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Deutsche Bank PBC S.A. Centrala, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

db kredyt gotówkowy

Placówka db kredyt:
Pruszków
Al. Wojska Polskiego 16A
tel. (022) 739 03 80

Zapraszamy po gotówk  bez za wiadcze !
We  gotówk  nawet do 80 000 z ! Przy okazji po czymy Twoje stare kredyty 
w jeden z ni sz  rat ! Wszystko bez za wiadczenia o zarobkach – wystarczy, 
e przyniesiesz PIT-11, który na pocz tku roku otrzyma e  od pracodawcy. 

26prp db Pruszkow WPR 154,3x59,7 1 24.9.2008 15:09:41

Grodzisk Maz., ul. Żwirki i Wigury 1A
Tel: (022) 729 00 33, www.meritum.waw.pl

Policja obserwuje jednego z lekarzy 
na szpitalnym oddziale SOR. Są syg-
nały, że pan doktor zażywa narkotyki. 
W końcu dochodzi do zatrzymania. 
Lekarz przyznaje się, że “bierze” 
od dawna. W Pogotowiu Ratunko-
wym zostaje pobrana od niego krew 
na obecność środków odurzających. 

Sprawa trafia do Prokuratury Rejono-
wej w Grodzisku Maz. Ta (na razie) 
stawia lekarzowi zarzut przywłasz-
czenia środków odurzających. Dziwi 
fakt, że tak łatwo można dostać się 
do szpitalnych zapasów leków, będą-
cych w końcu, pod szczególnym nad-
zorem! Gdzie jest ten nadzór?

Również pod koniec ubiegłego ty-
godnia ma miejsce kolejny przykry 
wypadek. W tym samym szpitalu. 
Pogotowie Ratunkowe przywozi pa-
cjenta do SOR w Szpitalu Zachod-
nim, z ostrym bólem brzucha. Lekarz 
dyżurujący odsyła jednak mężczyznę 
do domu. To samo pogotowie jedzie 

do tego samego pacjenta nazajutrz, 
ale jedynie już po to, by stwierdzić 
jego zgon. Rodzina powiadamia 
Policję. Dyrekcja szpitala twierdzi 
(w audycji radiowej w Bogorii 
w dniu 15.10.2008), że nic nie wie 
o tej sprawie, choć i ten przypadek 
jest w grodziskiej prokuraturze od 

Zdà˝yç z pomocà
Czasu jest coraz mniej, jeśli Szymon 
nie zostanie zoperowany przed ukończe-
niem 6 miesiąca życia nigdy nie będzie 
mógł widzieć. Pomóc mogą nawet 
niewielkie kwoty.
wi´cej na s. 3

R E K L A M A

jakiegoś czasu. Zarządzono sekcję 
zwłok, by zbadać co było przyczyną 
śmierci. Lekarzowi z SOR będzie 
najprawdopodobniej postawiony za-
rzut “błędu w sztuce”.

czytaj wi´cej s.2-3
komentarz redakcji s.2

Powiat w obiektywie
Termin składania prac w konkursie 
fotograficznym Gazety Wpr i Starosty 
Pruszkowskiego upływa 24 październi-
ka. Roztrzygnięcie konkursu 7 listopa-
da. Pula nagród 10.000 zł!
wi´cej na s. 5

Nasi wybraƒcy
Mija pełny rok od wyborów parlamen-
tarnych. Sprawdziliśmy jak jedenastu 
posłów naszego okręgu zajmuje się 
sprawami swoich wyborców. Miało 
być pięknie, wyszło jak zwykle...
wi´cej na s. 6

Obwodnica - konfl ikt trwa
Plan budowy obwodnicy południowej 
wciąż jest przedmiotem dyskusji 
i sporów. Jaki będzie ostatecznie prze-
bieg tej drogi? Czy władze wypracują 
wariant korzystny dla obu miejscowości?
wi´cej na s. 8

Lasami do Czerska
To już ostatnia, jedenasta wyprawa ro-
werowa Waypointgame na łamach Wpr. 
Tym razem trasa prowadzi nas 
do Zamku Książąt Mazowieckich 
w Czersku.  
wi´cej na s. 14
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Wydarzenia

Reforma polskiej służby zdro-
wia, a szczególnie kondycja 
naszych szpitali stała się 
w ostatnich dniach chyba 

najbardziej popularnym tematem tele-
wizyjnych debat, politycznych sporów, 
prasowych komentarzy. Jak jest, każdy 
widzi.
Komercjalizować, prywatyzować czy 
zostawić ten cały bajzel tak jak jest? 
Kto ma do interesu dokładać? Skarb 
Państwa, czyli rząd z naszych podat-
ków? Samorządy, też z naszych podat-
ków tylko innych? Firmy ubezpiecze-
niowe, z naszych składek? Czy może  
jeszcze ktoś inny? Tylko kto? Unia 
Europejska, Marsjanie, Ufoludki?
Dyskusje trwają. Lekarze, pielęgniarki, 
sprzątaczki, eksperci i znawcy przed-
miotu, menadżerowie i specjaliści do 
wszystkiego najlepszego toczą zażarte 
boje najchętniej w obecności kamer 
telewizyjnych. Wszyscy oni dwoją się 
i troją by temat nam przybliżyć, a przy 
okazji zaprezentować swoje koncepcje 
i racje. Stawiają diagnozy, ordynują spo-
soby wyjścia z zapaści. Jedni doradzają 
prześwietlenie i środki przeczyszczają-
ce, drudzy końskie dawki chemiotera-
pii. I co ciekawsze, każdy z nich uważa, 
że jego sposób na cudowne uzdrowie-
nie ledwie już dyszącego pacjenta jest 
jedynie słuszny i najlepszy. Wtórują 
im, jak zwykle najlepiej wiedzący 
o wszystkim, politycy. Najgłośniej 
i z największą pewnością siebie peroru-
ją na ogół ci, którzy mieli okazję wyka-
zać się już wcześniej, ale jakoś tak się 
złożyło, że tego nie uczynili. Z pewnych 
niesprzyjających i bliżej nieznanych 
powodów. Trudności obiektywnych lub 
dla odmiany błędy poprzedników, któ-
rzy swoją nieudolnością doprowadzili 
rzecz do stanu tak beznadziejnego, że 
szkoda zaczynać.
Pół biedy jeśli dowiadujemy się o sta-
nie faktycznym polskiej służby zdrowia 
właśnie z mediów, gorzej kiedy zmusze-
ni jesteśmy do skorzystania z jej usług. 
Wtedy, bowiem przekonujemy się na 
własnej skórze, że mimo trwających 
nieustannie działań, mających na celu 
poprawę stanu rzeczy jakoś to wszyst-
ko nie działa jak powinno. Bo nie tylko 
słaba kondycja finansowa, brak możli-
wości i środków, kiepska organizacja 

i skomplikowane procedury, wieczne 
kolejki, papierki i zapisy, skierowa-
nia i rejonizacje. Ale również i prze-
świadczenie o własnych kompetencjach 
i nieomylności ludzi odpowiedzialnych 
za kierowanie poszczególnymi placów-
kami. U nas, Proszę Państwa, wszystko 
w porządku, wszystkiemu winni są 
tamci, inni. I oczywiście generalnie źle 
działający system.
Incydenty, które miały miejsce w szpi-
talu grodziskim, o których możecie 
Państwo przeczytać obok zdarzyły się 
kilka dni temu. Zareagowaliśmy tak, jak 
powinniśmy zareagować. Zwróciliśmy 
się do dyrekcji szpitala z prośbą o sko-
mentowanie zdarzeń. Jedno zostało 
potwierdzone, o drugim (odesłaniu 
pacjenta) dyrektor szpitala wiedzy nie 
posiadała. Zapomniała również numeru 
telefonu swojego zastępcy i zapropono-
wała bym skontaktował się z nią za ja-
kiś czas. Kiedy numer wreszcie otrzy-
małem, do zastępcy dodzwonić się już 
nie mogłem, ponieważ jego komórka 
była permanentnie zajęta. Mimo braku 
komentarza do sprawy materiał opubli-
kowaliśmy na naszej stronie interneto-
wej jeszcze tego samego dnia.
Jest dostępny na naszej stronie: 
www.gazetawpr.pl.
Dwa dni później TVP1 w wieczornych 
wiadomościach wyemitowała program 
o nieprawidłowościach w sprawozdaniu 
finansowym szpitala, w którym biegła 
pani rewident raz stwierdzała stan za-
grożenia dla istnienia placówki, a raz 
stawiała wniosek przeciwny. Według 
opinii niezależnych ekspertów istnieje 
uzasadnione podejrzenie świadomego 
wprowadzenia w błąd w celu zaniżenia 
wartości szpitala. Czy celem „pomyłki” 
było  zdezorientowanie radnych powia-
tu dla uzyskania ich przychylnej opinii 
o działalności finansowej placówki, czy 
może chodzi o coś innego? A jeśli tak, 
to o co? O nową koncepcję na zreformo-
wanie służby zdrowia?

PS. Dotarła do nas informacja, że dyrek-
cja szpitala poczuła się naszą publikacją 
zniesławiona (uderz w stół) i nosi się 
z zamiarem dochodzenia satysfakcji 
przed sądem. Na taki przypadek jeste-
śmy akurat zabezpieczeni, bo nagrania 
rozmów telefonicznych przechowujemy 
w swoim archiwum. Choćby po to, by 
były dowodem dla sądu. Proponujemy 
również włączyć do sprawy materiały 
wyemitowane w TVP1. Będzie i fonia, 
i wizja.

Policja obserwuje jednego z lekarzy 
na szpitalnym oddziale SOR. Są syg-
nały, że pan doktor zażywa narkotyki. 
W końcu dochodzi do zatrzymania. 
Lekarz przyznaje się, że “bierze” od 
dawna. W Pogotowiu Ratunkowym 
zostaje pobrana od niego krew, 
na obecność środków odurzają-
cych. Sprawa trafia do Prokuratury 
Rejonowej w Grodzisku Maz. Ta (na 
razie) stawia lekarzowi zarzut przy-
właszczenia środków odurzających. 
Dziwi fakt, że tak łatwo można dostać 
się do szpitalnych zapasów leków, 
będących w końcu, pod szczególnym 
nadzorem! Gdzie jest ten nadzór?

Również pod koniec ubiegłego ty-
godnia ma miejsce kolejny przykry 
wypadek. W tym samym szpitalu. 
Pogotowie Ratunkowe przywozi pa-
cjenta do SOR w Szpitalu Zachodnim, 
z ostrym bólem brzucha. Lekarz dy-
żurujący odsyła jednak mężczyznę do 
domu. To samo pogotowie jedzie do 
tego samego pacjenta nazajutrz, ale 
jedynie już po to, by stwierdzić jego 
zgon. Rodzina powiadamia Policję. 
Dyrekcja szpitala twierdzi (w audycji 
radiowej w Bogorii w dniu 15.10.2008), 
że nic nie wie o tej sprawie, choć i ten 
przypadek jest w grodziskiej prokura-
turze od jakiegoś czasu. Zarządzono 
sekcję zwłok, by zbadać co było przy-
czyną śmierci. Lekarzowi z SOR bę-
dzie najprawdopodobniej postawiony 
zarzut “błędu w sztuce”.

Afera za aferà

Przypomnijmy, że w tym właśnie 
szpitalu dochodziło już do dziwnych 
przypadków, a raczej afer głośnych na 
cały kraj. A to pacjent leżący na od-
dziale szpitalnym wzywał Pogotowie 
Ratunkowe na pomoc (ta sprawa naj-
prawdopodobniej będzie umorzona), 
a to SOR odmówił 
pomocy kobie-
cie, gdy ta była w 
trakcie poronienia. 
Wreszcie, co opi-
sywał szeroko por-
tal www.obiektyw.
info jeden z leka-
rzy tego szpitala, 
dr. Tomasz N. (były 
szef szpitalnego 
SOR), po czterech 
latach nieudolności 
grodziskiego sądu, 
wreszcie usłyszał 
wyrok.
W grodziskim 
szpitalu dochodzi 
do podobnych zdarzeń zbyt często, 
ale jak wynika z powyższych faktów, 
brak jest tam odpowiedniej kontroli, 
nadzoru nad personelem oraz ma on 

Prokuratura czy tylko   

problemy z zarządzaniem. Jak twier-
dzi Krystyna Płukis, dyr. tej placów-
ki, szpital podejrzewał wspomnia-
nego lekarza-narkomana, że nie jest 
w porządku, że wspólnie z policją 
monitorowała tego doktora. Ale czy 
tak doskonale wyposażony szpital, 
nie ma testów stwierdzających obec-
ność środków odurzających we krwi? 
Czy nie można było sprawdzić tego 
natychmiast po tym, jak powstało to 
podejrzenie? 

Brak płynnoÊci fi nansowej...

Radni Powiatu Grodziskiego pozy-
tywnie zaopiniowali (przy 4 gło-
sach wstrzymujących się) roczne 
sprawozdanie finansowe Szpitala 
Zachodniego, choć straty jakie wy-
kazuje, delikatnie mówiąc, są niepo-
kojące. Ponadto krążą dwie wersje 
opinii biegłego rewidenta na temat 
kondycji finansowej tej placówki me-
dycznej. Zainteresowała się w końcu 
tą sprawą ogólnopolska telewizja. Oto 
stenogram tej informacji.
“Według jednych, szpital stoi na pro-
gu bankructwa, według innych jest 
w niezłej kondycji. Czy ktoś ma prob-
lem z rachunkami, czy celowo rachuje 
źle?
Szpital Zachodni w Grodzisku 
Mazowieckim. Jeden z lepiej wypo-
sażonych w kraju. Co roku przyjmuje 
ponad 50 tys. pacjentów z całej Polski. 
Ma listę długów na ponad 52 mln zł.
- Wysoka jakość, jaką tutaj świadczy-
my, wymaga znacznie więcej nakła-
dów finansowych, czego niestety, nie 
uwzględnia NFZ w swojej kalkulacji 
– mówi Krystyna Płukis, dyrektor 
Szpitala Zachodniego w Grodzisku 
Mazowieckim.
Szpital jest własnością powiatu. 
Radni przyjęli sprawozdanie finanso-
we placówki, mimo że jest ona zadłu-
żona w ZUS-ie, u dostawców leków 
i w bankach. Zdaniem lokalnych 

dziennikarzy, sa-
morządowcy nie 
znają prawdziwej 
kondycji finanso-
wej szpitala.
- Na moje pyta-
nie, zadane kilku 
radnym powiato-
wym Grodziska 
Mazowieckiego, 
czy zajrzeli do 
tego bilansu 
s p o r z ąd z o n ego 
w sprawie  Szpitala 
Z a c h o d n i e g o , 
większość od-
powiedziała mi 
– nie – twierdzi 

jeden z lokalnych dziennikarzy.
Ze sprawozdania wynika strata 13 mi-
lionów. To tylko dług za ubiegły rok. 
Są jeszcze wcześniejsze zobowiąza-

nia. Kolejnych 40 milionów.
- Rzeczywista strata całkowita szpita-
la była tak naprawdę 39 plus 13 milio-
nów – mówi Maria Gałecka-Wolska, 
radna powiatu Grodzisk Mazowiecki.
- Myślę, że te rzeczy finansowe są 
pod wnikliwą kontrolą samorządu 
– stwierdza Jerzy Kopeć, inny radny 
powiatowy.
Czy na pewno? Finanse szpitala zba-
dała rewidentka i stwierdziła, że dług 
zagraża istnieniu placówki. Ta sama 
biegła sporządziła jednak drugi doku-
ment z dokładnie odwrotnym wnio-
skiem: Nie powoduje zagrożenia dla 
kontynuowania działalności - cytuje 
radna Maria Gałecka-Wolska.
- Po raz pierwszy zetknęliśmy się 
z pomyłką biegłego rewidenta – mówi 
dyrektor Szpitala Krystyna Płukis.
Eksperci nie mają wątpliwości. – Jest 
to, moim zdaniem, świadome dzia-
łanie w celu wprowadzenia w błąd 
– stwierdza prof. dr hab. Krystyna 
Pawłowicz, sędzia Trybunału Stanu, 
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego.  
By zaniżyć wartość szpitala, a następ-
nie tanio go przejąć. Majątek placów-
ki wynosił w 2003 roku 237 mln zł. 
Dziś jedynie 185 mln. Różnica to po-
nad 52 mln zł.
- Za parę lat okaże się, że właścicie-
lami szpitali są dyrektorzy, czy oso-
by pracujące w tych szpitalach plus 
aktualnie jakieś tam osoby kierujące, 
czy radni  – komentuje prof. dr hab. 
Krystyna Pawłowicz.
Część mieszkańców powiatu rozważa 
zawiadomienie o całej sprawie proku-
ratury. Ich zdaniem w sporządzeniu 
raportu mogło dojść do popełnienia 
przestępstwa - dodaje na koniec red. 
Krzysztof Galimski.”
I niby jest dobrze, ale...

Szpital Zachodni w Grodzisku 
Mazowieckim jest doskonale wypo-
sażony, ma wielu wspaniałych leka-
rzy i świetny tzw. “biały personel”. 
Wygrywa wiele rankingów, plasuje 
się na wysokich miejscach w ważnych 
konkursach, ale coś tam jednak nie 
gra. Straty finansowe tej placówki są 
zatrważające (blisko 60 mln PLN), 
afera goni aferę. Gdzie upatrywać 
winy tego stanu rzeczy? Wydaje się, 
że w zarządzaniu. 

Gdyby nie te darowizny, umorzenia 
i dotacje

Szpital Zachodni jest formalnie wciąż 
w budowie. Na ten cel są przeznacza-
ne różne kwoty z ogólnie mówiąc, 
budżetu państwa. I bardzo dobrze. Co 
i rusz otwierają się nowe wspaniałe 
wyposażone oddziały, kupuje się naj-
nowocześniejszy sprzęt. Wprawdzie 
helikoptery z Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego nadal muszą lądować 
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Jeszcze nie ucichły odgłosy po ubiegłorocznych aferach ze Szpitalem 
Zachodnim w tle, a już przetaczają się kolejne czarne chmury nad tą 
placówką. Tym razem sprawą zainteresowała się ogólnopolska telewizja.

Na zdrowie...

Bogdan Skoczylas
Redaktor Naczelny Wpr

Hanna Kozarzewska

Grodzisk Maz. Doktor narkoman i blàd w sztuce lekarskiej

52 mln zł 
To kwota 

zadłu˝enia  Szpitala 
Zachodniego w 
Grodzisku Maz.
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  speckontrola...

na grodziskim bazarze, bo lądowi-
ska szpital się jeszcze nie dorobił, 
ale wszystko przed nami. Wróćmy do 
bilansu. Szpital Zachodni musi być 
bardzo lubiany przez swych wierzy-
cieli, albo ma doskonałego negocja-
tora. ZUS oraz Skarb Państwa umo-
rzył Szpitalowi Zachodniemu w 2007 
r. zaległości w kwocie 2 385 997,83 
(a odsetki za samą zwłokę w stosun-
ku do ZUS wynoszą 221 091,02). 
Umorzono również podatek od nieru-
chomości na sumę 221 425,20. Dalej 
czytamy, że na dzień 31.12.2007 nie 
zostały odprowadzone składki do 
ZUS w wysokości 803 998,71. W 
roku 2007 nie zostały przekazane do 
PFRON należne mu kwoty na sumę 
166 712,00. W rubryce pt. Przychody 
nie zaliczane do sprzedaży (np. umo-
rzenia, odpisy) istnieje suma 812 
998,94. Wystarczy teraz wszystko 
to podliczyć. Wprawdzie nie są to 
“żywe” pieniądze, ale gdyby nikt nic 
nie umorzył i nie darował? To suma 
zadłużenia mogłaby być o wiele, wie-
le większa.

Która wersja jest prawdziwa?

Również po emisji programu w TV, na 
stronie Szpitala Zachodniego ukazało 
się dość dziwne dementi podpisane 
przez dyrekcję szpitala i... główne-
go księgowego. Dziwne, bo z jednej 
strony przyznaje się do braku płynno-
ści finansowej placówki, a z drugiej 
uważa się, że to absolutnie nie prze-
szkadza. Konkluzje pozostawiamy 
Czytelnikom.

Po nas choçby potop?

Widać i pozytywy. Jak wspomina-
łam wcześniej, Szpital Zachodni roz-
wija się i pięknieje. Nowe oddziały, 

doskonały sprzęt, dobrzy fachowcy. 
Jednostka ta otrzymuje kolejne cer-
tyfikaty, wyróżnienia. Wykonuje 
zadania na potrzeby obronne. Na 
Mazowszu są jedynie dwa tak dobre 
szpitale. W Grodzisku Maz. i drugi 
w Radomiu. Powinno być więc wspa-
niale. Jednak czytając najnowszy bi-
lans finansowy Szpitala Zachodniego, 
odnosi się wrażenie, że coś jest jed-
nak nie tak. Są przecież szpitale, któ-
re potrafią przynieść zysk. Choćby 
szpital w pobliskim Żyrardowie. 
Niewielki ten zysk, ale długów już 
nie ma. Pomaga tam bardzo Starostwo 
Powiatowe. Pilnuje, by jemu podległa 
jednostka nie popadała w finansowy 
“korkociąg”. Może by tak popytać 
w Żyrardowie, jak to się robi? Można 
też zapytać w kilku innych szpitalach, 
które wyszły z zapaści (choćby szpital 
w Zakopanem) i obecnie ich kondycja 
finansowa jest tylko do pozazdrosz-
czenia. Czasem warto jest schować 
“dumę” do kieszeni i zwyczajnie za-
cząć się uczyć od mądrzejszych.

Czy radni b´dà nadal bezradni...

Tuż po wyemitowaniu tego materia-
łu, odezwało się do naszych dzien-
nikarzy kilku radnych powiatowych. 
Zastanawiają się nad ew. zleceniem 
przeprowadzenia szybkiej, rzetel-
nej i całkowicie niezależnej kon-
troli w Szpitalu Zachodnim. Opinia 
prof. dr hab. Krystyny Pawłowicz, 
sędzi Trybunału Stanu, Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, niezależnego eks-
perta w tej dziedzinie, dała wszyst-
kim sporo do myślenia. Wbrew  
stwierdzeniom dyr. Krystyny Płukis 
(np. w audycji radia Bogoria w dniu 
15.10.2008), ani dziennikarze, a tym 
bardziej radni, nikt nie napada na 

szpital. Niepokoi nas wszystkich opi-
nia niezależnego eksperta, która nie 
pozwala na bierność w tej sprawie. 
A chodzi przede wszystkim o zbyt 
duże straty finansowe i brak finanso-
wej płynności tej placówki. Nie uspra-
wiedliwia również strat finansowych 
tłumaczenie pani Płukis, że NFZ daje 
zbyt mało pieniędzy na wysoko spe-
cjalistyczne usługi. Decydując się 
na podpisanie takiego a nie innego 
kontraktu, szpital wiedział jakimi za-
sobami pieniężnymi będzie dyspono-
wać. Jeśli przekracza umowne kwoty, 
nie ma na to wpływu NFZ. Także inne 
tłumaczenie dyrekcji szpitala, że tzw. 
“amortyzacja” jest większą częścią 
strat finansowych i dla tego istnieje 
taki “dług”, nie jest tłumaczeniem 
do końca prawdziwym w zderzeniu 
z faktem “braku płynności finan-
sowej”. Z jednego powodu. Koszty 
amortyzacji nie mają wpływu na tę 
płynność. Natomiast co do gospodar-
ności wydawanych pieniędzy przez tę 
placówkę, wypowiedzieć się winien 
NIK. Po bardzo szczegółowej kontro-
li.  
Nasza redakcja dowiedziała się rów-
nież, że na decyzję radnych czeka gru-
pa mieszkańców powiatu. Twierdzą, 
że jeśli radni nie podejmą zdecydowa-
nych kroków w celu szybkiego wyjaś-
nienia tych wątpliwości, sami zgłoszą 
sprawę do prokuratury. Jaką decyzję 
podejmą radni? Czas pokaże.
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Wydarzenia

Po raz kolejny zwracamy się z gorą-
cą prośbą o pomoc w sfinansowaniu 
specjalistycznego leczenia Szymona 
Jakubowskiego, niespełna 4. miesięcz-
nego mieszkańca Pruszkowa.

      Szymon urodził się z bardzo rzadkim ze-
społem wad wzroku. Najpoważniejszym 
z nich jest zmętnienie rogówki i zrośnię-
cie twardówki z rogówką w obydwu ocz-
kach. Jedynym ratunkiem jest dla niego 
przeszczep rogówek, a następnie rehabi-
litacja wzroku. 
    Czasu jest coraz mniej, – jeśli Szymon 
nie zostanie zoperowany przed ukończe-
niem szóstego miesiąca życia, jego mózg 
nie nauczy się odbierać i przetwarzać 
bodźców wzrokowych, czego konse-
kwencją będzie fakt, że nigdy nie będzie 
mógł widzieć. 
   Niestety, lekarze w Polsce nie mają 
doświadczenia w przeszczepianiu ro-
gówek u niemowląt 
– Szymon jest drugim 
dzieckiem, które uro-
dziło się z takim scho-
rzeniem obu oczek. 
Sprawę wykonania 
operacji w naszym 
kraju komplikują do-
datkowo wady serca 
i nerek a także asyme-
tria ustawienia prze-
pony.
 W przezwyciężeniu 
choroby pomóc może 
mu wyłącznie specja-
lista o wielkim doświadczeniu. Takim 
specjalistą jest doktor Ken K. Nischal 
z Great Ormond Street Hospital for Children 
w Londynie, który od wielu lat specjalizu-
je się w przeszczepach rogówek niemow-
lętom. Dr Nischal pomógł już wielu dzie-
ciom z Europy, i świata, mamy nadzieję, 
że pomoże również Szymonowi.
  Jednak operacja taka jest niezwykle 
kosztowna. Koszty wizyt konsultacyj-
nych, badań diagnostycznych, hospita-
lizacji, operacji przeszczepu rogówek 
i leków przeciwdziałających odrzutowi to 
łączny wydatek rzędu minimum 40.000 
funtów. Należy liczyć się także z ko-
niecznością powtórnego przeszczepu ze 
względu na wzrost gałek ocznych. Taki 
dodatkowy przeszczep może powiększyć 

koszt o kolejne 20.000 funtów. 
  Sumy te przekraczają możliwości finan-
sowe rodziców Szymona i choć najgo-
rętszym ich pragnieniem jest by dziecko 
widziało, sami nie są w stanie w stanie 
ponieść tak olbrzymich kosztów jego le-
czenia.
  Apel o pomoc w zebraniu koniecznych 
środków finansowych na ratowanie wzro-
ku i zdrowia małego Szymona nie pozo-
stał bez echa. W bezinteresowną pomoc 
zaangażowała się nie tylko grupa przy-
jaciół, bliższych i dalszych znajomych 
Państwa Jakubowskich, ale bierze w niej 
również udział spora grupa wolontariu-
szy. Informacja o zbiórce pojawiała się 
i nadal pojawia w lokalnych mediach, in-
stytucjach, urzędach, sklepach, szkołach, 
na klatkach schodowych pruszkowskich 
osiedli. Organizowane były i są zbiórki 
na większości powiatowych i miejskich 
imprez. Pomoc w zbiórce pieniędzy za-
deklarowali również sportowcy prusz-
kowskiego Znicza. Powstała koncepcja, 

aby zorganizować 
mecz z udzia-
łem piłkarskich 
gwiazd, a dochód 
z imprezy prze-
znaczyć na pomoc 
Szymkowi. Czy 
do niego dojdzie 
nie wiemy, bo aby 
tak się stało, ko-
nieczne są wiążą-
ce decyzje właści-
cieli obiektu, a na 
razie ich brakuje. 
Niemniej jesteśmy 

dobrej myśli, ponieważ dotarła do nas in-
formacja, że zapowiedź imprezy pojawiła 
się (podobno) na ostatnim meczu Znicza. 
Oby udało się ją zorganizować. Czasu po-
zostało, bowiem niewiele… 
    Rodzice Szymona dziękują za naszym 
pośrednictwem wszystkim ludziom do-
brej woli i wielkiego serca za okazaną po-
moc i zaangażowanie w sprawę ratowania 
wzroku ich synka.
   
My zaś zwracamy się po raz kolejny 
z prośbą o wsparcie ich starań. 
Nawet niewielkie kwoty wpłacone na 
konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”, mogą przyczynić się do 
zrealizowania największego marzenia 
ich życia.

Bolo Skoczylas

30 dni 
zostało Szymkowi 
do kosztownej 
operacji w Londynie

Fundacja Dzieciom „Zdà˝yç z Pomocà” 

ul. Łomiaƒska 5, 01-685 Warszawa, 
Nr konta: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
Uwaga! Prosimy o dopisek w tytule wpłaty: 

„Darowizna na rzecz Szymona Jakubowskiego”

Zdążyć z pomocą

Artykuł dost´pny tak˝e na stronie 
www.gazetawpr.pl

Wyraê swojà opini´!

Zapraszamy do dyskusji!
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Bezpiecznie

Trzyletni spacerowicz

3 października około godziny 11.30 
policjanci z pruszkowskiej komendy 
otrzymali telefon od właścicielki jed-
nego ze sklepów. Kobieta powiadomiła 
funkcjonariuszy, że przebywa u niej po-
zostawiony bez opieki mały chłopczyk.
Niezwłocznie na to miejsce udali się 
dzielnicowi. Gdy byli już na miejscu 
zastali tam około 3 letniego chłopca. 
Nie wiedział jak się nazywa, ani jaki 
jest jego adres. Powiedział tylko, że ma 
na imię Sebastian. Podczas rozmowy 
z dzieckiem okazało się, że uczęszcza 
ono do przedszkola. Mały chłopczyk 
wziął jednego z policjantów za rękę 
i zaprowadził do placówki z której udał 
się na spacer.
W tym samym czasie na komendę za-
dzwoniła przedszkolanka. Powiadomi-
ła, że jeden z jej podopiecznych samo-
dzielnie oddalił się z terenu. 
Wyprawa małego Sebastiana zakończy-
ła się bezpiecznie. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że pracownicy przedszkola 
nie do końca wypełnili swoje obowiąz-
ki. Policjanci ustalają czy doszło do 
popełnienia przestępstwa narażenia na 
niebezpieczeństwo. Za taki czyn grozi 
do 5 lat pozbawienia wolności.

Wypadek w Piastowie

10 października około godziny 7:00 
na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej 
z Al. Wojska Polskiego w Piastowie do-
szło do groźnego wypadku.
47-letni kierowca samochodu marki 
Daewoo Lanos Tadeusz K., podczas 
wykonywania skrętu w lewo przednią 
częścią auta, uderzył w bok nadjeżdża-
jącego samochodu marki Opel Corsa, 
kierowanego przez 34-letnią Dorotę G.
W wyniku uderzenia Opel zjechał na 
chodnik i uderzył tyłem w wiatę przy-
stanku linii 716, którego zadaszenie nie 
wytrzymało naporu i spadło na oczeku-
jącą na autobus 60-letnią kobietę.
Na miejsce została wezwana karetka. 
Lekarz udzielił poszkodowanej pomo-
cy medycznej. Na szczęście kobieta nie 
wymagała hospitalizacji.
Kierowca Daewoo Lanos został ukara-
ny mandatem karnym.

Ugodził kobiet´ no˝em

10 października funkcjonariusze 
z Pruszkowa otrzymali wezwanie do 
jednego z mieszkań przy ulicy Hor-
tensji. Po przybyciu na miejsce zastali 
45-letnia Małgorzatę S., która w prawej 
nodze miała ślad po ugodzeniu nożem. 
Kobieta była pijana i nie potrafiła wyjaś-
nić, co się stało. Policjanci niezwłocznie 
wezwali pogotowie ratunkowe. 
Zgodnie z relacją jednego z uczestników 
47-letniego Mirosława K. w mieszkaniu 
odbywała się libacja, w trakcie której 
doszło do kłótni między poszkodowa-
ną, a 55-letnim Janem W. Mężczyzna 
chwycił nóż i uderzył nim w udo ko-
biety. Podczas sprawdzania danych 
osobowych okazało się, że 55-latek 
jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy 
w Pruszkowie i ma być doprowadzony do 
zakładu karnego lub aresztu śledczego.
Obu mężczyzn na komendzie poddano 
badaniu na zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu - Mirosław K. miał 
prawie trzy promile, a Jan W. odmówił 
poddania się badaniu.

Podróbki nie trafi à na rynek

Pruszkowscy policjanci z sekcji zwal-
czania przestępczości gospodarczej 
wspólnie z kolegami wydziału zwal-
czania przestępczości Izby Celnej 
w Warszawie od dłuższego czasu pro-
wadzili sprawę przemytu podrabianych 
kosmetyków. Po uzyskaniu informa-
cji od Izby Celnej i funkcjonariuszy 
z Piaseczna udali się do magazynu 
w Laszczkach. Po wejściu do budyn-
ku policjanci zabezpieczyli ok. 20 000 
flakonów perfum. Po wstępnie wyko-
nanych czynnościach okazało się, że są 
to podróbki. Ustalono, że cały „towar” 
został nielegalnie sprowadzony do Pol-
ski. Jego szacunkowa wartość to 2 mln 
złotych. Sprawa jest w toku, policjanci 
ustalają, kto zajmował się działalnością 
i jak wyglądał kanał przerzutowy.

Kronika policyjna

W Piastowie zamontowano nowe 
kamery (m.in. na skrzyżowaniu 
ul. 11 Listopada z ul. Harcerską oraz przy 
Al. Wojska Polskiego przy niebezpiecz-
nym przejściu dla pieszych). Zgodnie 
z realizowanym planem rozbudowy 
sieci monitoringu miejskiego obok 
dotychczasowych 3 kamer (Dworzec 
PKP, skrzyżowanie Al. Tysiąclecia 
z ul. E. Orzeszkowej oraz Al. Wojska 

Polskiego z ul. Dąbrowskiego) pojawią 
się nowe urządzenia u zbiegu Al. Kra-
kowskiej z ul. Lwowską, Al. Krakow-
skiej z ul. Warszawską oraz na bloku 
SM przy ul. Bema. Rozbudowa sieci 
monitorującej miasto przyczyni się 
w dużej mierze do zwiększenia bezpie-
czeństwa. Już pierwsze miesiące pracy 
trzech kamer spowodowały wzrost sku-
tecznych interwencji Policji.

Nowe kamery w Piastowie

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 

w dniu 11.10 2008 roku w wieku 52 lat odszedł od nas nasz 

przyjaciel i kolega 

Janusz Rekun
wieloletni Przewodniczący Oddziału Pruszkowskiego NSZZ 

Solidarność Mazowsze, społecznik, działacz, organizator, 

człowiek wielkiego serca. 

Będziemy o Tobie pamiętać.

redakcja Gazety WPR więcej na www.gazetawpr.pl

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

Przypominamy, ˝e z okazji obchodów 10-lecia istnienia Powiatów Polskich Starosta Pruszkowski i Gazeta WPR ogłosili:

Celem konkursu jest wywołanie i po-
budzenie umiejętności indywidualnego 
spojrzenia na otaczającą nas rzeczywi-
stość: zaprezentowanie regionu, jego 
charakterystycznych miejsc, życia 
mieszkańców, ich dokonań, pasji i dnia 
codziennego.  Do udziału w konkursie 
zapraszamy szczególnie młodzież szkół 
gimnazjalnych i średnich oraz wszyst-
kich tych mieszkańców, którzy chcie-
liby spróbować swoich sił w twórczym 
kreowaniu wizerunku swojego otocze-
nia, miejsca zamieszkania, regionu, 
swojej „Małej Ojczyzny”.

REGULAMIN:
1. Organizatorem Konkursu Fotograficz-
nego jest Starosta Pruszkowski oraz gazeta 
WPR
2. W konkursie mogą wziąć udział osoby 
pełnoletnie oraz młodzież szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych.
3. Konkurs ma zasięg powiatowy.
4. Tematyka zdjęć powinna być powiąza-
na z tematem głównym konkursu „Powiat 
Pruszkowski w obiektywie”. Liczymy na 
fotografie przedstawiające życie codzienne 
mieszkańców, architekturę, pejzaż, wyda-
rzenia, sport itp. 
5. Technika prac jest dowolna.
6. Prace konkursowe należy złożyć w ozna-
czonych i zapieczętowanych kopertach do 

R E K L A M A

Konkurs fotografi czny: Powiat w obiektywie
dnia: 24. października 2008 r. (termin 
przedłużony)
7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza 
akceptację jego warunków, wyrażonych w 
niniejszym Regulaminie. Autorzy prac na-
grodzonych i wyróżnionych udzielają zgo-
dy na nieodpłatne wykorzystanie w/w prac 
na publikację w mediach patronujących im-
prezie oraz w wydawnictwach związanych 
z działalnością promocyjną Starostwa.
8. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zde-
cyduje powołana w tym celu Komisja Kon-
kursowa, której werdykt jest ostateczny 
i prawnie wiążący, nie przysługuje od niej 
odwołanie.
9. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpo-
wiedzialność za wady prawne dzieła zgło-
szonego do konkursu.

INFORMACJE DODATKOWE:
10. Każdy uczestnik może nadesłać do 5-
ciu wykonanych przez siebie fotografii. 
Mogą to być zdjęcia pojedyncze bądź cykle 
zdjęć.
11. Akceptowane są: Odbitki na papierze 
fotograficznym w formacie nie mniejszym 
niż 13x18 cm i nie większym niż 20x30 
cm.
12. Każda odbitka powinna być opatrzona 
na odwrocie: 
a/ godłem i tytułem
b/ w osobnej, dołączonej kopercie, ozna-

czonej tym samym GODŁEM powinny 
znaleźć się: imię i nazwisko autora, adres, 
telefon i ew. adres e-mailowy
c/mile widziane będzie również podanie 
przez uczestnika konkursu informacji 
o: rodzaju użytego aparatu, obiektywu 
i filmu, oraz parametrach ekspozycji (przy-
słona, czas) a także dodatkowe dane tech-
niczne (zastosowanie filtra, statywu, lampy 
błyskowej, itp.)
13. Prace należy prze-
syłać lub dostarczyć 
osobiście na adres: 
Starostwo Powiato-
we w Pruszkowie ul. 
Staszica 1 pok. 4 lub 
pok.6, lub Redakcja 
WPR, Al. Wojska 
Polskiego 60 z dopi-
skiem: Konkurs „Po-
wiat W Obiektywie”
14. Termin nadsyła-
nia prac upływa w 
dniu 24 października 2008 r. Decyduje 
data dotarcia prac do siedziby organizatora. 
Prace, które przysłane zostaną po terminie 
nie będą brały udziału w konkursie
15. W konkursie mogą brać udział jedynie 
prace wcześniej nie publikowane ani nie 
nagrodzone w innych konkursach.
16.Wzięcie udziału w Konkursie jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzy-

stanie danych osobowych uczestnika zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych o ile 
dane takie będą ujawniane w toku Konkur-
su i w związku z jego przebiegiem. Zgod-
nie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 
133, poz. 883) Organizator Konkursu infor-
muje uczestników Konkursu, że ich dane 

osobowe będą prze-
chowywane i prze-
twarzane na pod-
stawie wyrażonej 
dobrowolnie przez 
uczestnika Konkur-
su zgody, w siedzi-
bie Organizatora, 
wyłącznie w związ-
ku z wykonaniem 
postanowień niniej-
szego Regulaminu 
oraz informacji 
o kolejnych akcjach 

i konkursach organizowanych przez Orga-
nizatora konkursu. Każdy z uczestników 
ma prawo wglądu do swoich danych oraz 
ich poprawiania. 
17. Prace nadesłane na konkurs nie będą 
zwracane.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
18. Ocena prac przez Komisję Konkursu 

nastąpi do dnia 7 listopada 2008 r. 
19. Wyniki konkursu zostaną podane na 
stronie internetowej: www.powiat.prusz-
kow.pl, oraz  na łamach czasopisma WPR 
Województwo Powiat Region i na stronie 
internetowej www.gazetawpr.pl.
20. Zwycięzcy Konkursu zostaną powia-
domieni przez organizatora mailowo albo 
telefonicznie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
21. Uroczyste rozdanie nagród przez Staro-
stę Pruszkowskiego, wraz z wystawą naj-
lepszych i wyróżnionych  prac.
22. Organizator przewiduje nagrody rze-
czowe o równowartości:
- 5000 zł za 1 miejsce 
- 3000 zł za 2 miejsce 
- 2000 zł za 3 miejsce 
oraz wyróżnienia 
23. Organizator Konkursu zastrzega so-
bie prawo innego podziału nagród oraz 
przedłużenia terminu konkursu w razie 
wystąpienia przyczyn niezależnych od or-
ganizatora.

Zdjęcia należy dostarczyć do dnia 
24 października 2008r do:
Starostwa Powiatowego, pok. 4 lub 6
Pruszków, ul. Staszica 1, VI piętro,
Biura Reklamy Gazety Wpr
Pruszków Al. Wojska Polskiego 60

7 dni
zostało na 

składanie prac
konkursowych
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I jak się sprawowali nasi wybrańcy 
przez ten rok? Żeby nie było podejrzeń 
o forowanie kogoś przedstawmy ich do-
konania w kolejności alfabetycznej.

Na pierwszy ogień idzie Marek Balicki 
(SDPL). Aby wyborcy mieli swobodny 
dostęp do posła zatrudnił czworo pra-
cowników oraz dwoje przedstawicieli 
społecznych i otworzył dwa biura posel-
skie. Dziwnym trafem żadne z nich nie 
znajduje się w granicach okręgu wybor-
czego, z którego został wybrany. Jedno 
jest w Warszawie, drugie we Wrocławiu. 
Strona internetowa: brak.

Spośród ponad trzydziestu wystąpień 
plenarnych pięć dotyczyło wotum nie-
ufności dla minister zdrowia. Przynaj-
mniej konsekwencji nie można odmó-
wić. Jednak nie tylko sprawy służby 
zdrowia zaprzątały Marka Balickiego. 
Wśród kilku interpelacji i zapytań za-
interesowanie posła wzbudziło funkcjo-
nowanie w Polsce wietnamskich służb 
bezpieczeństwa oraz sposób rozwią-
zania protestu pracowników Biblioteki 
Uniwersyteckiej. Tak, oczywiście, we 
Wrocławiu. O swoim okręgu wybor-
czym poseł Balicki przez rok nawet się 
nie zająknął.

Kolejny z listy to debiutant: Mariusz 
Błaszczak (PiS). Trzy biura – w War-
szawie, Legionowie i Piasecznie, tyleż 
samo pracowników i jeden asystent 
społeczny. Poseł Błaszczak dość rzadko 
gościł na mównicy sejmowej – 11 razy. 
Raz poruszył kwestię prywatyzacji sa-
natorium w Konstancinie Jeziornej. 
Mariusz Błaszczak wraz z Anną Sikorą 
wystosowali także serię zapytań do mi-
nistra sportu dotyczącą budowy boisk 
na terenie wszystkich gmin w okręgu 
wyborczym. W zapytaniach powró-
cił jeszcze raz do sprawy sanatorium 
w Konstancinie. Bardziej interesowa-
ła go działalność Julii Pitery. Spośród 
obydwu złożonych interpelacji, tyleż 
właśnie dotyczyło posłanki PO. Poseł 
Błaszczak własnej strony nie założył.

Podobnie własnej strony nie ma były 
marszałek Sejmu – Ludwik Dorn 
(PiS). Zatrudnił dwoje pracowników 
w jedynym biurze, w Warszawie, żeby 
nie było niedomówień. W tej kadencji 
posła Dorna podczas plenarnych wystą-
pień głównie nurtował problem Lizbony 
– 9 spośród 24 wypowiedzi. Ludwik 
Dorn w ciągu roku raz interpelował. W 
sprawie kas rachunkowych w prywat-
nych gabinetach lekarskich.

Zenon Durka z Platformy może po-
chwalić się własną stroną, prowadzo-
ną ze sporą starannością. Choć akurat 
na jego miejscu zawahałbym się przy 
jej udostępnianiu. Stwierdzenia gości: 

„Mam nadzieję, że głos na Pana oddany 
okaże się dobrą inwestycją. Dla polski 
i Legionowa.” „Bardzo się cieszę, że 
w Sejmie Nowej Jakości będzie praco-
wał Poseł Najwyższej Jakości.” Poseł 
Durka jest konsekwentnym wyznaw-
cą maksymy, że milczenie jest złotem. 
W ciągu roku wypowiedział się na 
sesjach plenarnych pięć razy (po raz 
pierwszy w końcu maja tego roku). 
Wcześniej niczym grób milczał.  Zapy-
tania, interpelacje: „brak aktywności”.

Marszałek Bronisław Komorowski 
piastuje stanowisko. Piastuje je tak 
troskliwie, że nie ma czasu na jakąkol-
wiek aktywność poselską. Jako poseł 
odezwał się tylko raz, w sprawach po-
lityki zagranicznej, jesienią ubiegłego 
roku. Interpelacji, zapytań – jakichkol-
wiek nie składał. Ma za to trzy biura: 
w Warszawie, Nowym Dworze Ma-
zowieckim oraz Legionowie i jednego 
pracownika (porusza się ruchem konika 
szachowego?)

Alicja Olechowska. Od trzech kadencji 
domniemana żona Andrzeja Olechow-
skiego (dla przypomnienia – jednego z 
założycieli PO). Tym razem nazwisko 
pozwoliło ledwie na prześliźnięcie się 
przez wrota Wiejskiej (niecałe 6,5 tys. 
głosów). Jako jedyna ma biuro poselskie 
tam, gdzie przede wszystkim zbierała 
głosy – w Grodzisku Maz. Jednak na 
tym „plusy dodatnie” się wyczerpują. W 
kolejnej kadencji posłanka Olechowska 
konsekwentnie ignoruje problemy swo-
ich wyborców, z rzadka (9 wystąpień) 
zajmując się sprawami ogólnogospo-
darczymi. Trzy interpelacje także tego 
dotyczyły.

Kolejny z weteranów – Janusz Piecho-
ciński. Nie boi się przemówień wobec 
ogółu: 26 wypowiedzi z reguły doty-
czących spraw ogólnych. Jedyna inter-
pelacja poświęcona  była działaczom 
ruchu ludowego uwięzionym w Twier-
dzy Brzeskiej w 1932 roku. Ma biuro w 
Piasecznie, w którym zatrudnia jednego 
pracownika. Prowadzi własną stronę 
internetową, z blogiem, na którym zna-
leźć można zasady savoir vivre’u, wy-
kładane pod pretekstem balu prezyden-
ckiego. O sprawach lokalnych – nawet 
wzmianki.

Debiutantka w ławach poselskich Anna 
Sikora z PiS-u popełniła wraz ze swym 
kolegą partyjnym serię zapytań o budo-
wę boisk. Równo 30 razy występowała 
na Sali plenarnej, z reguły podejmując 
tematy edukacyjne i ekonomiczne, po-
dobnie było w przypadku15 interpelacji. 
Panią posłankę szczególnie poruszy-
ły problemy z utrzymaniem Muzeum 
Polskiego w Raperswilu w Szwajcarii, 
utworzeniem katedry polskiej na Uni-
wersytecie Columbia w Nowym Jorku 
oraz los dzieci ze szkoły w… Dąbrowie 

Zaraz stuknie naszemu Sejmowi pierwszy roczek. 21 października 2007 r. wybraliśmy 

w naszym obwodzie jedenastu przedstawicieli reprezentujących nas w parlamencie. Gwoli 

przypomnienia: pięcioro spośród to członkowie Platformy Obywatelskiej, czworo – Prawa 

i Sprawiedliwości i po jednym ludowcu i lewicowcu. Wszystkie opcje jakie znalazły się na 

Wiejskiej. Wśród nich – były i obecny Marszałek Sejmu, kilkoro posłów z kilku kadencyjnym 

stażem. Rzec można – elita elit.

Krystyn Fok Górniczej, gdzie przeprowadzono scala-
nie klas (czyżby w myśl kolejnej mak-
symy, że wszystkie dzieci są nasze?) 
a także uzasadnienie przeprowadzenia 
kontroli w Wyższej Szkole Kultury Spo-
łecznej i Medialnej w Toruniu.* 

*(Jeśli chodzi o zaangażowanie w spra-
wy lokalne musimy jednak podkreślić 
dużą aktywność pani poseł w sprawę 
dotyczącą sprzedaży bloków mieszkal-
nych wraz z lokatorami na pruszkow-
skiej Papierni. Pisaliśmy o tym w dwu 
poprzednich numerach WPR. Interwen-
cja jest w toku i może właśnie dlatego 
nie jest wymieniona w wykazie spraw, 
publikowanym  na stronach interneto-
wych Sejmu RP- przypisek redakcji)

Sprawy edukacji są także bliskie po-
słowi Andrzejowi Smirnowowi (PO) 
– poświęcił temu tematowi wszystkich 
sześć wystąpień plenarnych. Być może 
dlatego, że temat jest mu bliski, gdyż 
poseł jest nauczycielem akademickim. 
Na składanie pytań czy interpelacji nie 
tracił czasu.

O wiele większą aktywnością cha-
rakteryzuje się Jan Szyszko (PiS). W 
10 wystąpieniach poruszał kwestie 
ochrony środowiska (nie dziwota, osta-
tecznie były minister tego resortu), bez-
pieczeństwa energetycznego kraju (tutaj 
nie omieszkał określić decyzji o cofnię-
ciu dotacji dla Fundacji Lux Veritas, jako 
„niezwykle krzywdząca dla gospodarki 
polskiej.”) W interpelacjach (15) poseł 
zresztą powrócił do tej sprawy, intere-
sowały go także dopłaty do „owoców 
miękkich”. Zadał także pytanie o „dzia-
łania zmierzające do przywrócenia hi-
storycznej integralności nieruchomości 
na Świętym Krzyżu”. Z całą pewnością 
jest to problem spędzający sen z powiek 
wyborcom na Mazowszu.

Przez ostatni rok posłanka Jadwiga 
Zakrzewska (PO)  niemal całą swoją 
aktywność poświęciła polskim misjom 
w Iraku i Afganistanie (były to „aż” trzy 
wystąpienia plenarne i jedno pytanie, 
jedno wystąpienie dotyczyło kwestii 
rzecznika praw dziecka). Gwoli spra-
wiedliwości trzeba dodać, że wysto-
sowała pismo do ministra środowiska 
w sprawie uregulowania własności dro-
gi w miejscowości Goławice Pierwsze 
w woj. Mazowieckim. Pani poseł posia-
da swoją stronę w Internecie. Aktualno-
ści kończą się 29. maja.

Podsumowując: 11. członków parlamen-
tu w ciągu roku zajęło się w sumie (sic!) 
czterokrotnie sprawami bezpośrednio 
dotyczącymi swoich wyborców.

Cóż, nam wyborcom, którzy rok temu 
mamieni byli zapewnieniami jak to god-
nie i odpowiedzialnie będziemy repre-
zentowani, pozostaje jedynie… lament.

Nasi wybraƒcy
Dla kogo? Dla EKO – Raszyn czy-

li przedsiębiorstwa komunalne-
go, którego powołanie w aurze 

skandalu było już przedmiotem naszych 
publikacji. Co tym razem się stało?
W ostatnim numerze Kuriera Raszyń-
skiego, piśmie raszyńskiego wójta 
utrzymanym w duchu wszechobecne-
go samozachwytu miejscowych władz, 
ukazał się artykuł opisujący „sukcesy” 
i „osiągnięcia” komunalnej spółki EKO 
– Raszyn.
Autor podpisany EW chwali się faktem, 
że po ośmiu miesiącach działania spół-
ki, czyli po dwóch trzecich roku wpływy 
za wodę i odprowadzenie ścieków były 
równe tym jakie Urząd Gminy uzyskał 
za cały 2007 rok. Trzeba jednak zauwa-
żyć, że z dniem pierwszego stycznia 
o ponad jedną trzecią wzrosły stawki, 
a więc właśnie po ośmiu miesiącach 
tego roku powinna zostać osiągnięta 
kwota równa ubiegłorocznej. Zatem 
opisywany „sukces” wynika jedynie ze 
słabej znajomości elementarnej mate-
matyki, a tym jak sądzę nie należałoby 
się chwalić.
Nie zamierzam jednak męczyć „EW” 
trudną sztuką dodawania ułamków 
i liczenia procentów, chciałbym jedynie 
uzyskać informacje w zakresie dodawa-
nia i odejmowania liczb całkowitych. 

Liczne pytania
Podstawowym pytaniem jest jak wydana 
została kwota jednego miliona dwustu 
tysięcy, którą spółka komunalna otrzy-
mała na początku roku z budżetu gminy? 
Wszak argumentem za jej przekazaniem 
była rzekoma konieczność natychmia-
stowej wymiany wszystkich przydomo-
wych wodomierzy w całej gminie. Jak 
mi wiadomo, nic takiego nie nastąpiło, 
czyli powyższy argument posłużył jedy-
nie do wyciągnięcia z kieszeni mieszkań-
ców olbrzymiej kwoty. Czy w związku 
z tym spółka zwróci wyłudzone pienią-
dze, czy też poczyta to za swój ekono-
miczny sukces? Jak widać pytanie jest 
niebagatelne, bo chodzi o nasze pienią-
dze, które jak widać być może zostały 
przejedzone. Każda gospodyni prowa-
dząca domowy budżet wie, że najważ-
niejsze jest, aby przychody przewyższały 
wydatki, gdyż wtedy mamy do czynienia 
z zyskiem. „EW” w swoim artykule 
przemilcza ile kosztowało dotychcza-
sowe funkcjonowanie spółki komunal-
nej. Niewiadomo nawet jaki jest stan 
zatrudnienia oraz przeciętne wynagro-
dzenie! Zważywszy na fakt, iż na liście 
zatrudnionych można odszukać znane 
w Raszynie nazwiska silnie związane z 
wójtem i niektórymi radnymi, d o -
mniemywać należy, że płace są co 
najmniej satysfakcjonu- ją c e . 
Po ośmiu miesią- c a c h 

Pała z matematyki
Andrzej Zar´ba



AUTORYZOWANY SERWIS FRANCE AUTOMOBILES
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS ZAPRASZA: pon-pt. godz. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00

SALON FIRMOWY:
pon.-pt. 9.00-19.00, sob. 9.00-15.00
tel. 022 863 63 43, 022 87 30 200, 022 87 30 202

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZĘŚCI ZAMIENNE:
pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232,  022 863 62 57

www.france.peugeot.com.pl

* oferta promocyjna skierowana jest do użytkowników samochodow marki Peugeot starszych niż 4 lata liczac od daty pierwszej rejestracji. Czas oferty ograniczony do dnia 21.12.2008r. Szczegóły oferty promocyjnej w BOK ASO Peugeot, France Automobiles.

www.gazetawpr.pl • Wpr40 • 17 Paêdziernika 2008 GMINA RASZYN • 07

Polityka

Radna ujawniła

Henryka Koper, radna z Raszyna o 
której niejednokrotnie pisaliśmy jako 
o tej, której pazerność „na władzę” 
stała się przedmiotem drwin lokalnej 
społeczności (radna jest też sołtysem!), 
po naszej publikacji wyśmiewającej 
oświadczenie majątkowe radnej za rok 
2007 postanowiła poprawić błędy. Ot, 
uzupełniła to, co winna była podać do 
końca kwietnia, przez co, jej docho-
dy przestały być już tajne. Jak przy-
puszczaliśmy, kwoty, które wpłynęły 
do kieszeni radnej (z racji pełnienia 
funkcji w raszyńskim samorządzie) są 
niebagatelne. Łączna kwota diet, któ-
re radna pobrała to 9 tysięcy 673 złote. 
Jako, że radna jest również sołtysem 
z tytułu inkasa, czyli za to, że zbierała 
podatki od mieszkańców zainkasowa-
ła: 11 938,52 złote (słownie jedenaście 
tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 
złotych i 52 grosze).
Z samorządowych pieniędzy, czyli 
z naszych podatków. Jak widać radna 
ma się świetnie! Ponad 21 tysięcy zło-
tych lądujące w kieszeni radnej-soł-
tys Henryki Koper wprost z budżetu 
gminy tłumaczy, dlaczego tak ceni 
gminny raszyński samorząd. Jedno 
jest jednak pewne, trudno ją nazwać 
w kontekście tych tysięcy złotych spo-
łecznikiem. 

Ka˝da sroczka

- swój ogonek chwali, jak mawia pol-
skie przysłowie. Problem w tym, że 
na łamach „Kuriera Raszyńskiego”, 
lokalnego pisemka wydawanego z pie-
niędzy podatników, wójt Janusz Raj-
kowski postanowił ustroić się w cudze 
piórka. Jak to możliwe. Utrzymany 
w duchu propagandy sukcesu wywiad 
z wójtem, który ukazał się na łamach 
„KR”, dopełniają zdjęcia z okładki. 
Zapewne miały być ilustracją sukce-
sów inwestycyjnych wójta, których 
– niestety – tyle, co kot napłakał. A co 
widzimy na okładce? Stację uzdatnia-
nia wody oraz modernizowaną i roz-
budowywaną oczyszczalnię ścieków. 
Obie te inwestycje, to efekt działania 
samorządu minionej kadencji. Pierw-
sza zakończona przed wyborami 2006 
roku, druga właśnie dobiegająca końca, 
a odziedziczona przez wójta Rajkow-
skiego jako efekt świetnie działającej 
lokalnej administracji w minionej ka-
dencji. Jak by tego było mało, trudno 
dociec kto z wójtem przeprowadził 
wspomniany wywiad! Brak podpisu 
autora sprawia, że niektórzy speku-
lują, że pod inicjałami RED kryje się 
sam wójt Rajkowski. Trudno z góry 
odrzucić taką tezę, bowiem laurka wy-
stawiona w wywiadzie słowami wójta 
samemu sobie na łamach pisma za któ-

re wójt płaci i do którego pisania sam 
zatrudnia pracowników, to sytuacja 
iście kuriozalna. Wesołość wzbudziła 
też teza główna wywiadu – półmetek 
kadencji. Problem w tym, że w chwi-
li publikacji do półmetka były jesz-
cze dwa miesiące. Naszym zdaniem 
wójtowi w kontekście nadchodzące-
go referendum w sprawie odwołania 
wójta, puściły nerwy. Nie wytrzymał 
presji i postanowił wydać za pieniądze 
podatników na laurkę na swoją cześć. 
Laurkę, która jakby z lekka trąci. Stra-
chem.

WiÊniewski mówi dosyç!

Inicjator lokalnego referendum w Ra-
szynie, p. Jacek Wiśniewski postano-
wił ukrócić publikowanie kłamstw na 
jego temat przez Mieczysława Bur-
cherta, nomen omen, niegdysiejszego 
wyborczego partnera. Jak dowiadu-
jemy się ze strony www.raszyn.net.pl 
skierował on prywatny akt oskarżenia 
do II wydziału karnego Sądu Rejono-
wego w Pruszkowie. Pod tym samym 
adresem internetowym możemy prze-
czytać całe pismo procesowe pozba-
wione danych osobowych. 
Śmiech na sali
Taki kolokwializm najlepiej podsu-
mowuje sugestię wójta Raszyna – Ja-
nusza Rajkowskiego, opublikowaną na 

łamach „Kuriera Raszyńskiego”: „Już 
zastanawiam się nad tym, kogo zapro-
sić na następne (dożynki – przyp. aut.), 
aby zabawa była jeszcze lepsza. Może 
Rolling Stones’ów?”. Cóż, zaprosić 
zawsze można. Może nawet przyjadą, 
choć na pewno nie zagrają. Jak widać, 
wójt ma bardzo bujną wyobraźnię. 
W dodatku pewnie nie zdaje sobie 
sprawy z tego, jakim przedsięwzięciem 
logistyczno-menadżerskim jest taki 
koncert. O finansach nie wspomnę. 
Pomysł ten wkładamy do tej samej 
teczki co: informację o 180 milionach 
dotacji z Unii Europejskiej i stadionie 
– zapleczu treningowym na potrze-
by Mistrzostw Europy w piłce nożnej 
w 2012 roku. Pomarzyć można, choć 
podsumowując prosimy aby nie zabie-
rać chleba potomkom słynnego bajko-
pisarza Jana Christiana Andersena.

www.raszyn.blox.pl

Blog autora raszyńskiej strony gazety 
WPR i naszego redakcyjnego speca od 
kultury – Piotra Iwickiego - zamiesz-
czony pod wskazanym w tytule adre-
sem, utrzymuje się w gronie najczęś-
ciej czytanych blogów w gronie ponad 
130 tysięcy umieszczonych na portalu 
www.blox.pl (aktualnie 431 miejsce na 
133 613!). W kategorii blogów regional-
nych plasował się w chwili zamykania 
tego numeru gazety WPR, na trzy-
nastym miejscu! I jak tu nie wierzyć 
w siłę Internetu.

Piotr Iwicki

R E K L A M A

Wieści znad Raszynki
działania spółki  należałoby  pokusić się 
o prognozę zysków. Jednak „EW” nic 
takiego nie robi i nie ma w tym nic dziw-
nego, wszak matematyczne działanie  ma 
kilka niewiadomych i może znaleźć swoje 
rozwiązanie w zakresie liczb ujemnych, 
a wtedy zamiast sukcesu byłby wstyd. 
Oczywiście stan taki jest mało prawdopo-
dobny i to nie z uwagi na dobre działanie, 
a stąd, że zadania,  które przejęła spółka od 
gminy zawsze bilansowały się „na plusie”. 

Bardzo dziwne
Przypuszczać należy, że rok obrachun-
kowy spółka zamknie z zyskiem. Para-
doksalnie czym większy zysk tym gorzej 
świadczy o przyjętych tzw. warunkach 
brzegowych (początkowo przyjętych 
założeniach finansowych) oraz samej 
działalności operacyjnej spółki. Eko - 
Raszyn powołana jest nie dla osiągania 
zysków kosztem mieszkańców gminy, 
a dla wykonywania zadań na rzecz naszej 
społeczności w zakresie ogólnie rozumia-
nych usług komunalnych. Każdy duży 
zysk może jedynie świadczyć o pobieraniu 
od naszych mieszkańców zbyt wysokich 
stawek za pobór wody i odprowadzanie 
ścieków. W takim przypadku należałoby 
zmniejszyć ich poziom w przyszłym roku, 
a nadwyżki tegoroczne przekazać gminie 
w formie dywidendy. Ostatnie pytanie na 
jakie chciałbym uzyskać odpowiedź od 
„EW” jest już nie matematyczne, a zwią-
zane  jest z ogłoszonym konkursem na 
stanowisko prezesa zarządu spółki Eko – 
Raszyn. Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego 
zmienia się prezesa zarządu tuż przed koń-
cem roku? Prawda, że to bardzo dziwne?
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Wydarzenia

W  październiku 2006 r. 
władze  Grodziska Maz. 
podpisały  porozumienie 
z Marszałkiem Woje-

wództwa Mazowieckiego w sprawie 
wspólnej budowy obwodnicy Grodzi-
ska Maz.  Województwo zobowiązało 
się sfinansować oszacowaną na 100 000 
mln inwestycję. Przy podpisaniu poro-
zumienia nie uwzględniono obecności 
władz Milanówka, choć w założeniach 
obwodnica miała przechodzić przez 
południowe tereny tego miasta. Nikt 
wcześniej nie przeprowadził konsul-
tacji społecznych wśród mieszkańców 
terenów obu miast. 

Konfl ikt społeczny

Większość mieszkańców Grodziska 
Maz. nie może doczekać  się obwodni-
cy. Z badań wynika, że w ciągu doby 
przez centrum miasta przejeżdża po-
nad 35 tys. pojazdów z czego  4 tys. 
to samochody ciężarowe.  Tego ruchu 
nie chcą jednak odczuwać, zrzeszeni 
w organizacjach pozarządowych 
i stowarzyszeniach,  mieszkańcy połu-
dniowej części Grodziska Maz. i wsi 
Kady oraz mieszkańcy południowych 
obszarów Milanówka, które planowa-
ny przebieg obwodnicy podzieliłby na 
dwie części. Zdaniem  Stowarzyszenia 
Przyjazna Komunikacja proponowa-
ny przebieg obwodnicy „łamie zasa-
dy demokracji lokalnej(…), zagraża 
zrównoważonemu rozwojowi gminy 
Grodzisk Maz, (…) spowoduje uciąż-
liwości dla środowiska”.  Przeciwne 
budowie drogi na południu Milanówka 
są także Stowarzyszenie Kaźmierówka 
i milanowska Liga Ochrony Przyrody. 
Budowę popiera zaś Komitet Obywa-
telski Droga Królewska, którego przed-

stawiciele, mieszkańcy ul. Królewskiej 
– odczuwają bardzo uciążliwości ruchu 
drogowego.

Warianty i ekspertyzy

Porozumienie samorządów wydawa-
ło się realne jeszcze na początku b.r., 
kiedy rozpoczęto dyskusje nad wa-
riantami przebiegu obwodnicy, zaleca-
nymi przez prawo UE przy tego typu 
inwestycjach. Milanówek zapropono-
wał budowę obwodnicy północnej dla 
ruchu ciężkiego, Grodzisk Maz. zaś 
zadeklarował zmianę charakteru tra-
sy południowej na terenie Milanówka 
z obwodnicy na drogę główną z wy-
kluczeniem ruchu ciężkiego. Władze 
Milanówka zleciły także przeprowa-
dzenie niezależnej ekspertyzy, która 
potwierdziła zasadność budowy obu 
dróg z uwagi na przeciążenie drogi nr 
719, zwanej Królewską, dopuszczając 
zmiany w pierwotnych, ponad 30-let-
nich planach przebiegu obwodnicy po-
łudniowej.  

Sporne stanowiska 
samorzàdów

Ostatecznie samorządy obydwu miast 
wypowiedziały się w uchwałach 
i stanowiskach Rady Miasta. Wypowie-
dzi te nie wróżą jednak porozumienia. 
Uchwała podjęta 29 maja b.r. przez 
RM Milanówka  „w sprawie wyraże-
nia woli na zawarcie porozumienia 
z władzami powiatu grodziskie-
go, powiatu pruszkowskiego, gmin 
Grodzisk Mazowiecki i Brwinów 
w celu podjęcia działań na rzecz bu-
dowy Północnej Trasy Drogowej” sło-
wem nie wspomina  o przebiegu trasy 
obwodnicy południowej. W swoim 
stanowisku zaś RM Milanówka uzna-
ła, że „warianty rozwiązań komunika-

Plan budowy obwodnicy południowej Grodziska Maz. i Milanówka wciąż jest przedmiotem dyskusji i sporów zarówno władz samorządowych obu miast, 

jak i ich mieszkańców. Jaki będzie ostatecznie przebieg tej drogi? Czy władze wypracują wariant korzystny dla obu miejscowości?

El˝bieta Tryburcy-Kubacka

cyjnych powinny, zgodnie z definicją 
obwodnicy, obwodzić sąsiadujące gmi-
ny”. Zapis ten pozostaje więc wyraźnie 
w opozycji do koncepcji starych planów 
przebiegu obwodnicy, które z kolei ak-
ceptują władze Grodziska Maz. Inny 
zapis stanowiska RM Milanówka mówi: 
„Należy rozpocząć prace koncepcyjne 
dotyczące przebiegu Trasy południowej 
w trzech wariantach poza terenem Mi-
lanówka, tak aby droga ta była wspól-
nym kompleksowym rozwiązaniem 
komunikacyjnym dla gmin: Grodzisk 
Maz., Milanówek, Brwinów, Podkowa 
Leśna, wyprowadzającym ruch tranzy-
towy, w szczególności ciężarowy poza 
tereny tych miast”. Stanowisko RM 
i zapis uchwały potwierdził w rozmowie 
z 10 października Jerzy Wysocki, bur-
mistrz Milanówka - Najpierw północna 

Obwodnica - konflikt samorzàdowy i społeczny trwa

obwodnica. Południowa poza grani-
cami Milanówka (…) możemy mówić 
o modernizacji dróg lokalnych na połu-
dniu, aby rozładować ten ruch. Chcieli-
śmy przekonać Grodzisk do północnej 
obwodnicy, jako drogi wojewódzkiej.
 Grzegorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Maz. w stanowisku z 24 lip-
ca b.r. stwierdza: - Grodzisk Mazowie-
cki wyraża wolę udziału i współfinan-
sowania inwestycji p.n. Północna Trasa 
Drogowa, tylko i wyłącznie jako uzupeł-
nienia dla południowej drogi głównej, 
której budowa jest dla nas priorytetowa 
(…) Północna Trasa Drogowa nie może 
być jedyną alternatywą komunikacyjną 
dla obecnego przebiegu drogi nr 719, 
gdyż nie rozwiązuje problemu dojaz-
du do Warszawy i miast leżących po 
drodze do stolicy dla mieszkańców po-

łudniowej części gminy Grodzisk Ma-
zowiecki oraz miasta Milanówek. Sta-
nowisko to potwierdziła RM Grodziska 
Maz. uchwałą z 26 sierpnia b.r., która 
priorytetowo traktuje budowę obwod-
nicy południowej, akceptując budowę 
obwodnicy północnej, jako dodatkowe 
rozwiązanie komunikacyjne.
   Z wiarygodnych źródeł wiemy, że praw-
dopodobnie 14 listopada b.r. odbędzie 
się spotkanie obydwu burmistrzów wraz 
z przedstawicielami obu Rad Miasta. 
Jego moderatorem ma być najpraw-
dopodobniej Andrzej Kościelny, bur-
mistrz Podkowy Leśnej. Spotkanie ma 
mieć charakter nieformalny, a organi-
zatorzy nie przewidują  udziału orga-
nizacji pozarządowych ani mediów. Co 
z tego wyniknie…?

Milanówek. Kiedy dojdzie do porozumienia w sprawie budowy obwodnicy?

W minioną środę odbyło się posie-
dzenie Komisji Strategii Rozwoju 
Regionalnego i Zagospodarowania 
Przestrzennego Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Omawiano 
efekty wykorzystania przez samo-
rządy na Mazowszu funduszy unij-
nych przyznanych na lata 2004-2006 
oraz możliwości pozyskiwania środ-
ków z programów unijnych przewi-
dzianych w latach 2007-2013.

   Komisja, której przewodniczył Grze-
gorz Kostrzewa-Zorbas, podsumowa-
ła realizację projektów wdrożonych 
przez powiaty na Mazowszu, a finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego  w latach 2004-2006.
 Środki te wykorzystane były głów-
nie na rozwój społeczny, czyli pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych, 

stypendia, przekwalifikowanie zawo-
dowe, promowanie przedsiębiorczo-
ści, czy reorientację zawodową osób 
zagrożonych przymusowymi restruk-
turyzacjami zakładów pracy (z czego 
skorzystał Pruszków). Komisja wyso-
ko oceniła efektywność wykorzysta-
nia funduszy unijnych przez regiony 
podwarszawskie, która wyniosła ok. 
94%. 
Najwyżej oceniono skuteczność re-
alizowanych projektów w powiecie 
grodziskim – 96%, choć najwięcej 
funduszy wykorzystał powiat woło-
miński – 8 mln euro. 
   Komisja przede wszystkim zachęca-
ła samorządy do składania wniosków 
na pozyskanie funduszy unijnych 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego – jednego z szesnastu 
wdrażanych w latach 2007-20013. 
Program zawiera osiem priorytetów, 
a siedem z nich przewiduje rozdyspo-
nowanie na Mazowszu 1 800 000 000 

euro. 
   - Są do wykorzystania ogrom-
ne pieniądze. Jeden procent = 30 
milinów euro, czyli 100 milionów 
złotych, więc warto uwzględniać 
w projektach każdy 
procent – przekony-
wał Grzegorz Ko-
strzewa-Zorbas.
   Członkowie ko-
misji omawiali stan 
realizacji projek-
tów kluczowych, 
wyłonionych z 
pierwszych sześciu 
konkursów, które 
zostały właśnie za-
mknięte. 
W ramach RPO w grudniu 2006 r. 
Jednostka Wdrożeniowa Urzędu Wo-
jewództwa Mazowieckiego wyłoniła 
27 projektów kluczowych.  30 wrześ-
nia 2008 r. podpisano pre-umowy na 
realizację 11 z nich.

   Omawiano także kluczowe pro-
jekty rozwoju regionalnego systemu 
transportowego. Pięć z nich ujęto jako 
kluczowe i należą do nich m.in.: Bu-
dowa odcinka “Paszkowianki” do au-

tostrady A2, oraz 
przebudowa drogi 
nr 719 Warszawa 
–Pruszków – Mi-
lanówek - Gro-
dzisk Maz.
    W kwestii in-
westycji drogo-
wych dostrzeżono 
jednak koniecz-
ność rekonstruk-
cji listy projek-
tów kluczowych 

ze względu na problemu związane 
z ich realizacją. Dotyczą one głównie 
braku prawa do gruntów, uwarunko-
wań środowiskowych i społecznych 
sporów. - Nowa lista nie oznacza za-
niechania realizacji zadań umieszczo-

Czy obwodnica Milanówka odcià˝y ul. Królewskà?

Z ostatniej chwili: Porozuminie bliskie zeru
El˝bieta Tryburcy-Kubacka

96%
to skutecznoÊç Powiatu 

Grodziskiego w 
wykorzystaniu funduszy 

unijnych

nych na pierwotnej liście, a jedynie 
przesunięcie ich realizacji  w czasie 
– mówił dyrektor Mazowieckiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich Krzysztof 
Kondraciuk.
     Przy okazji dyskusji z przedstawi-
cielami samorządów regionu podwar-
szawskiego, wypłynęła także sporna 
sprawa budowy południowej obwod-
nicy Grodziska i Milanówka. Zdaniem 
Krzysztofa Kondraciuka burmistrzo-
wie miast powinni rozstrzygnąć ten 
spór miedzy sobą, choć nie ukrywał, 
że porozumienie będzie trudne, jeśli 
nie bliskie zeru, jak się wyraził. 

więcej na 
www.gazetawpr.pl
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Wydarzenia

W miejscowości Tłuste, 
gdzie trwają wykopa-
liska rozmawiamy z dr 
Adamem Walusiem, któ-

ry jest koordynatorem badań z ramienia 
Pracowni Archeologicznych Badań 
Terenowych Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

HK: Dlaczego właśnie tu zlokalizo-
wane są stanowiska poszukiwawcze? 
AW: Prace wykopaliskowe są prowa-
dzone zawsze, gdy na danym terenie 
ma powstać droga czy jakiekolwiek za-
budowania. Stanowiska archeologiczne 
ciągną się od granic woj. łódzkiego aż 
do tzw. Węzła Konotopa. Czyli w miej-
scach, gdzie będzie miała przebieg au-
tostrada A2.

HK: Czy wykopaliska na terenie po-
wiatu grodziskiego są prowadzone 
obecnie tylko w Tłustym?

AW: Nie, ale tu są największe. Kopiemy 
też w Żukowie, Adamowie, Kotowicach 
i Izdebnie. W tym miejscu, gdzie teraz 
jesteśmy, będzie się znajdował w przy-
szłości duży węzeł drogowy. Dlatego 
nasze działania obejmują w Tłustym 
ok. 8 ha.

HK: Czy to pierwsze Pana wykopali-
ska w tych miejscach?

AW: W 1976 r. już tu byłem i prowadziłem 
wstępne badania, a projekt autostrady 
w tym miejscu istnieje od około 30 lat.

HK: Skąd wiadomo, że akurat tu 
można coś znaleźć ciekawego?

AW: Każde wykopaliska są poprzedza-
ne wieloletnimi badaniami odkrywko-
wymi i naukowymi. Na podstawie tych 
badań wiedzieliśmy, że tu znajdziemy 
ciekawe znaleziska. Zresztą cały ten 
obszar znany jest archeologom od daw-
na.
HK: Z takich właśnie poszukiwań 
pochodzą przedmioty wystawiane 
w Muzeum Hutnictwa w Pruszko-
wie?

AW: No właśnie, choćby to. Przed 30-
tu laty dokonaliśmy tu nieco ciekawych 
odkryć. Dziś wracamy, by szukać na 
jeszcze większym terenie.

HK: Czy natrafiliście na jakąś arche-
ologiczną sensację?

AW: Na razie nie. Są ciekawe ślady 
osadnictwa z przełomu III i IV wieku 
naszej ery. Ale są i takie, które pochodzą 
z IV w. p.n.e. Znajdujemy całe osady, 
w których odnajdujemy różne przed-
mioty pozwalające nam poznać życie 

ludzi, którzy tu niegdyś żyli. Najmłod-
sze znaleziska pochodzą z XI/XII w. 

HK: Czy to są znowu osady typowo 
hutnicze?

AW: Nie, nie tylko. To dawna osada, 
w której mieszkali ludzie o różnych 
profesjach. Znajdujemy wyroby z bur-
sztynu, wapienniki no i także piece 
hutnicze, tzw. dymarki. Ale ta osada 
była niemal samowystarczalna. Pro-
dukowano tu prawie wszystko, co było 
wówczas niezbędne do życia.
HK: Czy są jakieś ślady, mówiące 
o kontaktach z innymi narodami?
AW: Tak. Najwięcej znalezisk tego 
typu pochodzi, szeroko ujmując, 
z czasów rzymskich. Na Mazow-
szu gościli wędrowcy czy wojow-
nicy z tamtych terenów, od których 
czy to kupowano, czy nabywano 
w formie wymiany handlowej różne 
rzeczy, których tu nie znano. Ale wy-
kopujemy też pewne przedmioty nawet 
z czasów pradziejowych, choćby z epo-
ki kamiennej.

HK: Czyli od epoki kamiennej na 
tych samych miejscach powstawały 
przez wieki kolejne osady?

AW: Często tak właśnie jest. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę fakt poło-
żenia tych osad, które usadawiały 

się w pobliżu dużych rzek zapew-
niających stały dostęp do wody pit-
nej, obszarów leśnych obfitujących 
w zwierzynę.

HK: Jak długo jeszcze potrwają tu 
prace archeologiczne?

AW:  Zapewne jeszcze rok, albo i nie-
co dłużej.

HK: Kiedy będziemy mogli oglą-
dać te znaleziska i gdzie?

AW: Prace badawcze potrwają przy-
najmniej dwa lata. Potem część 
z tych znalezisk będzie wystawiona 
w Muzeum Archeologicznym w War-
szawie.

HK: Czy nie uważa Pan, że choćby 

niewielka część tych zabytków mo-
głaby być eksponowana w Grodzi-
sku Mazowieckim? Mimo, że nie 
ma tu muzeum, ale jest nowoczes-
ne Centrum Kultury, w którego 
pomieszczeniach można by chyba 
urządzić niewielką wystawę.

AW: Nie widzę żadnych przeszkód. 
Jeśli tutejszy samorząd zwróci się do 
Mazowieckiego Konserwatora Zabyt-
ków w tej sprawie, to można liczyć na 
realizację takiego pomysłu. Kwestia 
dogadania się, nic więcej.

HK: Kto finansuje te wykopaliska?

AW: Pieniądze pochodzą z budżetu 
państwa czyli od Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Na terenach, przez które już niedługo będzie przebiegała autostrada A2, prowadzone są 

badania archeologiczne.

Hanna Kozarzewska

Ratujmy zabytki: wykopaliska

Grupa badaczy w trakcie pracy. Czy znajdà coÊ ciekawego?

R E K L A M A
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Zapraszamy do naszych sklepów:Zapraszamy 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

Jesienna Promocja  do 25.10.2008Jesienna Promocja  do 25.10.2008

PSS PRUSZKÓWPSS PRUSZKÓW

Szynka wiejskaSzynka wiejska

Kiełbasa głogowskaKiełbasa głogowska
Kiełbasa podwawelskaKiełbasa podwawelska

Kefi r 400g.Kefi r 400g.

Twaróg Mazurski SmakTwaróg Mazurski Smak
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Aktywni

Marcin Dyoniziak

Trasę staraliśmy się dobrać w ten 
sposób aby można było jechać 
w większości po leśnych dróżkach lub 
innych miejscach o miłym przyrodni-
czym klimacie z dala od samochodów. 
Asfaltem jedzie się w nielicznych mo-
mentach w stronę Czerska, a w drodze 
powrotnej ten rodzaj nawierzchni bę-
dzie praktycznie cały czas, ponieważ 
może zrobić się już późno, a wtedy za-
leżeć nam będzie na szybkim powrocie 
do domu. Podczas wyprawy mija się 
miejsca, w których można przerwać 
podróż i wrócić koleją. Tyle tytułem 
wstępu, naszą kolejną wyprawę czas 
zacząć.

Naszą podróż rozpoczynamy 
tradycyjnie w Pruszkowie 
z placu Jana Pawła II.
Z placu Jana Pawła II kieru-

jemy się na południowy wschód aż do 
Komorowa i Nowej Wsi, gdzie dokona-
my pierwszego zjazdu w leśne dróżki. 
Dość spokojną ścieżką, którą można się 
tam dostać, wydaje się droga wzdłuż 
torów kolejki WKD. Przy przystanku 
osobowym kolejki WKD Nowa Wieś 
Warszawska, skręcamy w lewo w ulicę 
Główną, przy szkole odbijamy w szutro-
wą drogę w prawo i jedziemy nią do mo-
mentu przecięcia z asfaltową trasą Nowa 
Wieś-Strzeniówka. W tym momencie 

Lasami do Czerska

Pewnego wrześniowego poranka grupa trzech rowerzystów z Pruszkowa i okolic postanowiła wybrać się do Zamku Książąt 

Mazowieckich w Czersku. Trasa wycieczki bardzo nam się spodobała, więc postanowiliśmy ją opisać. Wyprawa ta nie należy do 

najłatwiejszych, więc Ci dla których rowerowanie to tylko niedzielna przygoda powinni ją rozłożyć na co najmniej dwa etapy.

powinniśmy już rozejrzeć się w poszu-
kiwaniu czerwonego szlaku, którym 
będziemy jechać przez spore fragmenty 
opisywanej wyprawy. W tym miejscu 
szlak ten prowadzi przez dość gęsty las. 
Oczywiście mimo oznakowania szlaku 
nie trudno go tutaj zgubić. Naszej ro-
werowej ekipie przydarzyło się to kilka 
razy. Po wyjechaniu z lasu kierujemy 
się na południowy-wschód. Po przeje-
chaniu obok centrum handlowego Ma-
ximus przechodzimy pasami przez trasę 
katowicką i kierujemy się przez krótki 
odcinek na północny-wschód, gdzie 
niebawem powinniśmy z powrotem spo-
strzec czerwone oznakowanie szlaku. 
Wjeżdżamy do kolejnego lasu, który 
naszym zdaniem jest bardziej uroz-
maicony od poprzedniego, ze względu 
na częstsze występowanie trawiastych 
polanek oraz wzniesień. Przejeżdżając 
przez ten las byliśmy zaskoczeni, gdy 
naszym oczom ukazało się osiedle bu-
dowane w samym centrum lasu! No ale 
cóż, takie rzeczy to tylko w XXI wieku... 
Jedziemy dalej czerwonym szlakiem aż 
do Kuleszówki. Następnie kierujemy 
się do Woli Głoskowskiej, gdzie skrę-
camy w prawo na Głosków. Po drodze 
będzie okazja do odwiedzenia jednego 
z waypointow, którym jest cmentarz 
wojenny, znajdujący się po prawej stro-
nie drogi. W Głoskowie kierujemy się 
w stronę kościoła. Po dojechaniu do 
torów kolejki wąskotorowej skręcamy 

w prawo i jedziemy przy torach, kierując 
się na peron Runów, gdzie będzie pierw-
szy odpoczynek. W jego okolicy jest 
miejsce ogniskowe, wiaty i ławki. Do-
datkowo, jeśli będziemy mieli szczęście, 
odpoczynek umili nam przejeżdżająca 
tamtędy kolejka. Naszą podróż kontynu-
ujemy czerwonym szlakiem i jedziemy 
tak aż do Zalesia Górnego, mijając po 
drodze leśny Rezerwat Biele Chojnow-
skie. Na terenie tego rezerwatu znajduje 
się kolejny cmentarz wojskowy. W Zale-
siu kierujemy się drogą na północ, jeśli 
mamy chęć, możemy odwiedzić kolej-
ny cmentarz wojenny znajdujący się po 
lewej stronie drogi. Przejeżdżamy tory 
kolejowe na pierwszym napotkanym 
przejeździe. W tym miejscu naszym 
oczom powinien ukazać się nam ładny 
zalew w Zalesiu. Po przejechaniu rzeki 
Czarnej możemy jechać z powrotem na 
południe, po czym skręcić w niebieski 
szlak, którym pojedziemy do Słomczy-
na. Szlak ten jest dość ciekawy, gdyż 
dynamicznie się zawija a to na lewo, 
a to na prawo. Ze Słomczyna kierujemy 
się żółtym szlakiem przez Cieciszew do 
wału przeciw powodziowego. Fragment 
ten biegnie przez sady jabłkowe, których 
w tamtej okolicy mnóstwo ze względu 
na żyzne gleby, które pozostawiła pły-
nąca niegdyś tamtędy Wisła. Wałem 
nadwiślanym jedziemy aż do samej 
Góry Kalwarii, podziwiając przy tym 
przepiękny krajobraz największej rzeki 

w Polsce. W Górze Kalwarii trzymamy 
się najpierw żółtego, potem czerwonego, 
a następnie zielonego szlaku. Ten ostatni 
zaprowadzi nas do Czerska. W Czersku, 
moim zdaniem, bardzo trudno znaleźć 
drogę do zamku. Należy tam wjechać 
przez bramę kościoła. Wstęp do Zamku 
jest płatny, ale mając nadzieję że pienią-
dze te idą na renowację budowli śmiało 
wjeżdżamy do środka. W samym zamku 
do odwiedzenia mamy dwie wieże, Wie-
żę Południową i Wieżę Bramną. Trzecia 
wieża – Wieża Zachodnia, jest niestety 
wyłączona ze zwiedzania ze względu 
na kiepski stan techniczny. W wieży 
zwanej Południową, znajdowało się 
kiedyś wiezienie, do którego jedynym 
wejściem było wejście z góry wieży. 
W Zamku można też natrafić na impre-

zę rycerską. Odbywa się ona zazwyczaj 
w Europejskie Dni Dziedzictwa. Z za-
mku wracamy już najkrótszą możliwą 
drogą. Prowadzi ona przez miejscowo-
ści: Szpruch, Wincentów, Czaplinek, So-
bików, Gabryelin, w Wągrodnie w pra-
wo na Piskórkę, Pęchery. W Pęcherach 
odbijamy przez las do Głoskowa, skąd 
udajemy się dalej przez Łazy i Nadarzyn 
do Pruszkowa.

Pomimo że po powrocie czułem się zmę-
czony, to mimo wszystko z ochotą prze-
jechałbym tą trasę jeszcze raz. Warto 
wyjechać odpowiednio wcześniej, aby 
móc czerpać wiele przyjemności z jazdy 
rowerem, a także z obcowania z prze-
pięknym mazowieckim krajobrazem.

Wyprawy Rowerowe Waypoint Game 2008
Wyprawa 11 • Stopieƒ trudnoÊci: 8 • Dystans: ok. 90 km

Trasa: Pruszków - Nowa WieÊ - Magdalenka - Kuleszówka - Głosków - Zalesie Górne -Słomczyn - Cieciszew - Podł´cze - Góra 
Kalwaria  -    Czersk - Czaplinek - Czachówek - Wàgrodno - Piskórka - Głosków – Łazy - Nadarzyn - Strzeniówka - Nowa WieÊ – Pruszków

Lato się skończyło, a wraz z nim dobiega 
końca cykl wypraw rowerowych Way-
pointgame. Jednak to nie nadejście jesie-
ni sprawia, że wyprawy znikają ze stron 
WPR. Przez prawie rok od czasu ich 
pierwszej publikacji nie otrzymaliśmy 
od Was ani jednego maila, a na żadnym 
z pruszkowskich forów internetowych 
nie pojawił się ani jeden komentarz na 
temat naszych propozycji. Pozwala to 

przypuszczać, że również zamknięcie 
cyklu przejdzie niezauważenie. Natural-
nie, wyprawy nie przestaną powstawać. 
Nadal będziemy zbierać informacje, 
przejeżdżać tysiące kilometrów w słoń-
cu i w deszczu, robić setki zdjęć i spę-
dzać długie godziny przy komputerze. 
Teksty te będą dostępne na interneto-
wych stronach Waypointgame, albo po 
prostu wędrować do szuflady.  

Dziękuję  Redaktorowi Naczelnemu 
Bolo Skoczylasowi za karkołomną decy-
zję o rozpoczęciu publikacji artykułów 
oraz wspieranie w chwilach zwątpienia. 
Wszystkich zaś Czytelników zapraszam 
do przeczytania ostatniej już, jedenastej 
wyprawy spisanej, cóż za przewrotność 
losu, przez debiutującego autora :)
Do zobaczenia na trasie, 
Mirosław Szczepański (zerozeroseven)

Po˝egnanie z Wyprawami Waypointgame
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Barbara Czwarno – Przybylska: Znam  Pana 
już od dłuższego czasu i wiem, że zawodo-
wo związany był Pan z poligrafią, grafiką 
i plastyką. Chciałabym przybliżyć Pana 
osobę jako poligrafa zamiłowanego w gra-
fice artystycznej i użytkowej, miłośnika 
książek i człowieka o wielu pasjach.
Proszę mi powiedzieć, jak zaczęła się Pana 
przygoda z książką?
 
Ireneusz Wierzbowicz: W dzieciństwie 
miałem duże problemy z czytaniem. By-
łem wtedy uczniem trzeciej klasy szkoły 
powszechnej, a kalendarz wskazywał na 
lata trzydzieste XX wieku. Wówczas moja 
wychowawczyni poleciła mi przeczyta-
nie książki pt.: „Cudowna podróż“ - Klary 
Lagerlöf. Książka tak mnie zainteresowała 
(a muszę nadmienić, że była naprawdę 
dużego formatu), że pojawiła się u mnie 
ogromna chęć do dalszego samodzielnego 
czytania na głos.

B.Cz.P.: Czy wówczas korzystał Pan ze zbio-
rów zgromadzonych w domowej bibliotece, 
czy   zdobywał książki z innych źródeł?

I.W.: Wypożyczałem  z biblioteki szkolnej, 
a także sięgałem po książki rodziców. 
Wśród  nich znalazły się dzieła polskich 
i angielskich autorów.

B.Cz.P.: Skoro wspomniał Pan o bibliotece 
szkolnej z pierwszych lat Pana nauki, to bar-
dzo proszę o kilka słów na jej temat.

I.W.: Księgozbiór w mojej szkole, tak jak 
i obecnie, ustawiony był na regałach, ale nie 
było tzw. wolnego dostępu do półek. Pamię-
tam, że często korzystałem z katalogów bi-
bliotecznych, które tworzyły spięte ze sobą 
kartki z nazwiskami autorów i tytułami 
książek. Co najmniej raz w tygodniu odwie-
dzałem wypożyczalnię.

B.Cz.P: Znamy już Pana zainteresowania 
wieku dziecięcego, a kiedy zaciekawiła 
Pana grafika?

I.W.: Czytając młodzieżowe książki, zwró-
ciłem uwagę na zamieszczane w nich ładne 
ilustracje  związane z treścią. Mój wujek był 
grafikiem i wykonywał wiele projektów. 
Siedziałem więc obok niego i z zapartym 
tchem (nawet do późnych godzin nocnych) 
przyglądałem się jak pracuje.

B.Cz.P.: Próbował Pan sam ilustrować 
książki?

I.W.:  Nie, takich ilustracji nie robiłem. Uwa-
żałem, że nie potrafię, ale nieustannie my-
ślałem o rysunku. Praca mojego wujka tak 
mi się spodobała, że postanowiłem zostać 
grafikiem.

B.Cz.P.: Rozumiem, że myślał Pan o odpo-
wiedniej szkole rozwijającej artystycznie?

I.W.: Tak. Było to  Państwowe Gimnazjum 
Graficzne im. Józefa Piłsudskiego w War-
szawie.

B.Cz.P.:  Potem uczył się Pan w innych szko-
łach. Jakie one były i czy wiązały się z Pana  
dotychczasowymi zainteresowaniami?

I.W.:  Kolejną szkołą było  Technikum  Po-
ligraficzne w Warszawie, w którym  pogłę-
biłem swoje poligraficzne wiadomości. Na-
stępnie ukończyłem  Studium Redaktorskie 
przy Zespole Szkół  Poligraficznych w War-
szawie, które wymagało co najmniej pięciu 
lat praktyki w drukarni.

B.Cz.P.: Przygoda z książką trwała, przygo-
da z grafiką rozwijała się, ugruntowywała 
się także wiedza poligraficzna – czy szukał 
Pan jeszcze innych umiejętności, nowej 
wiedzy?

I.W.: Zapisałem się do studium kultury pla-
stycznej, w którym wykładano wiele przed-
miotów  takich jak: grafika, rzeźba, ma-
larstwo, historia sztuki. Jako ciekawostkę 
dodam, że byłem  studentem historii sztuki 
Uniwersytetu Powszechnego w Warszawie.

B.Cz.P.: Z pewnością miał Pan swoich ulu-

Barbara Czwarno – Przybylska
bionych profesorów?

I.W.:  Do najbardziej cenionych przeze mnie 
należał Aleksander Sołtan – jeden z najlep-
szych  grafików polskich. Z tym profesorem 
byłem związany do końca jego życia. Regu-
larnie odwiedzałem go przez wiele lat, dużo 
się od niego nauczyłem. Inną profesorką 
grafiki, którą szczególnie zapamiętałem, 
była p. Surałło. Malarstwa i rysunku uczył 
mnie wybitny profesor  Stanisław Sheyball.

B.Cz.P.: Miał Pan bardzo dobre  przygoto-
wanie zawodowe, jak więc pracowało się 
Panu w drukarni warszawskiej?

I.W.:  Pierwszą w której pracowałem była, 
drukarnia wklęsłodrukowa „Życia  Warsza-
wy“ (na przełomie lat 40 – tych i 50 - tych ). 
Potem  najbardziej na  mojej drodze zawo-
dowej i życiowej  zaważyła praca w „Domu 
Słowa Polskiego“. Kiedyś to była jedna 
z  największych drukarni w Warszawie. 
Pracę w niej rozpocząłem jako montażysta 
offsetowy, a w połowie lat osiemdziesiątych 
zakończyłem na  stanowisku zakładowego 
plastyka.

B.Cz.P.: Czy aktywnie pracując, nadal miał 
Pan czas na lekturę książek?

I.W.: Owszem, czytałem książki, szczegól-
nie wybrałem sobie dwie dziedziny wiedzy. 
Jedna to filozofia, a druga - historia staro-
żytna. I tu również ciekawostka, mój zbiór 
książek z historii
powszechnej zawierał piękne ilustracje, 
dotyczące starożytnego Egiptu, Asyrii, Su-
meru.

B.Cz.P.: Panie Ireneuszu, mając tak ogrom-
ne  zdolności, w tym plastyczne, czy przy  
okazji nie  pojawiły się  także zdolności li-
terackie?

I.W.: Zgadza się , pojawiły i to przez przy-
padek. Kolega redaktor zaproponował mi 
napisanie   reportażu z wycieczki  do Bia-
łowieży. Spodobało się i od tego momentu 
zacząłem pisać felietony,  przeprowadzałem 
wywiady, aż wreszcie czas przyszedł  na 

“A wszystko zacz´ło si´ od ksià˝ki...”     

pisanie wierszy. Moja twórczość zamiesz-
czana była w miesięczniku „Formy”. Przy 
okazji dodam, że samodzielnie wykonywa-
łem  grafikę do tego pisma.

B.Cz.P.: Wspominał Pan swoich pedago-
gów, czy dla innych Pan także był nauczy-
cielem?

I.W.: Przez kilka miesięcy byłem instrukto-
rem dla studentów z Sudanu, Egiptu i Etio-
pii. Pomagałem im w zrozumieniu naszej 
polskiej produkcji książki. W listopadzie 
2007 roku miałem dwa  spotkania z ucznia-
mi  Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie 
im. Kornela Makuszyńskiego. W bibliotece 
szkolnej dzieciom z klasy IIId i z klasy IVc 
opowiadałem, jak powstaje druk. Tematem  
spotkań było hasło „Od litery do książki“. 
Z przyjemnością stwierdzam, że uczniowie 
z dużym zainteresowaniem wysłuchali mo-
ich prelekcji. Zadawali mi przemyślane py-
tania i z ciekawością oglądali przygotowane 
eksponaty.

B.Cz.P.: Jest Pan obecnie na emeryturze, 
czy nadal jest Pan wierny swoim zaintere-
sowaniom z młodości?

WYWIAD: Rozmowa z Ireneuszem Wierzbowiczem poligrafem, redaktorem technicznym, plastykiem – mieszkaƒcem Piastowa.

I.W.: Tak, próbowałem różnych technik ar-
tystycznych. Malowałem akwarelą, olejem, 
pastelami, robiłem wiele projektów grafiki 
użytkowej i ex librisu. Nadal  piszę wier-
sze, zaglądam do książek z wielu dziedzin. 
Śmiało mogę powiedzieć, że emerytura nie 
jest czasem straconym. Będąc  na emerytu-
rze, można zrobić coś dobrego, a przy oka-
zji odkrywać  w drugim człowieku to, co 
w nim najważniejsze.

B.Cz.P.:  Wiem, że  jest Pan też harcerzem.

I.W.:  Od 1937 roku związany jestem ze  
Związkiem Harcerstwa Polskiego. W czasie 
okupacji  niemieckiej  działałem  w  Szarych 
Szeregach. Do czynnego życia harcerskie-
go powróciłem w 1945 roku. Również  na 
emeryturze poświęciłem harcerstwu wie-
le wolnego czasu. W Piastowie wspólnie 
z innymi druhami urządziłem Harcerską 
Izbę Pamięci. Z okazji świąt patriotycznych  
i religijnych  wykonywałem  prace graficzne 
oraz wystawy. Wraz  z kolegami harcerzami 
spotykam się z  młodzieżą, opowiadając  jej 
o historii harcerstwa i Polski. Wspominam 
ludzi zasłużonych dla Piastowa, aby mło-
dzież miała dobre wzorce do naśladowania. 

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

R E K L A M A

Ireneusz Wierzbowicz.     Fot. B.Czwarno-Przybylska



dokumentacja  drugiej pielgrzymki, 
a  wydanie VII i VIII Pielgrzymki  
zamyka ten niezwykły cykl wydaw-
niczy. W 2002 roku w Krakowie, na 
zakończenie ostatniej pielgrzymki, 
Jan Paweł II  powiedział: „Tak wielu 
mnie oczekiwało, tak wielu pragnęło 

się ze mną spotkać. 
Nie wszystkim było 
to dane. Może za na-
stępnym razem…” 
Polskie Radio , wy-
dając monografię 
nauczania Jana Pa-
wła II, zrealizowało 
jednocześnie własną 
powinność, prze-
kazując odbiorcom 
spuściznę narodową 

oraz pragnienie Papieża, umożliwia-
jąc bezpośrednie spotkanie z Jego 
słowem. 

“Hubert Urbański fantastycznie prowadził spotkanie pomagając przełamywać nieśmiałość 

najmłodszych. Super (..) tańce, które na moich dzieciach zrobiły ogromne wrażenie...” ,”Fantas-

tyczna atmosfera, szczytny cel spotkania, wspaniała zabawa, niesamowite pomysły na pytania...” 

,”Moje dziecko było tak podekscytowane grą w Mili-onerach i swoją nagrodą, że aż łza mi się w oku 

kręci z radości...” - takie opinie pojawiły się na stronie Stowarzyszenia MOŻESZ (www.mozesz.org), 

które zorganizowało kolejne spotkanie z cyklu “Ciastko z bajką” - tym razem z udziałem Huberta 

Urbańskiego. 

www.gazetawpr.pl • Wpr40 • 17 Paêdziernika 2008 INFORMATOR KULTURALNY • 17

Kultura

BRWINÓW
„Targ Przydasiów” w Brwinowie

26 października (niedziela) w Parku 
Miejskim w Brwinowie odbędzie się 
„Targ Przydasiów”. Jeżeli chcesz wy-
mienić, kupić, sprzedać, podarować lub 
obejrzeć rzeczy, które dla jednych są już 
nie potrzebne, a dla innych mogą oka-
zać się skarbem, to miejsce jest właśnie 
dla Ciebie. Start godz. 10.00 do 14.00.

PIASTÓW
Wernisa˝ wystawy Mieczysława 
J´drzejewskiego w Piastowie

24 października (piątek) o godz. 18.00 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Piasto-
wie przy ul. Warszawskiej 24, odbędzie 
się wernisaż rysunku i malarstwa Mie-
czysława Jędrzejewskiego. Na wysta-
wie zaprezentowane zostaną prace wy-
konane w technice pasteli oraz obrazy 
olejne.

NADARZYN
Z cyklu „Jazz w NOK”

Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza 
19 października (niedziela) na koncert 
Ewy Urygi Gospel. Ewa Uryga należy 
do elity polskich wokalistek. Dotych-
czas nagrała pięć płyt: „The colours of 
soul”, „Running for my life”, „Ballads 
for Ella” „This music touches my soul” 
oraz „I’ll trust You Lord”. Współpra-
cowała m.in. z Włodzimierzem Nahor-
nym, Markiem Bałatą, Lorą Szafran, 
Mieczysławem Szcześniakiem, Anną 
Marią Jopek, Piotrem Baronem, Mar-
kiem Napiórkowskim. Start godz.19.00. 
Wstęp wolny.

NADARZYN
Z cyklu „Teatrzyk w walizce”

26 października (niedziela) o godz. 
16.00 w Nadarzyńskim Ośrodku Kul-
tury odbędzie się przedstawienie dla 
dzieci “Ferdynand Wspaniały” według 
Ludwika Jerzego Kerna. Przedsta-
wienie prezentuje zabawne przygody 
niezwykle uzdolnionego psa o imieniu 
Ferdynand, który nie dość, że potra-
fi mówić to jeszcze chodzić na dwóch 
tylnych łapach. Występują: Mikołaj 
Klimek, Karol Stępkowski, Ireneusz 
Dydliński. Więcej na www.nok.pl

PRUSZKÓW
Dzieƒ Historii Kultury Bułgarskiej

17 października (piątek) w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Pruszkowie od-
będzie się impreza z cyklu „Historia i 
Kultura krajów Unii Europejskiej”, do-
tycząca Bułgarii. W programie znajdują 
się: projekcja filmów dokumentalnych 
w reż. Bożydara Sławowa: „Egzarcha 
Stefan”, „Polskie Ślady w Bulgarii”, 
„Magia Rodopo” oraz wystawa foto-
graficzna reprezentanta Bułgarskiego 
Związku Fotografików – Iwa Hadżimi-
szewa. Start godz. 17.00

Hubert Urbaƒski z dzieçmi.     Fot. Piotr R´dziak

PRUSZKÓW
Koncert w Muzeum 

W piątek 24 października w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckie-
go w Pruszkowie o godzinie 19.00 od-
będzie się koncert z cyklu „Podróż do 
Lwowa”. Cykl ten jest formą muzycz-
nej opowieści, w której przedstawiona 
jest historia miasta. Tym razem wystąpi 
kwartet smyczkowy Klassik-Modern, 
w programie: Haydn, Prokofiew, Sko-
ryk. Cena biletu: 12zł. Serdecznie za-
praszamy. 

O˚ARÓW MAZOWIECKI
V Bieg Po˝egnanie Wakacji

W sobotę 18 października w Ożarowie 
Mazowieckim odbędzie się V edycja 
biegania na „Pożegnanie Wakacji.” Im-
preza połączona będzie z uroczystym 
przekazaniem do użytku nowego obiek-
tu sportowego powstałego na terenie 
SM Ożarów. W programie przewidzia-
ne są również występ młodzieżowej 
orkiestry dętej z Suchowoli, dyskoteka 
oraz wieczorna zabawa „na dechach”. 
Start godz. 11.00

MILANÓWEK

18 października (sobota) o godz. 18.00, 
w Centrum Kultury i Promocji w Mila-
nówku odbędzie się w ramach projektu - 
Europejskie spotkanie muzyczne - Cho-
pin w Milanówku – koncert „F. Chopin. 
Pieśni bez słów”. Skład zespołu: Lena 
Ledoff - fortepian, Janusz Brych - sak-
sofon, fl et, Krzysztof Ciesielski - kontra-
bas.  Serdecznie zapraszamy. 

GRODZISK MAZOWIECKI
Spektakl „Yorick, czyli spowiedê bła-
zna”

28 października (wtorek) o godzinie 
20.00 w grodziskim Centrum Kultury 
odbędzie się spektakl Wiesława Koma-
sy pt. „Yorick, czyli spowiedź błazna”. 
Monodram stworzony został na pod-
stawie postaci błazeńskich z dramatów 
Williama Shakespeare’a. Autor przed-
stawiania próbuje odpowiedzieć m.in. 
na pytania: „Błazen - to bycie wolnym?”, 
„Błazen - to sposób na przetrwanie?”. 
Wiesław Komasa ma w swoim dorob-
ku liczne role w serialach („Egzamin 
z życia”, „Na dobre i na złe”), filmach 
(„Lista Schindlera”) oraz spektaklach 
teatralnych („Śluby Panieńskie”).

GRODZISK MAZOWIECKI
Jazzowa Âroda w Centrum Kultury w 
Grodzisku Mazowieckim

Centrum Kultury w Grodzisku Mazo-
wieckim zaprasza 22 października (śro-
da) – Wojciech Majewski z kompozy-
cjami z płyty „Grechuta” zawierającej 
jazzowe interpretacje kompozycji pol-
skiego piosenkarza i poety. Start godz. 
20.00. w 3CLUB. Bilety w cenie 10 zł 
do nabycia w kasie kina.

informator 
kulturalny
Organizujesz imprezę? Chcesz żebyśmy o niej napisali?

Pisz na adres: kontakt@gazetawpr.pl

Znany z anteny TVN Hubert Urbański 
poprowadził Bajkoturniej, w którym 
sprawdzał m.in. czy dzieci wiedzą, 
co Kopciuszek zgubił podczas balu 
u księcia: komórkę, 10 złotych, karocę 
czy pantofelek? W razie wątpliwości 
można było skorzystać z kół ratun-
kowych, m.in. podpowiedzi licznej 
publiczności, a do wygrania było 500 
i 1000... puzzli firmy TREFL, nato-
miast w finale, przy trzecim pytaniu 
Trivial Persuit Disney - gra, oparta 
na pytaniach i odpowiedziach do-
tyczących postaci z bajek. Pan Hu-

bert był potem narratorem opowieści 
“O śpiącej królewnie” i profesjonalnie 
zaanonsował występy mistrzów tańca 
- także na wózkach. Dzieci i dorośli 
byli pod ogromnym wrażeniem oglą-
dając popisy Joanny Redy i Pawła 
Karpińskiego oraz Patryka Kucia i Ju-
lii Sadkowskiej, którzy są wychowan-
kami szkoły tańca niepełnospraw-
nych “SWING-DUET” z Łomianek. 
Pierwsza para to mistrzowie Polski 
i Europy, medaliści Pucharu Świata. 
Patryk i Julka to dwukrotni medaliści 
Mistrzostw Polski w tańcu na wóz-
kach w grupie duo i klasie promotion, 
oraz tegoroczni zdobywcy Pucharu 

Polski. Swoje niemałe umiejętności 
pokazali też młodzi adepci szkoły 
tańca “DANCE IMPERIUM”, która 
udostępniła swoją siedzibę. Dzieci 
i opiekunów było wyjątkowo dużo, 
a większość mogła spróbować smacz-
nych pączków, które tradycyjnie są 
atrakcją “Ciastka z bajką”. Dochód ze 
spotkania odbywającego się w Dniu 
Papieskim zostanie przekazany fun-
dacji ‘’Dzieło Nowego Tysiąclecia’’, 
która wypłaca stypendia dla uzdol-
nionej młodzieży z ubogich rodzin. 
Warto dodać, że Hubert Urbański zre-
zygnował całkowicie z honorarium za 
swój udział w tym wydarzeniu.

Artur Moczarski

Piastów: Ciastko z bajką

Czyli VII I VIII Pielgrzymka Jana 
Pawła II do Polski na 18 – płytowym 
albumie wydanym w 30 rocznicę 
wyboru  na Stolicę Piotrową Jana 
Pawła II. 

Album zawiera materiały dźwiękowe 
z: VII Pielgrzymki Papieża do Polski 
(5-17 VI 1999 r.), która przebiegała 
pod hasłem „Bóg jest miłością”. Pod-
czas Pielgrzymki  Jan Paweł II odwie-
dził 20 miast, w tym rodzinne Wado-
wice.  Po raz pierwszy przemawiał do 
połączonych izb polskiego Parlamentu 
w obecności przedstawicieli władzy 
wykonawczej, sądowniczej i korpu-
su dyplomatycznego,  oraz materiał 
dźwiękowy z VIII Pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski (16-19 VIII 2002 
r.), podczas której dokonał konsekra-
cji nowej świątyni w Łagiewnikach, 

beatyfikował Szczęsnego Felińskiego, 
ks. Jana Balickiego, s. Sancję Szym-
kowiak i o. Jana Beyzyma. Ostat-
nia, VIII Pielgrzymka Papieża prze-
biegała pod hasłem „Bóg bogaty w 
miłosierdzie”. Wydany przez Polskie 
Radio album zamyka 6-tomową mo-
nografię nauczania Jana 
Pawła II, skierowanego do 
rodaków podczas ośmiu 
pielgrzymek do Ojczyzny 
w latach 1979-2002. Wy-
stąpienia Papieża zostały 
zarejestrowane na 104. 
płytach CD, zebranych w 
albumach płytowych. Tę 
wielką i ważną dokumenta-
cję historyczną rozpoczęto 
w 2004 roku, w 25. roczni-
cę pierwszej papieskiej pielgrzymki 
do Polski. Pierwszy album wyróżnio-
ny został nagrodą TOTUS. W stycz-
niu 2006 roku trafiła do odbiorców 

„MiłoÊç i miłosierdzie”
Piotr Iwicki
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W przypadku rozwiązania 
lub zakończenia sto-
sunku pracy praco-
dawca obowiązany jest 

niezwłocznie wydać Pani świadectwo 
pracy. Powyższy obowiązek wynika 
wprost z art. 97 kodeksu pracy. 

Obowiązek wydania świadectwa pracy 
powstaje niezależnie od przyczyny jego 
ustania, zatem nie ma znaczenia, że to 
Pani złożyła wypowiedzenie. Nawet 
gdyby stosunek pracy został rozwiązany 
z Pani winy (np. naruszenie przez Panią 
obowiązków pracowniczych) to i tak 
dokument ten powinien być Pani wyda-
ny, i to niezwłocznie. 

Obowiązek ten powstaje dopiero 
w chwili ustania stosunku pracy, 
a więc w przypadku wypowiedzenia 
umowy o pracę - dopiero z upływem 

okresu wypowiedzenia, nie zaś 
w chwili złożenia przez pracodawcę 
lub pracownika oświadczenia 
o wypowiedzeniu umowy. 

Również pracownik nie może żądać 
wydania mu świadectwa pracy przed 
ustaniem stosunku pracy, np. przed 
upływem okresu wypowiedze-
nia. Jeżeli zatem jeszcze trwa okres 
wypowiedzenia, to niestety nie może 
się Pani skutecznie domagać wydania 
świadectwa pracy, nawet jeżeli potenc-
jalni nowi pracodawcy domagają się od 
Pani okazania tego dokumentu.

Obowiązek wydania świadectwa pracy 
ma charakter bezwarunkowy, nie jest 
zależny, ani od woli pracodawcy, ani też 
od wystąpienia przez pracownika z ja-
kimkolwiek wnioskiem, czy też prośbą 
o jego wydanie. Pracodawca nie może 
zatem uzależniać wydania świadectwa 
pracy od jakiegokolwiek działania ze 
strony pracownika. 

Jedyny wyjątek od obowiązku wyda-
nia świadectwa pracy wynika z art. 97 

Niedawno wypowiedziałam umowę o pracę. Mojego pracodawcę raczej nie ucieszyła ta wiadomość do tego 

stopnia, że odmówił mi wydania świadectwa pracy. Na wszystkich rozmowach rekrutacyjnych jestem py-

tana o świadectwo z byłej pracy. Czy mogę przymusić mojego byłego pracodawcę do wydania mi tego doku-

mentu? Czy da coś poinformowanie Inspekcji Pracy o całej tej sytuacji? - pyta czytelniczka Wpr

Paweł Michewicz 
Ekspert Prawny Wpr

§ 1 (1) kodeksu pracy. W przypadku 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
o pracę z pracownikiem, z którym 
dotychczasowy pracodawca nawiązuje 
kolejną umowę o pracę bezpośrednio po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzed-
niej umowy o pracę, pracodawca jest 
zobowiązany wydać pracownikowi 
świadectwo pracy tylko na jego żądanie. 
Taka sytuacja jednak nie ma miejsca 
w Pani przypadku. 

Jeżeli pracodawca będzie nadal 
odmawiał Pani wydania świadectwa 
pracy, to proszę go poinformować, 
że będzie Pani przysługiwało wobec 
niego roszczenie o naprawienie sz-
kody wyrządzonej wskutek niewydania 
w terminie lub wydania niewłaściwego 
świadectwa pracy (art. 99 § 1 kodeksu 
pracy). Odszkodowanie to przysługuje 
w wysokości wynagrodzenia za czas 
pozostawania bez pracy z tego powodu, 
że niewydano Pani świadectwa pracy 
lub wydano niewłaściwe, nie dłuższy 
jednak niż 6 tygodni. Może świadomość 
takiej odpowiedzialności przekona Pani 
byłego pracodawcę. 

Âwiadectwo Pracy

Przepisy zawierają szereg ograniczeń i na-
kazów dotyczących nazwy i firmy przed-
siębiorcy, a więc nie pozwalają na pełną 
dowolność w ich doborze. Można jednak 
wskazać na pewne ogólne zasady dotyczą-
ce nazw i firm przedsiębiorców, które mają 
zastosowanie niezależnie od formy praw-
nej, w jakiej działa przedsiębiorca.
Nazwa przedsiębiorcy nie powinna wpro-
wadzać w błąd co do rodzaju wykonywanej 
działalności, jej obszaru itp. Tak więc oso-
ba prowadząca indywidualnie np. zakład 
fryzjerski nie powinna w nazwie używać 
np. sformułowania „zakład szewski”. Nie 
ma natomiast obowiązku wskazywania 
w nazwie czy firmie rodzaju wykonywa-
nej działalności, a zatem nazwa przedsię-
biorcy może być jedynie nazwą fantazyjną 
bez określenia rodzaju działalności.
Wprowadzające w błąd oznaczenie przed-
siębiorstwa stanowi zgodnie z art. 3 ust. 2 
i ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
czyn nieuczciwej konkurencji, jeśli na-
rusza interes innego przedsiębiorcy lub 
klienta. Nie jest więc dopuszczalne takie 
oznaczenie przedsiębiorstwa, które może 
wprowadzić klientów w błąd co do tożsa-

mości przedsiębiorstwa, przez używanie 
firmy, nazwy, godła, skrótu literowego 
lub innego charakterystycznego symbo-
lu wcześniej używanego, zgodnie z pra-
wem, do oznaczenia innego przedsiębior-
stwa. Trzeba zwrócić uwagę, że czynem 
nieuczciwej konkurencji jest tylko takie 
oznaczenie przedsiębiorstwa, które może 
wprowadzić klientów w błąd co do jego 
tożsamości, a więc wywoływać błęd-
ne przekonanie klientów, że jest to samo 
przedsiębiorstwo, co wcześniej używające 
danej nazwy. Jeżeli używanie przez przed-
siębiorcę danej nazwy nie może wywołać 
takiego błędnego przekonania, dozwolone 
jest jej używanie pomimo stosowania jej 
wcześniej przez innego przedsiębiorcę. 
Jest to możliwe, gdy przedsiębiorcy działa-
ją w różnych branżach. Może to także mieć 
miejsce, gdy przedsiębiorcy działają na 
różnych rynkach geograficznych, a więc 
na różnych obszarach.
Użycie w nazwie czy firmie przedsię-
biorcy cudzego nazwiska stanowić może 
naruszenie dóbr osobistych danej osoby 
i podlegać sankcjom cywilnoprawnym na 
podstawie art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. 
Nie dotyczy to powszechnie znanych na-

Przepisy regulujące     
Mam zamiar założyć przedsiębiorstwo zajmujące się usługami 

gastronomicznymi. Czy mogę dowolnie nadać nazwę pod jaką 

będę działał? - pyta przedsiębiorca z Grodziska Maz. 
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Mój znajomy prowadzi warsztat 

samochodowy. Miał niedawno 

niezapowiedzianą wizytę 

inspektorów skarbowych, 

którzy po prostu wparowali 

do jego warsztatu machając 

swoimi legitymacjami 

skarbowymi. Nie mieli nic 

oprócz tych właśnie legitymacji, 

żadnej decyzji, upoważnienia 

czy czegoś takiego. Czy 

inspektorzy mogli zrobić taki 

nalot? Jak się przed tym bronić? 

- pyta mieszkaniec Piastowa

Zasadą dotyczącą kontroli po-
datkowej jest to, że z reguły pro-
wadzona jest ona na podstawie 
wewnętrznego planu kontroli. 

W związku z tym jej wszczęcie 
jest w jakiś sposób przygotowane 
przez organy skarbowe. Wymaga-
ją tego zasadniczo przepisy prawa. 
Zgodnie bowiem z generalną zasa-
dą wyrażoną w przepisie art. 284 § 
1 ordynacji podatkowej wszczęcie kon-
troli podatkowej następuje przez do-

ręczenie kontrolowanemu (osobie go 
reprezentującej) upoważnienia do jej 
przeprowadzenia oraz okazanie legity-
macji służbowej. 

W niektórych przypadkach jednak 
możliwe jest wszczęcie kontroli po-
datkowej na tzw. legitymację. W tym 
trybie do skutecznego wszczęcia kon-
troli wystarczy samo okazanie kontro-
lowanemu legitymacji służbowej przez 
kontrolujących inspektora skarbowego. 
Nie jest wymagane, przynajmniej na 
samym początku, okazywanie upoważ-
nienia do przeprowadzenia kontroli. 
Na późniejszym etapie kontroli podat-
kowej trzeba jednak uzupełnić doku-
mentację kontroli o stosowne upoważ-
nienie do jej przeprowadzenia, zatem 
wejście „na legitymację” może nastąpić 
w przypadku jednej kontroli podatko-
wej w zasadzie tylko raz. 

Ten tryb wszczynania kontroli może 
mieć zastosowanie tylko w przypad-
kach nagłych, gdy nie ma możliwości 
wystąpienia, przygotowania i uzyskania 
upoważnienia do prowadzenia kontroli. 
Dotychczasowe przepisy wskazywały, 
że w tym trybie kontrola podatkowa 
może zostać wszczęta w przypadku, 
gdy okoliczności faktyczne uzasadniają 
niezwłoczne podjęcie kontroli.
Jak pewnie Pan zauważył takie sformu-

łowanie przesłanki wszczynania kon-
troli jest nad wyraz ogólne i nieostre. 
Pozostawia to spore pole do manewru 
organom wszczynającym kontrolę w 
tym trybie. 

Od dnia 1 września 2005 r. ustawo-
dawca nieco doprecyzował przesłan-
ki wszczęcia kontroli w tym trybie. 
Ordynacja podatkowo wskazuje teraz 
jedynie przykładowo na okoliczności, 
które uzasadniają niezwłoczne podję-
cie kontroli podatkowej (art. 284a § 1 
Ordynacji podatkowej). Ma to miejsce 
w szczególności w dwóch przypad-
kach:

1) gdy istnieje ryzyko utraty materiału 

zwisk historycznych, gdyż Sąd Najwyższy 
dopuścił rejestrowanie nazwisk wybit-
nych postaci historycznych jako znaków 
towarowych w wyroku z dnia 12 grudnia 
1997 r., a więc przez analogię należy uznać, 
że dopuszczalne jest ich rejestrowanie jako 
firm lub nazw przedsiębiorców. 
Użycie w nazwie lub firmie przedsiębior-
cy własnego nazwiska jest dozwolone, 
a czasem nakazane (tak w przypadku osób 
fizycznych prowadzących indywidualną 
działalność gospodarczą oraz spółek oso-
bowych). Jednak, zgodnie z art. 6 u.z.n.k., 
jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwi-
skiem przedsiębiorcy może wprowadzić 
klientów w błąd co do tożsamości z innym 
przedsiębiorstwem, które wcześniej uży-
wało podobnego oznaczenia, przedsiębior-
ca ten powinien podjąć środki mające na 
celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowa-
dzenia w błąd osób trzecich. Oznacza to, 
że jeżeli na danym rynku działał uprzednio 
przedsiębiorca o takim samym nazwisku 
używanym w firmie (nazwie) jego przed-
siębiorstwa, to użycie tego samego nazwi-
ska przez innego przedsiębiorcę będzie 
możliwe tylko, jeśli nie może wprowadzać 
klientów w błąd. Gdy istnieje możliwość 
wprowadzenia klientów w błąd co do toż-
samości przedsiębiorców, konieczne jest 
takie sformułowanie firmy (nazwy), aby 
możliwość tę wykluczyć, np. poprzez do-
danie imienia do nazwiska lub określenie 
wyróżniającej nazwy fantazyjnej. 

   nazwę

Grodzisk Mazowiecki
ul. E. Orzeszkowej 2 a (nad pocztą)
Tel. 022 755 68 39, 0 501 897 920

oferty wielu banków w jednym miejscu
decyzja w 15 minut
kredyty bez zaświadczeń

pożyczki gotówkowe i na spłatę innych kredytów

dowodowego,
2) istnieje uzasadnione prawdopodo-
bieństwo popełnienia przestępstwa 
skarbowego lub wykroczenia skarbo-
wego.

Przesłanki te zostały wymienione w 
sposób przykładowy, zatem możliwa jest 
kontrola podatkowa „na legitymację” 
w innych uzasadnionych sytuacjach. 
Zaistnienie choć jednej z wyżej wy-
mienionych uzasadnia niezwłoczne 
wszczęcie kontroli w tym trybie. 

Niestety nie ma skutecznych środków ochro-
ny przed takimi kontrolami skarbowymi. 

Niezapowiedziana kontrola skarbowa

R E K L A M A



CHRYSLER PACIFICA 2006 56 200 tyś. 
złotych www.mamserwis.pl 

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

FORD MUSTANG 2007 69 tyś. złotych 
www.mamserwis.pl 

JEEP COMMANDER 2006 86 tyś. zł. 
www.mamserwis.pl 

JEEP GRAND CHEROKEE 2006 76 500 tyś. 
złotych www.mamserwis.pl 

JEEP LIBERTY 2006 77 tyś. złotych www.
mamserwis.pl

  Kupię

Antyki wszelkie za gotówkę 0-500-034-552 

Sprzedam

Maszyna do krojenia flaków + kocioł warzelny 
700 litrów 0-509-066-309

Usługi

Budowlane-pełen zakres, remonty, 
doświadczenie, referencje, tel. 0-518-493-643 

Glazura, terakota, panele, gładzie gipsowe, 
zabudowa K/G, malowanie, faktury VAT, tel. 
501-421-812 

Hydrauliczne remonty kotłowni, uprawnienia, 
faktury VAT,  tel.501-550-365

Nowoczesne instalacje sanitarne, ogrzewania 
podłogowe, remonty kotłowni, faktury VAT, 
uprawnienia. 605-264-739

Wykrywacz metali, złota, militariów 022 758-
73-48, www.armand.pl 
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Ogłoszenia

Dam pracę

Cukiernia zatrudni kobiety oraz pomoc cukiernika 
mężczyznę, tel.0-606-200-103 

Do przetwórni warzyw, Dawidy k/Warszawy do 
obierania, produkcji i pakowania. 

Książeczka zdrowia. Tel. 022 720-57-42 wew. 125

Magazyniera i pracownika magazynu do firmy 
spożywczej Dawidy k/Warszawy. 
Tel. 022 720-57-42 wew. 125

Monterów instalacji sanitarnych, okolice Milanówka, 
Grodziska 0-605-417-491

Praca w Jankach k. Warszawy. Pilnie 
poszukujemy osoby do napraw sprzętu: 
* RTV, AGD, * Telefonów komórkowych * Płyt 
głównych w laptopach.
Kontakt: 22 713-81-97, 696-993-864, 696-993-874 
karolina.biernat@partnerpraca.pl 
 

PILNIE! Elektryka, 15kV. 
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE!!! 
Miejsce pracy: Kraśnicza Wola k. Grodziska 
Kontakt: 22 713-81-97 696-993-874, 696-993-864 
karolina.biernat@partnerpraca.pl

Przyjmę panie ekspedientki do cukierni w 
Kawęczynie tel. 668-041-187

Przyjmę panie do układania, pakowania ciast, praca 
na noc tel. 668-041-187, 501-194-653

Ślusarz, mechanik, Grodzisk Maz. 
ul. Żyrardowska 2a, 7-17, telefon kontaktowy 
(22) 724-31-87 

Zatrudnię pracownika ochrony  na teren 
budowy w Ożarowie - 022 695 03 50

Szukam pracy

Do opieki 3-4 godz. dziennie, Brwinów 022 
729-75-74

Kobieta poszukuje pracy dorywczej 
– sprzątanie itp. 608-876-910 Pilnie 

Nieruchomości – sprzedam

140m2 na działce 8500m2 na wsi koło 
Sandomierza tel. 609 691 711 

Budynek pod działalność gospodarczą 120m2 
Jaktorów (lub podejmę współpracę) 0-509-066-309
Działka 916m2 Grodzisk, 0-604-356-520

Działka budowlana 3600m2 Jaktorów 0-509-
066-309; 0-691-348-038

Działka mieszkaniowo-usługowa 1000m2, cena 
300zł/m Płochocin 502-498-039

Działka mieszkaniowo-usługowa 1000m2, cena 
200zł/m Płochocin 502-609-765

Malichy działkę ok. 800m2 tel. 601-939-460

Żółwin 100m2 tel. 601-939-460 działka 
bezpośrednio 

Nieruchomości – kupię

Kupię mieszkanie 3-pok. w Pruszkowie, z widną 
kuchnią, balkonem, w niskim bloku, 0-2 piętro. 
502-858-701

Automoto - sprzedam
  

Części używane, sklep internetowy, 
www.szrotkasacja.pl

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

- pracownicy produkcyjni 
   Grodzisk Mazowiecki, Kanie Helenowskie

- pracownicy magazynowi
   Sokołów, Ożarów Mazowiecki, Pruszków

- pracownicy biurowi

Oferujemy
atrakcyjne warunki zatrudnienia
w duzych międzynarodowych firmach

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

Ogłoszenia drobne od 1 zł za słowo • Reklama od 50 zł • Ogłoszenia w dziale praca od 75 zł • Nakład 30.000 egz. • Zasi´g 13 miejcowoÊci, 3 powiaty

DOMUS
USŁUGI BUDOWLANE

- ocieplanie budynków 
- elewacje zewnętrzne 
- wykańczanie wnętrz 
- wylewki

kontakt: 

500 247 655
518 274 860 

domus2008@wp.pl
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Praca

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

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

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

Dołącz do nowootwieranego sklepu w Jankach, jako:

DORADCA HANDLOWY
nr ref. DH/32

KASJER
nr ref.: KAS/32

PRACOWNIK DZIAŁU 
PRZYJĘCIA TOWARU
nr ref.: PDPT/32

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

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

Więcej informacji na temat firmy pod adresem www.rosinter.pl

Zatrudnimy osoby o szczerym i energicznym usposobieniu  w  nowo 
otwieranej restauracji T.G.I. Friday’s na terenie Centrum 
Handlowego Janki na ul. Mszczonowskiej 3. Poszukujemy: 

barmanek/barmanów
kelnerek/kelnerów
kucharek/kucharzy

Doświadczenie nie jest konieczne - zapewniamy profesjonalne 
szkolenie.

CV prosimy wysyłać w terminie do dnia 31 października 2008    
na adres e-mail:

tgif01@rosinter.pl 

Prosimy o załączenie kontaktowego numeru telefonu.

Biuro Reklamy Wpr:  Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60,   Tel. (022) 728 18 64,   e-mail: ogloszenia@gazetawpr.pl

poszukuje: 

dziennikarza 
z rejonu Pruszkowa 

informacje i zgłoszenia:

 tel: (022) 724 17 45
lub w siedzibie redakcji:

ul. J.Kilińskiego 8B, 05-825 Grodzisk Maz.
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Sport

Trzy ostatnie spotkania to same świetne mecze w wykonaniu pruszkowskiego Znicza. Najpierw wysokie zwycięstwo u siebie 

z GKP Gorzów WLKP., następnie niespodziewana Victoria w Łęcznej z miejscowym Górnikiem oraz remis na naszym 

obiekcie, przy sztucznym oświetleniu z samym Widzewem Łódź. Dobre wyniki przyczyniły się do awansu na 7. miejsce 

w ligowej tabeli. A pomyśleć, że nie tak dawno byliśmy bliżej jej dołu niż góry. 

Filip Szklarzewski

Wszystko zaczyna wskazywać na to, 
że zmiana trenera w Zniczu wszyst-
kim wyszła na dobre. Zawodnicy mają 
nowego szkoleniowca, dzięki któremu 
wygrywają mecze, a kibice nie przysy-
piają na stadionie tylko oglądają cieka-
we widowisko. Ze spotkania na spotka-
nie Znicz gra coraz lepiej, czego dowo-
dem są wyniki ostatnich trzech kolejek 
klubu ze stadionu przy ul. Bohaterów 
Warszawy 4 (2 zwycięstwa, 1 remis). 
To co wydarzyło się tu 4 października 
na długo zostanie w pamięci kibicom 
zgromadzonym na trybunach. Znicz 
w świetnym stylu rozprawił się z dru-
żyną GKP Gorzów WLKP. pokonując 
ich 4-0 oraz strzelając trzy ostatnie 
gole w...cztery minuty. Gdyby nie sku-
teczność, a raczej jej brak w niektórych 
sytuacjach wynik mógłby być dwu-
cyfrowy. Jak kogoś to nie przekonało 
o lepszej formie Znicza, nie musiał 
długo czekać na kolejny dowód. Już 
cztery dni później zespół z Pruszkowa  
niespodziewanie ograł na wyjeździe 
Górnika Łęczną, zespół który jeszcze 
niedawno występował w Ekstraklasie 
(i który nadal po ciuchu myśli o powro-
cie do niej). Nasz zespół wygrywał już 
0-3 by potem oddać inicjatywę rywalom 
i stracić dwa gole. Znicz tym występem 
zamknął buzie krytykom (w tym mnie), 
którzy jeszcze nie tak dawno wypomi-
nali im nierówną formę. Wszystkie te 
dobre wyniki poszłyby w zapomnienie 
gdyby nasz zespół przegrał ostatni mecz 
z Widzewem. 12 października Znicz ro-

Znicz w pełni blasku

zegrał pierwsze spotkanie na własnym 
stadionie przy sztucznym oświetleniu. 
Na mecz, który zaplanowany był na 
godzinę 18.30 przybyły tłumy kibiców, 
porównywalne do tych co przychodziły 
ponad 10 lat temu na spotkania koszy-
kówki. Przed rozpoczęciem zawodów 
podziękowania kibiców oraz zarządu 
Znicza zostały złożone na ręce prezy-

denta miasta Pruszkowa, który walnie 
przyłożył się do powstania i ciągłego 
rozwoju pruszkowskiego stadionu. 
Również swoją grą odwdzięczyć chcie-
li się zawodnicy, którzy przez większą 
część meczu dominowali na boisku. 
Jeszcze w pierwszej połowie mogliśmy 
(i powinniśmy prowadzić) 1-0, ale pra-
widłowo zdobytego gola przez Adriana 

Paluchowskiego nie uznał arbiter tego 
spotkania. Mimo wielu groźnych sy-
tuacji żadna drużyna nie była w stanie 
zdobyć gola, co nie zmienia faktu, że 
obie jedenastki stworzyły ciekawe wi-
dowisko godnie upamiętniając dzień, 
w którym po raz pierwszy rozbłysły 
wielkie jupitery nad murawą pruszkow-
skiego stadionu.

Wielki futbol w Pruszkowie! Dokładnie 
12 października, w meczu z Widzewem 
po raz pierwszy na naszym stadionie 
swoim światłem oślepiły nas ogromne 
jupitery. Stadion, którego może nam 
zazdrościć większość zespołów z I ligi 
(oraz kilka z Ekstraklasy) oraz godny 
przeciwnik, czterokrotny Mistrz Polski 
Widzew Łódź. Do uczczenia tego świę-
ta w lepszy sposób zabrakło tylko zwy-
cięstwa nad utytułowanym rywalem, 
ale nie narzekajmy. Mamy w końcu 
to czego pragnie każde miasto w tym 
kraju. Jak do tego dołożyć coraz lepsze 
wyniki i co najważniejsze coraz lepsza 
grę naszych zawodników możemy spo-
kojnie, z uśmiechem czekać na kolejne 
mecze na naszym Arena auf Znicz. Nie 
zapominajmy również o innych sukce-
sach naszych Pruszkowian(ek), Anna 
Stachurska z Karate Klub Pruszków 
zdobyła brązowy medal Mistrzostw 
Świata w karate!

Pozycja M P

1. Zagłębie Lubin 14 32

2. Widzew Łódź 14 30

3. Flota Świnoujście 15 28

4. Podbeskidzie B. Biała 15 27

5. Korona Kielce 14 26

6. Wisła Płock  15 24

7. Znicz Pruszków 15 23

8. Górnik Łęczna 14 20

9. GKS Jastrzębie 15 19

10. Odra Opole 15 18

11. Kmita Zabierzów 15 17

12. Stal Stalowa Wola 15 17

13. Motor Lublin 15 16

14. Dolcan Ząbki 15 16

15. Tur Turek 15 16

16. GKP Gorzów Wlkp. 15 15

17. GKS Katowice 15 14

18. Warta Poznań 15 13

TABELA PO 15. KOLEJCE

Co w murawie 

piszczy

Fot. Oskar Kulik

Filip Szklarzewski

WYNIKI 15. KOLEJKI:

Gks Jastrzębie – Kmita Zabierzów    0:2 (0:1)

Tur Turek – Podbeskidzie Bielsko Biała   2:1 (1:0)

Gks Katowice – Stal Stalowa Wola     1:0 (0:0)

Znicz Pruszków – Widzew Łódź     0:0

Wisła Płock – Górnik Łęczna     1:0 (1:0)

Odra Opole – Gkp Gorzów Wlkp.     1:0 (0:0)

Warta Poznań – Dolcan Ząbki     1:2 (0:1)

Motor Lublin – Flota Świnoujście      1:1 (0:0)

Korona Kielce – Zagłębie Lubin     2:2 (0:0) 

Czwartego października zainaugu-
rowała jesienna edycja Grodziskiej 
Amatorskiej Ligi Siatkówki.
GALS podzielony jest na trzy ligi. 
W najwyższej klasie rozgrywek wy-
startowało 8 zespołów :
Corragio Włochy, Apud, Moherowe 
Berety Błonie, Olymp Błonie, Czarny 
Sztylet Tarczyn, Osir Mszczonów, Osir 
Żyrardów oraz Nets Ursus. 
Mistrzowskiego tytułu broni drużyna 
Apudu, która uznawana jest za fawo-
ryta rozgrywek. Osir Mszczonów rów-
nież marzy o mistrzowskiej koronie. 
O czołowe miejsca powinny walczyć 
także drużyny z Błonia oraz Ursusa.
W drugiej lidze zobaczymy : TG Sokół 
Brwinów, Tusk Płochocin, Ósemka 
Pruszków, Praga Team, KGK, Sparta 
Old i Czarni Ożarów Mazowiecki. 
Zespół beniaminka z Pruszkowa jest 

upatrywany jako najmocniejsza ekipa. 
Powalczyć o awans również będzie 
chciała drużyna z Ożarowa, która co 
roku jest bardzo bliska awansu.
Najniższa klasa rozgrywek podzie-
lona jest na dwie grupy. W grupie 
A występują : 18/41 Żółwin, Puma, 
PMKKS Jodełka Podkowa Leśna, 
Sparta 1, Sparta 2, Spartanki. W grupie 
B grają : DeVolley Milanówek, Wrzos 
Międzyborów, GOS Nadarzyn, Jodełka 
2, Sparta 3, Sparta 4.
Faworyt tych rozgrywek upatrywa-
ny jest w zespołach z Nadarzyna, 
Milanówka, Żółwina, Międzyborowa 
oraz w drużynie Pumy.
Wszystkich sympatyków siatkówki 
zapraszamy na mecze rozgrywane 
w grodziskiej hali przy ulicy Westfala 
3a. Dokładny terminarz można znaleźć 
na stronie www.siatkowka-grodzisk.pl.

Siatkówka 
w Grodzisku

Zawodniczka Karate Klub Pruszków 
wystartowała w drużynie z Anna 
Kulczyńską oraz Katarzyną 
Krzywańską. Naszym Paniom do naj-
wyższego stopnia podium zabrakło za-
ledwie 0,2 punktu. 
Nie jest to pierwsze międzynarodowe 
trofeum, aczkolwiek jest to jak na ra-
zie jedyny medal Mistrzostw Świata 
dla klubu z Pruszkowa, który swoją 

działalność rozpoczynał zaledwie 10 
lat temu. 
Już niedługo, bo 22 listopada, każdy 
może stanąć przed okazją zobaczenia 
najlepszych karateków z Mazowsza 
w kolejnej odsłonie turnieju „Mazovia 
Karate Cup”. Więcej informacji na te-
mat turnieju znajdą Państwo na stronie 
internetowej pruszkowskiego klubu 
www.karate.pruszkow.pl

Brąz MŚ karate 
w Pruszkowie!

Wielkim sukcesem zakończyły się dla Polaków XIV 

Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym, które odbyły 

się w dniach 11-12.10.2008 w stolicy Litwy, Wilnie. Nasi 

zawodnicy zdobyli aż 10 krążków. Jeden z nich przypadł 

Annie Stachurskiej, reprezentantce klubu KK Pruszków, która 

w pięknyåm stylu wywalczyła wraz ze swoimi koleżankami 

brązowy medal w kata drużynowym kobiet.

Piłka no˝na
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Po dwóch przekonujących zwycię-
stwach w pierwszych meczach se-
zonu przyszedł czas na pierwszy 
kryzys pruszkowskich koszykarzy. 
Seria trzech porażek zasiała wśród 
zawodników Znicza ziarno niepew-
ności. Bolą porażki, ale jeszcze bar-
dziej przykry może być styl w jakim 
nasi zawodnicy je ponosili. W trzech 
ostatnich spotkaniach przegraliśmy 
łącznie aż 44 punktami. Dla porów-
nania w pierwszych dwóch meczach 
zdobyliśmy o tyle punktów łącznie 
więcej od swoich rywali. Słaba for-
ma Znicza znalazła swoje odzwier-
ciedlenie w ligowej tabeli, zespół 
z Pruszkowa spadł na 12. miejsce. 

Fatalna seria rozpoczęła się w Krośnie, 
gdzie Znicz przegrał 88:62 z miej-
scowym beniaminkiem Delikatesy 
Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 
(ilości sponsorów tytularnych każdy 
zespół może mu pozazdrościć). Zespół, 
w którym pierwsze skrzypce gra Marcin 
Salamonik tak samo jak Znicz wygrał 
swoje dwa pierwsze spotkania (obecnie 
okupuje pierwsze miejsce w ligowej ta-
beli będąc jednym z dwóch zespołów 
w tym sezonie bez porażki). Jak przy-
znaje sam trener pruszkowskiego ze-
społu, Bartłomiej Przylazły przyczyn 

Koszykarze obni˝ajà loty
wysokiej porażki należy doszukiwać 
się w złej dyscyplinie gry zawodników 
w ataku. Z kolei jego vis-a-vis, Mariusz 
Zamirski, który po meczu nie krył za-
dowolenia z końcowego wyniku tłuma-
czył, że ogromne znaczenie dla postawy 
jego zespołu miało poprzednie zwycię-
stwo w Zielonej Górze, po którym za-
wodnicy uwierzyli w swoje umiejętno-
ści. Mimo porażki, swój równy poziom 
zachował Jakub Dłoniak, który zdoby-
wając 17 punktów został najlepszym 
strzelcem naszego zespołu. Cztery 
dni później Znicz po raz kolejny mu-
siał uznać wyższość gospodarzy. Tym 
razem na części pierwsze nasz zespół 
rozłożył Intermarche Zastal Zielona 
Góra wygrywając 87:73. Niezmiennie 
najlepiej wśród naszych zawodników 
zaprezentował się Jakub Dłoniak, któ-
ry tym razem zdobył 21 punktów i był 
najlepiej punktującym zawodnikiem 
całego spotkania. Wszędzie dobrze 
(w tym przypadku źle) ale w domu naj-
lepiej. Na moc tego przysłowia liczyli 
zawodnicy Znicza przed spotkaniem 
z AZS PWSZ OSRiR Kalisz na włas-
nym stadionie. Jak wszyscy dobrze wie-
my, gra w koszykówkę nie jest oparta 
na przysłowiach (i dobrze), a wygrywa 
zespół, który w dniu spotkania jest po 
prostu lepszy. W sobotę 11 paździer-
nika lepsi okazali się być przyjezdni 
z Kalisza i po bardzo zaciętej końców-

ce wygrali 81:77. Znowu na nic zdała 
się ogromny dorobek punktowy Kuby 
Dłoniaka, który zdobywał praktycznie 
co drugi punkt dla Znicza (32 punkty, 
3 asysty). Nie trzeba chyba mówić, że 
został on najlepszym graczem meczu. 
Następną szansę na przełamanie nasi 
zawodnicy będą mieli już w tą sobotę 
w Białymstoku gdzie będziemy grać 

z miejscowym Żubrem. Nasz przyszły 
przeciwnik do tej pory zanotował trzy 
zwycięstwa i dwie porażki. O zdobycz 
punktową będzie na pewno bardzo 
ciężko, zapewne byłoby łatwiej gdyby 
na parkiecie naprzeciw siebie stanęło 
tylko po jednym zawodniku z każdego 
zespołu, od nas zapewne desygnowany 
by był Dłoniak.

Filip Szklarzewski
Pozycja M P

1. MOSiR Krosno 5 10

2. BIG STAR Tychy 5 10

3. Sudety Jelenia Góra 5 8

4. MKS D. Górnicza 5 8

5. Intermarche Zastal Z. Góra 5 8

6. Żubry Białystok  5 8

7. Sokół Łańcut 5 8

8. Sphinx Petrolinvest Łódź 5 8

9. AZS PWSZ OSRiR Kalisz 5 8

10. Polonia 2011 Warszawa 5 7

11. Siarka Tarnobrzeg  5 7

12. Znicz Basket Pruszków 5 7

13. Stal Stalowa Wola 5 7

14. ŁKS AZS AWF Katowice 5 6

15. Resovia Rzeszów 5 5

16. Asseco Prokom II Sopot 5 5

TABELA PO 5. KOLEJCE

WYNIKI 5. KOLEJKI:

MOSiR Krosno – Żubry Białystok  69:64

Znicz Basket Pruszków – AZS PWSZ OSRiR 77:81

Sudety Jelenia G. – Intermarche Zastal Z. Góra  77:71

Asseco Prokom II Sopot – BIG STAR Tychy 63:83

Sokół Łańcut – Stal Stalowa Wola 69:63

Dąbrowa Górnicza – Polonia 2011 Warszawa 74:64

AZS AWF Katowice – ŁKS Sphinx Łódź 70:77

Resovia Rzeszów –  Siarka Tarnobrzeg 70:82

TENERYFA 3*  • AI • 7 dni •  1957PLN

Jordania - OBJAZDÓWKA   • 2279 PLN

OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW W. WADECKI

MOŻLIWOŚĆ OPŁAT  
W RATACH 

OD 50 ZŁ MIESIĘCZNIE!!!
BADANIA LEKARSKIE NA MIEJSCU

profesjonalna kadra instruktorska, 

nauka testów na komputerze, 

indywidualne dokształcanie osób z prawem jazdy,

 szkolenia kierowców na: przewóz osób i rzeczy

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

Fot. Piotr Srogosz

PRANIE TAPICERKI, 
DYWANÓW W DOMU U KLIENTA

504-206-446

USŁUGI TRANSPORTOWE
MERCEDES SPRINTER MAX

504-206-446

Koszykówka



Warszawa, ul. Górczewska 124 (1 piętro), Tel. (022) 533 46 69...więcej niż sklep!

Telewizor LCD
KDL-32D3010

2799 zł
32-calowy telewizor LCD HD ready z zapewniającą wyjątkowy obraz 
technologią BRAVIA ENGINE, poprawiającą płynność dynamicznego 
obrazu technologią Motionfl ow 100Hz i 3 wejściami HDMI™ do 
podłączania źródeł sygnału HD, takich jak odtwarzacz Blu-ray Disc™, 
10-bitowy panel zapewniający płynniejszą reprodukcję odcieni kolorów

Stylowy zestaw kina domowego DVD o wysokiej jakości dźwięku z czterema 
głośnikami o regulowanej  wysokości i tylnymi głośnikami bezprzewodowymi

Zestaw Kina Domowego
z tylnymi głośnikami bezprzewodowymi

DAV-DZ830 

1599 zł

Aparat cyfrowy Cyber-shot 
DSC-T70 

599 zł
Aparat w smukłej, srebrnej obudowie z aluminium; efektywna rozdzielczość 8,1 megapiksela; technologia rozpoznawania 
twarzy – automatyczne wykrywanie twarzy w obrazie i nastawianie na nie ostrości; jasny, dotykowy ekran LCD Clear Photo 
plus 3,0” (7,62 cm) o współczynniku kształtu 16:9; Obiektyw Carl Zeiss® Vario-Tessar®, duża czułość ISO 3200 (REI)

Nawigacja samochodowa 
NV-U93T

899 zł
Osobisty system nawigacyjny o małej głębokości z mapami 37 krajów europejskich, panoramicznym 

wyświetlaczem 4,8” i funkcją telefonowania bez użycia rąk przez Bluetooth; 2 GB wewnętrznej pamięci Flash i 
współpraca z kartami Memory Stick Duo; panoramiczny ekran dotykowy 4,8 „obsługiwany przez rysowanie”
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