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Kilkaset motocykli, dziesiątki zabytkowych weteranów szos i ponad pół tysiąca samochodów wzięło udział w 
tradycyjnym Podkowiańskim święceniu pojazdów - Autosacrum. Uroczystość odbywa się już od 75 lat.

B E Z PŁAT N A   G A Z E TA   R E G I O N A L N A

JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH WYŚCIGÓW NA ORIENTACJĘ W POLSCE

W AY P O I N T 
RACE 2008

(0-22) 738 97 90

(0-22) 729 00 33

Gdy w kwietniu, jako gość walnego zebrania 
mieszkańców historycznego miasta-ogrodu 
Komorowa w paśmie WKD, po raz pierwszy 
przestawiałem te zasady publicznie, wymieni-
łem tylko sześć pierwszych. Siódmej nie mu-
siałem, bo społeczność wiedziała czego chce. 
Chce chronić miasto-ogród, zbliżać się do 
miasta-ideału.

Gmina umywa ręce stosując „kelnerski” wybieg. 
To nie ja - to kolega. I odsyła zainteresowanych 
do Starostwa. Tymczasem w planach zagospo-
darowania terenu uchwalonych przez tą samą 
gminę...

Kalkuta okazuje się koszmarnym miastem. 
Zasypana śmieciami, z których wyłaniają się 
zdeformowane ciała żebraków, z mnóstwem 
ludzi żyjących na ulicy - tu jedzących, myją-
cych się, piorących, załatwiających swe po-
trzeby fi zjologiczne, z potwornym smogiem 
robi na nas wręcz odpychające wrażenie. Do 
tego w głupi sposób naciągnęli nas w biurze 
turystycznym...

Wbrew obiegowym opiniom głoszonym przez 
nieuczciwe biura podróży prawo zgłoszenia rekla-
macji wadliwej usługi turystycznej przysługuje 
również w przypadku tzw. wycieczki last minu-
te. Jeżeli biuro podróży nie wypełnia warunków 
umowy, to musi za to odpowiadać... strona 14

   31. maja 2008 w ramach X Dni Prusz-
kowa odbył się pierwszy pruszkowski, 
rowerowy wyścig na orientację WAY-
POINTRACE 2008.
  Zawody okazały się ogromnym sukces-
em! Na starcie stanęło 221 zawodników w 
3 kategoriach PRO, FAN i FAMILY. 

 O godzinie 10:00 konwojowany przez 
pruszkowską Straż Miejską peleton 
przejechał ulicami miasta wzbudzając 
sensację wśród spacerujących mieszkańców.    
Po uroczystej prezentacji nastąpił start os-
try i rozpoczęło się sześć godzin zmagań w 
nie zawsze łatwym terenie. 

    Oczywiście impreza nie mogłaby się odbyć 
bez Was, rowerzystów. To Wy zbudowaliście 
w Pruszkowie atmosferę wielkiego row-
erowego święta i sprawiliście, że nasze mi-
asto stało się piękniejsze i ciekawsze. 
 Dlatego największe podziękowania 
składamy właśnie Wam! strona 3
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Szanowni Państwo,
Na ofi cjalnej stronie miasta Pruszkowa jest ką-
cik, w którym można zadać pytanie (niby bez-
pośrednio) panu prezydentowi. Jest to miejsce 
gdzie obywatel, podatnik, wyborca, mieszkaniec może przekazać swoje 
opinie, obserwacje, uwagi na temat życia miasta. Rozumiem, że wszyst-
kie wypowiedzi mające formę pytającą oczekują odpowiedzi. Natomiast 
pozostałe przynajmniej krótkiego i nie lakonicznego wyjaśnienia. Np. 
komentarz dotyczący przepustowości ulicy B. Prusa doczekał, się odpo-
wiedzi, że droga ta nie jest zarządzana przez miasto tylko przez powiat. 
Myślę, że każdy średnio inteligentny obywatel tego miasta to wie. Nie 
widzę więc powodu obrażania mieszkańców takimi wysokiego polotu od-
powiedziami. Niech raczej pan prezydent zrezygnuje z tej formy dialogu 
i ograniczy się do cotygodniowych godzinnych audiencji. Od Prezydenta 
oczekuje się kreowania, wpływania na wszystkie sprawy dotyczące bez-
pośrednio i pośrednio miasta i okolic, nawet takich, które nie są w Jego 
gestii. Oczekuje się reakcji a nie umywania rąk. Bez komentarza pozosta-
wiam prędkość odpowiedzi na pytania mieszkańców. 
Czas odpowiedzi - dwa tygodnie - jest standardowy. 
Pozdrawiam,   
C. Necki  - nazwisko w posiadaniu redakcji
P.S.
Już niedługo wybory, a wdzięczność ludzka nie zna granic...
Nie ma większego błędu władzy niż brak szacunku dla wyborców.

 Wielce Szanowny Panie Naczelny.
Niewątpliwie z wrodzoną sobie by-
strością zauważył Pan, że mimo licz-
nych telefonów ponaglających mnie 
do napisania kolejnego felietonu do 
Pańskiego czasopisma, jak również  
kuszenia mnie ponadnormatywnymi 
profi tami oparłem się pokusie i w po-
przednim numerze WPR-u mój tekst 
nie ukazał się. 
 Powstaje pytanie dlaczego?
 Czy może doszedłem do budującego 
wniosku, że mowa jest srebrem a mil-
czenie złotem? Nic bardziej mylnego. 
Równie mylny może być wniosek, że 
nie mam czytelnikom nic do powiedze-
nia ani też, że nagle mi się polepszyło i 
honoraria przestały mnie interesować. 
Nie odraziłem się także na Pana osobi-
ście, bo w przeciwieństwie do naszych 
polityków obrażalski nie jestem. 
 Więc dlaczego?
 Zacznę od początku. Od pytania do 
Pana. Ile to już czasu inwestuje Pan 
swój prywatny kapitał, prywatny czas, 
który mógłby Pan poświęcić np. rodzi-
nie, co byłoby bardzo poprawne poli-
tycznie jak również swoje prywatne 
talenty organizatorskie, edytorskie i 
w końcu literackie. Jeśli ma Pan kło-
poty z natychmiastową odpowiedzią 
to Panu przypomnę. Ponad trzy lata! 
I tyle samo lat zmobilizowani przez 
Pana współpracownicy ze mną włącz-
nie usiłują przy pomocy słowa pisane-
go jeśli już nie zmienić swoje miasto, 
to przynajmniej wskazać tym, co je 
zmieniać mogą, to właśnie, co naszym 
zdaniem zmienić, poprawić lub wręcz 
stworzyć w nim byłoby warto. Dla 
dobra mieszkańców i ich wiekuistej 
chwały. Sam w okresie w jakim moja 
pamięć bez zbytniego wysiłku sięga 
pisałem o kilku sprawach może nie 
mających decydującego znaczenia na 
politykę międzynarodową czy nawet 
na naszą najwyższą, ale niewątpliwie 
mogących poprawić jakość życia, ot 
choćby moich ukochanych Tworek, bo 
„na Tworkach” właśnie zamieszkuję.
Pamięta Pan  sprawę zakręconego 
przez Panią Dyrektor Szpitala dla 
Psychicznie i Nerwowo Chorych 

Widziane z Ciechocinka

List otwarty do 
Redaktora Naczelnego

hydrantu z najlepszą wodą w mie-
ście? Napisałem o tym i początkowo 
pomogło. Woda popłynęła, ludzie 
się ucieszyli. Gratulowali nam sku-
teczności. Ale gdy wspomniana Pani 
Dyrektor skutecznie walkę o mandat 
poselski przegrała, to hydrant zakrę-
ciła. Do odwołania. Obraziła się na 
Tworki, czy co? Mimo, że akurat z 
Tworek kandydowała. I ludzie mają 
pustynię.
 Albo problem ulicy Miejskiej. Gdy 
wreszcie otrzymała nową kostko-
wą nawierzchnię natychmiast stała 
się ulicą objazdową dla stojących w 
permanentnych korkach w Alejach 
Jerozolimskich kierowców, prowa-
dzących pojazdy od malucha po TIR-
a. Grozi to szybkim przywróceniem 
ulicy stanu sprzed jej wykostkowania 
a jej mieszkańcom poruszającym się 
pieszo, rozjechaniem przez ścigają-
ce się BMWice i Audice, ponieważ o 
chodniku nikt nie pomyślał. A nie każ-
dy zdąży wskoczyć w chwili zagroże-
nia na płot sąsiada. Proponowałem aby 
z Miejskiej uczynić ulicę jednokierun-
kową, ale o kierunku przeciwnym do 
tego w Alejach. I co? I nic! Ani słychu 
ani dychu! Równie dobrze mógłbym 
nic nie pisać. Czy choćby sprawy ulic 
nie wiadomo dlaczego zrobionych do 
połowy, a od połowy w stanie jak kie-
dyś Miejska. Ten sam skutek.
 Wspomnę jeszcze o takich drobiaz-
gach jak były przejazd na Papierni, 
gdzie starzy i młodzi grają w „ruską 
ruletkę”, pokonując tory między pę-
dzącymi pociągami w tym ekspresami 
i towarowymi. Jakimś cudem dotąd 
nikt nie zginął. Ale na cuda ja bym tak 
do końca nie liczył. Czy to, o czym pi-
saliśmy obaj. Stoją sobie, dopóki stoją 
przy naszych ulicach stare, spróch-
niałe drzewa. Głównie topole. Stoją, 
dopóki większy wiatr nie obali je np. 
na jadące samochody. Ale dopóki ich 
nie obali – stoją. Mimo ostrzeżeń. 
Natomiast robi się rzeź drzew wzdłuż 
ulicy Bolesława Prusa, bo wyrasta tam 
luksusowe, bo luksusowe ale jednak 
blokowisko. Kilkadziesiąt drzew po-
szło pod piłę. Bo, co? Przeszkadzały!  

Znam w naszym kraju całe miasta, 
budowane w lesie. Bez naruszenia 
całości tego lasu. Wprawdzie tak bu-
dowano przed wojną, ale przecież my 
II RP lubimy i można by czasem coś 
z niej ściągnąć. Ale zerżnąć łatwiej i 
szybciej. Jak za komuny.
I jeszcze jeden problem przypomnę. 
Problem niepełnosprawnego w samo-
chodzie. Jeśli jeszcze przy urzędach 
o miejscach parkingowych dla inwa-
lidów pomyślano, bo mógłby taki np. 
podatku nie zapłacić, to wszędzie poza 
tym zmotoryzowany niepełnosprawny 
mile widziany nie jest. Ani na udającej 
deptak ulicy Kraszewskiego, ani przy 
kościele, ani przy Parku Potulickich. 
Co nam swoimi kulami, laską czy 
wózkiem inwalidzkim będą psuć do-
bre samopoczucie? Pisałem o tym dwa 
miesiące temu. I też nic!!!
 Otóż Szanowny Panie Naczelny! Ja 
wcale nie wymagam, żeby natych-
miast nasze miejskie Ekscelencje 
wszystkim tym problemom zaradzi-
ły. Taki naiwny to ja już nie jestem. 
Wiem też, że nie wszystko należy 
do ich i tylko ich kompetencji. Ale o 
ile trudna sztuka czytania nie jest im 
obca, jak naszym czytelnikom, którzy 
piszą do Pana, telefonują do mnie i w 
ogóle interesują się sprawami miasta, 
to wspomniane Ekscelencje ani nie pi-
szą, ani nie telefonują. Czy chcą przez 
to dać do zrozumienia, że ich sprawy 
miasta nie interesują? Co zatem ICH 
interesuje? Mają wyższe cele? Jakie? 
To może niech nimi się zajmą i dadzą 
szansę innym. 
 A może po prostu Pańskiego czaso-
pisma nie czytają? Może tak być, bo 
kiedyś jeden z Viceekscelencji, o któ-
rym niezbyt pochlebnie się wyrazi-
łem, zapytany przez znajomych, co on 
na to, odpowiedział, że „szmatławców 
nie czyta”.
 Czy widzi Pan zatem sens angażowa-
nia jak dotąd własnego kapitału, cza-
su, zdolności i talentów swoich oraz 
współpracowników w tym moich do 
dzielenia się uwagami i spostrzeżenia-
mi z tymi, którzy to, co piszemy, mają 
tam, gdzie mają? 
Z wyrazami itd.

Jerzy Fijałkowski
PS 
A w Ciechocinku nabieram sił na wy-
padek gdyby mój list Pana nie zraził i 
kazał Pan nam i sobie syzyfową pracę 
nadal wykonywać.

   Jest takie staropolskie, rymowane 
powiedzenie: pić, balować*, nie ża-
łować - bida musi pofolgować. 
   Pochodzi zdaje się jeszcze z niespe-
cjalnie słusznych politycznie czasów 
komuny a może i jeszcze wcześniej-
szych. Ale nie będziemy zagłębiać się 
w mroki historii. Od tego jest IPN i 
dziennikarstwo śledcze, a posądzenia 
o takie skłonności chcielibyśmy ze 
wszech miar uniknąć. Niemniej nie-
zaprzeczalnie stwierdzonym faktem 
jest, że świętować kochamy jak mało 
która nacja. 
   No, ale dlaczego mielibyśmy nie 
kochać świętować? I tak nasze ciężko 
wypracowane podatki pójdą na jakieś 
głupoty i fanaberie władzy, która oczy-
wiście wie lepiej, co tak naprawdę jest 
nam potrzebne do szczęścia. Dworzec 
na Zadupiu, lotnisko w szczerym polu, 
most - prowadzący do nikąd, itd., itp. 
   I fakt ten właściwie dobrze świad-
czy o naszym racjonalnym stosunku 
do rzeczywistości. Bo wiadomo od 
nadmiaru roboty (oraz nauki i my-
ślenia) najszybciej rośnie nie jakieś 
tam IQ czy PKB, ale garb. A garbaty 
choćby miał najlepiej skrojony garni-
tur i tak wypada w towarzystwie dość 
średnio. Powszecnie wiadomo, być 
akceptowanym w towarzystwie to 
podstawa. I nie mam tu wcale na my-
śli jakiegoś wyimaginowanego elitar-
nego socjety wzajemnej adoracji, ale 
zwyczajnie - towarzystwa do grilla, 
wybitki i wypitki, czyli statystycznej 
reprezentacji narodu. Człowiek prze-
męczony, zarobiony, zagoniony jest 
z reguły smutny lub przynajmniej na 
takiego wygląda. A smutny kojarzy 
się nam z: 
a) nieczystym sumieniem, 
b) dwuznaczną rolą, jaką odegrał w 
czasach transformacji ustrojowej, 
c) podejrzeniem o korupcję, 
d) niekoniecznie jednoznacznymi pre-
ferencjami seksualnymi i wyrzutami 
sumienia z tego powodu lub wręcz 
e) tajną współpracą z wiadomymi 
służbami. 
  Odwrotnie zaś: zrelaksowany, wy-
poczęty, tryskający energią i humo-
rem jest bez najmniejszego wątpienia 
moralnie czysty jak łza i tej racji staje 
się osobą jak najbardziej pożądaną w 
każdym gremium. Ale, aby mieć moż-
liwość zamanifestowania swoich ta-
lentów należy mieć audytorium czyli 
wspomniane towarzystwo. 
  I tu z pomocą przychodzi nam ka-
lendarz. Po kilku chudych miesiącach 
tzw. przednówka przychodzi wreszcie 
oczekiwany miesiąc maj. A z nim tra-
dycyjnie tzw. długi majowy weekend. 
I to by było właściwie na tyle, gdy-
by nie fakt, że zanim nasz organizm 
zregeneruje się po 1-szo majowych 
manifestacjach i 3-cio majowych sza-
leństwach otrzymujemy od losu w 
charakterze bonusa następną, kilku-
dniową labę, w czasie której możemy 
kontynuować to, co tak miło rozpo-
częliśmy na początku miesiąca, a co 
wychodzi nam zdecydowanie najle-
piej - świętowanie. 
   Na prywatny użytek zadałem sobie 
trud zebrania do tzw. kupy wszystkich 
świąt majowych. I wyszło mi, że w 
owym miesiącu mieliśmy ni mniej ni 
więcej tylko 6 (słownie sześć) dni, któ-
re niestety musieliśmy bezwzględnie 
poświęcić na robotę. Reszta to święta i 
dni wolne od pracy. Aby nie być posą-
dzonym o demagogię przedstawiam je 
chronologicznie:

1 Maj - Święto Pracy, 
2 Maj - Dzień Flagi Rzeczypospolitej  
   Polskiej
3 Maj - Święto Narodowe Trzeciego  
   Maja, Najświętszej Marii Panny  
   Królowej Polski (katolickie),  
   Międzynarodowy Dzień Wolności  
   Prasy (ONZ), Międzynarodowy  
   Dzień Astmy i Alergii
4 Maj - Dzień Strażaka i Hutnika,  
   Dzień Kominiarza,
5 Maj - Dzień Europy, Dzień Godności       
Osoby z Niepełnosprawnością  
   Intelektualną, Dzień Leśnika i  
   Drzewiarza
8  Maj - Dzień Zwycięstwa, Dzień  
   Bibliotekarzy i Bibliotek, Światowy  
     Dzień Czerwonego Krzyża i  
     Czerwonego Półksiężyca
9   Maj - Dzień Unii Europejskiej
11 Maj - Zielone Świątki
12 Maj - Międzynarodowy Dzień  
     Pielęgniarek i Położnych,  Dzień  
     Środków Społecznego Przekazu  
     (katolickie), Światowy Dzień  
     Ptaków Wędrownych
14 Maj - Dzień Farmaceuty
15 Maj - Międzynarodowy Dzień  
     Rodziny (ONZ), Święto Polskiej  
     Muzyki i Plastyki, Dzień Polskiej  
     Niezapominajki, Dzień Geja
16 Maj - Święto Straży Granicznej
17 Maj - Światowy Dzień  Telekomu- 
     nikacji (ONZ)
18 Maj - Międzynarodowy Dzień  
     Muzeów,
19 Maj - Międzynarodowy Dzień  
    Pamięci ofi ar AIDS, Dzień Dobrych  
    Uczynków
20 Maj - Międzynarodowy Dzień Płyn- 
     ów do Mycia Naczyń
21 Maj - Światowy Dzień Różnorodno- 
     ści Kulturowej (ONZ), Światowy  
     Dzień Kosmosu
22 Maj - Boże Ciało, Międzynarodowy  
      Dzień Różnorodności Biologicznej, 
      Dzień Praw Zwierząt
24 Maj - Europejski Dzień Parków  
     Narodowych
25 Maj - Dzień Piwowara Dzień Mle- 
     ka,Międzynarodowy Dzień Dzieci  
     Zaginionych
26 Maj - Dzień Matki
27 Maj - Dzień Samorządu     
     Terytorialnego
29 Maj - Międzynarodowy Dzień  
     Uczestników Misji Pokojowych  
     ONZ (ONZ), Dzień Działacza  
     Kultury i Drukarza
30 Maj- Dzień Rodzicielstwa      
     Zastępczego,
31 Maj - Dzień bez papierosa (ONZ),
     Światowy Dzień Rozwoju Kultury
     Dzień Bociana Białego,  
     Dzień      Pracownika Przemysłu     
     Spożywczego

Zostaje do zagospodarowania: 
6, 7, 10, 13, 23 i 28. 

cbdo. 
  
Ale nie martwmy się niepotrzebnie. 
Jakoś te sześć dni zagospodarujemy. 
Tym bardziej, że w czerwcu też nie 
jest najgorzej - świąt mamy wprawdzie 
nieco mniej, ale niech podtrzymuje 
nas na duchu okoliczność, że takich w 
których bedziemy tyrać w pocie czoła 
pozostaje nam 8. Tyle wytrzymamy. 
Niech żyje bal!

Bolo Skoczylas

*
 
W rzeczywistości powiedzenie brzmi nie-

co inaczej, ale z powodu pewnej niesmiało-
ści lekko je zmodyfi kowałem.               BS 

 

Tekst niniejszy 
dedykuję 

mojej 
szczegolnie ulubionej 

instytucji: 
Poczcie Polskiej

,



WPR 34 I Czerwiec  2008 I  www.gazetawpr.pl strona 3PASJONACI

Podziękowania dla organizatorów, 
świetna organizacja. :)  - behem0th

Cala oprawa internetowa, zgłoszenia, 
wydawanie pakietów startowych, lo-
kalizacja punktow, odbiór na mecie i 
sympatyczne wydawanie osobiste cer-
tyfi katów - wszystko super. – vigil

Super spędzony dzień. Przede wszyst-
kim atmosfera - kupa OGRów (OGR-
Otwocka Grupa Rowerowa – przyp. 
red.), wszyscy w jak najlepszych na-
strojach W pociągu tort i szampanik, 
jednym słowem cud miód i orzeszki. 
– Domar

Pierwszy raz byłam na zawodach i my-
ślałam, ze to bardziej zabawa a nie wy-
ścig ale rozumiem, ze emocje i rywali-
zacja .... bardzo fajny pomysł z trzema 
kategoriami bo dzięki temu więcej osób 
mogło brać udział w zabawie, organiza-
cyjnie super - pokrzewka

Gratuluję wszystkim. Bardzo fajna za-
bawa. – Cycu

Impreza bardzo fajna, dobrze zorgani-
zowana. - popeye

Wrażenia niesamowite:) Ruch uliczny 
totalnie sparaliżowany:) Jestem bardzo 
zadowolony, bo zająłem 8 miejsce co 
dla mnie jest sporym osiągnięciem:) 
Wyścig super:) - sajkor

W sobotę pierwszy raz w życiu ściga-
łem się na rowerze - wziąłem udział 
w rajdzie na orientację WaypointRace 
2008 (czyli 12 punktów w terenie, 6 go-
dzin i ok. 80 km po różnej nawierzch-
ni - asfalcie, piasku, szutrze, żwirze, 
trawie, ziemi, zaoranym polu, błocie 
itd.). Oczywiście nie byłem sam - ekipa 
Nocnego Roweru liczyła 14 osób i zda-
je się, że była najliczniejszym teamem 
startującym w rajdzie.
 – pan cygaro

Jestem co najmniej zachwycona 
pojawieniem się takiej imprezy w 
Pruszkowie, świetna organizacja, 
świetny pomysł, świetne wszystko;) Ci, 
którzy nie brali udziału, mogą jedynie 
żałować i juz zapisywać się na przyszły 
rok;) Pruszkowiacy możecie być dum-
ni:) naprawdę super !:) 
– ilekobietamalat

Byłam, zaliczyłam :) , przeżyłam świet-
na impreza z niespodziankami na trasie 
.... – cynamon

Organizatorzy dwoili się i troili by 
wszystko zapiąć na ostatni guzik i udało 
się. Organizacja rajdu była na wysokim 
poziomie ... Jeśli organizatorzy pod-
niosą troszkę poprzeczkę to kto wie, 
może WaypointRace wskoczy do kla-
syfi kacji Pucharu Polski w Maratonach 
Rowerowych na Orientację?  – BoB

Waypointrace 2008! 

  31. maja 2008 w ramach X Dni 
Pruszkowa odbył się pierwszy prusz-
kowski, rowerowy wyścig na orienta-
cję WAYPOINTRACE 2008.

  Zawody okazały się ogromnym suk-
cesem! Na starcie stanęło 221 zawod-
ników w 3 kategoriach PRO, FAN 
i FAMILY. O godzinie 10:00 kon-
wojowany przez pruszkowską Straż 
Miejską peleton przejechał ulicami 
miasta wzbudzając sensację wśród 
spacerujących mieszkańców. Po uro-
czystej prezentacji nastąpił start ostry 
i rozpoczęło się sześć godzin zmagań 
w nie zawsze łatwym terenie. 

  Ogromne brawa za wytrwałość i de-
terminację należą się przede wszyst-
kim drużynom rodzinnym, których 
było aż 8. Najmłodszy zawodnik 
Maciek Sikora miał 7 lat, ale przyje-
chał na metę już 2:35 godz. od startu. 
Zwycięskiej drużynie BIKE START 
pokonanie takiego samego dystansu 
zajęło jedynie godzinę! 

  Wraz z najmłodszymi wystartowa-
li zawodnicy, którzy ściganie się po 
drogach i bezdrożach środkowego 
Mazowsza traktują mniej lub bardziej 
profesjonalnie. Najtrudniejsze zadanie 
mieli zawodnicy PRO, którzy musieli 
odwiedzić aż 12 wymagających punk-
tów terenowych. Zwycięzca, Konrad 
Wtulich (team Kross) potrzebował 
na to tylko 3:09 godz. pokonując za-
ledwie 72km. Pozostałym przebycie 
trasy zajęło do 6 godzin, przy czym 
przejechany w tym czasie dystans nie 

rzadko przekraczał 100 km. Najlepsza 
kobieta w tej kategorii: Urszula 
Wojciechowska dotarła do mety na 
miejscu 10 ze stratą tylko 37 minut do 
zwycięzcy Jeśli weźmiemy pod uwagę 
panujący w tym dniu podzwrotnikowy 
skwar łatwo zrozumiemy jak wielkie 
było to osiągnięcie. 

  Świadkami wielkiej niespodzianki 
byliśmy w kategorii FAN. Okazało się, 
że spośród 106 zawodników najlepszą 
orientacją w terenie oraz wytrzyma-
łością fi zyczną mogła poszczycić się 
kobieta! Elżbieta Molenda (team nie-
zlakorba.pl) zajęła pierwsze miejsce 
ex equo z Janem Kaseja (z tej samej 
drużyny) przybywając na metę po od-
wiedzeniu 6 wybranych waypointów 
z czasem 1:58 godz. Zawodniczka 
pokonała w swojej kategorii aż 17 ry-
walek, podczas gdy wszystkich kobiet 
startujących w wyścigu było 33.   

  O godz. 17:00 odbyła 
się uroczysta dekora-
cja zawodników, któ-
rej dokonał Prezydent 
Miasta Pruszkowa Pan 
Jan Starzyński.

  Zawody nie mo-
głyby się odbyć bez 
pomocy i wsparcia z 
zewnątrz. Na szcze-
gólne podziękowania 
zasługuje Prezydent 
Miasta Pruszkowa Pan 
Jan Starzyński, za ob-
jęcie imprezy swoim 

patronatem. Pan Witold Konieczny 
wraz z pracownikami Biura Promocji 
Miasta za serdeczność, wsparcie orga-
nizacyjne i otwartość na nowe pomy-
sły. Pan Marek Pawełczyk Dyrektor 
Pruszkowskiego Oddziału Centrum 
Edukacji i Biznesu „ŻAK„ za ufun-
dowanie nagrody głównej – aparatu 
cyfrowego, wsparcie fi nansowe oraz 
cenne rady. Szczególne podziękowania 
za przekazanie świetnych nagród oraz 
okazaną życzliwość należą się tak-
że: Wydawnictwu Kartografi cznemu 
DEMART (za dostarczenie map i 
przewodników, które rozlosowane zo-
stały wśród uczestników), Portalowi 
Doboru Partnerskiego MyDwoje.pl 
(który ufundował dla zwycięzców 
dwie nowoczesne sakwy rowerowe 
i udzielił wsparcia organizacyjnego) 
oraz Ofi cynie Wydawniczej Rewasz 
(nagrody w postaci map i wydaw-
nictw turystycznych). Organizatorzy 
chcieliby również podziękować 

Komendantowi Straży Miejskiej 
Włodzimierzowi Majchrzakowi oraz 
Strażnikom Miejskim za zapewnienie 
bezpieczeństwa w trakcie imprezy. 

  Nie możemy również zapomnieć o 
podziękowaniach dla Gazety WPR za 
objęcie wyścigu patronatem medial-
nym! 

 Oczywiście całość nie mogłaby się 
odbyć bez Was, rowerzystów. To Wy 
zbudowaliście w Pruszkowie atmo-
sferę wielkiego rowerowego święta 
i sprawiliście, że nasze miasto stało 
się piękniejsze i ciekawsze. Dlatego 
największe podziękowania składamy 
właśnie Wam! 

  Do zobaczenia za rok o tej samej 
porze!

Zespół 
Waypointrace

Zdjęcia: 
Grzegorz Pacan, 
Magdalena Lusa, 
Tomek Wasiak, 
Ewa Noji

Peleton przejechał ulicami miasta wzbudzając sensację... Trzeba było wykazać się znakomitą orientacją w terenieZawodnicy musieli odwiedzić aż 12  punktów terenowych. 

KOMENTARZE



nr 15 - Czerwiec - 2008r.Wydarzenia

WYDARZENIA - Biuletyn Informacyjny Starostwa  Powiatu Pruszkowskiego - dwutygodnik Redakcja: Alicja Wejner (redaktor naczelna) a.wejner@zpp.pl oraz Zespół

BEZPIECZEŃSTWOMieszkańcy pytają, 
Starosta odpowiada

- Jak można uzyskać pozwole-
nie na łowienie ryb na stawie w 
Pęcinach znajdującego się obok 
Dworku. Oraz jakie dokumen-
ty trzeba przedstawić i gdzie je 
wysłać lub przyjść osobiście. 
Michał
- W odpowiedzi na Pana pytanie infor-
muję, że aby uzyskać przedmiotowe 
pozwolenie należy złożyć wniosek, na-
pisany odręcznie, z podaniem adresu 
korespondencyjnego. Do wniosku na-
leży dołączyć kopię karty wędkarskiej. 
Korespondencję można wysłać pocztą 
lub złożyć osobiście w kancelarii staro-
stwa w Pruszkowie przy ul. Staszica 1 na 
IV piętrze.

- Szanowna Pani, mam pytanie do-
tyczące zakładu w Nowej Wsi przy 
ul.Kamelskiego/Polnej (lakiernia 
proszkowa/grzejniki łazienkowe) 
- chciałbym uzyskać odpowiedź 
jak to się dzieje, że zakład ten 
nadal funkcjonuje w takim kształ-
cie – generując bardzo duży ruch 
samochodowy (również w godzi-
nach ciszy nocnej i w weekendy, 
rozładowywane są wtedy często 
transporty metalowych elemen-
tów w hałaśliwy sposób) i przede 
wszystkim niosący się po okolicy 
hałas (słyszalny szczególnie od 
wiosny do jesieni, gdyż bramy 
do hal zakładu są wtedy otwarte, 
pracuję tam urządzenia słyszalne 
wtedy z dużej odległości). Z tego 
co wiem zakład ten miał być już 
kilka lat temu zlikwidowany a w 
jego miejscu miały powstać bu-
dynki mieszkalne, dlaczego tak 
się nie stało? Kto wydał zgodę 
na jego dalsze funkcjonowanie? 
Plan zagospodarowania terenu 
nie uwzględnia w tej lokalizacji 
tego typu działalności; jest to te-
ren pod zabudowę mieszkalną 
częściowo w strefi e chronionej 
(wg planu z 30/06/1992r. i zmiany 
z 1994r.), dodatkowo zakład jest z 
branży chemicznej, a stoi w stre-
fi e ochrony wód podziemnych; jak 
to się stało, ze w ogóle taki obiekt 
w tym miejscu funkcjonuje? Do 
kogo jeszcze, poza nadzorem bu-
dowlanym (budynki postawione 
bez zezwoleń i niezgodnie z pra-
wem budowlanym) i WIOŚ (znacz-
nie przekroczone normy hałasu 
dla tego typu terenu, spaliny, skła-
dowanie odpadów w strefi e chro-
nionej) można się jeszcze zwrócić 
w tej sprawie?
- Szanowny Panie, odpowiadając na 
Pana pytanie informuję, że Starosta nie 
jest organem uprawnionym do zamy-
kania zakładów z uwagi na uciążliwo-
ści dotyczące ochrony środowiska. Nie 
jest również organem, który wydawał 
decyzję na funkcjonowanie zakładu o 
którym Pan pisze i nie jest organem od-
powiedzialnym za ład przestrzenny na 
terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego. 
Obowiązek tworzenia miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
spoczywa na organach gminy. Zakład 
o którym mowa działa już ponad 10 lat. 
Powstał, kiedy nie było jeszcze organów 
administracji samorządowej stopnia po-
wiatowego. Zgodę na prowadzenie dzia-
łalności otrzymał więc zanim zaczęło 
funkcjonować Starostwo Powiatowe w 
Pruszkowie. 
  W wyniku kilku kontroli, które przepro-
wadzali pracownicy Starostwa w przed-

miotowym zakładzie nie stwierdzono, że 
zakład ten działa nielegalnie. W sprawie 
niezgodności postawionych budynków 
z prawem budowlanym należy zwrócić 
się do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, zaś w sprawie niezgod-
ności lokalizacji do Wójta Gminy 
Michałowie. 
  W 2006 r. na podstawie wyników 
pomiarów hałasu wykonanych przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, została wydana przez 
Starostę Pruszkowskiego decyzja o do-
puszczalnej emisji hałasu do środowiska 
dla przedmiotowego zakładu. Zgodnie 
z prawem kontrolę zakładu na podsta-
wie w/w decyzji prowadzi Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Warszawie. Kontrolne pomiary kli-
matu akustycznego przeprowadzone 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, wykonane 04.09.07r. nie 
wykazały przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu emitowanego do środo-
wiska. 
  Jednocześnie informuję, że Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Michałowie z 30 czerwca 1992 
r. obowiązywał do dnia 31 grudnia 
2003 r. Obecnie brak jest miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu, na którym działalność 
prowadzi w/w zakład. Zatem powinien 
Pan złożyć stosowne wnioski do Wójta 
Gminy Michałowie przy uchwalaniu 
nowego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu 
wsi Nowa Wieś po północnej stronie ul. 
Kamelskiego.

- Na ile zjazdów dla obsługi 
komunikacyjnej działki usy-
tuowanej przy drodze powia-
towej można uzyskać pozwo-
lenie? Na podstawie jakiego 
rozporządzenia? Katarzyna.

- W odpowiedzi na Pani pytanie infor-
muję, że ponieważ każdy zjazd powo-
duje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zatem Starosta (jako zarzą-
dzający ruchem) i Zarząd Powiatu (jako 
zarządca drogi) uzgadniają zasadniczo 
tylko jeden zjazd na działkę. Wynika to z 
§ 9 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43, poz.430).

- Szanowna Pani, czy został już 
opracowany plan modernizacji 
dróg powiatowych i czy dostęp-
ne są informacje o terminie po-
łożenia nawierzchni asfaltowej 
na ulicy Granicznej w Żółwinie? 
Tomek
- Szanowny Panie. Odpowiadając na 
Pana pytanie chcę poinformować, że 
Powiat Pruszkowski posiada 9,6 km 
dróg powiatowych o nawierzchni grun-
towej. W chwili obecnej opracowywany 
jest program modernizacji dróg powiato-
wych gruntowych na naszym terenie. Po 
zakończeniu jego opracowywania okre-
ślone zostanie kiedy i w jakim zakresie 
fi nansowym będzie możliwa wymiana 
nawierzchni na asfaltobetonową. 
Obecnie jesteśmy w trakcie wykonywa-
nia „Koncepcji układu drogowego na 
terenie Powiatu Pruszkowskiego”, co 
jest związane z programem przebudowy 
dróg powiatowych gruntowych.

W dniu 11. maja 2008 r. w Rokitnie 
odbyły się uroczystości z okazji „Dnia 
Strażaka Powiatu Pruszkowskiego”. 
Wśród gości obecni byli m. in:
* Waldemar Roszkiewicz – członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego
* nadbryg. Ryszard Psujek – Mazowiecki 
Komendant Wojewódzki PSP
* Antoni Jan Tarczyński – prezes 
Zarządu Oddziału Województwa ZOSP 
RP
* Barbara Czaplicka – wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Pruszkowskiego
* Elżbieta Smolińska – starosta Powiatu 
Pruszkowskiego
* Dariusz Kowalski – wicestarosta 
Powiatu Pruszkowskiego
* nadkom. Waldemar Perdion 
– Komendant Powiatowy Policji w 
Pruszkowie.

„Dzień Strażaka” w 
powiecie pruszkowskim
W uroczystych obchodach strażackiego 
święta wzięli udział wójtowie i burmi-
strzowie gmin powiatu pruszkowskiego 
oraz przedstawiciele sąsiednich powiatów. 
Podczas uroczystości miało miej-
sce wręczenie sztandaru Oddziałowi 
Powiatowemu ZOSP RP w 
Pruszkowie oraz przekazanie sa-
mochodów pożarniczych dla prusz-
kowskiej Komendy Powiatowej 
PSP. Pojazdy zostały zakupione 
przy wsparciu finansowym Urzędu 
Marszałkowskiego, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
KW PSP w Warszawie oraz 

Samorządu Powiatu Pruszkowskiego. 
Nowe samochody pożarnicze to:
* ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
GCBA 9,5/56 na podwoziu SCANIA,
* lekki samochód dowodzenia i łącz-
ności na podwoziu Volkswagen,
* lekki samochód kwatermistrzow-
ski na podwoziu Volkswagen.
W trakcie uroczystości wyróżnionym 
strażakom wręczone zostały odznacze-
nia, awanse na wyższe stopnie służ-
bowe oraz nagrody ufundowane przez 
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego. 
Uroczystość uświetniła Strażacka 
Orkiestra Dęta z OSP Nadarzyn. 

W dniu 31 maja 2008 r. w 
Radomiu odbyło się uroczy-
ste spotkanie mazowieckich 
strażaków z okazji święta 
„Dnia Strażaka”. Poprzedziła 
je msza święta w Kościele 
Garnizonowym. 
 Podczas apelu 84. osobom wręczone 
zostały odznaki i medale . Nominacje 
na wyższe stopnie służbowe otrzymało 
36. strażaków. Dyplomy Komendanta 
Głównego PSP otrzymało 10 osób. 
Ponadto Mazowiecki Komendant 
Wojewódzki PSP wręczył Honorowe 
Wyróżnienie „Za zasługi dla ochrony 
przeciwpożarowej województwa mazo-
wieckiego” 8. osobom oraz Honorowe 
Tytuły „Strażak Roku 2007” i „Strażak 

„Mazowiecki Dzień Strażaka” 
  uroczysty apel w Radomiu
miesiąca” 4. strażakom za szczególne 
dokonania podczas akcji ratowniczych. 
   W dalszej części apelu odbyła się miła 
dla radomskich strażaków ceremonia 
otwarcia nowej siedziby Komendy 
Miejskiej PSP w Radomiu. Po sym-
bolicznym przecięciu wstęgi budynek 
Komendy poświęcił Jego Ekscelencja 
Ks. Bp. Zygmunt Zimowski. Następnie 
dokonano uroczystego otwarcia Sali 
Tradycji im. gen. poż. Zygmunta 

Jarosza, w którym uczestniczyła mał-
żonka Generała, pani Irena Jarosz. Po 
tej uroczystości złożone zostały wień-
ce przy pomniku „W Hołdzie Poległym 
Strażakom”. 
   Obchody „Mazowieckiego Dnia 
Strażaka” zakończyła defi lada 
Kompanii Honorowych SGSP i 
Związku OSP oraz pojazdów pożar-
niczych - historycznych i współczes-
nych.

   W dniu 31. maja 2008 r na za-
proszenie sióstr i dzieci z „Domu 
Miłosierdzia” przybyli: Starosta 
Powiatu Pruszkowskiego Pani Elżbieta 
Smolińska razem z przedstawicie-
lami Rady Powiatu oraz Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodznie Pani Anna Jaworska. Obecne 
były również Władze Gminy Nadarzyn 
na czele z Wójtem Panem Januszem 
Grzybem, przedstawiciele Straży 
Pożarnej z Nadarzyna, goście, sponso-
rzy i wolontariusze. 
Gości powitały dzieci i przedstawi-
ły inscenizację „Żuczek i żabki”. Po 
przedstawieniu Pani Starosta podzięko-
wała dzieciom za piękne przedstawie-
nie i wręczyła z okazji Dnia Dziecka 
prezenty - stół pingpongowy, oraz dla 
każdego dziecka słodycze. 
Od Wójta Gminy Nadarzyn dzieci 
otrzymały również wiele słodkości oraz 
sponsorowany wyjazd na wakacje. 
   Goście otrzymali w zamian kwiaty i 
albumy ze swoimi zdjęciami.
A następnie zaprosiły wszystkich gości 
na wspólne ognisko i pieczenie kiełba-
sek. Impreza miała na celu okazanie 
wdzięczności a zarazem podziękowa-
nie władzom powiatowym i gminnym 
za troskę i opiekę nad nowopowstałą 
placówką opiekuńczo - wychowaw-
czą typu socjalizacyjnego „Domu 
Miłosierdzia” w Walendowie. 
W placówce naszej przebywa czternaś-
cioro dzieci z powiatu pruszkowskiego 
w wieku od 6. do 18. lat, które mają za-
pewnioną całodobową opiekę oraz nie-
zbędne potrzeby: wychowanie i kształ-
cenie w placówkach oświatowych. W 
naszym wspólnym domu staramy się 
stworzyć rodzinną atmosferę i przygo-
tować je do przyszłego życia.

s. Marta Halina Zakrzewska
Dyrektor „Domu Milosierdzia”

Dzień Dziecka w Walendowie

Dzieci przedstawiły gościm inscenizację „Żuczek i żabki”.

Dzieci otrzymały wiele słodkości oraz sponsorowany wyjazd na wakacje. 
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Źródłem wiedzy o przeszłości miały 
być losy ludzi związanych z działa-
niami na rzecz wolnej Polski. W toku 
prac okazało się, że nasi świadkowie 
historii, to ludzie związani z działal-
nością w strukturach Solidarności lat 
osiemdziesiątych. Byli to m.in.: Ma-
riusz Piklikiewicz, Wanda Schultz 
(Klinert), Krzysztof Jaworski, 
Adam Pawełczyński, ks. Roman In-
drzejczyk, Kazimierz Mazur, Jacek 
Gembal, Piotr Czerniakowski, Je-
rzy Sierak, Andrzej Kurc, Mieczy-
sław Poniatowski, Jadwiga Grużdż, 
Jolanta Górska, Zbigniew Bujak.  
W realizację projektu zaangażowało 
się ponad 40. uczniów ZSTiO, którzy 
poznawali życie codzienne czasów 
PRL-u i walkę o wolną, suwerenną, 
demokratyczną Polskę. 
 21. maja 2008 r. uczniowie: Ania 
Sobiecka, Kasia Jezierska, Michał 

24. kwietnia br. w Szkole Podstawowej w 
Ładach, odbyły się eliminacje powiatowe 
XXXI edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
szkół podstawowych i gimnazjów. 
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym organizowany 
jest przez Związek Motorowy, 
współorganizatorami są: MEN, 
Ministerstwo Infrastruktury, Komenda 
Główna Policji. Celem Turnieju jest 
podnoszenie kultury motoryzacyjnej 
społeczeństwa i działanie na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w tym bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
* popularyzowanie przepisów i zasad 
bezpiecznego poruszania się po 
drogach,
* kształtowania partnerskich zachowań 
wobec innych uczestników ruchu, 
popularyzowanie roweru jako środka 
transportu, a także rekreacji i sportu
Do udziału w konkursie zostały 
zgłoszone następujące szkoły:
* Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa 
Poniatowskiego w Ładach, 
* Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Zespole Szkół Nr 1 w 
Brwinowie, 

EDUKACJATurniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
* Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 
Bohaterów spod Darnicy w Piastowie, 
* Szkoła Podstawowa Nr 8 im. 
Władysława Broniewskiego w 
Pruszkowie, 
i trzy gimnazja:
* Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 
1 w Brwinowie, 
* Gimnazjum Sportowe w ZST i O w 
Pruszkowie
* Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa 
Gęsickiego „Juno” w Piastowie
Zgodnie z regulaminem konkursu 
zawodnicy musieli rozwiązać test 
z zakresu przepisów drogowych, 
następnie pokonać tor przeszkód i 
zmierzyć się z zadaniem praktycznym z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Końcowa klasyfi kacja przedstawia się 
następująco:
- w kategorii szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. 
Poniatowskiego w Ładach – 361 pkt, 
2. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. 
Władysława Broniewskiego w 
Pruszkowie - 269 pkt ,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zespole 
Szkół Nr 1 w Brwinowie - 246 pkt,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów 
spod Darnicy w Piastowie – 212 pkt.

- w kategorii szkół gimnazjalnych:
1. Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 
1 w Brwinowie – 278 pkt.
2. Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa 
Gęsickiego „Juno” w Piastowie – 272 
pkt,
3. Gimnazjum Sportowe w Z S T i O w 
Pruszkowie – 258 pkt.
W związku z powyższym do etapu 
rejonowego zostały zakwalifi kowane 
drużyny:
- w kategorii szkół podstawowych: 
* Szkoła Podstawowa im. Ks. J. 
Poniatowskiego w Ładach. 

- w kategorii szkół gimnazjalnych:
* Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 
1 w Brwinowie. 

Wszyscy uczestnicy eliminacji 
otrzymali paczki słodyczy ufundowane 
przez fi rmę „Tolak” oraz kamery 
internetowe ufundowane przez Powiat 
Pruszkowski., który był fundatorem 
pucharów oraz nagród rzeczowych 
w postaci aparatów fotografi cznych 
Canon, wież Sony i  odtwarzaczy DVD 
Philipsa.

Opowiem Ci o wolnej Polsce
spotkanie z ludźmi „Solidarności” w ZSTiO w Pruszkowie

Prac związanych z projektem. 
Dodajmy, że z 400 szkół, biorących 
udział w programie, tylko 30 zapro-
szono do Ogólnopolskiej Prezentacji 
Projektu. Wśród nich znalazły się 
dwie szkoły z powiatu pruszkow-
skiego: Zespół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących w Pruszkowie 
oraz Szkoła Podstawowa w Nowej 
Wsi, w której osiem uczennic w ra-
mach programu przygotowało projekt 
pt. ,, Losy Żołnierzy Armii Krajo-
wej w czasie wojny i po wojnie”. 
Spotkanie z żołnierzami AK, miesz-
kańcami Nowej Wsi, władzami gmin-
nymi odbyło się 15. kwietnia 2008 r. 
Spotkanie to uświetnił swą obecnoś-

cią gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Ryl-
ski - prezes Związku Powstańców 
Warszawskich.
Takie spotkania ze świadkami hi-
storii wnoszą znacznie więcej niż 
najlepsza książka a sami uczniowie 
stwierdzają, że jest to najlepsza w 
dzisiejszych czasach lekcja historii. 
Na koniec - odnosząc się do działań 
wszystkich pokoleń na rzecz wolnej 
Polski - pragnę zacytować słowa Jana 
Pawła II ,,Wolność stale trzeba zdo-
bywać, nie można jej tylko posiadać. 
Przychodzi jako dar, utrzymuje się 
poprzez zmaganie”.

Podwysocki i Arek Marszałek pre-
zentowali dokonania uczniów pod-
czas Regionalnej Prezentacji Pro-
jektów w Warszawie. Gośćmi hono-
rowymi byli nasi w/w świadkowie 
historii oraz Helena Kepal i Tadeusz 
Karasiński - znani z działalności w 
ruchu Solidarność.
W trakcie spotkania z młodzież przed-
stawiła swoich świadków historii za-
proszonym gościom a także swoim 
kolegom i koleżankom a także zapre-
zentowała krótki program artystycz-
ny. Gościom wręczono pamiątkowe 
zdjęcie zwycięskiego plakatu ucznia 
kl. II LB- Artema Pienkina, który 
zwyciężył w konkursie pt.,, Solidar-
ność w oczach uczniów”. 2 czerwca 
2008 r. Kasia Jezierska, Ania Sobie-
cka, Michał Podwysocki pod opieką 
Małgorzaty Włodek zostali zapro-
szeni do Ogólnopolskiej Prezentacji 

   W roku szkolnym 2007/2008 w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 
,,Opowiem Ci o wolnej Polsce” uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących w Pruszkowie w ramach prac Koła Historycznego pod kierunkiem 
Małgorzaty Włodek - nauczyciela historii, rozpoczęli prace związane z poszukiwa-
niem świadków historii. Patronat nad projektem objęły Instytut Pamięci Narodowej, 
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.
   Celem programu było przybliżenie młodym ludziom wydarzeń związanych z naj-
nowszą historią Polski oraz pokazanie, w jaki sposób na przestrzeni  lat kształtowało 
się społeczeństwo obywatelskie. 

Małgorzata Włodek

   Pracodawca, który zechce zatrud-
nić zarejestrowaną w Powiatowym 
Urzędzie Pracy  osobę bezrobotną 
może otrzymać ze środków Fun-
duszu Pracy refundację kosztów 
poniesionych na wyposażenie lub 
doposażenie dla niej stanowiska 
pracy. Ponadto jeśli refundacja jest 
związana z zatrudnieniem na two-
rzonym stanowisku osoby powyżej 
50 roku życia przedsiębiorca może 
jednocześnie  otrzymać refunda-
cję części kosztów, jakie poniesie 

Refundacja kosztów 
wyposażenie lub doposażenie stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego
   Jednym z głównych zadań nałożonych na powiatowe urzę-
dy pracy jest pomoc przedsiębiorcom w pozyskaniu pracow-
ników. Obecne przepisy umożliwiają różne formy wsparcia, 
jednakże w tym artykule przedstawię instrument rynku pracy 
jakim jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy.

na wynagrodzenie oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne.
   Refundacja, w ramach instru-
mentu jakim jest wyposażenie lub 
doposażenie stanowiska pracy 
nie może przekroczyć wysokości 
pięciokrotnego przeciętnego wy-
nagrodzenia przyjmowanego na 
dzień zawarcia umowy pomiędzy 
urzędem a podmiotem prowadzą-
cym działalność gospodarczą.  Aby 
jednak doszło do podpisania umo-
wy podmiot ubiegający się o refun-

dację jest zobowiązany wypełnić 
stosowny wniosek. Należy również 
udokumentować fakt prowadzenia 
działalności gospodarczej poprzez 
przedłożenie stosownych doku-
mentów, np. wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej oraz ter-
minowość dokonywania wszelkich 
związanych z jej prowadzeniem 
opłat. Poprawnie wypełniony, po-
siadający określone załączniki 
wniosek należy złożyć w sekreta-
riacie urzędu pracy. 
   Podmiot prowadzący działal-
ność gospodarczą,  korzystający 
z danej formy musi się jednak li-
czyć z obowiązkami, jakie niesie 
za sobą możliwość otrzymania 
niniejszej refundacji. Podstawo-

wym obowiązkiem jest koniecz-
ność utrzymania przez okres 3 lat, 
a w przypadku mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw przez 
okres 2 lat stanu zatrudnienia na 
poziomie nie niższym niż z dnia 
złożenia wniosku o refundację, w 
przypadku, gdy stan ten jest równy 
lub wyższy niż przeciętna liczba 
zatrudnionych lub stanu zatrudnie-
nia zrównanego z przeciętna licz-
ba pracowników zatrudnionych w 
okresie  poprzedzającym złożenie 
wniosku oraz miejsc pracy utwo-
rzonych w związku z przyznaną 
refundacją. Jest  on również zobo-
wiązany do informowania urzędu o 
wszelkich zmianach dotyczących 
zatrudnienia na stworzonym w ra-
mach danej formy stanowiska pra-
cy. Ponadto warunkiem przyznania 
niniejszej refundacji jest obowią-
zek złożenia przez ubiegający się 
podmiot zabezpieczenia ewentual-
nego zwrotu otrzymanej refundacji 
w formie: poręczenia, weksla z po-
ręczeniem wekslowym, gwarancji 
bankowej, zastawu na prawach i 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Pruszkowie ul. Andrzeja 26 

Robert Radziwonka
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 

Pruszkowie     

rzeczach, blokady rachunku ban-
kowego albo aktu notarialnego o 
poddaniu się egzekucji przez dłuż-
nika.
   Szczegółowe zasady ubie-
gania się o niniejszą re-
fundację zostały określone 
w sporządzonym na podstawie art. 
46 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy  (Dz. 
U. Nr 99, poz. 1001 z póz. zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 21 
listopada 2005r. (Dz. U. Nr 236, 
poz. 2002 z 2005r. z późn. zm.) 
regulaminie, który jest zamiesz-
czony na stronie internetowej 
tutejszego Urzędu Pracy www.
puppruszkow.go3.pl . Ponadto 
szczegółowe informacje można 
uzyskać w siedzibie Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Pruszkowie, 
ul. Andrzeja 26 (pok. nr 4) lub pod 
numerem telefonu 0-22 758-60-58 
wew. 114.

a

wiat
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Jacek Zaleśny - Piastów

 Dostęp do 
i n f o r m a c j i 
publicznej to 
standard de-

mokratycznego państwa prawne-
go. Także w gminie. Mówi o tym 
Konstytucja RP w art. 61. Również 
w Unii Europejskiej prawo do infor-
macji jest uznawane za prawo podsta-
wowe jednostki, celem którego jest 
zapewnienie przejrzystości procesu 
decyzyjnego. Prawo do informacji 
przysługuje każdemu. Od osoby, 
która chce z niego korzystać nie 
wolno żądać udowodnienia interesu 
prawnego czy faktycznego.
   Współcześnie udział obywateli w 
życiu publicznym nie sprowadza się 
jedynie do wyboru raz na cztery lata 
burmistrza i radnych. W państwie 
demokratycznym obywatele powinni 
móc pozyskiwać wszelkie niezbędne 
im informacje na temat działalności 
radnych. Bez dostępu do informa-
cji trudno jest ocenić, w jaki sposób 
przedstawiciele Narodu sprawują 
swój społeczny mandat. Brak faktycz-
nego dostępu do informacji o dzia-
łalności organów władzy publicznej 
deformuje demokrację. Czyni z niej 
atrapę ustrojową. Ludzie nie wiedząc, 
jak działają organy gminne, nie mogą 
świadomie korzystać ze swoich kon-
stytucyjnych praw. Niczym w Polsce 
Ludowej, mają prawo wybierać swo-
ich przedstawicieli, ale nie mają real-
nej sposobności dowiedzieć się, jak 
radni piastują oddane im w depozyt 
funkcje, czy dobrze służą gminie, 
czy też raczej nie wykazują troski o 
sprawy publiczne, a może przepom-
powują publiczne pieniądze do swej 
kieszeni.
   W świecie współczesnym jako 
wzorzec postępowania wskazuje się 
sporządzanie stenogramów z posie-
dzeń rady gminy, chyba że sporzą-
dza się i udostępnia materiały au-

Wstydliwe wdzięki, czyli rzecz o jawności
diowizualne lub teleinformatyczne 
rejestrujące w pełni obrady (dźwięk 
i obraz). Nie ma racjonalnych pod-
staw odmowy udostępniania ich w tej 
formie. Przeciwnie – rola mieszkań-
ców gminy jako najwyższej władzy 
sprawia, że materiały z obrad sesji 
powinny być powszechnie dostępne. 
Dlatego też już na początku kaden-
cji - w lutym 2007 r. przedłożyłem 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Piastowie projekt uchwały, który 
poprzez zmianę regulaminu Rady 
Miejskiej miał usunąć ów oczywisty 
brak. Propozycje zmian dotyczy-
ły sporządzania z posiedzeń Rady 
Miejskiej stenogramów stenografi cz-
nych i umieszczania ich w internecie 
w witrynie Urzędu Miasta oraz spo-
rządzania protokołów z posiedzeń 
komisji Rady Miejskiej.
Informacja o pracy Rady Miejskiej w 
Piastowie jest niezbędna obywatelom 
do oceniania tego, co robią decydenci 
miejscy. Nie zastąpi jej sporządzanie 
protokołu z przebiegu posiedzeń Rady 
Miejskiej. Protokół odzwierciedla je-
dynie fakt, że zdarzenie miało miej-
sce, a i to – jak pokazuje piastowska 
praktyka – nie zawsze ma miejsce. 
Protokół nie pokazuje dokładnie, na 
czym zdarzenie polegało. Informuje, 
że osoba zabrała głos w sprawie (albo 
i nie informuje), ale nie pokazuje, co 
dokładnie powiedziała, jakimi argu-
mentami się posłużyła. Język proto-
kołu to język osoby sporządzającej 
protokół, a nie język osób wypowia-
dających się w sprawie. Z tego też 
powodu niezbędne jest sporządza-
nie stenogramów z posiedzeń Rady 
Miejskiej w Piastowie i udostępnianie 
ich obywatelom poprzez środki elek-
tronicznego komunikowania.
   Tym bardziej publikacji stenogra-
mów z posiedzeń Rady Miejskiej w 
internecie nie zastąpi wydawanie 
przez Burmistrza i Przewodniczącego 

Rady Miejskiej „Biuletynu 
Informacyjnego”. W znacznej mie-
rze jest on uprawianą – za dziesiątki 
tysięcy złotych pobranych z portfeli 
mieszkańców Piastowa – propagandą 
Przewodniczącego Rady Miejskiej i 
ludzi z Nim powiązanych. Gdyby to 
było pismo wydawane za prywatne 
pieniądze, to można byłoby w nim 
publikować wszystko, na co wydaw-
ca miałby ochotę i co nie naruszałoby 
przepisów prawa, ale uprawianie agi-
tacji za publiczne pieniądze po prostu 
nie przystoi. Nie ma wątpliwości, że 
nawet najlepiej sporządzony materiał 
propagandowy nie zastąpi rzetel-
nej informacji na temat pracy Rady 
Miejskiej.
   To, co od kilkudziesięciu lat jest oczy-
wiste w państwach demokratycznych 
spotkało się z oporem trzymających 
władzę w Piastowie. Na wiele sposo-
bów wzbraniają się przed sporządza-
niem stenogramów z posiedzeń Rady 
Miejskiej i umieszczaniem ich w inter-
necie. Najpierw Przewodniczący Rady 
Miejskiej na długie tygodnie schował 
projekt zmiany do szufl ady, gdy zaś 
projektu nie dało się dłużej ukrywać, 
bo zaczęli się o niego dopytywać in-
ternauci na stronach miejskiego forum 
(www.piastow.pl/dyskusje), to nadał 
mu bieg i zarazem zdecydował o ko-
nieczności powołania komisji statu-
towej. Jak wiadomo nie od dziś, jak 
chce się sprawę rozmydlić i przeciąg-
nąć to powołuje się komisję. Wówczas 
„pałeczkę” przejęła jego zastępczyni. 
Właściwie odczytała intencje szefa 
i tak kieruje pracami nad projektem 
(choć był przedstawiony w wersji go-
towej do uchwalenia), że trwają one do 
dziś, tj. już ponad rok, mimo że przez 
większość tego czasu komisja w ogó-
le nie pracuje (w ostatnich miesiącach 
nie zebrała się ani razu), a to, co dla 
projektu istotne, zakończyła analizo-
wać w czerwcu zeszłego roku!

Jak wywodzą radni „Naszego 
Piastowa”, mieszkańcy Piastowa nie 
potrzebują informacji na temat pra-
cy Rady Miejskiej, a jeżeli nawet 
chcą się czegoś dowiedzieć, to mogą 
przyjść na sesję i przysłuchiwać się. 
Tak oto po raz kolejny okazuje się, że 
rządzący wiedzą lepiej, czego ludzie 
chcą, a czego nie potrzebują. Nie do-
ciera do nich argument, że o tym, czy 
Piastowanie potrzebują informacji o 
naszym Mieście, czy też nie, najlepiej 
wiedzą oni sami i nie radnym o tym 
w sposób negatywny przesądzać. Nie 
są w stanie zrozumieć, że w XXI wie-
ku zamiast poświęcać kilka godzin 
na wyprawę na sesję Rady Miejskiej 
informację można uzyskać w ciągu 
kilku minut przeglądając stenogramy 
sesji w internecie o dowolnej porze 
dnia i nocy.
   Zdawałoby się oczywiste, że w XXI 
w. przekazowi informacji służą nowe 
technologie, a nie wyprawy na po-
siedzenia organów samorządowych. 
Jednak to co jasne dla cywilizowane-
go świata, wywołuje sprzeciw lokal-
nych dygnitarzy. Jeden z prominen-
tnych radnych „Naszego Piastowa” 
twierdził, że mieszkańcy Piastowa 
nie umieją czytać, więc umieszczanie 
stenogramów w internecie dyskry-
minowałoby ich. Argumentują, że 
zgodnie z obowiązującym prawem 
sporządza się albo protokół albo ste-
nogram. Ale proszeni o podanie pod-
stawy prawnej owego specyfi cznego 
stwierdzenia, nie są w stanie.
   Również protokołowanie posie-
dzeń komisji wywołuje opór rad-
nych „Naszego Piastowa”. W świe-
cie współczesnym protokołowanie 
przebiegu posiedzeń komisji jest 
standardem. Ma walor porządko-
wy. Jest jasne, że prace komisji wy-
magają odpowiedniego utrwalenia. 
Utrwalenie nadaje czynnościom ko-
misji cech trwałości. Tymczasem w 

Piastowie jeszcze do 2007 r. (tj. do 
czasu, gdy zwróciłem uwagę na nie-
domagania w tym zakresie) było ina-
czej. „Protokołowano” (na zasadzie: 
przewodniczący komisji zapisywał 
coś w zeszycie) właściwie jedynie 
prace Komisji Rewizyjnej (a i to nie 
ma „protokołów” z wielu lat działal-
ności Komisji, bo podobno „zaginę-
ły”). Jeszcze w maju zeszłego roku 
jeden z miejskich włodarzy przeko-
nywał, że z posiedzeń komisji nie 
trzeba sporządzać protokołów, jedy-
nie z posiedzeń Komisji Rewizyjnej i 
ewentualnie Budżetowej. Dopiero po 
wielu tygodniach udało się przekonać 
członków komisji statutowej, że pro-
tokołowanie posiedzeń komisji Rady 
Miejskiej nie jest przejawem nad-
miernej skrupulatności, ale powinno 
być codzienną praktyką działania 
kolegialnego organu władzy publicz-
nej, ale posiedzenia komisji jak nie 
były tak nie są protokołowane.
   
Tam, gdzie nie ma całościowej in-
formacji, trudno mówić o dobrym 
funkcjonowaniu mechanizmów 
demokratycznych. Brak infor-
macji sprzyja patologiom, ukła-
dom, prywacie czy korupcyjnym 
zależnościom. Jest pożywką dla 
arogancji władzy. Jest oczywiste, 
że im więcej jawności w działaniu 
organów miejskich tym mniejsze 
ryzyko występowania powyższych 
patologii, tym zaś większe szanse 
na przyzwoite i gospodarne za-
rządzanie środkami publicznymi. 
A przecież o to właśnie powin-
no chodzić rządzącym naszym 
Piastowem. Stąd też niezrozu-
miała jest ich awersja do jawno-
ści prac Rady Miejskiej, poprzez 
sporządzanie sprawozdań steno-
grafi cznych i ich umieszczanie w 
internecie.

Szanowni Państwo, 
od początku kadencji regularnie 
spotykam się z mieszkańcami 

Centralnego Mazowsza. 
Wszystkich zainteresowanych 

zapraszam na moje

dyżury radnego 
w każdy drugi wtorek miesiąca 

w godz. 15:00 - 18:00 
w nowym lokalu redakcji gazety WPR 

ul. Wojska Polskiego 60
(Osiedle Staszica - vis á vis Lidl’a)

najbliższy dyżur:
8. lipca 2008

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
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1. Tożsamość
Miejscowość musi być JAKAŚ – NIE NIJAKA. Nie może być 
urbanistycznym ani architektonicznym śmietnikiem, do którego każdy 
wrzuca, co chce. Musi mieć wyraźny CHARAKTER, SPÓJNOŚĆ, 
ŁAD.

2. Marka
Markę łatwo zniszczyć, trudno stworzyć. Marka miejscowości jest 
jak dobre imię człowieka. Źródła marki to HISTORIA, ZABYTKI, 
DZIEDZICTWO, TRADYCJA. Dla miejscowości nowych – 
najlepsze wzory światowe. Zawsze – LEGENDA.

3. Zaciszność
Idealna miejscowość potrzebuje LUDZKIEJ SKALI. Powinna być 
przeciwieństwem betonowo-asfaltowego centrum metropolii. Musi 
być osłonięta od zewnętrznego świata, w tym skupisk przemysłu i 
handlu.

4. Przyroda
Człowiek jest zdrowy i szczęśliwy tylko wśród 
ZIELONO-BŁĘKITNYCH KRAJOBRAZÓW. Miejscowość 
potrzebuje w swoich granicach nie przyrody dzikiej i niedostępnej, a 
parków i ogrodów – dzieł kultury.

Siedem plusów idealnej 
miejscowościCo zapewnia miejscowości na obszarze metropolitalnym 

wysoką wartość – i niematerialną w postaci zadowolenia 
mieszkańców, i materialną, wymierną w postaci cen domów i 
ziemi? Idealna miejscowość musi mieć siedem plusów naraz.

Gdy 8 kwietnia 2008 roku, jako gość walnego zebrania mieszkańców 
historycznego miasta-ogrodu Komorowa w paśmie WKD, po raz 
pierwszy przestawiałem te zasady publicznie, wymieniłem tylko 
sześć pierwszych. Siódmej nie musiałem, bo społeczność była 
oczywista – wypełniała wielką salę wiedząc, czego chce. 
Chce chronić miasto-ogród, zbliżać się do miasta-ideału.

5. Jakość
Jakość życia ludzi wymaga odpowiedniej do potrzeb, nie 
przeciążonej INFRASTRUKTURY KULTUROWEJ – jak szkoły 
i internet – obok TECHNICZNEJ, jak wodociągi i kanalizacja. 
Technika bez kultury nie wystarcza.

6. Komunikacja
Miejscowość musi posiadać SPRAWNY, TANI, BEZPIECZNY, 
CZYSTY TRANSPORT do centrum metropolii i w innych 
kierunkach – najlepiej SZYBKIE KOLEJE I TRAMWAJE 
podmiejskie, połączone w sieć z wielkomiejskim metrem.

7. Społeczność
Aby plusy odziedziczone chronić przed zagrożeniami, a plusy nowe 
tworzyć, gdy ich jeszcze brak, mieszkańcy – obywatele i patrioci 
„małej ojczyzny” – muszą być zjednoczeni w zwartą społeczność 
zdolną DZIAŁAĆ RAZEM.

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

Piastów
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Wieści znad Raszynki

   Wiele razy od czasu mojego pierwszego 
krytycznego tekstu dotyczącego obecnej 
władzy samorządowej byłem pytany czy 
będę motorem działań zmierzających 
do odwołania przed upływem kadencji 
Wójta Gminy Raszyn. I zgodnie z 
moimi przekonaniami odpowiadałem, iż 
moja osoba z wielu powodów powinna 
być poza ewentualnymi gremiami 
zainteresowanymi odwołaniem z funkcji 
Pana Janusza Rajkowskiego. Z tych 
„wielu powodów” przytoczę te, które 
moim zdaniem nie wymagają szerszego 
uzasadnienia. 

Długa lista błędów
 Po pierwsze prywatny. Nie chciałbym 
być postrzegany wbrew mojej naturze 
jako ktoś, komu lepiej wychodzi 
odwoływanie niż budowanie. Po drugie 
jako osoba, która poparła w wyborach 
do Sejmu RP adwersarza obecnego 
Wójta mającego „wójtowskie” aspiracje 
mogę być posądzony o ułatwianie Panu 
Piotrowi Iwickiemu powrotu do gabinetu 
w urzędzie. Po trzecie, odwoływanie 
osoby kierującej pozyskiwaniem 
środków unijnych przed ostatecznymi 
uzgodnieniami może wpłynąć negatywnie 
na pozyskanie tych środków. Po czwarte, od 
początku kadencji radni pomimo wpadek 
w miarę dobrze wypełniali obowiązek 
kontroli działań władz wykonawczych 
mogących wpłynąć negatywnie na życie 
mieszkańców. 
Jednak do listy błędów, takich jak 
brak nacisku przez radę na Wójta o 
ograniczenie wydatków na administrację, 
pozwolenie na nieprofesjonalne powołanie 
EKO – RASZYN i praktyczny brak od 
chwili powołania kontroli radnych nad 

Referendum w Gminie Raszyn?
tym przedsiębiorstwem, brak nacisków 
na przyspieszenie przygotowywania 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, ewidentny brak reakcji 
na bardzo słabe wykorzystanie przez 
naszą gminę środków unijnych, które 
opóźniają rozwój Gminy Raszyn ale nie 
są nieodwracalne w swych skutkach, po 
ostatniej sesji doszły 

Błędy katastrofalne 
Trzy ostatnio przyjęte uchwały Rady 
Gminy Raszyn będą miały bardzo 
negatywny wpływ na rozwój naszej gminy 
oraz na interes prawny nas mieszkańców. 
Wprowadzenie 30 % opłaty adiacenckiej 
od podziałów gruntów na działki oraz 30% 
opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości 
nieruchomości w wypadku wykonania 
dróg, kanalizacji i wody stworzyło  
sytuację, kiedy mieszkańcy gminy zostali 
podzieleni na tych, którzy już żyją w 
cywilizowanych warunkach i nie muszą 
partycypować w kosztach ich budowy 
oraz na tych, którzy po ich wybudowaniu 
będą musieli spodziewać się dodatkowych 
kosztów. Opłata za podziały stanowi 
narzędzie przeciwko właścicielom 
gruntów ale również ograniczając 
inwestowanie w naszej gminie będzie 
skutkowała mniejszą dynamiką wzrostu 
dochodów. Zbycie pozostałości po Cechu, 
nieruchomości planowanej na gminny 
Dom Kultury bez konsultacji społecznych 
i bez realnego wprowadzenia do budżetu 
celów, na które rzekomo będą te środki 
przeznaczane nie tylko kompromituje 
nasz samorząd ale również narusza zasady 
współżycia społecznego.  
Te przedstawione fakty świadczą w 
mojej ocenie o tym, że nie tylko Wójt 

Gminy Raszyn nie realizuje swoich 
obietnic wyborczych, nie tylko poprzez 
„wrzutkę projektów uchwał” realizuje 
przedsięwzięcia, które wymagają 
szerokich społecznych konsultacji, ale 
również o tym, że Rada Gminy Raszyn 
utraciła zdolność wypełniania wobec 
niego swoich uprawnień kontrolnych oraz 
zdolność do wzięcia odpowiedzialności za 
planowanie strategiczne w naszej gminie. 

Wójt - demagog
Byłem na kolejnej sesji, na której Wójt lub 
jego Zastępca przedstawiając argumenty 
za wprowadzaniem ich pomysłów w 
życie uprawiali demagogię, posługiwali 
się nieprawdziwymi danymi i składali 
obietnice, które nie mogą mieć realnego 
pokrycia w przepisach prawa. Jak inaczej 
traktować obiecanki Wójta dotyczące 
zbycia Cechu za 4 miliony ( wcześniej 
obiecywał nawet 5 milionów ) jeżeli 
podstawą do przetargu zgodnie z prawem 
jest wycena biegłego i chęci licytowania 
przez zainteresowanych. Takie obietnice 
nie tylko kompromitują naszego Wójta 
ale również radnych koalicji, którzy tego 
słuchają i przyjmują do wiadomości. W 
jakich kategoriach można traktować słowa 
Wójta o tym, że wprowadzenie opłat 
adiacenckich jest tylko sprawą techniczną, 
gdyż on będzie tylko używał ich wobec 
mieszkańców w „uzasadnionych 
wypadkach”? Czy ktoś stworzy listę tych 
uzasadnionych wypadków? A jak będą 
związani tą obietnicą kolejni Wójtowie 
Gminy Raszyn?
Reasumując. Po niedawnej sesji uważam, 
że niestety w naszej gminie została 
stworzona przez nieudolność władzy 
wykonawczej i słabą jakość władzy 

uchwałodawczej potrzeba ogłoszenia 
Referendum 
Tę władzę trzeba odwołać. 
Najważniejszym argumentem za jest 
to, że władza realizuje projekty, które 
nigdy nie były przedmiotem społecznych 
konsultacji. Referendum jest w tej sytuacji 
jedynym wiążącym zweryfi kowaniem 
( również dla samej władzy ), czy projekty 
te mają konieczne społeczne poparcie. 
Drugim argumentem za jest to, że nawet po 
udanym pozyskaniu środków z funduszu 
spójności na kanalizacje i wodociągi nie 
możemy być dalej pustynią inwestycyjną. 
Dotychczasowe działania obecnych władz 
nie gwarantują ani nowych dróg, ani 
koniecznych inwestycji w szkolnictwo, 
sport czy kulturę. Trzecim argumentem 
za, jest to, że na obecnym etapie po 
złożeniu ostatecznego wniosku o środki 
unijne realizacją będzie się zajmował 
wyodrębniony w urzędzie zespół, co 
uchroni nas od zawirować związanych z 
ewentualnym referendum. 

Nieudolność, marazm
Tym, którzy będą szafować argumentem 
ewentualnej obawy przed powrotem 
poprzedniej ekipy do urzędu, odpowiem, 
że kiedy chodzę po Urzędzie Gminy, 
kiedy oglądam gminne drogi, dziurawe 
chodniki, kiedy rozmawiam z 
mieszkańcami pytającymi się o zwroty 
za kanalizację, o realizację wyborczych 
obietnic, upewniam się, że naszej gminy 
nie stać na trwanie w tym nieudolnym i 
niszczącym naszą społeczność marazmie. 
Ewentualne przyszłe wybory powinien 
wygrać najlepszy kandydat. O tym kto to 
będzie zadecydują wyłącznie wyborcy. 
Ale proszę mi wierzyć, że  po sesji w 
dniu 29 maja  jestem przekonany, że dla 
Gminy Raszyn gorszego rozwiązania niż 
pozostanie na stanowisku Wójta  Janusza 
Rajkowskiego, być nie może.  

Jacek Wiśniewski 

  Na sesji rady gminy 29 maja, radni 
gminy Raszyn skupieni w koalicji 
wójta Rajkowskiego zaakceptowali 
dwie opłaty adiacenckie. Jak widać 
Nieszczęścia chodzą parami 
Teraz wraz z decyzją podziałową 
nieruchomości gruntowych, może 
być naliczana opłata wynosząca 30 
procent od wzrostu wartości. Jak to 
działa? Jeśli np. hektar ziemi – grunt 
pod budowę wart jest 2 000 000 
złotych a po podziale na 10 dzia-
łek po 1000 metrów, każda będzie 
warta 330 000, to „uszczęśliwiony” 
tą uchwałą  obywatel gminy musi 
się liczyć z tym, iż odda do gminy 
390 000 złotych!!! Liczenie jest pro-
ste! 2 000 000 przed podziałem, 
3 300 000 po podziale i z tych 3,3 
miliona 30 procent zabierze sobie 
Urząd Gminy.
   Jak by tego było mało, jeśli taka 
nieruchomość za 330 000 tysięcy 
zostanie uzbrojona (np. w kanaliza-
cję) to znowu od wzrostu wartości 
gmina będzie mogła sobie zabrać… 
30 %, czyli, jeśli – a tak się szacuje 
- wartość nieruchomości wzrośnie 
o 10-15 procent, to zamiast 330 000 
złotych warta będzie 379 500 zło-
tych i od tego (czyli wzrostu war-
tości o 49 500 złotych) szczęśliwy 
mieszkaniec gminy Raszyn, odda 

A d i a c e n c k a 
instrukcja obsługi

gminie 30 procent z 49 500 czy-
li skromne 14 850. A ja mam tylko 
jedno podstawowe „ale”, obawiam 
się, że te pieniądze utoną w naszej 
radosnej administracji i zostaną 
przejedzone. Radni oczywiście nie 
mieli odwagi głosować w głosowa-
niu imiennym – ot takie samorządo-
we tchórzostwo (w głosowaniu radni 
koalicji wójta odrzucili wniosek o 
głosowanie imienne). W związku z 
tym podajemy, że za opłatami adia-
cenckimi głosowali radni i radne: 
Szwed, Pawlikowski, Kuran-Kalata, 
Nowak, Ostrzyżek, Szarek, Hacz-
kur, Koper, Małuj, Marcinkowski, 
Wieczorek. Warto zapamiętać te na-
zwiska. 

Nawet trzy nieszczęścia
  A jak by tego było mało, radni Raj-
kowskiego lekką ręką zgodzili się na 
zbycie niedoszłego Domu Kultury 
(czy jak mawia się, nieruchomo-
ści zabudowanej), z przekonaniem, 
że pieniądze te pójdą na budowę 
Ośrodka Zdrowia, jest jedno „ale” 
wspomniany ośrodek nie pojawił 
się w uchwale budżetowej, stąd oba-
wiam się, że i te pieniądze utoną w 
wielkim gardle naszej nienakarmio-
nej samorządowej hydry. Przeje je 
administracja. Być może znowu set-
ki tysięcy złotych pójdą jak rok temu 
na nagrody… Kto to wie. Za sprze-
dażą budynku planowanego na dom 
kultury głosowali wszyscy radni ko-
alicji Rajkowskiego. Na wyprzedaż 
majątku gminy nie wyrazili zgody: 
Krystyna Lipińska, Andrzej Zaręba 

i autor tego tekstu (ostatni dwójka na 
znak protestu nie wzięła udziału w 
głosowaniu). 
Korupcjogenna uznaniowość

  Naliczać opłatę adiacencką moż-
na, ale nie trzeba. Decyzja należy 
do organu wykonawczego. Jednak 
nie od dzisiaj widomo, że u źródeł 
korupcji na wszelkich szczeblach 
władzy leżą niedoprecyzowane akty 
prawne i swoboda ich interpretacji. 
Czy zatem jednym będzie naliczana 
a innym nie? Jaki klucz będzie obo-
wiązywać w Raszynie? Wypowiedzi 
wójta Rajkowskiego już budzą nie-
pokój, bowiem opłata ma być – jak 
bez skrępowania oznajmił – batem 
na tych, którzy nie będą chcieli 
wpłacać kwot tytułem podłączenia 
do mediów. Ma też dyscyplinować 
tych, którzy zbytnio domagać się 
będą budowy dróg czy chodników. 
Nawet trudno to komentować. 
Cóż, wójt i jego koalicjanci wy-
przedają gminę przerzucając ciężar 
utrzymania samorządowej para-
noi na barki mieszkańców poprzez 
wzrost podatków, cen wody i kanali-
zacji oraz opłaty adiacenckie. Warto 
zapamiętać to i przypomnieć w cza-
sie kolejnych samorządowych wybo-
rów, bądź  - o czym głośno już mówi 
się w gminie Raszyn – przy okazji 
referendum. Tak czy inaczej, radni 
koalicji i wójtowie zwiedli swoich 
wyborców. Przykre jest to, że ten 
koszmar będziemy znosić (w najgor-
szym wypadku) jeszcze dwa lata. 

Piotr Iwicki

Rekord absurdu
Kolejny raz władze Raszyna pobiły 
własny rekord absurdu. Rok temu pisa-
liśmy, jak to wójt zlikwidował na ron-
dzie u zbiegu ul. Poniatowskiego i ul. 
Szkolnej w Raszynie klomb na środku 
ronda. Pojawiła się kostka betonowa, 
szpecąca to miejsce. Jak tłumaczył wójt 
Rajkowski i jego zastępca Chmielew-
ski, chodziło o bezpieczeństwo. Potem 
okazało się, że pozbawione kwiatów 
(klombu) rondo stało się miejscem po-
pisów rowerzystów i skuterzystów, 
którzy przecinali je, mając za nic ruch 
okrężny. Teraz mieszkańców spotkał 
kolejny szok! Na rondzie pojawiły się 
betonowe kwietniki. Czy zatem władza 
zmądrzała i uznała, że beton nie jest 
chlubą gminy a kwiaty i rośliny zdobią 
przestrzeń publiczną? Wątpię. Stojące 
na środku ronda klomby teraz właśnie 
stanowią zagrożenie. Wyobraźmy so-
bie motorowerzystę bądź motocyklistę 
wpadającego na nie. Trudno nawet o 
komentarz. Z reszt zdjęcie mówi samo 
za siebie.

Milion za komunikację
Już ponad 1 000 000 (jeden milion) zło-
tych dopłaca gmina Raszyn do komuni-
kacji miejskiej -warszawskiej za to, że 
autobusy obsługują gminę i zatrzymują 
się na jej przystankach. Milion to kilka 
razy więcej, niż w minionej kadencji, 
kiedy Raszyn podawany był jako mistrz 
negocjacji z Warszawą. Przypomnijmy, 
że wówczas negocjowano bilet miejski 
dla gminy Raszyn (a nie podmiejski). 
Niestety, od pewnego czasu kwestia sa-
moistnie zniknęła, a na tym jak działa od 
kilku miesięcy komunikacja w gminie 
Raszyn, przysłowiowe psy mieszkańcy 
wieszają.                                        aza

Boisko na boisku
Kiedy gruchnęła sensacja, że będzie 
nowe boisko w Raszynie, wszyscy pyta-
li gdzie? Okazało się, że zbudowano je 

na boisku gimnazjum, czyli tam, gdzie i 
tak było najlepsze boisko w gminie. Nie 
w Sękocinie, Dawidach, Jaworowej, 
Rybiu, Jankach czy Falentach, ale tam 
gdzie już było. Gratulacje, Szwejk by 
tego nie wymyślił. W  żartach.

PIW
Szkoda przedszkola

W gminie Raszyn około 150 dzieci nie 
dostało się do gminnych przedszkoli. 
Zabrakło dla nich miejsca. Jak teraz 
może spojrzeć w oczy ich rodzicom 
wójt Rajkowski, który jedną z pierw-
szych rzeczy, które zrobił po objęciu 
władzy w 2006 roku, było unieważnie-
nie przetargu na budowę nowego wiel-
kiego przedszkola sześciu oddziałowe-
go. To przedszkole rozwiązałoby wielki 
raszyński problem, nie było by tragedii 
prawie trzech setek rodziców i ich ro-
dzin. A tak rządzący Raszynem wójt 
Rajkowski z gminy Lesznowola, któ-
ry kosztuje już podatników ponad 200 
tysięcy złotych wypłaconych od dnia 
wyborów, „uszczęśliwił” mieszkańców 
gminy, w której nie mieszka. W planach 
(bardzo odległych) nowe przedszkole 
– mniejsze. Jak znamy życie, będzie 
to przedszkole „wyborcze”, ot takie, 
do przecięcia wstęgi przed wyborami. 
Dwóch straconych lat nic nie wróci.

Rozpad gminy?
Część mieszkańców gminy Raszyn z 
okolic Dawid Bankowych, rozpoczę-
ła konsultacje w kwestii odłączenia 
tej części gminy od Raszyna na rzecz 
Lesznowoli i powiatu piaseczyńskiego. 
Mają dosyć nieudolności władzy. Po-
dobne pomysły mają mieszkańcy gminy 
Raszyn z okolic Magdalenki.   PIW

Gmina lepsza, gmina gorsza
Jak oznajmił wójt Rajkowski, na razie na 
kanalizację w gminie Raszyn nie mają co 
liczyć Janki, Wypędy i Puchały. Nie bę-
dzie jej też mieć cała południowa część 
gminy (m.in., Sękocin Stary i Nowy). A 
przypomnijmy, procedura pozyskania 
pieniędzy unijnych w minionej kadencji 
przez wójta Iwickiego, obejmowała bu-
dowę kanalizacji w całej gminie. Teraz 
mowa tylko o części.                      stan

Nie mają złudzeń.
Za katastrofalną sytuację w gminie 
Raszyn, za niekończące się podwyżki 
(wody, kanalizacji, podatków) jak i po-
wstające co raz to nowe obciążenia w 
formie opłat adiacenckich, w ankiecie 
na stronie www.raszyn.blox.pl głosują-
cy obwinili: wójta Rajkowskiego (27% 
głosów), jego zastępcę Chmielewskiego 
(14%) i przewodniczącego rady – Szwe-
da (14%). Jako winnych „wszystkich 
trzech” uznaje 18 % głosujących. Jeszcze 
gorzej wypada koalicja radnych wójta, 
która za stan w jakim znalazła się gmina 
obwiniana jest przez 21 % głosujących. 
„Nie wiem” na pytanie kto jest winien 
odpowiedziało tylko 2 % a nikogo nie 
wini za ten skandal 5% udzielających 
odpowiedzi. W ankiecie wzięło udział 
ponad pół tysiąca respondentów.      red

Gościnna gmina
W czasie ubiegłej kadencji przedmio-
tem krytyki ówczesnej władzy było za-
trudnianie w Urzędzie Gminy  – obok 
jej mieszkańców - osób spoza jej granic. 
Jak jest teraz? Sprawdziliśmy. Na tabli-
cy ogłoszeń, oznajmiającej wyniki kon-
kursów na stanowiska w UG znaleźli-
śmy tylko osoby obce, nie mieszkające 
w gminie Raszyn, m.in.: z Piaseczna, 
Milanówka i Pęcic Małych. One zostały 
zatrudnione w Urzędzie w Raszynie i 
opłacane są z naszych, raszyńskich po-
datków.                                            o.m.
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              PO RAZ DZIESIĄTY...              PO RAZ DZIESIĄTY...

Tradycyjnie jak co roku w ostatni 
majowy weekend na obiektach 
stadionu “Znicza” odbyły się ju-
bileuszowe, dziesiąte już obchody 
Dni Pruszkowa. W programie te-
gorocznego festynu oprócz kon-
certów gwiazd znalazło się wiele 
imprez o charakterze sportowym 
i rekreacyjnym a także zabaw dla 
najmłodszych. Ciekawym wydarz-
eniem była Parada pruszkowskich 
przedszkoli i szkół podstawowych. 
W niedzielne popołudnie wystąpił 
dawno nie oglądany Zespół Pieśni i 
Tańca”Pruszkowiacy”.
Imprezą, która niewątpliwie 
zdominowała pierwszy dzień ob-
chodów był rajd rowerowy na 
orientację, w którym wzieło udział 
kilkuset entuzjastów dwu kółek nie 
tylko z Pruszkowa, ale nierzadko z 
odległych miejscowości. Piszemy 
o nim na str 2. Wieczorne koncerty 
Roberta Janowskiego, Ryszarda 
Rynkowskiego i niedzielny grupy 
DeMono zgromadziły jak zwy-
kle tysiące głównie młodszych 
mieszkańców naszego miasta. W 
rolę konferansjera wcielił się znany 
aktor a obecnie parlamentarzysta 
Tadeusz Ross. Impreza odbywała 
się przy pięknej, słonecznej po-
godzie. Kto nie wybrał się tego dnia 
na pruszkowski stadion powinien 
żałować...

Waypointrace, wyścig na orientację cieszył się wielkim zainteresowaniem uczestników.

Młoda skrzypaczka z kapeli towarzyszącej występom “Pruszkowiaków”

Pruszkowski festyn niezmiennie od lat 10 ściaga na stadion setki spacerowiczów. Recital Ryszarda Rynkowskiego zgromadził grubo ponad 3 tys. ogladajacych

Atrakcją tegorocznych Dni Pruszkowa był występ dawno nieogladanych “Pruszkowiaków”

Tadeusz Ross aktor, facecjonista a dziś... poseł był gospodarzem tegorocznego festynu
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- wykładanie niecek folią PVC i montaż urządzeń 
- uzdatnianie wody i serwis basenowy

WSZYSTKO DO BASENÓW

W połowie kwietnia br. miesz-
kańcy ulicy Długiej we 

wsi Granica, leżącej nieopodal 
Komorowa z przerażeniem stwier-
dzili, że droga, którą od lat chodzili 
na przystanek kolejki WKD, do skle-
pów ulokowanych w tamtej części 
miejscowości, do szkoły czy odpro-
wadzali dzieci do przedszkola nag-
le została zagrodzona. Na ogrodze-
niu przecinającym w poprzek drogę 
nowy właściciel posesji umieścił 
kartkę z napisem: „PRZEJŚCIE 
ZAMKNIĘTE”. Początkowo pró-
bowali interweniować w gmi-
nie. (Michałowice) Później w 
Powiecie. Jak dotąd nie wskórali 
nic. Zbulwersowani sposobem 
załatwienia sprawy zadzwonili do 
nas i zaprosili na spotkanie.

Na naszego dyżurnego redakto-
ra  czekało kilkadziesiąt osób, 

głównie mieszkańców ulicy Długiej 
ale i ulic położonych w pobliżu. 
Przejście podobno nie miało statusu 
drogi, a było tylko ścieżką – tak tłu-
maczą urzędnicy. Może i ścieżką ale 
jakąś taką mocno szeroką, a wy-
tyczona została przed 60 laty. I od 
lat wszyscy mieszkańcy z niej ko-
rzystali. Przynajmniej Ci, których 
podpisy widnieją pod pismami do 
właściwych urzędów. Najpierw 
zostali odcięci od strony ul. Reja 
(nowy właściciel) a teraz od stro-
ny przystanku WKD. Jeszcze 
wcześniej na skutek sprzedaży 
łąki gminnej zlikwidowane zosta-
ło połączenie z ul. Główną. 

Gmina umywa ręce stosując 
„kelnerski” wybieg. To nie ja 

- to kolega. I odsyła zainteresowa-
nych do Starostwa. Tymczasem 
w planach zagospodarowania te-
renu uchwalonych przez tą samą 
gminę Michałowice w rozdziale 
11 pt. „Ustalenia szczegółowe 
dla terenów ulic”, symbol 30KDD, 
pod poz. 30. zlikwidowane przejście 
istnieje. (!!!) Co więcej zapisana w 
nim funkcja ulicy: „dojazdowa” da-
lej znajduje się adnotacja: „przejście 
piesze w kierunku ul Warszawskiej 
o szer. min. 2,0 m”. 
To jak? Jest ulica czy nie ma? Bo, 
że była nie ulega kwestii. Cud jakiś 
czy co?

Na razie prezentujemy problem. 
Bo problem jest i nie należy 

udawać, że go nie ma. 
Póki co, zadajemy pytanie reto-
ryczne. Ale obiecujemy zająć się 
sprawą szczegółowo. 
Publikujemy fragmenty (z uwagi 
na szczupłość miejsca w bieżącym 
numerze) listów i pism wysłanych 
do wójta i powiatu oraz fotokopię 
kilkudziesięciu (54) podpisów oko-
licznych mieszkańców, którzy do-
magają się konkretnego rozstrzyg-
nięcia sprawy a nie odsyłania ich 
z jednego urzędu do drugiego, bo 
nikt nie chce podjąć decyzji.

Bolo Skoczylas
PS. 
Redakcja dysponuje kopiami wspo-
mnianych pism a także planem za-
gospodarowania autorstwa radnych 
gminy Michałowice.

Znikająca ulica
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Wioska Palolem, zachodnie wy-
brzeże Indii. Leżymy na piasku. 

Za nami bambusowy bungalow, przed 
nami szumiące morze. Odpoczywamy 
po ciężkich styczniowych mrozach, 
dziewięciu godzinach lotu, dziesięciu 
godzinach spędzonych na dworcowym 
klepisku w Bombaju i dwunastu go-
dzinach w pociągu do Margao, stolicy 
stanu Goa. Jest ciepło, bezpiecznie, 
spokojnie. Ale wiem, że po tygodniu 
powiem: za ciepło, za spokojnie, za 
nudno. Więc już obmyślam plan dal-
szej podróży. Najpierw Rajasthan czy 
Sikkim? Przez Delhi czy przez Kalkutę? 
Pociągiem? Samolotem? Podróż koleją 
z Margao do Kalkuty trwa 44 godziny. 
Jestem wstrząśnięta: Indie są niewyob-
rażalnie wielkie. Takich odległości nie 
ma w żadnym kraju w zachodniej czy 
centralnej Europie. Po 40 godzinach jaz-
dy dojechałabym z Polski na południe 
Portugalii, mijając wiele krajów. A tu ta-
kie dystanse w obrębie jednej granicy!

Mamo, wiesz co mi się dzisiaj śni-
ło? Że wielka fala przykryła nasz 

domek... - moje plażowe rozmyślania 
przerywa 4 - letni syn Iwo. Jesteśmy w 
Indiach raptem miesiąc po gigantycz-
nym grudniowym tsunami, które do-
tknęło Indochiny. I już nie mogę spokoj-
nie patrzeć na morze. Następnego dnia 
pakujemy plecaki i wyruszamy w stronę 
wysokich gór.

Dwa miesiące na Indie to niewiele 
czasu. Decydujemy się z Radkiem 

na samolot do Kalkuty, a stamtąd ude-
rzyć na Sikkim. Jesteśmy dobrze przy-
gotowani na zimny klimat, a poza tym 
nic nas nie powstrzyma przed ujrze-
niem najwyższych wzniesień na Ziemi. 
Himalaje - to nawet brzmi dostojnie...

Kalkuta okazuje się koszmarnym 
miastem. Zasypana śmieciami, z 

których wyłaniają się zdeformowane 
ciała żebraków, z mnóstwem ludzi ży-
jących na ulicy - tu jedzących, myją-
cych się, piorących, załatwiających swe 
potrzeby fi zjologiczne, z potwornym 
smogiem robi na nas wręcz odpychające 
wrażenie. Do tego w głupi sposób na-
ciągnęli nas na kilkaset rupii w Kalighat 
Tempie, a w biurze turystycznym oszu-
kano, sprzedając bilety jednej z najniż-

szych klas w pociągu, a biorąc za to 
niebotyczną sumę kilku tysięcy rupii! 
Oczywiście zalewa nas fala wściekłości, 
gdy się o tym dowiadujemy na dworcu. 
Pomimo wielu wcześniejszych podróży 
po krajach trzeciego świata, przestróg 
znajomych będących już w Indiach, 
okazaliśmy się żółtodziobami. A pomy-
słowość Hindusów w wynajdywaniu 
sposobów na oszukiwanie gringos jest 
wprost imponująca. Jednak nauka nie 
idzie w las, do końca podróży bardzo 
pilnujemy swoich wydatków i zręcznie 
omijamy pułapki licznych pseudokapła-
nów, pseudourzędników, sprzedawców, 
czyścicieli uszu itp.

Darjeeling. Mieścina malowniczo 
położona na ponad 2 tys. metrów. 

Królestwo herbaty. Docieramy tu o świ-
cie, po kolejnych dwunastu godzinach w 
pociągu i kilku w autobusie. Wszystko 
spowite chmurami. Trochę błądzimy po 
wąskich uliczkach, ale jest za wcześnie 
na szukanie hostelu. Wchodzimy do 
pierwszej otwartej knajpki i... wielkie 
rozczarowanie: nie serwują herbaty! 
Poza tym śmiesznym incydentem bar-
dzo nam się tu podoba. Żadnych że-
braków czy naganiaczy hotelowych, 
cicho, w wyższej partii miasta więcej 
koni niż samochodów, rześkie powie-
trze, a dokoła jak okiem sięgnąć...hm, 
powinien rozciągać się cudny widok na 
Khangchendzongę (trzecia pod wzglę-
dem wysokości góra na Ziemi, 8598 
m n.p.m.) i parę innych szczytów. Ale 
wszędzie tylko chmury. Zamierzamy 
zostać w Darjeeling tydzień dla lep-
szej aklimatyzacji i załatwienia wiz do 
Sikkimu. Zatrzymujemy się w sympa-
tycznym, drewnianym hoteliku, gdzie 
okna wychodzą na wschód, a z tarasu 
obserwujemy krążące pod nami, ale nad 
chmurami ptaki. Jesteśmy przecież na 
zboczu himalajskiego pagórka...

Śpię jeszcze, gdy nagle słyszę odpi-
nany suwak mojego śpiwora. Radek 

bierze mnie na ręce i zanosi na taras. 
Najpierw pokazuje mi z prawej strony 
dalekie pasmo górskie - to Królestwo 
Bhutanu, potem obraca się i widzę z le-
wej strony majaczące na horyzoncie ko-
lejne szczyty - to Królestwo Nepalu. Ale 
już przeczuwam, że chce mi pokazać coś 

innego. Mam rację, obraca się jeszcze tro-
chę i moim oczom ukazuje się oświetlony 
delikatnym różem wschodzącego słoń-
ca, olbrzymi masyw Khangchendzongi 
wznoszący się nad miastem. Oto nasze 
Himalaje...

Góra ta towarzyszy nam przez 
najbliższych kilka tygodni. Po za-

bawach na plantacjach herbaty, space-
rach po najwyżej na świecie położonym 
ogrodzie zoologicznym , pobycie w cen-
trum dla uchodźców tybetańskich, zwie-
dzaniu licznych pagód, gdzie króluje 
symbol swastyki, wpisaniu się do księ-
gi pamiątkowej Muzeum Himalajów, 
pakujemy tylko jeden plecak (drugie 
plecy „zarezerwowane” na wszelki wy-
padek dla Iwo) i jedziemy - ściśnięci w 
siedemnaście osób w aucie przeznaczo-
nym na osiem - do granicy z Sikkimem. 
Jako że jesteśmy z dzieckiem, wybie-
ramy w miarę łatwy trekking śladami 
najstarszych świątyń tybetańskich. 
Pierwszego dnia idziemy 24 kilometry. 
Przemierzamy lasy bambusowe, z tru-
dem wydarte górom małe poletka na 
stokach; mijamy wodospady, wioski, 
gdzie domy wyglądają jak kurniki; z 
drżeniem nóg zostawiamy za sobą wi-
szące mosty. Po drodze spotykamy kilku 
wytrawnych, sądząc po wyposażeniu, 
globetrotterów, którym trochę rzedną 
miny, gdy widzą nas z czterolatkiem 
na tej samej trasie, co oni. Iwo dzielnie 
przebiera nóżkami, jednak bardziej go 
pociągają wszystkie kamyki, kwiatki, 
patyki, sznurek znaleziony na drodze. 
Wieczór się zbliża, a my mamy przed 
sobą jeszcze kilka ładnych kilometrów 
do schroniska. Mały nie rozumie, że w 
górach w pewnym momencie trzeba już 
tylko iść. Dobrze po zmroku zatrzymu-
jemy się przy jakichś chatkach, żeby 
wyciągnąć czołówkę i spróbować zapy-
tać się o drogę. Nie zdążyliśmy ściągnąć 
plecaka, gdy otoczyły nas cienie. Stoją 
dwa metry od nas. Radek szuka czołów-
ki, milczymy. Cienie podchodzą coraz 

bliżej. Zaczynają dotykać jasnych, nie-
spotykanych w tej części świata, włosów 
Iwo, wykręcają mu głowę, mężczyźni 
całują go, niektórzy obmacują nasz 
plecak. Próbuję zachować spokój, ale 
już drżącym głosem nakazuję Radkowi 
szybkie zebranie się. Wyruszamy, a 
za nami ciągnie cała wioska. Idą i idą, 
czasem są bliżej, czasem dalej, czasem 
milczą, wtedy słyszymy tylko oddechy i 
szuranie stóp, czasem coś cicho mówią, 
chichoczą. Iwo jakby wyczuwał nasz 
strach, dotrzymuje nam kroku, nic się 
nie odzywa. A mnie się przypomina hi-
storia młodej pary przyjaciół, studiują-
cych etnografi ę we Wrocławiu, których 
ukamienowali w jakiejś wiosce boliwij-
skiej. On zmarł na drodze, ona przeżyła, 
bo udała martwą. Tak, ludzie są tutaj 
przyjaźni, mili, bardzo uprzejmi. Ale 
byliśmy -- tak, jak ci naukowcy - obcy-
mi białymi wśród skośnookich górali, 
wysoko w górach, w wiosce, gdzie jesz-
cze nie dotarł prąd. Na dodatek nocą. A 
ciemności wyzwalają w człowieku złe 
żądze, pozwalają na więcej.

Do Trekkers Hut przy świętym jezio-
rze Khecheopalri docieramy około 

22, ryż z warzywami już dawno tak nam 
nie smakował, siedzimy jeszcze chwilę 
przy osmolonej kuchni, opowiadamy 
domownikom o naszych niepokojach na 
szlaku i padamy bez mycia się na łóż-
ka. Następnego dnia idziemy na bardzo 
miły spacer nad jezioro, które otoczone 
jest niezliczoną ilością modlitewnych 
chorągiewek i kadzideł. Po śniadaniu 
kierujemy się w stronę Yuksomu. Tutaj 
narobiliśmy sobie tylko smaku na wiel-
kie góry. To stąd wyruszają ekspedy-
cje z przewodnikami i całym górskim 
ekwipunkiem na jakach. No cóż, ani nie 
mamy tylu pieniędzy, ani specjalnego 
permitu ze stolicy Sikkimu, Gangtoku, 
no i jesteśmy z dzieckiem. Pocieszamy 
się: next time! Miejsce samo w sobie 
nieciekawe. Nawet świątynia jakaś taka 
żelbetonowa. Przez cały wieczór nie 

Monika Pilc
fotografi e ze zbiorów autorki

ma prądu, siedzimy przy kagankach. W 
jednej z trzech knajpek w wiosce pozna-
jemy parę Anglików, wypijamy z nimi 
butelkę rumu sikkimskiego i umawiamy 
się na spotkanie następnego dnia w ko-
lejnej wiosce na szlaku.

Tashiding okazuje się najprzyjem-
niejszym miejscem na trasie. Ma 

jedną uliczkę i kilkanaście domów. 
Położony jest na krawędzi góry, z której 
widok jest oszałamiający: daleko w dole 
srebrna nitka górskiego potoku, daleko 
w górze błyszcząca lodem, wiecznie 
„dymiąca” Kangchendzonga. Za miej-
sce w schronisku płacimy 40 rupii, czyli 
niecałe 3 złote. Do tej pory, biorąc pod 
uwagę wszystkie nasze podróże, jest to 
najtańsze lokum, cena nie przekracza 
nawet dolara. Uśmiechamy się z satys-
fakcją pod nosem, rekord pobity. Pokoje 
nie mają nawet drzwi, do niektórych 
łóżek można się dostać tylko wchodząc 
na inne, prysznic - rurka ze ściany na 
wysokości jednego metra. Ale jest we-
soło, spotykamy znajomych Anglików, 
którzy takie hostele określają jednym 
wyrażeniem: „the toilet fl ush once a 
week”. Wieczorem znów nie ma prądu, 
bo - jak nas poinformował właściciel - w 
wiosce odbywa się wesele i limit prądu 
został już wyczerpany. Kładziemy Iwo 
spać, a dla nas zaczyna się wyjątkowo 
długa noc, spędzona przy rumie i w to-
warzystwie „naszych” Anglików, weso-
łych Kanadyjczyków, Tybetańczyków i 
historyka - pisarza, też z Anglii, który 
ma matkę z Jamajki, a żonę z Tybetu. 
Zapraszamy do naszego grona właści-
ciela hostelu, który nieco rozumie po 
angielsku (po jakimś czasie jednak po-
jawia się awanturująca się żona i zapę-
dza go do domu). Opowieści o Tybecie, 
Sikkimie i Dalaj Lamie krążą do późna... 
Następnego dnia nie mam siły zwiedzać 
kolejnej świątyni, ponoć najpiękniej-
szej, ale leżącej trzy kilometry pod górę 
za Tashiding. Zostaję w wiosce, razem 
z Iwo. Dzięki temu „załapujemy się” 
na podział zarżniętego świniaka. Mam 
wrażenie, że zebrała się tu cała wioska. 
Wszystko odbywa się na szerokim ka-
wałku zardzewiałej blachy dachowej, 
ludzie kucają dokoła niej, krzyczą, wy-
machują maczetami, wchodzą butami 
na mięso, jedni ważą je w rękach, inni 
rzucają wybrane kawałki na pnie drzew 
i rąbią, wszędzie pełno psów. Patrzymy 
na to przedstawienie z zachwytem, ale 
cieszę się, że jesteśmy wegetarianami.

Nasz trekking kończymy w Pelling, 
gdzie doznaję olśnienia. Kolejna 

świątynia, do której ze wsi prowadzi 
kręta ścieżka pod górę. Na tę drogę trze-
ba zarezerwować sobie dwie godziny, 
więc zrywamy się z łóżek przed świtem. 
I oto siedzę przed kolorowym budyn-
kiem klasztornym, w powietrzu wibrują 
głosy mnichów, rozchodzą się dźwięki 
bębnów i trąb - to poranna msza. Słońce 
już wzeszło i swoimi promieniami do-
sięga zarówno Kangchendzongę, jak i 
mnie. Widzę ją jak na dłoni, poraża swo-
im ogromem, zdaje się, że jest bardzo 
blisko. Czuję przepływającą od niej ku 
mnie energię. Jestem tu, w Himalajach, 
w Sikkimie, razem ze swoją rodziną. 
To nic, że oni nie czują, jakie to jest dla 
mnie ważne, wymarzone, wyśnione, 
wyczekane. Radek robi zdjęcia, mały 
łobuz Iwo pomaga mnichom buddyj-
skim rozpalić ognisko przed świątynią, 
a ja płaczę ze szczęścia. Marzenia się 
spełniają.

W STRONĘ WYSOKICH GÓR
Gdzie docierają Pruszkowiacy...



POGLĄDY strona 11WPR 34 I Czerwiec  2008 I  www.gazetawpr.pl

Hanna Bakuła
  Winę za to, że coraz 
mniej się nam cokolwiek 
chce, można zrzucić na 
depresję wiosenną, podły 
klimat, starzenie się, albo 
ciążę piwną. Można, ale 
czy na pewno są to powo-
dy? Chyba nie wyłącznie.
Wiadomo, że ruch to zdro-
wie, ale z propagowaniem 
tej teorii słabo. Od czasu 
do czasu jakaś mądrala 
napisze, że się powinno 
ćwiczyć, albo zorganizu-
je bieg dookoła miasta, 
którego nikt nie kończy 
i tyle. Ścieżki rowerowe 
gdzieniegdzie i ciągle 
trzeba zsiadać, bo krawęż-
niki przy skrzyżowaniach 
nieprzystosowane, Niby 
zsiadanie to też ruch, ale 
jechanie przyjemniejszy. 
Poza tym nikomu nie 
przychodzi do głowy, że jeździć 
można i zimą, skoro na nartach 
się udaje i za zimno nie jest. 
Kina drogie i nie wszędzie są, te-
atry też drogie i trudno o miejsca. 
Wyjście dwuosobowe - bilety, coś 
do picia, pop-corn lub batoniki, to 
minimum stówa, na parę.
  W tej sytuacji naród zalega tanio 
przed telewizorem lub kompute-

Ciężki zad

rem z piwem. Baseny to wyśnio-
ny rarytas i też kosztowny, kluby 
do posiedzenia i poczytania tylko 
w dużych miastach, więc zostają 
przyjaciele, do których powinno 
się iść na piechotę dla zdrowia, 
a jedzie się samochodem, bo da-
leko. Dziwnym trafem koledzy 
zwykle mieszkają na drugim 
końcu miasta.

  Wtedy 50% pary nie 
może się napić wina do 
kolacji i tupie nóżką, 
spoglądając jak pies na 
drzwi. Taksówka nie 
wchodzi w rachubę, bo 
jest to poważny ubytek 
kasy tym bardziej, że do 
znajomych też nie idzie 
się z tzw. pustą ręką. W 
tej sytuacji zad robi się 
coraz cięższy i zostaje-
my w domu.
Nie będę pisała o pójściu 
na kolację do restauracji, 
bo to już finansowa ma-
sakra i idiotyczna ekstra-
wagancja w zestawieniu 
z domową zapiekanką 
i herbatką. Dziwnym 
trafem w innych kra-
jach jakoś się te wyjścia 
udają.    Może to jakaś 
lokalna epidemia nieru-

chliwości, zaprzeczenie naszego 
sposobu życia sprzed kilkunastu 
lat, gdzie wpadało się do znajo-
mych, choć na chwilę i jechało 
pekaesem na Mazury. Nie było 
to wygodne, ale zady mieliśmy 
lekkie jak puch, więc może 
warto przemyśleć obecną ich 
ciężkość i przystąpić do akcji 
„Lekki zad”.

  Moja babcia często wspominała z uśmiechem 
na ustach, jak jej dzieci (czyli moja mama i jej ro-
dzeństwo – w sumie 9 sztuk) szły na łąkę nazbierać 
świeżej lebiody (popularnego zielska, rosnącego do-
słownie wszędzie i zatruwającego życie ogrodnikom). 
Później podsmażały ów chwast na maśle i jadły z chlebem. 
O ile był. Najwyższe szczęście - dodać do tego jajko. O ile było. O wę-
dzonym boczku nie wspominam. Rarytas. Tego nie było. Buty zakłada-
ły tylko do szkoły i kościoła. Biegały po polach, chodziły po drzewach, 
bawiły się starym kołem od roweru i patykiem. Lalka? Była, i owszem. 
Porcelanowa - siedziała wystrojona za szybką na komodzie.
  Moja mama czasem wspomina, jak oglądając bajkę „Jacek i Agatka” 
w jedynym w Polsce kanale telewizyjnym, zajadałyśmy (czyli ja i moje 
siostry - w sumie 4 sztuki) suchary bieszczadzkie, twarde, niesłodkie, z 
kminkiem. Wieczorny program dla dzieci trwał 10 minut, w niedzielę fuli 
wypas - cała godzina Teleranka! Mebelki dla lalek robiłyśmy z pudełek 
po lekach czy zapałkach. Spędzałyśmy długie godziny wspólnie klejąc 
je, wykładając kawałkami materiałów, dorysowując rzędy kolorowych 
książek na półkach i klamki szufl adom. Opakowanie po Vibovicie w 
naszych rękach zamieniało się w łoże z baldachimem, żółty pionek do 
gry planszowej w lampkę nocną. Zabawa była przednia!
  Dziś stanęłam na środku pokoju i niczym wir wodny zaczęłam się krę-
cić wokół własnej osi. Oto mój dom. Na dywanie wśród klocków, pla-
stikowych dinozaurów, spidermenów, actionmenów i batmanów siedzi 
syn (sztuk - 1), co chwila rzuca okiem na bajkę w jednym z wielu dzie-
cięcych kanałów TV. Powiem mu, żeby jutro, po wyjściu z przedszkola, 
zdjął buty i boso wrócił do domu. Zaproponuję mu ulepienie Plastusia, 
żeby miał się czym bawić. Inaczej: żeby miał się Z KIM bawić. Przy 
stole mąż, siedzi wpatrzony w migający ekran kompa. Zdaje się, że 
przedmiot ten jest mu niezbędny do życia. Poproszę go, żeby nazrywał 
lebiody na kolację.                                                                                MP

LEBIODA 
Z JAJKIEM
Monika Pilc

Debiut w WPR

Pewien mądry człowiek 
powiedział mi kiedyś, że 
próżność jest naszym wrogiem. 
Podstępnym wrogiem 
niszczącym nasze ja. Lecz gdzie 
przebiega granica pomiędzy 
próżnością a dumą z własnych 
ambicji? Linia rozdzielająca 
te dwa pojęcia jest bardzo 
cienka i chciałabym wiedzieć, 

kiedy radość mająca źródło we 
własnych sukcesach przekracza 
barierę, wkraczając na rewir 
zastrzeżony dla próżności.

 Znaczenie pojęcia ”próżność” 
różni się nie tylko pomiędzy 
poszczególnymi osobami, 
ale i pomiędzy krajami. 
Sama zauważam dużą 
różnicę pomiędzy północną 
i południową Europą. W 
Szwecji, gdzie się wychowałam, 
próżność i samochwalstwo bez 
wątpienia uważane jest za coś 
mało przystojnego. Jest wręcz 
tak mało eleganckie, że dla 
ułatwienia życia mieszkańcom 
północnych krańców Europy 
stworzono niepisane prawo, 
tzw. prawo Janty (Jantelagen) 
powstrzymujące Skandynawów 
od przesadnego mówienia 
o własnych osiągnięciach i 
posiadanych talentach.  Spisane 
w Danii przez norweskiego 
pisarza Aksela Sandemose 
dziesięciopunktowy kodeks 
postępowania przedstawia 
między innymi takie oto 
postulaty:

• Niech ci się nie wydaje, że jesteś 
kimś ważnym.
• Niech ci się nie wydaje, że jesteś 
mądrzejszy od innych.
• Niech ci się nie wydaje, że 
ktokolwiek się tobą interesuje.

Jakże inaczej wyglądają to wszystko 
na południu Europy, zwłaszcza 
w Grecji, gdzie najważniejsza 
bez wątpienia jest imponująca 
prezentacja własnej osoby. Życie, 
w szczególności zaś rynek pracy 
są wymagającymi sędziami i bez 
umiejętności marketingu własnej 
osoby karierę łatwo można zakończyć 
na ulicy z żebraczą puszką w ręku i 
napisem „Wspomóżcie biednego”.

 W ogóle życie samo w sobie jest 
ostrym wyzwaniem i nie należy 
szczędzić na staranności przy 
wyborze profi lu, który ma być 
eksponowany dla ogółu, jako 
że wielokroć opakowanie bywa 
znacznie ważniejsze od tego, 
co się w nim kryje. Starczy się 
trochę zastanowić, by zrozumieć 
obowiązującą w tym wszystkim 
logikę. Podobnie jak w świecie 
zwierząt, gdzie obowiązuje 
tak zwane prymitywne „prawo 
dżungli”, słabsi bezlitośnie 
spychani są na margines, ustępując 
miejsca silniejszym. Każda kolejne 

pokolenie stąpające po tej ziemi 
napotyka na ustawianą coraz wyżej 
poprzeczkę. Dzisiejsi wchodzący 
na rynek pracy młodzi ludzie 
prócz ojczystego powinni znać 
bezbłędnie angielski, trzy-cztery 
języki obce w tym chętnie chiński, 
mieć porównywalne z Bilem 
Gatesem umiejętności w dziedzinie 
komputerów, adnotację w CV o 
ukończeniu specjalistycznych 
studiów wyższych, jednocześnie 
trzeba być prymusem w nauce, 
chefem w miejscu pracy i aniołem 
w domu. Czy wspomniałam, że 
wymienione powyżej to zaledwie 
obowiązkowe i podstawowe 
wymagania?

 Wracając jednak do oczywistości 
stulecia. Moim zdaniem zadziwiające 
jest, jak wielkie różnice zauważyć 
można w mentalności i zasadach 
postępowania poszczególnych 
narodów. To było właśnie to, co mnie, 
ledwie osiemnastoletnią dziewczynę 
ze Szwecji dziwiło najbardziej, kiedy 
postanowiłam osiąść na stałe w Grecji. 
Przywykła do północnego chłodu 
w obyczajach, gdzie mówić o sobie 
należało jak najrzadziej i najciszej, 
znalazłam się nagle w otoczeniu 
wymagającym nie tylko głośnego, 
ale wręcz krzykliwego informowania 
o swoim niezwykle ważnym i 

niezbędnym dla świata istnieniu.
 Odnoszę wrażenie, że 
najbliżsi sąsiedzi próżności, 
to powierzchowność, płytkość 
stosunku do życia oraz zbyt 
mały dystans do samego siebie. 
Jednak gdzie przebiega granica? 
Na ile można cieszyć swoimi 
osiągnięciami? Na ile dumy 
z własnej osoby można sobie 
pozwolić? Z jaką surowością można 
oceniać zawartość po opakowaniu?

 Jeśli na przykład dając z siebie 
wszystko, zdołaliśmy po latach 
wysiłków dopiąć wymarzonego 
celu; jeśli w radości i uniesieniu z 
tego powodu zdarzy się nam rozstać 
na jakiś czas z obiektywizmem 
i dystansem do siebie oraz 
własnych osiągnięć – czy można 
wówczas pozwolić sobie na chwilę 
beztroskiego bujania w obłokach, 
czy też natychmiast trzeba zarzucać 
kotwicę przytwierdzającą nas 
na powrót do szarocodziennej 
rzeczywistości i skromnego 
milczenia o sobie? Czy koniecznie i 
bez wahania należy się zastosować 
do siódmego z dziesięciu 
„przykazań” zawartych w Prawie 
Janty: „Niech ci się aby nie wydaje, 
że cokolwiek potrafi sz”?

Próżność i powierzchowność 
– wrogowie czy przyjaciele?

Debiut w WPR

Bella Papadopoulou Dobrowolska

Tłumaczenie ze szwedzkiego
AND

- dziewiętnastoletnia dziewczyna w 
której żyłach płynie bardzo polska 
krew. 
 
   Bella urodziła się w Goeteborgu, w 
pol skiej rodzinie. Wychowywała się 
i pobiera ła edukację w Szwecji. Los 
sprawił, że znalazła się w Grecji i tu 
odnalazła swój nowy dom... 
Mieszka i studiuje w Salonikach. 
Ojcem Belli jest zna ny nie tylko 
w polonijnych kręgach publicysta 
i pisarz - Andrzej Niewinny-
Dobrowolski. (którego opowiadania 
kilkakrotnie publikowaliśmy na 
naszych łamach) Tym bardziej więc 
nie dziwi, że wyrosła w „tradycji 
pióra” córka - dziś stu dentka 
dziennikarstwa na Uniwersytecie 
Arystotele sa w Salonikach - 
kontynuuje rodzinną tradycję. 
Publikuje artykuły w kilku krajach 
Europy po szwedzku, grecku i 
angielsku (dodajmy, że Bella mówi 
płynnie pięcioma językami a uczy 
się kolejnych dwóch...). 
  Poniższy tekst powstał specjalnie 
dla Czytelników WPR. 
Tłumaczenie z języka szwedzkiego: 
Andrzej Niewinny Dobrowolski. 

Bella Papadopoulou Dobrowolska



cyjne promocje oraz możliwość 
uzyskania kredytu na preferen-
cyjnych warunkach. Możliwość 
uzyskania kluczy do własnego 
mieszkania w ten sposób jest 
dostępna każdej zainteresowanej 
osobie. Dzięki współpracy z BRE 
Bankiem, jednym z  najlepszych 
i najbardziej wymagających ban-
ków na rynku fi nansowym, gwa-
rantujemy kupującym 100 % bez-
pieczeństwo transakcji.

Cena 5495 zł brutto/m2  za każ-
de mieszkanie - bez dodatkowych 
opłat i indeksacji.

    O tym, jak świadczymy nasze 
usługi, przekonajcie się Państwo 
sami.

Biuro Sprzedaży
ul. Przyokopowa 43
01-208 Warszawa

tel. kom.: 600 320 321
tel. (022) 642 50 01
fax. (022) 642 46 43

biuro@familijnydom.pl, 
www.familijnydom.pl 

Joanna Boruta
Familijny Dom Sp. z o.o. 

Dyrektor Sprzedaży i 
Marketingu

       Eksperci 
Meritum Nieruchomości
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    Ożarów położony jest w powiecie 
Warszawskim Zachodnim na Nizi-
nie Błońskiej, znajduje się w cen-
trum Województwa Mazowieckie-
go, a przez gminę przebiega szlak 
drogowy Warszawa - Poznań, oraz 
trakt kolejowy Warszawa – Berlin. 
Od strony wschodniej graniczy z 
warszawskim Bemowem i Ursu-
sem, bliskość ze stolicą oraz dosko-
nała komunikacja (autobusy ZTM, 
pociągi PKP, autokary PKS oraz 
busy) stanowią ogromny jej atut. 

    Inwestorzy oraz fi rmy deweloper-
skie już jakiś czas temu dostrzegły 
potencjał drzemiący w tym mieście 

Moda na Ożarów Mazowiecki

Ożarów Mazowiecki to miasto i gmina, która dzięki staraniom władz samorządowych 
gminy o to by stała się przyjazna mieszkańcom, atrakcyjna dla wszelakiej działalności 
gospodarczej - małych i średnich fi rm oraz dużych przedsiębiorstw, dla których została 
stworzona Specjalna Strefa Ekonomiczna, zaczyna cieszyć się coraz większym zaintereso-
waniem potencjalnych mieszkańców jak również inwestorów krajowych i zagranicznych.  

i pomału rozpoczęły proces skupo-
wania ziem, by móc rozpocząć w 
tym mieście swoje inwestycje.

  Ich zamierzeniem jest budowa 
kameralnych, zamkniętych osiedli 
mieszkaniowych, gdzie budynki 
będą niskie lecz zawierające wszel-
kie udogodnienia takie jak: winda, 
podjazdy dla wózków, garaże pod-
ziemne, miejsca zabaw dla dzieci 
czy punkty usługowe dla mieszkań-
ców. W miejscach, gdzie plan zago-
spodarowania przestrzennego prze-
widuje zabudowę jednorodzinną 
będą powstawały zamknięte osiedla 
domków w zabudowie wolnostoją-

cej, bliźniaczej bądź szeregowej. 

     Z badań marketingowych prze-
prowadzonych dla jednej z fi rm 
developerskich z kapitałem zagra-
nicznym wynika, że najbardziej 
poszukiwane są mieszkania dwupo-
kojowe, które cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem młodych mał-
żeństw oraz par, a także studentów, 
dla których rodzice decydują się na 
zakup mieszkania na okres studiów 
w stolicy. Ważnym argumentem 
przy podejmowaniu decyzji o za-
kupie takiego mieszkania jest: za-
mknięta kuchnia, pomieszczenie 
na garderobę, balkon lub taras jak 

również miejsce postojowe w gara-
żu czy na terenie osiedla. 

    Mieszkania trzy i czteropokojowe 
najczęściej kupują rodziny z dzieć-
mi. Z myślą o najmłodszych miesz-
kańcach Ożarowa powstały przed-
szkola, nowa szkoła podstawowa i 
gimnazjum, na terenie których wy-
budowano pływalnię miejską, gdzie 
odbywają się lekcje wychowania 
fi zycznego pod okiem wykwali-
fi kowanych instruktorów i ratow-
ników. Zespół kąpielowy tworzą: 
basen sportowy, do nauki pływania 
oraz zespół basenów rekreacyjnych, 
gdzie dodatkową atrakcją jest ryn-
na wodna. Dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych powstały w Ożaro-
wie kluby sportowe Ożarowianka i 
Ambra.

   Z badań wynika również, iż spo-
rym zainteresowaniem cieszą się 
mieszkania jednopokojowe, które 
kupowane są najchętniej przez tak 
zwanych singli lub starsze osoby 
samotne, dla których mieszkanie w 
domu jednorodzinnym lub w dużym 
mieszkaniu staje się zbyt uciążliwe i 
kosztowne w utrzymaniu.

  Ożarów jest atrakcyjny nie tylko 
dla inwestorów i deweloperów, ale 
również dla osób prywatnych, któ-
re marzą o domku z ogródkiem. 
Gmina uchwaliła plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla miasta i 
gminy Ożarów, dzięki czemu skró-
cił się czas oczekiwania i procedura 
związana z uzyskaniem pozwoleń 

na budowę.  Wychodząc naprzeciw 
przyszłym i obecnym mieszkań-
com oraz inwestorom, większość 
dokumentów w Urzędzie Gminy i 
Starostwie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, takich jak np.: wypis 
i wyrys z rejestru gruntów, mapę sy-
tuacyjną działki  można uzyskać od 
ręki, jak również można na miejscu 
uzyskać informację na temat  prze-
znaczenia danego terenu w planie 
zagospodarowania przestrzennego.

   Z chwilą zatwierdzenia planu za-
gospodarowania przestrzennego, 
ziemia rolna została podzielona 
na działki budowlane, które two-
rzą mini osiedla dla których gmina 
planuje rozwój infrastruktury tech-
nicznej związanej z pełnym skana-
lizowaniem gminy, budową oczysz-
czalni, w tym przydomowych oraz 
rozwinięcie systemu gospodarki 
odpadami, jak również budowę ga-
zociągu i sieci wodociągowej. Gmi-
na podejmie działania zapewniające 
zachowanie ładu przestrzennego i 
estetycznego na swoim terenie.

    Gmina Ożarów Mazowiecki 
wykorzystując potencjał związa-
ny z położeniem geografi cznym i 
atrakcyjnością dla lokowania w niej 
inicjatyw biznesowych oraz osadni-
ctwa staje się miejscem gdzie warto 
mieszkać, pracować i inwestować, 
a także wypoczywać.

    Działamy według standardów 
sprawdzonych i uznanych w Eu-
ropie. My nie ustalamy cen nie-
ruchomości według danych kon-
kurencji, lecz liczymy faktyczne 
koszty inwestycji.  Dzięki stoso-
wanej przez nas niskiej marży, 
wieloletniemu doświadczeniu w 
budownictwie, współpracy ze 
sprawdzonymi dostawcami ofe-
rujemy klientom dobrą jakość 
w atrakcyjnej, niskiej cenie. 
Atrakcyjność naszych budyn-
ków wynika również z jakości 
wykorzystywanych do budowy 
materiałów, zastosowania nowo-
czesnych rozwiązań i różnorod-
ności oferty. 

SOLIDNIE I Z WYOBRAŹNIĄ
Jesteśmy firmą dewelo-
perską  pracującą z myślą 
o klientach, którym za-
kup wymarzonego miesz-
kania utrudniają nie-
przyjazne warunki ryn-
kowe a przede wszystkim 
- wysokie i nadal rosnące 
ceny nieruchomości na 
rynku pierwotnym. 

    Obecnie oferujemy inwestycję 
„Bliski Pruszków”. Wyróżnia 
ją m.in. dogodna lokalizacja: 
5 minut pieszo do stacji PKP i 
SKM w Pruszkowie; dojazd do 
centrum Warszawy to jedynie 
20 minut.

   Nasza propozycja to kameral-

ny budynek z 23 mieszkaniami 
w niskiej trzypiętrowej zabudo-
wie. Do wyboru są funkcjonal-
nie zaprojektowane mieszkania 
2,3,4-pokojowe z balkonami, o 
powierzchni od 37 do 80  m2.  
Miejsca postojowe zaplanowano 
w garażu podziemnym, którego 
wykup nie jest obowiązkowy.

    Zastosowane w naszej inwe-
stycji dobrej jakości materiały 
budowlane zapewniają komfort 
mieszkania, co sprzyja budowa-
niu harmonii rodzinnej i zacho-
waniu niezbędnej intymności. 

    Przygotowaliśmy dla Państwa 
specjalną ofertę cenową, atrak-
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Posiadłość położona w niezwykle uroczym miejscu. 
Rezydencja w układzie przestrzennym, składająca 
się z budynku głównego i wkomponowanego dużego 
garażu. Wszystkie media miejskie. Miejsce bardzo 
ciche i spokojne. W sąsiedztwie również atrakcyjne 
eleganckie domy.

Cena: 2 600 000 PLN Pow.: 331/2732 m2

Nadarzyn 392/98/ODS

Bardzo ładny jednorodzinny dom na pięknie duzej 
dzialce. Dom wykończony materiałami wysokiej 
jakości i bardzo przytulnie urządzony. Garaż na dwa
samochody. W sąsiedztwie nowe domy  
jednorodzinne. Nieopodal domu rzeczka oraz tereny
rekreacyjne.

Cena: 1 500 000 PLN Pow.: 132/1500 m2

Żabia Wola 412/98/ODS

Przepięknie urządzony, luksusowy dom na cichym, 
strzeżonym osiedlu. Posiada wszystko to, co jest  
niezbędne do szczę.cia, wygody i relaksu: 2 kominki, 
3 łazienki, stół bilardowy, ogromną  piżarnię, garaż 
na 2 samochody oraz wiele innych przydatnych 
pomieszczeń.

Cena: 1 890 000 PLN Pow.: 290/1200 m2

Nadarzyn 391/98/ODS

Przepiękny dom wolnostojący usytuowany w spokojnej 
zielonej okolicy. Dom parterowy z użytkowym 
poddaszem z garażem w bryle budynku, wykończony z 
bardzo dobrej jakości materiałów oraz wyposażony w
najwyższej jakości urządzenia techniczne. Bardzo 
ładnie zagospodarowana działka.

Cena: 1 145 000 PLN Pow.: 168/2000 m2

Grodzisk Maz. 389/98/ODS

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

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

Piastów 268/98/ODS

Działka w okolicach Jaktorowa w sąsiedztwie domów 
jednorodzinnych, położona w drugiej lini zabudowy. 
Według studium uwarunkowań możliwość zabudowy 
domu jednorodzinnego, w trakcie uchwalania PZP. 
Media: prąd, woda, gaz do podłączenia ok 50m, 
kanalizacja w planach gminy.

Cena: 216 000 PLN Pow.: 3000 m2

Jaktorów 2/201/ODzS

Działka budowlana położona blisko kolejki WKD
Okrężna graniczy z rzeką Rokitnicą, położona w
sąsiedztwie domów jednorodzinnych w bardzo 
spokojnej zielonej okolicy. Media: prąd, woda do
podłączenia przy działce, gaz oraz kanalizacja w
drodze asfaltowej w odległości ok 50m

Cena: 790 000 PLN Pow.: 3613 m2

Grodzisk Maz. 1125/98/ODzS

Działka siedliskowa o pow. 12000m, położona około 
3km od Żabiej Woli, dojazd do działki drogą 
asfaltową, niedaleko przystanek PKS oraz szkoła. 
Dobry dojazd do Warszawy. Media: woda, prąd, 
telefon. Cena z 56zł/m2

Cena: 673 000 PLN Pow.: 12 000 m2

Żabia Wola 1121/98/ODzS

Bardzo ładna działka w kształcie trapezu, położona w
kompleksie działek pod zabudowę jednorodzinną z 
aktualnym pozwoleniem na budowę. Wszystkie 
media w ulicy. Teren objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. CENA DO
NEGOCJACJI !!!

Cena: 395 000 PLN Pow.: 1570 m2

Grodzisk Maz. 1117/98/ODzS

Działka rolna położna w spokojnej zielonej okolicy w
sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Działka z 
możliwo.cią zabudowy, posiada media miejskie takie 
jak: prąd oraz woda przy drodze asfaltowej. Wymiary 
26 x 210. Atrakcyjna cena 21zł/m2!

Cena: 111 000 PLN Pow.: 5400 m2

Baranów 1112/98/ODzS

Działka położona w centrum Chylic Kolonia z 
domkiem z lat 40-tych do remontu lub rozbiórki. Prąd 
i gaz na posesji, woda ze studni- wodociąg miejski w
ulicy. Kanalizacja w trakcie realizacji. Wymiary 25 x 
100. Blisko szkoła, ośrodek zdrowia, posterunek 
policji.

Cena: 256 000 PLN Pow.: 2556 m2

Jaktorów 1061/98/ODzS

Ładne przestronne mieszkanie, gustownie 
wykończone. Balkon słoneczny z widokiem na 
bardzo ładnie zagospodarowany ogród z placem 
zabaw dla dzieci. Osiedle strzeżone całodobowo. 
Bardzo spokojna okolica, sklepik na osiedlu, blisko 
szkoła. Księga wieczysta.

Cena: 705 000 PLN Pow.: 80 m2

Warszawa/Włochy 840/98/OMS

Komfortowo urządzone, dwukondygnacyjne 
mieszkanie położone na cichym zamkniętym osiedlu 
blisko centrum. Kuchnia z wyposażeniem, salon z 
kominkiem, pokój kąpielowy z jacuzzi, pokój kawowy 
z barkiem, dwie duże sypialnie, jedna z dodatkową 
łazienką, gabinet, garderoba.

Cena: 985 000 PLN Pow.: 178 m2

Grodzisk Maz. 826/98/OMS

Trzypokojowe, ładne mieszkanie na zamkniętym 
osiedlu w centrum miasta z balkonem. Brama 
wjazdowa na pilota, domofon. Miejsce parkingowe i
piwnica przynależne do lokalu w cenie. Na osiedlu 
bardzo dużo zieleni, jest też zadbany i ładny plac 
zabaw dla dzieci.

Cena: 355 000 PLN Pow.: 53 m2

Grodzisk Maz. 13/201/OMS

Ładne, przestronne i zadbane mieszkanie, usytuowane 
na wysokim parterze w budynku z cegły. Bardzo dobra
lokalizacja względem sklepów, szkoły i innych 
użyteczności. Niedaleko od budynku przystanek linii 
autobusowej łączący Pruszków z Warszawą. Do stacji 
PKP i WKD ok 20min. Niski czynsz.

Cena: 365 000 PLN Pow.: 52 m2

Pruszków 618/98/OMS

Mieszkanie ładne i starannie wykończone z odzielną 
kuchnią- gotowe do wprowadzenia, położone w
cichej i spokojnej okolicy. Meble kuchenne robione 
na zamówienie w cenie, w jednym z pokoi szafa typu 
Komandor, w przedpokoju pawlacze i szfa wnękowa. 
Budynek niski z 2001r. z cegły.

Cena: 497 000 PLN Pow.: 68 m2

Pruszków 655/98/OMS

Wygodne, przestronne, zadbane mieszkanie, które 
dzięki przeróbkom architektonicznym posiada
wyjątkową funkcjonalność i stwarza duże możliwości 
adaptacyjne. W przedpokoju i sypialni znajdują się
szafy wnękowe. Komunikacja: autobus, PKP/SKM 
ok. 15 min marszu, przystanek WKD ok 20 min.

Cena: 383 000 PLN Pow.: 60 m2

Pruszków 611/98/OMS

Bardzo ładna działka budowlana, położona w 
kompleksie kilkunastu działek w cichej i spkojnej 
okolicy. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy 
jest pod budowę domu jednorodzinnego. Jest 
możliwość podłączenia się do wodociągu oraz 
kanalizacji. Brak gazu. Wymiary 28 x 38. 

Cena: 154 000 PLN Pow.: 1014 m2

Jaktorów 1051/98/ODzS

Mieszkanie czteropokojowe, pięknie urządzone z 
wykorzystaniem doskonałych materiałów 
wykończeniowych. Wstawiono nowe drewniane okna, 
nowe drewniane drzwi wewn., marmur na podłodze w
przedpokoju. W cenie mieszkania wszystkie meble 
oraz sprzęt AGD. Piwnica + schowek na półpiętrze.

Cena: 475 000 PLN Pow.: 72,4 m2

Pruszków 806/98/OMS

Atrakcyjny dom położony w bezpośrednim 
sasiedztwie lasusarny, zające i bażanty należą do
stałego elementu krajobrazu. Otoczony dużym, 
zadbanym, świetnie zaranżowanym ogrodem ze 
sztucznym zbiornikiem wodnym. Część domu jest do
wykończenia. Dobry dojazd do W-wy.

Cena: 1 240 000 PLN Pow.: 3200 m2

Żabia Wola 9/201/ODS
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Wybierajmy wiarygodne biura 
podróży

 Najważniejsze jest ustalenie, czy 
biuro podróży działa legalnie, tzn. 
czy zostało wpisane do rejestru 
organizatorów turystyki i pośred-
ników turystycznych. Informację 
możemy uzyskać w Centralnej 
Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Pośredników Turystycznych pod 
adresem internetowym: http://tury-
styka.crz.mg.gov.pl. Warto jest rów-
nież zapoznać się z opiniami osób, 
które skorzystały już z usług danego 
biura. Opinie takie znajdziemy bez 
problemu na różnego typu forach in-
ternetowych o tematyce turystycznej. 

Oferta turystyczna

 Przed podpisaniem umowy należy 
dokładnie przestudiować ofertę, a tak-
że informacje zawarte w broszurach, 
folderach i katalogach. Zwróćmy 
szczególną uwagę na: 
1. cenę – jeżeli jest w obcej walucie, 
musimy uzyskać informację, we-
dług kursu jakiego banku jest prze-
liczana na złotówki i z którego dnia, 
tj. dnia wpłaty zaliczki czy wpłaty 
ostatecznej kwoty; czy cena obej-
muje wszystkie usługi, czy tylko 
niektóre z nich, i które? – za które 
usługi będziemy musieli zapłacić na 
miejscu? 

2. położenie hotelu – gdzie tak na-
prawdę jest usytuowany – tuż przy 
plaży czy przy ruchliwej ulicy w 
centrum miasta, a może przy lotni-
sku? 

3. kategorię hotelu – nie ma jed-
nolitych standardów kategoryzacji 
obiektów hotelarskich, trzy gwiazd-
ki w różnych krajach mogą ozna-
czać co innego; poprośmy zatem o 
podanie wyposażenia danego hotelu 
oraz pokoju; 

4. wyżywienie – czy posiłki będą 
serwowane w restauracji hotelowej, 
czy np. otrzymamy talony do sieci 
restauracji samoobsługowych. 

Sprawdzenie powyższych informacji 
jest o tyle ważne, że informacje te 
podane w ofercie pod pewnymi wa-
runkami mogą stanowić treść umo-
wy o świadczenie usług turystycz-
nych, co w konsekwencji może 

Ekspert radzi: Umowy o świadczenie usług turystycznych

Zbliża się sezon wakacyjny. Wielu 
z nas zapewne wybierze się na wy-
poczynek korzystając z usług biur 
podróży. Co powinniśmy wiedzieć 
podpisując umowę o świadczenie 
usług turystycznych? Jak ustrzec się 
przed nieuczciwymi biurami podró-
ży? Jakie są nasze prawa w przy-
padku wadliwie wykonanej usługi 
turystycznej?

prowadzić do odpowiedzialności 
biura podróży, jeżeli okaże się, że 
wykonanie usługi turystycznej na-
stąpiło niezgodnie z informacjami 
przedstawionymi w ofercie. 

Co powinna zawierać umowa z 
biurem podróży?

 Przede wszystkim musi być zawarta 
na piśmie i powinna dokładnie okre-
ślać m. in.: 
1. organizatora usługi turystycznej i 
numer jego wpisu do rejestru oraz 
numer identyfi kacji podatkowej 
(NIP), a także imię i nazwisko oraz 
pełnioną funkcję osoby, która w 
jego imieniu umowę podpisała; 

2.  miejsce pobytu lub trasę wy-
cieczki;

3.  czas trwania imprezy turystycz-
nej; 

4.  program imprezy turystycznej 
obejmujący rodzaj, jakość i terminy 
oferowanych usług;

5.  cenę imprezy turystycznej wraz 
z wyszczególnieniem wszelkich 
koniecznych należności, podatków 
i opłat, jeżeli nie są one zawarte w 
cenie, oraz wyraźne sformułowanie 
okoliczności, które mogą spowodo-
wać podwyższenie ceny; 

6.  rodzaj i zakres ubezpieczenia tu-
rystów oraz nazwę i adres ubezpie-
czyciela;

7.  sposób zgłaszania reklamacji 
związanych z wykonywaniem usług 
przez organizatora lub osobę z nim 
współpracującą wraz z podaniem ter-
minu zgłaszania takich reklamacji;

Jednostronne podwyższenie 
ceny wycieczki przez biuro 

podróży

 W zasadzie cena ustalona w umo-
wie nie może być podwyższona. 
Organizator może w wyjątkowych 
przypadkach podwyższyć cenę, jeżeli 
taką możliwość przewiduje umowa 
oraz udokumentuje w postaci kalku-
lacji wpływ jednej z następujących 
okoliczności na podwyższenie ceny: 
wzrost kosztów transportu, wzrost 
kursów walut, wzrost opłat urzędo-
wych, podatków lub opłat należnych 
za takie usługi, jak: lotniskowe, zała-
dunkowe lub przeładunkowe w por-
tach morskich i lotniczych. Jednakże 
w okresie 20 dni przed datą wyjazdu 
cena ustalona w umowie nie może 
być podwyższona, bez względu na 
okoliczności. 

Wadliwe wykonanie usługi tu-
rystycznej 

 Zdarza się, że „na miejscu” okazuje 
się, że nie do końca wszystko wyglą-
da tak jak to nam przedstawiano. Z 
reguły zdjęcia w katalogach nie odda-
ją rzeczywistości, są bardziej koloro-
we i przedstawiają hotel, do którego 
zmierzamy, z najładniejszej perspek-
tywy. Dlatego należy zwrócić uwagę 
na informacje pisemne dotyczące 
infrastruktury hotelowej zawarte w 
ofercie, katalogach, czy też samej 
umowie. Jeżeli w rzeczywistości nie 
będzie ona odpowiadała opisowi po-
danemu nam przed wyjazdem, mamy 
prawo żądać, aby przeniesiono nas do 

takiego hotelu, który będzie zgodny 
z opisem. W razie odmowy możemy 
żądać od organizatora turystyki obni-
żenia ceny imprezy. 

 Zdarza się również, że „na miejscu” 
wykonawca usługi nie realizuje wa-
runków umowy z biurem podróży. 
Jeżeli podpisaliśmy umowę, która 
gwarantowała nam bezpłatne korzy-
stanie z różnego typu atrakcji (np. 
korty tenisowe, basen, czy tez siłow-
nia) lub udogodnień (np. open bar), 
a „na miejscu” okazało się, że za te 
atrakcje lub udogodnienia musimy 
płacić oddzielnie, to możemy wów-
czas domagać się od organizatora 
odszkodowania. Jak skutecznie wy-
egzekwować zwrot wszelkich kosz-
tów? Wystarczy zbierać rachunki za 
korzystanie z atrakcji i udogodnień, 
a następnie przedstawić je organiza-
torowi z żądaniem zwrotu uiszczo-
nych w związku z tymi rachunkami 
pieniędzy. 

 Za każdym razem, gdy stwierdzimy, 
że usługa turystyczna wykonywana 
jest wadliwie, należy niezwłocznie 
zgłosić reklamację organizatorowi 
wycieczki oraz wykonawcy usługi 
turystycznej. Umowa musi okre-
ślać sposób oraz termin zgłaszania 
reklamacji. Co ważne, pilot wy-
cieczki ma obowiązek potwierdzić 
przyjęcie reklamacji. Jeżeli jej nie 
załatwi po naszej myśli, musi ją 
niezwłocznie przekazać organizato-
rowi turystyki. Organizator turysty-
ki powinien pisemnie ustosunkować 
się do reklamacji w terminie 30 dni 

Obowiązki organizatora

od dnia zakończenia imprezy tury-
stycznej, a gdy zgłaszamy reklama-
cję po zakończeniu imprezy – w ter-
minie 30 dni od jej złożenia. Brak 
odpowiedzi w terminie powoduje 
uznanie reklamacji za uzasadnio-
ną. Organizator turystyki ma wtedy 
obowiązek załatwienia jej zgodnie z 
naszym żądaniem.

Wbrew obiegowym opiniom gło-
szonym przez nieuczciwe biura po-
dróży prawo zgłoszenia reklamacji 

wadliwej usługi turystycznej przy-
sługuje również w przypadku tzw. 
wycieczki last minute. Jeżeli biuro 
podróży nie wypełnia warunków 
umowy, to musi za to odpowiadać 
niezależnie czy dotyczy to zwykłej 
wycieczki, czy też oferty specjal-
nej. 

· Bez względu na okoliczności organizator podróży nie może 
podwyższyć ceny w okresie 20 dni przed datą wyjazdu (art. 17 
ust. 2  Ustawy)
· Jeżeli wyposażenie hotelu nie będą odpowiadać opisowi 
podanemu nam przed wyjazdem, mamy prawo żądać, aby 
przeniesiono nas do innego hotelu zgodnego z opisem (art. 16a 
Ustawy).
· Jeżeli na miejscu stwierdzimy, że usługa turystyczna jest 
wykonywana wadliwie, powinniśmy niezwłocznie zgłosić 
pisemną reklamację pilotowi wycieczki lub rezydentowi. Ma on 
obowiązek potwierdzić przyjęcie reklamacji, a sam organizator 
wyjazdu musi w ciągu 30 dni ustosunkować się do niej. Jeśli 
tego nie zrobi reklamacja uważana jest za przyjętą (art. 16b oraz 
20 ust. 4 i 6 Ustawy).
· Reklamacje można również zgłaszać do tzw. wycieczek „last 
minute” (art. 16b Ustawy)
· Jeżeli z jakiegoś powodu nie możemy pojechać na wykupioną 
wycieczkę możemy przenieść wszystkie prawa oraz obowiązki 
wynikajace z umowy na osobę, która chce skorzystać z wycieczki 
(art. 16 ust. 1 Ustawy). 
· W umowie o usługi turystyczne organizator nie może wyłączyć 
swojej odpowiedzialności w przypadku wadliwego wykonania 
usługi (art. 11b Ustawy).

reklama
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Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje:

Polacy bardzo racjonalnie myślą dziś 
o inwestowaniu – wynika z najnowsze-
go badania przeprowadzonego przez 
Expandera. Stworzony na podstawie 
tego badania „portfel Polaka” jest nie 
tylko odpowiednio zdywersyfi kowany, 
ale również adekwatny do sytuacji na 
giełdzie. A to oznacza, że bessa – cho-
ciaż negatywnie wpływa na stan port-
feli - ma też pozytywne następstwa. 

Pamiętamy jeszcze pęd do funduszy 
małych i średnich spółek, jaki miał miej-
sce w pierwszym półroczu 2007 roku 
i zakończył się wraz z załamaniem na 
giełdzie? Tylko w maju, czerwcu i lipcu 
ub.r. do tego typu funduszy napłynęło 
prawie 5 mld zł – wynika z szacunków 
Analiz Online. Kwota ta byłaby praw-
dopodobnie jeszcze większa, gdyby TFI 
(towarzystwa funduszy inwestycyjnych) 
nie ograniczały wysokości wpłat. Nic 
dziwnego, na koniec maja 2007 roku 

Expander radzi: Rozsądek w myśleniu o inwestycjach
roczna stopa zwrotu najlepszego fundu-
szu małych spółek (PKO TFI) wynosiła 
prawie 156%! Takie zyski zachęcały do 
inwestycji kolejnych śmiałków, w wielu 
wypadkach nieświadomych podejmowa-
nego ryzyka. Rozczarowanie było póź-
niej bardzo bolesne. Od szczytu hossy do 
dziś fundusze małych i średnich spółek 
notują straty, które w przypadku Pioneera 
Małych i Średnich Spółek Rynku 
Polskiego przekraczają 40% (dane do 11 
kwietnia br.)
  To bolesne doświadczenie w postaci 
uszczuplenia portfela, w połączeniu z 
działaniami edukacyjnymi oraz wspar-
ciem ze strony doradców fi nansowych, 
spowodowało zmianę podejścia Polaków 
do inwestowania. Wskazują na to wyraź-
nie wyniki badania przeprowadzonego 
przez fi rmę doradczą Expander na gru-
pie ponad 1600 osób. Skonstruowany 
na podstawie tego badania portfel 
„Kowalskiego” składa się w 28,1% z lo-
kat bankowych i funduszy pieniężnych, 
19,8% z tzw. „struktur”, czyli produktów 
łączących ochronę kapitału z potencja-
łem dodatkowego zysku, w 16,4% z ak-
cji i funduszy akcji, w 13,7% z funduszy 
nieruchomości, w 11,7% z obligacji i fun-
duszy obligacji oraz w 10,3% z funduszy 
surowcowych. 
Z zestawienia wynika, że prawie 60% 
wymarzonego portfela przeciętnego 
Polaka stanowią instrumenty o stosunko-
wo niskim poziomie ryzyka, czyli lokaty 
bankowe, fundusze pieniężne, produkty 

z ochroną kapitału oraz obligacje i fun-
dusze obligacji. Kolejna pozycja – fun-
dusze nieruchomości – też charaktery-
zuje się dosyć dużym bezpieczeństwem. 
Instrumenty najbardziej ryzykowne, tj. 
akcje i fundusze akcji, a także fundusze 
surowcowe stanowią niespełna 27% 
portfela. 

Wzrost popytu na 
ochronę kapitału

Badanie Expandera wykazało też zmiany 
skłonności do inwestowania w poszcze-
gólne grupy instrumentów w czasie od 
rozpoczęcia bessy. Najnowsza ankieta 
została przeprowadzona w ostatnim ty-
godniu marca, a poprzednie w połowie 
września, a zatem po dwóch miesiącach 
spadków na giełdzie. Dane odnosimy do 
końca czerwca, czyli szczytu hossy. W 
największym stopniu dekoniunktura na 
rynku akcji wpłynęła na wzrost zaintere-
sowania produktami z ochroną kapitału. 
Zwiększyło się ono prawie sześciokrotnie 
między końcem marca, a końcem czerw-
ca. O ile w czerwcu prawie 87% bada-
nych uznawało, że „struktur” nie warto 
mieć w portfelu, to dziś takiego zdania 
jest mniej niż 30% ankietowanych. 
W żadnej innej grupie instrumentów od-
setek osób, które nie są zainteresowane 
danym produktem nie jest aż tak niski. 
Świadczy to o tym, że inwestorzy nie 
chcą podejmować nadmiernego ryzyka 
w okresie niepewności na rynku. Ale są 
też inne przyczyny wysokiego popytu na 
produkty strukturyzowane. Po pierwsze 

„obstawiają” one różne scenariusze roz-
woju sytuacji na rynkach bazowych, za-
równo wzrosty, jak i spadki, co oznacza, 
że trafi ają w gusta zarówno byków, jak i 
niedźwiedzi. Są też propozycje dla osób, 
które nie mają sprecyzowanych ocze-
kiwań co do kierunku zmian cen. Poza 
tym, „struktury” opierają się na różnego 
typu rynkach bazowych – akcji, waluto-
wym, surowcowym – a nawet „łączą” te 
rynki w ramach jednego produktu. Nie 
bez znaczenia w kreowaniu popytu na 
instrumenty z gwarancja są też szeroko 
zakrojone akcje marketingowe odno-
szące się do potrzeby ochrony kapitału 
oraz ciągle bardzo wysokich apetytów 
na zyski. Kolejną przyczyną wysokiego 
zainteresowania „strukturami” może być 
zwolnienie z „podatku Belki”. 
Na drugim miejscu pod względem wzro-
stu przeciętnej skłonności do inwesto-
wania znalazły się lokaty bankowe i in-
strumenty bezpieczne. W ich przypadku 
skłonność ta zwiększyła się 2,5-krotnie. 
Co ciekawe jednak, odsetek osób, które 
uważają, że lokaty powinny stanowić 
niemal całość (81-100%) portfela nie-
znacznie się zmniejszył, z 7,7% do 5%.
Wzrost przeciętnej skłonności do inwe-
stowania miał też miejsce w przypadku 
obligacji i funduszy obligacji oraz w 
przypadku funduszy nieruchomości. 
W marcowym badania została też wprowa-
dzona nowa kategoria, nieuwzględniona w 
poprzedniej ankiecie - fundusze surowcowe 
inwestujące np. na rynku złota. Potrzebę 

posiadania w portfelu tego typu instru-
mentów deklaruje dziś 44% badanych. 

 W Warszawie więcej 
ryzykantów

  Badanie Expandera wykazało po-
nadto, że największą skłonnością do 
inwestowania w instrumenty o wy-
sokim ryzyku, jak fundusze akcji czy 
fundusze surowcowe, wykazują się 
mieszkańcy województwa mazowie-
ckiego. Przeciętna skłonność do inwe-
stowania w akcje wynosi tam 23,4%, 
a w fundusze surowcowe 17,1%. O ile 
w przypadku akcji rozbieżności mię-
dzy województwami są niewielkie, to 
w przypadku surowców wynoszą aż 5 
pkt. proc. Najmniej chętni do wybo-
ru funduszy surowcowych są miesz-
kańcy województw wielkopolskiego, 
łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. 
Spore różnice w preferencjach są też 
widoczne w przypadku produktów z 
ochroną kapitału. Najwięcej chętnych 
na tego typu instrumenty mieszka w 
województwach pomorskim i zachod-
niopomorskim (przeciętna skłonność 
do inwestowania wynosi 29,5%), a 
najmniej wielkopolskim, łódzkim i 
kujawsko-pomorskim (25,4%). 

   Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie in-
formuje, że z dniem 1 maja 2008r. weszły w życie 
zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) 
Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 11 
kwietnia 2008r. o zmianie ustawy o podatku od to-
warów i usług (Dz. U. Nr 74, poz.444)
    Najważniejszą zmianą wprowadzoną tą usta-
wą jest przedłużenie prawa do stosowania 3% 
stawki VAT na niektóre towary.
    Zgodnie z art. 2 znowelizowanej ustawy VAT 
w okresie do 31 grudnia 2010r. stosuje się staw-
kę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w 
odniesieniu do czynności,              o których mowa 
w art. 5 ustawy zmienionej, których przedmiotem 
są towary wymienione  w załączniku do ustawy, z 
wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy to-
warów i eksportu towarów.

   Natomiast od 1 maja 2008r. z opodatkowania 
3% stawką VAT między innymi NIE KORZYSTA 
DOSTAWA:           

 roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji 
itp. (PKWiU ex 01.11.9),

 wełny i sierści zwierzęcej cienkiej i grubej,
 kokonów jedwabników, nadających się do 

motania (PKWiU 01.25.24),

ZMIANY DO USTAWY O VAT  wosków owadzich i spermacetów (PKWiU 
01.25.25),

 skór futerkowych oraz skór pozostałych 
jadalnych,

 produktów gospodarki leśnej, które korzystały 
z opodatkowania stawką 3% na podstawie 
poz. 10 załącznika nr 6 ustawy VAT,

 kredy mielonej, nawozowej,
 surowców mineralnych plastycznych 

pozostałych, gdzie indziej niesklasyfi kowanych 
– dotyczy ziemi ogrodniczej i ziemi humus,

 wełny szarpanej (PKWiU 15.11.21),
 mięsa pozostałego ( w tym drobiowego i 

króliczego ), świeżego, konserwowanego 
chłodzonego lub mrożonego oraz produktów 
ubocznego uboju (PKWiU 15.12), za 
wyjątkiem mięsa i podrobów jadalnych (w tym 
drobiowych i króliczych) (PKWiU 15.12.1), 

 nawozów azotowych (PKWiU ex 24.15.30), 
fosforowych (PKWiU 24.15.40), potasowych 
(PKWiU ex 24.15.50), mineralnych, 
zwierzęcych, roślinnych, amoniaku ciekłego 
nawozowego (PKWiU 24.15.10-75.30), wody 
amoniakalnej nawozowej (PKWiU 24.15.10-
77.20, saletry sodowej nawozowej (PKWiU 
24.15.70-70.20), wymienionych pod poz. 50-57 
załącznika nr 6 do ustawy,

 pestycydów i innych środków 
agrochemicznych (PKWiU ex 24.2),

 albuminy technicznej (PKWiU 24.62.10-20.10),

 taninianu i bromotaninianu żelatyny,
 sznurka do maszyn rolniczych – bez względu 

na symbol PKWiU.

      Z opodatkowania 3% stawką VAT od 1 maja 
2008r. nie korzystają także usługi związane z rol-
nictwem, rybactwem i leśnictwem, które podle-
gają opodatkowaniu według 7% stawki VAT jako 
wymienione w poz. 135-137 załącznika nr 3 do 
ustawy    o podatku od towarów i usług.

       Ponadto, na mocy znowelizowanego art. 115 
ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r.     o podatku od 
towarów i usług stawka zryczałtowanego zwrotu 
podatku wzrosła              z 5% do 6% kwoty 
należnej z tytułu dostawy produktów rolnych 
pomniejszonej        o kwotę zryczałtowanego 
zwrotu podatku.
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Filip Szklarzewski

Dobre, dobrego początki 
Po wieloletnich, nieudolnych próbach wywalczenia awansu do drugoli-
gowych rozgrywek, zawodnicy Znicza wreszcie dopięli swego i sezon 
2006/2007 w III zakończyli na pierwszym miejscu, które dawało bez-
pośredni awans do wyższej ligi. Ostatni sezon w tej klasie rozgrywko-
wej dla zawodników pruszkowskiego zespołu był bardzo udany, nasza 
drużyna zdeklasowała rywali i na koniec miała przewagę 13 punktów 
nad drugim w tabeli Pelikanem Łowicz. Ogromnie szczęśliwi, ale i z 
wielkimi obawami mogliśmy pod koniec lipca zacząć zupełnie nowy, 
dużo bardziej wymagający sezon. Celem pruszkowskiej drużyny było 
bezpieczne miejsce w środku tabeli. Początek naszego zespołu w II li-
dze był piorunujący; cztery mecze i cztery pewne zwycięstwa. Kibice 
ale i pewnie sami zawodnicy przecierali oczy ze zdumienia kiedy wi-
dzieli klub Znicza Pruszków w samym czubienie drugoligowej tabeli. 
Pruszkowianie grali bardzo efektowny i zarazem efektywny futbol. W 
linii ataku szalał Lewandowski, który w każdym z czterech spotkań wpi-
sywał się na listę strzelców. Jednak po momentach euforii przyszedł czas 
na bardziej wymagających przeciwników, przyszyły też  gorsze wyni-
ki…

Drugoligowy chrzest
Pierwszą porażkę na swoim terenie, a zarazem w sezonie, Znicz odniósł 
w 5. kolejce, kiedy to podejmował zespół Śląska Wrocław. Pretendenci 
do tytułu po zaciętej walce pokonali beniaminka    0-1. Niezrażeni poraż-
ką zawodnicy Znicza parę kolejek później rozegrali  jeden z najlepszych 
spotkań w sezonie, dokładnie 26 sierpnia, kiedy to na własnym stadionie 
podejmowaliśmy naszpikowaną drugoligowymi gwiazdami jedenastkę 
Arki Gdynia. Przy pełnych trybunach, Znicz po pełnym dramaturgii 
meczu zremisował z zawodnikami z Trójmiasta 2-2, tracąc gola w 85. 
minucie. Po tym meczu można był poznać prawdziwą wartość prusz-
kowskiego zespołu. Nie było więc przypadku w pierwszych, wygranych 
meczach, a wniosek był jeden:  Znicz tanio skóry nie ma zamiaru sprze-
dać. Kolejny ciężki test czekał na zawodników Znicza już 9 września, 
kiedy znowu na stadionie przy ul. Bohaterów Warszawy pruszkowianie 
musieli przełknąć gorycz następnej porażki z renomowanym rywalem, 
tym razem był to Piast Gliwice. Po kiepskiej serii (tylko 2 punkty w 3 
meczach) Znicz odniósł jedno z najważniejszych zwycięstw w sezonie, 
niemałą sensacją było pokonanie na wyjeździe płockiej Wisły 0-2, gole 
na wagę zwycięstwa padały w końcówce, w 86. i 88. minucie.

Końcówka rudny jesiennej
W ośmiu ostatnich spotkaniach rundy jesiennej (jedno rozegrano awan-
sem) Znicz zgromadził 11 punktów.  Spośród tych meczy warto przypo-
mnieć pechową porażkę w prestiżowym meczu z Polonią Warszawa w 
stolicy. Pruszkowianie przegrali 0-1 tracąc gola w 84. minucie z karnego, 
którego być nie powinno. Pechowo również zakończył się inny mecz z 
udziałem pruszkowskiej drużyny, w Poznaniu gola na wagę 1 punktu 
straciliśmy w 90. minucie spotkania i ostatecznie przegraliśmy z Wartą 
2-1.  
Na półmetku rozgrywek z łączną suma 31 oczek pruszkowski zespół 
zajmował 6. lokatę (6 punktów straty do lidera). Z 19 spotkań rozegra-
nych w rundzie jesiennej, Znicz 9 razy schodził z boiska w roli zwycięz-
cy, a 6 razy musiał uznać wyższość przeciwnika. Jest to wynik bardzo 
obiecujący jak weźmiemy pod uwagę fakt, że jeszcze rok temu Znicz 
grał w pół-amatorskiej III lidze. Nasz zespół w tej rundzie dysponował 
najlepszym duetem napastników w całej II lidze. Robert Lewandowski i 
Bartosz Wiśniewski strzelili łącznie 16 bramek. Należy również pochwa-
lić naszą formację defensywną, w rundzie jesiennej traciliśmy mniej niż 
jedną bramkę na mecz. 

O JEDEN PUNKT ZA MAŁO… 
Finisz rozgrywek II ligi był niesamowicie zacięty, na kolejkę przed jego zakończeniem do wyższej klasy rozgrywkowej szanse 

awansu nadal miały cztery zespoły, w tym beniaminek – Znicz Pruszków. Mały, nikomu nie znany klub spod Warszawy, który 

przez 85 lat swojej historii tułał się po najniższych klasach rozgrywkowych, mógł po zaledwie roku spędzonym na zapleczu 

Ekstraklasy wywalczyć awans do elity, zabrakło 1 punktu…

Transfery, transfery, transfery…
W czasie gdy zawodnicy odpoczywali podczas zimowej przerwy, do pra-
cy wzięli się ich agenci. Należą im się słowa pochwały, gdyż wywiązali 
się ze swojego zadania nie gorzej niż pruszkowscy zawodnicy, powodując 
kilka ważnych w perspektywie rundy wiosennej roszad w pruszkowskiej 
jedenastce. Z klubu odeszli; drugi strzelec zespołu, Bartosz Wiśniewski 
oraz podstawowy bramkarz Jarosław Paśnik. Niemający zbyt wielkiego 
budżetu transferowego zespół Znicza uzupełnił luki kilkoma ciekawy-
mi zawodnikami. Do klubu zawitali; bramkarz Adrian Bieniek, obrońca 
Dawid Florian (z Lecha Poznań), oraz napastnicy Adrian Paluchowski i 
Tomasz Feliksiak. Doszło również do zmiany na stanowisku trenerskim, 
Leszka Ojrzyńskiego zastąpił Jacek Grembocki. 
Przebudzenie z zimowego snu
Zmiany personalne w klubie pozytywnie wpłynęły na wyniki zespołu. 
W pierwszym spotkaniu Znicz jeszcze tylko bezbramkowo zremisował z 
GKS Katowice, ale potem było już tylko lepiej. Pierwszą wygraną w run-
dzie wiosennej pruszkowianie odnieśli w następnej kolejce, pokonując 
jedenastką ŁKS Łomża, jednego z goli strzelił nowy nabytek – Adrian 
Paluchowski. Pod rozpędzony pociąg o nazwie ‘Znicz Pruszków’ wpad-
li również zawodnicy Śląska Wrocław i dosłownie zostali rozjechani 
na swoim stadionie przez zawodników z Pruszkowa. Po dwóch trafi e-
niach Lewandowskiego i jednym Grzeszczyka Znicz pewnie wygrał 
we Wrocławiu 3-0! Był to słodki rewanż za porażkę u siebie w rundzie 
jesiennej. Do kolejnego bardzo trudnego meczu doszło 6 kwietnia w 
Gdyni. Znicz po trafi eniu Lewego w 93. minucie spotkania uratował re-
mis z Arką.

7 x zwycięstwo 
Po remisie w Gdyni, Znicz wygrał następne... 7 spotkań. Najpierw 
skromne 1-0 u siebie z Turem Turek, gola na wagę zwycięstwa strzelił 
Igor Lewczuk. W następnej kolejce Znicz znowu wygrywa 1-0, tym ra-
zem z dużo bardziej wymagającym przeciwnikiem – Gliwickim Piastem, 
a gola dającego 3 punkty strzelił boiskowy killer – Robert Lewandowski. 
Było to pierwsze z trzech bardzo ciężkich spotkań Znicza na przestrzeni 
kilku następnych dni. Kolejnym klubem, który musiał uznać wyższość 
pruszkowskiej jedenastki była zawsze groźna Wisła Płock, Znicz odniósł 
pewne zwycięstwo u siebie   3-1. Kto się na początku sezonu spodziewał, 
że w meczach z tym rywalem zdobędziemy komplet punktów? Chyba 
nikt. Następna na liście była Polonia Warszawa. Po zaciętym meczu, któ-
ry jak zwykle rozgrywał się przy pełnych trybunach Znicz wygrał 3-2, 
rewanżując się tym samym za porażkę z jesieni. Po tej serii Znicz prze-
sunął się w górę tabeli i zaczęto mówić o realnych szansach na awans do 
I ligi. Jednak był to dopiero początek końca…

Utopione szanse
Świetną passę, 17 meczów bez porażki! przerwała Lechia Gdańsk. W 
meczu na szczycie II ligi zawodnicy Lechii wygrywając u siebie 1-0 i 
tym samym zapewnili sobie awans do Ekstraklasy. Dla nas znaczyło to 
jedno, żeby być pewnym premiowanego miejsca w tabeli trzeba wygrać 
przynajmniej jedno z dwóch ostatnich spotkań sezonu. 21 maja, w meczu 
z Wartą Poznań Znicz mógł zapewnić sobie przepustkę do elity, bo poko-
nanie Warty nie wydawało się być wielką przeszkodą. Przekonani o suk-
cesie swojego zespołu kibice mimo mocnych opadów deszczu tłumnie 
przybyli na stadion by zobaczyć historyczny moment – wejście Znicza 
do I ligi. Jednak tego dnia o zwycięstwie nie decydowały umiejętności 
piłkarskie lecz szczęście… Zawodnikom przyszło grać w strasznych 
warunkach, padający cały dzień deszcz przeraźliwie zmoczył murawę. 
Piłka po podaniach do zawodników stawała w połowie drogi w kałużach. 
W takich okolicznościach padł gol dla Warty. Piłka, która po podaniu 

jednego z pruszkowskiego obrońców do bramkarza nieoczekiwanie 
zatrzymała się, błąd ten wykorzystał napastnik poznańskiej drużyny 
strzelając w sytuacji ‘sam na sam’ z Bieńkiem na 1-0. Podenerwowani 
gracze Znicza zdążyli jeszcze w pierwszej połowie wyrównać, pięk-
nym strzałem popisał się Maciej Rybaczuk i przywrócił nadzieje na try-
bunach na ostateczną glorię. Jednak gra w drugiej odsłonie meczu nie 
przypominała gry w piłkę nożną. Na boisku panował straszny chaos, 
było wiele niedokładnych podań. Widać było, że zawodnicy Znicza bar-
dzo chcą wygrać ten mecz jednak mimo usilnych prób nie udało im się 
strzelić zwycięskiego gola. Mecz zakończył się remisem, jednak dalej 
mieliśmy szanse na awans, w ostatnim meczu w Bielsku musieliśmy 
zdobyć chociaż jeden punkt.
Znowu karny…
Zawodnicy Znicza na mecz z Podbeskidziem wyszli bardzo zestresowa-
ni, wiedzieli, że szybko stracona bramka może zaprzepaścić marzenia o 
awansie do I ligi. Pruszkowianie skupili się na defensywie, ograniczając 
się do sporadycznych kontr. Cały mecz był bardzo wyrównany, jednak 
w 82. minucie prowadzenie uzyskali zawodnicy gospodarzy, skutecznie 
egzekwując rzut karny. W tym momencie Znicz rzucił się do ataku, lecz 
mimo wielu prób Znicz nie zdołał doprowadzić do remisu i przegrał 
swój najważniejszy mecz w historii. Szansą na awans dla pruszkow-
skiej jedenastki były jeszcze niekorzystne wyniki innych zespołów, 
które również miały szanse na awans, jednak na nasze nieszczęście 
nasi rywale wygrali swoje mecze i to jedenastki Śląska Wrocław i Piast 
Gliwice awansowały do Ekstraklasy.

Brak awansu, awans, brak awansu...
Szanse na awans Znicz jeszcze miał… w związku z aferą korupcyjną w 
PZPN zapanował chaos, nikt w związku nie wiedział ile drużyn awan-
suje, a ile spada. Możliwy był nawet awans z 6. miejsca (Znicz skończył 
sezon na 5. miejscu), lecz ostateczne decyzje władz piłkarskich zdemen-
towały te informacje i prawie pewnym jest, że Znicz swój następny se-
zon zacznie znowu w II lidze.
Rewelacyjny beniaminek, podsumowanie
Znicz w swoim pierwszym sezonie w II lidze 18 razy z boiska schodził 
w glorii chwały, 8 razy zremisował, 8 przegrał. Zgromadził tym samym 
62 punkty co pozwoliło mu zająć 5. lokatę. Pruszkowianie mieli tyle 
samo punktów co trzeci Piast Gliwice i czwarta Arka Poznań, lecz lep-
szy bilans bramek w spotkaniach między tymi zespołami zdecydował, 
że Znicz zajął z tej trójki najniższe miejsce. Gdyby Znicz np. w meczu z 
Wartą Poznań nie stracił gola w 90. minucie to nasi zawodnicy cieszyli-
by się z awansu. Szkoda niewykorzystanej szansy, trzeba za to cieszyć 
się z tego co się ma, bo kto by się spodziewał na początku sezonu, że 
Znicz będzie bił się o awans? Może to i lepiej, że nasi zawodnicy nie 
awansował w tym sezonie do elity. W Ekstraklasie grają już same naj-
lepsze zespoły w Polsce, w meczach z nimi nie można pozwolić sobie 
na gorszy występ, gdyż skończy się to sromotną klęską. Takie spotkania 
zdarzały się Zniczowi w tym sezonie. Niewiadomo również czy nawet 
jeżeli Znicz wywalczyłby awans to czy zostałby dopuszczony do roz-
grywek pierwszoligowych. Nasz stadion nie posiada podgrzewanej mu-
rawy, oświetlenia oraz trybuny dla gości. W następnym sezonie zarząd 
Znicza musi załatwić wiele ważnych spraw administracyjnych, a nasi 
piłkarze muszą jeszcze dorosnąć piłkarsko i zdobyć więcej ogrania na 
drugoligowych boiskach. W następnym sezonie musimy udowodnić, że 
rozgrywki z roku 2007/2008 w wykonaniu Znicza nie były przypadko-
we. Zadanie będzie dużo trudniejsze, gdyż teraz zespół z Pruszkowa w 
każdym meczu będzie faworytem a rywale będą podwójnie zmotywo-
wani na spotkania z nami.  Miejmy też nadzieje, że władzom pruszkow-
skiego klubu uda zatrzymać się największe gwiazdy w naszym zespole; 
Roberta Lewandowskiego oraz Igora Lewczuka. Ten pierwszy z 21 go-
lami na koncie zakończył sezon jako król strzelców. 

Powinniśmy w tym momencie podziękować za ogrom pracy wszyst-
kim którzy w jakimkolwiek stopniu byli zaangażowani w wyniki 
naszego zespołu. Był to sezon ogromnych emocji, który przyniósł 
nam – mieszkańcom Pruszkowa wiele chwil radości. Następny za-
czynamy już za kilka miesięcy!

SKLEP  AKWARYSTYCZNO-ZOOLOGICZNYSKLEP  AKWARYSTYCZNO-ZOOLOGICZNY

Kołowrotki: ABU, MITCHELL, OKUMA, JAXON, CORMORAN
Wędziska: JAXON, KONGER, MITCHELL, DRAGON

Zanęty: TRAPER, 
Świeże przynęty, 

Sprzęt na zamówienie

NOWO OTWARTY NOWO OTWARTY 
DZIAŁ WĘDKARSKIDZIAŁ WĘDKARSKI

reklama



DLA AKTYWNYCH

Wyprawę opracował: Adam Wojciechowski

wyprawy rowerowe   WaypointGame         wyprawa: 6         stopień trudności: 8           trasa: ok.80 km 
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Panuje przekonanie, że w naszej okolicy nie znajdziemy 
miejsc do plażowania, pływania czy uprawiania sportów 
wodnych. Po części jest to prawda, ale dzięki row-
erowi możemy to łatwo zmienić. Zaproponuję dzisiaj 
wyprawę całodniową do Zalesia Górnego.  Pozornie 
jest to wycieczka długa, ale trasa jest na tyle ciekawa i 
urozmaicona, że zanim się zorientujemy będziemy już 
na miejscu. Dlaczego do Zalesia? Znajdujące się  tam 
staw na rzece Czarna oraz Ośrodek Wypoczynkowy w 
Zimnych Dołach czynią to miejsce wręcz wierną kopią 
mazurskich ośrodków wczasowych. Ponadto część trasy 
pokonamy przez malownicze lasy Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego omijając asfaltowe i uczęszczane przez 
kierowców drogi.

Pruszkowscy rowerzyści rzadko wybierają wycieczki w 
kierunku Piaseczna. Wynika to z faktu dosyć zatłoczonych 
i niebezpiecznych dróg i domniemaniu jakoby na miejscu 
nie było wiele interesujących miejsc. Oba te przekonania 
można łatwo obalić, ale musimy w tym celu wybrać trasę 
bardziej na południe od tej jaką wybralibyśmy jadąc sa-
mochodem. 

Ruszymy do Nadarzyna, możliwości nie ma wiele, ale 
wybór trasy pozostawiam czytelnikowi. W Nadarzynie 
kierujemy się do skrzyżowania z szosą katowicką, po 
której przekroczeniu zaraz skręcamy w prawo. Teraz cze-
ka nasz dłuższy odcinek prosto, droga najpierw składa 
się z betonowych płyt by następnie stać się szutrową. Po 
pewnym czasie dojedziemy do bramy po byłej jednostce 
wojskowej, nie należy się tym zrażać. Omijamy bramę 
i dalej jedziemy prosto już przez tereny pomilitarne. Po 
wyjechaniu z lasu po lewej będziemy widzieć imponujący 
kościół w Wólce Kosowskiej. My oczywiście podążamy 
dalej prosto, aż dojedziemy do zakrętu w lewo, tam 
mijamy skrzyżowanie i jedziemy znowu prosto do Sta-
chowa. Na końcu drogi skręcamy w prawo i dojeżdżamy 
do Mrokowa, tam przekraczamy szosę krakowską i 
najtrudniejszą część wyprawy mamy za sobą. Jedziemy 
teraz do Złotokłosu, po drodze mijamy wieś Szczaki w 
której ciekawie wygląda kościół parafi alny stylizowany 
na romański. Jeśli jeszcze na dzień wyprawy wybierzemy 
niedzielę to z pewnością zobaczymy targ w Szczakach na 
którym możemy kupić prawie wszystko. Natomiast przez 
Zotokłos przebiega zabytkowa kolejka wąskotorowa, 
również z jej względu warto wybrać się tutaj w niedzielę, 
bo właśnie w ten dzień tygodnia kursuje pociąg z Piasec-
zna do Tarczyna, jak będziemy mieli szczęście to go tutaj 
„złapiemy”.

Do Zalesia, dla ochłody
Trasa: Pruszków – Nadarzyn – Wólka Kossowska – Mroków – Złotokłos              

Zalesie Górne – Jazgarzew – Głosków – Antoninów – Pruszków

Zbliżają się wakacje, temperatura powyżej 25 stopni i bezchmurne niebo to coraz częściej norma. Nasze my-
śli kierują się ku upragnionemu wypoczynkowi, ale co zrobić jeśli nie mamy czasu na kilkudniowy wyjazd? 

Tekst i zdjęcia: Adam Wojciechowski

Musimy się w tym miejscu zastanowić jak 
dotrzeć do Zalesia Górnego, proponuję dwie 
drogi. Pierwsza, cały czas asfaltowa, ale ze 
znikomym ruchem samochodowym przez Łoś, 
Piskórkę, Krupią Wólkę, Ustanów do Zalesia. 
Trasa łatwa i prosta. Druga propozycja jest 
bardziej ekstremalna, ale zarazem ciekawsza. 
Możemy pojechać cały czas przez las, należący 
już do Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. 
W Złotokłosie znajdujemy zielony szlak pieszy 
i po około 4 km przerzucamy się na żółty, który 
nas zaprowadzi wprost do Zalesia. Miłośnicy 
przyrody nie powinni się zawieźć. Szczególnie 
na początku, w dolinie rzeki Jeziorki trasa jest 
bardzo malownicza. Problemem w tej wersji 
może być jednak słabe oznakowanie szlaków, 
szczególnie w niektórych miejscach należy 
zachować baczną uwagę.

W Zalesiu znajdujemy przejazd kolejowy przy 
dworcu, warto zapamiętać to miejsce – jeśli 
się zasiedzimy nad wodą, będziemy mogli stąd 
wrócić stąd pociągiem do Warszawy. Za prze-
jazdem, w lewo odbija ulica Wczasowa, która 
doprowadzi nas do stawu. Ośrodek Wczasowy 
„Wisła”, bo tak nazywa się to miejsce jest bard-
zo popularne w czasie weekendu, ale nie ma 
co się dziwić. Znajdziemy tam wypożyczalnie 
kajaków, otwarty basen, łowiska wędkarskie  
oczywiście budki z piwem.  Ja ze swojej st-
rony polecam szczególnie basen, za kilka 
złotych możemy wejść z rowerem, rozłożyć 
się na trawie, no i oczywiście skorzystać z 
czystej wody w basenie. Po drugiej stronie za-
lewu znajduje się natomiast Małpi Gaj, czyli 
specjalnie przygotowany zestaw lin i podestów 
kilkanaście metrów nad ziemią.

Po mile spędzonym czasie przychodzi czas na 
powrót. Zaproponuję trasę spokojnymi droga-
mi, głównie asfaltowymi, ale z kilkoma frag-
mentami szutrowymi.  Po drodze będziemy 
mogli zobaczyć 3 cmentarze z I wojny 
światowej, dzisiaj trochę zapomniane i schow-
ane na uboczu.

Z zalewu odjeżdżamy wschodnim brzegiem 
na północ. Po dotarciu do drogi przejeżdżamy 

przez most i szutrowa droga powinna nas zaprowadzić 
do wsi Jesówka, w międzyczasie na skraju lasu na 
tzw. „Różace” znajduje się cmentarz, gdzie pochow-
ano prawie 200 żołnierzy niemieckich i rosyjskich. 
Po dojeździe do asfaltu, czeka nas kilometrowy od-
cinek do następnego odcinka leśnego. Jedziemy w 
prawo przez Jazgarzew, a na skraju lasu skręcamy 
w czerwony szlak w prawo. Naprzeciwko powinien 
się znajdować kolejny cmentarz. My jedziemy cz-
erwonym szlakiem po przejeździe przez most nad 
Jeziorką zostawiamy czerwone znaki i jedziemy 

prosto. Droga zaprowadzi nas do wsi Głosków. Przed szkołą 
skręcamy w prawo mijając pętle autobusową i jedziemy pro-
sto drogą która składa się z kostki brukowej. Gdy droga zacznie 
skręcać w prawo my jedziemy prosto wjeżdżając w las i mijając 
mogiłę z I wojny światowej . Po dłuższym, szutrowym odcinku 
dojeżdżamy do rozstaju dróg, gdzie wybieramy prawą, trochę 
piaszczystą drogę. Na końcu dojedziemy do asfaltowej szosy, 
gdzie skręcimy znowu w prawo. Znajdujemy się teraz w okoli-
cach Cmentarza Południowego. Powrót stąd przez Łazy, Derdy, 
Paszków, Suchy Las został opisany w wyprawie nr 1. Alternaty-
wnie możemy pojechać przez Jabłonowo do Nadarzyna, chociaż 
ta wersja jest bardziej uczęszczana przez auta.

Kościół parafi alny w Szczakach.

Tory wąskotorowej kolejki w okolicach Złotokłosu.

Zalew w Zalesiu Górnym.

Rzeka Czarna, okolice Zalesia.

Cmentarz z I wojny światowej.
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P.H.U.
“WAGNER”

KRZYSZTOF WAGNER

Pruszków
ul. Brwinowska 17

    0-22 759 85 07
kom: 0-601 249 280

OPONY
FELGI STALOWE
PRZECHOWALNIA OPON

SERWIS OGUMIENIA

OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW W. WADECKI

MOŻLIWOŚĆ OPŁAT W RATACH 
OD 50 ZŁ MIESIĘCZNIE!!!

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

L
Pruszków 

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

BADANIA LEKARSKIE NA MIEJSCU

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
PARKING STRZEŻONY

tel: 601 23 85 52
www.wypozyczalnia.pruszkow.pl

PRUSZKÓW  ul. DZIAŁKOWA 2 D

Reżim przeglądów

   Wyniki moich obserwacji doko-
nywanych na zajęciach (prowadzę 
rajdową szkołę jazdy), na których 
samochody eksploatowane są po-
nadprzeciętnie, dziwnym trafem 
pokrywają się z wynikami badań 
nad awaryjnością aut.
   Błędem byłoby jednak sprowa-
dzanie awaryjności i żywotności 
samochodu tylko i wyłącznie do 
marki, czy kraju, w którym został 
on wyprodukowany. Samo wy-
branie nawet tzw. dobrej marki, 

Od czego zależy ży wotność 
„Nie gnieść na zimnym”

Zastanówmy się nad następującym 
pytaniem: dlaczego jeden samochód 
wytrzymuje kilkanaście lat, a drugi 
„sypie” się już po kilku? Można od-
powiedzieć, że to kwestia producen-
ta, użytych części, technologii wyko-
nania itd. Owszem, ale to tylko część 
prawdy. Jak bowiem wytłumaczyć 
fakt, że takim samym autem jeden 
kierowca  latami jeździ bezawaryjnie, 
a inny co chwila odwiedza warsztat? 
Otóż żywotność samochodu w dużej 
mierze zależy od nas samych - kie-
rowców i od sposobu  naszej jazdy 
(techniki).  

Ważna marka

   Kupując samochód, nieważne 
czy nowy czy używany, zależy 
nam przede wszystkim, żeby do-
brze się sprawował, czyli żeby 
długo i bezawaryjnie jeździł i nie 
psuł się. Komfort, wyposażenie, 
ekonomika jazdy owszem też są 
ważne, ale cóż one znaczą wobec 
częstych awarii?
   W poprzednich odcinkach wspo-
mniałem, że marka samochodu w 
sposób istotny wpływa na jego 
żywotność. W ramach przypo-
mnienia, gdybym miał sporządzić 
ranking awaryjności samocho-
dów, od najmniej do najbardziej 
awaryjnych, uwzględniając kraj, 
z którego pochodzą, to kolejność 
wyglądałaby następująco: 

•  Japoński
•  Niemiecki/czeski/szwedzki
•  Francuski/hiszpański
•  Włoski
•  Koreański

czy dobrego modelu 
to nie wszystko. Są 
jeszcze inne elementy, 
które wpływają na ży-
wotność naszego auta. 
Jakie? 
  Z całą pewnością 
regularne przeglądy i 
konserwacja. Gdy ku-
pujemy nowy samo-

chód, to reżim przeglądów jest na-
rzucony przez dealera. Są one do-
syć drogie, ale zmuszeni jesteśmy 
wykonywać je pod rygorem utraty 
gwarancji. Przy autach używa-
nych o przeglądach decydujemy 
sami, oczywiście poza obowiąz-
kowym corocznym. W tej kwestii 
jesteśmy z natury oszczędni, ale 
zbytnia oszczędność w przeglą-
dach  to większe straty w póź-
niejszej eksploatacji. Przy oka-
zji przedstawię kilka osobistych 
uwag dotyczących przeglądów.
   Po pierwsze, przy obowiązko-
wym  (corocznym) przeglądzie 
rejestracyjnym nie próbujmy na-
kłaniać fachowca, żeby zrezygno-
wał ze sprawdzenia tego, czy in-
nego elementu naszego samocho-
du.  Samochód musi być w pełni 

sprawny, a warsztat, który ma 
certyfi kat umożliwiający robie-
nie tych przeglądów, jest dobrze 
wyposażony (zwłaszcza do ba-
dań podwozia) - pewnie znacznie 
lepiej, niż nie jeden, do którego 
zwykle w razie awarii jeździmy. 
Wykorzystajmy ten fakt. To, że po 
naszych „prośbach” nie zostanie 
dokładnie sprawdzony samochód, 
tak naprawdę działa na naszą nie-
korzyść. 
   Po drugie, róbmy przegląd co 
10 tys. km, nawet jeżeli producent 
zaleca co 15 tys. Oprócz wymia-
ny oleju  z  fi ltrem, sprawdzenia 
układu hamulcowego, poprośmy 
o zwrócenie szczególnej uwagi 
na wszystkie elementy gumowe 
podwozia. Lepiej wymienić je za-
nim się zupełnie rozwulkanizują 
lub przetrą. Nie zapomnijmy też 
o sprawdzeniu geometrii układu 
jezdnego  i amortyzatorów - to nie 
tylko nasze bezpieczeństwo, ale 
również wydłużenie żywotności 
samochodu, a szczególnie opon. 

Jak jeździsz, tyle pojeździsz

  Elementem nie docenianym 
przez kierowców, a mającym zna-
czący wpływ na przedłużenie 
żywotności auta, jest sposób jego 

eksploatacji, a w szczególności 
technika prowadzenia. Wymienię 
kilkanaście elementów, które 
spróbuję omówić w drugiej części 
artykułu, oczywiście z uwzględ-
nieniem ich wpływu na wielkość 
zużycia paliwa.
• Jazda na krótkich odcinkach;
• Gniecenie  na zimnym;
• Szybka jazda po nierównoś-
ciach;
• Za mocne skręcanie kierownicą 
w zakrętach;
• Za szybkie lub nie umiejętne 
podjeżdżanie pod krawężniki;
• Skręcanie kierownicy do końca 
i pokonywanie w ten sposób nie-
równości (np. przy zawracaniu);
• Za wczesna bądź za późna zmia-
na biegu na wyższy;
• Jazda z gazem do dechy na ma-
łych obrotach;
• Ostre ruszanie z miejsca;
• Dalsze przyspieszanie, kiedy już 
trzeba zwalniać;
• Jazda na luzie;
• Złe ciśnienie w oponach;
• Zła geometria zawieszenia;
• Dalsza eksploatacja samochodu, 
przy nie w pełni sprawnych amor-
tyzatorach
• Zaniedbywanie drobnych uszko-
dzeń blacharsko-lakierniczych.



PORADNIK MOTORYZACYJNY

reklama

Piotr Wróblewski
Rajdowa Szkoła 

Piotra Wróblewskiego
piotrek.wroblewski@aster.pl

RAJDOWA SZKOŁARAJDOWA SZKOŁA 
PIOTRAPIOTRA 
WRÓBLEWSKIEGOWRÓBLEWSKIEGO

panowanie nad autem: w poślizgu, w sytuacjach ekstremalnych
szkolenia (także dla amatorów) 

szkolenia - integracyjne, imprezy dla fi rm

tel: 0-605 612 812
www.rspw.pl

strona 19WPR 34 I Czerwiec  2008 I www.gazetawpr.pl

Kierowca rajdowy radzi:
samochodu?

Jazda na krótkich odcinkach

   Silnik w samochodzie najgorzej pra-
cuje i najbardziej się zużywa w trakcie 
rozgrzewania się (chodzi o pierwsze 
dwa kilometry; w zimie o pierwszych 
pięć kilometrów).
   Śmiem twierdzić, że gdyby samochód 
służył nam tylko do jeżdżenia do pracy 
na krótkich odcinkach, to remont silni-
ka trzeba by było robić po około 10.000 
km.
Lepiej więc pojechać  tu i tam za jednym 
zamachem (zanim ostygnie silnik), ani-
żeli co dwie godziny uruchamiać samo-
chód. Wiem, że czasami jest to trudne, 
a wręcz niemożliwie, zwłaszcza, jeżeli 

Technika jazdy, a zużycie samochodu
  Dlaczego jeden samochód wytrzy-
muje kilkanaście lat, a drugi sypie się 
już po kilku? Można odpowiedzieć, że 
to kwestia producenta, użytych części, 
technologii wykonania itd. Owszem, 
ale to tylko część prawdy. Jak bowiem 
wytłumaczyć fakt, że takim samym 
autem jeden kierowca  latami jeździ 
bezawaryjnie, a inny co chwila odwie-
dza warsztat? Jak już wspomniałem, 
żywotność samochodu w dużej mierze 
zależy od nas samych - kierowców i od 
sposobu (techniki) naszej jazdy. Dziś 
szczegółowo omówię błędy, jakie naj-
częściej popełniamy za kierownicą, a 
które znacznie skracają żywot naszego 
samochodu.

mamy blisko do pracy i chcemy do niej 
dojechać samochodem. Nie mniej jed-
nak warto wziąć to pod uwagę i moż-
liwie jak najmniej jeździć na zimnym 
silniku.

Gniecenie na zimnym
  
 Nie ważne, w jak długą trasę byśmy nie 
jechali, to i tak przynajmniej raz (tuż po 
odpaleniu) musimy na zimnym silniku 
jechać. Podczas tych pierwszych kilo-
metrów nie jedźmy jednak na wysokich 
obrotach, a w żadnym wypadku nie wci-
skajmy gazu do dechy. 
   I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. 
Lepiej jest od razu delikatnie ruszyć z 
miejsca i pojechać w wyznaczonym 
kierunku, niż rozgrzewać samochód 
na postoju. Im krócej silnik pracuje na 
zimnym, tym lepiej, a podczas jazdy 
rozgrzewa się szybciej.  A tak w ogóle, 
to najlepiej mieć ciepły garaż. 

Po nierównościach

   Jeżeli droga jest wyboista i dziurawa 
to przede wszystkim jedźmy po woli. 
Starajmy się wyhamować przed torami 
tramwajowymi i kolejowymi oraz zwal-
niaczami na osiedlach. Czasami może 
się jednak zdarzyć, że się zagapimy i nie 
możemy już dostatecznie zwolnić. Co 
wtedy? Jest kilka podstawowych, zasad, 

ale zaznaczam, że abstrahuje tu od jazdy 
sportowej.

• Jeżeli  pokonujemy nierówność to 
wciśnijmy sprzęgło - wtedy poprzez 
koła nie będzie przenoszone uderzenie 
na zawieszenie silnika i skrzynię bie-
gów
• Jeżeli nierówność jest w łuku ( tory 
tramwajowe na rondzie) to starajmy się 
przejechać ją na prostych kołach, czyli 
wykonajmy skręt przed nierównością.
• Jeżeli musimy już za szybko w dziurę 
wjechać, to przed samą nierównością 
puśćmy hamulec; odciążymy przez to 
przód auta. W większości wypadków  
to przednionapędowa oś jest narażona 
na urazy.
• Garby i progi zwalniające pokonujmy 
jedną stroną auta.

Pokonywanie krawężników

   Na krawężnik możemy podjechać 
nawet z prędkością dwudziestu kilo-
metrów na godzinę, pod warunkiem, że 
podjeżdżamy pod skosem z wciśniętym 
sprzęgłem i tylko wtedy, gdy wysokość 
krawężnika jest niższa od wysokości 
opony.
Jeżeli natomiast krawężnik jest wyższy 
od wysokości opony, powinniśmy pod-
jechać pod sam krawężnik, zatrzymać 
się i na pierwszym biegu umiejętnie 
wjechać na niego ruszając.

Na skręconej kierownicy

   Jedno z niewłaściwych zachowań, 
przyspieszające zużycie auta, polega na 
skręcaniu kierownicą do końca (do opo-
ru) i wjeżdżanie na przeszkodę np. kra-
wężnik lub dziurę. Musimy pamiętać, że 

jeżeli kierownica skręcona jest do opo-
ru, to następuje największe przeciążenie 
układu kierowniczego - nie katujmy go 
jeszcze dodatkowym uderzeniem. Tam 
już nie ma żadnego luzu.

Właściwa redukcja biegów

   Bardzo istotnym elementem wpły-
wającym na żywotność samochodu 
jest właściwe zmienianie biegów. Za 
wczesne bądź za późne zmienianie 
biegu na wyższy to niestety dość czę-
sty zły nawyk kierowców. W standar-
dowym samochodzie benzynowym 
przekraczanie 5000 obrotów to nie po-
trzebna przesada. W dieslu granicą jest 
3500- 4000.
Jazda poniżej 2000 obrotów to z kolei 

„zamulanie” silnika. To także jego duże 
przeciążanie.
   Innym, dość częstym błędem, związa-
nym ze zmianą biegów,  jest jazda z ga-
zem wciśniętym do dechy przy małych 
obrotach. Zdarza się i to nierzadko, że 
jedziemy (z oszczędności) 4 biegiem 60/
h i nagle musimy gwałtownie przyspie-
szyć. Nie wciskajmy wtedy gazu do de-
chy, lecz zredukujmy bieg co najmniej o 
jeden. W jeździe sportowej nie ma tego 
problemu, ponieważ kierowca rajdowy 
zawsze trzyma auto blisko maksymal-
nego momentu obrotowego.



OGŁOSZENIA  O PRACĘ
w Bezpłatnej Gazecie Regionalnej WPR

Ceny już od 150 zł

Zadzwoń pod nr (0) 666 505 705

lub wyślij zapytanie mailem ogłoszenia@gazetawpr.pl

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

zatrudni:

Magazynierów
Miejsce pracy: Janki (okolice Sokołowa)

Oferujemy:

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

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

Organizujemy dojazd do magazynu od strony 
Warszawy i Pruszkowa

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

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

PLATFORMA – MATERIAŁY BUDOWLANE jest wiodącym liderem europejskim w branży 
dystrybucji materiałów budowlanych należącym do Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana.

 

Obecnie poszukujemy pracowników, do naszego sklepu 
na Alejach Jerozolimskich 204, na stanowiska:

Doradca Techniczno – Handlowy
Działy: Budowlany, Elektryczny

Nr ref. DTH/WPR/06-08
Zadania:
- Doradztwo techniczne klientowi profesjonalnemu
- Zamówienia asortymentu, dbanie o wygląd działu
Wymagania:
- Wykształcenie minimum średnie lub zawodowe profi lowane 
- Znajomość asortymentu i specyfi ki funkcjonowania jednego z wyżej wymienionych działów

Magazynier
Nr ref. MAG/WPR/06-08

Zadania:
- Przyjmowanie i wydawanie towaru
- Prowadzenie gospodarki magazynowej
Wymagania:
- Doświadczenie w pracy w magazynie
- Uprawnienia na wózki widłowe
Firma oferuje: 
- Atrakcyjne warunki zatrudnienia
- Pracę w zgranym zespole i miłej atmosferze
- Profesjonalne szkolenia
- Możliwość rozwoju zawodowego 

Hurtownia  PLATFORMA otwarta jest od poniedziałku do soboty.
Więcej informacji na naszej stronie: www.platforma.co.pl

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV z rozszerzonym 
zakresem obowiązków oraz listu motywacyjnego, podając nr ref. w tytule maila na adres: 

rekrutacja.sgdb@saint-gobain.com lub o osobiste dostarczenie CV 
do Punktu Przyjęcia Klienta w PLATFORMIE.

Kontakt do Platformy: Aleje Jerozolimskie 204: tel. (22) 578 85 00, fax: (22) 578 85 10

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883). 

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianie”



Pracuj ze Start People,
zapewnij sobie dobry start każdego dnia!
Agencja Pracy Tymczasowej poszukuje 
pracowników na różne stanowiska pracy

- pracownicy produkcyjni 
   Grodzisk Mazowiecki, Kanie Helenowskie

- pracownicy magazynowi
   Sokołów, Ożarów Mazowiecki, Pruszków

- pracownicy biurowi

Oferujemy
atrakcyjne warunki zatrudnienia
w duzych międzynarodowych firmach

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

Restauracja KFC w Centrum Handlowym “Janki” zatrudni:

PRACOWNIKÓW OBSŁUGI KLIENTA
PRACOWNIKÓW KUCHNI

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

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

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

Agencja Pośrednictwa Pracy LeasingTeam Sp. z o. o. dla dużej firmy     
produkcyjnej z branży kosmetycznej poszukuje pilnie osób do pracy stałej 

na stanowiska:

Mechanik (Ustawiacz maszyn)
Operator Procesu (Aparatowy)
Pomocnik Operatora Procesu

Magazynier (Operator wózków widłowych)

STAŁA PRACA! ATRAKCYJNE WARUNKI PRACY!
Praca 3 zmianowa, system 5 -brygadowy

Lokalizacja: WARSZAWA – URSUS

Kontakt: (022) 460 50 06, email: db@leasingteam.pl

PRACOWNICY CZASOWI
DORADZTWO PERSONALNE
OUTSOURCING

Profesjonalizm i zaufanie 300 klientów
   w standardzie ISO 9001



Sprzedam bezpośrednio nowy dom 195m / 
1100 m2 w Grodzisku Mazowieckim cena 
559.000 PLN tel: 516 133 247

Sprzedam bezpośrednio nowy dom 193m / 
1100 m2 w Grodzisku Mazowieckim cena 
555.000 PLN tel: 516 133 247

Sprzedam grunt 1439m Piastów budowl. tel. 
738 97 50

Sprzedam grunt 755. Pruszków tanio tel. 738 
97 50

Sprzedam grunt 10000m Kajetany z planem tel. 
738 97 50

Sprzedam grunt 1185m  Błonie bud. tel. 738 
97 50

Sprzedam grunt 11250 Ożarów usł. tel. 738 
97 50

Sprzedam grunt 3100m Jaktorów rolna tel. 729 
00 33

Sprzedam grunt 1083M Grodzisk  budow tel. 
729 00 33

Sprzedam grunt 4200 m2 Puszcza Mar. budow 
tel. 729 00 33

Sprzedam grunt 1001m Międzyborów budow 
tel. 729 00 33

Sprzedam grunt 1570m Książenice super bud. 
tel. 729 00 33

Sprzedam grunt 2500m ok. Grodziska budowl 
tel. 729 00 33

Sprzedam grunt 1500m Milanówek bulwo. tel. 
729 00 33

Agencja Ochrony Osób i Mienia LOCUS SE-
CURITY zatrudni: - pracowników ochrony wiek 
do 45 lat, dyspozycyjność, niekaralność; - opera-
torów monitoringu; - detektywów sklepowych; 
505116469

Do załadunku i rozładunku towarów(kobiety i 
mężczyźni): -STAŁA!!!!! -WYSOKIE ZAROB-
KI!!! 11-12zł/godzinę -system pracy 3-zmiano-
wy -miejsce pracy-Sokołów k. Janek 515182242

Od zaraz - pracownika na stanowisko kasje-
ra-sprzedawcy tel. 507 115 757 Warszawa

Oferuję pracę osobom niepełnosprawnym w 
hurtowni farmaceutycznej, pracownik ds. kon-
fekcjonowana zamówień aptecznych, pracownik 
telemarketingu, pracownik do działu zamówień. 
Warszawa Jeziorki. 022 350 60 81

Oferuję pracę w magazynie przy renowacji 
sprzętu chłodniczego. Warszawa Ochota 022 
3506269

Hotel Ideal w Pruszkowie zatrudni: 
Kelner/kelnerka CV prosimy przesyłać 
na adres: pruszkow@idealhotels.pl Tel. 
Kontakt:. 515 116 549

Praca biurowa w dziale realizacji zamówień, na 
2-3 m-ce, umowa zlecenie, 3 min. od stacji PKP 
Płochocin, bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. 
ks.rekrutacja@activeplus.com.pl

Praca stała w zakładzie produkcji kosmetyków w 
Ursusie na stanowiskach: Mechanik, Konserwa-
tor, Operator Procesu (Aparatowy), Magazynier. 
System zmianowy - 7 dni. Kontakt: 224605006, 
db@leasingteam.pl

Pracowników ochrony, 5zł i powyżej/godz.
tel.(022) 498 74 71, 499 67 40

Przyjmę do pracy - pracownicy magazynu na 
terenie Błonia k/ Warszawy. 
Tel. 022/846-08-65 tel kom. 606-277-506

Wpr Media Group, wydawca bezpłatnej 
gazety regionalnej WPR poszukuje: 
Specjalistów ds. Sprzedaży Powierzchni 
Reklamowych Wymagania: - wykształce-
nie minimum średnie - komunikatywność 
Oferujemy:- atrakcyjne prowizyjne zarobki 
- samodzielne kształtowanie czasu pracy 
Dziennikarzy do tworzenia autorskich ma-
teriałów dziennikarskich: felietony, relacje, 
wywiady, informacje prasowe itd. 
Osoby zainteresowane, prosimy o przysyła-
nie aplikacji zawierających CV na adres: 
milena.soltysiak@wprmedia.pl lub na nr 
faxu: 22 758-86-91

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

Sprzedam dom 350/1000  Wołomin, luksusowy 
tel. 738 97 50

Sprzedam dom 190/1000 Pruszków, blisko PKP. 
tel. 738 97 50

Sprzedam dom 140/500m Komorów wykon. tel. 
738 97 50

Sprzedam dom 267/800 Pęcice blisko WKD 
tel. 738 97 50

Sprzedam dom 257/1800 Żabia Wola wykoń. 
tel. 738 97 50

Sprzedam dom 200/1000 okol. Żabiej Woli sur.
otw. tel. 738 97 50

Sprzedam dom 590/2730 Nadarzyn, idealny. tel. 
738 97 50

Sprzedam dom 130/240 Grodzisk segm. dev. tel. 
729 00 33

Sprzedam dom 168/2000 Grodzisk Wolnost. 
idealny tel. 729 00 33

Sprzedam dom 160/982 Milanówek nowy, 
lokalizacja tel. 729 00 33

Sprzedam dom 257/1800 Żabia Wola wykoń. 
tel. 729 00 33

Sprzedam dom 200/1000 okol. Żabiej Woli sur.
otw. tel. 729 00 33

Sprzedam dom 590/2730 Nadarzyn, idealny. tel. 
729 00 33

Sprzedam grunt 900m Brwinów budow tel. 738 
97 50

Sprzedam grunt 2200m Falenty budowl. tel. 
738 97 50

Sprzedam grunt 1100m Żółwin budowl. tel. 738 
97 50

Sprzedam grunt 850m Pruszków budowl. tel. 
738 97 50

Sprzedam grunt 1400m Kanie budwol. tel. 738 
97 50

Sprzedam grunt 1323m Żółwin budowl. tel. 738 
97 50

Sprzedam grunt 3000m Opypy budowl tel. 729 
00 33

Sprzedam grunt 2556m Jaktorów tanio tel. 729 
00 33

Sprzedam grunt 1525m Opypy budowl. tel. 729 
00 33

Sprzedam grunt 1600m Stare Budy 166tys. tel. 
729 00 33

Sprzedam grunt 6300M Grodzisk - okolice rol. 
tel. 729 00 33

Sprzedam grunt 1600M Grodzisk - okolice bud. 
tel. 729 00 33

Sprzedam grunt 6700M GRODZISK - BUDOW. 
tel. 729 00 33

Sprzedam grunt 700m ok. Żyrardowa- bud. tel. 
729 00 33

Sprzedam grunt 3000m Żabia Wola budowlana 
tel. 729 00 33

Sprzedam grunt 10000m Kajetany z planem tel. 
729 00 33

Sprzedam grunt 1022m Osowiec 167tys.bud 
tel. 729 00 33

Sprzedam mieszkanie 79m 3pok. Grodzisk os. 
Bairda tel. 729 00 33 

Sprzedam mieszkanie 79m 3pok. Grodzisk os. 
Bairda tel. 729 00 33

Sprzedam mieszkanie 54m 2pok- Grodzisk do 
wprow tel. 729 00 33

Sprzedam mieszkanie 85m 3pok. Grodzisk 
2007r.360tys. tel. 729 00 33

Sprzedam mieszkanie 45m 2pok- Grodzisk wys 
standard tel. 729 00 33

Sprzedam mieszkanie 60M 3pok- Grodzisk do 
odświeżenia tel. 729 00 33

Sprzedam mieszkanie 51M 2pok- Grodzisk 
ciekawe tel. 729 00 33

Sprzedam mieszkanie 84M 5pok- Grodzisk 
ładne z garażem tel. 729 00 33

Sprzedam mieszkanie 53m 3pok – Grodzisk 
centrum tel. 729 00 33

Sprzedam mieszkanie 49m 2pok. Piastów dewe-
lop tel. 738 97 50

Sprzedam mieszkanie 46m 3pok. Piastów 
niedrogie tel. 738 97 50

Sprzedam mieszkanie 72m Pków tel. 738 97 50

Sprzedam mieszkanie 29m 1pok. Piastów 
niedrogie tel. 738 97 50

Sprzedam mieszkanie 35m 2pok. Pruszków 
249tys.! tel. 738 97 50

Poszukuję mieszkania do wynajęcia  1-2 pokojo-
wego, umeblowanego w Pruszkowie lub okoli-
cach od zaraz. Tel. 511 905 344

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

Wynajmę mieszkanie w Pruszkowie 512524977

Zamienię mieszkanie 48m2 na w Pruszkowie - 2 
pokoje + kuchnia+ duży balkon - na mniejsze 
38m2 , także w Pruszkowie 609 300 029

Aaa Rozpocząłeś pierwszą pracę? Wybierz 
najlepszy w ostatnich 36 miesiącach fundusz 
emerytalny AIG!!! NIE DAJ SIĘ WYLOSO-
WAĆ 0 790 605 470, ofeaig@gmail.pl

Nauka j.angielskiego w Pruszkowie, pomoc 
w lekcjach i pisaniu prac. Dzieci, młodzież 
502626729

PRANIE DYWANÓW, wykładzin, tapicerki 
meblowej i samochodowej, mycie okien. Kon-
takt: Tadeusz Kryczyk Tel: 0 506 764 873 www.
czystaszyba.pl.tl e-mail: tadeuszkryczyk@vp.pl

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

WWW tanio i solidnie - www.techarts.pl - 604 
11 22 82

W dniu 4.06 ok. 21.30 na osiedlu Staszica B 
znaleziono młodą labradorkę - czarną ok. 2-3 
letnią kontakt - 603 231 584

Aaa Rozpocząłeś pierwszą pracę? Wybierz 
najlepszy w ostatnich 36 miesiącach fundusz 
emerytalny AIG!!! NIE DAJ SIĘ WYLOSO-
WAĆ 0 790 605 470, ofeaig@gmail.pl

Oddam gruz budowlany. 0 604 112 282 lub 509 
484 323 (po godz. 20:00)

Nieruchomości wynajmę

Nieruchomości zamienię

Usługi

Dam pracę

Nieruchomości sprzedam

Różne

BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ

Pruszków - Os. Staszica

Biuro Reklamy Gazety WPR
Al. Wojska Polskiego 60A
(na przeciwko marketu LIDL)
Tel: (0) 666 505 705; 
Fax: (22) 758 86 91
ogloszenia@gazetawpr.pl
godz: 9:00 - 17:00 (od 1 lipca)

Pruszków - Centrum

Agencja In Form
ul. Berenta 8
Tel: (22) 758 49 99
Fax: (22) 435 79 99
in_form1@onet.pl; 
in_form1@wp.pl
godz: 9:00 - 16:00

Grodzisk Maz.

Agencja In Form
ul. Kościuszki 13/1
Tel: (22) 755 69 28
Fax: (22) 724 34 38
in_form@onet.pl; 
in_form@wp.pl
godz: 9:00 - 16:00

CENNIK

Cena za jedno słowo:

1. Ogłoszenie zwykłe: 1 zł
2. Ogłoszenie wyróżnione: 2 zł 
3. Ogloszenie w ramce: 3 zł

Podane ceny są cenami netto. Należy 
doliczyć do nich 22% podatku VAT. 

JAK ZAMÓWIĆ OGŁOSZENIE W GAZECIE

1. Zadzwoń: (0) 666 505 705 od pn do pt w godz. 9:00 - 18:00

2. Wyślij faks: (022) 758 86 91 od pn do pt w godz. 9:00 - 18:00

3. Wejdź na stronę internetową www.gazetawpr.pl w zakładkę ogłoszenia

4. Wyślij nam e-mail na adres ogloszenia@gazetawpr.pl

5. Przyjdź do wybranego biura ogłoszeń z listy obok

DOMUS
USŁUGI BUDOWLANE

- ocieplanie budynków 
- elewacje zewnętrzne 
- wykańczanie wnętrz 
- wylewki

kontakt: 

500 247 655
518 274 860 

domus2008@wp.pl

Do nowo otwieranego serwisu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

MECHANIK
(miejsce pracy: NADARZYN)

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

magazynu i klienta;

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

wózków i suwnic

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

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

lub pocztą elektroniczną: rekrutacja.gkn@gkndriveline.com 

Przedstawiciel Handlowy
(do sprzedaży pow. reklamowej)

Wymagamy: wykształcenia minimum średniego, 
komunikatywności, doświadczenie w dziale sprzedaży 
lub telemarketingu mile widziane

Oferujemy: atrakcyjne prowizyjne zarobki, samodzielne 
kształtowanie czasu pracy, dla najlepszych stałe 
wynagrodzenie (umowa o pracę)

Dziennikarzy
do tworzenia autorskich materiałów dziennikarskich: 
reportaży, felietonów, relacji, wywiadów, informacji 
prasowych etc.

Prześlij nam swoje CV na adres:  
milena.soltysiak@wprmedia.pl
lub faxem na numer (22) 758 86 91

Wpr Media Group, 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 MEDIAGROUP
Nowa Jakość Mediów Lokalnych

www.gazetawpr.pl
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JESTEŒMY BLISKO CIEBIE:

PIASTÓW - TESCO (PASA¯)
Al. Tysi¹clecia 7

Kom: 0-602-378-382

Godz. otwarcia: 

Pon-Sb: 10.00 - 20.00 

Nd: 10.00 - 18.00

MILANÓWEK - ANTENY SAT RTV GSM
ul. G³owackiego 21

Tel: (022)724 -96-66

Kom: 0-602-301-808

E-mail: anteny@nicram.com.pl
Strona: www.antenysat.pl
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KRZYŻÓWKA NR 34

Rozwiazania krzyżówki
prosimy nadsyłać 

do dnia 5 lipca 2008 
na adres:

Redakcja WPR, 
ul. Wojska Polskiego 56 lok 

85, 05-804 Pruszków
albo e-mail:  

redakcja@gazetawpr.pl 

Wsród czytelników, 
którzy nadeślą właściwe hasło 

rozlosujemy nagrody książkowe 
Nagrodą numeru 34 jest album:  

Andrzeja Mleczko
seks, mydło i powidło

 Nagrodę  numeru 33
wylosował Pan:

 Zdzisław Majewski
z Pruszkowa

FUNDATOREM NAGRÓD JEST KSIĘGARNIA ul. KOSCIUSZKI 44, tel: 022 758 78 26
reklama

SPOŁECZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

NR 23

GIMNAZJUM
SPOŁECZNE

SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
ROK ZAŁOŻENIA 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
ROK ZAŁOŻENIA 2004

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

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

UL. POLSKIEJ  ORGANIZACJI   WOJSKOWEJ 10

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

30% ZNIŻKI CZESNEGO DLA RODZEŃSTWA

PRUSZKÓW



Szczegółowe informacje: 
Dział Sprzedaży i Marketingu

tel: (022) 739 27 00
kom: 500 108 936; 500 108 934

e.mail: sprzedaz@idealhotels.pl ; pruszkow@idealhotels.pl

w Pruszkowie organizuje:   

 Wolne terminy
 na 2008/2009

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
- chrzciny
- komunie
- jubileusze

WESELA
CATERINGI

SZKOLENIA I KONFERENCJE 

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