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Piastów. Czy w centrum miasta powstanie targowisko 
przeznaczone głównie dla chińskich i wietnamskich kupców  S4

Podkowa Leśna. W nocy z 10 na 11 września w Podkowie 
Leśnej doszło do tragicznego wypadku samochodowego.   S5
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Michałowice dokonały wyboru. 
Nowym wójtem został Stanisław Grabka
W  przedterminowych wyborach 
Wójta Gminy Michałowice prze-
prowadzonych w dniu 13 września 
2009 roku największą ilość głosów 
ważnych 2458 mieszkańcy gmi-
ny oddali na kandydata zgłoszone-
go przez Komitet Wyborczy Wy-
borców „Przyszłość Gminy” pana 
Krzysztofa Grabki. Konieczna liczba 
głosów, stanowiących ponad połowę 
oddanych głosów ważnych, wynosi-
ła w tych wyborach 2051. Tym sa-
mym pan Krzysztof Grabka uzyskał 
poparcie 59,94% głosujących i został 
wybrany wójtem gminy Michałowi-
ce.
 Pan Krzysztof Grabka ma 53 la-
ta, posiada wykształcenie wyższe, 
zamieszkuje w miejscowości Opacz 
Kolonia. Nie należy do partii po-
litycznej. Do czasu śmierci byłe-

O głośnej przed laty aferze bu-
dowlanej z Osiedlem „Czarniec-
kiego” nikt już by zapewne dziś 
nie pamiętał, gdyby nie najnow-
szy pomysł jej właściciela. Za 
części gruntu, przez które bie-
gnie ulica, żąda od mieszkańców 
opłat za możliwość dojazdu do… 
własnych domów. 
 Firma deweloperska Graw-Bud-
Lokal S.A. zapisała się w naszej pa-
mięci dwoma wydarzeniami. Pierw-
szym było wybudowanie na przeło-
mie wieku osiedla wielorodzinnych 
szeregowców na granicy Reguł i Ma-
lich, opisanego m.in. przez „Gazetę 
Wyborczą” jako jedna z najwięk-
szych afer budowlanych w regionie. 
Drugim stało się niedawne odro-
dzenie fi rmy po sześcioletnim nie-
bycie upadłościowym i likwidacyj-
nym, i to odrodzenie z nowator-
skim pomysłem zbierania opłat dro-
gowych od mieszkańców.   S4

go wójta Romana Lawrence pełnił 
funkcję zastępcy wójta Gminy Mi-
chałowice.
 Jego wyborczy kontrkandydat 
Sławomir Walendowski, lat 46, wy-
kształcenie wyższe, bezpartyjny, za-
mieszkały w  Nowej Wsi, zgłoszo-
ny przez KWW „Wszyscy Razem” 
uzyskał 1643 głosy ważne, co sta-
nowiło 40,06% oddanych głosów. 
Pan Sławomir Walendowski jest 
pracownikiem Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie, na stanowisku 
za-cy naczelnika Wydziału Inwe-
stycji i Drogownictwa, a równocze-
śnie pełni funkcję Przewodniczące-
go Rady Gminy Michałowice.
 W wyborach uprawnionych do 
głosowania było 12 447 osób. Kart 
do głosowania wydanych zostało 
4149, co stanowiło średnią frekwen-

Michałowice. Przedterminowe wybory roztrzygnięte Mieszkańcy 
Malich nie chcą 
płacić za przejazd 

cję wyborczą 34,31%. Najwyższą fre-
kwencję odnotowano w OKW Nr 3 
w  miejscowości Opacz Kolonia – 
52,36%, a  najniższą, tylko 21,00% 
w OKW nr 8 w Komorowie Granicy. 
 Zgodnie z obowiązującą ordyna-
cją wyborczą nowy wójt gminy Mi-
chałowice rozpocznie swoje urzędo-
wanie po dokonaniu jego zaprzy-
siężenia przez Radę Gminy Micha-
łowice. Akt zaprzysiężenia będzie 
miał miejsce na najbliższym posie-
dzeniu Rady Gminy w dniu 21 wrze-
śnia 2009 r.
 Równocześnie z  zaprzysięże-
niem nowego wójta kończy swo-
je urzędowanie pan Bolesław Kuss,  
pełniący czasowo obowiązki wójta, 
wyznaczony na to stanowisko przez 
Prezesa Rady Ministrów w  dniu 
6 lipca br.    S2
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Polityka

Biuro sprzedaży: 
ul. Nadarzyńska 77

05-825 Grodzisk Maz.

tel: (022) 755 77 95
kom: 0 695 702 802
e-mail: makbud@makbud.pl

powierzchnia od 88 m2 do 170 m2

cena już od  390 000 zł
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Sprzedaż segmentów 
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WPR - W dniu 6 lipca tego roku zo-
stał Pan na wniosek wojewody ma-
zowieckiego Jacka Kozłowskiego 
wyznaczony przez Prezesa Rady Mi-
nistrów na funkcję wójta gminy Mi-
chałowice do czasu objęcia obo-
wiązków przez nowo wybranego 
wójta. W przyszły poniedziałek za-
przysiężony będzie nowy wójt wy-
brany w wyborach przedtermino-
wych. Czyli swoje obowiązki pełnił 
Pan, jak łatwo obliczyć, jakieś dwa 
i pół miesiąca. Domyślam się, że 
w tak krótkim czasie niewiele moż-
na dokonać. Czy pańskie obowiąz-
ki polegały głównie na podpisywaniu 
zobowiązań poprzedniego wójta, czy 
może próbował Pan wprowadzić ja-
kieś nowe inicjatywy, jakieś korekty 
planów? Jak ocenia Pan swoje dzia-
łania? Czy ten czas nie jest dla gminy 
czasem straconym?
Bolesław Kuss - Moje powołanie, 
choć było pewnym wyróżnieniem, 
wiąże się z  niesłychanie dla mnie 
przykrym faktem, śmiercią wójta 
Romana Lawerence, z którym praco-
wałem przez 16 lat, przez pełne czte-
ry kadencje. Pełniłem w tym czasie 
funkcję członka zarządu gminy, od-
powiedzialnego za inwestycje. Dla-
tego przez dłuższy czas wahałem się 
czy przyjąć propozycję wojewody. 
Zdecydowałem się tylko dlatego, że 
dość dobrze orientowałem się w po-
trzebach gminy i  jej mieszkańców 
i mogłem bez straty czasu kontynu-
ować jego plany i inicjatywy, dokoń-
czyć rozpoczęte przez gminę dzia-
łania. Dwa i pół miesiąca to rzeczy-
wiście niewiele, ale mam nadzieję, że 
moje wysiłki nie poszły na marne. 
Choć była to praca trudna mam pew-
ną satysfakcję, że udało mi się przy-
najmniej w części te jego zamierzenia 
zrealizować. 

A konkretnie? Wiem, że sytuacja 
w radzie gminy była dość trudna, 
a radni podzieleni, szczególnie po 
wystąpieniach części mieszkańców 

Komorowa, mających na celu odłą-
czenie się tej miejscowości i sygna-
lizowanym zamiarze utworzenia 
osobnej gminy. Jak się Panu ukła-
dała praca z radą? Wiadomo jak 
trudno osiągnąć racjonalne decyzje 
w skonfl iktowanym gremium. 
Tak, sytuacja była rzeczywiście dość 
trudna. Starałem się doprowadzić 
do częściowego zmniejszenia tych 
podziałów i  w  rezultacie uzyskać 
względny spokój między zwaśnio-
nymi stronami. Myślę, że przewa-
żył argument, że mamy wspólny cel 
– rozwój gminy. A jeśli chodzi o kon-
kretne realizacje, to uzbierało się te-
go troszkę. Najważniejsze to budowa 
kanalizacji sanitarnej do wsi Sokołów 
i Suchy Las (to ostatnie miejscowości 
bez kanalizacji), kanalizowanie ulic 
w poszczególnych miejscowościach 
(Granica, Komorów, Michałowice 
Wieś), budowa chodników i nowej 
nawierzchni ulic 11 Listopada, Par-
kowej, Klonowej, Sportowej w Mi-
chałowicach. Ogłosiliśmy przetargi 
na przebudowę ulic Szopena i Zamoj-
skiego w Komorowie. Przystąpiliśmy 
do opracowania koncepcji zaspokoje-
nia mieszkańców wschodniej części 
gminy Reguły, Michałowice, Opacz, 
opracowywana jest koncepcja budo-
wy stacji wodociągowych i własnego 
ujęcia wody pitnej na terenach prze-
kazanych przez Agencję Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa przy uli-

Wspólny cel - dobro i rozwój gminy

cy Topolowej. (Podobne stacje istnie-
ją w Komorowie i Pęcicach). Podpisa-
liśmy porozumienie z Pruszkowem 
na remont ul. Ireny i ul. Podhalań-
skiej w Komorowie, współfi nansowa-
ne z budżetów obu gmin. Koszt inwe-
stycji to ok. 5,6 mln zł. W tej chwili 
realizowane jest tam przełożenie sie-
ci gazowej. 

Rozumiem, że za mniej więcej rok 
stan nawierzchni ul. Ireny nie będzie 
spędzać snu z powiek jej użytkow-
nikom? A i my jako redakcja będzie-
my mieli mniej telefonów z proś-
bami o interwencję w tej sprawie. 
Z drogami będzie porządek, a w in-
nych dziedzinach?
Opracowana została dokumentacja 
projektowa kompleksu boiska „Or-
lik” w  Sokołowie (realizacja 2010 
rok), umowa na projekt przedszko-

rozmawia Bolo Skoczylas
bolo.skoczylas@gazetawpr.pl

Michałowice. Rozmowa z panem Bolesławem Kussem, pełniącym obowiązki wójta gminy Michałowice.

la w  Granicy (budowa również 
w  2010r.) Wystąpiliśmy o  uzy-
skanie terenu od  Agencji RSP 
pod zespół szkolno-przedszkol-
ny w  Regułach. Czynimy stara-
nia w/s realizacji dużego 8 hek-
tarowego zbiornika retencyjne-
go w Pęcicach na terenach obec-
nych stawów od strony Pruszko-
wa. Sfi nalizowaliśmy (umowa zo-
stała podpisana) zadanie finan-
sowane z  tzw. funduszu Norwe-
skiego na budowę stref rekreacji 
i promowania zdrowego stylu życia – 
4 stref w Michałowicach, Regułach, 
Komorowie i Komorowie Wsi. Je-
steśmy w trakcie rozmów z preze-
sem Zarządu WKD i Prezydentem 
Pruszkowa w sprawie wprowadze-
nia wspólnego biletu ZTM-WKD 
dla mieszkańców gminy do przy-
stanku w Nowej Wsi. 
 I jeszcze jeden projekt, który gmi-
na starała się rozpocząć od pewnego 
czasu. Myślę o koncepcji wybudo-
wania nowej siedziby Urzędu Gmi-
ny, która jak Pan widzi gnieździ się 
w  budyneczku i  czterech innych 
miejscach. Przygotowanie przetar-
gu i realizacja ma nastąpić w latach 
2009/2011. Nowa siedziba zlokali-
zowana ma być na terenie przeka-
zanym przez Agencję Rolną Skarbu 
Państwa (ok. 0,5 ha) w Regułach przy 
kolejce WKD (Powstańców Warsza-
wy/Topolowa). Wstępną wizualiza-

Wizualizacja nowej siedziby Urzędu Gminy Michałowice, która ma być zlokalizowana w Regułach przy kolejce WKD (ulice Powstańców Warszawy/Topolowa)

Bolesław Kuss 
ukończył Politechnikę 
Gdańską oraz SGGW 
w Warszawie. W latach 
1972 - 1980 był dyrektorem 
Biura Projektów Wodno 
- Melioracyjnych 
w Białymstoku. Z samorządem 
gminy Michałowice związany 
jest od wielu lat. Był radnym 
oraz członkiem zarządu gminy 
odpowiedzialnym za sprawy 
inwestycji. W bieżącym roku 
pełnił czasowo obowiązki 
wójta gminy Michałowice.

cję już mamy i chętnie udostępnimy 
czytelnikom WPR.

Słuchając Pana dochodzę do wnio-
sku, że czasami tak się zdarza, że nie-
które sprawy widać zdecydowanie le-
piej z pewnego dystansu niż z bliska 
i zastanawiam się czy nie byłoby do-
brze wprowadzić zwyczaj, aby w każ-
dej gminie wyznaczać kogoś, kto 
na dwa, trzy miesiące obejmowałby 
funkcję wójta, burmistrza lub prezy-
denta… Dziękuje za rozmowę.

Przez dłuższy czas 
wahałem się czy 
przyjąć propozycję 
wojewody
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Czy mieszkańcy osiedla będą 
płacić za korzystanie z ich osiedlowej ulicy?

Spółka upada, ale się podnosi  
Oto okazuje się, że Graw-Bud budu-
jąc Osiedle „Czarnieckiego” występo-
wał jedynie w roli generalnego wyko-
nawcy. Sprzedawcą osiedla była jego 
bliźniacza spółka o nazwie „Wycena” 
z Łomży. Różne nazwy i adresy fi rm 
nie powinny mylić, bo zarząd obu 
spółek był w zasadzie ten sam. Róż-
nił się kolejnością prezesowskich stoł-
ków i sposobem ustawienia członków 
rodzin w radach nadzorczych. Pierw-
sze skrzypce w tej orkiestrze zawsze 
grał Józef R., czasami jako prezes, 
czasami jako wiceprezes. Gdy wy-
szła na jaw afera związana z wybudo-
waniem osiedla niezgodnie z planem 
zagospodarowania, projektem i pra-
wem budowlanym, a nawet niezgod-
nie ze sztuką budowlaną, to właśnie 
Graw-Bud, jako odpowiedzialny za 
całe zło, został postawiony w stan li-
kwidacji. Na zasadzie: nie ma winne-
go – nie ma winy. Wszystko po to, by 
w cieniu jego ofi ary można było spo-
kojnie dokończyć dzieła, sprzedając 
mieszkania jako fi rma „Wycena”. Po 
wyprzedaniu mieszkań ona również 
została postawiona w stan upadło-
ści. To był już wypróbowany sposób, 
skutecznie odcinający od natrętnych 
wierzycieli oraz od reklamacji miesz-
kańców.
 Po deweloperze zostały miesz-
kańcom osiedla jedynie cieknące da-
chy, zagrzybione od złej izolacji ścia-
ny i wyboista, pozapadana ulica z be-
tonowej kostki. No i  jeszcze dające 
przynajmniej odrobinę satysfakcji 
niesprawdzone pogłoski, że za inną 
budowę jakiś sąd go w końcu dopadł 
i wsadził do więzienia.
 Od wiosny 2004 r. po ogłoszo-
nej upadłości spółka Graw-Bud-Lo-
kal S.A. znajdowała się w likwidacji,  
aż do czerwca 2009. Niespodziewane 
odrodzenie się było możliwe dzięki 
wykupieniu przez kogoś długu likwi-
dowanej fi rmy (58 tys. zł), wystawio-
nego już na internetową Europejską 

Giełdę Długów. Przy przejmowaniu 
upadającego przedsiębiorstwa takie 
zobowiązania wykupuje się zazwy-
czaj za przysłowiową złotówkę. Mu-
si się tylko znaleźć, ktoś kto uzna, że 
opłaca mu się przejąć taki dług. Któż 
zechciał być takim fi lantropem dla 
upadłego Graw-Budu? Tym bardziej, 
że nowy właściciel wykazując znako-
mitą orientację w sprawach własno-
ściowych ulicy wpadł od razu na po-
mysł zarabiania na niej pieniędzy. 
 Wielki „come back” Graw-Bu-
du odbył się pod hasłem, że teraz no-
wy zarząd i nowi właściciele biorą się 
za sprzątanie starych nieporządków 
oraz zaniedbań na ulicy. Tak wy-
nika z  deklaracji w  dostarczonych 
mieszkańcom pismach, wyznaczają-
cych wysokość opłat (do 200 zł mie-
sięcznie od lokalu). Jako nowy prezes 
Graw-Bud-Lokal S.A. podpisuje je 
teraz Waldemar S. Dziwnym tra-
fem to samo nazwisko pojawia się na 
wspomnianej już Europejskiej Gieł-
dzie Długów po hasłem: WARME-
S-Waldemar S. (dług do sprzedania 
10.259 zł). Przypadkowa zbieżność 
nazwisk? Nawet jeśli tak, to bardzo 
pechowa dla obecnego prezesa Gra-
w-Budu. Czy wiarygodny w roli me-
nedżera spółki akcyjnej wydaje się 
człowiek, który narobił niespłaco-
nych długów we własnej działalności 
gospodarczej?
 - Pan Waldemar S. jest mieszkań-
cem naszego osiedla – przybliża nam 
sprawę jeden z jego sąsiadów z Osie-
dla Czarnieckiego – Był swego cza-
su zaufanym pracownikiem Graw-
Budu i prezesa Józefa R. Zresztą, że-
by przekonać się kto za nim stoi, wy-
starczy pojechać do obecnego biura 
w Warszawie, gdzie w pokoju w któ-
rym urzęduje fi rma, obok obecnego 
pana prezesa Waldemara S. siedzi by-
ły pan prezes Józef R.
 Rzut oka w wypis z Krajowego Re-
jestru Sądowego wyjaśnia sprawę do 
reszty – także rada nadzorcza obec-
nej spółki składa się z rodzin obu pa-
nów. Sam były prezes Józef R. w do-
kumencie woli się nie ujawniać, ale 

jego obecność w biurze jest aż nadto 
wymowna.

Anatomia pomysłu na kasę
 Graw-Bud formalnie jest nadal 
właścicielem działki pod częścią uli-
cy Czarnieckiego. To jedyne co mu 
zostało po sprzedaniu domów wraz 
z działkami, na których je pobudo-
wano. Ulicy gminie nie przekazał, bo 
chciał ją Michałowicom koniecznie 
sprzedać, by na niej dodatkowo za-
robić. Najpierw żądał od urzędu 1,5 
mln zł, potem opuścił na 480 tys. zł. 
Bez skutku. Gmina tym razem nie 
dała się namówić na uległość.
 - Nie mamy żadnego powodu, ani 
też możliwości fi nansowych, żeby za-
spokajać tego typu pazerność dewe-
loperską – mówi Sławomir Walen-
dowski, przewodniczący Rady Gmi-
ny Michałowice, a zarazem wicena-
czelnik Wydziału Inwestycji w prusz-
kowskim Starostwie Powiatowym 
– Powszechnie przyjęte jest w kraju 
przy tego typu inwestycjach, że de-
weloper przekazuje gminie drogi do-
jazdowe za symboliczną złotówkę, 
natychmiast po wybudowaniu osie-
dla. Pozbywa się w ten sposób kło-
potów z ich utrzymaniem i eksplo-
atacją, a przecież koszty ich budowy, 
tak jak całej pozostałej infrastruktu-
ry, i  tak wliczył w cenę sprzedawa-
nych mieszkań, więc odzyskał je od 
klientów. Choć jesteśmy dość boga-
tą gminą, to nie stać nas na fundowa-
nie tej fi rmie podwójnego zarobku na 
wybudowanej przez nią ulicy osie-
dlowej. Nasze środki inwestycyjne na 
drogi znajdują znacznie bardziej sen-
sowne przeznaczenie, kierowane na 
budowę nowych dróg, tam gdzie ich 
w gminie jeszcze nie mamy. A po-
trzeby w tej materii są bardzo duże.
 Właśnie z nieugiętego stanowi-
ska Gminy wziął się prawdopodob-
nie pomysł Graw-Budu, by reakty-
wować fi rmę i zacząć teraz zarabiać 
na swojej własności, pobierając od 
mieszkańców opłaty za… korzysta-
nie z ulicy. Nie po to przecież bierze 
się na siebie stare zobowiązania, że-

by uchodzić za fi lantropa. Rachunek 
jest prosty: te 58 tys. zł starych dłu-
gów, to nic w porównaniu do moż-
liwego zysku z haraczu narzucone-
go na mieszkańców. Przy tej wiel-
kości osiedla w dwa miesiące może 
być po długu, a za następne opłaty 
już sielanka i Karaiby. Trzeba tylko 
odpowiednio postraszyć mieszkań-
ców („zagrodzimy ulicę”), znaleźć 
winowajcę jej złego stanu („gmina 
Michałowice, która zniszczyła na-
wierzchnię Czarnieckiego trans-
portem budowlanym”) i uprawdo-
podobnić powód narzucenia hara-
czu („konieczność remontu ulicy 
i jej utrzymania”). Pisma z wezwa-
niami do opłat wrzucone do skrzy-
nek pocztowych mieszkańcom ul. 
Czarnieckiego i sąsiedniej Zielonej 
(bo też przejeżdżają przez Czarniec-
kiego do swoich domów) aż roją się 
od przytaczanych bez ładu i składu 
paragrafów oraz wybiórczo dobra-
nych cytatów prawnych.

Nie damy ani złotówki!…
 Tym razem kreatywni menedże-
rowie Graw-Budu przestrzelili. Nie 
wzięli pod uwagę oporu wynikające-
go z ludzkiej pamięci o niechlubnej 
przeszłości fi rmy. Mieszkańcy pod-
kreślają, że stan ulicy jest rzeczywi-
ście zły, ale nie z winy transportu bu-
dowlanego, który ją rzekomo znisz-

czył, tylko z winy partactwa wyko-
nawców z Graw-Budu. Budowali tą 
drogę byle taniej i byle szybciej, bez 
odpowiedniej podbudowy z  kru-
szywa i bez odpowiedniego utwar-
dzania. Metodą dobrą na ścież-
ki w ogródku, a nie na drogę pu-
bliczną. W efekcie ulica już po roku 
użytkowania pozapadała się w wielu 
miejscach i przypomina obecnie tor 
przeszkód.
 - Traktujemy sprawę ze spo-
kojem – mówi prezes jednej ze 
wspólnot mieszkańców na Osiedlu 
„Czarnieckiego” – Mamy trzy nie-
zależne opinie prawne potwierdza-
jące, że żądanie od nas opłat za uli-
cę jest z bezprawne. Chętnie weź-
miemy udział w każdym ewentu-
alnym procesie sądowym, który 
fi rma chciałaby wytoczyć miesz-
kańcom, za to, że jej tego haraczu 
za ulicę nie chcą płacić. Bardzo się 
przy tym cieszymy, że w tak niespo-
dziewany sposób odrodził się dewe-
loper, który zbudował nasze osiedle. 
Po wielu latach, kiedy usterki mu-
sieliśmy usuwać sami, teraz wresz-
cie mamy do kogo kierować na-
sze roszczenia reklamacyjne. Za-
cznijmy może rzeczywiście od uli-
cy. Musi ją Graw-Bud zbudować od 
nowa z własnych środków, bo od 
mieszkańców za to swoje partac-
two nie dostanie ani złotówki!

Obecny prezes spółki Grawbud, Pan S. własnoręcznie ustawia zapory na drodze

dokończenie ze str. 1

PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA
w NOWEJ WSI przy ul. GŁÓWNEJ 96

W ZESPOLE 
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM 

w NOWEJ WSI

OGŁASZA NABÓR DO KLAS:

 
Informacje:

www.akolada.szkola.pl
 tel. 795 552 070 
lub 504 290 590
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Dla wybierających się na zakupy 
do podwarszawskiego Centrum 
Maximus przygotowano aż 
15.000 prezentów – nagród za 
udane sprawunki w sklepach
na terenie Centrum. 
 
Każdy, kto dokona zakupów w Cen-
trum Maximus, skorzysta podwój-
nie – nie tylko znajdzie w  boga-
tej ofercie 700 sklepów coś dla sie-
bie w przystępnej cenie, ale również 
ma szansę otrzymać dodatkowo je-
den z atrakcyjnych prezentów. Przed 
rozpoczęciem promocji, każdy sklep 
w Centrum Maximus otrzymał spe-
cjalne kupony uprawniające jego 
klientów do odbioru prezentów z lo-
kalu Gift  Shop.

 Każdy sklep może nagrodzić 
klienta jednym z kuponów, ktró-
re zostały oznaczone czterema ko-
lorami, odpowiadającym poszcze-
gólnym grupom, na które prezen-
ty zostały podzielone według ich 
wartości (w kolejności malejącej): 
zielony, czerwony, niebieski, różo-
wy. Zielony kupon oznacza najbar-
dziej wartościową grupę prezen-
tów, a różowy – tę wartą najmniej. 
W  ramach tych kategorii posia-
dacz kuponu będzie mógł doko-
nać wyboru interesującego go pre-
zentu. 
 Kupony nie będą podlegały wy-
mianie na gotówkę, a wybrane pre-
zenty – wymianie na inne towary 
z zapasu lokalu.

 Gift  Shop będzie otwarty co-
dziennie w godz. 10-15, w hali D, 
w lokalu nr 113, zlokalizowanym 
przy Alei Himalajskiej, między 
wejściami D3, D4, D12 i D13.
 Akcja promocyjna będzie trwa-
ła do czasu wyczerpania zapasu 
prezentów.              kl

Zakupy z prezentami w Centrum Handlu Hurtowego Maximus

Otrzymaliśmy alarmującą wia-
domość od mieszkańców części 
miasta Piastowa w okolicach ulic 
Szarych Szeregów, Krótkiej i Gę-
sickigo, że jakoby na pasie zie-
leni (?) wzdłuż torów PKP w kie-
runku Ursusa miałoby powstać 
targowisko przeznaczone głów-
nie dla chińskich i wietnamskich 
kupców i handlarzy, mających do 
tej pory swoje kramy na Jarmar-
ku Europa, czyli byłym Stadionie 
Dziesięciolecia. 
 
Pracownicy urzędu gminy pyta-
ni przez właścicieli pobliskich po-
sesji na tę okoliczność twierdzą, że 
o sprawie nic im nie wiadomo, al-
bo dają odpowiedzi mocno wy-
mijające. Pani Z. mieszkanka jed-
nej z nieodległych posesji twierdzi, 
że na własne oczy widziała, że by-
ły prowadzone jakieś pomiary, ale 
wykonująca je osoba twierdziła, że 
nie wie do czego miałyby służyć. 
 - Jesteśmy przerażeni - mó-
wi nam pani Z. Przecież tego ty-
pu działalność sprowadzi nam na 
głowy dziesiątki i  setki przyjezd-
nych handlarzy i  towarzyszących 
im wszelkiego rodzaju indywidu-

 Inna z Pań dodaje, że przedsię-
biorca chiński zabiegał jakiś czas 
temu o utworzenie takiego azjatyc-
kiego centrum handlu w Ursusie, 
ale tamtejsze władze ostro zaprote-
stowały i zgody nie wydały. 
- Tu w Piastowie nic się nie dzieje. 
Nie dość, że nasze miasto jest ty-
pową sypialnią Warszawy to jesz-
cze władza usiłuje uszczęśliwić nas 
tego typu atrakcjami. Jeśli spojrzeć 
na pobliski Pruszków czy Grodzisk 
to nasze miasteczko wygląda przy 
nich jak jakiś ubogi krewny. Pro-

Jarmark Europa w Piastowie?

Piastów ul. Szarych Szeregów. Czy w tym miejscu powstanie międzynarodowe 
targowisko? Proponujemy zmianę nazwy ulicy na Szarej Strefy.

ów i atrakcji. A gdzie np. ci ludzie 
będą załatwiać swoje fi zyczne po-
trzeby? W  pobliskim parku czy 
pod naszymi oknami? Nie chce-
my tu kramów, bud i towarzyszą-
cego tego typu działalności bała-
ganu oraz zamieszania. Nie wiem, 
czy teren jest własnością gmi-
ny czy PKP, ale wygląda na to, że 
jest jakieś ciche porozumienie, aby 
uszczęśliwić mieszkających tu lu-
dzi takim mało ciekawym towa-
rzystwem. Kto zagwarantuje nam 
spokój i porządek? 

szę popatrzeć dookoła. Połamane 
chodniki, nawierzchnie ulic jakby 
nawiedził nas jakiś poważny kata-
klizm, zaniedbana zieleń. Nawet 
tabliczki z nazwami ulic wygląda-
ją tak jakby komuś specjalnie zale-
żało, aby nikt do nas nie mógł tra-
fi ć – wtrąca przysłuchujący się na-
szej rozmowie przechodzień. Jeden 
wielki wstyd. 
 Faktycznie ten fragment Piasto-
wa nie poraża ani specjalną uro-
dą, ani widocznymi oznakami go-
spodarskiej troski. Co ciekawsze, 
do Urzędu Gminy jest stąd w pro-
stej linii jakieś 200-300 metrów. Ale 
wygląda na to, że odpowiedzialni za 
ten stan rzeczy urzędnicy raczej tu 
nie zaglądają. Bo i po co? Nic cie-
kawego tu do oglądania nie ma. Co 
innego jak już wydadzą zgodę na 
powstanie chińsko-wietnamskiego 
bazaru. A dlaczego nie? Może mieć 
na przykład taka Wólka Kosowska, 
to może mieć i Piastów. Lepiej może 
nie będzie, ale zapewne bardziej ko-
lorowo i egzotycznie. A już na pew-
no ciekawiej... 
 Takie drugie po Tesco piastow-
skie okno na świat.

Józef Wrzosek

Grodzisk Mazowiecki ma no-
we hasło promocyjne. Zwycięz-
cą konkursu ogłoszonego przez 
gminę został Jacek Kulik ze slo-
ganem „Grodzisk Mazowiecki - tu 
przyszłość jest dziś”. Teraz  mia-
sto czeka na nowe logo.

 Konkurs na hasło promocyj-
ne gminy Grodzisk Mazowiecki 
ogłoszono 28 sierpnia. Nadesła-
no 220 zgłoszeń, z czego zakwali-
fi kowano według regulaminu 185. 
Propozycje były różnorodne.
 Zwycięzcą konkursu został Ja-
cek Kulik z hasłem „Grodzisk Ma-
zowiecki - tu przyszłość jest dziś”. 
Za swą pomysłowość otrzyma na-
grodę w wysokości 1 500 zł. Do-
datkowo postanowiono wyróżnić 
kilka zgłoszeń nagrodą w postaci 
500 zł.
 Obecnie burmistrz ogłosił ko-
lejny konkurs, tym razem na lo-
go miasta, nawiązujące do nowe-
go hasła. Dla zwycięzcy konkur-
su przewidziana jest nagroda pie-
niężna w wysokości 2 500 zł. Pra-
ce można składać do 2 paździer-
nika.

ms

Grodzisk Mazowiecki. 
Tu przyszłość jest dziś
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W podpruszkowskich Regułach 
od kilku lat funkcjonuje hurtow-
nia Jakomex. Jej sąsiadami są 
zwykli mieszkańcy, którzy na-
rzekają między innymi na ciągły 
hałas. Kilkukrotne interwencje 
władz gminnych i powiatowych 
nie przyniosły skutku.

Sprawę poruszyli sami mieszkańcy 
Reguł, którzy nie mogą już wytrzy-
mać bezprawnie działającego sąsia-
da. - Ja już mam dosyć tej hurtowni. 
Ja przez hurtownię jestem na lekach 
uspokajających – mówi pani Danu-
ta Pet, mieszkająca w sąsiedztwie Ja-
komexu.
 Jednym z głównych zarzutów wo-
bec hurtowni jest jej hałaśliwość. Za-
równo w dzień, jak i w nocy trwa za-
ładunek towarów, który odbywa się 
na otwartej przestrzeni. Spokoju nie 
dają nieustannie działające silniki 
i agregaty. Firma bezpośrednio sąsia-
duje z posesją mieszkalną, co potęgu-
je niedogodności. To jest także wbrew 
przepisom budowlanym, które naka-
zują zachować odległość czterech me-
trów od pasa rozgraniczającego, któ-
ry umożliwiłby wyciszenie. 

Innego zdania jest hurtownia. - Agre-
gaty w  nocy nie są uruchamiane. 
Podczas załadunku jest cisza. Kie-
rowca najpierw dokonuje załadun-
ku, dopiero potem uruchamia sil-
nik i agregat. Samochody są urucha-
miane najwcześniej o godz. 5.00 ra-
no i od razu wyjeżdżają z placu. Na 
terenie mogą tylko odbywać się sze-
lestne rozmowy – stwierdza kierow-
nik transportu hurtowni Jakomex, 
Marek Nowakowski.
 Pani Danuta zwraca jeszcze uwa-
gę na kwestie sanitarne. Jakomex jest 
hurtownią żywności, natomiast to-
war wyładowywany jest również na 
ulicy. - Pojemniki na żywność są na 
powietrzu, więc mają tam dostęp 
i szczury, i koty. W smrodzie i bru-
dzie rozprowadza się żywność. Tam 
nie ma żadnej kontroli. Ja się pytam, 
gdzie jest sanepid – oburza się pa-
ni Danuta. - Kierowcy samochodów 
dostawczych załatwiają się przy na-
szym domu lub na ulicy. Mamy też 
problem ze szczurami – dodaje.
 W lipcu zeszłego roku, mieszkań-
cy Reguł z najbliższej okolicy hurtow-
ni, poprosili wójta gminy Michałowi-
ce o pomoc. Ten szybko całą sprawę 
przekazał Starostwu Powiatowemu 
w Pruszkowie. W listopadzie władze 
z ul. Staszica zwróciły się do Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska, który 

w kwietniu tego roku przeprowadził 
pomiary hałasu na działce mieszkal-
nej będącej w sąsiedztwie hurtowni 
Jakomex. Okazało się, że fi rma prze-
kracza dopuszczalne normy. Wobec 
tego Starosta Pruszkowski zakazał Ja-
komexowi pracy w godzinach 22:00-
06:00.
 Wbrew temu, co twierdzi przed-
stawiciel Jakomexu, pani Danuta po-
informowała nas, że zakaz Starosty 
Powiatowego nie przyniósł efektów. 
Mimo reakcji władz powiatowych, 
sytuacja nie zmieniła się. Co wię-
cej, bezsilna jest także policja, któ-
ra bardzo często jest wzywana przez 

Władze nieskuteczne wobec kłopotliwej hurtowni
mieszkańców z prośbą o interwencję. 
Funkcjonariusze swą niemoc tłuma-
czą brakiem sprzętu do pomiaru ha-
łasu. Stróże prawa nie mogą jednak 
poradzić sobie nawet z „poskromie-
niem” kierowców samochodów do-
stawczych, którzy nieprzepisowo par-
kują przy hurtowni.
 Wobec tej sytuacji dziwi niemoc 
władz gminnych i  powiatowych. 
Nie do przyjęcia jest sytuacja, w któ-
rej Starosta Powiatowy wydaje okre-
ślony zakaz, który swobodnie mo-
że być omijany. Ponadto zastanawia-
jący jest czas reakcji poszczególnych 
urzędów. Właściwą szybkość wyka-
zał jedynie wójt gminy Michałowi-
ce. Powiat pruszkowski pismo otrzy-
mał w sierpniu, ale dopiero w listopa-
dzie sprawę przekazał do Inspektora-
tu Ochrony Środowiska. Ten urząd 
natomiast na zmierzenie hałasu zde-
cydował się dopiero w kwietniu na-
stępnego roku. Finał jest taki, że za-
kaz prowadzenia prac w godzinach 
nocnych wydany przez Starostwo Po-
wiatowe, zaczął obowiązywać dopie-
ro w sierpniu bieżącego roku. I choć 
rodził się przez prawie rok w dalszym 
ciągu nie jest respektowany.
 Czy znajdzie się instytucja, która 
jest w stanie wyegzekwować obowią-
zujące prawo? Czy może tam gdzie 
zaczynają się Reguły – przestają obo-
wiązywać reguły …

Mariusz Markowski
mariusz.markowski@gazetawpr.pl

W nocy z 10 na 11 września w Pod-
kowie Leśnej doszło do tragicznego 
wypadku samochodowego. W jego 
wyniku zginęły dwie osoby, a kolej-
ne dwie zostały ciężko ranne. 
Do zdarzenia doszło około godz. 3.30. 
Na trasie z Warszawy do Skierniewic 
zderzyły się dwa samochody osobo-
we, nissan i mazda. Mazdę prowadziła 
22-letnia kobieta, a pasażerem był 29-let-
ni mężczyzna. Oboje zginęli na miejscu. 
W drugim aucie prowadzonym przez 
29-letniego mężczyznę jechała jeszcze 
30-letnia kobieta. Zarówno kierowca, 
jak i pasażerka trafili do szpitali. 
 - Tuż po wypadku ich stan określa-
ny był jako ciężki. Mężczyzna przeby-
wa w szpitalu w Grodzisku, natomiast 
kobieta hospitalizowana jest w Warsza-
wie. Obecnie nie znamy ich stanu zdro-
wia - powiedziała nam mł. asp. Katarzy-
na Zych, oficer prasowy Komendanta 
Powiatowego Policji w Grodzisku. 
 Przyczyny wypadku bada policja. 
Na swojej stronie internetowej po-
dała jedynie, że pogoda była dobra, 
a ruch na drodze niewielki.         (mm)

Śmiertelny wypadek 
w Podkowie Leśnej

Już  otwarte! Zapraszamy!

Zapisy:  696-257-105;  514-175-705

opieka całodzienna i godzinowa
 zajęcia edukacyjno-dydaktyczne
 język angielski
 zajęcia ruchowe
 atmosfera sprzyjająca

    rozwojowi dziecka

AKADEMIA PRZEDSZKOLNA

   
         Pruszków - Żbików

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

To miejsce czeka na Twoją 
reklamę.Cena już od:

70 zł 
netto

za jedną emisję
(0-22) 728 18 64
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Pruszków. Od kilku lat w europej-
skich krajach organizowany jest 
Dzień Bez Samochodu. Również 
Pruszków postanowił włączyć się 
do obchodów tej międzynarodo-
wej kampanii.
 Idea Dnia Bez Samochodu zro-
dziła się w  1998 roku we Fran-
cji. Bardzo szybko pomysł rozpo-
wszechnił się w innych europejskich 
krajach. Od tamtej pory 22 września 
obchodzony jest Europejski Dzień 
Bez Samochodu. Polska przyłączyła 
się do kampanii w 2002 roku, Prusz-
ków w 2005.
 Ta międzynarodowa kampania 
ma na celu kształtowanie wzorców 

proekologicznych, promocję trans-
portu zbiorowego i  przekonanie 
mieszkańców większych miast, że 
życie bez samochodu jest możliwe.
 W tym roku EDBS w Pruszko-
wie odbędzie się 22 września w go-
dzinach 8:00 – 16:00 na odcinku uli-
cy Kraszewskiego (od ul. Hubala do 
ul. Berenta). W tych godzinach frag-
ment ulicy będzie wyłączony z ru-
chu. Program kampanii społecznej 
przewiduje konkursy z nagrodami 
dla dzieci z przedszkoli i szkół pod-
stawowych, swoje stoiska będą mia-
ły również Straż Miejska i Wydział 
Ochrony Środowiska, zaprezento-
wana zostanie koncepcja ścieżek ro-
werowych w  Pruszkowie i  sąsied-
nich gminach.              AS

Europejski Dzień Bez 
Samochodu w Pruszkowie

Okęcie. 10 września wojewoda mazo-
wiecki wydał pozwolenie na budowę 
nowego portu lotniczego w Modlinie. 
Ma ono odciążyć Okęcie, które stało 
się zmorą mieszkańców okolicznych 
miejscowości.

Port lotniczy w Modlinie powstanie 
na terenie byłego lotniska wojsko-
wego, 40 km od Warszawy. Koszt 
inwestycji oszacowano na 400 mln 
zł. Lotnisko musi powstać do 2012 
roku, bo przedsięwzięcie zostało 
wpisane do rządowego programu 
na Euro i jest współfi nansowane ze 
środków Unii Europejskiej. Otwar-
cie nowego portu lotniczego plano-
wane jest na pierwszy kwartał 2012 
roku. 
 Na ile nowe lotnisko w Modli-
nie będzie w stanie odciążyć niebo 
nad naszymi głowami?  Odpowie-
dzią na to pytanie są zainteresowa-
ni mieszkańcy dużej części powia-
tu pruszkowskiego. To właśnie nad 
terenami gminy Michałowice oraz 
Piastowa i  Pruszkowa, wytyczone 
są korytarze powietrzne do lotni-
ska na Okęciu. Ryk samolotów jest 
najbardziej uciążliwy dla mieszkań-
ców Opaczy Kolonii, która znajduje 
się w bezpośredniej strefi e nalotowej. 
Nawet w odległym, wydawałoby się, 
Komorowie ludzie narzekają na lot-
niczy hałas zakłócający spokój w ich 
mieście.
 - Lotniczy ruch pasażerski rozwi-
ja się nam w ostatnich latach bardzo 
dynamicznie i od tego nie ucieknie-
my – mówi nam Jakub Mielniczuk, 
rzecznik prasowy Państwowych 
Portów Lotniczych – Obecnie od-
prawiamy na Okęciu średnio oko-
ło 9 mln pasażerów rocznie. Kryzys 
gospodarczy osłabił tempo wzrostu 
tego ruchu, ale tendencje wielolet-
nie nie pozostawiają złudzeń. Sądzi-
my, że w podobny sposób wpłynie 
na ruch lotniczy z Okęcia otwarcie 
portu w Modlinie, to znaczy osłabi 
być może na kilka lat odczuwalne 
tempo wzrostu 
 Choć uruchomienie lotniska 
w Modlinie będzie dla nas korzyst-
nym faktem, to nie należy popadać 

w nadmierny optymizm. Cywiliza-
cyjny rozwój transportu lotniczego 
w ostatnich latach sprawia, że ilość 
samolotów odprawianych na Okę-
ciu rośnie i będzie rosła. Przy pla-
nach przejęcia przez Modlin jedynie 
1,85 mln pasażerów w latach 2012-
2014 trudno sobie robić wielkie na-
dzieje na znaczne zmniejszenie ru-
chu bezpośrednio nad naszymi gło-
wami. Otwarcie Modlina zagwa-
rantuje jedynie przejęcie nadwyżki 
rozwojowej powstałej na Okęciu na 
okres kilku lat. To daje nam szan-
se, że obecne uciążliwości nie będą 
się powiększały przez następne kil-
ka lat. Potem możemy już liczyć tyl-
ko na rozwój techniki lotniczej, któ-
ra pozwoli na znaczne zredukowa-
nie hałasu wytwarzanego przez sa-
moloty.
 – Modlin byłby znacznie bar-
dziej sensowną alternatywą, gdyby 
był realizowany nie w roli lotniska 
pomocniczego dla Okęcia, a głów-
nego warszawskiego lotniska. – mó-
wi nam dr Anna Olak-Popko, prze-
wodnicząca zarządu Osiedla Mi-
chałowice – Jako lotnisko pomocni-
cze nie rozwiąże problemu tłoku sa-
molotów nad stolicą i zagrożeń z te-
go wynikających. Nasi mieszkańcy 
z rejonów dotkniętych hałasem lot-
niczym wystąpili z przewidzianymi 
ustawowo wnioskami o odszkodo-
wania. Liczymy, że globalna wiel-
kość tych roszczeń odszkodowaw-
czych też będzie otrzeźwieniem dla 
Portów Lotniczych i przyhamuje ich 
ambicje ekspansji.
 O  tym czy nowy port lotniczy 
spełni swoje cele przekonamy się 
dopiero za 3 lata. Właśnie wtedy do 
Modlina zostaną przeniesieni praw-
dopodobnie przewoźnicy nisko-
kosztowi, loty czarterowe i część lo-
tów Cargo. Tylko redukcja ilości lo-
tów może wpłynąć na zmniejsze-
nie uciążliwości hałasu, z  którym 
zmagają się na co dzień mieszkań-
cy gminy Michałowice i  powiatu 
pruszkowskiego. Niestety do chwili 
otwarcia lotniska Modlin nad tere-
nami podwarszawskich gmin hałas 
na pewno nie ucichnie.                      OL

Lotnisko pomocnicze dla 
Okęcia już w 2012 roku Okęcie. Polska Agencja Prasowa 

podała informację, że jedna z burz 
przechodzących na początku lip-
ca nad Okęciem poważnie uszko-
dziła aparaturę pomiarową, bada-
jącą poziom hałasu w tzw. strefi e 
ograniczonego użytkowania wokół 
lotniska. Przyrządy długo pozosta-
wały nie naprawione, a Państwowe 
Porty Lotnicze starały się utrzymać 
tą wiadomość w tajemnicy.
Opieszałość przy naprawie uszko-
dzonego radaru może mieć zwią-
zek ustawowym terminem skła-
dania przez okolicznych miesz-
kańców wniosków o  odszkodo-
wania za nadmierny hałas wokół 
lotniska, który minął 24 sierpnia. 
Choć wnioski można było składać 
od ubiegłego roku, większość ludzi 
zostawiła to na ostatnią chwilę. Po-
nad połowa z 622 wniosków wpły-
nęła do PPL w  ostatnich dniach 

przed terminem.
 Zażalenia dotyczą nadmierne-
go hałasu powodowanego przez 
startujące samoloty. Ich zasadność 
można określić na podstawie stałe-
go monitoringu poziomu decybeli 
wokół lotniska i w strefi e nalotów. 
Jak zatem PPL zamierza rozpatrzyć 
wnioski powołujące się na przekro-
czenia hałasu podczas ostatniego 
lata, jeżeli przez awarię nie można 
było przypisać poziomu decybeli 
do konkretnego lotu?
 - Nie ma powodu do niepoko-
ju – zapewnia nas rzecznik Portów 
Lotniczych, Jakub Mielniczuk – 
Piorun uszkodził jedynie przekaź-
nik obsługujący system bezpośred-
niej identyfi kacji nadlatujących sa-
molotów, natomiast sam system 
monitoringu hałasu jest cały czas 
sprawny i na bieżąco prowadzony. 
Identyfi kacji w trakcie awarii do-
konywaliśmy w inny sposób. Nie 

ma żadnych przeszkód w  rozpa-
trzeniu wniosków złożonych przez 
mieszkańców.
 Spokojni w tej sytuacji mogliby 
się czuć jedynie mieszkańcy gmi-
ny Michałowice, gdyby udało się 
im zrealizować pomysł własnego 
monitoringu lotniczych. Chcieli 
oprzeć swoje wnioski odszkodo-
wawcze o własny, zakupiony przez 
gminę, system monitoringu hała-
su lotniczego. „To tak, jakby zło-
dziej sam miał się kontrolować 
w sklepie pełnym towarów”- argu-
mentowali wówczas swój brak za-
ufania do PPL. Nie udało się jed-
nak z kryzysowego braku fundu-
szy. Pomysł nadal jednak jest ak-
tualny i ma być realizowany. Czy 
ta nieufność mieszkańców Micha-
łowic do lotniskowej samokontroli 
produkowanego hałasu się im w fi -
nale odpłaci uzyskanymi odszko-
dowaniami? Zobaczymy.             OL

Grom z jasnego nieba zagrozi odszkodowaniom?

 Już w październiku wystartują 
ligi mieszkańców Piastowa w pił-
ce siatkowej oraz futsalu - halowej 
piłce nożnej. Siatkarzy zaprosimy 
do rywalizacji w środowe wieczory 
na halę SP nr 1. Rozgrywki piłkar-
skie będą prowadzone na hali SP nr 
2 w niedziele od godzin porannych. 
 Organizatorzy zapewniają: pił-
ki na rozgrzewkę, wodę dla dru-
żyn, opiekę medyczną, obsługę sę-
dziowską, bieżące informacje o wy-
nikach na stronie internetowej, na-
grody indywidualne i drużynowe 
dla zgłoszonych zespołów, ubezpie-
czenie NNW oraz spotkania poka-
zowe.
Szczegóły na ww.mozesz.org
Kontakt: liga@mozesz.org

Możesz 
zagrać
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Perypetii z budową największego 
węzła komunikacyjnego w Warsza-
wie ciąg dalszy. Urzędnicy twierdzą, 
że nie ma żadnych opóźnień, choć 
prace budowlane powinny rozpo-
cząć się na początku lipca.

Jedno z  bardziej zakorkowanych 
skrzyżowań na terenie Warszawy, 
jakim jest zbieg Alei Jerozolimskich 
z ulicą Łopuszańską, wciąż czeka na 
rozpoczęcie prac. Wszystkie pro-
cedury miały przebiec wyjątkowo 
szybko i sprawnie. Niestety tak się 
nie stało. W związku z opieszało-
ścią urzędników drogowcy stracili 
najlepszy czas na rozpoczęcie robót, 
czyli wakacje. Wszystko przez pro-
blem z wyceną działek potrzebnych 
pod inwestycje.
 Choć rzeczoznawcza już przygo-
tował oferty, a właściciele posesji za-
poznali się z proponowanymi kwo-
tami to urzędnicy nadal mają pro-
blem z przejęciem dwóch działek. 
Rzeczniczka wojewody, Ivetta Biały 
twierdzi, że procedura egzekucyjna 
jest w toku, a termin przejęcia terenu 
jest już ostatecznie ustalony. Jak się 
okazało działki można było przejąć 
w połowie sierpnia, urzędnicy jed-
nak postanowili rozwiązać sprawę 
polubownie przedstawiając wszyst-

kim właścicielom odpowiednie wy-
ceny. Wszyscy zgodzili się z oferta-
mi, wszyscy prócz dwóch osób.
Podobne zdanie na temat opóźnień 
ma Małgorzata Gajewska, rzecz-
niczka inwestora, czyli Zarządu 
Miejskich Inwestycji Drogowych. 
Według niej prace ruszyły już pełną 
parą i o jakichkolwiek opóźnieniach 
nie ma nawet mowy.
 Innego zdania są robotnicy. Ci 
twierdzą, że dopiero przygotowują 
się do rozpoczęcia prac. Efekty bę-

Węzeł Łopuszańska: Urzędnicy twierdzą, 
że nie ma opóźnień

Awaria instalacji gazowej 
przy ulicy Powstańców

dzie widać dopiero za kilka dni. Jed-
nak ani ZMID, ani wojewoda nie są 
w stanie podać konkretnej daty roz-
poczęcia prac. Wiadomo jedynie, że 
do końca września mają zostać prze-
jęte dwie pozostałe działki.
 Skrzyżowanie Łopuszańska – Je-
rozolimskie to ostatni etap moder-
nizacji Alei Jerozolimskich. Koszt 
inwestycji wraz z wykupem działek 
oszacowany został na kwotę 277mln 
złotych. Część pieniędzy miasto do-
stanie z funduszy unijnych.  AS

Pruszków. We wtorek 15 września 
tuż przed godz. 10:00 miał miejsce 
dość poważny wyciek gazu z prze-
wodów podziemnej instalacji gazo-
wej przed blokiem nr 10 przy ulicy 
Powstańców w Pruszkowie. 

Policja i straż miejska ze względu na 
bezpieczeństwo zmuszona była za-
mknąć ruch samochodowy na od-
cinku od ul. Chopina do Al. Wojska 
Polskiego a na czas usunięcia awa-
rii przez pracowników pogotowia 

gazowego przeprowadziła ewaku-
ację mieszkańców kilku pobliskich 
bloków. Prawdopodobną przyczyną 
awarii była nieostrożność operatora 
pracującej w pobliżu koparki. Ak-
cja usuwania awarii polegała na od-
cięciu dostawy gazu, zlokalizowania 
i zabezpieczeniu miejsca jego wycie-
ku. Około godz. 11:00 awaria zosta-
ła usunięta i  mieszkańcy okolicz-
nych bloków mogli wrócić do swo-
ich domów.

bs
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30% 
ZNIŻKI CZESNEGO 

DLA RODZEŃSTWA

CENTRUM ZABAW DLA DZIECI

organizuje :

od września 2009 r.
zaprasza do Klubu BamBinoo

Zapisy:

22 729 73 22;   607 302 129

Więcej informacji na naszej stronie:

Zadaniem funkcjonariuszy stra-
ży miejskiej jest utrzymywanie po-
rządku publicznego. Jest to często 
trudne do wykonania zwłaszcza, że 
strażnicy miejscy za większość wy-
kroczeń mogli wystawiać jedynie 
wnioski do Sądu Grodzkiego. Teraz 
zamiast niepotrzebnej biurokracji 
straż miejska może wystawić man-
dat „od ręki”.

 Niszczenie i  usuwanie znaków 
drogowych, zakłócanie porządku 
publicznego, wprowadzanie w błąd 
organów państwowych poprzez po-
danie fałszywych danych osobo-
wych lub odmowa ich podania, czy 
prowadzenie działalności gospodar-
czej bez odpowiednich zezwoleń to 
tylko niektóre z wykroczeń, które od 
teraz będą karane mandatami. 

 Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i  Admini-
stracji znacznie poszerza kom-
petencje funkcjonariuszy stra-
ży miejskiej.  Nowe uprawnienia 
strażników oznaczają szybszą oce-
nę winy i uzyskanie zadośćuczy-
nienia. 
 Sami funkcjonariusze bar-
dzo entuzjastycznie podchodzą 
do wprowadzonych zmian. Dzię-
ki nim mogą skuteczniej walczyć 
o ochronę środowiska. Za groma-
dzenie odpadów na posesji, podda-
wanie odpadów termicznej obrób-
ce poza spalarniami, czy nie prze-
kazanie wycofanego z eksploatacji 

Straż miejska zyskała
nowe uprawnienia

pojazdu odpowiednim służbom, 
można będzie otrzymać mandat 
nawet w wysokości 500 zł.
 Sprzedaż nieletnim wyrobów 
tytoniowych również będzie kara-
na mandatem. Sklepikarze nie bę-
dą mogli się już tłumaczyć, że nie 
wiedzieli lub że zdarzyło im się to 
po raz pierwszy. Takie tłumaczenia 
często można było słyszeć w  są-
dzie.
 Wszystkie mandaty będą wy-
stawiane zgodnie z taryfi katorem 
wykroczeń. Jeśli sprawca wykro-
czenia odmówi przyjęcia mandatu 
sprawa zostanie skierowana do Są-
du Grodzkiego.             Anna Sołtysiak

nie przez wiele następnych lat. Dlate-
go wystąpiliśmy wspólnie do wszyst-
kich gmin realizujących ten program 
o przyjęcie przez nie standardów bu-
dowy dróg rowerowych obowiązują-
cych obecnie w Warszawie.
We wspólnym, pro-rowerowym 
froncie znalazły się oprócz SISKOM, 
Warszawskie Towarzystwo Cykli-
stów, pruszkowskie stowarzyszenia 
społeczne „5 Plus” i „Forum Prusz-
ków”, brwinowskie „Projekt Brwi-
nów” oraz Stowarzyszenie „Zdro-

wy Rower”. Do  poparcia inicjatywy 
udało się im zachęcić także byłych 
mistrzów kolarstwa, m.in. miesz-
kającego w  Komorowie Henryka 
Włodarczyka, byłego mistrza Pol-
ski i wielokrotnego uczestnika Wy-
ścigu Pokoju. 
 - To bardzo dobra inicjatywa – 
mówi wiceprezydent Pruszkowa, 
Andrzej Kurzela – Wystąpiliśmy od 
razu do warszawskiego Biura Dro-
gownictwa i  Komunikacji o  udo-
stępnienie nam standardów projek-
towych i wykonawczych dla systemu 
rowerowego m.st. Warszawy oraz 
o zgodę na zastosowanie tych stan-
dardów w naszym systemie. Zade-
klarowaliśmy również chęć nawią-
zania stałej współpracy przy reali-
zacji dróg rowerowych. To natural-
ne, że w sąsiadujących ze sobą syste-
mach te ścieżki będą się ze sobą łą-
czyły, a ich użytkownicy nie powinni 

Region. Wspólny projekt 9 gmin zachodniego Mazowsza, dotyczący budowy systemu 126 km ścieżek rowerowych, doczekał się 
rozwijających go inicjatyw społecznych. Sześć lokalnych stowarzyszeń wystąpiło do władz wszystkich gmin uczestniczących 
w projekcie o zintegrowanie go ze standardami budowy ścieżek rowerowych w Warszawie.

Wnioski o integrację ścieżek rowerowych

- Chodzi nam o to, że przyjęty przez 
gminy wspólny projekt budowy ście-
żek rowerowych nie dookreśla w od-
powiedni sposób standardów ich 
wykonania.  Pozostawia wykonaw-
com dość dużą dowolność – mówi 
Łukasz Oleszczuk ze Stowarzyszenia 
Integracji Stołecznej Komunikacji, 
które zainspirowało wspólne działa-
nia stowarzyszeń. – Wiemy z prakty-
ki, że posiłkując się jedynie ogólny-
mi zasadami budowy dróg, wyko-
nawcy ścieżek rowerowych zazwy-
czaj idą po najmniejszej linii opo-
ru. A przecież powinno nam zale-
żeć na tym, że jeżeli robimy już coś 
w tej skali, to żeby to było zrobione 
dobrze. Tak, byśmy mogli korzystać 
z tego wszyscy bezpiecznie i wygod-

Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

to długość tras ścieżek 
rowerowych mających 

powstać w regionie 
zachodniego Mazowsza

126 km

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały 
umowę z polsko-austriackim konsor-
cjum fi rm na zaprojektowanie i zainsta-
lowanie nowego systemu sterowania 
pociągiem. Umożliwi on poruszanie się 
maszyny z prędkością 200 km/h - po-
informował w środę rzecznik prasowy 
PKP PLK Krzysztof Łańcucki.
System do końca czerwca 2011r. 
będzie zainstalowany na odcin-
ku z Grodziska Mazowieckiego do 
Zawiercia. Wartość przedsięwzię-
cia to ponad 50 mln zł brutto. Pie-
niądze będą pochodzić z budżetów 
PKP PLK oraz państwa. Kolej bę-
dzie się również starać o dofi nanso-
wanie z pieniędzy unijnych. Nowy 
system oprócz możliwości porusza-
nia się pociągów z prędkością 200 
km/h, pomoże maszynistom w pro-
wadzeniu maszyny dzięki specjal-
nym urządzeniom zainstalowanym 
w lokomotywie oraz przy torach ko-
lejowych. Ponadto pociągi będą mo-
gły poruszać się po sieciach kolejo-
wych różnych państw bez koniecz-
ności zatrzymywania się na grani-
cach oraz wymiany maszynistów 
i lokomotyw, tak jak jest to teraz.
 W przyszłości system ten ma być 
zainstalowany na innych trasach. 
W  lipcu tego roku minister infra-
struktury Cezary Grabarczyk powie-
dział, że w jego resorcie jest przygo-
towywany "projekt przyszłości - pol-
skiego TGV", który ma połączyć czte-
ry miasta: Warszawę, Łódź, Wrocław 
i Poznań. "Jest coraz bardziej zaawan-
sowany i sądzę, że w 2014 roku roz-
poczniemy już jego budowę" - mówił 
w publicznym radiu minister.    PAP

Szybka kolej na odcinku 

z Grodziska do Zawiercia

odnosić wrażenia, że nasze są gor-
sze.
 Pozytywna reakcja władz Prusz-
kowa jest dla inicjatorów pomysłu 
szczególnie ważna, bo to właśnie on 
koordynuje prace wszystkich gmin 
w ramach realizacji projektu. Jak 
podkreślają rowerowi społecznicy, 
pomyślna realizacja projektu bę-
dzie miała znaczenie nie tylko dla 
rekreacji mieszkańców regionu, ale 
może być istotnym elementem dla 
usprawnienia lokalnych systemów 
komunikacji drogowej. Przykład 
wielu krajów zachodnich wskazuje, 
że przy istnieniu dobrych i wygod-
nych dróg rowerowych wielu użyt-
kowników samochodów doraźnie 
przesiada się właśnie na dwa kółka. 
To zaś wydatnie przyczynia się do 
przynajmniej częściowego rozłado-
wania tłoku komunikacyjnego na 
drogach. 
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W najbliższym czasie nastąpi 
korekta niektórych rozkładów 
jazdy Maxibusów oraz zmiana 
zasad korzystania z wybranych 
autobusów dowożących 
mieszkańców regionu do 
podwarszawskiego Centrum 
Maximus.
 Od 14 września zmianie ulega 
rozkład jazdy Maxibusów na tra-
sie między Maximusem a Pruszko-
wem. Maxibusy na tej linii będą od-
tąd kursować jedynie w weekendy.
Od 1 października br. zwiększy się 
za to częstotliwość kursowania Ma-
xibusów na trasie między Maxi-
musem a  Aleją Zieleniecką 
i  Okęciem. Pierw-
szy Maxibus 
z  Alei Ziele-
nieckiej wy-
ruszy w kie-
runku Ma-
ximusa już 
o godz. 5:00. 
 Natomiast od 1 li-
stopada br. zamiast ostatnie-
go połączenia z Okęcia, które do-
tychczas rozpoczynało swój bieg 
o godz. 15:00, wprowadzone zosta-
ną dwa – o godz. 15:30 i 16:30. 
 Od 1 listopada br. dodatkowe 
Maxibusy będą kursować również 
na drodze powrotnej z Maximusa. 

Pierwszy z nich wyruszy w kierun-
ku Alei Zielenieckiej o godz. 5:50. 
Wprowadzone zostaną również 
dwa dodatkowe połączenia z Okę-
ciem (o godz. 15:00 i 16:00), zamiast 
dotychczasowego kursu o 14:30.
 Żadna trasa kursowania Maxi-
busów nie ulegnie zmianie. Pozosta-
łe rozkłady jazdy Maxibusów łączą-
cych - tak jak dotychczas w weeken-
dy - Maximusa z Piasecznem i Gro-
dziskiem Mazowieckim również 
pozostaną bez zmian.
 Aktualny rozkład jazdy będzie 
dostępny na stronie: www.maximu-

scenter.pl oraz na przy-
stankach Maxibu-
sów.
 Od 1 paździer-
nika br. zosta-
nie wprowadzo-
na odpłatność 
za korzystanie 
z  pierwszych 

czterech połą-
czeń między Ale-

ją Zieleniecką a  Maximu-
sem (tj. o godz. 5:00, 7:01, 7:31 i 9:15) 
oraz dwóch ostatnich połączeń po-
wrotnych na tej trasie (tj. o  godz. 
17:00 i  17:30). Jednorazowe bilety 
w jedną stronę można będzie kupić 
u kierowcy w cenie 4 zł.

kl

Maxibusy częściej i wygodniej 

trasie między Maxi-
eją Zieleniecką 
Pierw-

od 1 li

scenter.
sta
só
 
n

c

Komunikacja. Zmiana rozkładu jazdy bezpłatnego autobusu

Po 26 latach przerwy 
koszykarska ekstraklasa 
kobiet powraca do Pruszkowa. 
Pierwszym rywalem Blach 
Pruszyński Lider będzie aktualny 
mistrz Polski Lotos Gdynia. Mecz 
odbędzie się w niedzielę 27 
września o godzinie 13:00.

Podopieczne Jacka Rybczyńskie-
go w pierwszej lidze nie miały so-
bie równych. Z  24 spotkań ligo-
wych wygrały aż 21, nie odnosząc 
przy tym żadnej porażki na wła-
snym parkiecie. - Ekstraklasa to jed-
nak zupełnie inna liga - mówi Ryb-
czyński. - Tu bardzo ważne jest do-
świadczenie i boiskowe cwaniactwo.  
Moje dziewczyny cały czas się jesz-
cze uczą, ale przy wsparciu kibiców 
możemy pokonać każdego.
 Klub przedłużył umowy z sied-
mioma koszykarkami występu-
jącymi w  Pruszkowie w  poprzed-
nim sezonie: Magdą Balicką, Mag-
dą Bibrzycką, Katarzyną Ćwikliń-
ską, Lidią Kopczyk, Anną Kunce-
wicz, Mirelą Pułtorak i Katarzyną 
Salską oraz pozyskał cztery zawod-
niczki spoza Polski. Najskuteczniej-
szą koszykarkę minionego sezonu 

Ford Germanz Ekstraklasy - Asley 
Shields, czołową zawodniczkę au-
stralijskiej WNBL - Tracy Gahan, 
gwiazdę ukraińskiej ekstraklasy - 
LeToye Bond oraz grającą w PLKK 
od trzech lat - Ladę Kovalenko. Naj-
bardziej doświadczoną zawodniczką 
Blach Pruszyński Lider będzie jed-
nak Joanna Górzyńska-Szymczak. 
- Amerykanki trenują z nami do-
piero od połowy września. Pozosta-
łe zawodniczki starają się im dorów-

nać, co korzystnie wpływa na zespół 
- analizuje Rybczynski.
 Z okazji powrotu żeńskiej eks-
traklasy do Pruszkowa organiza-
torzy szykują sporo atrakcji dla ki-
biców w  trakcie i  podczas meczu. 
- Szczegółów nie chciałbym w  tej 
chwili zdradzać. Mogę jednak za-
pewnić, że planujemy więcej atrak-
cji niż podczas świętowania powro-
tu do ekstraklasy - zapewnia prezes 
Blach Pruszyński Lider, Paweł Kę-
dzierski.
 Niezwykle ciekawie zapowiada 
się również sam mecz. Lotos aktual-
nie jest mistrzem Polski, a w swoim 
składzie ma reprezentantki Polski 
w różnych kategoriach wiekowych. 
Od poprzedniego sezonu w Gdyni 
występują 19-letnie Oliwia Tomia-
łowicz i Claudia Sosnowska, które 
mają za sobą występy w Pruszkowie. 
- Tego zespołu nie trzeba specjalnie 
reklamować. Mają zbilansowany 
obwód z doświadczonymi podko-
szowymi. Będziemy walczyć o zwy-
cięstwo, ale dla nas jeszcze ważniej-
szy będzie mecz z  ŁKS-em Łódź 
w drugiej kolejce. Bez wątpienia bę-
dzie to święto koszykówki - zapew-
nia Rybczyński.                     Adam Wall

Startuje kobieca ekstraklasa. 
Grają w niej nasze dziewczyny!
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POLECAMY KONKURSY SMS 
NA STRONIE 15.

 Grodzisk Mazowiecki  

Spacer po Grodzisku
Grodziskie Centrum Kultury zaprasza 
19 września (sobota) na spacer szlakiem 
zabytków pod hasłem „Grodzisk - mia-
sto wielu wyznań". Na trasie spaceru znaj-
dą się: kościół parafi alny św. Anny, cmen-
tarze: ewangelicki i żydowski, wille i histo-
ryczne zabudowania fabryczne.
Start godz. 15:00, zbiórka przed 
kościołem św. Anny

 Komorów

Krakowski Salon Poezji
27 września (niedziela) odbędzie się spo-
tkanie z cyklu Krakowski Salon Poezji or-
ganizowane przez Stowarzyszenie K40.  
W programie poezja Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego – Mirosław Konarowski, 
muzyka – Adam Świtała. 
Start godz. 12:00, Miejsce: Kawiarnia 
Art Cafe, Ceglana 2, Wstęp wolny

 Milanówek

Dzień Kultury Japońskiej
Milanowskie Centrum Kultury zaprasza 
26 września (sobota) na Dzień Kultury Ja-
pońskiej - Japońskie inspiracje. W progra-
mie m.in.: Wernisaż wystawy malarstwa 
i rzeźby - Anna Guillaume Pabis,
Ikebana Szkoła Sugetsu  - Chantal Geor-
ge, Taniec - Kazuko Owada, Wystawa fo-
tografi i - Natalia Osiatyńska.
Start godz. 17:00, Miejsce: Teatr Letni, 
Kościelna 3
 
Europejskie Dni Dziedzictwa 2009
Milanowskie Centrum Kultury zaprasza 
w dniach 18-19 września (piątek, sobota) 
na Europejskie Dni Dziedzictwa 2009.  18 
września - 18:00 Wystawa malarstwa prof. 
Jacka Dyrzyńskiego - Galeria ARS LON-
GA, Kościelna 5a, 19:30 Koncert pianist-
ki jazzowej Leny Ledoff  „Komeda-Cho-
pin-Komeda” - Teatr Letni, Kościelna 3. 
19 września - 11:00-18:30 Wioska prasło-
wiańska , a w  niej:  obóz wojowników, 
prezentacja wojów i rzemieślników, walki 
Wikingów i Słowian w wykonaniu dru-
żyny „Trygław”, koncert Grupy Radnyna 
i wiele innych – MCK,Kościelna 3.

 Nadarzyn

Czym skorupka za młodu…
Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza 
20 września (niedziela) na spotkanie z cy-
klu Czym skorupka za młodu… W pro-
gramie pokazy tradycyjnego tańca indyj-
skiego w wykonaniu hinduskiej aktorki 
i tancerki Sialini Vijayan oraz tancerek Te-
atru Tańca Nataraja w Warszawie.
Start godz. 16:30, Wstęp wolny

 Piastów

Wernisaż „Dotyk płomienia”
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
25 września (piątek) na poplenerowy 
wernisaż wystawy malarstwa i rysunku 
Klubu Plastyka Walor oraz wieczór po-
ezji w wykonaniu Konfraterni Poetyckiej 
„Biesiada”. Mile widziane „płomienne” 
elementy dekoracyjne stroju …
Start godz. 19:00, 
Miejsce: sala kolumnowa, I piętro

Czwórki na czwórce
Stowarzyszenie Możesz zaprasza 
19 września (sobota) na Historyczny Tur-
niej Piłkarski - "Czwórki na czwórce". To 
zawody, w których liczy się taktyka i umie-
jętności piłkarskie oraz... wiedza histo-
ryczna. Turniej podzielony jest na dwie 
kategorie wiekowe: - dzieci z roczników 
1999-2002, - dzieci z  roczników 1996-
1998.
Start godz. 10:00, Miejsce: SP nr 4, 
Więcej na www.mozesz.org

 Podkowa Leśna

Europejskie Dni Dziedzictwa 
w Podkowie Leśnej
20 września (niedziela) odbędzie się za-
kończenie Europejskich Dni Dziedzictwa 
w Podkowie Leśnej
W programie: Piknik historyczny godz. 
12.30-17.30, „Zapomniany dźwięk”- kon-
cert Zespołu Polskiego Marii Pomianow-
skiej godz.18.00. Organizator: Urząd Mia-
sta Podkowa Leśna, CKiIO
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18 

 Pruszków

Koncert Ewy Błaszczyk
Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie 
zaprasza 20 września (niedziela) na kon-
cert Ewy Błaszczyk „Nawet gdy wichura”.
Start godz. 19:00, Wstęp wolny, Miejsce: 
OKCH Pruszków – Żbików, 3 Maja 124
Promocja Książki Gustawa Holoubka 

Wspomnienia z niepamięci
Pruszkowska Książnica oraz Wydaw-
nictwo Marginesy zaprasza 21 września 
(poniedziałek) na spotkanie promocyj-
ne książki Gustawa Holoubka „Wspo-
mnienia z niepamięci”, które odbędzie się 
w  podziemiach Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszko-
wie. W programie wystawa fotogramów 
z książki, fragmenty fi lmu Jana Holoubka 
„Słońce i cień”. Gościem specjalnym spo-
tkania będzie Magdalena Zawadzka, któ-
ra przeczyta fragmenty książki.
Start godz.18:00, Wstęp wolny 

Informator kulturalny  |  Powiat Pruszkowki - Powiat Grodziski | 18 września - 2 października 2009

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: mi lena.soltysiak@gazetawpr.pl

Koncert Czesława Mozila
Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie 
zaprasza 22 września (wtorek) na koncert 
Ewy Błaszczyk „Czesław Śpiewa”.
Start godz. 19:00, Wstęp wolny, Miejsce: 
MOK, M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Festiwal Nauki 2009
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego w  Pruszkowie zaprasza 
w dniach 22-26 września (czwartek-sobo-
ta) na Festiwal Nauki 2009. W programie:
22 września (wtorek)  godz. 18.00 Prelek-
cja, prof. Karol Szymczak „Homo sapiens 
sapiens – trudne początki” 
23 września (środa)  godz. 10.00, 11.30, 
13.00 Lekcje festiwalowe, Marek Dąbrow-
ski – „Życie codzienne łowców mamutów” 
23 września (środa)  godz. 15.30 Prelekcja, 
dr Wiesław Więckowski – „Z dziejów ga-
tunku ludzkiego” 
24 września (czwartek)  godz. 18.00 Pre-
lekcja/Pokaz, Witold Migal – „Sprawne 
ręce ludzi epoki kamienia” 
26 września (sobota)  godz. 11.00 Spotka-
nie weekendowe, Zofi a Mrówczyńska - 
„Droga Raszyńska, vel ulica Szeroka, vel 
ulica Kraszewskiego, czyli pruszkowska 
ulica główna (Main Street)” 
Wstęp bezpłatny

Panufnik Trio
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego w Pruszkowie zaprasza 25 
września (piątek) na koncert Panufnik 
Trio, w składzie: Paweł Zuzański – skrzyp-
ce, Mateusz Kwiatkowski – wiolonczela, 
Artur Pacewicz – fortepian.
Start godz. 19:00, Bilety: 15PLN

Międzynarodowy Dzień Seniora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za-
prasza 2 października (piątek) na Między-
narodowy Dzień Seniora. W programie 
m.in. Jacek Fedorowicz, Z piosenką przez 
świat - Ewa Kuklińska.
Start godz. 14:00, Miejsce: Hubala 5

27 września (niedziela) w Hali Widowi-
skowo- Sportowej „Znicz” w Prusz-
kowie wystąpi Kabaret Paranienor-
malni. Pochodzą z Jeleniej Góry. Po-
wstali pod koniec 2004r., a już parę 
miesięcy później wystąpili w prze-
glądzie kabaretów "Paka". Od tego 
czasu datują się ich pierwsze sukce-
sy. Ich występ to porywające wido-
wisko audio-wizualne z bogatymi 
elementami dekoracji i muzyką wy-
konywaną na żywo. 
 Start godz. 18:00, Bilety można 
kupić w Hali Znicz lub w Miejskim 

Ośrodku Kultury ul. Miry Zimiń-
skiej- Sygietyńskiej.
 Informacja i zamówienia zbioro-
we tel. 0 698 927 117 lub drogą mailo-
wą: art.gda@wp.pl

akkkkkkk

Kabaret Paranienormalni 
w Pruszkowie Już po raz piąty otworzyły się przed zwiedzającymi prywatne ogrody 

i zabytkowe wille w Podkowie Leśnej. W dniach 11-13 września w 28 
miejscach na terenie miasta-ogrodu, odbyło się kilkadziesiąt imprez 
kulturalnych, artystycznych i społecznych.
 
Charakter tegorocznej imprezy był szczególny, bo połączono ją z obchoda-
mi Europejskich Dni Dziedzictwa oraz z rocznicą czterdziestolecia uzyska-
nia przez Podkowę Leśną praw miejskich. 
 - To, jak co roku, wyjątkowe dni w życiu Podkowy Leśnej – mówi bur-
mistrz miasta, Andrzej Kościelny – Podkowianie zapraszają do siebie na 
koncerty, wystawy, spotkania i rozmowy w serdecznej, domowej atmos-
ferze. Cieszymy się, że chętnych do uczestnictwa jest coraz więcej, oferta 
wciąż staje się bogatsza, a za przykładem Podkowy Leśnej idą inne, coraz 
to nowe miasta w Polsce. Tegoroczne „Otwarte Ogrody” są dla nas szcze-
gólne, bo obchodzimy jubileusz – czterdzieści lat temu Podkowa otrzyma-
ła prawa miejskie. Nie jesteśmy wprawdzie bardzo starym miastem, ale ży-
jemy w pięknym miejscu i mamy swoją tradycję, którą sobie bardzo cenimy. 
Przede wszystkim zaś mamy wspaniałych ludzi, którzy tę tradycję potrafi ą 
pielęgnować i rozwijać. To do nich i w ich imieniu zapraszamy wszystkich 
do udziału w naszym Festiwalu.
 Otwarte dla wszystkich chętnych koncerty, wernisaże, wystawy, degusta-
cje, pokazy, prezentacje, dysputy fi lozofi czne  spotkania towarzyskie, zdomi-
nowały w tych dniach całe miasto. W ramach ekologicznego pikniku moż-
na się było też pozbyć starego elektrosprzętu, a w zamian otrzymać cebulki 
tulipanów. 
 Młodzież do późnej nocy śledziła gwiazdy i mgławice w ramach Ogrodu 
Astronomicznego, a dorosłym śpiewała afrykańska piosenkarka z Nowego 
Jorku. Chętni do aktywnego wypoczynku mogli zwiedzać Podkowę brycz-
kami lub pieszo oraz wziąć udział w pełnej tajemniczych zadań grze miej-
skiej, by odnaleźć Magiczną Podkowę Szczęścia.
 Mimo, że niebo czasami straszyło chmurami, tegoroczny Festiwal przy-
ciągnął do Podkowy rzesze zwiedzających, a dla mieszkańców stał się kolej-
ną okazją do zacieśniania sąsiedzkich i towarzyskich więzi.
 Rola najstarszego polskiego Miasta-Ogrodu zobowiązuje do pierwszeń-
stwa w dobrych inicjatywach. To właśnie Podkowa rozpoczęła pięć lat temu 
organizację festiwali otwartych ogrodów. Ich znaczenie dla budowania spo-
łeczności lokalnej oraz promocji miasta  natychmiast zostało dostrzeżone 
i podchwycone przez innych. 
 W kolejnych latach zaczęły organizować tego rodzaju festiwale także in-
ne miejscowości wokół stolicy. W efekcie w roku bieżącym odbywają się one 
już w 7 miejscach – oprócz Podkowy, w Milanówku, Komorowie, Konstan-
cinie, Zalesiu Dolnym, na warszawskiej Sadybie i po raz pierwszy w tym ro-
ku w Józefowie.               Olgierd Lewan

Festiwal Otwarte Ogrody 2009
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Powiat Pruszkowski
Starostwo Powiatu Pruszkowskiego
ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków
tel. (sekretariat) (0-22) 738-14-00
starostwo@powiat.pruszkow.pl

Godziny otwarcia:  
pon. 8.00 - 18.00
wt. - pt. 8.00 - 16.00
www.powiat.pruszkow.pl
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Doroczne uroczystości dożynko-
we rozpoczęła Msza św. w koście-
le św. Kazimierza, celebrowana 
przez ks. Mariana Mikołajczaka. 
Uczestniczyli w niej gospodarz do-
żynek Elżbieta Smolińska – Staro-
sta Pruszkowski, Starostowie Do-
żynek 2009 wyróżniający się rol-
nicy: pani Aldona Górniak z Czu-
bina (gmina Brwinów) i Tadeusz 
Piotrowski ze wsi Parole w gmi-
nie Nadarzyn. Gośćmi tegorocz-
nych dożynek byli Alicja Olechow-
ska – Poseł na Sejm RP, Grzegorz 
Kostrzewa-Zorbas – radny Sejmi-
ku Województwa Mazowieckie-
go, władze samorządów gminnych 
oraz licznie reprezentowana grupa 
rolników ze wszystkich gmin po-
wiatu pruszkowskiego. We mszy 
św. uczestniczyły poczty sztanda-
rowe: Powiatu – jako gospodarza 
uroczystości oraz PSL - organiza-
cji zrzeszającej rolników.
 Po mszy św. uczestnicy ufor-
mowali barwny dożynkowy ko-
rowód i wspólnie przemaszero-
wali do Parku „Sokoła”, tradycyj-
nego miejsca obchodów powia-
towego święta plonów. Tą część 
uroczystości rozpoczęło odegra-
nie hymnu narodowego przez or-
kiestrę Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Nadarzyna. Starostowie do-
żynek wręczyli Staroście Prusz-
kowskiemu okazały bochen chle-
ba – symbol ich całorocznej pracy. 
Kulminacyjnym punktem corocz-
nych obchodów święta plonów jest 
symboliczny zwyczaj wspólnego 

dzielenia się chlebem. 
 - Serdecznie dziękuję za ten 
chleb z tegorocznej mąki i obiecuję 
dzielić go w sposób mądry i spra-
wiedliwy – powiedziała Elżbieta 
Smolińska, Starosta Pruszkowski, 
dzieląc się nim z przedstawiciela-
mi wielu środowisk, między inny-
mi parlamentarzystów, samorzą-
du, zdrowia, oświaty, sportu, me-
diów, młodzieży i licznie przyby-
łymi mieszkańcami powiatu. Ce-
remonii dzielenia się chlebem to-
warzyszyły występy niezwykle 
ciepło przyjętego przez publicz-
ność Zespołu Wokalnego Senio-
rów "Wrzos" z Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Pruszkowie oraz Or-
kiestry Reprezentacyjnej Komen-

dy Stołecznej Policji w Warszawie.
 Inną tradycją pruszkowskie-
go święta plonów jest konkurs na 
najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy. Spośród 10 zgłoszonych do 
konkursu wieńców jury konkur-
sowe najwyżej oceniło pracę wy-
konaną przez przedstawicieli gmi-
ny Brwinów. II miejsce zdobył wie-
niec państwa Aliny i Jerzego Czar-
neckiej ze wsi Krakowiany (gmi-
na Nadarzyn), zaś III kompozy-
cja Rady Sołectwa wsi Urzut (gmi-
na Nadarzyn). Zdobywczynią IV 
miejsca została pani  Urszula Za-
wilińska z gminy Raszyn. Wszy-
scy autorzy wieńców zostali uho-
norowani nagrodami pieniężny-
mi oraz pamiątkowymi puchara-

Dożynki Powiatu Pruszkowskiego 2009

Starosta Pruszkowski, Elżbieta Smolińska dzieliła się dożynkowym chlebem 
z mieszkańcami powiatu

Starosta Pruszkowski
zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, powiatów ościennych 
oraz mieszkańców Warszawy do udziału w biegu „Tędy przeszła Warszawa”.

Bieg organizowany jest w dniu 3 października 2009 roku (sobota) dla uczczenia pamięci 
pomordowanych w obozie Dulag 121 mieszkańców Warszawy, powstańców 
i członków organizacji podziemnych .

Program:
10.00 – zbiórka na terenie Obozu Przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie przy 
ul. 3go Maja 8.
10.30 – przejazd autokarami na miejsce startu w Piastowie w okolice Miejskiego Domu 
Kultury w Piastowie.
11.00 – start biegu
11.30 – wręczenie pamiątkowych medali oraz nagród

Trasa biegu:
Miejski Dom Kultury w Piastowie – ul. Warszawska – ul. Władysława Broniewskiego 
– ul. Warsztatowa – ul. 3-go Maja – meta przy bramie Obozu.

Bieg zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
• Do lat 13 K i M
• Do lat 16 K i M
• Do lat 19 K i M
• 20 lat i starsi K i M

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach oraz najstarszy i najmłodszy uczestnik otrzy-
mają nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia do udziału w biegu należy przesyłać e-mail’em na adres: mekto13@wp.pl 
do dnia 1 października 2009 roku.

I obiecuję dzielić ten chleb z tegorocznej mąki w sposób mądry 
i sprawiedliwy

mi. Specjalną nagrodą wyróżnio-
ny został wieniec wykonany przez 
dzieci ze wsi Rozalin i Młochów, 
a pani Katarzyna Najar ich opie-
kunka otrzymała dyplom uznania 
za swoją pracę.
 W rozrywkowej części wieczo-
ru przed licznie zgromadzoną pu-
blicznością wystąpili: Bogusław 
Mec, Jerzy Kryszak i Elektryczne 
Gitary ze swoim wokalistą Kubą 
Sienkiewiczem. Tak dobrana mie-
szanka stylów i charakterów mu-
zycznych gwarantowała, że każdy 
z uczestników imprezy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Sądząc z nastro-
jów i reakcji widzów wszyscy ba-

wili się świetnie. Najmłodsi sza-
leli w zaimprowizowanym weso-
łym miasteczku, młodzież biorąc 
udział w licznych konkursach, za-
wodach i grach sportowych. Nieco 
starsi degustowali serwowaną gra-
tis strażacką grochówkę. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, że na im-
prezie obowiązuje zupełna prohi-
bicja i nie jest dostępny alkohol. 
Mimo tego panuje miła atmosfera, 
a ludzie wspaniale się bawią. Staro-
sta dziękuje mieszkańcom Prusz-
kowa za serdeczne i ciepłe przy-
jęcie rolników z terenu Powiatu 
Pruszkowskiego.



Urząd Gminy Brwinów, 
ul. Grodziska 12
tel. 022 729 56 09
brwinow@brwinow.pl

Urząd Gminy Brwinów - II siedziba
ul. Kościuszki 4a
tel. 022 729 64 99, 
sekretariat.kosciuszki@brwinow.pl

Godziny otwarcia:  
Pon. 8.00 - 18.00
Wt. - Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 - 14.00 

Gmina Brwinów
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Europejskie Dni Dziedzictwa
w Gminie Brwinów

19 - 20 września 2009 roku

E
uropejskie Dni Dziedzictwa to 
jedno z najważniejszych wyda-
rzeń kulturalnych, mające na 
celu szeroko pojętą edukację hi-
storyczną i kulturalną, promo-
wanie regionalnego dziedzic-

twa z ukazaniem jego bogactwa oraz przypo-
mnienie o wspólnych korzeniach kultury euro-
pejskiej.

W tym roku hasło EDD brzmi: „Zabytkom na 
odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”.

Gmina Brwinów organizuje EDD po raz trze-
ci. Uroczystości te, odbędą się w dniach 19 i 20 
września br. W tym czasie będziemy mieli oka-
zję uczestniczyć w  happeningach artystycz-
nych, koncertach, wernisażach i spotkaniach 
z artystami. Mam nadzieję, że będzie to roz-
rywka, zabawa i nauka na najwyższym pozio-
mie. 

Zapraszam Państwa na chwilę oddechu od kło-
potów, chwilę zapomnienia o niezapłaconym 
rachunku… Będzie to czas, gdzie każdy z nas 
będzie mógł cieszyć się spotkaniem z dawno nie 
widzianymi znajomymi. Czas - może na refl ek-
sję, że coś nam w życiu umknęło.

Może koncert pieśni Bułata Okudżawy obudzi 
w nas dawne wspomnienia, może budowanie 

Zamku Pamięci przypomni nam o rodzinie, 
której dawno nie widzieliśmy? Może zatrzyma-
my się na chwilę i zobaczymy, że mieszkamy we 
wspaniałej Gminie, która ma swoją tożsamość 
lokalną, tak zbieżną z historią Polski. 

Wysłuchamy koncertu jazzowego lub wybie-
rzemy koncert rockowy, spotkamy się z poetą 
i rzeźbiarzem rodem z Zakopanego, albo po 
prostu będziemy chcieli na krótką chwilę pod-
dać się nastrojowi przedniej zabawy z kabare-
tem Łowcy.B ? 

To wszystko czeka na Państwa w dniach 19 i 20 
września br. Jeśli spełnimy Państwa oczekiwa-
nia – będzie to nasz wspólny sukces. Jednak  
sukces to nie drabina, po której można wspiąć 
się z rękami w kieszeniach. Sukces to ciężka 
praca i za tę pracę pragnę serdecznie podzię-
kować Tym wszystkim, bez których uroczysto-
ści te nie mogłyby się odbyć, którzy służyli nam 
pomocą, podpowiedzią i zwyczajnie - ciężką 
pracą w ogarnięciu żywiołu przygotowań. 

Zapraszam więc do uczestnictwa w tegorocz-
nych Europejskich Dniach Dziedzictwa w na-
szej Gminie i mam nadzieję, że będę miał przy-
jemność spotkać się na nich z wieloma z Pań-
stwa.

Andrzej Guzik
Burmistrz Gminy Brwinów

S
ą takie miejsca, 
o  których więk-
szość nas może po-
wiedzieć: to jest mo-
je miejsce. Takim 
miejscem jest dom 

rodzinny, jego atmosfera, najbliższe 
otoczenie, ludzie, przedmioty, zapa-
miętane z przeszłości epizody. Zda-
rzają się jednak wśród nas i  takie 
osoby, które z różnych, najczęściej 
dramatycznych, losowych przyczyn 
są takiego własnego miejsca pozba-
wione. Domy opieki, ośrodki wy-
chowawcze, państwowe domy dziec-
ka mimo najlepszych chęci czy sta-
rań, nie są w stanie zapewnić swoim 
wychowankom atmosfery domu ro-
dzinnego, poczucia bezpieczeństwa, 
bliskości i rodzinnych więzi.  Naj-
bardziej efektywnym i pożądanym 
sposobem niesienia pomocy dzie-
ciom nie posiadającym naturalnej 
i prawidłowo funkcjonującej rodzi-
ny jest idea tzw. Rodzicielstwa Za-
stępczego.

Bezpieczeństwo i Nadzieja 
Potrzeba poprawy sytuacji dzie-
ci odrzuconych i osieroconych oraz 
zwiększenie działań na rzecz rozwo-
ju i popularyzacji idei rodzicielstwa 

zastępczego w  naszym kraju jest 
na tyle ważne i istotne, że rok 2009 
ogłoszony został przez Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej rokiem  Rodzin-
nej Opieki Zastępczej. W  powie-
cie Pruszkowskim aktualnie funk-
cjonuje 136 rodzin zastępczych. Po-
trzeby w tej dziedzinie są znacznie 
większe. Dlatego w roku ubiegłym 
Powiat Pruszkowski przystąpił do 
zorganizowanego przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Socjalnej kon-
kursu na wspieranie lokalnego syste-
mu opieki nad dzieckiem i rodziną. 
Zgłoszony do konkursu projekt pod 
nazwą: Bezpieczeństwo i  Nadzie-
ja – Rodzicielstwo Zastępcze otrzy-
mał wsparcie fi nansowe w kwocie 
86 tyś zł. Środki te wsparte kwotą 26 
900 zł z budżetu Powiatu Pruszkow-
skiego umożliwiły rozpoczęcie re-
alizacji programu wsparcia idei ro-
dzicielstwa zastępczego. Harmono-
gram programu działań pod ogól-
ną nazwą: „Promowanie i  wspie-
ranie rodzinnych form pieczy za-
stępczej w Powiecie Pruszkowskim" 
obejmować ma szereg imprez, szko-
leń i warsztatów inicjowanych i ko-
ordynowanych przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. Jedną 
z form popularyzacji tej idei będzie 

publikowany na łamach naszej gaze-
ty cykl artykułów z których dowie-
cie się Państwo
Jak zostać Rodziną Zastępczą?
Jakie są typy i  rodzaje rodzin za-
stępczych? Jakie mają zadania i obo-
wiązki, na jaką pomoc mogą liczyć 
ze strony samorządu i  organizacji 
rządowych? Jakie warunki muszą 
spełniać kandydaci zgłaszający swo-
ją gotowość do tworzenia rodzin-
nych form pieczy zastępczej? Jakie 
szkolenia i poszczególne stopnie re-
krutacji będą musieli przejść, na jaką 
konkretną pomoc ze strony Powiatu 
Pruszkowskiego mogą liczyć, kiedy 
już taką rodzinę założą?
 W jednym z kolejnych odcinków 
cyklu chcemy zaprosić Państwa do 
poznania ludzi, którzy już taką Ro-
dzinę stworzyli. Opowiedzą w jaki 
sposób odkryli w sobie chęć podzie-
lenia się kawałkiem „swojego miej-
sca”, jak wyglądała w ich przypad-
ku formalna procedura założenia 
rodziny, opowiedzą  o swoich oso-
bistych doświadczeniach. Porozma-
wiamy również z ich podopieczny-
mi. Zapraszamy do przeczytania ko-
lejnego odcinka. 

Zainteresowanych założeniem rodzi-
ny zastępczej zapraszamy na cykle 
spotkań, wykładów i warsztatów, 
które prowadzone będą w terminie 
od września do listopada br. 

Szczegóły i informacje:  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
ul. Drzymały 19/21
Tel: 0-22 38 15 04 

Mieć swoje miesce
Publikowany materiał jest pierwszym z serii sześciu 
artykułów, których celem jest przybliżenie tematyki 
rodzicielstwa zastępczego. 



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
nn

ik
:

ceny netto

faksem:
(022) 728 18 64
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Ogłoszenia

Profesjonalny makijaż
Aleksandra Gellert
tel. 0505 159 948
theartofl ook@home.pl

Remonty od A – Z 500 287 684 

Remonty kompleksowo 601 732 952 

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

Remonty wykończenia wnętrz 513-972-041 

Świadectwa energetyczne 607 631 061 

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

Układanie kostki brukowej, solidnie  605 548 241

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

Usługi ogrodnicze pełen zakres 696 039 978 

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 

Zaopiekuję się starszą osobą w zamian 
za możliwość zamieszkania. Mam 
doświadczenie Tel. 0 501 419 451

Dam pracę

Kosmetyczkę Pruszków 512 272 105

Praca dodatkowa w dogodnych dla ciebie 
godzinach – Orifl ame 501 757 579, 
(022) 755 56 69

Salon fryzjersko-kosmetyczny zatrudni 
Fryzjerów/-ki 606-621-841; 724-18-94

Szlifi erzy i montażystów w zakładzie 
kamieniarskim, praca na stałe, tylko z 
doświadczeniem, Milanówek 505 586 458 

Warszawski Ośrodek Rekreacji Ruchowej 
i Edukacji zatrudni na terenie Pruszkowa: 
Instruktorów do prowadzenia zajęć z języka 
angielskiego 831-65-60, 831-29-50 

Szukam pracy

PODEJMĘ PRACĘ JAKO 
EKSPEDIENTKA, OD 
ZARAZ. DOŚWIADCZONA, 
DYSPOZYCYJNA, PRUSZKÓW 
502 099 933

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. 
PRUSZKÓW I OKOLICE 511 262 175

Kierowca B, C tel. 695 434 213 

Nieruchomości  do wynajęcia

Do wynajęcia pawilon usługowy pow. 220 m2 
Pruszków 503-633-338

Nieruchomości sprzedam

Dom 75m, okolice Grodziska 696 172 625 

Działka budowlana w Żółwinie 2009m2 
bezpośrednio 793 449 544 

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

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

Nauka

J.Angielski Tłumaczenia i nauka,
0505 159 948, studioarcana@home.pl,
 http://www.studioarcana.home.pl

Auto-moto kupię

Auto, sprawne 604 157 703 

Darmowe złomowanie pojazdów, transport 
gratis 502 534 080 

Każde gotówka 0600-475-484 

Kupie każde auto 606 836 240 

Kupię każde auto 504-940-490 

Kupie każde auto 606-164-444 

Opla, VW, 502 968 566 

Auto-moto sprzedam

Części używane, sklep 
internetowy, www.szrotkasacja.pl  

Kupię

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

Antykwariat kupi dawne książki 
tel. 22 622 11 54 

Starocie, militaria 604-062-486

Sprzedam

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

Miejsce na cmentarzu 6-osobowe w 
Milanówku 512-096-152

Usługi

Anteny, montaż, serwis 603 375 875 

Cement i kostka brukowa 022 499 56 98 

Dachy, krycie elewacje, docieplenia 
604 062 486

Dachy, krycie obróbki materiały 
604 062 486 

Docieplenia styropianem, remonty 
mieszkań, kg, atrakcyjne ceny 500 228 028

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 
 
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 

Instalacje elektryczne w domach, 
mieszkaniach układanie paneli 
podłogowych, solidnie, uczciwie, VAT, 
607 659 561  

Izolacje, odwodnienia 608-281-880

Jazdy doszkalające kat”B” Warszawa – 
Skierniewice 697 315 803 

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

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie 
ceny 607 302 639 

Kredyty gotówkowe, hipoteczne, dla fi rm 
na oświadczenie tel 022 636 30 58

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

Naprawa, regulacja okien PCV i Alu 
667 366 078

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

Fryzjerstwo
w domu klienta

Baleyage od 65 zł!

    Pruszków 
    Piastów
    Komorów

502 099 933

SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

Pruszków, Al. Jerozolimskie 458
Tel. (0-22) 728 73 73, (0-22) 728 15 40

Czynne: pn-pt 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 12.00

CZĘŚCI  NOWE I UŻYWANE

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

O OSZENIE

          

MAGAZYNIER

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:
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Rozrywka

Wysyłaj SMS-y 
i wygrywaj nagrody!KONKURSY WPR

karnet na 
pływalnię 
KAPRY w 
Pruszkowie
o wartości 100PLN

Sponsor nagród: Pływalnia Kapry

KOD5

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!

PORADNIA SPECJALISTYCZNA

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25

całosezonowy 
karnet na mecze 
Polskiej Ligi 
Koszykówki Kobiet
o wartości 110PLN

Sponsor nagród: MCK

2 podwójne
zaproszenia
na koncert

Kwartet Proforma
w Milanówku

(opis str. 10)

2 pojedyńcze 
zaproszenia
na występ

Kabaretu 
Paranienormalni 

(opis str. 10)

KOD1 KOD2

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

Sponsor nagród: TGI Friday's

KOD3
Sponsor nagród: 
Blachy Pruszyński

KOD4

7168
sms na

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) 

w niedzielę, 20 września 
od godz. 18.00

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

Co zrobić, żeby wygrać?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

Sponsorzy nagród:
Wszystkich zainteresowanych przekazaniem nagród dla 
czytelników prosimy o kontakt kontakt@gazetawpr.pl

Gazeta „Województwo Powiat Region" 

Wydawca: Wydawnictwo Wpr Media(Per Pedes) 

ISSN: 1835-6491, PR: 1183/05, 

Nakład 30.000 egz. 

 http://www.gazetawpr.pl

Redaktor naczelny: Bogdan Skoczylas 

Kontakt dla czytelników: (22) 728 18 64 

w godz. (10.00 - 15.00)

Biuro Reklamy i Ogłosze:    

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60; 

tel. (0-22) 728 18 64,  reklama@gazetawpr.pl,   

dyrektor: Maciej Skoczylas (0) 604 481 482;

Biura ogłosze: 

Agencja Inform: 

Pruszków, ul. Berenta 8 (Dom Rzemiosła IIp),  

Grodzisk Maz.  ul. Kosciuszki 13/1. 
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