy o kontakt milena.soltysiak@gazetawpr.pl

Aby wygrać, wyślij SMS-a o treści: WPR. Kod IMIE 
NAZWISKO pod nr 7168, np. WPR.KOD1.JANKOWALSKI 
(cena 1 zł netto + VAT – 1,22 zł brutto) 
we wtorek, 8 września w godzinach 10.00-13.00. 

Wygrywają pierwsze SMS-y nadesłane na dany kod 
do momentu wyczerpania nagród. 

or nagród: Polski Związe

Co zrobić, żeby wygrać?
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