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Zabójstwo 
w Pruszkowie
Kobieta zamordowana przez pija-
nego konkubenta. Zabójca miał 3 
promile alkoholu w wydychanym 
powietrzu!  s 6.s 6.

Raszyn = referendum
Czy wójt Rajkowski zostanie odwo-
łany ze swojego stanowiska? s 7.s 7.

Feel w Pruszkowie
6 września żegnamy lato z biją-
cym rekordy popularności ze-
społem Feel! s 12.s 12.

Pruszkowiak 
w Drama Centre London!
Wywiad z Tomkiem Marciniakiem, 
mieszkańcem Malich, pierwszym 
Polakiem w historii prestiżowej 
uczelni aktorskiej w Londynie s 13.s 13.

Patronat: Targi 
Idealny Dom i Wnętrze
5-7 Września Gazeta Wpr zaprasza 
do warszawskiej hali Expo s 18.s 18.

Wyprawa 
do źródeł Utraty
Druga część wyprawy rowerowej 
Waipoint Game  s.26s.26

Znicz znowu zapłonął
Po 4. kolejce I ligi klub z Pruszkowa 
plasuje się na 3 pozycji. s.30s.30
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Grzegorz Kostrzewa-Zorbas
politolog, amerykanista, publicysta, 

przewodniczacy Stowarzyszenia “Ład na Mazowszu”, 

radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Strona 2

Opinie
Najbliższy dyżur radnego
09.09.2008, godz. 15:00 - 18:00 

W biurze redakcji Gazety WPR 

Pruszków, al. Wojska Polskiego 60

Ład na Mazowszu jest pierwszą szero-

ką organizacją współpracy i realizacji 

wspólnych celów przez społeczników 

miast i miejscowości metropolii war-

szawskiej, których cenne kulturowo, 

przyrodniczo i krajobrazowo walory 

nie w pełni są doceniane, chronione i 

promowane. Często też miejsca te na-

rażane są na działania, których skutki 

mogą raz na zawsze pogrzebać bezcen-

ne mazowieckie dziedzictwo kulturo-

we. Aby bronić się skutecznie, trzeba 

bronić się razem.

Do nowego Stowarzyszenia należą lide-

rzy i członkowie lokalnych organizacji 

społecznych na Centralnym Mazowszu, 

które od lat chronią i promują historię i 

tradycję oraz wspierają zrównoważony 

rozwój swoich miast i miejscowości, a 

także samorządowcy z wybranych so-

łectw i osiedli, radni gmin, powiatów i 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

Organizacje lokalne – lub wyspecja-

lizowane tematycznie na przykład w 

sprawach kultury, urbanistyki i archi-

Ład na Mazowszu - 
stowarzyszenie jakiego nie było
Powstało właśnie Stowarzyszenie „ŁAD NA MAZOWSZU. 

Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Miast-Ogrodów i Historycznych 

Miejscowości Centralnego Mazowsza.”

tektury, turystyki, ochrony przyrody 

czy zrównoważonego rozwoju – mogą 

również być zbiorowymi członkami 

wspierającymi Ładu na Mazowszu.

W tworzeniu i pierwszych działaniach 

Ładu na Mazowszu uczestniczyli mię-

dzy innymi działacze społeczni z już 

dwudziestu miast-ogrodów i histo-

rycznych miejscowości wokółwar-

szawskich: Czersk, Dąbrowa Leśna 

w gminie Łomianki, Góra Kalwaria, 

Izabelin, Jabłonna, Józefów, Kady 

w gminie Grodzisk Mazowiecki, 

Kampinos, Komorów, Konstancin, 

Michałowice, Milanówek, Modlin, 

Piaseczno, Podkowa Leśna, Raszyn, 

Serock, Stare Babice, Zalesie 

Dolne, Zalesie Górne, jak również z 

Warszawy.

Prezesem i pomysłodawcą 

Stowarzyszenia jest dr Grzegorz 

Kostrzewa-Zorbas, radny Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego re-

prezentujący okręg wokółwarszawski 

i zarazem Przewodniczący Komisji 

Strategii Rozwoju Regionalnego i 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Sejmiku. Na jedno ze stanowisk wice-

prezesów Ładu na Mazowszu została 

wybrana Agnieszka Kaczorowska, 

członek Zarządu Osiedla Komorów.

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

 1. Ochrona dziedzictwa miast-ogro-

dów i historycznych miejscowości 

Centralnego Mazowsza oraz ich pełny, 

ale zrównoważony rozwój z poszano-

waniem unikalnych wartości kulturo-

wych, zabytkowych, przyrodniczych 

i krajobrazowych, oraz tożsamości i 

tradycji lokalnych;

 2. Ochrona środowiska naturalnego w 

każdej jego formie i przejawie;

 3. Zbieranie i upowszechnianie wie-

dzy o miastach-ogrodach i historycz-

nych miejscowościach Centralnego 

Mazowsza oraz ich promocja w Polsce 

i zagranicą;

 4. Uświadamianie społecznościom 

lokalnym znaczenia dziejów i tradycji 

miast-ogrodów i historycznych miej-

scowości Centralnego Mazowsza jako 

części wspólnego dziedzictwa kultu-

rowego regionu, Polski i Europy;

 5. Współdziałanie z władzami pań-

stwowymi i samorządowymi, organiza-

cjami pozarządowymi i przedsiębiorca-

mi, oraz instytucjami Unii Europejskiej 

na rzecz zachowania historycznych, 

unikalnych w Polsce układów urbani-

stycznych, zieleni i zabudowy miast-

-ogrodów i historycznych miejscowo-

ści Centralnego Mazowsza, obszarów 

chronionego krajobrazu, w tym chro-

nionych stref urbanistycznych, oraz 

rezerwatów przyrody wraz z ich otuli-

nami;

 6. Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych 

Centralnego Mazowsza, rozwijanie 

świadomości obywatelskiej i kulturo-

wej, wspieranie inicjatyw społecznych, 

kulturalnych i gospodarczych miesz-

kańców miast-ogrodów i historycznych 

miejscowości Centralnego Mazowsza, 

zgodnych z ich charakterem i służą-

cych ich właściwemu rozwojowi.

Ogórki, proszę Państwa. Ogórki! Koń-
czy się pierwsza dekada sierpnia. Siedzę 
sobie pod moim ukochanym orzechem, 
cudem ocalałym od wichru, który parę 
dni temu miotnął nim, że zawadził koro-
ną o ziemię i nic się nie dzieje.
Źle mówię. Dzieje się. Między gałęzią 
orzecha a gałęzią rosnącej tuż obok wiś-
ni, jasnobrązowy pająk z kulkowatym 
odwłokiem pracowicie montuje mister-
ną sieć, w nadziei, że choć dla niego dzi-
siejszy dzień okaże się owocny. Patrzę na 
te budowlę i z jednej strony podziwiam 
samorodny talent inżynierski pająka, a 
z drugiej już mu współczuję. Bowiem, 
gdy tylko skończę to pisanie, będę musiał 
wstać. A jak tylko wstanę, to choćbym 
nie wiem jak nie chciał, zmuszony będę 
kawał jego roboty unicestwić. Ale on o 
tym nie wie i z wysiłkiem godnym lepszej 
sprawy, kontynuuje swoje dzieło.
Tak więc, oprócz dzieła pajęczego, inne 
dzieła jakoś nie powstają. Parlament na 
zasłużonym urlopie. Wprawdzie pust-
ka po ostatnich mocnych wydarzeniach 
w tymże, którą usiłują nadrabiać dwa 
pozostałe ośrodki władzy i rządowej, i 

MIZERIA

prezydenckiej, na urlopach nie będące, 
po za samą Głową Państwa, ale jakoś tak 
miernie to wychodzi. To Pan Premier 
wyda komunikat o tym, że zdrowie ma 
jak tur i poza podwyższonym cholestero-
lem nic mu nie dolega. A Pan Prezydent 
odpowie na to, że nie widzi potrzeby iść 
jego śladem, bo on sam przecież wie, że 
jest zdrowy. A przecież on wie najlepiej. 
Oczywiście po komunikacie premie-
rowskim o podwyższonym cholesterolu 
natychmiast odezwał się jeden ze stale 
czujnych PIS-owskich harcowników, pan 
poseł Zbigniew Ziobro, który stwierdził, 
że cholesterol, podstępne świństwo zaty-
kające żyły i tętnice, może spowodować 
niedokrwienie premierowskiego mózgu i 
w związku z tym Pan Premier powinien 
poddać się natychmiast do dymisji, ale 
są to jak wszyscy wiedzą tylko polityczne 
harce.
A Olimpiada? Czy tam też moim zda-
niem nic się nie dzieje? A Wojna gru-
zińsko-rosyjska na Kaukazie? Jestem 
przygotowany na podobne pytania ze 
strony Czytelników. Proszę Państwa. 
Olimpiada w Pekinie może i jest wyda-
rzeniem dla czterdziestu przywódców 
głównych państw świata, którzy na in-
augurację przybyli. Wprawdzie część z 
nich, jak np. nasz najlepszy sojusznik Pan 
Prezydent Bush, złożyli konwencjonalne 
oświadczenia w sprawie spraw człowieka 
w Chinach, co podobno zdziwiło samych 
Olimpijczyków, bo ich zdaniem, ich pra-
wa w ciągu kilku ostatnich lat bardzo się 
poszerzyły, ale dla nas i naszych przy-
wódców, to pomyłka siedem lat temu 
przez MKOL popełniona. 
Natomiast jeśli chodzi o wojnę na Kau-
kazie, to z tego co mówił na ekranie te-
lewizora Pan Prezydent Kaczyński, wyni-
ka, że Pan Prezydent Gruzji Saakaszwili, 
myśląc, że wszyscy patrzą na otwarcie 
Olimpiady, chciał po prostu niepostrze-

żenie odbić Południową Osetię, co mu 
się słusznie należało. Ale wredne Ruskie 
patrzyły i na Pekin, i na Osetię i się nie 
udało. Dalej zaś, to nie bardzo wiem, czy 
jesteśmy już w stanie wojny z Rosją, czy 
też wraz potęgami militarnymi Litwy, 
Łotwy i Estonii poczekamy jeszcze tro-
chę. A na razie nic się nie dzieje. Ogórki.
Zaś mój pająk tka dalej. Skąd takie małe 
stworzenie tyle wie o aerodynamice, wia-
trach, a nawet nawigacji. Bo jego dzieło 
staje się bardziej doskonałe. Będę musiał 
zrobić coś, aby wstając nie zrujnować mu 
go zupełnie. 
Wróciłem z Kaukazu i Pekinu pod mój 
orzech. A pod moim orzechem, na 
Tworkach, w mieście Pruszkowie też 
wprawdzie Ogórki, ale z mojego absolut-
nie subiektywnego punktu widzenia, jak-
by trochę przyprawione. Mizeria, można 
powiedzieć. Jedni lubią ją na kwaśno z 
octem czy kwaskiem cytrynowym, inni 
na słodko ze śmietaną i cukrem. Ja lubię 
i jedną i drugą, zwłaszcza jeśli danie za-
sadnicze, do którego jest dodatkiem, jest 
godne lubienia.
Zadzwonił Naczelny i powiedział, że 
mam w redakcji list. Po bliższych oglę-
dzinach okazało się, że list jest zasadni-
czo do Pani Lidii Rudzkiej, Dyrektora 
Szpitala dla Psychicznie Chorych, a na-
pisał go Pan Seweryn Radkowski, który 
po moich tekstach w sprawie hydrantu 
z dobrą wodą dla mieszkańców Tworek 
i Malich, bezlitośnie molestuje Panią 
Dyrektor, aby zajęła jakieś stanowisko w 
sprawie. Będzie czynny hydrant czy nie 
będzie? Jeśli będzie to kiedy, a jeśli nie, 
to dlaczego? Z upiorem maniaka przesy-
ła Pani Dyrektor moje teksty i prosi, aby 
odrzuciła na chwilę majestat i zechciała 
odnieść się na łamach WPR-u do prob-
lemu. Pani Dyrektor zaś majestatycznie 
milczy. Więc tym razem Pan Seweryn, 
jeszcze raz pyta, w imię czego pozbawio-

no mieszkańców dobrej wody, ale oprócz 
mnie, przesyła swój list do Ministerstwa 
Zdrowia. Powołuje się nawet na paragra-
fy z Kodeksu Postępowania Administra-
cyjnego, o obowiązku jakiejkolwiek od-
powiedzi urzędnika (bo mimo majestatu, 
Pani Dyrektor po prostu urzędnikiem 
jest) na zapytanie prasowe. A ja i Mini-
sterstwo mamy to tylko przyjąć do wia-
domości. To ja dodam swoje. Szanowna 
Pani Dyrektor. Niech Pani coś odpowie, 
bo moim zdaniem Pan Seweryn nie od-
puści i za następnym razem może sprawę 
i do wiadomości podać nawet Panu Pre-
mierowi, mimo, że ten jak napisałem jest 
zdrowy. Także psychicznie i nerwowo. 
No, co Pani zależy. Mnie może Pani mieć, 
tam gdzie mnie ma, ale Pan Seweryn to 
Obywatel i Wyborca.
Przed chwilą media podały, że w Pekinie 
mamy złoty medal. Za rysunek Olimpij-
ski, a zdobyła go trzynastoletnia Zuzia z 
Polski. Brawa i gratulację Zuziu. Bo my 
zawsze artystyczną potęgą byliśmy. I 
jesteśmy! Na przykład taki Tomek Mar-
ciniak z Malich. Młody artysta, absol-
went warszawskiej Akademii Teatralnej, 
jako pierwszy w historii Polak dostał 
się do londyńskiej Akademii Teatralnej 
Anthony’ego Hopkinsa, gdzie chce do-
skonalić warsztat aktorski w kraju Szeks-
pira. Moim zdaniem warto chłopakowi 
pomóc. Bo Malichy to też Pruszków. On 
w Londynie może pracować na czarno 
nawet „na zmywaku”, ale na pewno na ca-
łość studiów nie zarobi. A tu mamy tylu 
bogatych, potencjalnych sponsorów.
Kwaśno – słodka, ta ogórkowa prusz-
kowska mizeria. Ale dobrze, że jest. A 
przed chwilą w pajęczynę mojego brązo-
wego pająka, wpadła duża, tłusta mucha. 
Podbiegł do niej ochoczo i…
Na tym kończę, wstaję ostrożnie, aby pa-
jąk mógł zrobić swoje. Niech też ma swo-
ją mizerię w sezonie ogórkowym.

Ład na Mazowszu został wpisany 

do Krajowego Rejestru Sądowego 

dnia 1 sierpnia 2008 roku. Siedzibą 

Stowarzyszenia jest Warszawa jako 

stolica Polski i Mazowsza.

Szanowni Państwo, Nasi Czytelnicy. 

Kolejny numer WPR-a, który właśnie 

czytacie jest już 36 wydaniem naszego 

pisma. Po raz pierwszy ukazało się na 

przełomie maja i czerwca 2005 roku, 

więc jakby na rzecz nie spojrzeć jeste-

śmy z Państwem już bite trzy lata z nie-

wielkim nawet ogonkiem. Bo pomiędzy 

pierwszym a drugim numerem dopad-

ła nas lekka, trzymiesięczna zadyszka, 

co w pewnym sensie wyszło nam nawet 

na lepsze, bo choroby i przeciwieństwa 

losu dużo lepiej pokonuje się w młodo-

ści. 36 numerów co miesiąc. Trzy lata. 

Z ogonkiem. I starczy. Wydanie pisma, 

które właśnie Państwo trzymacie w rę-

kach (a niektórzy nawet usiłują czytać) 

jest ostatnim numerem miesięcznika 

WPR! Szlus! Amen!

Konkurencję medialną i naszych ad-

wersarzy pragnę jednak nieco zmar-

twić oraz lekko rozczarować, Państwa 

zaś naszych wiernych czytelników z 

pewną nieśmiałością poinformować, 

że od następnego wrześniowego wy-

dania będziemy ukazywać się dwa razy 

w miesiącu. Ilość stron się nie zmieni. 

Będzie ich w dalszym ciągu 24. No 

chyba, żeby w naszym regionie nie 

wydarzyło się zupełnie nic. Ale jako 

niepoprawny optymista w taki obrót 

wypadków nie wierzę.  Choć z drugiej 

strony, jak mawiał pewien nasz znajo-

my magister inżynier, wykluczyć takie-

go scenariusza w stu procentach nie 

możemy. Przepraszam, że zmuszam do 

pewnego myślowego wysiłku w czasie 

kanikuły, ale spróbujcie sobie Państwo 

taką sytuację wyobrazić.

Nic się nie dzieje. Starostowie, prezy-

denci, burmistrzowie, wójtowie i inni 

lokalni decydenci udali sie na zasłużo-

ny wypoczynek. Naczelnicy i kierowni-

cy  w sanatoriach. Dyrektorzy, szefowie 

działów, brygadziści regenerują siły na 

wakacjach. Dziatwa szkolna na kolo-

niach. Studenci na saksach. Emeryci i 

renciści na pielgrzymkach. Poczta nie 

pracuje (to akurat jest prawda) komfort 

- żadnych płatności, rachunków, faktur, 

ponagleń, wezwań. Telefony przestały 

działać, bo skończył się zasieg, telewi-

zja nie odbiera, internet nawalił. Do 

kiosku nie dowieźli ani Wyborczej ani 

Faktu. Luz - blues. I nareszcie wszyscy 

mamy święty spokój. I Państwo, bo 

nie musicie się denerwować, czytając 

nasze wypociny i my, bo nie mamy o 

czym pisać.  

Ej, pomarzyć dobra rzecz...

Wracajmy jednak na ziemię. Jako rze-

kłem od września zaczynamy ukazywać 

się jako dwutygodnik. Jestem pewien, 

że tematów nam nie zabraknie. W koń-

cu wiekszość z Państwa powróci z uda-

nych wakacji i z zapałem weźmie się do 

nadrabiania zaległości. Zregenerowani, 

wypoczęci, z nowymi siłami i energią 

weźmiecie się Państwo do pracy.    

A na to my już czekamy!!!

Nic się
nie dzieje

Jerzy Fijałkowski
artysta, aktor, publicysta,

dziennikarz radiowy
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Interes dewelopera
czy park kulturowy?

Deweloper planuje wybudować w 

Komorowie duże osiedle cztero-

kondygnacyjnych szeregowców i 

bliźniaków, gdzie zamieszka kilka 

tysięcy osób – co prawie podwoi 

liczbę mieszkańców. Miałaby ich 

obsłużyć ta sama infrastruktura dro-

gowa i komunalna. 750 nowych do-

mów to przynajmniej 1000 dodat-

kowych samochodów przejeżdżają-

cych przez i tak już zatłoczone drogi 

dojazdowe. Miasto Ogród Komorów 

zginie, tracąc na zawsze swój niepo-

wtarzalny charakter. 

„W mojej ocenie dotychczas istnie-

jące harmonijne zespolenie układów 

urbanistycznych, ruralistycznych 

oraz założeń dworskich (...) z otacza-

jącą je naturą wymaga bezwzględ-
nego wzmożenia form ochrony w 
celu zapobieżenia, w porę, utracie 
decydujących o tożsamości obsza-
ru” pisze właśnie do Wójta Gminy 

Michałowice, gdzie leży Komorów, 

Barbara Jezierska - Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, w związku 

z inicjatywą mieszkańców Komorowa 

powołania w tej gminie PARKU 
KULTUROWEGO.

Na skutek postępującej żywiołowej 

urbanizacji gminie grozi wręcz para-

liż w drogowej komunikacji indywi-

  Czy interes dewelopera zniszczy bezpowrotnie wspaniałą tradycję historycznych terenów? Czy spokojna okolica, którą 
mieszkańcy Komorowa wybrali do życia, zmieni się w wielkie, ruchliwe osiedle? Kto na to pozwoli? Kto odważy się podjąć 
taką decyzję? I kto weźmie za nią odpowiedzialność? - pytają mieszkańcy Miasta Ogrodu Komorów. 

dualnej i zbiorowej (...) zablokowane 

zostaną kompletnie drogi krajowe, 

wojewódzkie i powiatowe - alarmu-

ją autorzy Strategii Rozwoju Gminy 

Michałowice do 2010 r.

Czy tysiące nowych mieszkańców 

Komorowa czeka los tych, którzy 

zamieszkali w Miasteczku Wilanów, 

gdzie zamiast „wiszących ogrodów”, 

wspaniale prezentujących się na ko-

lorowych planach, nie ma elementar-

nej dla życia infrastruktury: żłobków, 

przedszkoli, szkół, sklepów, a na wy-

jazd z osiedla czeka się codziennie 

40 minut ? 

Deweloper mami mieszkańców 

Komorowa wizją pola golfowe-

go i nowego centrum usługowego. 

Komorów nie potrzebuje nowego 

centrum i nowej dzielnicy, potrzebu-

je nowych nawierzchni dróg, chodni-

ków, ścieżek rowerowych. Decyzja o 

olbrzymiej inwestycji spowoduje, że 

z gminnej kasy popłyną miliony zło-

tych na infrastrukturę planowanego 

osiedla, a stary Komorów będzie co-

raz bardziej zaniedbywany.

Zamierzenia dewelopera uzależnio-

ne są od lokalnych planów zagospo-

darowania. Przeciwko niekorzyst-

nym zapisom, ułatwiającym plany 

dewelopera,  protestują mieszkańcy 

Komorowa. Decyzje podejmą wła-

dze Gminy Michałowice.

Miasto Ogród Komorów zało-

żył nowocześnie myślący działacz 

społeczny, poseł i kosmopolita, 

Józef Markowicz. Zafascynowany 

angielską ideą, zrealizował pod 

Warszawą, europejski projekt za-

chwycający do dziś. Projekt, o któ-

rym dziś powiemy, że zgodny jest ze 

strategią zrównoważonego rozwoju. 

Dziś historyczne miasta ogrody na-

bierają dodatkowych znaczeń - są 

świadectwem myśli naszych przod-

ków, którzy odważnie realizowali 

wspaniałe wizje.

Dawne tereny otwarte i zielone (...) 

zaczynają się zabudowywać i to 

tak szybko, że już niedługo terenów 

otwartych w promieniu 30 km od 

Warszawy możemy w ogóle nie mieć. 

Nowe zespoły zabudowy realizowa-

ne są na działkach rolnych i nie 
tworzą żadnych wartości prze-
strzennych, jakie istniały w tra-
dycyjnych (...) miastach ogrodach. 
Trudno też na takich obszarach 

mówić o życiu społecznym, dobrym 

uzbrojeniu czy też prawidłowej sieci 

komunikacyjnej. W sumie opisana 
sytuacja grozi degradacją całej 

strefy podwarszawskiej - podkre-

śla w swoim artykule dr inż. arch. 

Krzysztof Domaradzki, uznany 

autorytet środowiska urbanistów 

i architektów, mieszkaniec Miasta 

Ogrodu Podkowa Leśna i obrońca 

jego historycznego kształtu. 

Dziedzictwo kulturowe jest przed-

miotem najwyższej troski cywilizo-

wanych krajów. Piękne historyczne 

okolice są dziś oczkiem w głowie 

światłych samorządowców również 

i w Polsce. Potrafią oni chronić hi-

storyczne piękno swoich terenów, 

wzmacniając ich turystyczne walo-

ry i pozyskując europejskie środki 

kierowane na takie cele.

Czy powiemy tak w przyszłości o 

gospodarzach Gminy Michałowice? 

Czy ochronimy nasze dziedzictwo 

i zostawimy po sobie świadectwo 

naszej historii i kultury? - pytają 

mieszkańcy Komorowa

Kto wesprze ich dążenia? 

Co ostatecznie zwycięży - Interes 

dewelopera, czy troska o narodo-

we dobro? 

Komorów,  24 lipca 2008 r.

Miasto Ogród Komorów

Zarząd Osiedla Komorów

więcej o na stronie: 

www.komorow.pl

Zabytkowa Aleja Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Czy zostanie rozjechana 
przez tysiące samochodów przyszłych mieszkańców pobliskiego osiedla?

MIasto Ogród Komorów na starej fotografi i z początu lat trzydziestych. Zdjecie ze zbiorów p. Zbigniewa Kowalewicza
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BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne wakacje 2008
  Starostwo powiatu pruszkowskiego 

koordynuje działania, zmierzające do 

zapewnienia bezpiecznego wypoczyn-

ku na administrowanym obszarze. 

Podejmowane są przedsięwzięcia w 

następujących obszarach: zapewnienie 

bezpieczeństwa na drogach, zapewnie-

nie bezpieczeństwa w miejscu wypo-

czynku, zapewnienie bezpieczeństwa w 

miejscu zamieszkania.

 

  Prowadzone są działania edukacyjne, 

propagujące bezpieczne zachowania 

w miejscach zorganizowanego wy-

poczynku dla dzieci i młodzieży pn. 

„Lato w mieście”. Na stronie interne-

towej Komendy Powiatowej Policji w 

Pruszkowie prezentowane są porady dla 

mieszkańców, dotyczące bezpieczeń-

stwa podczas wakacji. 

  Wszystkie placówki zorganizowanego 

wypoczynku letniego objęte są nadzo-

rem i kontrolą zespołu kontrolnego, w 

skład którego wchodzą przedstawiciele 

policji powiatowej straży pożarnej. stra-

ży miejskich oraz zespołu zarządzania 

kryzysowego. Uczestnicy wypoczynku 

letniego otrzymują ulotki edukacyjne 

w zakresie udzielania pierwszej pomo-

cy. Systematycznie też kontrolowane są 

przez inspekcje i służby powiatowe pla-

ce zabaw oraz miejsca spotkań dzieci i 

młodzieży podczas wakacji, a także ką-

pieliska i zbiorniki wodne. 

 Policja kontroluje także autokary, prze-

wożące dzieci i młodzież na letni wy-

poczynek. Natomiast Powiatowa Stacja 

Sanitarno Epidemiologiczna dokonuje 

systematycznych kontroli basenów w 

Pruszkowie i Raszynie oraz miejsc zor-

ganizowanego wypoczynku.

  Komunikaty o przydatności/nieprzy-

datności wody do kąpieli w akwenach, 

znajdujących się na terenie wojewódz-

twa mazowieckiego umieszczono na 

stronie internetowej Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w 

Warszawie: www.wsse.waw.pl

  Wszelkie informacje na temat bezpie-

czeństwa w czasie wakacji można prze-

kazywać do Powiatowego Centrum 

Reagowania Kryzysowego tel.  022 

758 62 52  lub pod numery alarmowe 

112, 997, 998.

  Numery telefonów, pod którymi tury-

ści zagraniczni w godzinach od 10:00 do 

22:00 mogą zgłaszać informacje o prze-

stępstwach oraz zagrożeniach na teryto-

rium Polski: 

0 800 200 300 (linia bezpłatna z sieci sta-

cjonarnych),  

0 608 599 999  (z sieci komórkowych, li-

nia płatna zgodnie z taryfą operatora)

Na stronie:

h t t p : / / m a z o w i e c k i e . p l / n e w s .

php?id=10417 

można dowiedzieć się wszystkiego na 

temat „BEZPIECZNYCH WAKACJI 

2008”. 

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nas 

wszystkich a w szczególności naszych 

najmłodszych jest najważniejsze.

                              Małgorzata Choroś

24. lipca br. odbyły się w powiecie 

pruszkowskim doroczne Uroczystości 

Święta Policji. Były przemówienia, 

wzajemne podziękowania i zapew-

nienia o gotowości dalszej owocnej 

współpracy a także awanse i nagrody 

pieniężne dla najlepszych funkcjona-

riuszy.

W trakcie spotkania nagrodzeni zo-

stali wyróżniający się funkcjonariu-

sze.

Także poszczególne samorządy 

ufundowały nagrody dla swoich 

policjantów. Powiat pruszkowski 

wyróżnił w ten sposób 20. funk-

cjonariuszy: Krzysztofa Blocha, 

Andrzeja Kawczyńskiego, Mariusza 

Skindziera, Marcina Bednarskiego, 

Katarzynę Martłomiejczyk, 

Andrzeja Kacprzaka, Marka 

Fabisiaka, Dariusza Nurzyńskiego, 

Emilię Bakalarską, Filipa 

Zwolińskiego, Mariusza 

Parzęckiego, Annę Krzysiak, Pawła 

Goździka, Artura Fronczaka, 

Piotra Krasuskiego, Tomasza 

Chmurę, Grzegorza Kasińskiego, 

Daniela Pniewskiego, Mariusza 

Gałązkę i Roberta Chmielewskiego. 

GRATULACJE!!! 

Starosta powiatu pruszkowskiego 

Elżbieta Smolińska w trakcie uro-

czystości powiedziała m.in.: 

„Z roku na rok osiągnięcia naszej 

policji powiatowej są coraz większe. 

Także zaangażowanie samorządu 

powiatowego oraz zaangażowanie 

naszej lokalnej społeczności w spra-

wy bezpieczeństwa są coraz większe. 

Widzimy tego efekty. Odczuwamy też 

wzrost zaufania społecznego wobec 

policjantów i to jest bardzo ważne. 

(...)

Ludzie chcą znać swoich dzielni-

cowych i ja sama - jako mieszkanka 

Pruszkowa - także widzę, że dzielni-

cowi są w terenie, są bliżej społeczeń-

stwa. (...)

Nasze uznanie dla waszej pracy wy-

rażamy nie tylko w tych środkach 

finansowych, które regularnie wedle 

naszych możliwości przekazujemy 

na wyposażenie komendy. Wyrażamy 

je również w tych nagrodach, który-

mi chcemy uczcić waszą pracę. Do 

tej pory wyróżnialiśmy w ten sposób 

dziesięć osób. Jednak w tym roku 

- widząc duży wzrost zaangażowa-

nia i znaczącą poprawę bezpieczeń-

stwa w powiecie – Zarząd Powiatu 

Pruszkowskiego postanowił wyróżnić 

20 funkcjonariuszy. (...)

Dziękuję dzisiaj wszystkim funkcjo-

nariuszom pracującym na terenie po-

wiatu pruszkowskiego. Myślę, że na-

prawdę możemy być dumni z naszej 

powiatowej policji. To są naprawdę 

wspaniali ludzie. Wszystkim życzę 

przede wszystkim zdrowia. Życzę też 

pomyślności we wszystkich sprawach 

osobistych, rodzinnych i zawodo-

wych.”                                   A.Wejner

                                                       

Święto Policji

Od początku 2009. roku zostanie 

uruchomiony w Pruszkowie punkt 

przyjmowania i wydawania pasz-

portów łącznie z punktem obsługi 

biometrycznej. Powstanie wyspecja-

lizowanej placówki znacznie uła-

twi składanie a szczególnie odbiór 

dokumentów uprawniających do 

przekraczania granic państw poza-

europejskich. Skończą się niedogod-

ności szczególnie w przypadku pasz-

portów dla dzieci i niepełnoletniej 

młodzieży, po odbiór których trzeba 

było jechać do Warszawy. Placówka 

obsługiwać ma nie tylko miesz-

kańców powiatu pruszkowskiego, 

ale również dwa sąsiednie powiaty 

grodziski i żyrardowski. Ponieważ 

krążą na ten temat różne, często 

sprzeczne pogłoski, postanowiliśmy 

zasięgnąć informacji u źródła czyli 

u Starosty Powiatu Pruszkowskiego 

pani Elżbiety Smolińskiej.

red - Dlaczego akurat w Pruszkowie 

zlokalizowane ma być biuro pasz-

portowe? 

Starosta Elżbieta Smolińska - Jest 

to swego rodzaju wyróżnienie dla 

nas, jako jednostki samorządu tery-

torialnego. Sprawy paszportowe nie 

są zadaniem samorządów, a skarbu 

państwa, który reprezentują woje-

wodowie. Wojewoda część zadania 

(sprawy związane z przyjmowaniem 

wniosków) zlecał poszczególnym 

Od nowego roku paszporty odbieramy w Pruszkowie
powiatom, natomiast drugą część 

zadania wykonywał sam. Dlatego 

przyjmowanie wniosków odbywało 

się w Pruszkowie, a odbiór gotowe-

go dokumentu już w Warszawie. Ta 

część zadania, którą wykonywali-

śmy w ramach porozumienia zosta-

ła oceniona przez wojewodę bardzo 

dobrze, wszystkie przeprowadzone 

kontrole wypadały dla nas pomyślnie. 

Drugim argumentem jest fakt, że nasz 

powiat poza miastem stołecznym 

Warszawą, przyjmował najwięcej w 

województwie zarówno wniosków 

paszportowych jak i wniosków o wy-

danie zaproszeń dla cudzoziemców. 

Zapewne właśnie dlatego wojewoda 

mazowiecki podjął decyzję, że specja-

listyczna placówka paszportowa zo-

stanie zlokalizowana w Pruszkowie. 

Obsługiwać ma dwa sąsiednie powia-

ty grodziski i  żyrardowski. Łącznie 

ok. 300 tys. mieszkańców.

red – Będzie to spore ułatwienie 

dla mieszkańców naszego powiatu. 

Bo do tej pory docierały do naszej 

redakcji informacje, że organiza-

cja szczególnie odbioru gotowych 

dokumentów pozostawia, delikat-

nie mówiąc, sporo do życzenia. 

Stosowne przepisy stanowiły bo-

wiem, że  wnioski o wydanie doku-

mentu paszportowego w imieniu 

małoletniego składane muszą być 

wspólnie z rodzicami lub ustano-

wionymi przez sąd opiekunami 

prawnymi i że obligatoryjnie wy-

magana jest obecność małolet-

niego. Odbioru dokumentu pasz-

portowego dla małoletniego mógł 

dokonać rodziców lub opiekun ale 

w przypadku małoletnich, którzy 

ukończyli 13. lat, odebrać doku-

ment mogli osobiście , tyle że w 

obecności przynajmniej jednego z 

rodziców lub opiekunów. Czyli wy-

prawa do Warszawy, tłok, kolejki i 

totalne zamieszanie. Rozumiem, że 

będzie sprawniej i bez kolejek?

Starosta Elżbieta Smolińska – Lokal, 

w którym mieścić się będzie biuro 

paszportowe musi spełnić dość rygo-

rystyczne warunki zgodne ze wyma-

ganiami UE. Musi mieć odpowiednio 

dużą powierzchnię, być zlokalizowa-

ny na parterze, posiadać co najmniej 

cztery okienka, być wyposażony w 

specjalny pokój przeznaczony dla 

matki z dzieckiem – aby umożliwić 

matce nakarmienie lub przewinięcie, 

dodatkowe pomieszczenie do zabawy 

dla dziecka i oczywiście ogólnodo-

stępne toalety, które są już obowiązu-

jącym od pewnego czasu standardem. 

Oczywiście musi spełniać również 

normy i wymagania w stosunku do 

osób niepełnosprawnych.

red – Czy biuro będzie zlokalizowa-

ne w powstającym nowym budynku 

starostwa na Drzymały? 

Starosta Elżbieta Smolińska – 

Niestety nie będzie. Budynek zostanie 

oddany do użytku w listo-

padzie przyszłego roku, a 

zadanie powierzone przez 

wojewodę musimy rozpo-

cząć już od 1-go stycznia. 

W momencie projektowa-

nia budynku nie mieliśmy 

żadnej wiedzy, że takie 

będziemy je realizować. 

Sprawa pojawiła się zde-

cydowanie później. Do tej 

pory zadania regulowane 

były kolejnymi aneksami 

do umów, podpisywanymi 

przez strony co pół roku.  

Jest rzeczą oczywistą, 

że lokal powinien być w 

bezpośredniej bliskości 

siedziby starostwa, aby 

ludzie nie musieli jechać 

na drugi koniec miasta, 

aby np. dokonać opłaty. 

Takiego lokalu póki, co 

nie posiadamy, ale będzie-

my musieli go znaleźć. 

Z racji ekonomicznych, wynikają-

cych z konieczności przeznaczenia 

na ten cel dość sporej powierzchni 

będziemy zmuszeni najprawdopo-

dobniej przebudować i zaadaptować 

pomieszczenia w którymś z budyn-

ków będących w naszych zasobach, 

bo zmiana aktualnie realizowane-

go projektu budynku starostwa nie 

wchodzi w grę. Optymalnym miej-

scem będzie najprawdopodobniej 

któraś z naszych nieruchomości 

przy ul. Drzymały.

red – Już słyszę protesty dotych-

czasowych użytkowników lokalu, 

który starostwo zechce przezna-

czyć na ten cel. Bo to, że będą jest 

pewne. Najprawdopodobniej jako 

gazeta będziemy mieć również 

sporo do roboty, ale akurat przed 

takim obowiązkiem nie będziemy 

się bronić. Mam nadzieję, że prze-

waży interes 300 tys. mieszkań-

ców trzech powiatów zachodniego 

Mazowsza. Dziękujemy za przybli-

żenie tematu.                               B.S.
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Krótko z regionu...

O przegranych sprawach sądowych, 

które były efektem działania dyrek-

torki gimnazjum w Raszynie, Jagny 

Ratyńskiej – Guzek, głośno jest nie tyl-

ko w gminie. Oburzenie budzi również 

niespotykane dotąd upolitycznienie tej 

placówki oświatowej. Mało kto ma wąt-

pliwości, że część ostatnich zwolnień 

to czystka polityczna. Oczywiście za 

parawanem ruchów kadrowych. Dość 

wspomnieć, że w niektórych sprawach 

przegranych przez dyrektorkę Guzek, 

sąd nie dał wiary i uznał, że zeznania 

wójta Janusza Rajkowskiego i Guzkowej 

są niewiarygodne oraz tendencyjne a 

działania wójta i dyrektorki wskazują 

na świadome łamanie prawa. Do naszej 

redakcji wpłynął ciekawy list. Tutaj tyl-

ko część zawartych w nim szczegółów 

kompromitujących osobę, która jako 

pedagog, winna świecić przykładem. 

W pruszkowskim Rejonowym Sądzie 

Pracy dyrektor Guzek przegrała 4 spra-

wy. A tak wyglądają koszty, które gmina 

5. sierpnia pruszkowscy policjanci 

zatrzymali 55-letniego Andrzeja K. 

pod zarzutem zabójstwa konkubiny. 

Za popełniony czyn grozi mu kara 

nawet dożywotniego pozbawienia 

wolności.

We wtorek 5. sierpnia z ofi cerem 

dyżurnym Komendy Powiatowej w 

Pruszkowie skontaktował się dyżurny 

straży pożarnej. Przekazał mu 

informację o telefonicznym zgłoszeniu 

od mężczyzny, który twierdził, że zabił 

w domu konkubinę. 

Na miejscu zdarzenia, przy ul. 

Plantowej w Pruszkowie, grupa 

Pruszków: Zabójstwo na Plantowej

Piastów: Nowy plac zabaw

Raszyn: Kosztowna dyrektorka
dochodzeniowo – śledcza zastała 

Andrzeja W., który wskazał zwłoki 

swojej konkubiny Jadwigi K., lat 56. 

W chwili zatrzymania Andrzej W. 

miał ponad 3 promile alkoholu w 

wydychanym powietrzu. 

Funkcjonariusze ustalili, że 

kilkukrotnie uderzył kobietę stołkiem 

kuchennym w głowę. Z jego wyjaśnień 

wynika, że dopuścił się tego czynu, 

ponieważ podczas awantury kobieta 

mu ubliżyła i to było przyczyną jego 

zdenerwowania.

Andrzej W. wkrótce usłyszy zarzuty, a 

Sąd zadecyduje o jego losie.   

Milena Sołtysiak                 

25 lipca przy ul. E. Orzeszkowej w 

Piastowie powstał nowy plac za-

baw dla dzieci.

Uroczystego otwarcia placu dokonało 

200. piastowskich maluchów, 

Burmistrz Miasta Piastowa Pan 

Zdzisław Brzeziński, jego zastępca 

Pan Ryszard Wojciul oraz ksiądz 

Proboszcz parafi i pw. Michała 

Archanioła Jana Lubszczyka.

Podczas uroczystości nie zabrakło 

licznych rozrywek oraz konkursów 

przygotowanych przez Kluby SM w 

Piastowie „Novus”, „Relaks” i „Tęcza”.

Plac zabaw przy ul. E. Orzeszkowej 

przeznaczony jest dla dzieci 

najmłodszych. Wyposażony jest 

w pełni bezpieczne i zgodne 

z najnowszymi  standardami 

urządzenia. Miękka nawierzchnia 

z gumowej maty i każdy detal 

zabawek opracowane zostały 

tak, by zminimalizować ryzyko 

jakichkolwiek urazów. Jesienią 

tego roku dodatkowo zostanie 

zagospodarowana druga część 

placu, na której powstanie teren 

zielony o charakterze rekreacyjno-

wypoczynkowym.

Taka inwestycje na pewno była 

potrzebna zarówno rodzicom, jak i 

ich milusińskim. Dodatkowo cieszy 

fakt, że nie jest ostatnią tego rodzaju, 

zaplanowane są już place przy ul. P. 

Wysockiego i ul. Dworcowej.       MS

Brwinów: Miłośnicy samolotów
Na brwinowskim polu parzniew-

skm od jakiegoś czasu można spot-

kać miłośników latających modeli 

samolotów. Gdy jest ładna pogoda, 

w każdy weekend można tam po-

dziwiać podniebne akrobacje ich 

modeli.

Na polu parzniewskim jest 

przygotowane lądowisko o wymiarach 

40 na 100 m, gdzie młodzi ludzie 

testują swoje modele. Można tam 

spotkać wielu mieszkańców z powiatu 

pruszkowskiego, Warszawy, a nawet 

dalszych rejonów Mazowsza oraz 

pilotów LOT-u. Podniebne wyczyny 

podziwiać można w każdy weekend, 

gdy jest sprzyjająca pogoda oraz wiatr. 

Najlepiej koło godziny 14.00.

Miłośnicy latających modeli 

samolotów w wieku od 11. do 60. lat, 

spotykają się tam rekreacyjnie już 

od dwu lat. Obszar usytuowany jest 

z dala od zabudowy mieszkaniowej, 

więc nikomu nie przeszkadzają. Póki 

co, nie planują tam rozgrywania 

żadnych zawodów.

Ich samoloty napędzane są benzyną, 

specjalnym paliwem lotniczym lub 

prądem, które zapewniają im do 15. 

minut lotu. Ceny modeli kształtują 

się w okolicach 1000 zł.

Teren na którym trenują hobbyści 

jest przepiękny i spokojny. Wszyscy 

piloci zapraszają do podziwiania 

ich akrobacji powietrznych, w 

miejscu nadającym się świetnie na 

zorganizowanie rodzinnego pikniku.

MS

Brwniów: Projekcja „Cudu nad Wisłą” 

poniesie z tego tytułu. 

„Pierwsza sprawa dotyczyła pani Zofi  

Mielniczuk - sekretarki gimnazjum 

- koszty poniesione przez szkołę z tytu-

łu zwolnienia pracownika to ok. 7000 

złotych. Druga sprawa dotyczyła nie-

zgodnego zwolnienia z pracy  Janiny 

Weronicy Rodriques - kierownika go-

spodarczego raszyńskiego gimnazjum 

- koszty poniesione przez szkołę ok. 

5200 + odsetki. Obie panie zostały 

zwolnione zarządzeniem dyrektora 

szkoły, w którym to zarządzeniu została 

wydana decyzja o likwidacji stanowi-

ska: sekretarki, kierownika gospodar-

czego, a w to miejsce powstał etat kie-

rownika sekretariatu. W wyroku sądu 

jest stwierdzenie, że działania pani 

dyrektor były pozorne. Nie było likwi-

dacji stanowisk, a jedynie „likwida-

cja” niewygodnych dla dyrektora osób. 

Trzecia sprawa dotyczyła pani Elżbiety 

Kuczary - wicedyrektora gimnazjum 

- koszty poniesione przez szkołę za nie-

zgodne z prawem odwołanie ze stanowi-

ska ok. 4000 + odsetki. Sprawa czwarta 

dotyczyła pani Marzeny Lechańskiej 

- wicedyrektor gimnazjum - koszty 

poniesione przez szkołę za niezgodne 

z prawem odwołanie ze stanowiska

ok. 5000 + odsetki. Ale to nie wszystko. 

Kolejna tocząca się sprawa dotyczy zno-

wu niezgodnego z prawem zwolnienia 

nauczyciela z pracy. Wartość sporu nie-

bagatelna, bo około 60 000 (60 tysięcy 

złotych).”.

 A gdyby tak dyrektorka zapłaciła z 

własnej kieszeni te odszkodowania, a 

sprawą zajęła się prokuratura, wytyka-

jąc dyrektorce przekroczenie upraw-

nień i działanie na szkodę majątku 

gminnego? Czy zostałaby ukrócona 

szkodliwa, kosztowna, opłacana z pie-

niędzy podatników działalność dyrek-

torki? Na te pytania Czytelnicy sami 

sobie udzielą odpowiedzi. 

                                                          STAN

15. sierpnia  o godzinie 21.00 

odbędzie się na rynku w Brwinowie 

projekcja fi lmu historycznego 

pt.: „Cud nad Wisłą” w reżyserii 

Krzysztofa Nowaka-Tyszowieckiego. 

Film został zrealizowany w konwencji 

niemego kina z lat dwudziestych 

oraz zmontowany z archiwalnych 

polskich, rosyjskich i brytyjskich 

kronik fi lmowych z początku 

lat 20-tych. Film dokumentalny 

będzie można zobaczyć z okazji 

obchodów uroczystości związanych 

z 88. rocznicą Bitwy Warszawskiej. 

Poprzedzą go o:

 -  10:30 Msza Św. w intencji Ojczyzny 

i Bohaterów w kościele pw. Św. Floriana 

w Brwinowie

- 11:30 złożenie kwiatów pod 

Pomnikiem Niepodległości.

Projekcja odbędzie się przy Pomniku 

Niepodległości, bądź w wypadku 

niepogody w Organistówce. Film 

zostanie wyemitowany dzięki 

uprzejmości EUREKA MEDIA.      MS

WKD: Bilety abonamentowe 
„Parkuj i jedź”

W Komorowie i Pruszkowie 

przy stacjach dla pasażerów 

WKD funkcjonują parkingi, na 

których za dopłatą do biletu można 

pozostawić samochód i kontynuować 

podróż pociągiem WKD.

Nowy bilet abonamentowy „5 

przejazdów odpłatnych + 1 gratis” 

uprawnia do sześciu przejazdów 

w danej strefi e czasowej, za który 

przewoźnik pobiera opłatę wg taryfy 

normalnej, stanowiącą równowartość 

ceny za 5 przejazdów w danej relacji. 

Ceny biletów abonamentowych:

I strefa - 18,00 zł

II strefa - 24,00 zł

III strefa - 30,00 zł

Kronika policyjna
Pruszków
5. sierpnia policjanci z Pruszkowa 

zatrzymali czterech młodych 

mężczyzn w związku z posiadaniem 

przez nich środków odurzających. 

W samochodzie zatrzymanych 

funkcjonariusze znaleźli dwie foliowe 

torebki i aluminiowe zawiniątko. 

Po wykonaniu testów okazało się, 

są to amfetamina oraz marihuana. 

Czwartego młodzieńca zatrzymał 

dzielnicowy, na którego widok 

19–latek odrzucił od siebie paczkę 

po papierosach. Po sprawdzeniu 

jej zawartości policjanci znaleźli 

5 torebek foliowych, w których 

była marihuana o łącznej wadze 

prawie 4 gram. Pawłowi P. (19 lat), 

Tomaszowi Ś. (21 lat), Mateuszowi 

G. (17 lat) oraz Piotrowi Z. grozi 

do 5 lat pozbawienia wolności.

31. lipca policjanci z sekcji 

kryminalnej w Pruszkowie zatrzymali 

trzech mężczyzn, którzy zażądali 

od właściciela skradzionego dzień 

wcześniej samochodu, 10 tysięcy 

złotych za jego zwrot. Zatrzymani 

Eryk S. (30 lat), Sławomir D. (38 lat) 

i Robert S. (31 lat) wskazali miejsce 

przechowywania skradzionego 

samochodu, a następnie zostali 

osadzeni w pomieszczeniach dla 

osób zatrzymanych. Za wymuszenie 

rozbójnicze, grozi im nawet 10 lat 

pozbawienia wolności. 

23. lipca został zatrzymany przez 

policjantów z Pruszkowa sprawca 

pchnięcia nożem. Do tego tragicznego 

zdarzenia doszło w sobotę. Ciężko 

ranny 32-letni mieszkaniec Pruszkowa 

trafi ł szpitala. Jak się okazało sprawca 

tego czynu był jego kolega, 47 letni 

Jarosław B. Za usiłowanie zabójstwa 

może grozić kara dożywotniego 

pozbawienia wolności.

Parzniew
Prawie 2 promile alkoholu w 

wydychanym powietrzu miała 

mieszkanka Parzniewa, która w 

31. lipca, opiekowała się 4-letnim 

synem. O zdarzeniu poinformował 

Policję ojciec chłopca, który pojechał 

zabrać go na wakacje. 29-letnia 

Dorota B., która sama zajmuje się 

synem oświadczyła, że  każdy może 

sobie w swoim domu wypić drinka, a 

policjanci postępują bezprawnie. 

Kobieta będzie odpowiadała przez 

Sądem  za narażenie życia i zdrowia 

swojego dziecka.

23. lipca zosał zatrzymany przez 

policjantów z Pruszkowa sprawca 

pchnięcia nożem. Do tego tragicznego 

zdarzenia doszło w sobotę. Ciężko 

ranny 32-letni mieszkaniec Pruszkowa 

trafi ł szpitala. Jak się okazało sprawca 

tego czynu był jego kolega, 47 letni 

Jarosław B. Za usiłowanie zabójstwa 

może grozić kara dożywotniego 

pozbawienia wolności. 

Domaniewek
W niedzielę 6. sierpnia patrolujący rejon 

Domaniewka policjanci z Brwinowa 

zatrzymali pod zarzutem usiłowania 

włamania trzech młodych mężczyzn. 

15-letni Marek D., 14-letni Piotr D. i 

15-letni Jarosław K. już po raz drugi 

próbowali dopuścić się tego czynu. 

Początkowo sprawcy próbowali się 

tłumaczyć, że chcieli tylko „podglądać”, 

jednak po rozmowie z funkcjonariuszami 

przyznali się do winy. 

Chłopcy trafi li do policyjnej izby 

dziecka. Sąd będzie miał dużo pracy. 

Jeszcze nie rozpatrzył jednej sprawy, a tu 

już następna.

Gazeta Wpr pilnie poszukuje dziennikarzy i reporterów. Szczegółowe informacje na stronie 28.

Mszcznów: Baseny termalne

Na sierpniowe upały proponujemy 

otwarty w czerwcu br. kompleks 

basenów termalnych w Mszczonowie, 

jedyny tego typu obiekt na 

Mazowszu, składający  się z zespołu 

basenów otwartych: dwóch basenów 

całorocznych o temperaturze 

wody 32-34°, basenu sezonowego z 

atrakcjami wodnymi i zjeżdżalniami 

(czynny od kwietnia do października), 

basenu sportowego i basenu dla 

małych dzieci. 

Ceny za wstęp wahają się od 4 do 11 

zł za godzinę. Kompleks jest czynny 

w dni powszednie, wolne od pracy i 

świąteczne od godz. 8.30 do 22.00.

Szczegółowe informacje dostępne na 

stronie: www.termy-mszczonow.eu
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wójt gminy Raszyn ubiegłej kadencji

Strona 7

Na władze gminy Raszyn padł blady 

strach. Mieszkańcy postanowili po-

wiedzieć jej kategoryczne NIE! Jak 

mówią, metoda jest prosta, pogonić 

to całe towarzystwo na cztery strony 

świata. Ruszył czynności zmierzają-

ce do przeprowadzenia referendum 

w sprawie odwołania wójta Janusza 

Rajkowskiego i rady gminy. Już sły-

chać głosy, że przynajmniej rok za 

późno.

Podstawowe zarzuty w stosunku do 

wójta i jego popleczników - koalicji rad-

nych są oczywiste: zdrada wyborczych 

obietnic, arogancja i nieudolność. Mówi 

się wprost, że władze przestały liczyć się 

z obywatelami, działają w oderwaniu od 

rzeczywistości, często wbrew interesom 

mieszkańców. Oszukały ich. Ale czemu 

się dziwić, skoro w gminie Raszyn, w 

której tylko w tym roku zabrakło 150 

miejsc w przedszkolach otwiera się sa-

lony gier hazardowych a unieważnia 

przetargi na przedszkola. Plany zago-

spodarowania przestrzennego po latach 

minionej kadencji gdy uchwalono je dla 

mniej więcej połowy gminy, teraz nie-

mal utknęły w miejscu. W gminie Ra-

szyn wszystko podrożało: od podatków, 

przez bilety na basen po wodę i ścieki. 

Radni lekką ręką uchwalili gigantyczną 

- 30 procentową opłatę adiacencką od 

wzrostu wartości nieruchomości (bu-

dowa infrastruktury technicznej) i po-

działu. To kolejny astronomiczny poda-

tek liczony w dziesiątkach o ile nie set-

kach tysięcy złotych dla zwykłych, Bogu 

ducha winnych mieszkańców. Taki los 

zgotowali mieszkańcom radni koalicji 

wójta z przewodniczącym Szwedem na 

czele. Dzisiaj ci którzy popierali w ostat-

nich wyborach wójta i jego koalicjantów 

stanęli po przeciwnej stronie barykady. 

Na czele komitetu „Inicjatywa Obywa-

telska - Gmina Raszyn”, którego celem 

jest przeprowadzenie referendum stoją 

osoby, które były ojcami wyborczego 

sukcesu obecnych władz. Mówią wprost 

– zdradzili, są nieudolni i nieskutecznie 

nie ma czasu na dalsze złudzenia. Ta 

władza zawiodła, nie stać nas na dalszą 

bezczynność. Żal gminy, żal mieszkań-

ców. Jednym z inicjatorów jest Jacek 

Wiśniewski, uznawany za ojca sukcesu 

obecnego wójta. Mało! był niedawnym 

koalicjantem obecnego zastępcy wójta 

– Mirosława Chmielewskiego. Na wójta 

padł blady strach. Już widać, że obecne 

władze zaczynają tracić poczucie rze-

czywistości. W jednym z artykułów w 

lokalnej prasie wójt Rajkowski podał, że 

gmina ma otrzymać … 180 mln złotych 

na budowę kanalizacji. Nasi rozmówcy 

na tę wieść pukają się w czoło:

- On tylko mówi o pieniądzach, zamiast 

je zdobywać dla gminy – mówi bywalec 

sesji Rady Gminy. Ciągle są tylko jakieś 

procedury, wnioski a konkretów nie 

ma. Za to rosną długi tak jak dziury w 

drogach. Mogą sobie mówić i 300 milio-

nów, nawet 300 miliardów, pieniądze na 

wodzie pisane, w te ich Euro już chyba 

tylko oni sami wierzą. To gruszki na 

wierzbie. Mieszkańcy otworzyli oczy i 

mają swój rozum. Mieli nam oddać pie-

niądze za kanalizację, deklarowali to w 

czasie wyborów - skłamali. Nic nie od-

dali – mówi nie kryjąc frustracji. 

Inne komentarze są równie nieprzy-

chylne dla władz. Chwalony za prężne 

działanie w minionej kadencji (nawet 

Raszyn=referendum
przez opozycję!) zastępca wójta Raszy-

na - Ireneusz Kwieciński, ma swój po-

gląd na tę sytuację:

- Tak jak przewidywałem, Raszyn po-

wrócił do czasów sprzed 2002 roku. 

Na każdym kroku widać, że wytężona 

praca na rzecz gminy nie jest domeną 

obecnej władzy. 

Kompletnie zawiedli

- Całe zainicjowane przez nas referen-

dum ma wymiar więcej niż symboliczny 

– mówi Jacek Wiśniewski pełnomocnik 

komitetu referendalnego. Władze gmi-

ny utraciły mandat społeczny do dalsze-

go pełnienia swoich funkcji, zawiodły na 

całej linii  – dodaje. Największą kompro-

mitacją wójta Rajkowskiego i jego rad-

nych jest fakt, że za referendum stoją ci 

którzy pomagali im zdobyć urzędnicze 

stołki. Było wiele obietnic a jak wyszło? 

Jaskrawo widać, że w urzędzie pojawili 

się koledzy obecnego wójta, w tym jego 

koledzy partyjni z Platformy Obywatel-

skiej dostając tam wysokie urzędnicze 

stanowiska. Niektóre wręcz specjalno 

stworzono. Na pracę w urzędzie mogli 

liczyć przegrani kandydaci na radnych 

z jego komitetu. W podległej gminie 

spółce i jednostkach organizacyjnych 

również nie brak kolegów z partii i z 

rodzin samorządowców - koalicjantów 

wójta. Padają głosy o zawłaszczaniu 

gminy, nepotyzmie, padają słowa: wró-

cił stary układ. Pracę potraciło wiele 

osób zatrudnionych w minionej kaden-

cji. Wójt Rajkowski bez zmrużenia oka 

zwolnił w dniu w którym objął funkcje 

matkę sześciorga dzieci, która ledwo co 

urodziła synka. Przysługiwał jej urlop 

wychowawczy. Sąd uznał jej rację, kom-

promitując wójta. Od tego czasu co raz 

częściej słyszało się o arogancji władzy, 

braku szacunku do mieszkańców.

- Podobnej agresji nie sposób sobie wy-

obrazić – mówi były wójt Piotr Iwicki, 

dzisiaj radny opozycji. Takiego oceanu 

cynizmu i arogancji ze strony obecnych 

władz nie można tolerować. Dyskusja 

prowadzona jest nie na argumenty ale 

krzykiem i na zasadzie większości w 

radzie. Natomiast w samej radzie kom-

petencja nie jest wyznacznikiem pełnie-

nia funkcji. Niektórym radnym woda 

sodowa uderzyła do głowy, załatwiają 

swoje sprawy!  Często nie znają funda-

mentalnych ustaw, nie czytają uchwał, 

ślepo wierzą w to co powie im wójt. Po 

roku kadencji niektórzy nie odróżnia-

li głosowania imiennego, od jawnego, 

pytając mnie o co chodzi! A wójt bazuje 

na ich indolencji, obiecując, roztaczając 

świetlaną przyszłość, grając troskliwego 

gospodarza. W rezultacie są jak dzieci 

we mgle, manipulowane. Ogarnia ich 

zadziwiające lenistwo i apatia pomimo 

wyborczych obietnic i przyrzeczenia 

działania dla dobra gminy – dodaje 

główny fi lar raszyńskiej opozycji.

Bezsilna opozycja

O siłowym działaniu radnych koalicji 

najlepiej świadczy to, że bez zmrużenia 

oka, mimo pełnego lokalnego sprzeci-

wu postanowili sprzedać budynek w 

którym miał być w przyszłości dom kul-

tury, zgodzili się na zbycie wielu atrak-

cyjnych nieruchomości. Zaakceptowali 

zwiększenie zadłużenia gminy w tym 

roku do kwoty gigantycznej - 20 milio-

nów złotych, zaakceptowali wszystkie 

zatrważające podwyżki. Kontrola dzia-

łalności wójta przez radę jest – jak mó-

wią – farsą. Wójt robi co chce, ale ten 

kij ma drugi koniec, w referendum – jak 

można przypuszczać – posłuszni wójto-

wi radni padną ofi arą swojej naiwności 

razem z nim.

Z głosem opozycji (obok Iwickiego, 

Krystyna Lipińska i Andrzej Zaręba) 

nikt się nie liczył, a był on na pewno gło-

sem refl eksji – doradczym. Gdyby radni 

wójta nas słuchali, nie popełnili by tylu 

błędów – kwituje sytuację opozycja. Te-

raz pewnie polegną razem z nim.

Wystarczy prześledzić lokalną prasę 

czy internetowe strony, aby zobaczyć, że 

opinia opozycji jest bardzo spójna z od-

czuciami mieszkańców. W internetowej 

ankiecie na stronie www.raszyn.blox.pl 

mającej określić kogo mieszkańcy obwi-

niają za skandaliczną sytuację w gminie 

Raszyn oddano ponad 2000 głosów, 

które jednoznacznie określiły winnymi 

wójta Rajkowskiego, jego zastępcę Mi-

rosława Chmielewskiego i przewodni-

czącego rady gminy – Tomasza Szweda. 

Ten ostatni w niechęci respondentów 

przebił nawet zastępcę wójta! Nie pozo-

stawiono też złudzeń co do roli radnych 

koalicji. Ich również oceniają negatyw-

nie, gorzej od wójta Rajkowskiego. Tyl-

ko 5 procent udzielających odpowiedzi 

nie widzi problemu. To wynik kompro-

mitujący obecne władze. Jeśli wyniki 

ankiety traktować serio, referendum to 

czcza formalność. 

O to jak cała sytuacja odczytywana jest 

w kręgach władz samorządowych pyta-

my w raszyńskim magistracie. Boją się 

mówić. Podkreślają prosząc o zachowa-

nie anonimowości, że nikt się nie dziwi, 

że to tak musiało się skończyć. Wśród 

urzędników też panuje rozżalenie. Gdy 

dowiedzieli się z naszych łamów, że w 

ubiegłym roku na nagrody przeznaczo-

no gigantyczną kwotę prawie ćwierć 

miliona złotych, teraz skwitowali to sło-

wami: są równi i równiejsi.  Kto je do-

stał? – pytanie trafi a w próżnię.

Traktują jak śmiecia

W Raszynie na mieszkańców czeka 

nowo wybudowany do komunalny. Po-

nad 30 schludnych mieszkań. Żadne 

luksusy, ot czysto i ciepło. Władze jed-

nak mają zamiar sprzedać dom komu-

nalny. Ta spraw już traktowana jest jako 

kolejny skandal.

- Traktują nas jak jakieś bydło, my już 

mamy dosyć wegetacji w slumsach – 

krzyczała po ostatniej sesji Rady Gminy 

mieszkanka rozpadających się baraków 

przy ul. Nadrzecznej  w Raszynie. Była 

przewidziana do zasiedlenia nowego 

domu komunalnego. Podobnych roz-

żalonych jest więcej. Znamiennie więc 

brzmią w tym kontekście słowa Czesła-

wa Bieleckiego, który  w Salonie Poli-

tycznym „Trójki” powiedział:

„W Polsce się zmieniło wszystko: tech-

nologia, jesteśmy w innej cywilizacji, 

mamy wreszcie czyste toalety, mamy 

rynek, mamy bogactwo produktów, 

mamy kontakt ze światem, mamy pasz-

porty. Ale nie zmieniła się relacja oby-

watela i urzędnika. Dla urzędnika, oby-

watel jest śmieciem.”.

Dziwny optymizm przejawia negatyw-

ny bohater całego referendum wójt Ja-

nusz Rajkowski. Jego zdaniem – jak po-

wiedział na łamach „Kuriera Południo-

wego” -  referendum się nie powiedzie 

o ile w ogóle do niego dojdzie. Czy aby 

nazbyt nie lekceważy sytuacji? Wójtowi 

Rajkowskiemu w szczególności zarzuca 

się oderwanie od gminnej rzeczywisto-

ści, brak wiedzy o problemach miesz-

kańców. Wytyka to, że nie mieszka w 

gminie Raszyna a jedynie w niej pracuje 

i ponad 10. tysięczną, iście ministerial-

ną pensję, arogancję, cynizm, agresję. 

- W swoich ulotkach wyborczych Raj-

kowski pisał, że się zmienił. Moim zda-

niem nie zmienił się, dalej nie szanuje 

ludzi, na sesjach Rady wraz z radnym 

Zarębą wytknęliśmy mu niejednokrot-

nie kłamstwa – komentuje postawę 

swojego następcy Iwicki. Chciałbym 

zobaczyć coś nowego, coś, za czym 

stoi praca obecnego wójta. Ewentualne 

Euro, które jeśli Urząd nie prześpi sy-

tuacji, dostanie z Unii Europejskiej, to 

efekt pracy poprzedniej kadencji, Raj-

kowski dostał je na tacy. Trzeba było 

tylko dalej pilotować projekt. To nie 

jest zabawa, tylko ciężka mozolna, me-

rytoryczna praca. Obawiam, się, że te 

pieniądze przepadną. A jeśli nie całe, 

to przynajmniej znaczna ich część. Wi-

dzę, że nowy wójt lubi stroić się w cudze 

piórka. Pozyskanie pieniędzy z Unii nie 

będzie jego osobistym sukcesem, ale od-

cięciem kuponu od naszej pracy. Gdyby 

skupił się na pracy a nie pustych fraze-

sach, pewnie gmina byłaby w zupełnie 

innym miejscu a o referendum czytało 

się jedynie w ustawach – dodaje.

Tylko i aż

Aby referendum było wiążące w gmi-

nie Raszyn musi do urn udać się nie-

co ponad 4000 mieszkańców a z tego 

przynajmniej połowa plus  jeden głos 

opowiedzieć za odwołaniem organów 

władzy samorządowej. Na razie miesz-

kańcy zbierają podpisy na listach po-

parcia dla referendum.

- Niektórzy boją się, bo a nuż nazwisko 

zobaczy wójt bądź ktoś jego otoczenia 

– zdradza jeden z woluntariuszy. Uspo-

kajamy, że zobaczy je tylko komisarz 

wyborczy, ale zdumiewa nas ta obawa, 

jakiś dziwny lęk – dodaje. 

Szybka analiza opozycyjnych stron 

internetowych, nie budzi wątpliwości, 

że referendum wbrew opinii wójta Raj-

kowskiego ma szanse w Raszynie się 

powieść.

- Raszyn był zawsze jak by na odwrót 

od reszty nie tylko powiatu ale i woje-

wództwa – kwituje sytuację Jacek Wiś-

niewski. – Sam jestem zdziwiony, jak 

wielki odzew był gdy zwracaliśmy się 

do chętnych aby włączali się do zbiera-

nia podpisów. Mój adres i telefon łatwo 

znaleźć na internetowych stronach 

– dodał. 

I ma wiele racji, bowiem ułatwiono 

zmianą ustawy skuteczność referen-

dum jako bata na nieudolną władzę. 

Kiedyś referenda były z założenia mało 

realne w kwestii skuteczności, teraz 

przy konsolidacji opozycji, jest to na-

wet bardziej niż realne. A warto zoba-

czyć co znajduje się pod: www.raszyn.

x.pl,  www.raszyn.blox.pl czy na www.

referendum2008.blox.pl. Desperacja 

mieszkańców zdaje się być wielka a dni 

władz policzone. Dla innych samorzą-

dów może to być przestroga. Na razie 

wójt Rajkowski i jego radni stają się ne-

gatywnymi bohaterami podwarszaw-

skich gmin. Ich pierwszych mieszkań-

cy postanowili odwołać w referendum.

Rafał Królak

Będzie śmierdziało

Po wielomiesięcznych zabiegach udało 

nam się dotrzeć do wstępnego studium 

wykonalności projektu  mającego rozwią-

zać kwestie kanalizacji w gminie Raszyn. 

Udało, choć nie jest to dokument tajny! 

Jak wynika z zawartych w nim zatrwa-

żających wizji (gmina została podzielona 

na lepszą i gorszą, czyli tę która ma jako 

taką perspektywę i tę, która może na ra-

zie o kanalizacji zapomnieć) czeka nas 

bazowanie na jednej, wielkiej oczyszczal-

ni ścieków w Falentach. Oczyszczalni w 

pobliżu zabytkowego pałacu, rezerwatu 

ptaków, parku… Jak wynika za analizy 

nie jest to jednak problemem.  W zasadzie 

jest tego jeden minus – czasami będzie w 

okolicy śmierdziało. Może nawet bardzo. 

Ciekawe co na to mieszkańcy Falent i 

Raszyna? O innych „ciekawostkach” stu-

dium – niebawem.

„Kurier Raszyński - Errata”

Na swoich stronach, wydawany za pie-

niądze podatników gminy Raszyn mie-

sięcznik samorządowy „Kurier Raszyń-

ski” nazywany przez mieszkańców bez 

skrępowania „tubą Rajkowskiego” (od 

nazwiska wójta) popisał się maleńką ma-

nipulacją. W artykule opisującym społe-

czeństwo obywatelskie pojawiła się kwota 

dofi nansowania z budżetu gminy Raszyn 

dla jednej z fundacji (przypadkowo z gmi-

ny Lesznowola, czyli tej w której mieszka 

wójt gminy Raszyn, Janusz Rajkowski) 

odrobinę wypaczająca wielkość przeka-

zywanych pieniędzy na jej działalność. 

„KR” podał jedynie kwotę przekazanych 

środków w 2007 roku (4500 złotych). Za-

pomniał dodać, że w 2008 roku wójt Ra-

szyna, Janusz Rajkowski już przekazał do 

dyspozycji fundacji „Dobra Wola” 29 000 

złotych! Na razie. Ile jeszcze przekaże? 

W majowym wydaniu WPR pokazali-

śmy przypadkowe (oczywiście) relacje, 

między wielką dotacją dla tej fundacji a 

publikacją na łamach innej lokalnej ga-

zety. Publikacji – peanu na cześć władz 

Raszyna upstrzonego kłamstwami (szef 

fundacji był autorem publikacji). Jak wi-

dać, „Kurier Raszyński” przypadkowo 

pominął fakt dotacji w 2008 roku. My z 

przyjemnością w tej erracie demaskujemy 

solidność „Tuby Rajkowskiego” ofi cjalnie 

zarejestrowanej jako „Kurier Raszyński”. 

Jej redaktorem naczelnym jest pani Doro-

ta Betko. Ale, dała tuby.                      stan

Z prasy lokalnej

W inauguracyjnym wydaniu biuletynu 

pilotującego referendum mające odwołać 

wójta i radę gminy w Raszynie, znaleźli-

śmy najlepszą recenzję gospodarności 

obecnego wójta Rajkowskiego: 

„Czy wiecie Państwo, że obecny wójt w 

2006 r. wstrzymał przetarg na przed-

szkole 6-cio oddziałowe z kosztorysem o 

wartości  4,7 mln. po to by dziś budować 

nowe 4 – ro oddziałowe za ponad 6 mln. 

zł?”. Problemy z ekonomią?

Król prowizorki

Najpierw dzieciom zrobił stałą dodat-

kową salę w sali gimnastycznej, zamiast 

przedszkola buduje świetlice środowi-

skowe a teraz postanowił ratować swoją 

skórę, robiąc fi lię przedszkola w baraku o 

którym dawno mówi się jako o ruderze do 

rozbiórki (w gminie Raszyn zabrakło 150 

miejsc w przedszkolach!). Kto jest królem 

prowizorki? Odpowiedź w następnym 

numerze.                                                PIW

Wieści znad 
Raszynki

Piotr Iwicki
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Podwójne dno w Piastowie
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Listy do redakcji

Nagonka z obławą

Działalność fi nansowa władz 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Piastowie od wielu lat była tajemni-

cą poliszynela. Wokół niej narosły 

liczne wątpliwości i niedomówienia. 

W związku z tym, sprawie postano-

wili przyjrzeć się członkowie Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej. Ale led-

wie radny Stanisław Lewandowicz 

(PiS) wspomniał o potrzebie rozwia-

nia owych niejasności, wyjaśnienia i 

uporządkowania gdy natychmiast ru-

szyła wymierzona przeciwko Niemu 

bezwzględna nagonka. Jak już dziś 

wiemy ze sprawy typowej kontroli 

działalności fi nansowej władz Straży 

zrobiono aferę pod tytułem: „radny 

chce pozbawić dzielnych strażaków 

pieniędzy”! Że tak miało być zaświad-

czał człowiek, który rzekomo słyszał 

o sprawie na targu w Pruszkowie!!! O 

tej bulwersującej sprawie pisano sze-

roko w WPR z maja 2007 r. („Brudne 

metody, czyli na targu w Pruszkowie”, 

s. 3).

Brutalny atak na radnego wywołał 

zdziwienie niektórych piastowskich 

Pisz mailowo na adres : redakcja@gazetawpr.pl

lub listownie na adres  redakcji Gazety WPR

Al. Wojska Polskiego  56/85, 05-804 Pruszków

radnych. Ich uwagę przykuł fakt, 

że rutynowe rozważania członków 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

na temat przeprowadzania kontroli 

wydatkowania pieniędzy miejskich 

wywołały wściekły atak na radnego, 

lawinę kłamliwych oskarżeń. Zaczęli 

się zastanawiać, o co w tym wszyst-

kim chodzi? Czy przypadkiem w 

sprawie nie ma drugiego dna? Na 

jednej z sesji radni zdecydowali, że 

sprawę fi nansów na Straży powin-

na zbadać Komisja Rewizyjna Rady 

Miejskiej.

Niepisana umowa

  

Tak też się stało. To, co ustaliła 

Komisja Rewizyjna sprawia, że włosy 

stają dęba. (w mniemaniu niektórych 

są to drobne uchybienia na które 

nie należałoby zwracać uwagi ???)  

W świetle jej ustaleń stało się jasne, 

skąd czerpał siły witalne brutalny 

atak na radnego. Władze Straży od 

lat organizują na jej terenie bale syl-

westrowo-noworoczne na dziesiątki 

osób. Tymczasem w dokumentacji fi -

nansowej nie było potwierdzeń wpłat 

na bale sylwestrowo-noworoczne!!! 

Podobne niejasności dotyczyły pro-

wadzonego od lat wynajmu sali balo-

wej na wesela.

Komisja ustaliła, że prywatna spółka 

bez umowy parkinguje samocho-

dy ciężarowe i maszyny na terenie 

Straży Pożarnej. Gdyby transakcja 

odbywała się na warunkach ogól-

nych, to spółka musiałaby zapłacić za 

to kilkadziesiąt tysięcy złotych rocz-

nie. Natomiast członkowie Zarządu 

Straży twierdzili, że ze spółką zawar-

li umowę, ale ustną (!!!), że spółka 

parkinguje samochody ciężarowe i 

sprzęt w zamian za... utrzymanie po-

rządku wokół siedziby Straży!!!

Kontrola ustaliła również brak spe-

cyfi kacji zakupionych towarów. Brak 

było opisu o celach wykorzystania 

nabytych produktów. Komisja za-

stała wydatki, które nie wiadomo na 

co właściwie poszły. Były także luki 

w rozliczeniu karty drogowej samo-

chodu służbowego.

Kiedy na jaw wyszły powyższe nie-

prawidłowości, próbowano  ze-

pchnąć efekty kontroli na boczny 

tor. Dostrzeżone nieprawidłowości  

sprowadzano do… błędnych nazw 

nabywcy na fakturach zakupowych! 

Lecz członkowie Komisji stali na sta-

nowisku, że protokół pokontrolny 

musi uwzględniać wszystkie wykryte 

przez Komisję nieprawidłowości, że 

brudów nie wolno chować pod dy-

wan nawet wówczas, kiedy dotyczą 

one kolegów.

Głowy się posypały

W wersji kompleksowej, z opisem 

wskazanych wyżej nieprawidło-

wości, Komisja Rewizyjna sporzą-

dziła protokół pokontrolny. Został 

on przyjęty przez Radę Miejską 

w Piastowie. Dla Prezesa Straży 

Bernarda Adamowicza i Jego zastęp-

cy Grzegorza Szuplewskiego nie było 

wyjścia. W niedługim czasie doszło 

do ich dymisji.

Wciąż wiele do sprzątania

Ale owe dymisje, choć oczywiste i 

pożądane, nie kończą postępowa-

nia w sprawie. Panowie bowiem 

nie tylko piastowali kierownicze 

funkcje na Straży, ale też są fi lara-

mi obozu rządzącego Piastowem. 

Bernard Adamowicz od lat jest 

zastępcą Burmistrza Zdzisława 

Brzezińskiego („Nasz Piastów”) do 

spraw ...... inwestycji!!! Natomiast 

Grzegorz Szuplewski to zarazem 

Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Piastowie z rekomendacji „Naszego 

Piastowa”. Rodzą się zatem pyta-

nia. Czy Panowie Adamowicz i 

Szuplewski równie gospodarnie i 

rzetelnie co na Straży zarządzają 

gminnymi sprawami? Co w tej spra-

wie ma do powiedzenia Burmistrz 

Brzeziński? Czy zamiast chować 

głowę w piasek i udawać, że nic się 

nie stało, nie powinien się w spra-

wie wypowiedzieć i wyciągnąć kon-

sekwencje wobec swego zastępcy? 

Czy też popiera Jego decyzje i nadal 

uważa, że wszystko jest w porządku? 

A piastowscy radni? Czy postawa 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Grzegorza Szuplewskiego nie po-

winna im dawać do myślenia? Czy 

Przewodniczący Szuplewski jest od-

zwierciedleniem ich postaw i poglą-

dów

Obserwator
Nazwisko i adres znane redakcji

Atrakcyjne ceny. System płatności 20/80%

Cena bez indeksacji.

Prowadzimy rachunek zastrzeżony

Zadzwoń: 
022 642 50 01, 0 600 320 321, 0 608 630 630
www.familijnydom.pl 
biuro@familijnydom.pl

OKAZJA!
ul. Królowej Jadwigi, Pruszków

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

30% ZNIŻKI CZESNEGO DLA RODZEŃSTWA

PRUSZKÓW
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Pomnik Mauzoleum Poległym na Polu Chwały w Pęcicach. Foto: Bogdan Skoczylas

Już pierwszego dnia Powstania na sku-

tek przeważających sił niemieckich 

dowódca oddziałów powstańczych 

p. płk Mieczysław Sokołowski ps. 

„GRZYMAŁA”, (w skład których wcho-

dziły trzy ochotnicze plutony harcer-

skie, wcielone do harcerskiego batalionu 

„ZOŚKA”) podjął dramatyczną decyzję 

wyprowadzenia z Ochoty oddziałów po-

wstańczych do lasów podwarszawskich, 

skąd po spodziewanym dozbrojeniu z 

oczekiwanych zrzutów lotniczych mieli 

w późniejszym czasie wrócić do walczącej 

stolicy. Rankiem 21-go sierpnia powstań-

cy opuścili miasto stawiając sobie za cel 

lasy Sękocińskie, a w dalszej kolejności 

Chojnowskie. Uformowani w kolumnę 

marszową, z około pięćdziesięcioosobo-

wą szpicą i stuosobową strażą przednią, 

w skład której wchodziły trzy plutony 

harcerskie z Ochoty i wcielony niedawno 

do harcerskiego batalionu „Zośka” pluton 

osłony i łączności. 

W kolumnie znajdowało się również kil-

kadziesiąt kobiet ze służby sanitarnej, 

łączności a także osoby cywilne. Około 

szóstej rano powstańcy znaleźli się w 

Regułach, skąd po przeformowaniu od-

działów ruszyli w kierunku wsi Pęcice. 

Po niespełna 2-kilometrach marszu w od-

ległości około 200m od Parku Pęcickiego, 

naprzeciw czołowych grup powstańczych 

Uroczystości
w Pęcicach
Jak co roku, w ostatnią niedzielę lipca w 

Pęcicach odbyły się uroczystości upa-

miętniające tragiczne wydarzenia sprzed 

64 lat związane z wybuchem Powstania 

Warszawskiego. 

W kościele parafi alnym Św. Piotra i Pawła 

w Pęcicach odprawiona została uroczy-

sta msza św oraz odbył się koncert pieśni 

patriotycznych i pieśni okresu powsta-

nia warszawskiego w wykonaniu chóru 

ALLEGREZZA DEL CANTO pod kie-

rownictwem Szymona Wyrzykowskiego. 

Organizatorami koncertu była agencja 

artystyczna VIVA DEL ARTE. Cała uro-

czystość miała odświętną odprawę dzięki 

księdzu kanonikowi, parafi i Pęcice, władz 

Gminy Michałowice, Wojsku Polskiemu i 

środowisku jeszcze żyjących żołnierzy AK 

IV Obozu Ochota żołnierzy harcerzy bata-

lionu „Zośka”. Główne obchody i uroczysty 

Apel Poległych miał miejsce przy Pomniku 

Mauzoleum Powstańców Warszawy pod 

którym zostały złożone wieńce, odbył się 

apel poległych i salwa honorowa kompa-

nii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Dla 

uczczenia tragicznych wydarzeń sprzed 

lat organizowany jest coroczny pieszy, ro-

werowy i motorowy „Rajd Po Kamienistej 

Drodze”. Tegoroczny Rajd zorganizowany 

był już po raz czterdziesty drugi. 

Uczestnicząc osobiście w tych uroczystych 

obchodach pamięci oddaję hołd poległym i 

zamordowanym powstańcom warszawskim 

i podwarszawskim AK z Ursusa i Piastowa. 

Cześć ich pamięci.                                    KP

Bitwa Powstańcza pod Pęcicami

niespodziewanie wyjechały trzy niemie-

ckie samochody wojskowe. Po chwilo-

wym zaskoczeniu nawiązała się walka 

zakończona zdobyciem samochodów 

niemieckich. Kilku niemieckich żołnie-

rzy wraz z ofi cerem padło na miejscu, 

kilku ratowało się ucieczką. Jednak skut-

ki tej potyczki obróciły się przeciw po-

wstańcom. Odgłosy walki postawiły na 

nogi stacjonujący we wsi Pęcice oddział 

Wermachtu i zanim poszukujący broni w 

samochodzie powstańcy zorientowali się, 

Niemcy z dworu w Pęcinach utworzyli 

już linię strzelecką z co najmniej dwo-

ma karabinami maszynowymi. Oddział 

Wermachtu ze wsi Pęcice zorganizował 

tyralierę strzelecką a także rozpoczął 

ostrzał z ciężkiej broni maszynowej z po-

bliskiego wzgórza. 

W krótkiej i krwawej walce, która ro-

zegrała się na drodze do parku, gdzie 

miażdżącą przewagę techniczną mieli 

Niemcy, poległo 31 powstańców, w prze-

ważającej części młodziutkich harcerzy 

i blisko 40 zostało rannych. Jeszcze bar-

dziej tragiczne były losy grupy głównej, 

która prowadzona w dwóch oddziałach 

przez kpt. Tadeusza Jasińskiego „Stefana” 

poniosła klęskę. Zginęło 80–ciu powstań-

ców. Wieczorem hitlerowcy rozstrze-

lali w parku 60-ciu pojmanych jeńców. 

Polegli i pomordowani po ekshumacji w 

1946r. zostali pochowani w pobliżu Parku 

Pęcickiego. W roku następnym staraniem 

rodzin, spoczywających tam powstańców 

wystawiono pomnik – mauzoleum. 

                                                               K.P.

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

29 Sierpnia  -  godz 12:00
PROTEST ULICZNY
WARSZAWA Plac Piłsudskiego 

przy Parku Saskim

GODNA PRACA GODNA PRACA 
WZROST PŁAC WZROST PŁAC 

GODNA EMERYTURAGODNA EMERYTURA

Przyszedł czas, aby członkostwo każdego z nas ujawniło się w działaniu. 
Jeśli utorzsamiasz się z przedstawionymi postulatami to bądźmy razem!

Krzysztof Pawłowski
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PSS PRUSZKÓWPSS PRUSZKÓW
Letnia promocja od 08.08.2008 - 26.08.2008Letnia promocja od 08.08.2008 - 26.08.2008

Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów:
PRUSZKÓW:  ul. Kościuszki 52, ul. Wojska Polskiego 31, ul. Kraszewskiego 43, ul. Kraszewskiego 1,  ul. Trojdena 3,     
ul. Niepodległości 8,  ul. Niepodległości 14,  ul. Chopina 66,  ul. Berenta 18

PIASTÓW: ul. Sienkiewicza 62, ul. Lwowska 16

PODKOWA LEŚNA: ul. Jana Pawła II 13

BRWINÓW:   ul. Kościuszki 1E

Coca-Cola, Coca-Cola Light,

Fanta, Sprite - 2L

Hoop Cola, Cola Light,

Cola z cytryną - 2L

Woda 

Primavera - 1,5L

Pierogi 460g 

z truskawkami

z serem 

z mięsem

Galaretka - 140g

w asortymencie Jogurt naturalny  200g
Milko Mleko Świeże 1L 2%

Danonki - 4x50g

Polędwica Sopocka
Max-Meat

Kiełbasa podwawelska extra
Max-Meat
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Feel w Pruszkowie!

Koncert zespołu Feel zaplanowano 
na godzinę 20:00. Poprzedzać 
go będzie cięższe brzmienie 
punk-rockowego zespołu Armia 
oraz występ grupy Code Blue. 
Dla najmłodszych uczestników 
imprezy przygotowano lunapark 
oraz występ Haliny Benedyk. Nie 

6 września na pruszkowskim stadionie 

“Znicza” w ramach imprezy miejskiej 

“Pożegnianie Lata” wystąpi bijący rekordy 

popularności zespół Feel, zwycięzca              

tegorocznej gali Superjedynki.

Od 12 do 14 września w Podkowie 

Leśnej na gości czeka szereg atrakcji 

i wiele historycznych, niekiedy za-

pomnianych miejsc. Ożyje wieża leg-

endarnego Pałacyku-Kasyno, z której 

popłynie podkowiański hejnał skom-

ponowany przez Tomasza Stańkę, 

wozami zaprzężonymi w konie 

podążymy szlakiem pisarzy i poetów, 

poznamy architekturę miasta-ogro-

du, historię miasta, jego mieszkańców 

i terenów, na których leży Podkowa 

Leśna, a także dzieje kolejki WKD. 

Odbędzie się dużo koncertów i 

wydarzeń muzycznych, od koncertu 

pieśni dworskich, poprzez muzykę 

chóralną, jazzową, występ Zespołu 

„Mazowsze”, aż po szlagiery lat 20-

tych ubiegłego wieku. Oko cieszyć 

będą prace plastyczne, malarskie i 

ceramiczne oraz fotografi e wykonane 

nie tylko przez podkowiańskich foto-

grafi ków. Miłośnicy dwudziestole-

cia międzywojennego będą mogli 

sfotografować się w stylu swojej ulu-

bionej epoki oraz uczestniczyć

w przeglądzie polskich fi lmów ar-

chiwalnych. To tylko niektóre z pro-

ponowanych atrakcji. Szczegółowym 

program festiwalu dostępny na stro-

nie www.podkowalesna.pl.

mateo

Festiwal Otwarte Ogrody 
w Podkowie Leśnej

zabraknie również gastronomii 
oraz strefy rekreacyjnej Impreza 
rozpocznie się o godzinie 14:00 
na terenie Miejskiego Zespołu 
Ośrodków Sportowych Znicz. 
Wstęp jest oczywiście  bezpłatny. 

mateo

Wieczorem 30 sierpnia w Pałacyku 

Kasynie odbędzie się pierwsze 

podkowiańskie „Tango Show” z 

udziałem wyjątkowego zespołu - 

„New Tango Bridge” i wytrawnych 

tangueros.  

O 19.30 wystąpi zespół „New Tango 

Bridge”. Projekt ten złożył wielo-

letni propagator i miłośnik muzyki 

stylu Tango Nuevo – krakowski 

muzyk Grzegorz Frankowski. Przez 

wiele lat zapraszał do współpracy 

wykonawców wywodzących się z 

różnych stylów muzyki - polskich 

i zagranicznych. Tango Bridge” 

to zespół ludzi skupionych wokół 

muzyki Astora Piazzolli i jemu 

pokrewnych. W programie koncertu 

znajdą się najpiękniejsze utwory As-

tora Piazzolli, a  muzyce towarzyszyć 

będzie pokaz tanga argentyńskiego.

Dopełnieniem koncertu będzie 

wieczór taneczny pt.: „Milonga w 

Pałacyku”, który rozpocznie się o 

Tango Show w Pałacyku Kasynie
godz. 21.00.  Gośćmi specjalnymi  tej 

części wieczoru będą doświadczeni 

tangueros.  

W ich towarzystwie będzie można 

napić się argentyńskiego wina i 

potańczyć tango do północy przy 

muzyce wyselekcjonowanej przez 

DJ-a. Całość, podkreślona subtelną 

grą świateł, ma szansę stworzyć 

niepowtarzalny klimat i przenieść 

nas na jeden wieczór do Buenos Ai-

res.    mateo

Gazeta Wpr pilnie poszukuje dziennikarzy i reporterów. Szczegółowe informacje na stronie 28.

Zapraszamy wszystkich czytelników 

WPR na występ grup kabaretow-

ych, który odbędzie się 24 sier-

pnia w godzinach 18.00 – 22.00 

na dziedzińcu Centrum Kultury w 

Grodzisku Mazowieckim. Wystąpią: 

kabaret Neo-Nówka, Andrzej 

Grabowski, Krzysztof Daukszewicz, 

Paweł Dłużewski, Jacek Fedorowicz, 

Marek Majewski i Tomasz Szwed 

z zespołem Szwedzki Stół. Wstęp 

na imprezę jest wolny, dostępne są 

płatne miejsca siedzące w cenie 10 

zł. Bilety można nabyć w kasach kina 

Centrum Kultury.   

tm

Kabareton w Centrum Kultury
Gwiazdą wieczoru będzie Kayah. 

Imprezę rozpoczną mistrzostwa Pol-

ski w skokach na rowerach “Dirt Jump 

BMX”. 

W programie znajdą się również 

rodzinne gry i zabawy, strzelanie 

z broni pneumatycznej, dyskoteka 

pod chmurką, euro quiz, prezentacja 

sprzętu pozarniczego, mecz piłkarski 

samorządowców Milanówka i Lidzbar-

ka Warmińskiego, pokaz fajerwerków i 

wiele innych atrakcji. 

Impreza odbędzie się w niedzielę 31 si-

erpnia 2008 na stadionie przy ul. Turc-

zynek 8. Start o godzinie 11:00. Więcej 

informacji na stronie miasta Milanów-

ka www.milanowek.pl.                     tm

Dzień Milanówka

30 sierpnia w Teatrze Letnim w Mila-

nówku odbędzie się Milanowski Fes-

tiwal Rozmaitości. W programie im-

prezy przewidziana jest prezentacja 

sportowych modeli samochodów Re-

nault Laguna GT, warsztaty grafi cznej 

obróbki obrazu, pokaz mody ślubnej i 

sukien wizytowych, pokaz wizażu oraz 

koncert grupy Th e Strings. Organi-

zowane będą również konkursy, w 

których główną nagrodą jest wyciec-

zka do Wiednia i Bratysławy.          tm 

Milanowski Festiwal Rozmaitości
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Pierwszy Polak w Drama Centre London!

Z pierwszym Polakiem studiującym 

na jednej z najbardziej cenionych 

uczelni teatralnych świata rozmawia 

Maciej Skoczylas

Maciej Skoczylas - Skąd przyszedł Ci 

do głowy taki pomysł? Trzeba mieć 

albo wyjątkowy tupet albo być nie-

poprawnym marzycielem, by mieć 

odwagę podjąć takie wyzwanie. Pode-

jrzewam, że twoje koleżanki i koledzy 

z roku albo stoją w kolejkach do 

dyrektorów teatrów albo zabiegają o 

epizody w polskich produkcjach fi lm-

owych lub sitcomach telewizyjnych. 

Ty postanowiłeś zostać gwiazdą teatru 

w ojczyźnie Szekspira?

Tomasz Marciniak - To fakt. Zawsze 

marzyłem by zostać aktorem. Chy-

ba jeszcze w czasach nauki w Ko-

morowskim liceum. A marzenia są po 

to, by je realizować. Wystarczy nieco 

talentu, dużo, dużo pracy i troszkę 

szczęścia. O tym by kontynuować 

rzemiosło aktorskie w londyńskiej 

akademii  myślałem już na studiach w 

szkole teatralnej. Egzamin wstępny do 

Drama Centre London był dla mnie 

nie lada wyczynem. Bo choć znam an-

gielski dość dobrze, nigdy wcześniej 

nie byłem w kraju anglojęzycznym, a 

tymczasem na egzaminie wstępnym 

musiałem zagrać Szekspira  w jego 

ojczystej mowie. Ponadto na 20 

dostępnych miejsc na kursie zdawało 

ok. tysiąc osób, co daje pięćdziesiąt 

osób na jedno miejsce. Tym bardziej 

cieszy mnie fakt, iż pokonałem tak 

silną międzynarodową konkurencję. 

MS – Z rozmów z Twoimi kolegami po 

fachu dowiedziałem się, że większość 

z nich jeśli już chciałaby kontynuować 

naukę, to raczej w Stanach Zjed-

noczonych i pracować w fi lmie. Czy 

to prawda, że jesteś pierwszym Po-

lakiem, który dostał się na londyńską 

akademię? 

TM - Moje dokonanie jest dość 

niezwykłe jeszcze z jednego względu, 

według mojego rozeznania jestem 

pierwszym Polakiem wyjeżdżającym 

uczyć się aktorstwa w Wielkiej Bryta-

nii. To prawda, ze do tej pory mekką 

co zamożniejszych polskich adeptów 

sztuki aktorskiej było słynne Actor’s 

Studio Lee Strasberga w Nowym Jorku. 

Jest to doskonała szkoła, jednak spec-

jalizuje się tylko i wyłącznie w naucza-

niu aktorstwa fi lmowego. Brytyjczycy 

uczą natomiast bardziej holistycznie, 

w ich edukacji równie ważne miejsca 

zajmują zarówno teatr jak i fi lm. To 

bardzo istotne gdyż te dwie dziedziny 

różnią się niepomiernie. Dlatego też 

wybrałem Londyn, moim pragnieniem 

było nie tylko zdobyć fi lmowe szlify ale 

także nauczyć się Szekspira od jego ro-

daków. 

MS – A jak wyglądał sam egzamin? Nie 

miałeś trudności z językiem?

TM - Same egzaminy były nie lada wyz-

waniem. Pierwszym etapem egzaminu 

było przedstawienie komisji dwóch 

tekstów, drugi składał się z rozmaitych 

gier i zabaw aktorskich. I tu pojawiła 

się drobna komplikacja. Pracowaliśmy 

w grupie dwunastu osób. Oprócz mnie 

wszyscy byli rodowitymi brytyjczyka-

mi. Problem polegał na tym, iż wszyscy 

oni pochodzili z innych części kraju i 

w związku z tym posługiwali się odmi-

ennymi akcentami, większości z nich 

nigdy nie słyszałem. Dlatego też kiedy 

przyszło mi zagrać improwizowaną 

scenę ze Szkotką, ciężko było nam 

zachować ciąg logiczny wydarzeń. 

Co jednak, jak się później okazało, 

nie stanęło mi na drodze do mojego 

wymarzonego miejsca na uczelni.

MS – A jak wspominasz studia na 

Miodowej? Domyślam się, że ich pozi-

om nie do końca Cię satysfakcjonował 

skoro wybierasz się za granicę? 

TM - Wyjazd do Anglii na studia 

aktorskie od zawsze był moim mar-

zeniem. Jednak studia w Warsza-

wie tylko utwierdziły mnie w moim 

zamyśle. Akademia Teatralana to 

szkoła z wielkimi tradycjami. Niestety, 

według mnie, w dzisiejszych czasach ta 

spuścizna stanowi znaczną przeszkodę 

w skutecznym edukowaniu młodych 

aktorów. Może to dziwić ale program 

nauczania w Akademii jest bardzo 

archaiczny, ściślej mówiąc pochodzi 

sprzed sześćdziesięciu lat. Dlatego też 

brakuje zajęć poświęconych pracy we 

współczesnych mediach, jak radio, 

fi lm, telewizja. Ponadto, dziedziny te 

są konsekwentnie pomijane. Polskie 

szkoły teatralne przygotowują tylko do 

teatru a i tego nie czynią z najwyższą 

kompetencją. Bardzo zdziwił mnie 

fakt, iż nie uczono nas w Akademii 

żadnych technik aktorskich, które są 

absolutną podstawą tego zawodu. Na 

pewno w dużej mierze wynika to z 

faktu, iż szkoła nie posiada specjal-

istów w tej dziedzinie, jednak na tle 

edukacji europejskiej jest to znaczne 

niedopatrzenie. Niestety, najczęściej 

nawet program nauczania, który 

obowiązuje wykładowców nie jest 

przestrzegany. Nie ma w szkole osoby, 

która sprawowałaby pieczę nad sys-

temem edukacji. Nie ma ciągłości w 

nauczaniu. Wykładowcy zmieniają się 

średnio co semestr, nie mają wiedzy na 

temat tego, co dana grupa przerabiała 

w uprzednim semestrze. 

Dlatego nauczanie jest bardzo przy-

padkowe.

MS – Może uznasz to pytanie niezbyt 

na miejscu, bo początkującego aktora 

nie powinno się pytać o sukcesy, ale 

zaryzykuję. Czy masz już jakieś doko-

nania aktorskie, które Cię w szczególny 

sposób usatysfakcjonowały?  

TM - Choć Akademię ukończyłem 

w tym roku mam już na koncie kilka 

osiągnięć aktorskich, z których jestem 

szczególnie dumny. Wystąpiłem w spe-

ktaklu „Tartuff e” w Teatrze Narodow-

ym w Warszawie, gdzie grałem u boku 

gwiazd takich jak Jerzy Radziwiłłowicz, 

Danuta Stenka czy Wojciech Malajkat. 

Ponadto zagrałem w brytyjskim fi lmie 

„Iron Cross” (premieria w grudniu tego 

roku)  gdzie partnerowałem aktorom 

światowej klasy: Royowi Scheiderowi 

oraz Monice Cruz, siostrze sławnej Pe-

nelopy  - informacje o fi lmie dostępne 

są na stronie internetowej:  http://www.

imdb.com/title/tt1039614

MS – Domyślam się, że studia na tak 

renomowanej uczelni nie są za darmo. 

Opłata czesnego, koszty związane z 

mieszkaniem, jedzeniem, dojazdami. 

Jak sobie z tym wszystkim poradzisz? 

Rozumiem, że będziesz dorabiać „na 

zmywaku”, ale to raczej nie wystarczy. 

Czy jesteś w stanie podołać tym wszyst-

kim fi nansowym obciążeniom? Czy 

masz jakąś pomoc, stypendium nau-

kowe. Czy w ogóle istnieją jakieś insty-

tucje wspomagające polskiego studenta, 

który zechce studiować na obczyźnie? 

Może ZPAF czy Ministerstwo Kultury 

i Sztuki? Czy może sponsorują Twoja 

naukę biznesmeni, stowarzyszenia, 

fi rmy? 

TM – To faktycznie jest największy 

Jeśli znajdzie się ktoś, kto zechce wesprzeć fi nansowo ambitne zamierzenia Tomka Marciniaka prosimy o kontakt: redakcja@gazetawpr.pl

problem. Studia są dość kosztowne, a 

dla mnie nawet bardzo. Samo czesne 

to ok. 9,5 tys. £ rocznie. Jest możliwość 

uzyskania stypendium naukowego 

z angielskiej uczelni, ale dopiero po 

ukończeniu trzeciego roku. Część z tych 

pieniędzy już zdobyłem, pracowałem, 

trochę pomogła mi rodzina, ale ciągle 

brakuje mi jeszcze ok. 1/3. Wszystkie 

instytucje do których się zwracałem 

i zwracam albo nie przewidziały 

takiego przypadku albo jak w przy-

padku Ministerstwa Kultury i Sztuki 

procedury trwają długie miesiące. 

Jeśli dziś składam podanie, pomoc 

otrzymam najszybciej w przyszłym 

roku czyli na następny rok studiów. A 

zajęcia rozpoczynają się z początkiem 

września, już za dwa tygodnie. Takiej 

sytuacji procedury nie przewidują. 

Sytuacja jest delikatnie mówiąc mało 

komfortowa. Jeśli chodzi o sponsor-

ing ze strony biznesu to w przypadku 

aktora rzecz jest dość trudna, bo aktor 

nie może założyć na scenie koszulki z 

logo fi rmy a na wytworzonym przez 

niego „produkcie” trudno jest umieścić 

reklamę. 

Podjąłem dość intensywne działania 

mające na celu znalezienie jakiegoś 

dofi nansowania. Wysyłam oferty, roz-

mawiam, wydzwaniam, rozsyłam maile 

na razie z dość średnim skutkiem ale 

mam nadzieję, że w końcu wszystko 

zakończy się happy endem.

MS – Śledząc Twoje działania i 

zaangażowanie ja również. Życzę Ci 

znalezienia odpowiedniego spon-

sora, tym bardziej, że kwota nie jest 

oszałamiająca. Jeśli dofi nansowanie 

znajdują trzeciorzędni sportowcy czy 

czwartorzędne drużyny sportowe to 

myślę, że pierwszy Polak studiujący 

na tak prestiżowej uczelni powinien 

również taką pomoc znaleźć. Tym 

bardziej, że za kilka lat potencjalny 

sponsor będzie mógł pochwalić się swo-

im konkurentom, że kiedyś wspomagał 

gwiazdę polskiej sceny. Dziękuję za 

rozmowę i życzę powodzenia w real-

izacji Twoich marzeń.

TM – Ja również dziękuję.

Nazywa się Tomasz Marciniak. Ma 25 lat. Mieszka w  Pruszkowie Malichach. Przez ostatnie 5 lat studiował na wydziale aktorskim Akademii 

Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, którego absolwentami są najwięksi polscy aktorzy miedzy innymi Gustaw Holoubek, 

Zbigniew Zapasiewicz, Krystyna Janda czy Marek Kondrat. Po ukończeniu szkoły teatralnej zapragnął kształcić się dalej w swojej dziedzinie 

i postanowił wyjechać do ojczyzny Szekspira, Wielkiej Brytanii, kolebki nowożytnego teatru. Udało mu się dostać do jednej z najbardziej 

prestiżowych szkół w całym kraju, słynnej Drama Centre London. O jej klasie może świadczyć chociażby fakt, iż w radzie artystycznej szkoły 

zasiada sam Anthony Hopkins.
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Trybunał Konstytucyjny, na wniosek 

Rzecznika Praw Obywatelskich Pana 

Kochanowskiego

rozpatrywał zgodność Ustawy o „Two-

rzeniu i funkcjonowaniu wielkopo-

wierzchniowych obiektów handlo-

wych” (w skrócie WOH) z Konstytu-

cją RP. Zanim ustawa ujrzała światło 

dzienne była przedmiotem niesłycha-

nej nagonki polityków lewicy, PO, ze 

strony mediów oraz przedstawicieli 

zachodnich sieci.

Pozostaje więc zapytać: Dlaczego? Od-

powiedź wydaje się być prosta i oczy-

wista. Ustawa o której mówimy (być 

może w sposób niedoskonały, ale jed-

nak) dawała władzom samorządowym 

realny wpływ na decyzje lokalizacyjne 

obiektów wielkopowierzchniowych na 

danym terenie. Każda decyzja o po-

zwoleniu na budowę obiektu powyżej 

400 m2 wymagała pewnych procedur 

(opinii ochrony środowiska, wpływu 

otwarcia sklepu na lokalny rynek, itd.) 

oraz zgody władz samorządowych 

w postaci uchwały, czyli ograniczała 

dowolność w podejmowaniu takich 

decyzji czasami tylko przez jednego 

urzędnika. Brak tego typu regulacji 

prawnych doprowadził do bardzo ży-

wiołowego, często wręcz absurdalnego 

rozwoju tego typu handlu. Akurat w tej 

branży zasada „róbta co chceta” wielu 

fi rmom, zwłaszcza zachodnim, bardzo 

odpowiadała. Nie chodzi tutaj bowiem 

o ograniczanie ich rozwoju, bo tego 

procesu zatrzymać się w gospodarce 

wolnorynkowej nie da, ale o ucywili-

zowanie tego procesu. Tym bardziej, 

że w wielu krajach UE przepisy takie 

obowiązują. Wystarczy spojrzeć w 

jaki sposób powstają centra handlo-

we na zachodzie Europy. Wieloletnie 

doświadczenie uczy, że lokalizuje się 

je na obrzeżach miast, gdzie zarówno 

dojazd jak i parkingi są ułatwieniem w 

dokonywaniu zakupów. Bez tych prze-

pisów , w ostatnich latach można było 

budować w Polsce tego typu obiekty, 

praktycznie bez żadnych ograniczeń.

Należy zatem w sposób odpowiedzial-

ny zastanowić się czyjego to interesu 

bronił RPO – nas obywateli czy grupy 

lobbystów? Szafowanie argumentem, 

że to dla dobra klientów jest co naj-

mniej nadużyciem. RPO zarzucał w/w 

ustawie niezgodność z następującymi 

art. Konstytucji RP. 

-art.2. Rzeczpospolita jest demokra-

tycznym państwem prawnym, urze-

czywistniającym zasady sprawiedli-

wości społecznej.

RADA MĘDRCÓW WYDAŁA WYROK 
CZYLI GÓRA URODZIŁA MYSZ

-art.20. Społeczna gospodarka ryn-

kowa oparta na wolności działalności 

gospodarczej, własności prywatnej 

oraz solidarności, dialogu i współ-

pracy partnerów społecznych stanowi 

podstawę ustroju gospodarczego Rze-

czypospolitej Polskiej.

-art.22. Ograniczenie wolności dzia-

łalności gospodarczej jest dopuszczal-

ne tylko w drodze ustawy i tylko ze 

względu na ważny interes publiczny.

Szkoda, że TK 8 lipca 2008r., wydając 

wyrok w tej sprawie, na podstawie w/w 

przepisów Konstytucji RP, uwzględnił 

jedynie argument siły kapitału (za-

chodniego) a nie argumenty przema-

wiające za koniecznością utrzymania 

w/w ustawy. Od wielu już lat mówimy 

o polskiej demokracji opartej o przej-

rzyste i skuteczne prawo, o roli samo-

rządu w ustroju demokratycznym.

Ustawa, o której mówimy wcale nie za-

braniała i nie ograniczała, jak to alar-

mowali lobbyści, budowy obiektów 

wielkopowierzchniowych, nie ograni-

czała swobody działalności gospodar-

czej, lecz miała w założeniu stworzyć 

przejrzyste zasady wydawania decyzji 

o pozwoleniu na budowę wielkopo-

wierzchniowych obiektów handlo-

wych. Jednym z ważkich argumentów 

za istnieniem takiej ustawy, jest fakt 

iż wszystkie kontrole przeprowadzo-

ne przez Najwyższą Izbę Kontroli nie 

pozostawiają żadnych złudzeń, że w 

procesach inwestycyjnych tych obiek-

tów dochodziło do łamania przepisów 

prawa.

Wątpliwe są też korzyści z powstawa-

nia tego typu obiektów tak dla budże-

tu jak i zatrudnienia.

Duże obiekty handlowe zwiększają 

zatrudnienie rocznie o ok. 5000-7000 

osób, natomiast w wyniku ich powsta-

wania pracę traci ok. 30 000 prowa-

dzących małe sklepy, co potwierdzają 

dane statystyczne. (w ubiegłym roku 

liczba małych i średnich sklepów zma-

lała w Polsce o ok. 5000) Czy zatem, 

wydając wyrok, TK uwzględnił art.22 

Konstytucji RP mówiący o ważnym 

interesie społecznym? Niedawno pre-

mier Donald Tusk stwierdził,ż e ist-

nieją merytoryczne powody uzasad-

niające utrzymanie ustawy o WOH.

Wyrok TK to powrót do przeszłości, 

do zasady „róbta co chceta”, które w 

państwie prawa nie powinny mieć 

miejsca.                            
Marek Hejda

Stało się już tradycją, że we wrześniu mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego uroczyście obchodzą Święto Plonów.  

Z tej okazji, po raz czwarty, organizowane są Dożynki Powiatowe 2008.  Odbędą się one 14. września 2008 roku 

w Parku „Sokoła” w Pruszkowie. Jednym z elementów imprezy będzie kiermasz dożynkowy. Zapraszamy wszyst-

kich wystawców do udziału w kiermaszu dożynkowym. 

Zgłoszenia telefoniczne lub pisemne przyjmowane są przez: Biuro Zarządu Powiatu: 

tel. (22) 738 14 46, e-mail:  m.jendernalik@powiat.pruszkow.pl  w terminie do dnia 8. września br. w godzinach 

pracy Starostwa. Zapraszamy Mieszkańców - Zapraszamy Wystawców

Wstępny program IV Dożynek Powiatowych 2008:

Dożynki Powiatowe
14. września 2008

12:30  – 

13:00  –

14:00  – 

14:30  – 

14:40  – 

15:00  – 

15:30  – 

16:00  – 

16:30  – 

18:00  – 

20:00  – 

zbiórka wieńców dożynkowych przed kościołem św. Kazimierza w  Pruszkowie,

Msza Św. w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie,

wymarsz procesji wieńców dożynkowych spod kościoła w kierunku Parku Sokoła,

odegranie hymnu państwowego, przemówienie pani Elżbiety Smolińskiej,  Starosty Pruszkowskiego;

ceremonia dzielenia się chlebem;

koncert orkiestry dętej;

koncert zespołu ludowego „Rzgowianie”

rozstrzygnięcie konkursu wieńców dożynkowych, rozdanie dyplomów dla zasłużonych rolników;

występ Kabaretu „Rak”

koncert „Arki Noego”

koncert Kasi Kowalskiej

Starosta Pruszkowski zaprasza  mieszkańców powiatu pruszkowskiego na imprezy w ramach 

TYGODNIA POWIATOWEGO
24 września 2008 (środa) godz. 16:00 - Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budynek Starostwa Powiatowego w 

Pruszkowie - ul. Drzymały 30.

25 września (czwartek) godz. 18:00 - Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” - Tor Kolarski „Arena”

27 września 2008 (sobota) początek o godz. 12:00:

Piknik Rodzinny „Samorząd dla Rodziny” Dwór w Pęcicach
w programie: 

godz. 12:00 - rozgrywki sportowe, wesołe miasteczko, przedstawienie dla dzieci, mimowie, szczudlarze, 

                grochówka, wata cukrowa, kramy

godz. 19:00 - Koncert Dario Przybysza - utwory Elvisa Presley’a & Krzysztofa Krawczyka

godz. 21:00 - Pokaz sztucznych ogni 

Uwaga: Wszystkich chętnych do wziecia udziału w imprezie dowozić będą bezpłatne autobusy. 

Szczegóły na plakatach oraz stronie internetowej starostwa: wwww.powiapruszkow.pl

28 września 2008 (niedziela) - Kościół św. Kazimierza

godz. 18:00 - Msza św. w intencji mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego

godz. 19:00 - Koncert w wykonaniu Wiesława Ochmana (tenor) oraz Renety Dobosz (sopran), akomp. Roman Perucki (organy)

Z tym kuponem 3% rabatu

na zakup mebli i dodatków

Promocja!

Promocja dotyczy salonów:
Park Handlowy Janki (22) 720-47-70

CH Mega Meble  (22) 319-75-34

W dniach 23. sierpnia, od godziny 
08:00, do 24. sierpnia do godziny 16:00,
na wodach Zalewu Komorowskiego 
odbędą się drużynowe zawody, z cy-
klu:

KOMORÓW CARP 
organizowane przez Koło PZW 
Pruszków.

Zgłoszenia, dwuosobowych, 
drużyn + trener/pomocnik, przyj-
mowane będą do dnia 19. sierpnia 
2008 pod numerami telefonów:
(12.08 i 19.08, godz. 15:00 -19:00)
0-22 758 12 39 , 0-504 071 767

Opłata startowa: 90,00 zł/drużyna (2 + 1)

Gazeta WPR wraz z Prusz-
kowską Telewizją Kablową ob-
jęła patronat medialny nad 
zawodami.
   Koleżanki i Koledzy Wędkarze pa-
miętajcie, że największą przyjemność 
sprawia stosowanie się do zasady:

ZŁAP I WYPUŚĆ!!!
Wszystkie zawody organizowane 
przez nasze Koło odbywaję się na 
„żywej rybie”. Każda złapana, podczas 
zawodów, ryba, po zważeniu i zmierze-
niu odzyskuje wolność.

Koleżanki i Koledzy Wędkarze 
poczujcie przyjemność darowania 
życia!!! 

Zawody wędkarskie 
w Komorowie



Promocja! Cały zestaw tylko 2499 zł!

SALON JANKI
przy IKEA
Pl.Szwedzki 3
tel.022-720-47-70

SALON PUŁAWSKA
ul. Puławska 579
tel.022-720-47-70

SALON JUPITER
C.H. Jupiter
ul. Towarowa 22
tel. 022-652-07-95

SALON WROCŁAWSKA
C.M. Stolmar
ul. Wrocaławska 8
tel. 022-877-94-25

SALON MEGAMEBLE
C.H. Megameble
ul. Al. Jerozolimskie 200
tel. 022-319-75-34

SALON TARGÓWEK
przy IKEA
ul. Malborska 51
tel. 022-331-17-66

łóżko, komoda wąska, biurko, nadstawka na biurko, stolik, szafa 2 drzwiowa

www.mosciccy.pl



SPRZEDAM GRUNT ROLNY

z możliwością zmiany pod budownictwo mieszkaniowe
 w okolicach 

Mszczonowa, Żyrardowa, Skierniewic

tel: (0) 668 175 741

CENA 25 ZŁ / M2
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Pruszków, to ośrodek przemysłowy, 

największe po Warszawie miasto 

pod względem liczby mieszkańców, 

położone na Równinie Łowicko-

Błońskiej, nad rzeką Utratą. Jest 

to miejsce wyjątkowo aktywne 

gospodarczo, które stwarza 

ogromne możliwości i perspektywy 

przedsiębiorcom i mieszkańcom. 

Pruszków jest liderem przemian 

gospodarczych w rejonie Warszawy 

- ponad 7.300 fi rm, w tym 415 

spółek prawa handlowego, a wśród 

nich 98 z kapitałem zagranicznym 

- bezrobocie niewiele przekracza 

5%. Pruszków w kategorii miast 

powiatowych zajmuje jedno z 

czołowych miejsc pod względem 

jakości życia mieszkańców a dochody 

na jednego mieszkańca są najwyższe 

w Polsce. 

Zaczątkiem współczesnego 

miasta była mała wieś Pruszkowo 

lub Prószków. Pruszków nabrał 

znaczenia dopiero w XIX wieku, 

kiedy osuszono zabagnioną 

dolinę Utratę i zlokalizowano 

tu pierwszą od Warszawy stację 

kolei warszawsko-wiedeńskiej 

otwartą w 1845 r. Do Pruszkowa 

Pruszków - alternatywa dla Warszawy
organizowano przejażdżki kolejowe 

dla żądnych nowości mieszkańców 

Warszawy. Do rozwoju osadnictwa 

przyczyniła się też parcelacja w 

1869 r. dóbr ziemskich. Zaczęły tu 

powstawać wille i domy letniskowe, a 

równocześnie rozwijał się przemysł. 

W 1857 r. założono wytwórnię 

fajansu, w 1877 r. rozpoczęto 

budowę warsztatów kolejowych 

(Warsztaty Naprawy Drogi 

Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej), 

w 1881 r. powstała Wytwórnia 

Kotłów i Konstrukcji Żelaznych, 

w 1889 r. otwarto najstarszą na 

ziemiach polskich fabrykę ołówków 

Majewskiego, wokół miasta powstały 

cegielnie. W 1910 r. Pruszków 

uzyskał status osady fabrycznej i 

przed I wojną światową liczył już 16 

000 mieszkańców. 

Centralna część miasta to 

mozaika, na którą składa się 

dawna małomiasteczkowa o 

niskich kondygnacjach zabudowa, 

z wieloma sklepami i warsztatami 

rzemieślniczymi, nowych bloków 

mieszkalnych i skromnych domów 

robotniczych z przełomu XIX i XX w. 

Do zabytków należą klasycystyczne 

budynki z I połowy XIX w.: dwór 

i ofi cyna (obecnie Urząd Stanu 

Cywilnego), wozownia (obecnie 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa 

Mazowieckiego) i stajnia (obecnie 

ognisko muzyczne). Park miejski 

ze stawem to dawny park dworski 

z początku XIX w. Przedmieścia 

charakteryzują się bądź zabudową 

indywidualną wśród ogrodów, 

bądź powojennymi blokami 

mieszkalnymi. Widoczny z daleka 

neogotycki kościół w Żbikowie 

pochodzi z 1914 r. W przyłączonych 

do Pruszkowa po wojnie dawnych 

osiedlach wiejskich zachowały się 

gospodarstwa rolne i ogrodnicze. 

Wokół miasta wypełnione wodą 

glinianki są pozostałością po 

cegielniach. 

Obecnie w Pruszkowie lokują 

swoje inwestycje wielkie 

koncerny zagraniczne, m.in. 

fabryki: obrabiarek, materiałów 

biurowych – ołówków, urządzeń 

elektronicznych (np. Daewoo 

Electronics), farmaceutyczy 

(Herbapol), kosmetyczny (Loreal 

Cosmetics) oraz centra logistyczne 

(np. Millennium Logistic Park) i 

kolejowy terminal kontenerowy.

Liczba mieszkańców wzrasta dzięki 

budowie wielu nowoczesnych osiedli, 

które standardem odpowiadają 

inwestycjom warszawskim, lecz 

cena za metr jest nieporównywalnie 

niższa (około 37 nowych inwestycji 

w powiecie pruszkowskim, w tym 

ok. 14 w samym Pruszkowie) oraz 

dzięki bardzo dobrej lokalizacji 

umożliwiającej dojazd z Pruszkowa 

do ścisłego centrum Warszawy w 

czasie od 21 do 26 minut korzystając 

z połączeń: WKD, Szybka Kolej 

Miejska. 

Ważnym aspektem dla osób 

osiedlających się w Pruszkowie 

jest nie tylko doskonały dojazd do 

centrum stolicy, ale również fakt iż 

Pruszków jest miastem z doskonale 

rozwiniętymi usługami jak również 

jest ważnym ośrodek sportu i 

rekreacji południowo-zachodniej 

części aglomeracji warszawskiej, 

który obejmuje: halę sportową 

„Znicz”, Stadion piłkarski, Olimpijski 

Tor Kolarski „BGŻ Arena”, na 

którym mają odbyć Mistrzostwa 

Świata w kolarstwie torowym, Aqua 

Park „Kapry”, 4 parki w tym Park 

Potulickich, oraz posiada zaplecze 

naukowo-dydaktyczne w postaci 

Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej 

i Turystyki, siedziba Polskiego 

Związku Kolarskiego.

Na terenie miasta Pruszkowa 

Eksperci Meritum Nieruchomości znajduje się strefa chronionego 

krajobrazu, która została powołana 

na podstawie rozporządzenia 

Wojewody Mazowieckiego z 1997 

roku. Zasięgiem Warszawskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu 

została objęta dolina rzeki Utraty na 

całym przebiegu rzeki przez miasto 

oraz na odcinku 300 m wzdłuż 

koryta rzeki Raszynki do jej ujścia 

do rzeki Utraty. 

Obiektem o szczególnych walorach 

krajobrazowych jest zlokalizowany 

w centralnej części miasta Park 

Potulickich o powierzchni 23,5 ha 

wraz z Dworem Potulickich. Innym 

cennym obiektem przyrodniczym 

jest zespół wodny o powierzchni 

około 5 ha, położony w dzielnicy 

Żbików na terenie Parku Mazowsze.

Tak więc nawet osoby ceniące 

kontakt z naturą też znajdą tu 

miejsce dla siebie, gdzie pośród 

stawów, kanałów i wijącej się rzeki 

Utraty będą mogły korzystać z życia 

w otoczeniu przyrody a jednocześnie 

cieszyć się infrastrukturą dużego 

prężnie rozwijającego się miasta, 

które żyje swoim tempem i nie ma w 

nim takiego pędu i gonitwy jak np. 

w stolicy. 



Pruszków 624/98/OMS

Mieszkanie po generalnym remoncie, podczas 

którego zastosowano indywidualny projekt. W kuch-

ni i łazience nowe glazury terakoty oraz armatura. Na 

sufi cie i ścianach gładzie gipsowe. W kuchni nowa 

zabudowa, markowy sprzęt AGD. 

Cena: 322.000zł  

Grodzisk Mazowiecki 732/98/OMS 

Mieszkanie w idealnym stanie, dwupoziomowe z 

bezpośrednim wejściem. Z drugiej strony posiada 

wyjście na zamknięty ogród o pow. 60m2, taras. Kuch-

nia z wyposażeniem, na górze duża szafa z lustrem. 

Piwnica 1,90m2. Do sklepu 5min., przystanek autobu-

Cena: 383.000zł  

Brwinów 974/98/OMS

Dwupokojowe mieszkanie(52m2) z dwoma balkon-

ami i garderobą. Kuchnia w aneksie, z oknem. Zabu-

dowana i wyposażona (kuchenka gazowa. lodówka). 

Łazienka połączona z WC. W okolicy szkoły, plac 

zabaw, park, sklepy. Do stacji PKP ok. 15min.

Cena: 365.000zł    

Warszawa-Ursus 902/98/OMS

Trzypokojowe, pięknie urządzone mieszkanie o 

powierzchni 81m2 z miejscem parkingowym w 

podziemnym garażu, na zamkniętym strzeżonym 

osiedlu. Meble włoskiej fi rmy SCAVOLINI. Doskonała 

infrastruktura.

Cena: 777.000zł      

Grodzisk Mazowiecki 36/201/OMS

Mieszkanie dwupokojowe (47m2) na osiedlu 

zamkniętym, wykończone w wysokim standardzie. 

W cenie pozostają dwie szafy wnękowe, meble 

kuchenne + sprzęt AGD. Do mieszkania przynależy 

piwnica ( 3,5 m2 ). Dobry punkt komunikacyjny.

Cena: 353.000zł  

Pruszków 955/98/OMS

Dwupokojowe mieszkanie o pow. 52m2 z garażem. 

Mieszkanie przebudowane i zaaranżowane przez 

architekta w sposób bardzo pomysłowy i funkcjona-

lny z materiałów wysokiej jakości. W okolicy szkoła, 

przedszkole, kościół, sklepy. Do stacji WKD ok.10min.

Cena: 479.000zł   

Grodzisk Mazowiecki 774/98/OMS

Wygodne i przestronne trzypokojowe mieszkanie- 

60m2 z balkonem i piwnicą. Kuchnia widna, odd-

zielna- zostaje zabudowa ze sprzętem AGD. W miesz-

kaniu zostają meble. Osiedle ciche i spokojne, blisko 

szkoła, przedszkole, przystanek MZK, PKP i WKD.

Cena: 439.000 zł   

Pruszków 960/98/OMS

Dwupokojowe mieszkanie o pow. 53 m2 z oddzielną 

kuchnią z zabudową i AGD w cenie. Łazienka z wanną 

połączona z wc. Doskonała komunikacja do stacji 

PKP/SKM ok. 20 min. Do WKD ok.15 min w pobliżu, 

sklepy, szkoły oraz przedszkola.

Cena: 379.000zł 

Warszawa-Ursus 977/98/OMS

Bardzo ładnie urządzone trzypokojowe mieszkanie 

o powierzchni 74m2 z miejscem parkingowym w 

podziemnym garażu na strzeżonym i monitorowanym 

osiedlu. Na podłogach terakota, w pokojach parkiet. 

Widna kuchnia (zabudowa w cenie) otwarta na salon. 

Cena: 675.000zł   

Ożarów Mazowiecki 995/98/OMS

Dwupoziomowe mieszkanie - 128m2, z dwoma 

osobnymi wejściami na każdy poziom położone 

na zamkniętym osiedlu. Okna PCV, drzwi 

antywłamaniowe. Na podłogach panele i terakota. W 

cenie pozostaje zabudowa kuchni z wyposażeniem.

Cena: 828.000zł    

Musuły 429/98/ODS

Dom o powierzchni 250m2 z użytkowym poddas-

zem i garażem, na działce 920m2.  Parter: kuchnia, 

spiżarnia, jadalnia, salon z kominkiem w stylu ang. 

łazienka, toaleta, dwie sypialnie. Poddasze: dwie sypi-

alnie, łazienka, garderoba. Do przystanku ok.800m. 

Cena: 1.005.000zł    

Michałowice 907/98/OMS

Trzypokojowe ładnie urządzone mieszkanie, w 

nowym budynku z cegły, w cichej spokojnej okolicy, 

blisko WKD. Budynek w zabudowie szeregowej. Duża 

20-metrowa piwnica, balkon. W całym mieszkaniu 

nowe plastikowe okna.

Cena: 467.000zł      

Żabia Wola 412-98-ODS

Dwupoziomowe mieszkanie - 128m2, z dwoma 

osobnymi wejściami na każdy poziom położone 

na zamkniętym osiedlu. Okna PCV, drzwi 

antywłamaniowe. Na podłogach panele i terakota. W 

cenie pozostaje zabudowa kuchni z wyposażeniem.

Cena: 828.000zł    

Ożarów Mazowiecki 996/98/OMS

Trzypokojowe, przytulne mieszkanie o powierzchni 

46m2 z oddzielną widną kuchnią i balkonem. W 

mieszkaniu nowe okna PCV, na podłogach mozaika. 

W jednym z pokoi duża szafa wnękowa. Niski bu-

dynek, ładna okolica.

Cena: 326.000zł  

Pruszków 83/201/ODzS

Działka narożna prawie w kwadracie. Okolica 

domów jednorodzinnych. Wydane są warunki zabu-

dowy na dwa bliźniaki lub dom jednorodzinny jest 

zgoda na działalność handlową, gastronomiczną, 

rzemieślniczą. Dobra punkt komunikacyjny.

Cena: 310.000zł     

Jaktorów- okolice 1271/98/ODzS

Działka budowlana o powierzchni 1600m2 przeznac-

zona pod budowę domu jednorodzinnego. Nie 

ogrodzona. Dojazd drogą polną. Prąd w trakcie re-

alizacji.

Woda w drodze. Kanalizacja w trakcie realizacji przez 

Cena: 249.000zł     

Radziejowice 1270/98/ODzS

Działka budowlana o powierzchni 1600m2. Nie 

ogrodzona. Dojazd drogą utwardzoną. Media: prąd 

do podciągnięcia, kanalizacja i woda w planach 

gminy. W okolicy zabudowa jednorodzinna, park, 

kompleks hotelowo-uzdrowiskowy, las.

Cena: 259.000zł     

Książenice 75/201/ODzS

Działka budowlana położna w kompleksie kilkunastu 

działek budowlanych,  częściowo porośnięta drzewa-

mi (sosny) w kształcie prostokąta położona na terenie 

leśno-budowlanym. Działka wraz z pozwoleniem na 

budowę i projektem  domu jednorodzinnego.

Cena: 346.000zł     

Żabia Wola 412-98-ODS

Dwupoziomowe mieszkanie - 128m2, z dwoma 

osobnymi wejściami na każdy poziom położone 

na zamkniętym osiedlu. Okna PCV, drzwi 

antywłamaniowe. Na podłogach panele i terakota. W 

cenie pozostaje zabudowa kuchni z wyposażeniem.

Cena: 828.000zł    

Warszawa- Ursus 71/201/ODzS

Piękna działka wśród domów jednorodzinnych, w II 

linii zabudowy. Na działce mały domek z projektem 

rozbudowy i aktualnym pozwoleniem na budowę. 

Cena do niewielkiej negocjacji!!

Cena: 599.000zł   

Stara Wieś 439/98/ODS

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i garażem 

dwustanowiskowym o powierzchni całkowitej 

193m2 na działce 900m2 w stanie deweloperskim. 

Termin realizacji październik 2008 

Cena: 910.000zł     

Pruszków 1005/98/OMS

Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 64m2 w 

zabudowie segmentowej, z niewielkim ogródkiem i 

dwoma miejscami parkingowymi i budynkiem gos-

podarczym. Mieszkanie bezczynszowe bardzo ładnie 

urządzone. 

Cena: 477.000zł       

Odrano-Wola 26/201/ODS

Piękny nowy parterowy dom położony na ogrod-

zonej, zagospodarowanej działce, wśród nowej zabu-

dowie jednorodzinnej. Garaż w bryle budynku. Dom 

jasny, słoneczny, przestronny, świetnie nadający się 

dla osób ceniących ciszę i spokój. 

Kałęczyn 435/98/ODS

Dom jednorodzinny o powierzchni 180m2 na 

działce 1000m2. Działka piękna, częściowo zago-

spodarowana, ogrodzona siatką. Dom z pustaka gip-

sowego, dach pokryty gontem bitumicznym. Tynki 

zewnętrzne akrylowe i mozaikowe. 

PRACA W NIERUCHOMOŚCIACH

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

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

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

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

Cena: 839.000zł  Cena: 789.000zł    

Pruszków, ul. Powstańców 3A, tel.: (22) 738 97 90, pruszkow@meritum.waw.pl

Grodzisk Maz., ul. Żwirki i Wigury 1A, tel.: (22) 729 00 33, grodzisk@meritum.waw.pl

www.meritum.waw.pl



(ul. Prądzyńskiego 12/14, wjazd od ulicy 

Bema). Godziny otwarcia targów: piątek 

(dzień branżowy) 10.00-18.00, sobota 

10.18.00, niedziela 10.00-17.00. Bilety 

kosztują 15 zł, dzieci i młodzież do lat 15 

wstęp bezpłatny. 

Dom i wnętrze
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Kilka ostatnich lat minęło pod znakiem 

boomu mieszkaniowego, teraz nadszedł 

czas na wielkie urządzanie. Największy 

wybór mebli i dodatków znajdziemy na 

dużych imprezach targowych. Każdy, 

kto planuje jak wyposażyć swoje nowe 

M lub chciałby nieco ożywić używane 

dotąd pomieszczenia powinien 

odwiedzić targi IDEALNY DOM I 

WNĘTRZE. Architekci, projektanci i 

właściciele nieruchomości znajdą na 

nich interesujące wykłady i szkolenia.

Polacy wpadli w szał urządzania. 

Meblujemy nowe domy i mieszkania, 

remontujemy stare wnętrza, kupujemy 

pojedyncze sprzęty i całe zestawy 

mebli. Stajemy się społeczeństwem 

przywiązującym coraz większą wagę 

do tego w jaki sposób żyjemy i jakie 

przedmioty nas otaczają. Tam gdzie 

do niedawna królowały meblościanki 

i anegdotyczne wręcz prowizorki, dziś 

pojawiają się wysmakowane aranżacje 

wnętrz. Rośnie zapotrzebowanie na 

meble, dodatki i usługi projektantów. 

– „Nie chcemy już żyć byle gdzie i 

byle jak” – mówi Kamilla Walicka, 

kierownik ds. promocji w Agencji SOMA, 

organizatora tragów, która poprowadzi 

na targach seminarium dla architektów 

i projektantów. – „Jesteśmy gotowi 

wydać sporo pieniędzy, by cieszyć się 

dobrze umeblowanymi, komfortowymi 

Boom urządzania
wnętrzami. Po ciężkim dniu chcemy 

wracać do domu, który jest wygodny i 

odpowiada naszym upodobaniom. Coraz 

wyższego standardu oczekujemy również 

od miejsc pracy, hoteli, pensjonatów i 

obiektów publicznych.”

Nie tylko wymagania mieszkaniowe 

Polaków uległy zmianie, zmienił się 

także sposób robienia zakupów. – „Nikt 

już nie chce chodzić od jednego małego 

sklepu do drugiego by znaleźć wszystkie 

interesujące go produkty” – mówi Joanna 

Chmurska, przedstawiciel sieci Leroy 

Merlin w Polsce – „Lubimy hipermarkety 

budowlane, duże sklepy i centra meblowe. 

Wiele osób kupuje przez Internet, w 

którym jest największy wybór produktów, 

ale niestety nie można ich wypróbować.” 

Tu pojawia się przestrzeń dla targów i 

dużych imprez branżowych, na których 

znajdziemy artykuły rozmaitych 

projektantów i producentów krajowych i 

zagranicznych, gdzie można porozmawiać 

bezpośrednio z przedstawicielem fi rmy 

i porównać produkty, które rzadko mają 

okazję pojawić się w jednym sklepie. 

Dodatkowym atutem targów jest 

możliwość obejrzenia gotowych aranżacji 

i zasięgnięcia rady ekspertów. 

 

Na targach IDEALNY DOM I 

WNĘTRZE zobaczymy bardzo szeroką 

gamę artykułów Polskich i zagranicznych 

producentów. Znajdą się wśród nich 

zarówno potentaci na rynku meblowym, 

jak i drobni wykonawcy, których produkty 

trudno znaleźć w hipermarketach. Część 

ekspozycji zajmować będą przykładowe 

aranżacje wnętrz przygotowane przez 

ekspertów popularnego programu 

telewizyjnego DEKORATORNIA. 

Zobaczymy między innymi projekty 

salonu, kuchni, jadalni, sypialni, łazienki, 

przedpokoju i pokoju dziecięcego. Na 

odwiedzających czekają liczne pokazy, 

takie jak np.: metamorfoza sypialni, 

nakrycia stołu na różne okazje, warsztaty 

decoupage’u (techniki zdobienia 

przedmiotów za pomocą kolorowych 

zdjęć i lakieru). Swoją propozycję 

wygodnego urządzenia niewielkiego 

mieszkania przedstawi IKEA. 

– Zapraszamy wszystkich, którzy szukają 

inspiracji do urządzenia swoich domów, 

mieszkań i miejsc pracy – zachęca Marek 

Orłowski, komisarz targów. – Myślę, 

że każdy znajdzie tu coś, co będzie 

odpowiadało jego potrzebom i gustom 

- . Podczas imprezy będzie można także 

zasięgnąć porady projektantów.

Targi oferują także szkolenia i warsztaty. 

Między innymi odbędzie się seminarium 

dla architektów i projektantów wnętrz pt. 

„Projektowanie i stylizacja przestrzeni 

mieszkalnej. Hity designerskie.” Specjaliści 

branżowi opowiedzą między innymi jak 

wybierać materiały z dostępnych na rynku, 

które z designerskich nowości sprawdzą 

się w projektowanych wnętrzach, na 

czym polegają tajniki planowania stref 

zmiennych oraz jak budować klimat 

wnętrza za pomocą tkanin, kolorów i 

dodatków. Patronem seminarium jest 

magazyn Dobre Wnętrze. Więcej na 

temat seminarium na www.perfecthome.

pl w dziale Konferencje warsztaty.

Targi odbędą się w dniach 5-7 września 

w hali EXPO XXI na warszawskiej Woli 

Mateusz Kowalski

GAZETA WPR ZAPRASZA:

Targi „Idealny Dom i Wnętrze”

Warszawa, 5-7 września 2008 
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Magistrowie z Pruszkowa

Licencjaci i profesorowie WSKFiT. Pamiątkowe zdjęcie z obrony prac licencjackich w 2008 r. 

Redakcja: Jak ten czas leci… W 

przyszłym roku pruszkowski 

WSKFiT obchodzić będzie jubi-

leusz dziesięciolecia. Rok póź-

niej opuszczą jej mury pierwsi 

absolwenci z tytułem magistra. Z 

niewielkiej szkoły pomaturalnej, 

mieszczącej się w dwu niewiel-

kich salkach wynajmowanych w 

Domu Kultury, prowadzącej kursy 

instruktorskie przekształciła się 

w znaczącą i prestiżową wyższą 

uczelnię. 

Grzegorz Janicki: Z dużą satysfak-

cją muszę potwierdzić ten fakt. Dziś 

jesteśmy uczelnią, kształcącą mło-

dych ludzi w różnorodnych specjal-

nościach sportowych czy instruk-

torskich ale również w  dziedzinach 

pokrewnych z działalnością związa-

ną z tzw. „usługami czasu wolnego” 

turystyką, rekreacją, organizacją im-

prez sportowych. Od trzech lat  po-

siadamy filię uczelni w Warszawie. 

Uczelnię naszą ukończyło do tej 

pory blisko 1200 absolwentów. 

Część z nich kontynuowała studia 

magisterskie w uczelni patronackiej, 

warszawskiej AWF. Niektórzy pod-

jęli studia doktoranckie. Z satys-

fakcją potwierdzam, że w kwietniu 

br. Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, po pozytywnym zaopi-

niowaniu wniosku przez Państwową 

Komisję Akredytacyjną, wydał de-

cyzję uprawniającą naszą Uczelnię 

Z JM dr inż. Grzegorzem 

K. Janickim, rektorem 

i współzałożycielem 

Wyższej Szkoły Kultury 

Fizycznej i Turystyki 

im. H. Konopackiej w 

Pruszkowie rozmawia 

Bolo Skoczylas

do prowadzenia studiów II stopnia 

(magisterskich) na kierunku wycho-

wanie fizyczne. To wyraźny krok w 

rozwoju uczelni, ważny dla naszych 

studentów i przyszłych kandydatów 

na studia. 

Redakcja: Czy nie obawia się Pan, 

że taka ilość absolwentów może w 

przyszłości mieć kłopoty ze zna-

lezieniem pracy odpowiadającej 

ich kwalifikacjom czy wyuczonym 

specjalnościom?

GJ: Wręcz przeciwnie. Jak już wspo-

mniałem nie ograniczamy się wy-

łącznie do kształcenia nauczycieli 

WF-u. Duży nacisk kładziemy na 

dziedziny związane z rekreacją, 

organizacją czasu wolnego. To są 

dziedziny, które dziś przeżywają 

dynamiczny rozwój i przed specja-

listami otwierają się w najbliższej i 

dalszej przyszłości ogromne szanse. 

Organizacja i obsługa ruchu tury-

stycznego, hotelarstwo i gastrono-

mia, animacja w sporcie i rekre-

acji: fitness, spa, salony odnowy 

biologicznej, zakłady rehabilitacji, 

kluby sportowe, ośrodki szkolenia 

sportowego, ośrodki wypoczynko-

we. Absolwenci są przygotowani do 

pracy i bezpośrednio w sporcie i w 

obsłudze ruchu turystycznego, i w 

dziedzinie rekreacji - w hotelach, 

domach wypoczynkowych, ośrod-

kach rekreacyjnych; mogą być za-

i miejsc do uprawiania sportu i rekre-

acji.

Przy współudziale PSM powstaje pro-

gram „Otwarte boiska”. Polegać ma na 

tym by młodzież miała nie tylko gdzie 

uprawiać sport ale i miała zapewniona 

opiekę wykwalifi kowanych trenerów. 

Wspólnie z miastem będziemy prowa-

dzić badania stanu zdrowia i kondycji 

fi zycznej szczególnie u dzieci w wieku 

przedszkolnym i młodzieży szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych. 

Redakcja: Na takie działania po-

trzebne są środki. A co się stanie je-

śli ciała kolegialne czyli rady miasta 

stwierdzą, że mają pilniejsze zadania 

i potrzeby? Czyli mówiąc wprost, że 

nie wyasygnują na taki cel pienię-

dzy? 

GJ: To nie jest największy problem. 

To nie jest tak, że powiat czy mia-

sto ma nam coś dać w prezencie. 

Najważniejsze jest zrozumienie idei. 

Bo i cele i zadania są w tym przypadku 

zbieżne i o środki powinniśmy zabiegać 

wspólnie. Istnieją programy central-

ne Narodowego Programu Zdrowia, 

Państwowego Instytutu Higieny i one 

Uroczyste ślubowanie i immatrykulacja nowoprzyjętych studentów. Inauguracja roku 2007 r. 

JM dr inż Grzegorz K. Janicki rektor i współzałorzyciel WSKFiT

trudniani w administracji samorzą-

dowej i rządowej na stanowiskach 

związanych z rozwojem turystyki i 

rekreacji, a także w organizacjach 

społecznych. Wszędzie tam potrzeb-

ni są fachowcy o wysokich kwalifi-

kacjach. Tak, że nasi absolwenci o 

zatrudnienie raczej martwić się nie 

powinni.

Redakcja: WSKFiT współpra-

cuje z szeregiem uczelni i in-

stytucji. Z Warszawską Wyższą 

Szkołą Ekonomiczną im. Edwarda 

Wiszniewskiego, Nadbużańską 

Szkołą Wyższą w Siemiatyczach, 

związkami sportowymi:  Polskim 

Związkiem Kolarskim ale i np. 

z Państwowym Zespołem Pieśni 

i Tańca „Mazowsze”. Czy macie 

Państwo jakieś kontakty z zagra-

nicą?

GJ: Współpraca z zagranicą jest dla nas 

sprawą priorytetową, jedną z najważ-

niejszych. Mamy bliskie i dość ścisłe 

kontakty z partnerami zarówno z kra-

jów wschodu jak i zachodu: Ukrainą, 

Niemcami, Danią, Belgią z krajami, w 

których działania w dziedzinach, któ-

rymi się zajmujemy rozwijają się nie-

zwykle dynamicznie. I ta współpraca 

przynosi nam nie tylko satysfakcję ale 

i konkretne efekty. Ale nie zapomina-

my również o wspólnych działaniach 

z samorządem. Tu bardzo często cele 

i zadania są zbieżne, bo poszczególne 

ogniwa samorządu w naszym regionie 

realizują strategiczne zadania i cele 

związane i z rozwojem sportu i z pod-

niesieniem stanu zdrowia mieszkań-

ców, szczególnie jeśli chodzi o mło-

dzież i najmłodszych.

Redakcja: Na czym te działania mia-

łyby polegać? Jaka jest w nich rola 

uczelni? Organizowanie zawodów 

sportowych czy wsparcie teoretycz-

ne? 

GJ:  I jedno i drugie. Ale wyższa uczel-

nia nie powinna wyręczać w działa-

niach instytucji, które mają jasno okre-

ślone cele i zadania. Naszą rolą są dzia-

łania naukowe. Prowadzimy badania, 

które mogą i powinny być pomocą w 

opracowywaniu strategii w przyszłych 

działaniach samorządu. 

Aktywnie włączyliśmy się w akcję re-

alizowaną przez powiat pruszkowski, 

mającą na celu poprawę bezpieczeń-

stwa i przeciwdziałanie patologiom i 

agresji poprzez sport. Organizujemy 

konferencje naukowe. Bierzemy udział 

w działaniach na rzecz ułatwienia 

młodym ludziom korzystania z boisk 

są w stanie wspomagać fi nansowo ta-

kie działania. Cóż może być ważniej-

szego od zdrowia? Te badania trzeba i 

powinno się wykonywać. Nie wystar-

czy stwierdzić, że dziecko ma skrzy-

wienie kręgosłupa czy płaskostopie. 

Trzeba temu przeciwdziałać, trzeba 

umieć pomóc. My ze swojej strony wy-

stępujemy z propozycją. I tak badania 

takie musimy prowadzić. Obejmuje je 

program studiów. Ale to nie ma być 

sztuka dla sztuki. Żyjemy i działamy 

tu i teraz. Chcielibyśmy realizować je 

wspólnie po to, by praca ta przyniosła 

w przyszłości wymierne efekty.

Redakcja: WSKFiT dość istotnie 

wpisuje się w rozwój naszego re-

gionu. Istnienie w mieście wyższej 

uczelni zdecydowanie poprawiło 

wizerunek i podniosło rangę mia-

sta i powiatu. Życzymy dalszych 

sukcesów i Panu jako Rektorowi 

i założycielowi uczelni i oczywi-

ście jej studentom. I korzystając 

z okazji nieśmiało wpraszamy się 

na uroczystość wręczenia pierw-

szego dyplomu magisterskiego na 

WSKFiT.  Dziękuję za rozmowę.



APARTAMENTY OŻAROWSKA
MIESZKAM LUKSUSOWO I MAM WSZĘDZIE BLISKO

AT Kompania Budowlana 
ul.Strażacka 1B lok. 7 
05-850, Ożarów Maz. 

ATRAKCYJNA CENA
od 5900PLN Brutto

DOSKONAŁA LOKALIZACJA

Dojazd samochodem
- zaledwie 4 kilometry do Warszawy (drogą dwupasmową)
- Kampinoski Park Narodowy 10 kilometrów
- centrum handlowe TESCO 6 kilometrów

Spacerem po Ożarowie
- centrum Ożarowa Mazowieckiego
- nowoczesny basen i centrum rekreacyjne (10 minut*)
- obiekty sportowe, boisko, korty tenisowe (10 minut*)
- szkoła podstawowa, gimnazjum oraz 
  prywatna szkoła podstawowa i gimnazjum (10 minut*)
- nowoczesne przedszkole (3 minuty*)!
- przystanek autobusowy (5 minut*)
- dworzec kolejowy (12 minut*)
- sklepy, apteki i punkty usługowe
* pieszo

NOWOCZESNA I KAMERALNA ARCHITEKTURA
- niska, dwupiętrowa zabudowa
- duże okna, słoneczne mieszkania i balkony
- atrakcyjny rozkład mieszkań (od 30m2 do 130m2 
apartamentów)
- hol z recepcją
- garaż podziemny
- nowoczesna winda dostepna z garażu

tel.: 511 200 000 
www.atkb.pl
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W relacji wobec sprzedawcy 
komputera występuje Pani w 
charakterze konsumenta, wobec czego 
w opisanej sytuacji zastosowanie 
mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 
2002 r. o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. z 
2002 r., nr 141, poz. 1176). 
Wygaśnięcie uprawnień z tytułu 
udzielonej gwarancji nie wyklucza 
skorzystanie przez konsumenta z 
uprawnień wynikających z tzw. 
„niezgodności towaru z umową”. 

Zaległości czynszowe w spółdzielni mieszkaniowej

Wadliwy montaż płyty głównej 
prowadzący do jej uszkodzenia, 
i w efekcie do braku możliwości 
korzystania przez Panią z komputera 
jako całości, można w oczywisty 
sposób zakwalifi kować jako 
„niezgodność towaru z umową”, 
ponieważ kupując ten komputer z 
pewnością zakładała Pani, że jest 
on prawidłowo zmontowany i nie 
ma żadnych wewnętrznych wad. 
Potwierdza to art. 6 wspomnianej 
ustawy: „Za niezgodność towaru 

konsumpcyjnego z umową uważa 
się również nieprawidłowość w jego 
zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli 
czynności te zostały wykonane w 
ramach umowy sprzedaży przez 
sprzedawcę lub przez osobę, za którą 
ponosi on odpowiedzialność, albo 
przez kupującego według instrukcji 
otrzymanej przy sprzedaży”. 
Sprzedawca zatem w ewidentny 
sposób się myli i próbuje uniknąć 
odpowiedzialności za wadliwy 
towar. 

Paweł Michwewicz
Ekspert prawny WPR

Masz problem - napisz na prawo@gazetawpr.pl

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

Kredyty w 15 minut
od 500 zł do 80.000 zł

- konsolidacje - zamiast wielu - jedna niższa rata
- gotówki
- hipoteki

- samochodowe
- dodatkowe nadwyżki na dowolny cel przy konsolidacji

- dogodne okresy kredytowania
- wiek od 21 lat

- atrakcyjne oprocentowanie
- – tylko z dowodem osobistym
– na oświadczenie o dochodach 

– bez zgody współmażłonka

ul. Bohaterów Warszawy 45; 02-495 Warszawa-Ursus
Tel: (022) 662 41 65;  (0) 793 05 02 77; (0) 793 16 04 68

KILKA BANKÓW w JEDNYM MIEJSCU
Eurobank, Getin Bank, DB Kredyt, Cetelem Bank, 

Millenium, Santander

PRZYJDŹ DO NAS - SPŁACIMY ZA CIEBIE TWOJE RATY

Pan Marek K. z Pruszkowa: Do 20 roku życia mieszkałem z moimi rodzicami w mieszkaniu spółdzielczym w Łodzi . (wyprowadziłem się w 2006 roku). Nigdy nie byłem 

członkiem tej spółdzielni. Niedawno otrzymałem pismo spółdzielni nazwane „ostateczne przesądowe wezwanie do zapłaty”. Spółdzielnia twierdzi, że istnieją duże 

zaległości czynszowe (ok. 20.000 zł) powstałe na przestrzeni lat 2004-2008, a ja jestem za nie „solidarnie odpowiedzialny”. Dodatkowo chcą odsetki ustawowe od tych 

zaległości. Po rozmowie z rodzicami okazało się, że istotnie takie zaległości istnieją. Rodzice mnie nie informowali ponieważ nie chcieli bym się martwił. Nie stać mnie na 

pokrycie tych zaległości. Czy mogę jakoś uniknąć ich płacenia?                 

Może się Pani domagać od sprzedawcy 
doprowadzenia komputera do stanu 
zgodnego z umową przez nieodpłatną 
naprawę albo wymianę na nowy 
(art. 8 ust. 1 ustawy), co w zasadzie 
będzie polegać na wymianie płyty 
głównej. Jeżeli sprzedawca nie zdoła 
uczynić zadość takiemu żądaniu 
w odpowiednim czasie lub gdy 
naprawa albo wymiana narażałaby 
Panią na znaczne niedogodności, ma 
Pani prawo domagać się stosownego 
obniżenia ceny zakupu komputera 

Członkowie spółdzielni 
mieszkaniowych, właściciele lokali 
niebędący członkami spółdzielni, 
jak również osoby niebędące 
członkami, ale którym przysługuje 
spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu, obowiązani są uczestniczyć 
w pokrywaniu kosztów związanych 
z eksploatacją i utrzymaniem ich 
lokali, eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości wspólnych, 
eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości stanowiących mienie 

spółdzielni przez uiszczanie opłat 
zgodnie z postanowieniami statutu 
(art. 4 ust 1-3 ustawy z 15 grudnia 2000 
r. o spółdzielniach mieszkaniowych). 
Ponadto za wyżej opisane opłaty 
odpowiadają solidarnie z członkami 
spółdzielni, właścicielami lokali 
niebędącymi członkami spółdzielni 
lub osobami niebędącymi członkami 
spółdzielni, którym przysługują 
spółdzielcze własnościowe prawa 
do lokali, osoby pełnoletnie stale 
z nimi zamieszkujące w lokalu, z 

wyjątkiem pełnoletnich zstępnych 
pozostających na ich utrzymaniu, a 
także osoby faktycznie korzystające 
z lokalu (art. 4 ust. 6 ustawy).  
Jeżeli zaległości czynszowe 
faktycznie istnieją, to zgodnie z 
opisanym stanem faktycznym należy 
stwierdzić, że jest Pan odpowiedzialny 
solidarnie z rodzicami za zaległości 
powstałe po osiągnięciu przez 
Pana pełnoletniości, gdy jeszcze 
Pan zamieszkiwał w lokalu 
spółdzielczym, tj. za zaległości 

powstałe w latach 2004-2006. 
Pewnie nadal widnieje Pan w 
księgach spółdzielni jako osoba 
w niej zamieszkująca, zatem 
powinien  Pan pierwszej kolejności 
poinformować spółdzielnie, że 
nie korzysta z jej lokalu od 2006 
roku. Spółdzielnia powinna wtedy 
odpowiednio zweryfi kować wartość 
dochodzonych od Pana zaległości 
czynszowych. 
Inną natomiast kwestią jest 
przedawnienie zaległości. Każda 

pojedyncza miesięczna zaległość 
czynszowa przedawnia się z 
upływem 3 lat, zatem Pana zaległości 
pomiędzy 2004 a 2005 rokiem uległy 
już przedawnieniu i nie musi ich Pan 
spłacać.  
Niestety w pozostałym zakresie, 
tj. pomiędzy latami 2005 a 2006, 
zobowiązany jest Pan wobec 
spółdzielni do zapłaty całości 
zaległości czynszowych z tego 
okresu solidarnie z Pana rodzicami. 

albo odstąpić od umowy. Odstąpienie 
od umowy będzie oznaczało, że 
sprzedawca zwróci Pani zapłaconą 
cenę, a Pani odda sprzedawcy 
wadliwy komputer. 
Proszę jednak uważać, gdyż z 
powyższych uprawnień może Pani 
skorzystać jedynie w sytuacji jeżeli 
zawiadomiła Pani sprzedawcę o 
niezgodności towaru z umową w 
ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia tej 
niezgodności. 

Reklamacja towaru po wygaśnięciu gwarancji
Pani Barbara S. z Michałowic: W marcu 2007 roku zakupiłam w niewielkim sklepie elektronicznym komputer będący tzw. „składakiem”. Wraz z zakupem dostałam 

gwarancję na serwis na okres 12 miesięcy. W czerwcu tego roku wysiadła mi płyta główna komputera. Mój znajomy informatyk po krótkich oględzinach sprzętu stwierdził, 

że płyta główna uległa uszkodzeniu z powodu  wadliwego montażu wewnętrznych części komputera. Zgłosiłam się więc do sprzedawcy z żądaniem wymiany płyty głównej. 

I co usłyszałam? Sprzedawca odmówił mi twierdząc, że nie ma takiego obowiązku po wygaśnięciu gwarancji. Proszę o pomoc.                 
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Udane wakacje
z db kredyt
Lato to czas urlopów i wyjazdów. Każdy z nas myśli o wakacjach i wymarzo-
nym wypoczynku. Lato to także dobry moment na remont mieszkania lub 
domu. Gdy atrakcyjna wycieczka przekracza możliwości domowego budże-
tu, a wydatki na remont oraz nowe wyposażenie odświeżonych przestrzeni 
okazują się za wysokie – warto skorzystać z oferty 
db kredyt.

Kredyt gotówkowy oferowany przez db kredyt jest do-
stępny dla Klientów, których dochody zaczynają się już 
na poziomie 450 zł brutto miesięcznie. Kredyt udziela-
ny jest w kwotach między 500 a 80 000 zł netto na okres 
nawet do 72 miesięcy. Bank nie wymaga żadnych za-
bezpieczeń ani poręczycieli. Kredyt mogą otrzymać 
między innymi osoby zatrudnione na podstawie umo-
wy o pracę, dzieło, a także emeryci i renciści. Oprocen-
towanie zaczyna się już na poziomie 8,97%.

db kredyt oferuje także kredyt konsolidacyjny przeznaczony na spłatę innych kre-
dytów. Każdy, kto ma już kilka zobowiązań: na przykład kredyt samochodowy, 
pożyczkę gotówkową, kredyt ratalny w sklepie, zadłużenie na karcie kredytowej 

lub limit w koncie osobistym, może – dzięki konsolidacji – nie tylko płacić jedną, 
niższą ratę, ale również otrzymać dodatkową gotówkę na bieżące wydatki. 

db kredyt nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za rozpatrzenie wniosku, 
wcześniejszą spłatę kredytu, administrowanie ra-
chunkiem, doradztwo finansowe czy z tytułu ustana-
wiania zabezpieczeń. 

Szybki kredyt gotówkowy oraz kredyt konsolidacyjny 
pozwolą nam zrealizować wszystkie wakacyjne plany 
i cieszyć się z odremontowanych wnętrz, w których 
przyjdzie nam mieszkać.

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

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

db kredyt w skrócie:
• kredyt od 500 do 80 000 zł netto,
• udzielany na okres do 72 miesięcy,
• minimalny dochód – od 450 zł brutto,
• żadnych zabezpieczeń ani poręczycieli,
• oprocentowanie już od 8,97%,
• atrakcyjny pakiet ubezpieczeń,
•  możliwość konsolidacji zadłużenia,

możliwość uzyskania nagrody 
– bonu wartościowego w wys. 50 zł

MIEJSCE  NA TWOJĄ REKLAMĘ

130 mm x 180 mm

Tel: (22) 728 18 64
E-mail: reklama@gazetawpr.pl
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Do niedawna poślizg fi gurował w 

statystykach policyjnych jako jedna 

z przyczyn wypadków. To błąd i po-

mylenie pojęć.

Samochód nigdy sam nie wpada w 
poślizg. Popatrzmy na parkingi. Ile 
samochodów się ślizga? Ile stwarza 
zagrożenie? Ile uderza w inne auta? 
Ile potrąca pieszych? Ani jeden. 
Wszystkie grzecznie stoją. Dopiero 
gdy człowiek siądzie za kierownicę, 
przekręci kluczyk w stacyjce i ruszy 
z miejsca - samochód „ma szansę” 
wpaść w poślizg. 

Bezpośrednią przyczyną poślizgu 
nie jest więc ani rodzaj nawierzchni, 
ani opady, ani słabe opony, ale nie 
wyedukowany kierowca. Śliski 
odcinek drogi można pokonać każdym 
autem i na każdych oponach, pod 
warunkiem że kierowca dostosuje się 

Kierowca rajdowy radzi: Poślizgi

Piotr Wróblewski
Właściciel Rajdowej Szkoły Jazdy

www.rspw.pl

do warunków, które stwarza mu aura 
i wyposażenie samochodu. 

Ogólnie poślizgi mogą występować 
na wszystkich nawierzchniach i o 
każdej porze roku. Latem są nawet 
niebezpieczniejsze, bo jeździmy 
szybciej i w ogóle się ich nie 
spodziewamy. Prawie przed każdym 
wypadkiem drogowym występuje 
jakiś poślizg, a przecież w lecie do 
wypadków nie dochodzi sporadycznie; 
nie są czymś wyjątkowym. 

Jednak poślizg to bardzo ogólne 
pojęcie, trzeba więc podzielić 
go na kilka kategorii, by coś 
znaczyło. Hamowanie na prostych 
zablokowanych kołach na gołoledzi, 
auto obracające się wokół własnej 
osi i pojazd buksujący w śniegu to 
przecież zupełnie inne sytuacje, choć 
w każdej z nich mamy do czynienia 

z poślizgiem. Rozróżnijmy więc 
przynajmniej poślizg dwa jego 
rodzaje. 

Poślizg podsterowny 

Pojawia się wtedy, gdy podczas 
skrętu przyczepność przednich kół 
jest mniejsza niż tylnych. Dzieje się 
tak na przykład wtedy, gdy za szybko 
wchodzimy w zakręt. Dodawanie 
gazu i mocniejsze skręcanie kół 
pogarsza wtedy sytuację: rozpoczyna 
się tak zwane płużenie przedniej osi 
i samochód opuszcza drogę po linii 
prostej na skręconych kołach. Zimą 
na oblodzonych uliczkach często 
widuje się takie sytuacje, gdy – nawet 
przy małej prędkości – samochód 
„nie skręcił”. 

Poślizg nadsterowny

W poślizgu nadsterownym tylne 
koła wcześniej tracą przyczepność 

i samochód zaczyna sam zacieśniać 
zakręt. Sytuacja taka ma miejsce 
szczególnie podczas jazdy z dużą 
prędkością, gdy nagle ujmiemy gazu. 
Dociążają się wtedy przednie koła, 
które dzięki dużej przyczepności 
stają się niejako nóżką cyrkla, a lekki 
tył pod wpływem siły odśrodkowej 
wypada z drogi. 

Jak sobie 

radzić z poślizgiem? 

Przy podsterowności przede 
wszystkim zdejmujemy nogę z 
gazu. Lewa pozostaje na podnóżku 
- w żadnym wypadku nie wciskamy 
sprzęgła. Ujęcie gazu dociąży nieco 
przednie koła, zwiększając ich 
przyczepność. Płużenie przednich 
kół likwiduje się zmniejszając nieco 
kąt skrętu kierownicy, co pozwala 
odzyskać poprawną współpracę kół 
z jezdnią. Dopiero wtedy samochód 

może zacząć posłusznie skręcać. 
To trudne, bo widząc, że auto nie 
skręca, mamy zgubny odruch tym 
mocniejszego skręcania kierownicy. 

Jak wspomniałem, objawy 
nadsterowności pojawiają się 
zawsze wtedy, gdy nagle ujmiemy 
gazu w zakręcie bądź raptownie 
skręcimy kierownicą przy dużej 
prędkości. Rozpoczyna się wtedy 
uciekanie tylnych kół, na które 
musimy błyskawicznie zareagować. 
Podobnie jak w przypadku poślizgu 
podsterownego, nogi nie powinny 
naciskać żadnych pedałów. 
Jednocześnie kierownicą należy 
wykonać bardzo szybką kontrę w 
stronę, w którą ucieka tył. Skręt ten 
powinien powodować nieznacznie 
większe wychylenie kół niż kąt, 
pod jakim zarzuciło samochód. Im 
większa prędkość, tym szybciej

• panowanie nad autem: w poślizgu, w sytuacjach ekstremalnych
• szkolenia (także dla amatorów): dwugodzinne spotkanie ze mną na torze - bardzo dobre na prezent! 
• szkolenia - integracyjne, imprezy dla fi rm

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

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

Pruszków 
ul. Hubala 5 SDK

tel:   0-22 758 69 43 
kom: 0-601 266 806

BADANIA LEKARSKIE NA MIEJSCU

RAJDOWA SZKOŁARAJDOWA SZKOŁA 
PIOTRAPIOTRA 
WRÓBLEWSKIEGOWRÓBLEWSKIEGO
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trzeba zareagować kontrą kierownicy 
i jednocześnie szybciej należy koła 
wyprostować po kontrze. Zbyt 
długie trzymanie kontry spowoduje 
odbicie samochodu w drugą stronę 
ze zdwojoną siłą – tak gwałtowne, 
że w tej fazy już mało kto potrafi  
opanować obrót. Podczas jazdy latem 
wszystko dzieje się dużo szybciej niż 
zimą i wszelkie reakcje samochodu 
na manewry kierownicą i pedałami 
są dynamiczniejsze. Co gorsza, 
każdemu poślizgowi towarzyszy 
przerażający pisk opon i znaczne 
przeciążenie boczne. Wiele osób 
paraliżuje strach, przez co całkowicie 
gubią się za kierownicą. Jedyną radą 
na to jest trening. Trudno oczekiwać, 
by wyprowadzenie z poślizgu udało 
się w krytycznej sytuacji, gdy robimy 
to po raz pierwszy.

Różnice: Aby uprzedzić wątpliwości 

czyli strach przed nieznanym...
kibiców obserwujących jazdę 
rajdowych mistrzów, warto wyjaśnić 
pewną różnicę: my w szkole jazdy 
zalecamy zdjęcie nogi z gazu przy 
wystąpieniu poślizgu, a przecież 
wyraźnie widać, że kierowcy 
rajdowi ślizgają się wciskając gaz do 
oporu. Skąd ta różnica? To proste. 
Zawodnik świadomie wprowadza 
samochód w poślizg kontrolowany 
(poprzez dociążenie przodu i skręt 
kierownicą), natomiast niewprawny 
kierowca wpada weń wbrew swojej 
woli. Rajdowiec ustawia samochód 
w poślizgu pod odpowiednim kątem 
już przed zakrętem, my rozważamy 
sytuację, w której poślizg występuje 
nieoczekiwanie, w złym miejscu, w 
wyniku błędu w technice jazdy.

Opony: Podsterowność i 
nadsterowność są ściśle związane 
ze stanem opon. W autach 

przednionapędowych po pewnym 
przebiegu przednie opony mają 
bardziej zużyty bieżnik niż tylne. 
Na suchej drodze przednie koła 
mogą mieć lepszą przyczepność 
niż tylne, bo niższa kostka bieżnika 
ulega mniejszym odkształceniom 
na zakrętach. Ale podczas deszczu 
sytuacja zmienia się diametralnie. 
Przednie koła wpadają w 
aquaplaning, natomiast tylne dobrze 
trzymają się drogi. Skutkiem może 
być nagła zmiana charakterystyki 
z nadsterownej w podsterowną. 
Wielu kierowców, widząc różny 
stan opon, zamienia przednie 
z tylnymi, tłumacząc, że przód 
skręca, przyspiesza i hamuje, a więc 
tył nie ma większego znaczenia. 
Takie rozumowanie może jednak 
doprowadzić do tragicznych skutków. 
Nagła ucieczka tyłu na zakręcie 
jest dla wielu kierowców nie do 

opanowania. Dlatego warto pilnować, 
aby wszystkie cztery opony miały 
bieżnik podobnej wysokości. 

Od czego tak naprawdę 

zależy podsterowność i 

nadsterowność samochodu?

Większość komentatorów i 
dziennikarzy mówi i pisze, że 
od napędu. Ja uważam, że napęd 
ma znaczenie tylko wtedy, gdy 
zabuksujemy kołami w zakręcie. 
Wtedy auto przednionapędowe 
będzie wyjeżdżać przodem a auto 
tylnonapędowe się obróci. Ale w 
praktyce często zdarza się, że to 
drugie wypada z drogi przodem, a to 
pierwsze się obraca. 

Dzieje się tak dlatego, że są jeszcze 
inne, nie wszystkim znane przyczyny 
nadsterowności i podsterowności. 
Nagłe ujęcie gazu w zakręcie przy 

szybkiej jeździe dowolnym autem 
wywoła tendencję do obrócenia się, a 
dodanie gazu – do płużenia przodem. 
I jeszcze jedno: wraz ze wzrostem 
prędkości samochód staje się coraz 
bardziej nadsterowny, bo jego tył 
jest słabiej dociążony. Gdy jedziemy 
powyżej 100 km/h, każdy gwałtowny 
ruch kierownicą grozi obrotem. 
Pamiętajmy, że wszystkie urządzenia 
antypoślizgowe, włącznie z ESP, 
nie zawsze działają skutecznie, np. 
podczas ulewnego deszczu. Dlatego 
nawet posiadacz luksusowego 
samochodu powinien wiedzieć co nie 
co na temat przyczyn powstawania 
poślizgu. 

Szerokiej drogi.

Piotr Wróblewski
Instruktor Rajdowej Szkoły Jazdy

www.rspw.pl

Jesteś dobrym kierowcą? 

Sprawdź się na rozecie Piotrka Wróblewskiego! 

Warszawa, Lotnisko Bemowo



Aktywni

Wyprawa do źródeł Utraty: cześć 2
Jazdę zaczynamy od namierzenia żół-

tego szlaku, który będzie nam towa-

rzyszył przez sporą część trasy. Szlak 

ten, wytyczony w 1957 roku przez 

„ambasadora polskiej wsi” Jana Siw-

ca, prowadzi wzdłuż niewielkiej rzeki 

o wdzięcznej nazwie Pisia, którą na-

zywa się Tuczną, ponoć w związku z 

nazwiskiem mieszkającego ongiś nad 

jej brzegami młynarza: Th ucznego. 

Ponieważ przed nami jeszcze bardzo 

daleka droga, omijamy tym razem 

dworek w Grzegorzewicach, a tak-

że atrakcyjny, drewniany kościółek 

w Skułach i kierujemy się wprost do 

miejscowości Grzmiąca. Tam niespo-

dziewanie odkrywamy XIXw. pałac 

schowany w starym parku z trzema 

jeziorkami. Na zboczu ostro opadają-

cej w kierunku rzeki moreny, dostrze-

gamy bijące źródełka. Niestety, jak to 

coraz częściej bywa, zwiedzanie tere-

nu jest utrudnione, a główna brama 

parkowa zamknięta. Na szczęście od 

szlaku turystycznego przebiegające-

go na tyłach pałacu odbija malutka 

ścieżka pozwalająca choćby tylko 

ukradkiem rzucić okiem na ten uro-

czy zakątek. 

Z Grzmiącej podążamy w kierunku 

wsi Grzymek położonej nad sporym 

zalewem otoczonym działkami re-

kreacyjnymi. Po drodze uważamy, 

aby nie zgubić drogi, bo po przekro-

czeniu trasy katowickiej, szlak odbija 

niepostrzeżenie w lewo. Po kilkuset 

metrach, za skrzyżowaniem, dociera-

my do labiryntu leśnych ścieżek prze-

cinających we wszystkich kierunkach 

wysoką, nadbrzeżną skarpę. Teren 

odwiedzany jest licznie przez miłoś-

ników rowerowej jazdy ekstremalnej, 

o czym świadczą drewniane skocznie, 

samym widokiem podnoszące po-

ziom adrenaliny.

Wyprawa 8 
Stopień trudności: 7 
Dystans:  ok. 60 km

w jedną stronę

Trasa: 
Pieńki Zarębskie

Grzmiąca
Grzymek
Kuklówka
Jaktorów
 Izdebno 
Chlebnia
Żuków
Rokitno

Pruszków

W poprzednim odcinku dotarliśmy do mitycznych źródeł Utraty w Pieńkach Zarębskich. Dzi-

siaj przed nami nie mniej fascynujący powrót do domu! Czekają na nas: zielone mazowieckie 

krajobrazy, szlacheckie dworki, drewniane kościoły, a nawet starożytne kurchany...

Z Grzymka jedziemy do znanej z po-

przednich wypraw Kuklówki, mijając 

modrzewiowy dworek Józefa Cheł-

mońskiego. Znajdujemy się teraz na 

terenach, które zaledwie 200 lat temu 

pokrywała Puszcza Jaktorowska. Pa-

trząc na rolniczy krajobraz naprawdę 

trudno uwierzyć, że był tu kiedyś gę-

sty las zamieszkiwany przez tury. Swój 

dzisiejszy stan, a w zasadzie brak ja-

kiegokolwiek stanu, puszcza zawdzię-

cza tzw. „budnikom” zajmującym się 

produkcją smoły, garbników i wielu 

innych produktów wytwarzanych z 

drewna. Wędrowni budnicy pozo-

stawiali za sobą obszary wykarczo-

wanego lasu, które 

następnie mogły 

być przekształcane 

w tereny rolnicze. 

Ślady bytności tych 

leśnych osadników 

zachowały się w 

nazwach miejsco-

wości, z których 

wiele zaczyna się 

od słowa: „budy”.

Wkrótce dociera-

my do miejscowo-

ści Jaktorów. Tuż 

przy szlaku od-

krywamy park, a w 

nim ogromny głaz 

narzutowy z pa-

miątkową inskryp-

cją: “Tur - Bos pri-

migenius Bojanus, 

przodek bydła do-

mowego, przeżył na terenie rezerwatu 

Puszczy Jaktorowskiej do roku 1627”. 

Warto wiedzieć, że pomimo praw-

nej ochrony, populacja tura zaczęła 

szybko maleć już w XVI w., a ostat-

ni tur padł w Jaktorowie z przyczyn 

naturalnych, prawdopodobnie zara-

żając się jakąś chorobą. Oprawiony w 

srebro róg ostatniego tura (naprawdę 

turzycy) został zrabowany podczas 

potopu z królewskiego skarbca i trafi ł 

ostatecznie do Szwecji.

Przejeżdżając przez Jaktorów może-

my przy okazji odwiedzić niewielki 

dworek oraz spichlerz z XIX w., jed-

nak zajmowane przez SGGW zabudo-

wania roztapiają się już we współczes-

ności. Porzucając szlak żółty kieruje-

my się na północ w kierunku Izdebna 

Kościelnego. Jadąc przez łąki, tuż za 

Jaktorowem odszukujemy niewielkie, 

obrosłe trawą pagórki. Są to pocho-

dzące z III-IV w. kurchany, pod który-

mi odkryto kręgi kamienne. Podobno 

jeszcze jeden, nie 

oznaczony jak 

dotąd kurchan, 

leży w okolicach, 

znajdującego się 

także na trasie 

naszego przejaz-

du, Grabnika. 

Po kilku kilome-

trach dojeżdża-

my do Izdebna. 

Droga wyprowa-

dza nas wprost 

na drewniany 

kościół z XIX 

w. w którego 

wnętrzu można 

podziwiać obra-

zy pędzla Józefa 

Walla, ucznia 

Marcelego Bac-

ciarellego. Na 

tyłach kościoła znajdujemy mały, ale 

za to bardzo romantyczny cmenta-

rzyk z nagrobkami fundatorów koś-

cioła i proboszczów parafi i. Niektóre 

z nagrobków mają już dzisiaj blisko 

200 lat. W Izdebnie możemy także 

podjąć próbę zwiedzenia klasycy-

stycznego dworu z roku 1800. Pięknie 

utrzymana budowla odstrasza jednak 

turystów nie tylko zamkniętą bramą, 

ale także tabliczką informującą o za-

kazie fotografowania. Zastanawia cóż 

takiego do ukrycia może mieć dom 

pomocy społecznej, który obecnie 

zajmuje zabudowania pałacowe?

Z  Izdebna kierujemy się drogą przez 

Zabłotnię. Mijając mostek na rzece 

Mrownie widzimy po prawej stro-

nie, majaczące na horyzoncie, niskie 

pagórki. Są to tzw. Góry Szwedz-

kie.  Znajdował się tu średniowiecz-

ny gród. Jeśli chcielibyśmy obejrzeć 

resztki pierścienia wałów będziemy 

musieli jednak pojechać asfaltem aż 

do Grodziska Mazowieckiego, po-

nieważ wzdłuż Mrowny nie ma żad-

nej ścieżki. Rezygnujemy z tej opcji i 

obieramy kierunek na Żuków. Tutaj 

naszą uwagę przykuwa drewniany 

kościółek, tym razem dużo starszy 

niż ten w Izdebnie, bo konsekrowany 

już w 1682 roku. Niedaleko stąd, nad 

rzeką Rokitnicą, odkryjemy również 

oryginalny mostek wykonany z szyn 

kolejki wąskotorowej. 

Żukowa jedziemy do Rokitna, już z 

daleka podziwiając imponującą, ba-

rokową bryłę kościoła z XVIII w. gó-

rującego nad całą okolicą. Po drodze 

mijamy zadbany szlachecki dworek 

w Czubinie położony nad niewielkim 

stawem. W Rokitnie warto zajrzeć na 

teren przykościelny, gdzie od kilku lat 

miejscowy proboszcz gromadzi stare 

maszyny rolnicze. Zbiór jest coraz 

ciekawszy i regularnie się powiększa. 

To prawie koniec naszej wycieczki. 

Podążając w stronę Józefowa skrę-

camy tuż przed mostem na Utracie 

w szutrową drogę wzdłuż murów fa-

bryki spirytusu. Z prawej strony, wi-

dzimy ciemną ścianę lasu. To tajem-

niczy rezerwat przyrody „Wolica”. Z 

braku wygodnych dróg dojazdowych 

zachował dziki charakter, którego do-

datkowo bronią głębokie kanały oraz 

dziwne, cuchnące rozlewiska. Na te-

renie rezerwatu nie ma ścieżek, a cały 

drzewostan jest naturalnego pocho-

dzenia. 

Gdy zbliżamy się do północno-

wchodnich rubieży Pruszkowa uświa-

damiamy sobie, że już od dłuższego 

czasu jedziemy w pobliżu „szlaku 

zwiniętych torów”, czyli nasypu z 

tłucznia jaki pozostał po linii kolejo-

wej łączącej Pruszków z cukrownią 

w Józefowie. Ten ciekawy szlak, oraz 

związane z nim bliższe i dalsze miej-

sca, to już jednak temat na zupełnie 

osobną wyprawę...

Wyprawy Rowerowe
Waypoint Game 2008

Masz pomysł na wyprawę - napisz do nas!

Strona 26             Wpr36 • Sierpień 2008 • Gazetawpr.pl

Pałac w Izdebnie, foto: Mirosław Szczepański

Zalew Grzymek, foto: Mirosław Szczepański



Efektywna dystrybucja, nakład 30.000 egzemplarzy, jasno określona docelowa 

grupa czytelników, nowoczesny layout, 24 strony w pełnym kolorze, szeroki 

zasięg obejmujący 13 miesjcowości z trzech powiatów - to tylko niektóre zalety 

WPR. Chcesz poznać je wszystkie? Skontaktuj się z naszym doradcą!

Biuro reklamy WPR: (22) 728 18 64, reklama@gazetawpr.pl

Reklamuj się lokalnie!

www.gazetawpr.pl

teraz co dwa tygodnie!



Praca
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Milena Sołtysiak
Biuro Reklamy WPR

tel: (0) 666 505 705

ogloszenia@gazetawpr.pl

“Zamów ogłoszenie w dziale praca.

Skontaktuj się naszym z doradcą”

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

ł
ą ą ź
ą

ł

ń

ą ę ą

ż ść ę ś ś

ł

ż ę
ę

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

DZIENNIKARZY
(dział newsowy)

Czekamy na kandydatów, którzy:

• są aktywni, interesują się sprawami społeczności lokalnych, bieżącymi 

wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi

• mają “lekkie pióro”

• mieszkają w regionie powiatów: Pruszkowskiego, Grodziskiego, Warsza-

wskiego Zachodniego

• doświadczenie mile widziane

Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającym się wydawnictwie mediów lokalnych

• samodzielne kształtowanie czasu pracy

• bardzo atrakcyjne wynagrodzenie (w zależności od zakresu współpracy: 

wierszówka lub podstawa + wierszówka)

• dla najlepszych możliwość awansu na stanowiska redaktora prowadzącego 

lub redaktora naczelnego przy nowych projektach medialnych (marzec 2009)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, 
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogloszenia mailem na adres: 
milena.soltysiak@wprmedia.pl lub faxem na numer (22) 728 18 64

W aplikacji prosimy zawrzeć poniższą klauzulę: "Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  o ochronie danych osobow-

ych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ".

Wpr Media, wydawca Gazety Wpr w związku z wprowadzeniem dwutygodnio-
wego cyklu wydawniczego pilnie poszukuje: SZUKASZ PRACOWNIKA?

ZAMIEŚĆ OGŁOSZENIE

101,5 mm x 87 mm

Tel: (22) 728 18 64
E-mail: reklama@gazetawpr.pl

Agencja Pracy Tymczasowej poszukuje pracowników 
na różne stanowiska pracy:

Pracuj ze Start People,
zapewnij sobie dobry start każdego dnia!

- pracownicy produkcyjni (Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Dawidy
   Kanie Helenowskie)
- pracownicy magazynowi (Sokołów, Ożarów Mazowiecki, Pruszków)
- pracownicy na stanowiska specjalistyczne ( tokarz, ślusarz)
- 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)



Wykwalifi kowana opiekunka bez nałogów, 

dyspozycyjna, zaopiekuje się starszą chorą 

osobą lub dzieckiem 0605 46 80 38

140/1000 dom Milanówek, tanio 600977796

177/847m Grodzisk-okol. Super 508035502

1500m Książenice budowl. 510000069

Dom w okol. Grodziska nowy 510000067

Ładny dom  w Grodzisku 502 255 134 

Pruszków lokale użytk. do wyboru  512364168

Pruszków mieszkania od 170tys. 512364168

Sprzedam dom 150/1500, 6pok. do rem. 

Podkowa Leśna 790490478

SPRZEDAM GRUNT ROLNY Z MOŻLIWOŚCIĄ 

ZMIANY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

W OKOLICACH MSZCZONOWA, ŻYRARDOWA, 

SKIERNIEWIC , CENA 25 ZŁ/ M2 TEL. 0668-175-

741

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe, 114,7 

m2, Grodzisk Mazowiecki, bezpośrednio, 

505-062-032

Sprzedam mieszkanie 50m 2pok. Wa-wa garaż, 

2006r, tanio 509398511

Sprzedam mieszkanie Pruszków luksusowe 

poddasze 91m  512364168

Sprzedam mieszkanie 48m 2pok. hip. do rem, 

Żyrardów, niedrogo t. 790490478

Sprzedam mieszkanie 38m 2pok. Grodzisk 

niedrogie 510000059

Sprzedam mieszkanie 54m 3pok. Ursus nowe, 

435tyś 509398511

Sprzedam mieszkanie Pruszków Pułaskiego 48 

m + garaż  512364168

Sprzedam mieszkanie 38m 2pok. Grodzisk 

przytulne 510000067

Sprzedam mieszkanie 35m 1pok. W-wa Ursus 

balkon, cegła. 600977796

Sprzedam mieszkanie 60m 2pok. Ursus nowe, 

!!!!okazja!!!! 509398511

Sprzedam mieszkanie 48m 2pok. Grodzisk 

niedrogie 508035502

Sprzedam mieszkanie 44m2, 3pok.Pruszków 

po rem. zielona okol 502 255 134 

Sprzedam mieszkanie Pruszków Hubala 

apartament  512364168

Sprzedam mieszkanie 39m 2pok. 10min PKP, 

Pruszków, 790490478

Sprzedam mieszkanie 45m 2pok, Wa-wa nowe, 

garaż 353tyś 509398511

Sprzedam mieszkanie 48m 2pok, Wa-wa nowe, 

garaż, 415tyś 509398511

Malowanie – dekoracja wnętrz, praktyka 

Anglia – Niemcy 0 514 286 521

Ocieplanie budynków, elewacje zewnętrzne, 

wykańczanie wnętrz, wylewki, 500 247 655

Oddam gruz budowlany, 604 11 22 82

Pranie dywanów, tapicerek, auto-tapicerek tel. 

022 731-81-65, 0602-111-227 (2 emisje)

Remonty-malowanie, glazura, 

tynkowanie, szybko-solidnie-tanio tel. 

0503-965-772

Remonty, wykończenia, ocieplenie, gipsy, 

glazura, terakota, malowanie, wolne terminy, 

609-806-707, 516-269-515

Rozbudowa, przebudowa, hydraulika, gonty, 

blachodachówka, malowanie elewacji 

0722-238-399

Roznoszenie ulotek, dystrybucja 

materiałów reklamowych, kolportaż, tel. 

792 868 052

Usługi elektryczne, instalacje elektryczne w 

budynkach, 501 789 870

Usługi hydrauliczne, gazowe, instalacje 

elektryczne, uprawnienia 888-215-822

Usługi remontowo budowlane, glazura, 

terakota, płyty K-G, sufi ty podwieszane, 

gładzie, 

516-269-515; 609-806-707

Wybierz najlepszy fundusz emerytalny OFE 

AIG. Nie daj się wylosować!!! 0 790 605 470, 

ofeaig@gmail.pl

Wykrywacz metali, złota, militariów 022 758 73 

48, www.armand.pl

Zwierzęta

Rodowodowe GOLDENY 608-463-427

 

Ogłoszenia drobne
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FIRMA GI WORKER ZATRUDNI 

W PRUSZKOWIE K. WARSZAWY 

PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

- OPERATOR WTRYSKARKI

- ODLEWNIK

UMOWA O PRACĘ TYMCZASOWĄ, 

ATRAKCYJNE STAWKI- OD 12 DO 15 ZŁ/

GODZ. BRUTTO!!! NAGRODY, PREMIE 

ZA PRACĘ W WEEKENDY! 

TEL. 022 890 21 03, 668 466 425; 

BIURO.WARSZAWA@WORKER.PL ; 

WWW.WORKER.PL

Do prac remontowo-wykończeniowych 0515-

761-694

Do punktu handlowego w Pruszkowie 

farby, lakiery: 0608-308-129, 0784-020-207 

www.csv.pl 

Firma gastronomiczno-cateringowa z 

Pruszkowa poszukuje osób na umowę o pracę 

na stanowiskach: Kucharz, pomoc kuchenna, 

kelner. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. 

Kontakt: (602) 280-627; e-mail: biuro@twister-

catering.pl

Kierowca C+E kierunek wschód, mile widziana 

wiza białoruska i ruska 0602-692-104

Kierowca na TIRA 0609-836-752

Młodemu tuż po technikum lub zawodówce do 

produkcji w Pruszkowie 502-510-898

Na stację gazu w Natolinie, wynagrodzenie 

1000 zł, praca w systemie 24/48, 0608-048-401

Nauczyciel do przedszkola w Komorowie 504-

073-580, 022 758-05-79 

Oferta pracy dla 30 osób w zawodzie 

KIEROWCA z kat. C+E, jazda po terenie 

centralnej Polski. Centrum Załadowcze 

Mszczonów. Praca dla SPEDYTORA. 

Wymagania: Prawo jazdy  kat. B, znajomość 

zagadnień transportowych, umiejętności 

obsługi laptopa. 

Tel. 0 602-499-838; 041 357-40-40

Ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy 

KUKLÓWKA, k/Grodziska Mazowieckiego, 

zatrudni Kelnerów/- ki, Barmana, Kucharza, 

Sprzątaczkę, Recepcjonistkę. CV + zdjęcie 

na mail: kszysztof@oswkuklowka.pl

PRACA!!! Pilnie poszukujemy dyspozycyjne 

osoby na stanowiska: * Pakowanie roślin

Stawka: 12,50 zł brutto/h Dzwoń!!! (0-22) 

713-81-97, 696-993-874, 696-993-864

partner@partnerpraca.pl

Wykwalifi kowane szwaczki, 

prasowaczki, dobre warunki 

0602-533-892

Wydawnictwo Prószyński i S-ka SA

poszukuje osób do pracy w magazynie 

książek w Regułach

praca fi zyczna + obsługa komputera

umowa zlecenia

tel. 022 753 61 53 

lub andrzejlackowski@proszynski.pl    

Poszukuję mieszkania do wynajęcia  1-2 

pokojowego, umeblowanego w Pruszkowie 

lub okolicach od zaraz. Tel. 511 905 344

Poszukuję mieszkania do wynajęcia  1-2 

pokojowego, umeblowanego w Pruszkowie 

lub okolicach od zaraz. Tel. 511 905 344

Poszukuję mieszkania do wynajęcia  1-2 

pokojowego, umeblowanego w Pruszkowie 

lub okolicach od zaraz. Tel. 511 905 344

Poszukuję domu lub mieszkania do wynajęcia, 

Grodzisk lub okolice 516-269-515

Poszukuję mieszkania od zaraz Tel. 511 905 344

Budynek ok. 150 m2, pod magazyn bądź 

cichą produkcję. Budynek 120 m2 pod 

warsztat, magazyn. Wiata – obudowana 

ok. 200 m2, pod magazyn bądź cichą 

produkcję. Kontakt kom. 602-784-607. 

Budynki zlokalizowane są na ogrodzonej, 

nadzorowanej działce, przy trasie 

Grodzisk-Błonie. Dostępna woda, gaz, 

energia elektryczna. Rozliczenie na 

podstawie faktury VAT.

Toyota Corolla 1990-96 4/5 drzwi, Mitsubishi 

L300, 0509-477-995

Seicento 1.1 Actual, 2003 r., granatowy, (0) 604 

506 287

Antyki wszelkie za gotówkę kupię 601-336-063, 

500-034-552

Wciągarka budowlana MIGOMAT i sprężarka 

0-728-328-019

Pompa do betonu 36m Putzmeister 

0509-878-520, 0504-215-110

Usługi

Aaa Rozpocząłeś pierwszą pracę? Wybierz 

najlepszy w ostatnich 36 miesiącach 

fundusz emerytalny AIG!!! NIE DAJ SIĘ 

WYLOSOWAĆ 0 790 605 470, 

BUDOWA DOMÓW STAN SUROWY CIESIELKA 0 

722-238-399

Garderoby, szafy, kuchnie, pomiar 

laserowy, projekt komputerowy, 2 lata 

gwarancji Tel/Fax: 022 724-91-28; 0506-

488-404

Elektroinstalacje 0501-102-780

Fryzjerka z dojazdem do domu 

klienta, mskie i damskie, najlepsze 

ceny, certyfi kat Europejskiej Szkoły 

Stylizacji Select, baleyage 2 kolorowy 

tylko 70 zł! (0) 502 099 933

Biura Ogłoszeń:

Pruszków, Osiedle Staszica

Biuro Reklamy, Al. Wosjka Polskiego 60

Tel/Fax: (22) 728 18 64

reklama@gazetawpr.pl

godz: 9:30 - 16:30

Pruszków - Centrum

Agencja In Form, ul. Berenta 8

Tel: (22) 758 49 99, Fax: (22) 435 79 99

in_form1@onet.pl; in_form1@wp.pl

godz: 9:00 - 16:00

Grodzisk Maz.

Agencja In Form, ul. Kościuszki 13/1

Tel: (22) 755 69 28, Fax: (22) 724 34 38

in_form@onet.pl;  in_form@wp.pl

godz: 9:00 - 16:00

Cennik Ogłoszeń:
Cena za jedno słowo:

1. Ogłoszenie zwykłe: 1 zł netto

2. Ogłoszenie wyróżnione: 2 zł netto

3. Ogloszenie w ramce: 3 zł netto

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć do 

nich 22% podatku VAT

Redakcja: Al. Wojska Polskiego 56/85; 

05-804 Pruszków, tel/fax: (022) 758 86 91

e-mail: redakcja@gazetawpr.pl

Redaktor naczelny: Bogdan Skoczylas

tel: (0) 604 931 453; naczelny@gazetawpr.pl

Sekretarz redakcji: Milena Sołtysiak

Wydawnictwo: Wpr Media (Per Pedes) 

ul. Helenowska 16/48 05-804 Pruszków, 

e-mail: biuro@wprmedia.pl

www.wprmedia.pl

Dyrektor Zarządzający: Maciej Skoczylas

tel: (0) 604 481 482; 

e-mail: maciej.skoczylas@wprmedia.pl

Biuro Reklamy WPR 

Al. Wojska Polskiego 60A

tel:  (022) 728 18 64; 
reklama@gazetawpr.pl

Dyrektor: Radosław Majchrzak
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DOMUS
USŁUGI BUDOWLANE

- ocieplanie budynków 

- elewacje zewnętrzne 

- wykańczanie wnętrz 

- wylewki

kontakt: 

500 247 655

518 274 860 

domus2008@wp.pl

Dam pracę Szukam pracy

Nieruchomości sprzedam

Nieruchomości  wynajmę

Nieruchomości  do wynajcia

Automoto kupię

Automoto sprzedam

Kupię

Sprzedam

Usługi

Zwierzęta

FRYZJERSTWO W DOMU KLIENTA

Najlepsze ceny! Baleyage 2 kolory tylko 70 zł!

tel: (0) 502 099 933

Roznoszenie ulotek, 

dystrybucja materiałów 

reklamowych, kolportaż,

tel. 792 868 052



W przeciwieństwie do spotkania z 

poprzedniej kolejki ten mecz stał na 

wysokim poziomie. 

Kolejne spotkania Znicza przerwały 

świetną passę. Mecz z GKS Katowice po 

dramatycznych chwilach pruszkowscy 

piłkarze przegrali 1:2.  W wyjazdowym 

meczu w Zabierzowie nie padła niestety 

żadna bramka i Znicz wrócił z jednym 

punktem. Miejmy nadzieję, że ostatnie 

mecze to tylko chwilowa „zadyszka” 

klubu z Pruszkowa i w kolejnym 

wyjazdowym meczu z Wisłą Płock uda 

nam się zdobyć komplet punktów. 

Po czterech rozegranych meczach 

Znicz Pruszków plasuje się na trzecim 

miejscu tracąc do lidera trzy punkty.
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Po długich oczekiwaniach i 

wielu niejasnościach, w której 

lidze będzie grał Znicz Pruszków 

wszystko wreszcie się wyjaśniło. I 

liga rozpoczęła się 26 lipca, a swoje 

pierwsze dwa mecze pruszkowianie 

grali na wyjeździe, zresztą tak jak 

jeszcze kilka następnych (wszystko 

przez zakładanie nowej murawy na 

stadionie w Pruszkowie). Jednak 

dla naszych zawodników to bez 

różnicy czy grają u siebie czy na 

obcym terenie, dwa zwycięstwa w 

dwóch pierwszych meczach sezonu 

pozwalają pozytywnie myśleć o 

dobrych rezultatach w następnych 

spotkaniach. Lecz  o awans będzie 

jeszcze trudniej niż rok temu.

26 lipca, na swój pierwszy mecz 

Znicz Pruszków udał się do Jastrzębia 

Zdrój. W poprzednim sezonie nasi 

zawodnicy wygrali dwukrotnie z 

GKS, jednak na początku tej rudny 

forma pruszkowskiej jedenastki dla 

wszystkich była wielką niewiadomą. 

Po wielkiej wyprzedaży najjaśniejszych 

ogniw naszego zespołu: Roberta 

Lewandowskiego, Igora Lewczuka, 

Łukasza Grzeszczyka czy Pawła 

Zawistowskiego nikt znany do naszego 

klubu nie został zakupiony (nazwiska 

Buga, Czubała, Bzdęga nie dość, że nie 

rzucają na kolana to na dodatek nic 

nikomu nie mówią). Pierwsza połowa 

Znicz znowu zapłonął
spotkania Znicza z GKS Jastrzębie 

Zdrój, która zakończyła się wynikiem 

0-0 dała do zrozumienia nielicznie 

zgromadzonym na stadionie kibicom, 

że obie jedenastki są jeszcze myślami 

na wakacjach. Operator kamery równie 

dobrze mógł nie zdejmować osłonki 

z obiektywu podczas nagrywania 

zmagań zawodników w pierwszej 

części meczu. Jedyne na co było stać 

obie drużyny to wiele niedokładnych 

podań i kilka przypadkowych (zresztą 

niecelnych) strzałów na bramkę. 

Na drugą połowę piłkarze wyszli 

już bardziej skoncentrowani i jakby 

z większą ochotą do rywalizacji. 

Na boisku działo się zdecydowanie 

więcej, kilka ciekawych akcji ze strony 

gospodarzy, dobrze wykonywane rzuty 

wolne. Mimo to na tablicy (nie byłbym 

pewien w tym przypadku czy aby na 

pewno elektronicznej) dalej stały obok 

siebie dwa zera. Duża w tym zasługa 

pruszkowskiego bramkarza – Adriana 

Bieńka, który niejednokrotnie ratował 

nasz zespół z opresji. Gdy wydawało się, 

że ten bezbarwny mecz zakończy się 

bezbarwnym wynikiem, jedną z niewielu 

akcji przeprowadzili zawodnicy Znicza 

(nie licząc słupka Dawida Floriana z 

52. minuty). Po strzale z rzutu wolnego 

tor piłki przypadkiem zmienił Daniel 

Kokosiński, czym zupełnie zaskoczył 

bramkarza gospodarzy. Ta bramka jakby 

dodała pewności siebie zawodnikom 

z Pruszkowa. W doliczonym czasie 

gry w słupek tym razem trafi ł Paweł 

Kaczmarek. Jednak do końca spotkania 

wynik nie zmienił się i Znicz wygrał 

swój pierwszy mecz w drugim sezonie 

na zapleczu Ekstraklasy 1-0. 

Na drugie spotkanie zawodnicy Znicza 

udali się do Turka. Czekał tam na 

nich zespół, który w pierwszej kolejce 

niespodziewanie, aczkolwiek zasłużenie 

wygrał z GKS Katowice. Mecz 

pomiędzy Turem Turek a Zniczem 

Pruszków miał zadecydować o fotelu 

lidera I ligi po dwóch kolejkach. Skład 

naszego zespołu niewiele różnił się od 

jedenastki desygnowanej na poprzednie 

spotkanie. Zasada, która mówi, żeby 

nie zmieniać zwycięskiego składu i tym 

razem się sprawdziła. Znicz wygrał z 

gospodarzami 2-0. Pierwszego gola, 

jeszcze w pierwszej połowie zdobył... 

bramkarz gospodarzy. Przy wykonaniu 

rzutu rożnego sprytnie zachował 

się Mikołaj Rybaczuk, który oddał 

bezpośredni strzał na bramkę. Sytuacja 

ta przerosła umiejętności golkipera 

Tura, który zaskoczony zaspał z 

interwencją i próbują bronić swój zespół 

przed utratą bramki przypadkowo 

sam wepchnął piłkę do siatki. Mimo 

usilnych prób zawodników gospodarzy 

na przerwę z czystym kontem schodził 

z boiska bramkarz pruszkowian – 

Adrian Bieniek. 15 minutowa przerwa 

posłużyła zawodnikom Znicza. Podczas 

niej trener – Jacek Grembocki dokonał 

jednej zmiany, niewidocznego Dawida 

Floriana zastąpił Adrian Paluchowski. 

Na efekty tej zmiany nie trzeba było 

długo czekać, w 60. minucie po serii 

podań Zubrzyckiego i Kaczmarka piłkę 

w siatce umieścił właśnie Paluchowski.  

Filip Szklarzewski
Redaktor Działu Sport

fi lip.szklarzewski@gazetawpr.pl

Filip Szklarzewski

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

fotografi a pochodzi ze strony www.gksjastrzebie.com
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IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W PEKINIE 2008

sam Leo Beenhakker. Selekcjoner pol-

skiej reprezentacji powołał go na zg-

rupowanie kadry we Wronkach. Jego 

celem jest  wyłonienie nowych zawod-

ników, którzy odmłodzą nasz zespół 

narodowy i w przyszłości będą tworzyć 

jego kolektyw. Wśród powołanych 

znalazł się również inny były zawodnik 

klubu z Pruszkowa, Radosław Majew-

ski.

Po dwóch latach spędzonych na 

stadionie przy ul. Bohaterów 

Warszawy kariera Roberta nabiera 

tępa. Miejmy nadzieję, że niedługo 

stanie się kolejnym po, Jacku Gmochu, 

Macieju Terleckim oraz Radosławie 

Majewskim reprezentantem naszego 

kraju.

FS

Lewandowski podbija Europę!
Robert Lewandowski już 

w niespełna miesiąc po 

przeprowadzce do Lecha Poznań 

został bohaterem klubu z 

Bułgarskiej. 17 lipca, w meczu I 

rundy eliminacyjnej Pucharu UEFA 

swoim golem z 76. minuty zapewnił 

drużynie z Poznania wyjazdowe 

zwycięstwo nad azerbejdżańskim 

klubem z Lenkoran. FK Chazar 

to może jeszcze nie Real Madryt, 

a jego 34 – letni bramkarz 

Dmitriy Kramarenko drugim 

Ikarem Casillasem już pewnie 

nie zostanie, lecz bramka już w 

pierwszym meczu, na dodatek w 

Pucharze UEFA robi wrażenie.

Trafi enie w meczu z egzotycznym 

rywalem oraz gole w sparingach na 

pewno dodadzą Robertowi pewności 

siebie i sprawią, że będzie mógł 

spokojniej patrzeć na swoje miejsce w 

podstawowym składzie na początku 

nowego sezonu (o ile w ogóle ten 

sezon się zacznie…) Pewniakiem w 

ataku Lecha Poznań wydaje się być 

Peruwiańczyk Hernan Rengifo. O 

wolną pozycję będą się bić: zbliżający 

się już ku końcowi piłkarskiej kariery 

Piotr Reiss, kojarzony na razie 

bardziej ze swojego nazwiska niż z gry 

Maciej Kononowicz oraz właśnie król 

strzelców II ligi z zeszłego sezonu, 

Robert Lewandowski. Wygląda na 

to, że po tym meczu akcje byłego 

zawodnika Znicza Pruszków stoją 

najlepiej. 

Umiejętności Lewandowskiego docenił 

Szczegółowe informacje: 

Dział Sprzedaży i Marketingu

tel: (022) 739 27 00

kom1: 500 108 936

kom2: 500 108 934

sprzedaz@idealhotels.pl

pruszkow@idealhotels.pl

Hotel Ideal w Pruszkowie organizuje:   

 Wolne terminy
 na 2008/2009

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

- chrzciny

- komunie

- jubileusze

WESELA

CATERINGI

SZKOLENIA I KONFERENCJE

Nabór już rozpoczęty!

Komentatorzy, to dzięki nim 

otrzymujemy dokładne relacje z 

wydarzeń sportowych, również 

dzięki nim siedząc przed telewizorem 

wybuchamy śmiechem słysząc ich 

wypowiedzi. Dariusz Szpakowski, 

Włodzimierz Szaranowicz czy 

Mateusz Borek to w tym momencie 

najpopularniejsi spikerzy w Polsce. 

Czy to znaczy, że im nie przytrafi ają 

się błędy? Otóż nie, niektórzy z tych 

najpopularniejszych ostatnio zaczynają 

być jeszcze bardziej znani przez 

swoje przejęzyczenia. Od bieżącego 

wydania gazety będziemy publikować 

najzabawniejsze „wpadki”. Życzymy 

dobrej zabawy!

Dariusz Szpakowski: „Bracia-

bliźniacy Frank i Ronald de Boerowie, z 

których większość gra w Barcelonie”

Włodzimierz Szaranowicz: 

„Przepraszam za spóźnienie, ale był 

traffi  c na highwayu”

Jacek Gmoch:  „Th eo Walcott to 

świetny koszykarz (Th eo Walcott to 

piłkarz Arsenalu Londyn przyp. red.)”

Tomasz Krzeszewski: „Emocje 

zawodniczki, która pozwala dojść 

są mniejsze, niż zawodniczki, która 

dochodzi”

Maciej Henszel: „Henryk Wardach 

to stary wyjadacz parkietów”

Jacek Banasikowski: „Mihajlovic 
nie wejdzie już chyba na boisko, to 
wielka strata dla drużyny Jugosławii, 
dotychczas 1 bramka w turnieju, 
co prawda samobójcza, ale to było 
przypadkiem.”

Artur Szulc: „Polscy wioślarze 
zdobyli na igrzyskach dziewięć 
medali: dziewięć srebrnych, dziewięć 
brązowych i dwa złote”

MKS Znicz Basket Pruszków rozpoczął treningi
2 sierpnia drużyna MKS Znicz 

Basket Pruszków rozpoczęła 

przygotowania do rozgrywek 

I ligi koszykarskiej w 

sezonie 2008/2009, 

które rozpoczną się 20 

września.

Na pierwszym treningu, 

który rozpoczął się o 

godzinie 10 na obiektach 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 

w Pruszkowie, stawiło się dziewięciu 

koszykarzy: Michał Aleksandrowicz, 

Paweł Bacik, Artur Bajer, Marcin 

Balicki, Dominik Czubek, Karol 

Dębski, Łukasz Kok, 

Przemysław Rduch i 

Rafał Urbaniak. Jakub 

Dłoniak, Grzegorz 

Malewski oraz Adrian 

Suliński dołączą do 

zespołu w przeciągu 

kilku najbliższych dni. W 

ubiegłym sezonie zajęliśmy 

12 miejsce, trzymamy kciuki, aby w 

tym było jeszcze lepiej.

MS

sport na wesoło :)

Pozycja M P
1. Podbeskidzie B.Biała 4 10

2. Stal Stalowa Wola 4 9

3. Znicz Pruszków 4 7

4. Warta Poznań 3 6

5. Górnik Łęczna 2 6

6. Kmita Zabierzów 4 6

7. Flota Świnoujście 4 6

8. Wisła Płock 4 5

9. Tur Turek 4 5

10. GKS Jastrzębie 4 4

11. GKS Katowice 4 4

12. Zagłębie Lubin 1 3

13. Widzew Łódź 2 3

14. Dolcan Ząbki 3 2

15. GKP Gorzów Wlkp 2 1

16. Motor Lublin 4 1

17. Odra Opole 4 1

18. Korona Kielce 1 0

Tabela I Ligi Piłki Nożnej
sytuacja po 4. kolejce

Bieńka w reprezentacji
Bramkarz MKS Znicz Pruszków 

Adrian Bieńka za bardzo dobre 

występy w lidze został doceniony 

przez selekcjonera reprezentacji 

Polski do lat 21 Andrzeja 

Zamilskiego. 

Nasz golkiper dostał powołanie do 

kadry na wyjazdowy mecz eliminacji 

MME z Kazachstanem, który odbędzie 

się 19 sierpnia 2008 roku. Młodzieżówka 

wylatuje do Kazachstanu w niedzielę 17 

sierpnia. Powrót zaplanowano na środę 

20 sierpnia.

Wyniki 4.kolejki:  

Kmita Zabierzów 0:0 Znicz Pruszków 

Wisła Płock 3:1 (1:1) GKS Katowice 

Odra Opole 2:2 (1:1) Tur Turek 

Warta Poznań 3:1 (1:1) GKS Jastrzębie 

Motor Lublin 0:0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 

Korona Kielce 2:3 (0:0) Stal Stalowa Wola 

Zagłębie Lubin 4:3 (2:1) Widzew Łódź 

Górnik Łęczna 1:0 (1:0) Flota Świnoujście 

Dolcan Ząbki 1:1 (0:1) GKP Gorzów Wlkp

Legenda:
2:1 - wynik po 90 minutach spotkania

(1:1) - wynik po 45 minutach spotkania

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

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

Maciej Bielecki (kolarstwo torowe) z Pruszkowskiego 

Towarzystwa Cyklistów ora Xu Jie (tenis stołowy) z klubu 

GLKS Wanzl Scania Nadarzyn zostali ofi cjalnymi reprezen-

tantami Polski na Olimpiadzie w Pekinie. Gratulujemy!
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