
Biuro reklamy i ogłoszeƒ:

tel: (0-22) 728 18 64; 

reklama@gazetawpr.pl

Wpr41 - 31 Paêdziernika 2008
Nakład: 30.000 egz.

Nast́ pny Wpr:  14 listopada14 listopada

www.gazetawpr.pl

BRWINÓW • GRODZISK MAZ. •  JANKI • KOMORÓW • MICHAŁOWICE • MILANÓWEK • NADARZYN • OŻARÓW MAZ. • PIASTÓW • PRUSZKÓW • PODKOWA LEŚNA • RASZYN • URSUS

BE Z PŁ AT NA   GA Z E TA   R E GIONA L NA

PARTNER

NIERUCHOMOŚCI

Pruszków: (22) 728 77 77

W-wa Ursus: (22) 424 48 48

Grodzisk Maz.: (22) 724 09 06

Żyrardów: (46) 855 44 00

NIERUCHOMOŚCI
PARTNER

www.partnerkalina.pl

  O
sk

a
r 

K
u

li
k

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

W najbliższy wtorek 4. listopada o 
godz. 18.00 w Pruszkowie czeka nas 
niesamowite święto piłkarskie. Na 
stadionie przy ul. Bohaterów War-
szawy „Znicz” zmierzy się z drużyną 
„Emmanuel Ekwueme and Friends”. 
Wszystko to specjalnie dla małego 
Szymka, o którym pisaliśmy w po-
przednich wydaniach Wpr. 

Chłopiec urodził się z wadą oczu 
– konkretnie zmętnieniem rogówki 
i zrośnięciem twardówki z rogówką 
w obu oczkach. Jedynym ratunkiem 
jest operacja, która przeprowadzona 
może być w Londynie. Szacowana 
cena (bez komplikacji) to 18 tys. fun-
tów! A to nie wszystko, ponieważ po-
tem będzie jeszcze potrzebna rehabi-

litacja, a to kolejne tysiące funtów. 
 Aby zebrać pieniądze na leczenie 
Szymka, jego rodzice wraz z przyja-
ciółmi zgrupowanymi w Komitecie 
Obywatelskim „Wzrok dla Szymka” 
starają się organizować różnego ro-
dzaju akcje. Co więcej, często obce 
osoby same wychodzą z inicjaty-
wą pomocy. Tak było w przypadku 

wspomnianego wcześniej meczu.
 - Emmanuel Ekwueme sam do nas 
dotarł – powiedziała mama Szymka. 
– Zobaczył nasz apel i zadzwonił 
z propozycją zorganizowania takiego 
spotkania – dodała pani Agnieszka 
Jakubowska. 

          wi´cej na s. 2

Bilet na wszystko...
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wspólnie z szefem ZTM Leszkiem 

Rutą oświadczyli, że od połowy listopada w pociągach Kolei Mazowieckich do 

Pruszkowa i Sulejówka zacznie obowiązywać bilet aglomeracyjny. Informacja 

okazała się nieprawdziwa! 

wi´cej na s. 2

R E K L A M A

GWIAZDY PIŁKI ZAGRAJÑ DLA SZYMKA

Telefon ostatniej szansy
Nasza czytelniczka twierdzi, że sprawa, którą od dłuższego czasu usiłuje bezs-

kutecznie załatwić w piastowskim urzędzie gminy przerasta jej możliwości. Po 

prostu brak jej już i sił i argumentów. Sytuacja jest beznadziejna. Zostaliśmy już 

tylko my w charakterze ostatniej deski ratunku.

wi´cej na s. 4

W(y)padki
kontrolowane

Publiczną debatę w sprawie funk-
cjonowania Szpitala Zachodniego w 
latach 2006-2008, która odbyła się 
w ostatnią środę, można śmiało na-
zwać czterogodzinnym biciem piany. 
Szkoda tylko, że ta piana rozbryzgi-
wała się w sposób zupełnie niekon-
trolowany. Wypadku podczas debaty 
nie było, ale wpadek kilka.

wi´cej na s. 9

Koszmar
w schronisku

Pod koniec września, Stowarzyszenie 
Ochrony Zwierząt “ Podaj Łapę”, do-
stało dramatyczną informację od 
fundacji “Arka” o tym, iż w schroni-
sku w Żyrardowie przebywa pies z 
wiszącą szczęką. 
- Pies był przerażony, nie pozwalał 
do siebie podejść, leżał skulony na 
podłodze, obok stała miska z wodą 
i sucha karma lekko namoczona, nie-
stety on nie mógł gryźć ani pić...
 Ten tekst i zdjęcia są dla tych, któ-
rzy mają mocne nerwy.

wi´cej na s. 11

Informator
Kulturalny

Koncerty, kabarety, projekcje fi lmo-
we, wernizaże.  Sprawdź co jest gra-
ne w Twojej okolicy! Dodatkowo dla 
czytelników naszej gazety konkurs 
SMS. Do wygrania bilety na koncert 
zespołu Stare Dobre Małżeństwo.

wi´cej na s. 16-17
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Druga Strona

Dwa dni temu, 27. października Stołeczna Gazeta Wyborcza opubliko-
wała wiadomość, że prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 
wspólnie z szefem ZTM Leszkiem Rutą oświadczyli na specjalnie zwo-
łanej konferencji prasowej, przy okazji otwarcia stacji  metra Młociny, 
że od połowy listopada w pociągach Kolei Mazowieckich do Pruszkowa 
i Sulejówka zacznie obowiązywać bilet aglomeracyjny. Informacja poszła 
w świat. Przedrukowały ją portale internetowe i strony lokalne. Tyle tyl-
ko, że informacja ta jest nieprawdziwa!

Bilet aglomeracyjny (wspólny bilet na kolej i komunikację miejską 
w Warszawie) obowiązuje jak dotąd wyłącznie w granicach Warszawy. Ale nie 
tylko. Także na linii do Ząbek oraz w WKD (do stacji Opacz). Z przywileju tego 
mogą również od pewnego czasu korzystać mieszkańcy Pruszkowa, wykupu-
jąc bilet Szybkiej Kolei Miejskiej do Warszawy. 

Skutek jest taki, że popularna SKM-ka odjeżdża zatłoczona do granic moż-
liwości, natomiast pociągi Kolei Mazowieckich obsługujące tą trasę świecą 
pustkami. Pomysł na rozwiązanie problemu polega na tym, aby wspólny bilet 
obejmował również pociągi Kolei Mazowieckich. Pomysł, dodajmy, nienajgor-
szy. 

Ale, aby mógł być zrealizowany samorządy poszczególnych gmin podwar-
szawskich (w tym Pruszkowa i Piastowa) powinny wyrazić zgodę na współ-
uczestnictwo w częściowym sfi nansowaniu kosztów tego przedsięwzięcia. 
I to wydaje się logiczne. Dlaczego SKM ma dopłacać do konkurenta, wożą-
cych powietrze Kolei Mazowieckich? Dlatego, że potrafi  lepiej? Albo, dlaczego 
akurat nasi mieszkańcy mają podróżować częściej i w bardziej komfortowych 
warunkach na koszt ZTM? Pruszków - miasto szczególne? To już było. 

Na ostatniej czwartkowej (23. października br.) Sesji Rady Miejskiej 
w Pruszkowie znalazł się w porządku obrad punkt, który umożliwiał ko-
rzystanie naszym mieszkańcom podróżującym do Warszawy Kolejami 
Mazowieckimi z biletu aglomeracyjnego na takich samych zasadach jak 
w SKM. Uchwała „w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 
2008 rok” określała warunki i wysokość kosztów, jakie musi ponieść bu-
dżet miasta, aby pomysł mógł być zrealizowany. Sprawa omawiana była 
wcześniej na komisjach i choć pomysł wywoływał  różne reakcje radnych, 
to jednak wszystkie komisje wyraziły opinie pozytywne. Wydawało się, 
że przegłosowanie uchwały jest zwykłą formalnością. 

Głosowanie zgodnie z przyjętym zwyczajem poprzedziła wymiana uwag 
i poglądów poszczególnych grup radnych na temat celowości fi nansowania 
projektu. Przebiegu dyskusji nie będę streszczać z kilku powodów. Głównie 
z litości, ale również z szacunku dla słowa pisanego. Po jej zakończeniu radni 
przystąpili do głosowania. Rezultat? 

Uchwała przepadła. Dlaczego? Może dlatego, że większość z nich, jeśli już 
do stolicy musi dojechać, to raczej czyni to własnym środkiem lokomocji. 
A uchwała o dopłatach do paliwa jeszcze nie była przez właściwe komisje za-
opiniowana.

Nie sądzę również, aby wpływ na decyzję radnych miała wysokość miesięcz-
nych kosztów, które miasto miałoby ponosić. Są to bowiem dla budżetu mia-
sta kwoty symboliczne. Szczególnie jeśli porówna się je z innymi wydatkami, 
które wcześniej zaaprobowali.

Zainteresowanych szczegółami odsyłam na stronę internetową miasta 
Pruszkowa, www.pruszkow.pl , na której można będzie dokładnie zapo-
znać z „poglądami” i „argumentami” naszych wybrańców w protokole 
z obrad XXVII sesji Rady Miasta Pruszkowa. Będzie, a nie już można, bo 
wspomniany protokół właśnie powstaje (sprawdziłem dziś w biurze rady) 
i zgodnie z miejscowym prawem powinien być opublikowany w ciągu 14. dni 
czyli do 7. listopada. Jestem przekonany, że będzie to wielce pouczająca lek-
tura. 

Po raz kolejny przekonacie się bowiem Państwo, że z demokracją i wybora-
mi żartów nie ma. A jeśli już jesteśmy przy temacie wyborów, radzę wybierać 
SKM. Choćby z powodu zbliżającej się zimy. W tłoku cieplej.

Chłopiec urodził się z wadą oczu 
– konkretnie zmętnieniem rogówki 
i zrośnięciem twardówki z rogówką 
w obu oczkach. Jedynym ratunkiem 
jest operacja, która przeprowadzona 
może być w Londynie. Szacowana 
cena (bez komplikacji) to 18 tys. fun-
tów! A to nie wszystko, ponieważ po-
tem będzie jeszcze potrzebna rehabi-
litacja, a to kolejne tysiące funtów. 
 Można zapytać, dlaczego to musi 
odbywać się w Wielkiej Brytanii? 
Otóż rodzice Szymka znaleźli le-
karza w Katowicach, który chciał 
podjąć się operacji. Jednak nigdy 
wcześniej nie przeprowadzał takie-
go zabiegu na niemowlęciu. Chciał 
przeprowadzić operację dopiero, gdy 
Szymek skończy pół roku lub rok, 
aby mieć pewność, że przeszczep 
się przyjmie. Jak jednak powiedział 
dr Ken Nischal z londyńskiego szpi-
tala, operacja przynajmniej jednego 
oka musi być przeprowadzona do 
ukończenia przez dziecko szóstego 
miesiąca życia. W przeciwnym razie 
mózg nie nauczy się odbierać obrazu 
i Szymek nie będzie w ogóle widział. 
 – Doktor Nischal wytłumaczył 
nam, że lekarze w Polsce biorą pod 
uwagę tylko prawdopodobieństwo 
przyjęcia się przeszczepu. Wobec 
tego, że polscy lekarze mają mało 
takich przypadków, to mają mało 
doświadczenia i nie mają odpowied-
niego sprzętu – przyznała Agnieszka 
Jakubowska, mama niewidomego 

Gwiazdy polskich boisk   

Szymka. Dodała także, że szpital, 
w którym pracuje Nischal jest jedy-
nym w Europie, gdzie przeprowadza 
się tego typu zabiegi. Przyjeżdżają 
tam ludzie z całego świata. Rodzice 
chłopca dostali także zapewnienie, 
że w jednej na trzy takie operacje 
przeszczep przyjmuje się bez żad-
nych komplikacji. W pozostałych 
przypadkach mogą wystąpić jedynie 
delikatne zmętnienia.
 W zebraniu potrzebnych pieniędzy 
rodzicom Szymka pomaga Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. 
Organizacja ta założyła subkonto 
o numerze: 41 1240 1037 1111 0010 
1321 9362, na które można wpłacać 
kwoty na leczenie chłopca. Na prze-
kazach konieczny jest dopisek:
„Na rzecz Szymona Jakubowskiego”. 
 Ojciec Szymka przy okazji wyjaś-
nił nam, jak funkcjonuje współpraca 
z fundacją. – To nie jest tak, że ludzie 
wpłacają pieniądze, a my pławimy się 
w luksusach. Każdy wydatek zwią-
zany z leczeniem Szymka musimy 
pokryć sami, a po odpowiednim udo-
kumentowaniu go fakturami w fun-
dacji, z tego konta jest nam zwracana 
kwota. Krótko mówiąc fundacja ma 
pełną kontrolę nad wydatkami. Pani 
Agnieszka dodała także, że konto 
będzie funkcjonować, dopóki będzie 
trwało pooperacyjne leczenie chłop-
ca i jego rehabilitacja. Fundacja ma 
również wgląd w dokumentację me-
dyczną. Zamknięcie rachunku jest 
obwarowane szczegółowymi przepi-
sami.

 Aby zebrać pieniądze na leczenie 
Szymka, jego rodzice wraz z przyja-
ciółmi zgrupowanymi w Komitecie 
Obywatelskim „Wzrok dla Szymka” 
starają się organizować różnego ro-
dzaju akcje. Co więcej, często obce 
osoby same wychodzą z inicjaty-
wą pomocy. Tak było w przypadku 
wspomnianego wcześniej meczu.
 - Emmanuel Ekwueme sam do nas 
dotarł – powiedziała mama Szymka. 
– Zobaczył nasz apel i zadzwonił 
z propozycją zorganizowania takiego 
spotkania – dodała pani Agnieszka 
Jakubowska. 
 Ekwueme w tym sezonie gra 
w Zniczu Pruszków. Rok temu, gdy 
Nigeryjczyk występował w barwach 
Warty Poznań, zorganizował po-
dobny mecz charytatywny w stolicy 
Wielkopolski. Tym razem wielu czo-
łowych piłkarzy polskiej ligi ściąg-
nie do naszego miasta. W zespole 
„Emmanuel Ekwueme and Friends” 
zagra między innymi jego młodszy 
brat Martins, który na co dzień wy-
stępuje w Legii, także inni zawod-
nicy warszawskiego zespołu Roger 
Guerreiro i Takesure Chinyama. 
Nie zabraknie gwiazd mistrza 
Polski Wisły Kraków Arkadiusza 
Głowackiego i Mauro Cantoro. Do 
Pruszkowa przyjedzie także były 
reprezentant Polski Radosław 
Matusiak. Pełny skład przedstawia-
my poniżej. Warto dodać, że na me-
czu mają pojawić się ogólnopolskie 
stacje telewizyjne z Polsatem na cze-
le. Nie zabraknie także Canal+.
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W najbliższy wtorek 4. listopada o godz. 18.00 w Pruszkowie czeka nas niesamowite 
święto piłkarskie. Na stadionie przy ul. Bohaterów Warszawy „Znicz” zmierzy się z 
drużyną „Emmanuel Ekwueme and Friends”. Wszystko to specjalnie dla małego Szymka, 
o którym pisaliśmy w poprzednich wydaniach Wpr. 

Bilet na wszystko...

Bolo Skoczylas
redaktor naczelny wpr

Mariusz Markowski

 Najsmutniejszy miesiąc w roku. 
Tym smutniejszy, że mimo woli, gdy 
tuż przed a i w sam Dzień Wszystkich 
Świętych po opadłych liściach cho-
dzę, nie mogę wyzbyć się porów-
nania losu liści opadłych, z losem 
tych, których corocznie w tym dniu, 
właśnie w tym miejscu, w którym się 
znajduję odwiedzam. Pruszkowski 
Cmentarz. Tu ci, którzy jeszcze są, 
choćby nie wiem jak daleko los ich 
wywiał, wracają. Tu corocznie spo-
tykam niegdysiejszych przyjaciół, 
dobrych znajomych, bliższą i dalszą 
rodzinę a także zupełnie nieznanych 
z imienia i nazwiska, ale jednak swo-
ich. Tych, których gdy spotykamy 
gdzieś w Polsce, w Europie czy świe-
cie, gdy spojrzymy na siebie, wiemy. 
To swoi. To ludzie z Pruszkowa. Nie 
ukrywam, że każdego roku cieszę się 
na to spotkanie.

 Z tymi, co jeszcze z nami i z tymi, 
co już po drugiej stronie. Lepszej? 
Gorszej? A kto to tak na pewno 
wie? Z tamtej strony jeszcze nikt 
nie wrócił. Więc pierwszy jest jak 
zawsze Andrzej. Wraz z żoną Elizą 
porządkuję grób także mi bliski. 
Tu spoczywa druh Piotr. Harcerz 
Orli. Przedwojenny drużynowy 14. 
Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej. 
Zabity przez Niemców na początku 
wojny. Ileż to razy przy jego gro-
bie, właśnie w Dniu Wszystkich 
Świętych, wartę honorową pełniłem. 
Bo 14. MDH ta także moja drużyna. 
Powojenna wprawdzie, ale zawsze. 
Witamy się. Żegnamy. Liście szelesz-
czą. Idę dalej. Parę kroków. I symbo-
liczna mogiła Ofi ar Stanu Wojennego. 
Tu zawsze kilku znajomych-nie-
znajomych. Spojrzenia krzyżują się 
w niemym pozdrowieniu. Idę do 

A liście spadają, 
pod nogami szeleszczą 
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Opinie, Felieton

  zagrajà w Pruszkowie!

Jeżeli do Polski przeniesie się rece-
sja, a może nawet depresja gospo-
darcza – recesja głęboka i uporczywa 
- z zachodniej Europy i ze Stanów 
Zjednoczonych, to będzie to dla 
Polaków i Polski pierwsze doświad-
czenie tego typu. Kryzysów gospo-
darczych, zapaści i katastrof nigdy 
w Polsce nie brakowało. Rzecz w tym, 
że recesja tego typu będzie nowa, 
a ostatnia podobna zdarzyła się pra-
wie 80 lat temu. Jej doświadczenie 
zostało prawie zapomniane. To w la-
tach 1929-39 w Polsce miała miejsce 
depresja w warunkach wolnego ryn-
ku, gdy większość gospodarki była 
w prywatnych rękach, panował ka-
pitalizm, a ustrój był zbliżony do de-
mokracji. Jednak wydobywanie kraju 
z wielkiej depresji nie odbywało się 
wtedy w drodze demokratycznych 
mechanizmów, a nasza dzisiejsza 
polska kultura polityczna nie została 
w pełni przetestowana w tak trudnej 
sytuacji. 
 Kryzysy gospodarcze, które pa-
miętamy, były zupełnie innej natu-
ry. Za PRL nie było ani demokracji, 
ani rynku. Cała system gospodarczy 
był sztuczny. Jego doświadczenia 
są dziś nieprzydatne. Kryzys z tych 
czasów kojarzy się z wysoką infl acją 
i z brakami towarów na półkach. 
Tymczasem kapitalistyczna recesja, 
jaka grozi nam teraz, powoduje nad-
miar towarów i zatrzymanie, a nawet 
spadek cen – defl ację, odwrotność in-
fl acji. Defl acja jest bardzo groźna tak 
dla producentów, jak i nabywców. Ci 
pierwsi tracą zyski, ci drudzy czekają 
aż będzie jeszcze taniej. Defl acji nie 
było w Polsce od lat 30-tych XX wie-
ku.
 Płytki kryzys trochę podobny do 
tego, który grozi dzisiaj, wydarzył 
się około roku 2000. Ale gospodarka 
była jeszcze wtedy w fazie przejścio-
wej między komunizmem a kapitali-
zmem. Polska nie była w pełni zin-
tegrowana z Europą. Wciąż siedzia-
ła w poczekalni do członkowstwa 
w Unii Europejskiej. Poza tym nie 
dotknęła nas wtedy recesja, a jedynie 
spowolnienie wzrostu. Mimo tego 
bezrobocie skoczyło wtedy do po-
ziomu ponad 20% – wśród młodych 
40% – a siły polityczne wywodzące 
się z komunizmu i PZPR przejęły 
w 2001 roku władzę z najwyższym 
wynikiem wyborczym w swojej histo-
rii. Teraz grozi prawdziwa recesja lub 
nawet depresja, a przynajmniej stag-
nacja, zatrzymanie wszelkiego wzro-
stu. Jeżeli tak się stanie, to wstrząs 
będzie dużo większy niż 8 lat temu. 
Ale z zachodu przychodzą nie tylko 
recesje i depresje. Przychodzą także 
wypracowane tam od dawna recepty 
na to, co robić – także w sytuacji, gdy 
już nie uda się zapobiec kryzysowi 

i trzeba przez niego przebrnąć, ogra-
niczając złe skutki. Zatem co może-
my zrobić w przypadku recesji lub 
depresji, jakiej jeszcze w Polsce nie 
było? Przede wszystkim państwo nie 
może odrzucać odpowiedzialności za 
gospodarkę i obywatela. Państwo, 
to znaczy parlament, rząd, ale także 
samorząd terytorialny od wojewódz-
twa po gminę. Władza, która mó-
wiłaby obywatelom „radźcie sobie 
sami” zostałaby wygłosowana przy 
najbliższych wyborach. Władza musi 
być odpowiedzialna – zwłaszcza za 
kilka wielkich zadań. Po pierwsze 
musi chronić tych, których kryzys 
dotyka najbardziej. Nikt w Polsce, 
w miastach i wioskach Mazowsza nie 
ma wpływu na stan gospodarki świa-
towej, na pękanie bąbli fi nansowych 
na Wall Street, czy na nastroje na 
giełdzie w Tokio. W przypadku wzro-
stu bezrobocia państwo i samorząd 
muszą rozwinąć programy socjalne. 
Nie chodzi tu tylko o zasiłki na prze-
trwanie. Chodzi o pomoc w przysto-
sowaniu się do nowej sytuacji, w tym 
przygotowanie się na nowe, lepsze 
czasy po kryzysie – przez zdobycie 
na przykład nowego zawodu.
 Drugim wielkim zadaniem jest da-
nie gospodarce impulsu do wybicia 
się z depresji, jeżeli gospodarka w de-
presję wpadnie. Gospodarkę na dnie 
depresji może przygwoździć defl acja, 
ale główne zło jest gdzie indziej. To 
pesymizm. Depresja jest jednocześ-
nie zjawiskiem ekonomicznym i psy-
chologicznym. Gdy przedsiębiorcy, 
inwestorzy i konsumenci nie wierzą 
w poprawę, to jej nie osiągną o włas-
nych siłach. Tak było w latach 30-
tych XX wieku. W takim przypadku 
potrzebny jest wstrząs popytowy. 
Wielkie zamówienia publiczne, które 
powodują, że koła gospodarki zaczy-
nają się znów kręcić i wzajemnie na-
pędzać.
 Podczas recesji lub depresji docho-
dy budżetu państwa i budżetów sa-
morządu spadają. Będzie trzeba ciąć 
wydatki na wiele projektów. Ale nie 
wolno ciąć środków na zapewnienie 
bezpieczeństwa socjalnego i perspek-
tyw oraz na wielkie projekty infra-
strukturowe. Rząd i każdy samorząd 
musi przejrzeć ich listę, odrzucić źle 
przemyślane, wybrać najlepsze i je re-
alizować. Te inwestycje ułatwią wyj-
ście z kryzysu, a potem dadzą lepszą 
podstawę do wykorzystania kolejnej 
epoki wzrostu i rozwoju. Przy tym, 
jeżeli ceny spadną, to za te same pie-
niądze z budżetu będzie można zbu-
dować więcej. Pomocny może okazać 
się także wzrost kursu europejskiej 
waluty, w której wypłacane są unijne 
dotacje. Każdy miliard euro z fun-
duszy unijnych będzie wart więcej 
o setki milionów złotych, a to ozna-
cza nowe linie kolejowe, nowoczes-
ne pociągi, nowe drogi i mosty, albo 
nowe kampusy wyższych uczelni.
 Nie z każdego z kryzysu się wy-
chodzi. Nie po każdym kryzysie jest 
lepiej, niż przed. Lepiej jest tylko 
wtedy, jeśli przez kryzys przechodzi 
się umiejętnie.

Co z tym
kryzysem?

Opinie

Pana Andrzeja. Twórcy Teatru Dzieci 
Pruszkowa. Niedawno odszedł. Dla 
wielu takich jak ja pruszkowskich 
dzieciaków, stanowił w czasach tuż 
powojennych alternatywę dla roz-
róby, bijatyki i pijatyki także. Dla ro-
dziców również. Bo 
ten jedyny w swoim 
rodzaju Teatr robi-
ły dzieciaki, tatu-
siowie, mamusie. 
I oczywiście ON. 
Może zbyt wielu 
fakultetów nie po-
siadał, ale miał pa-
sję. Miał charyzmę, 
jeśli to słowo jest 
jeszcze zrozumia-
łe. Zniknął z mia-
sta, z powodów, o 
których dziś nie 
pora wspominać. A 
my po wielu latach, 
gdy tuż przed odej-
ściem ostatecznym 
na chwilę powrócił, znowu się odna-
leźliśmy, spotkaliśmy i kontaktujemy 
do tej pory. Spoczywa tam, gdzie nad 
mogiłą czuwa jedyny na tym cmen-
tarzu Chrystus naturalnej wielkości 
w kolorowych szatach. Teatralny jak-

by. Jak Pan Andrzej. Nie jestem sam. 
Są inni z dziecięcego Teatru.
 Potem każdy rusza własną drogą. 
Jak kilkadziesiąt lat temu. Kolejne 
mogiły. Nieznajome, jakby znajome 
i bardzo znajome. Zwłaszcza te nowe. 

Coraz częściej 
powstają ze zdu-
mienia. To on 
już tu? A jeszcze 
rok temu w tym 
właśnie Dniu 
z nim rozma-
wiałem. Nawet 
nie wiedzia-
łem… Dziwnie 
się, człowie-
kowi robi. Idę 
do Stefana. Ile 
żeśmy godzin 
przegadali, gdy 
został prze-
wod n ic z ąc y m 
Rady Miejskiej. 
Pierwszej Rady 

Miejskiej wybranej w pierwszych 
demokratycznych wyborach. Twardy 
był facet. Dla niego tak było tak, 
a nie było nie. Wtedy taki jak ON był 
potrzebny. Potem jakby mniej. Może, 
dlatego znalazł się tu wcześniej 

niż powinien. A niedaleko Janusz. 
Jeden z najświeższych lokatorów 
tego miejsca. Też dobry znajomy 
z Rady. A przede wszystkim ideowiec 
Solidarności. Tej przez duże i małe 
„s”. Do końca nikt nie wierzył w jego 
chorobę. Z szefem fi rmy, w której pra-
cował na czele. Niech mu Opatrzność 
wybaczy. Nie wiem jak się czuje, gdy 
mija grób „symulanta”.
 Duży ten nasz cmentarz. I cią-
gle się powiększa. To chyba jedyna 
rzecz, której rozwój nie cieszy. Idę 
do rodziców. Też już tu są. Oboje. 
Taka kolej rzeczy. Wybacz Mamo. 
Wybacz Tato. Wybaczcie, że 
tym razem nie podzielę się 
z Czytelnikami, tym, co najbardziej 
osobiste.
 Najbardziej moje i Wasze. Wiem, 
że mijać będą kolejne lata. Kolejne 
Dni Wszystkich Świętych. Kolejni 
Pruszkowiacy zjeżdżać będą 
z najdalszych okolic, gdzie ich los 
rzucił, tu właśnie. I wiem, że 
przyjdzie takie dzień, gdy ktoś spoj-
rzy na miejsce, w którym i ja wiecz-
nie zamieszkam i powie: „To i on 
już tutaj? A tak dobrze się trzymał.” 
A liście nadal spadają i pod nogami 
szeleszczą.

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas
gazeta wpr

Skład zespołu „Emmanuel Ekwueme and Friends”: Radosław Matusiak, Błażej Telichowski (Polonia W-wa), Miroslav 
Radovic (Legia), Sergio Batata (Warta Poznań), Ferdinand Chi Fon (Pogoń Szczecin), Takesure Chinyama (Legia), 
Roger Guerreiro (Legia), Kelechi Iheanacho (KSZO Ostrowiec), Nwaogu Uchenna (Odra Opole), Edi Andradina 
(Korona Kielce), Ukah Ugochukwu (Widzew), Mariusz Mowlik (ŁKS), Radosław Majdan (Polonia W-wa), Tomasz 
Magdziarz (Warta Poznań), Arkadiusz Głowacki (Wisła Kraków), Mauro Cantoro (Wisła Kraków), Dickson Choto 
(Legia), Martins Ekwueme (Legia), Paweł Kaczorowski (GKP Gorzów), Pape Samba (Odra Opole), Stefano Napoleoni 
(Widzew), 

Bilety w cenie 20 i 10 zł (ulgowe dla młodzieży uczącej się i emerytów) można nabyć w biurze MZOS przy 
stadionie „Znicza” oraz w kasach biletowych w dniu imprezy.
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Gdzie?
Piastów. Ulica ma za patrona wiesz-
cza. Budynek od strony ulicy nie 
sprawia wrażenia ruiny, ot zwyczaj-
na czynszówka, jakich wiele. Trochę 
zaniedbana, ale widywałem bardziej. 
Na klatce schodowej jest już gorzej. 
Odpadające płaty tynku, grzyb i in-
tensywny ostry zapach stęchlizny. 
Wchodzę na piętro. Mieszkanie 
p. Iwony liczy mniej więcej 32 metry. 
Dwa pokoiki w amfi ladzie, kuchenka 
i ubikacja. Mieszka w nim 5 osób. 
Pani Iwona, jej córka, zięć i dwój-
ka wnucząt w wieku szkolnym. Tu 
mieszkają, śpią, jedzą, odrabiają lek-
cje. Mimo ciasnoty mieszkanie jest 
zadbane, wysprzątane, pomalowane, 
schludne. Skromnie, ale czysto.
Pani Iwona mieszka w nim od ponad 
25 lat. Urząd miejski w Piastowie 

jako zarządca i administrator nie-
ruchomości przydzielił jej ten lokal 
w marcu 82. roku. Wraz z nią „upo-
ważnione”, jak czytamy w doku-
mencie, do zamieszkania były syn 
i córka. Zamożni nigdy nie byli. 
Bywa. Ale nie narzekali, dawali sobie 
jakoś radę. Do czasu… 

Problem
pojawił się, kiedy nieruchomość prze-
jął jej spadkobierca, pan Zdzisław T. 
– były radny powiatu pruszkowskie-
go. Jakie są jego plany, do końca nie 
wiadomo, możemy tylko przypusz-
czać. Dwupiętrowa kamienica w fa-
talnym stanie technicznym, wyma-
gająca naprawdę dużych nakładów 
fi nansowych aby doprowadzić ją do 
jakiego takiego stanu. A poza tym 
sama działka w tej okolicy warta 
jest więcej niż cała nieruchomość. 
Remontować? A po co? Jaki ma sens 

inwestowanie pieniędzy w remont 
w sytuacji kiedy symboliczne czyn-
sze od lokatorów nie są w stanie 
zwrócić poniesionych nakładów? 
I koło się zamyka. A stan techniczny 
budynku pogarsza się z każdym mie-
siącem. Większość lokatorów wypro-
wadziła się już z ruiny. W użytkowa-
niu pozostały dwa mieszkania. To, 
w którym zamieszkuje p. Iwona 
z córką i wnuczkami i jeszcze 
jedno, zajmowane 
przez ich leciwego 
sąsiada.
Kontrole i oceny
W marcu bieżącego 
roku odbyła się ocena 
stanu technicznego bu-
dynku z której wynika, 
że budynek jest w bardzo 
złym stanie technicznym. 
Budynek został wzniesiony 
przed 1939 rokiem i od wielu 
lat nie był remontowany ani 
poddawany żadnym zabiegom 
konserwacyjnym, co doprowa-
dziło do „całkowitej dewastacji 
przekrycia dachowego i degrada-
cji walorów użytkowych lokali.” 
Wizja lokalna przeprowadzona 
przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w czerw-
cu tego roku potwierdziła tą 
ocenę i nakazała właścicielowi 
nieruchomości panu Zdzisławowi 
T. „wykonanie remontu: dachu 
- jego konstrukcji i pokrycia, re-
montu ścianek kolankowych i ko-
minów, wykonanie nowego sufi tu 
i wymianę podłóg, wymianę tyn-
ków wewnętrznych oraz tyn-
ków sufi towych i ubytków tyn-
ku, wykonanie odgrzybienia po-
mieszczeń oraz remontu pęknięć 
i ubytków w ścianie kominowej”. Jak 
widać łatwiej byłoby wymienić czego 
nie powinien remontować. 

Tuż przed wydaniem ostatniego numeru na nasz redakcyjny telefon zadzwoniła mieszkanka Piastowa Pani Iwona B* z prośbą 
o pomoc. Pani Iwona stwierdziła, że sprawa, którą od dłuższego czasu usiłuje bezskutecznie załatwić w piastowskim urzędzie gminy 
przerasta jej możliwości. Po prostu brak jej już i sił i argumentów. Pan burmistrz i podlegli mu urzędnicy i owszem, wysłuchali jej racji, ale 
zgodnie twierdzą, że w sprawie pomóc nie mogą. Sytuacja jest beznadziejna. Zostaliśmy już tylko my i na dodatek w charakterze ostatniej 
deski ratunku. Postanowiliśmy sprawdzić stan faktyczny na miejscu.

Telefon ostatniej szansy...

Prawo sobie życie sobie
Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w piśmie datowanym 
6 lipca br wydał decyzję (nr 182/08), 
w której nakazuje wszystkie wymie-
nione prace wykonać pod nadzorem 
osoby posiadającej uprawnienia w 
terminie określonym 
p r a w e m . 

Czyli w 
czasie sześciu mie-

sięcy od uprawomocnienia się tej 
decyzji. W tej samej decyzji nakazał 
również uprzednie opróżnienie po-
mieszczeń zajmowanych przez użyt-

kowników. I co najważniejsze jego 
decyzja zawiera klauzulę: Do czasu 
wykonania remontu zakazuje się 
użytkowania obiektu.
Oprócz właściciela decyzję otrzyma-
li: Starosta Pruszkowski i Burmistrz 

Miasta Piastowa.
Co taka decyzja oznacza? Mówiąc 
najprościej tyle, że osoby za-
mieszkujące w budynku, prze-
bywają w nim… bezprawnie 
i nielegalnie. Sytuacja jest pa-
towa. Aby być w zgodzie z pra-
wem lokatorzy powinni się 
wyprowadzić natychmiast, 
ale się nie wyprowadzą, bo 
nie mają dokąd. Miasto 
Piastów wolnych zastęp-
czych lokali nie posiada, 
więc przydzielić ich nie 
może.
Jedyne wyjście - trze-
ba czekać. Pani Iwona 
B. i jej córka są na li-
ście oczekujących na 
przydział lokalu za-
stępczego. Jak się 
coś zwolni, przy-
dzielimy – mówi 
mi pani naczelnik 
Referatu gospo-
darki komu-
nalnej i miesz-
kaniowej. A 
zwolni się, gdy 
ktoś z lokato-
rów zajmu-
jących lo-

kal w dyspozycji 
urzędu… umrze. 

Można i tak. Interesująca koncepcja. 
Choć przyznać trzeba nie pozbawio-
na logiki. 
Miejmy nadzieję, że do tego czasu su-
fi t nie zawali się na głowy pani Iwony, 
jej córki i wnuków, co swoją drogą 
rozwiązałoby problem ostatecznie. 

Bolo Skoczylas

* nazwisko i adres w dyspozycji redakcji. Imię i pierwsza litera nazwiska zostały zmienione.
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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.

Podróbki nie trafi ą na rynek
W sobotę 18 października policjanci 
z pruszkowskiej sekcji zwalczającej 
przestępczość gospodarczą udali się 
do centrum handlowego w Wolicy. 
Według zebranych informacji w kilku 
„butikach” sprzedawane były podra-
biane ubrania i biżuteria. Z czterech 
punktów sprzedaży zarekwirowano 
513 sztuk m.in. bluz, spodni, czapek 
oraz rozmaitej biżuterii. Wstępnie 
wartość „podróbek” oszacowano na 
225 tys. złotych. 

Próba kradzieży w Centrum 
Handlowym
W sobotę 18 października policjan-
ci z Raszyna otrzymali wezwanie 
z jednego z centrów handlowych. 
Ochroniarze zatrzymali małżeń-
stwo z Piaseczna, które próbowało 
w wózku dziecięcym wywieźć towar 
o łącznej wartości przekraczającej 
4 700 zł. Uwagę ochrony zwróci-
ła kobieta, która zachowywała się 
dość nerwowo, ciągle się rozglądała, 
a mąż coś jej tłumaczył. Po chwili 
para rozdzieliła się i kobieta próbo-
wała opuścić sklep. Pracownicy po-
stanowili zainterweniować. Poprosili 
kobietę o paragon na znajdujący się 
w wózku dziecięcym towar, w od-
powiedzi usłyszeli, że mąż udał się 
do samochodu i zaraz wróci. Wtedy 

było już wiadomo, że miała miejsce 
kradzież, ponieważ kobieta nie pod-
chodziła do kas. Kobietę skierowano 
do specjalnego pomieszczenia. W 
międzyczasie zadzwonił do niej mąż. 
Po chwili zjawił się we wskazanym 
pokoju twierdząc, że przyjechał au-
tobusem i zabrał dziecko. Ta relacja 
była jednak sprzeczna ze słowami 
żony. Jeden z ochroniarzy udał się 
za podejrzanym i okazało się, że 
ten wsiada do swojego samochodu. 
Małżeństwo usłyszało już zarzuty. 
Za kradzież grozi im nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Rozbił auto i wymyślił historię 
o kradzieży
W czerwcu tego roku pruszkowska 
policja dostała zgłoszenie o kradzie-
ży samochodu. Pewien mężczyzna 
twierdził, że pozostawił auto na par-
kingu, a następnego dnia już go nie 
było. Funkcjonariusze rozpoczęli, 
więc poszukiwanie. Okazało się, że 
pojazd był porzucony w miejscowości 
Raszyn, po kolizji ze słupem wyso-
kiego napięcia. Policjanci postano-
wili dokładnie sprawdzić zeznania 
Sylwestra H. – właściciela samocho-
du. Do października gromadzono ma-
teriał dowodowy m.in. ślady z miejsca 
zdarzenia, zeznania świadków, po 
czym ponownie wezwano właściciela 

R E K L A M A

- Obniżka cen u polskich dealerów 
Toyoty w I połowie roku zainicjowa-
ła podobne ruchy u innych marek 
- uważa Dariusz Kucharek, dyrektor 
handlowy w Dixi-Car, raszyńskim 
punkcie sprzedaży Opla. - Ceny 
katalogowe naszych 
samochodów spadły 
w tym roku dwukrot-
nie i Astrę Classic 
II, czyli popularny 
rodzinny samochód 
można mieć dziś już 
za niecałe 34 tys. zł. To 
o 2 tys. zł mniej niż w 
czasie ubiegłorocznej 
wyprzedaży rocznika. 
 Mimo lawiny pra-
sowych informacji nt. 
pogorszenia koniunk-
tury w Europie, pra-
cownicy salonu Dixi-Car obserwują 
wzmożony ruch. - Nasi klienci najwy-
raźniej nie boją się o swoją sytuację 

materialną w przyszłości i korzystają 
z niskich cen nowych samochodów - 
uważa Kucharek. - I moim zdaniem 
czynią słusznie, bo samochody mogą 
już nigdy nie być tak tanie.
 Czynników wzrostu cen samo-

chodów jest kilka: spada 
kurs złotego względem 
euro, co powoduje, że sa-
mochody importowane 
z Europy Zachodniej stają 
się dla importera droższe 
w zakupie. Niektóre fa-
bryki samochodów miały 
w październiku przerwy 
produkcyjne, a więc samo-
chodów nowych na rynku 
może być w najbliższym 
czasie mniej, niż gdyby 
wytwórnie pracowały 
pełną parą. Dodatkowo 

fi nansowanie zapasów dealerskich 
jest coraz droższe z powodu drożeją-
cego kredytu..    (press)

auta i przedstawiono wersje wyda-
rzeń. Sebastian H. przyznał się do po-
pełnienia przestępstwa. Wyjaśnił, że 
prowadził samochód pod wpływem 
alkoholu i stracił nad nim panowa-
nie. Aby uniknąć odpowiedzialności 
za kierowanie w stanie nietrzeźwości 
i wypadek wymyślił historię o kra-
dzieży. Teraz grozi mu kara pozbawie-
nia wolności na okres 2 lat.

Kradzież skuterów
Podczas weekendu (25-26 paździer-
nika) pruszkowscy policjanci dostali 
powiadomienia o kradzieży skute-
rów. Jeden z pojazdów został zabra-
ny sprzed stadionu Znicza, drugi 
wyprowadzono z terenu posesji. 
Funkcjonariusze zaczęli zbierać infor-
macje. Jedna z przesłanek mówiła, że 
17-letni Janusz K. (znany już prusz-
kowskiej policji) późnym wieczorem 
sprowadził do domu skuter. Po spraw-
dzeniu i potwierdzeniu tej wiadomo-
ści policjanci mieli pewność, że trafi li 
na dobry ślad. Jak się okazało chłopak 
z samego rana opuścił swoje miesz-
kanie wraz z 20-letnim Rafałem S. 
Zaistniała, więc konieczność zatrzy-
mania obu podejrzanych. Janusz K. 
został aresztowany po krótkim po-
ścigu, gdyż na widok funkcjonariuszy 
zaczął uciekać. Rafał S. wpadł w ręce 
policji w miejscu zamieszkania. 

Kronika policyjna

Fala obniżek cen w salonach sprawiła, że rodzinnego hatchbacka 
można dziś kupić za niecałe 35 000 zł. Jakie są przyczyny spadku 
cen i czy w najbliższym czasie samochody  podrożeją?

Samochody mogą już 
nie być tak tanie
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Powiat Pruszkowski

Dotacje na ogrzewanie ekologiczne

Buduję dom w gminie Brwinów (miejscowość Owczarnia) i chciałem się 
dowiedzieć, czy samorząd przeznacza dotacje dla przyszłych mieszkańców 
na zainstalowanie w ich domach, np. kolektorów słonecznych lub pomp 
ciepła, które w znaczym stopniu obiżają emisję szkodliwych substancji do 
środowiska. (Paweł, 12.09.2008 r.)

Szanowny Panie, 
Informuję, że w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2008, nie zarezerwowano środków fi nansowych przeznaczo-
nych na dotacje dla mieszkańców Powiatu wykorzystujących lokalne źródła 
energii odnawialnej lub wykorzystujących bardziej przyjazne dla środowiska 
nośniki energii.
Jednocześnie informuję, że art. 407 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) do-
puszcza możliwość przeznaczenia środków powiatowych funduszy na wspie-
ranie wykorzystywania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomocy 
przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii. 
W związku z powyższym, może Pan złożyć wniosek do Zarządu Powiatu 
z prośbą o zarezerwowanie w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej środków fi nansowych na w/w cel.

Kiedy modernizacja ulicy?

Zwracamy się do pani Starosty z następującym pytaniem: jaka jest dalsza 
przyszłość lokalnej ulicy wzdłuż Wojska Polskiego naprzeciwko Lidla (pęt-
la autobusowa) - czy planowana jest modernizacja tej ulicy wraz z przyle-
gającym parkingiem? W chwili obecnej jest to najbardziej zatłoczona ulica 
lokalna w Pruszkowie. (Krystyna i Andrzej S., 27.08.2008 r.)

W odpowiedzi na Państwa pytanie informuję, że ulica przebiegająca wzdłuż 
Al. Wojska Polskiego naprzeciwko Lidla jest drogą gminną będącą w zarządzie 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków 
tel. (0-22) 758-64-31 i tam należy kierować pytania odnośnie modernizacji 
w/w ulicy.

Demontaż i utylizacja azbestu

Szanowna Pani! Czy w powiecie pruszkowskim istnieje możliwość dofi nan-
sowania przez Starostwo demontażu i utylizacji azbestu (eternitu)? Z tego 
co mi wiadomo w wielu powiatach jest to możliwe. (Paulina, 14.07.2008 r.)

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, iż zgodnie z zało-
żeniami przedstawionymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 
w “Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa 
Mazowieckiego”, który stanowi załącznik Nr 23 do “Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 
2012-2015”, ostateczny termin usunięcia wyrobów zawierających azbest z te-
renu Województwa Mazowieckiego przewidziano na 2032 rok.
Ponadto informuję, że zgodnie z w/w programem zadaniem Zarządu Powiatu 
jest inspirowanie mieszkańców powiatu do właściwej działalności w zakresie 
usuwania wyrobów zawierających azbest. 
Reasumując do zadań leżących w kompetencjach Powiatu należy rozpo-
wszechnianie haseł proekologicznych zgodnych z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, oraz gromadzenie informacji dotyczących społecznego nastawienia 
do “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa 
Mazowieckiego”.
Zarząd Powiatu nie ma prawnego obowiązku dofi nansowywania prac związa-
nych z usuwaniem konstrukcji wykonanych z azbestu. W przypadku jeśli po-
siada fundusze na ten cel może dofi nansować utylizację (opłatę za składowa-
nie). W roku bieżącym nie przewidziano takich działań w budżecie Powiatu.

EDUKACJA
Dzień Nauczyciela 
14 października

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej w powiecie pruszkow-
skim zorganizowano w Zespole Szkół 
nr 1 przy ul. Promyka. Wśród gości 
byli przedstawiciele powiatu oraz sa-
morządów gmin. 
Elżbieta Smolińska – starosta powia-
tu pruszkowskiego:
- Pani Dyrektor, Szanowni 
Dyrektorzy naszych szkól powiato-
wych, Drodzy Nauczyciele, Kochana 
Młodzieży,
Wszyscy wiemy, jak ogromną rolę 
w naszym życiu odgrywają koledzy 
z ławki szkolnej oraz nauczycie-
le. Nie ma takiej klasy, w której nie 
wspominałoby się wychowawcy, 
w której nie wspomniałoby się 
pani od biologii czy pana od fi zyki. 
I zawsze najwięcej ciepła, najwię-
cej uśmiechu wywołują anegdotki 
i opowieści o dowcipach, które - jako 
uczniowie – robiliśmy swoim kole-
gom, albo tym nauczycielom, którzy 
potrafi li te żarty docenić. 
Proszę Państwa, dzisiaj w dniu 
święta Edukacji Narodowej chcia-
łam Państwu złożyć życzenia, aby 
zawsze ta pamięć ta o nauczycielu, 
o wychowawcy i pedagogu pozosta-
wała w umysłach i sercach Waszych 
uczniów. Myślę jednak, że zwłaszcza 
w dobie internetu zapomnienie ze 
strony uczniów Wam nie grozi. I to 
jest chyba najwspanialsze. 
Bardzo cenna jest także wiedza na-
uczycieli o tym, co w tej chwili dzieje 
się z ich uczniami – jakie odnoszą 
sukcesy, jak wykorzystują te wiedzę, 
którą zdobyli dzięki waszej cierpli-
wości, gdy byli dziećmi. 
Praca nauczyciela i wychowawcy jest 
pracą bardzo trudną, odpowiedzial-
ną i niezwykle absorbującą. Moja 
mama była pedagogiem i dobrze pa-
miętam, że zawsze była dla innych 
dzieci, dla innej młodzieży. Ja, jako 
córka musiałam zawsze zawalczyć 
o jej czas. Natomiast młodzież i dzie-
ci w szkole po prostu ją miały. 
Dzisiaj chciałabym, abyście Państwo 
także poczuli to, że organ prowadzą-
cy szkoły - powiat pruszkowski i za-

rząd powiatu pruszkowskiego - do-
cenia Wasza pracę. W ciągu każdego 
roku staramy się podwyższać dodat-
ki motywacyjne, staramy się zwięk-
szać również inne dodatki. Wiem, że 
to nie jest dużo. Ale wierzcie mi, że 
nie ma osoby w radzie powiatu, któ-
ra byłaby przeciwna temu, abyśmy 
w miarę naszych możliwości powięk-
szali środki, jakie przeznaczamy na 
edukację w naszym powiecie. 
Bardzo doceniamy również Wasze 
wysiłki, skierowane na to, aby ta na-
sza współpraca miała jak najlepszą 
formę i dawała jak najlepsze efekty. 
Wszyscy Państwo, którzy pracujecie 
w naszej powiatowej oświacie za-
sługujecie na wyróżnienie. Dzisiaj 
wszystkim Nauczycielom powiatu 
pruszkowskiego składam serdeczne 
życzenia pomyślności w życiu oso-
bistym oraz sukcesów w życiu zawo-
dowym. Życzę też wielu sukcesów 
Waszym uczniom. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Informatyzacja szpitala na 
półmetku

W Pruszkowie zakończono pierwszy 
etap budowania sieci informatycz-
nej, obejmującej szpital powiatowy 
oraz dwie przychodnie. 
 - Chodzi nam o to, żeby na każdym 
etapie leczenia lekarz miał dostęp do 
całej historii choroby pacjenta łącz-
nie w wynikami przeprowadzonych 
dotychczas badań oraz nazwami 
i dawkami przepisanych leków, a tak-
że wszelkimi informacjami dodatko-
wymi, które ułatwiłyby lekarzowi 
podejmowanie kolejnych decyzji 
– mówi Mieczysław Brągoszewski, 
dyrektor pruszkowskiego SP ZZOZ. 
– Mam nadzieję, że przy okazji uda 
się jeśli nie całkowicie wyelimino-
wać, to przynamniej zminimalizo-
wać pracę papierkową lekarzy. 
Założenie tym bardziej zasadne, że 
w ciągu ostatnich trzech lat podwo-
iła się ilość kupowanego przez szpital 
papieru oraz tonerów. I, w opinii dy-
rekcji szpitala, świadczy to wyłącz-
nie o przymusie wypełniania przez 
personel medyczny coraz większej 
ilości najrozmaitszych formularzy 
i drukowania ich, a potem składowa-
nia bądź przesyłania do instytucji 

nadrzędnych. Często też dokumen-
ty te są dublowane i kolejni lekarze 
zajmujący się danym pacjentem 
wypisują niemalże te same druczki. 
Zdaniem dyrektora, cierpią na tym 
nie tylko lasy, ale przede wszystkim 
poszkodowani są pacjenci:

- Zamiast wypisywać papierki, lekarz 
powinien zajmować się leczeniem. 
Platforma cyfrowa ułatwi nam też 
codzienne funkcjonowanie wewnątrz 
szpitala i w ramach całego zoz-u, ale 
umożliwi nam ona także nawiąza-
nie współpracy on-line na przykład 
z lekarzami rodzinnymi oraz innymi 
placówkami medycznymi, do któ-
rych trafi ają nasi pacjenci i są tam 
badani, diagnozowani, bądź leczeni. 
Sieć skróci też w pewnym sensie dy-
stans między pacjentem i lekarzem. 
Nie z każdym bowiem problemem, 
pytaniem czy wątpliwościami trzeba 
od razu jechać do gabinetu. Czasem 
wystarczy kontakt wirtualny.

Do tej pory udało się zbudować na te-
renie placówki sieć bezprzewodową. 
Oznacza to, że dostęp do Internetu 
i całej bazy danych możliwy jest 
z każdego punktu na terenie szpita-
la oraz obydwu przychodni, należą-
cych do zoz-u. Może z tego korzystać 
każda osoba uprawniona. Jest to o 
tyle wygodne, że stanowisk kompu-
terowych może być mniej lub więcej 
i mogą one być rozlokowane zgodnie 
z potrzebami w danym momencie. 
Stworzony w ten sposób układ może 
być dowolnie modyfi kowany. Sieć 
jest zakodowana i przez to bezpiecz-
na. Podsłuchiwanie oraz ewentualny 
dostęp osób nieupoważnionych do 
informacji o pacjentach jest niemal-
że niemożliwy. 
Dotychczasowy koszt inwestycji wy-
niósł ok. 170 tys. złotych. 
- Pieniądze wyłożył powiat prusz-
kowski, będący jednocześnie or-
ganem założycielskim szpitala 
– mówi Brągoszewski, podkreślając 
że funkcjonująca sieć informatycz-
na może być istotnym argumentem 
przy ubieganiu się o dofi nansowanie 
z funduszy europejskich rozmaitych 
projektów, które szpital chciałby re-
alizować.

Uroczyste obchody 10-lecia Powiatów Polskich były niezwykle ważnym momentem dla naszej lokalnej społeczności. Świadectwem tego była liczna obecność mieszkańców 
Powiatu na koncertach, zawodach sportowych i imprezach rodzinnych, a konkursy zorganizowane dla dzieci i młodzieży stały się źródłem wspaniałych inspiracji. 

Wszystkie nasze przedsięwzięcia zostały zrealizowane dzięki wsparciu fi nansowemu fi rm z terenu naszego Powiatu: Vattenfall Heat Poland S.A., Blachy Pruszyński, 
Sobkol, BMTI, MZO, Asmet, Daewoo Electronics, WZZ Herbapol, Dawis, Fabryka Ołówków St. Majewski, Leroy Merlin, Coca-Cola, Bank Spółdzielczy w Raszynie oraz 
indywidualnych darczyńców: Pana Jerzego Zielińskiego oraz Pana Grzegorza Cupiała.

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękuję za wkład fi nansowy oraz aktywne uczestnictwo w obchodach. Składam również serdeczne podziękowania Gazecie WPR za objęcie 
patronatem medialnym uroczystości.

Elżbieta Smolińska
Starosta Pruszkowski

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

Nareszcie światła!
To chyba koniec z wypadkami u zbie-
gu Al. Krakowskiej i Al. Hrabskiej 
w gminie Raszyn. Jeśli wszystko 
przebiegać będzie zgodnie z planem, 
już niebawem zostanie włączona do 
sytemu sygnalizacji świetlnej insta-
lacja świateł na skrzyżowaniu tych 
ruchliwych dróg. To w tym miejscu 
regularnie dochodzi do wypadków, 
choć najczęściej są to stłuczki bywa-
ły też kolizje tragiczne. Mieszkańcy 
Falent traktowali to miejsce jak 
przysłowiową ruletkę. Skręt z Al. 
Krakowskiej w kierunku malowni-
czej Al. Hrabskiej to było igranie z lo-
sem. Jeszcze gorzej było z wyjazdem 
w kierunku Janek od strony Falent. 
Tu trzeba było liczyć na łut szczęścia. 
Nic więc dziwnego, że światła były 
co kilka lat tematem politycznym. 
Kwestia zainstalowania sygnali-
zacji świetlnej była hasłem wybor-
czym byłego radnego z Falent, Jacka 
Gromka. Jednak nie udało mu się. 
Złośliwi twierdzą, że radny był zbyt 
zajęty politykowaniem i sprawę zba-
gatelizował. Nowy, reprezentujący 
w raszyńskim samorządzie Falenty 
radny, Sławomir Ostrzyżek despe-
racko działał w tej kwestii i wreszcie 
sprawa została załatwiona. Dwa lata 

Wieści znad Raszynki
jego zabiegów, setki podpisów miesz-
kańców i regularne kolizje u zbiegu 
ulic przyniosły efekt. Gdy zamykali-
śmy ten numer gazety włączone było 
pulsacyjnie światło żółte. Niebawem 
sygnalizacja ruszy. 

Gmina na sprzedaż
Rusza serial wyprzedaży majątku 
gminnego przez wójta gminy Raszyn 
- Janusza Rajkowskiego i spolegli-
wych mu radnych. Przypomnijmy, 
że ustawa uniemożliwia wójtowi 
samodzielne działanie w kwestiach 
zbywania majątku gminnego, do ta-
kich poczynań musi mieć zgodę rady. 
I taką wójt Rajkowski otrzymał, bo-
wiem radni z jego koalicji zgodzili 
się na jego wniosek. I tak 10 grudnia 
zlicytowane będą dwie najatrakcyj-
niejsze pod względem biznesowym 
działki w Raszynie. Jedna z nich jest 
zabudowana nieruchomością, która 
od wielu lat planowana była na ra-
szyński dom kultury. Dom Kultury 
(budynek w stanie surowym na zdję-
ciu) był też sztandarowym hasłem 
samorządowców, którzy aktualnie 
są u władzy w Raszynie. Cóż, kieł-
basa wyborcza, chciałoby się rzecz, 
lekko zjełczała, więc obietnice sobie, 
a życie sobie. Nieruchomość idzie pod 
młotek co oznajmiają umieszczone 
na niej billboardy i banery, mimo, że 
lokalni mieszkańcy mówią o tej de-

cyzji zgodnym chórem: skandal! Nikt 
nie pytał się ich o zdanie. Ale po co, 
skoro ci którzy obiecali tu dom kultu-
ry, już zdobyli stołki i teraz mają ich 
opinie za nic? Cóż, za miesiąc z okła-
dem gmina zubożeje. I nie chodzi o 
fakt, że grunty wraz z naniesienia-
mi przejdą w prywatne ręce. Gmina 
straci genialnie położoną nierucho-
mość, która posiadała pełną doku-
mentację umożliwiającą stworzenie 
od dawna oczekiwanego miejsca 
kultury w Raszynie. Dokumentacja 
trafi  do kosza, pieniądze wydane na 
nią też. Wójt natomiast podreperuje 
budżet gminy, który jest przez admi-
nistrację przejadany po mistrzowsku 
(o rozrastającym się biurokratycz-
nym molochu w Raszynie pisaliśmy 
już kilkukrotnie, choćby przy okazji 
powołania spółki komunalnej). I na 
nic nie zdadzą się cyniczne tłuma-
czenia, że Raszynowi nie potrzebne 
jest kino, skoro nikt nie planował 
w tym miejscu kina! Miała być sala 
widowiskowa z zapleczem, pracow-
niami, hall z miejscem na kawiarnię. 
Co będzie teraz? Krótkowzroczność 
władz Raszyna zatrważa. Kultura 
przegrywa z ignorancją. W gminie 
za to powstają coraz tonowe salony 
gier hazardowych. Na to jest przy-
zwolenie władz. Co będzie w miejscu 
w którym miał być Dom Kultury od 
dawna oczekiwany przez mieszkań-

ców a zwłaszcza młodzież? Pewnie 
kolejny bank, restauracja, salon sa-
mochodowy a może następny salon 
hazardu? O skandalicznej decyzji 
dot. sprzedaży najatrakcyjniejszych 
nieruchomości mówi się też w zupeł-
nie innym kontekście. Przejadany 
przez administrację budżet, blisko 
ćwierć miliona nagród wypłaconych 
w minionym roku, na to wszystko 
trzeba brać skądś pieniądze. Jak wi-
dać można sprzedać to co w gminie 
cenne, ale można też postawić na...

Kolejne długi
Wójt Rajkowski znowu wpędza gmi-
nę w długi, a obiecywał w czasie 
wyborów coś zupełnie innego. Tym 
razem chodzi o … 2 365 435 złotych 
(dwa miliony trzysta sześćdziesiąt 
pięć tysięcy czterysta trzydzieści 
pięć złotych), co sprawi, że przepo-
wiednia o długu w kwocie prawie 
15 milionów(!) na koniec 2008 roku 

może się spełnić! Przypomnijmy, że 
w 2002 roku ten sam wójt pozostawił 
gminę z blisko 14 milionami długu 
i niepopłaconymi fakturami za inwe-
stycje nazywane inwestycjami „wy-
borczymi”. Jak widać, historia lubi 
się powtarzać. 

Serial referendum trwa
Choć na stronie internetowej www.
raszyn.pl raszyńskiej administracji 
widnieje informacja o tym, że refe-
rendum w Raszynie nie będzie, fak-
ty są zgoła inne. Jak udało nam się 
ustalić, komitet zbierający podpisy 
dysponuje już niezbędną do refe-
rendum w sprawie odwołania wójta 
i rady liczbą podpisów. 
- Nie chodzi o to „czy” tylko „kiedy” 
odbędzie się referendum – mówi 
Jacek Wiśniewski, jego inicjator. 
Cóż, informacje na stronie Urzędu są 
odrobinę nieścisłe – dodaje śmiejąc 
się.

Piotr Iwicki

R E K L A M A
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WPR: Czy w Grodzisku 
Mazowieckim znajdują się jakieś 
zabytki godne naszej uwagi? Jeśli 
tak, to jakie?

Marek Żurawiecki: To bardzo nie-
ostre sformułowanie „godne uwagi”. 
Myślę, że jest wiele obiektów bardzo 
dla nas cennych ze względu na to, że 
w sumie mamy niewiele zabytków. 
I tak  wymienię z pamięci najważ-
niejsze: Dworek Skarbków 
z polichromiami Bogumiła Plerscha 
i reliktami założenia ogrodowego 
(stawy Goliana); Kościół Św.Anny 
z kaplicą przedpogrzebową; 
Grodzisko wczesnośredniowieczne 
w Chlebni; Willa Foksal; Dworzec 
Kolei Warszawsko-wiedeń-
skiej; Zespół obiektów Zakładu 
Leczniczego Bojasińskich; Wille 
w dzielnicy „Letniaki” w tym szcze-
gólnie willa „Niespodzianka”; Willa 
Haberlego; Willa Radogoszcz;  Willa 
Kaprys z  ogrodem; Kirkut przy 
ul. Żydowskiej; Cmentarz katolicki 
przy ul. Montwiłła; Willa Kniaź przy 
ul. Suwalskiej; Zespół domów robot-
niczych przy „Polfi e”.
Na terenie wiejskim gminy: Kościoły 
w Izdebnie Kościelnym i Żukowie 
oraz Dwory w Adamowiźnie, 
Radoniach, Zabłotni, Izdebnie 
Kościelnym i Żukowie.

WPR: Jak wygląda sprawa ochrony 
tych zabytków? Czy są jakieś, 
o które musiałeś “samotnie” wal-
czyć poza samorządem lokalnym?

Zabytki, zabytki, zabytki...
MŻ: Problem w tym, że nie ma pro-
gramu ochrony i rewaloryzacji za-
bytków w gminie. I od przypadku do 
przypadku gmina reaguje na sygna-
ły organizacji społecznych 
i pojedynczych osób. 

WPR: Czy władze gminy i powia-
tu łożą na zabezpieczanie tych 
zabytków wystarczające kwo-
ty? Pamiętamy walkę o Dworek 
Skarbków. Jak to wygląda teraz? 

MŻ: Tak jak wyglądało, jednostkowe 
wydatki na remonty i zabezpiecze-
nia wynikają nie z tytułu zabytko-
wego charakteru obiektu, ale 
z tytułu ich funkcji.

WPR: Willa Haberlego. Co się dzie-
je w tym temacie?

MŻ: Z drugiej ręki wiem, że została 
wpisana do rejestru zabytków.

WPR: Czy jest coś w temacie 
“Ratujmy zabytki” w naszej okoli-
cy, co wymaga natychmiastowych 
działań? Interwencji? 

MŻ: Bieżące tematy do interwen-
cji to stan i niepewne losy:; Willi 
Niespodzianka przy Kościuszki 12; 
Willi Haberlego; Willi Wójtówka; 
Willi w konstrukcji szachulcowej vis 
a vis poczty przy ul.1Maja; Domów 
robotniczych przy Polfi e i Dawnego 
szpitala przy ul. Okulickiego.

Z Markiem Żurawieckim, prezesem koła TOnZ w Grodzisku Maz. rozmawia Hanka Kozarzewska

meble na zamówienie

DORADZTWO • POMIARY • PROJEKTY • MONTAŻ 
Meble Justyna, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Słowackiego 3/5 (róg Mostowej)
tel: (22) 755 52 97, (0) 606 920 183

produkcja mebli: 
kuchennych, biurowych i łazienkowych 

R E K L A M A

Problem w tym, że nie ma programu ochrony i rewaloryzacji zabytków w gminie. 
Gmina od przypadku do przypadku reaguje na sygnały organizacji społecznych 
i pojedynczych osób.

SPRZEDAŻ SEGMENTÓW MIESZKALNYCH
pow. 130m2 + garaż, działka 240m2

Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka

tel. (0) 889 029 145 
www.giersbud.pl



Wypadkami można nazwać ostatnie histo-
rie dziejące się w tym szpitalu, które szeroko 
opisywały media, zarówno lokalne jak i ogól-
nopolskie. To chyba najbardziej zbulwersowa-
ło Krystynę Płukis, dyrektora tej placówki. 
Kilka “wycieczek” w kierunku prasy podczas 
tego spotkania, powodowało wrażenie, że 
cała ta debata przygotowana była, aby zmi-
nimalizować echa ostatnich wydarzeń, które 
nie przysporzyły popularności szpitalowi. 
Przez cztery godziny starano się udowod-
nić, że Szpital Zachodni jest najwspanialszy 
w Polsce. I pewnie tak jest. Jak sprawdzili-
śmy w lokalnej prasie, nikt nigdy nie twier-
dził z dziennikarzy inaczej. O szpitalu pisze 
się dobrze. Że wspaniały personel, że piękne 
i nowoczesne oddziały, doskonały sprzęt.... 
Jedyne czego “czepiają” się media, to zarzą-
dzanie i nadzór. 

Wpadka rewidenta
Szeroko komentowane podwójne wnioski bie-
głej rewident, dyrektor szpitala tłumaczyła 
pomyłką. Jej wiedza ograniczała się jednak do 
tylko jednej strony, na której ów błąd wystą-
pił. W posiadaniu naszej (i kilku innych) re-
dakcji są dwie. Drastycznie różniące się wnio-
skami. I nie chodzi tu o pomyłkę w stylu “cze-
skiego” błędu. Bo stwierdzenie: “ Utrzymująca 
się strata na działalności powoduje zagroże-
nie dla możliwości kontynuowania działal-
ności przez jednostkę[...]”, diametralnie różni 
się od stwierdzenia w drugim dokumencie: 
“Utrzymująca się strata nie powoduje zagro-
żenia dla możliwości kontynuowania działal-
ności przez jednostkę[...]”. Kolejne  stwierdze-
nie pani biegłej rewident “ Zdaniem biegłego 
istniejący od wielu lat ujemny wynik fi nanso-
wy[...] zagraża kontynuacji działalności jed-
nostki”, a w drugiej wersji już zagrożenia nie 
ma, bo to zdanie zostało usunięte. Na innej 
stronie tego dokumentu możemy przeczytać: 
“występuje zadłużenie wobec zobowiązań - 
rozliczeń z budżetem”. W drugiej wersji, rozli-
czeń z budżetem już nie ma. Podpisywanie się 
jednym tchem pod stwierdzeniem, że Szpital 
Zachodni nie ma płynności fi nansowej, ale to 
nie zagraża niczemu, też jest co najmniej nie-
pokojące.

SOR, wpadka czy złe planowanie
Nie niepokoi to chyba jednak pani dyrektor, 
która wprawdzie podczas debaty prosiła rad-
nych o pomoc, ale sama złożyła (kilka mie-
sięcy temu) jedynie ośmiostronicowy, bardzo 
ogólny plan naprawczy. Jedną z propozycji 
jest np. zamknięcie SOR. Czy starając się 
o kontrakt w NFZ na ten bardzo szczególny 
(i ogólnie wiadomo, że nie przynoszący zysku) 
oddział, nie było nikogo, kto wziąłby do ręki 
kalkulator i nieco czasu poświęcił na policze-
nie cyferek? 
Sporą wpadką podczas tej debaty było zrzu-
canie wszelkich możliwych win na NFZ. 
Przede wszystkim dlatego, że nie daje tyle 
pieniędzy naszemu szpitalowi, ile jest mu 
potrzebne. Fundusz przekazuje tyle pienię-
dzy ile jest przewidziane w każdym kontrak-
cie i na te sumy zgadza się kontrahent, czyli 
w tym wypadku Szpital Zachodni. Jeśli umie 
się obserwować życie gospodarcze w naszym 
kraju, nie należy się chyba dziwić, że co chwilę 
wzrastają ceny energii, paliw, leków, a sumy 
z NFZ nie wzrastają nagle do poziomu na-
szych wyobrażeń. 
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W(y)padki 
kontrolowane

Ile można żyć na “krechę”?
To wie każda planująca gospodyni domowa. 
Nie ma pretensji do męża, który nie przyniósł 
więcej kasy, a tu wszystko drożeje. Ta pani 
domu przewiduje wydatki, robi oszczędno-
ści i nie kupuje super telewizora nie mając 
zaoszczędzonych na ten cel pieniędzy. Nie 
stać jej na zafundowanie rodzinie wakacji na 
Borneo? - jedzie na wczasy pod gruszę. Nie 
kupuje większego mieszkania, jeśli jej na to 
nie stać. Tak żyje większość rodzin w naszym 
kraju. Planuje i liczy. Jak ognia boją się życia 
na tzw. “krechę”. Ta polska rodzina nie róż-
ni się wiele, wbrew pozorom, od szpitala. Tu 
i tu, trzeba planować i wydatki i koszty,  w sto-
sunku do spodziewanych dochodów. Trzeba 
umieć liczyć.
Wiele szpitali w naszym kraju miało bardzo 
podobne problemy. Jednak umiały sobie 
z tym poradzić i dziś wychodzą na prostą. 
Ale do tego potrzebni byli specjaliści, którzy 
umieli zmienić wiele rzeczy w tych placów-
kach. Począwszy od drastycznego zmniejsze-
nia personelu administracyjnego po zmianę 
osób zarządzających, czy doprowadzenie do 
sprawniejszego funkcjonowania poszczegól-
nych oddziałów. Najbliższym nam przykła-
dem niech będzie Szpital w Żyrardowie. Może 
nie ta sama półka, ale problemy podobne. 
Jeszcze nie tak dawno długi i strach przed ju-
trem, dziś jest na prostej.

Wpadka powiatowa
Dogłębne kontrole, których się teraz doma-
gają powiatowi radni, mogą jedynie pomóc 
w znalezieniu przyczyn tak dużych strat jakie 
wykazuje Szpital Zachodni. 
Ponadto, radni postanowili, że co kwar-
tał dyrekcja szpitala ma składać powiatowi 
sprawozdanie fi nansowe mówiące o kondycji 
tej placówki. To nie koniec powiatowych de-
cyzji. Szefostwo szpitala ma jak najszybciej 
przedstawić szczegółowy plan poprawienia 
kondycji fi nansowej tej instytucji. Radni będą 
oczekiwać szczegółowej analizy rentowno-
ści poszczególnych oddziałów, możliwości 
zmniejszenia kosztów utrzymania, pomysłów 
na wyjście z tej zapaści.
To bardzo chwalebne i ważne. Jednak zasta-
nawia fakt, że radni ci, przespali kawał czasu 
w tym temacie. Gdyby takie postanowienia 
podjęli kilka lat temu, może dziś media nie 
musiałyby pokazywać im palcem, tego że źle 
dzieje się na ich podwórku! 

Obyło się bez wypadku
Pokażemy jeszcze jeden drobiazg. Po zakoń-
czonej debacie, przed wejściem głównym, kil-
ku uczestników tego posiedzenia, omawiało 
na gorąco to co usłyszeli na poziomie “- 1” tego 
szpitala. W pewnej chwili jeden z rozmówców 
poślizgnął się na podeście. Całe szczęście obyło 
się bez poważnych konsekwencji. A jak by wy-
glądała ewakuacja pacjentów, którzy przera-
żeni jakimś zagrożeniem, biegli by do wyjścia 
w jesienny słotny dzień lub podczas śnieżnej 
zimy? Zapewniamy, że w takiej stresującej sy-
tuacji, nikt nie będzie szukał gumowego dywa-
nika na śliskim (nawet przy pięknej pogodzie) 
podejściu. Może powiat zafunduje na początek 
zmian, inny rodzaj nawierzchni? Nie trzeba 
będzie ustawiać ostrzeżeń, a zwiększy się bez-
pieczeństwo wszystkich odwiedzających ten 
wspaniały, mimo wszystko, szpital. No i będzie 
o jedną wpadkę mniej.   Zo.Ha.

Publiczną debatę w sprawie funkcjonowania Szpitala Zachodniego 
w latach 2006-2008, która odbyła się w ostatnią środę, można 
śmiało nazwać czterogodzinnym biciem piany. Szkoda tylko, że 
ta piana rozbryzgiwała się w sposób zupełnie niekontrolowany. 
Wypadku podczas debaty nie było, ale wpadek kilka.
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Waszym Zdaniem

Od jakiegoś czasu w Pruszkowie pojawiły się pojemniki do na szkło, makulaturę, 
puszki aluminiowe i plastik. I bardzo dobrze, bo posegregowane śmieci mogą być 
poddane recyklingowi. Mieszkańcy mogą również otrzymać lub zakupić worki do 
segregacji odpadów. Przy okazji robienia porządków okazało się, że powinnam po-
zbyć się kołdry, poduszki i koca. Co mam z nimi zrobić? Do worków się nie zmiesz-
czą, do pojemników też raczej nie. Zresztą specjalnych pojemników na szmaty nie 
ma. Dawniej działały punkty skupu odpadów, gdzie można było oddać zbędne 
szmaty. Dziś już nie działają. Byłoby dobrze gdyby gazeta poruszyła ten problem. 
Bo z pozbyciem się takich odpadów mieszkańcy mają problem. 
- Helena Falkowska, ul. Lipowa w Pruszkowie

Mieszkam w budynku TBS przy ul. Promyka. Naszym największym problemem jest 
nieustanny hałas i spaliny wytwarzane przez samochody ciężarowe jeżdżące pod 
naszymi oknami od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora. Ten hałas 
i smród spalin są tak dokuczliwe, że nie sposób otworzyć okien, co dało się szcze-
gólnie odczuć w miesiącach letnich. Przy zakupie mieszkania nikt nas przed takimi 
niespodziankami nie przestrzegł. Czuję się oszukany. Kiedy próbowałem interwe-
niować u naszych władz miejskich, jeden z Panów prezydentów poradził mi, abym 
zmienił mieszkanie. Pozostawię to bez komentarza. Kto wpadł na pomysł budowy 
bloku mieszkalnego w tym miejscu? Z moich obserwacji wynika, że największym 
trucicielem jest baza kontenerów „Polzug”, zlokalizowana w pobliżu. Pomijam już 
fakt, że prawdopodobnie jest tam ograniczenie ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 
tony a kontenery, które jeżdżą nam pod oknami mają i po 40 ton. 
- Waldemar Bąkowicz ul. Promyka, Pruszków

Mieszkam na Osiedlu Staszica, a pracuję na ulicy Błońskiej. Dojeżdżam do pracy 
rowerem. W jednym z poprzednich numerów apelowaliście do czytelników, aby in-
formowali o miejscach, które są szczególnie niebezpieczne i stwarzają zagrożenie 
dla osób poruszających się po naszych drogach.  Postanowiłem więc zadzwonić 
i wskazać wam  kilka takich niebezpiecznych miejsc. Niektóre wręcz zagrażają życiu 
i zdrowiu szczególnie dla osób korzystających z jednośladów. Są też takie miejsca, 
które można by łatwo poprawić, ale jakoś nikt się nie kwapi by się tymi miejscami 
zająć. Mogę je wskazać, jeśli tylko ktoś z redakcji zechciałby zająć się tym tematem. 
- Zdzisław Maruchniak, Osiedle Staszica, Pruszków

Odpowiedź redakcji:
Umówiliśmy się z Panem Zdzisławem na wspólne pokonanie trasy i zrobienie zdjęć 
miejsc, jego zdaniem, szczególnie niebezpiecznych. Materiał jest już gotowy i cze-
ka na publikację. Ukaże się w następnym numerze WPR. Spróbujemy również za-
interesować tymi miejscami służby odpowiedzialne za właściwy stan naszych ulic 
i dróg. Dokumentację fotografi czną  przekażemy zainteresowanym gratis.

Przyznam, że artykuł pana Grzego-
rza Kostrzewy-Zorbasa (Centralne 
Mazowsze całe w dymach, Wpr39 
– przyp. red.) poruszył mnie pod 
wieloma względami. Uświadomił 
raz jeszcze, że chyba zbyt łatwo go-
dzimy się na to wszystko, co wokół 
nas się dzieje niedobrego w dziedzi-
nie środowiska. Moją czujność być 
może osłabia fakt, że Milanówek, 
w którym od lat mieszkam, podej-
muje wiele  skutecznych działań na 
rzecz wspólnego dobra, jakim jest 
nasze środowisko. 
 Działania proekologiczne na te-
renie Milanówka nie zrodziły się 
dzisiaj,  są one wynikiem wielolet-
niej i konsekwentnej pracy na tym 
polu Referatu Ochrony Środowiska 
w Milanówku. Zapoczątkował je 
w latach 1991-1993 pan Jerzy Wy-
socki, początkowo szeregowy pra-
cownik, później kierownik referatu, 
a obecnie burmistrz Milanówka. 
Wywarło to korzystny wpływ na 
pracowników Urzędu Miejskiego 
i mieszkańców, bo jak wiadomo przy-
kład idzie z góry. 
Pierwszą inicjatywą było wprowa-
dzenie selektywnej zbiórki odpadów, 
którą z roku na rok systematycznie 
rozszerzano o ilość gospodarstw do-
mowych, a także o asortyment zbie-
ranych odpadów, co w miarę upływu 
lat zaczęło przynosić coraz lepsze wy-
niki. Na podstawie rozmów z miesz-
kańcami i obserwacji w mieście 
można stwierdzić, że dzięki rozlicz-
nym inicjatywom gospodarowanie 
odpadami w Milanówku radykalnie 
zmieniło się na korzyść. Z pewnością 
wpływ na to miały działania polega-
jące na bezpłatnym odbiorze odpa-
dów wielkogabarytowych z posesji, 
odbioru eternitu i liści, możliwości 
oddania w wielu punktach miasta zu-
żytych baterii, przeterminowanych 
leków, zużytych opon i przepracowa-
nych olei,  na kształtowaniu postawy 
proekologicznej w szkołach, a także 
na kontrolowaniu czystości posesji 
przez Straż Miejską pod kątem legal-
ności usuwania odpadów (są zawie-
rane umowy z fi rmami zabierający-
mi odpady, trwa selektywna zbiórka, 
kompostowanie, jesienią i na wiosnę 
odbiór liści w workach, których już 
się nie pali jak przed wielu laty).
 Godny podkreślenia jest fakt, że 
z inicjatywy Urzędu Miejskiego, 
a zwłaszcza Referatu Ochrony Śro-
dowiska organizowane są dla mło-
dzieży szkolnej różnego rodzaju 
konkursy ekologiczne, mające na 

Na marginesie artykułu 
Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa

celu kształtowanie proekologicznej 
postawy mieszkańców Milanówka, 
poczynając od tych najmłodszych. 
Ważne jest to, że fi nał każdego kon-
kursu odbywa się bardzo uroczyście 
z udziałem rodziców dzieci, nauczy-
cieli, przedstawicieli władz samo-
rządowych, pracowników Referatu 
Ochrony Środowiska. Towarzyszą 
temu występy artystyczne związane 
bezpośrednio lub pośrednio z prob-
lematyką ochrony środowiska i go-
spodarowania odpadami, wystawy 
nagrodzonych prac plastycznych, 
ostatnio nawet komputerowe opra-
cowania multimedialne – co sprawia, 
że w umysłach zarówno dzieci, jak 
i dorosłych utrwala się przekonanie 
o celowości podejmowanych działań. 
W ocenie Towarzystwa Miłośników 
Milanówka, któremu przewodniczę, 
ważną rolę w promowaniu działań 
proekologicznych w mieście spełnia 
specjalnie nakręcony w miejsco-
wych realiach fi lm DVD ukazujący 
selektywną zbiórkę odpadów w Mi-
lanówku i jej wyniki. Dodam, że przy 
kręceniu fi lmu współpracowaliśmy 
z Referatem Ochrony Środowiska 
i zorganizowaliśmy wraz z naszym 
Uniwersytetem III Wieku pierwszą 
jego publiczną prezentację.
 Na szczególną uwagę zasługują 
naszym zdaniem,  zapoczątkowane 
we wrześniu 2006 r. imprezy pod ha-
słem „Milanowskie rady na wszyst-
kie odpady”, które stały się wielką 
kampanią informacyjną na rzecz 
konieczności ochrony  środowiska, 
zainaugurowaną w czasie Dnia Mi-
lanówka, z położeniem szczególnych 
akcentów  na zagadnienia segrega-
cji. Zainteresowanie mieszkańców, 
a zwłaszcza młodzieży, zwielokrot-
nił udział  w tej imprezie gości z part-
nerskich miast Fumone (Włochy) 
i Welzheim (Niemcy), co dodatkowo 
pozwoliło na międzynarodową wy-
mianę doświadczeń dot. segregacji. 
Ważne było włączenie się w organi-
zację imprezy Młodzieżowej Rady 
Miasta, która po wspólnej wymianie 
doświadczeń w zakresie segregacji 
śmieci z grupą przybyłej do Milanów-
ka młodzieży włoskiej rzuciła hasło 
„Polsko-włoskie rady na wszystkie 
odpady”. Zorganizowane w ramach 
Dnia Milanówka miasteczko eko-
logiczne, gdzie non stop odbywały 
się konkursy, prezentacje związane 
z segregacją i rozdawano specjalnie 
w tym celu pięknie wydaną broszurę 
„Milanowskie rady na wszystkie od-
pady 2006”, było oblegane przez tłu-

my mieszkańców i gości z ościennych 
miejscowości.
 Z tego co orientujemy się, w no-
wym roku oświatowym trwają przy-
gotowania do kolejnych konkursów 
i proekologicznych działań w szko-
łach. Finały zazwyczaj odbywają się 
w maju. Należy oczekiwać, że zrodzą 
się  kolejne pozytywne doświadcze-
nia w promowaniu ochrony środo-
wiska. Wszyscy mieszkańcy mają 
świadomość, że status Miasta-Ogro-
du zobowiązuje, a mieszkańcy na 
każdym kroku zauważają, że przyję-
ty u nas Program Ochrony i Kształ-
towania Środowiska, wraz z Planem 
Gospodarki Odpadami na lata 2004-
2011 – nie jest dokumentem bez 
pokrycia, ale jest systematycznie re-
alizowany z myślą o „dziś” i „jutro”. 
Znalazło to zasadnicze wsparcie 
w Programie „Porozumienia Samo-
rządowego Milanówek DZIŚ i JU-
TRO”, które wraz z burmistrzem 
Jerzym Wysockim  – liderem ugru-
powania zdecydowanie wygrało 
wybory. A to jest gwarancją, że na-
dal będzie się kształtować postawy 
i zachowania młodzieży, które 
sprzyjać będą obecnie i w przyszłości 
właściwym relacjom między czło-
wiekiem, społeczeństwem i przy-
rodą, wdrażaniu do korzystania 
z zasobów środowiska przyrodniczego 
w sposób racjonalny, odpowiedzial-
ny i gwarantujący ich zachowanie 
dla przyszłych pokoleń, pobudzaniu 
i utrwalaniu szacunku dla piękna 
milanowskiej przyrody i ładu prze-
strzennego w naszym mieście. 
  To co napisałem o niektórych dzia-
łaniach na rzecz ochrony środowiska 
w Milanówku nie znaczy, że wszystko 
jest idealne. Co prawda nie ma u nas 
wielkich zakładów pracy zatruwają-
cych powietrze, ale niekiedy mamy 
do czynienia z beztroską jednostek, 
które nie zawsze mają świadomość 
tego, że nawet pojedyncza plastiko-
wa butelka spalona w piecu wywiera 
negatywny wpływ na nasze środowi-
sko.  Dlatego w Milanówku tak wielki 
nacisk kładzie się na proekologiczną 
edukację młodzieży. Mam nadzie-
ję, że artykuł p. Kostrzewy-Zorbasa 
zapoczątkuje dyskusję, która skłoni 
nas do podnoszenia poziomu wiedzy 
na temat bezpiecznego kształtowa-
nia swojego otoczenia i eliminowa-
nia pospolitego niedbalstwa o kon-
dycję środowiska, w którym żyjemy. 

R E K L A M A

Listy do redakcji

Andrzej Petyn z Milanòwka

R E K L A M A
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Zwierzęta

Widok tego zwierzaka był porażają-
cy, szczęka wisząca, przekrzywiona, 
duża rana na pysku – nieoczyszczo-
na, brudna; krew w szczęce i wydzie-
lina, język na wierzchu. Szczęka nie 
była w żaden sposób zabezpieczona 
ani oczyszczona. 
 - Pies był przerażony, nie pozwalał 
do siebie podejść, leżał skulony na 
podłodze, obok stała miska z wodą 
i sucha karma lekko namoczona, nie-
stety on nie mógł gryźć ani pić...
Postanowiłyśmy natychmiast zabrać 
go do weterynarza. Pracownik schro-
niska przeniósł psa do samochodu, 
ponieważ widok i stan ogólny tego 
zwierzęcia nas przeraził i obawiały-
śmy się same go wziąć, aby nie spo-
wodować dalszych uszkodzeń ciała 
- relacjonują członkinie Stowarzy-
szenia “Podaj łapę”. 
 Gdy dotarły do lekarza weteryna-
rii, sam musiał przez chwilę opano-
wywać swoje emocje. 
Pies z miejsca trafi ł na stół, podano 
mu środki przeciwbólowe i uspo-
kajające, został poddany ogólnym 
oględzinom. Następnie wykonano 
2 zdjęcia RTG w znieczuleniu ogól-
nym, ponieważ ból był tak ogromny, 
że uniemożliwił jakiekolwiek działa-
nie.
 Oto pierwsza opinia weterynaryj-
na:
“Pies w stanie wycieńczenia, odwod-
niony, z silną deformacją żuchwy. 
(...) Złamanie otwarte trzonu żuchwy 

Koszmar w schronisku
Pod koniec września, Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt “ Podaj Łapę”, dostało dramatyczną 
informację od fundacji “Arka” o tym, iż w schronisku w Żyrardowie przebywa pies z wiszącą 
szczęką. Ten tekst i zdjęcia są dla tych, którzy mają mocne nerwy.

z różnych numerów. Pani Ania - kie-
rownik schroniska również przestała 
odbierać i członkinie Stowarzyszenia 
zostały z psem na rękach, a schroni-
sko było już zamknięte.
 Jedna z osób wcześniej infor-
mowanych o nieszczęściu Hassana 
zadzwoniła do nas z propozycją, że 
wspomoże psa fi nansowo. Pies na 
noc został u agaty-air, a w niedzielę 
z samego rana trafi ł do kliniki na Be-
mowie. Tam oczyszczono mu ranę, 
“włożono” żuchwę na swoje miejsce 
i zabezpieczono ją specjalnym opa-
trunkowym kagańcem, a psiak po-
został w lecznicowym szpitalu pod 
opieką specjalistów. 

Pytania bez odpowiedzi
Niestety Hasan, mimo bardzo silnych 
leków cierpiał, ból powodował u nie-
go napady paniki. Odbyła się konsul-
tacja chirurgiczno- stomatologiczna. 
Rokowania są tragiczne. Mimo, że 
jest 20% szans na powodzenie opera-
cji, lekarze zalecają eutanazję. Żadne 
leki nie uśmierzą bólu a 20% szans 
dotyczy sytuacji, gdy staw skronio-
wo żuchwowy nie jest zgruchotany 
doszczętnie, a pies zostanie poddany 
24 godzinnej opiece - nie będzie mógł 
być pozostawiony ani na chwilę sam. 
Hassan czekał tydzień na ratunek. To 
radykalnie zmniejszyło jego szanse - 
nie tylko dostarczyło bólu, którego 
nie jesteśmy w stanie sobie wyobra-
zić, ale doszło też do ogromnego za-
palenia całej jamy ustnej, zapalenia 
kości. Po operacji istnieje możliwość, 

(...)”; “(...) wieloodłamowe złamanie 
gałęzi żuchwy(...)”

Skróciç m´czarnie!
Z powodu ogromnego “dyskomfor-
tu”, jaki musiał odczuwać ten psiak 
i niepodjęcia się przez naszych wete-
rynarzy operacji, z bólem serca uzna-
ły, że jedynym wyjściem jest skróce-
nie jego męczarni.
 Pięć godzin zajęła walka, aby móc 
pomóc mu przejść za TM. W między-
czasie wykonano masę telefonów do 
różnych osób, aby skonsultować na-
szą decyzję i opowiedzieć o dramacie 
Hassana. Między innymi rozmawia-
łyśmy z kierowniczką schroniska, 
która bez emocji poinformowała, 
że Hassan przebywał tam od ponie-
działku i miał zostać poddany euta-
nazji. Zgodziła się na uśpienie psa 
w lecznicy, pod warunkiem pokry-
cia kosztów przez Stowarzyszenie, 
a jeśli nie, to można go odwieźć do 
schroniska. Na pytanie jak długo ma 
czekać tam na lekarza schronisko-
wego, który go uśpi odpowiedziała, 
że: może jutro, może w poniedziałek, 
a właściwie to wtedy, gdy się do niego 
dodzwoni.
 Następnie poinformowała, że oso-
ba odpowiedzialna za schronisko, 
czyli Dyrektor Targowiska Miejskie-
go, kazała przywieźć psa do schroni-
ska.
 Decyzja ta wywołała ogromne 
oburzenie i szok. Wykonano, więc 
telefon, do p. Dyrektor Targowiska, 
jednak nie odbierała ona telefonów 

że dojdzie do zapalenia okostnej - dla 
Hasana będzie to kolejną męczarnią, 
ból nie do zniesienia. W sytuacji, gdy 
niekwestionowani specjaliści w tej 
dziedzinie są porażeni sytuacją i ra-
dzą eutanazję, taka decyzja została 
ostatecznie podjęta. 
 Powstała masa pytań: Jak to się 
mogło stać, że przez 6 dni nikt mu 
nie pomógł? Jak władze schroniska 
mogły na to pozwolić? Jak wetery-
narz w schronisku mógł zostawić go 
w takim stanie? Jak ten pies musiał 
cierpieć? I jedno z istotniejszych py-
tań, jak doszło do urazu? Uraz wska-
zuję, że jest to “dzieło” człowieka. 

Wszystko zaszło zbyt daleko
Reszta psów czeka. Uchybień jest 
wiele. To nie pierwsza taka sprawa. 
 Wiele osób na www.dogomania.
pl pamięta Amelkę, Miśka, Tasmana 
i resztę, która walczyła z nosówką 
w tym schronisku. Kolejna sunia 
Ślepka, jamniczka Żabka ze wszyst-
kimi możliwymi chorobami, pies 
Willi z połamaną nogą i bez oka, wy-
gląd gabinetu, w którym były steryli-
zowane psy i masa innych przypad-
ków, o których tu nie wspominamy. 

Hassan sprawił, że postanowiłyśmy 
dłużej nie myśleć o tym czy jak za 
mocno zaszumimy uda nam się ura-
tować kolejne zwierzę - to wszystko 
zaszło zbyt daleko. W dniu wczoraj-
szym “Arka” złożyła powiadomie-
nie do prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa. Pierwsi 
świadkowie zostali przesłuchani, 
a dokumentacja schroniskowa zosta-
ła zabezpieczona przez policję. Właś-
ciwie brak dokumentacji, gdyż księgi 
leczenia zwierząt nie było...
 Oświadczenie Fundacji ARKA 
w tej sprawie, które otrzymaliśmy 
od pani Anieli Roehr:
 “W związku z tak wielkim drama-
tem rannego psa, który nie tylko cier-
piał z bólu i poniesionych obrażeń, 
ale umierał też z głodu i pragnienia, 
w dniu 21 września z art.35.1 usta-
wy o ochronie zwierząt złożyliśmy 
doniesienie na policję w Żyrardowie 
o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa”.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Ochrony Zwie-
rząt “Podaj Łapę” oraz portalowi www.dogo-
mania.pl,  za pomoc w przygotowaniu tekstu 
i zdjęcia.

Przygotowując publikację o skandalu 
w schronisku w Żyrardowie, posta-
nowiliśmy kontynuować ten “pieski” 
temat. O opinię w tej sprawie popro-
siliśmy panią Anielę Roehr, v-ce pre-
zes Stowarzyszenia Obrońców Zwie-
rząt “ARKA”.

WPR: Sprawa w Żyrardowie 
wstrząsnęła wieloma osobami. Po-
wiedz mi, czy na terenie powiatu 
grodziskiego zdarzały się podobne 
sprawy?

AR: Sprawa psów z Krężela i Macie-
jowic wstrząsnęła wieloma osobami, 
a nawet dla organizacji broniących 
praw zwierząt była szokiem. Czy tak 
dzieje się też z bezdomnymi zwierzę-
tami w naszym powiecie? Owszem, 

nasz powiat miał i ma niechlubną 
kartę “opieki nad zwierzętami”. 
Z niektórych gmin z powiatu psy były 
oddawane do schroniska w Krzycz-
kach, obozu zagłady zwierząt, krót-
ko i dobitnie mówiąc. Dzięki wysił-
kom wielu organizacji i miłośników 
zwierząt ten obóz jest zlikwidowany, 
a co teraz te gminy robią z bezdom-
nymi zwierzętami - to jest właśnie 
pytanie na dziś! Nikt nie rozlicza 
gmin z opieki nad zwierzętami, stan 
zwierząt bezdomnych to temat tabu, 
pies bezdomny nie złoży skargi, 
że nie otrzymał tego, co mu ustawo-
wo się należało. Ustawa w takiej for-
mie, jaka jest, nie gwarantuje walki 
z bezdomnością zwierząt. Za to na-
bija kieszenie hyclom i komercyjnym 
schroniskom. Powstała Koalicja na 
Rzecz Zwierząt, pracująca nad zmia-
nami do ustawy, prowadzona przez 

poseł  Joannę Muchę. Chce wszyst-
kie patologie z ustawy o ochronie 
zwierząt wyeliminować. Ustawa ma 
chronić bezdomne zwierzęta, a nie 
wzbogacać ich kosztem prywatnych 
ludzi, działalności gospodarczych. 
Zwierze nie jest rzeczą!  To preambu-
ła ustawy.

WPR: Jak wygląda obecnie spra-
wa odłowu bezpańskich zwierząt, 
skoro podobno skończył się limit 
dostarczania psów do schronisk 
okolicznych z naszego powiatu, 
a schronisko w Krzyczkach jest za-
mknięte?

AR: To “słodka” tajemnica gmin. Po-
zorna opieka nad bezdomnymi zwie-
rzętami, to jest realizacja ustawy 
o ochronie zwierząt! Zwierzęta nie 
złożą doniesienia do prokuratury, że 

traktuje się je jak odpady komunal-
ne, że nikogo tak naprawdę nie inte-
resuje ich życie i los.

WPR: Wiem, że Jesteś wielką orę-
downiczką powstania schroniska 
w powiecie grodziskim. Czy jest na 
to szansa?

AR: Szansa i nadzieja zawsze jest, ale 
to tylko zależy od włodarzy. Powiem 
krótko: takim jesteś człowiekiem, 
jaki jest Twój stosunek do zwie-
rząt. Jeśli ktoś nie pochyli się nad 
krzywdą zwierząt, nie pochyli się 
też nad krzywdą człowieka. Realiza-
cja programu “walki z bezdomnoś-
cią zwierząt” - połowiczna, nie daje 
tak naprawdę żadnych rezultatów. 
Schronisko powinno być motorem 
tego całego przedsięwzięcia, a jak 
tego nie ma, to efekty będą żadne. 
Kto będzie uwrażliwiał dzieci, uczył 
odpowiedzialności za wzięte pod 
opiekę zwierze, mówił o ich kastra-
cji? Schronisko to miejsce edukacyj-
ne dla dzieci i młodzieży, miejsce do 
samorealizacji dla miłośników zwie-
rząt, a przede wszystkim bezpieczne 
miejsce dla samych porzuconych, po-
krzywdzonych zwierząt, przez ludzi.

WPR: Nowo powstałe Stowarzy-
szenie Straż Zwierząt Powiatu 
Grodziskiego chce także podobnej 

placówki. Połączycie siły by taka 
instytucja wreszcie powstała? Ja-
kie są największe przeszkody by 
takie schronisko powstało?

AR: Przeszkoda jest jedna. Włoda-
rze gmin nie chcą mieć schroniska. 
Nie sądzę abyśmy nie mogli znaleźć 
terenu w naszym powiecie i stworzyć 
tam schroniska wręcz pokazowego.
Potencjał w ludziach, przeszkolonych 
pod kątem prowadzenia i opieki nad 
zwierzętami, mamy. Tylko współ-
pracy i chęci realizacji u włodarzy 
brak. Schroniska to instytucje „de-
fi cytowe”, zysków nie ma, ale schro-
nisko może prowadzić inne dzia-
łalności na rzecz zwierząt, aby ten 
“defi cyt” zminimalizować. Na pewno, 
w perspektywie gminy będą pono-
siły zmniejszające się koszty, a nie-
wzrastające, jak teraz jest. Nie tylko 
wówczas my połączymy siły z SZPG, 
ale wiele innych organizacji, jak 
zajdzie potrzeba, z całej Polski. 
Zwierzęta bezdomne są w dra-
matycznej sytuacji. Na Mazow-
szu nie ma wystarczającej ilo-
ści schronisk, a wręcz jest ich 
brak. Schroniska muszą powstawać 
i musi to dotrzeć do samorządowców, 
a nowe wybory do władz już nieba-
wem........

Wywiad: Pieskie życie
Po skandalu, jaki towarzyszył zamknięciu schroniska dla zwierząt w Krzyczkach, 
powiat grodziski ma spory kłopot z umieszczaniem odławianych psów w odpowiednich 
“przechowalniach”. Za małe limity tych odłowów deklarowane w budżetach gmin 
powodują zaś to, że chmary bezpańskich psów wałęsają się po osiedlach.

Rozmawia Hanka Kozarzewska

Hanka Kozarzewska
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Pokonał ponad 5 tys. kilome-
trów, przejechał przez Szwajcarię, 
Austrię, Holandię, Belgię, Francję 
itp. Wjechał rowerem na najwyższy 
szczyt w Alpach – 2515m n.p.m. 
Podczas  rozmowy  z nami, nie mógł 
wyrazić słowami jak to jest, kiedy je-
dzie się  rowerem na szczyty i podzi-
wia krajobrazy, a przy tym spełnia 
swoje marzenie z dzieciństwa. 
- Pokonując Europę nie zdarzyło się 
nic nadzwyczajnego, no a te trzy 
gumy, które złapałem to zmieściło 
się w normie.   
- A jak postrzega Pan kierowców na 
europejskiej swojej trasie?
- Kierowcy w krajach europejskich 
są bardzo mili i kulturalni, nikt nie 
trąbił na mnie nawet wtedy, gdy 
droga była wąska i mieścił się tylko 
rower i samochód. No, oprócz Belgii 
i Holandii, które są krajami dla rowe-
rzystów. Rowerzysta tam to świętość 
– we Francji są specjalnie wydzielone 
pasy dla rowerzystów. 

Rowerem
pokonał raka

- Ile dziennie Pan przejeżdżał?
- Codziennie pokonywałem około 
190km – spędzając około 9h na ro-
werze. 
- Czy jazdę na rowerze trzeba jesz-
cze reklamować?
– Trzeba propagować sport, jest za 
mało imprez o charakterze sporto-
wym. Powinniśmy dawać przykład 
młodzieży, a nie robić tak, że po 
pikniku rowerowym rozpoczyna się 
spotkanie przy ognisku z alkoholem. 
Nie tędy droga – chodzi o propago-
wanie sportów amatorskich. Dzięki 
sportowi pokonałem ciężką chorobę 
nowotworową, a jazda na rowerze 
była moim hobby, które pomogło mi 
wyjść z tego. Mogłem załamać się 
i np. popaść w jakiś nałóg, jednak to 
mnie nigdy nie pociągło, wolałem 
sport niż np. alkohol lub papierosy.

Nie tylko należałoby brać przykład 
z pana Stanisława, ale również sta-
wiać go za wzór jak można nie pod-
dawać się nawet w najgorszych chwi-
lach naszego życia. 

Stanisław Łukasiak, 54 letni mieszkaniec Jaktorowa, 

pokonał  chorobę nowotworową dzięki młodzieńczym 

marzeniom i jeździe na rowerze. W roku 2007 przejechał 

całą Polskę, a w tym roku Europę.  

Hanka Kozarzewska

Aktywni

HOTEL VICTOR
****

Hotel Victor, ul. Andrzeja 1A, 05-800 Pruszków

Tel. (22) 430 39 00, rezerwacje@hotelvictor.pl

www.hotelvictor.pl

USG Dopler
DOROTA CHOMICKA 

specjalista radiolog

rejestracja: 022 723 26 70, 0602 307 887

Ginekolog USG KTG
JACEK CHOMICKI 

specjalista ginekolog-położnik

rejestracja: 022 723 26 70,  0501 358 888

Gabinety Lekarskie
Piastów, ul. Wyspiańskiego 34

Wizyty i badania po uzgodnieniu 

telefonicznym 7 dni w tygodniu 

w godzinach 9-21

www.ginekologpiastow.waw.pl

www.usgpiastow.waw.pl

022 723 26 70

R E K L A M A

Przedsprzedaż Lata 2009!

Tylko teraz najlepsze ceny na letnie wakacje. Rabaty do 30%!
OLEJ OPAŁOWYOLEJ OPAŁOWY

Ekoterm PlusEkoterm Plus

(022) 634-47-66(022) 634-47-66
RABAT przed Zimą!RABAT przed Zimą!

PH Pader sp. z o.o.PH Pader sp. z o.o.
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W ramach IX Festiwalu Muzyczne 
Konfrontacje „Na pograniczu kultur – 
polskiej i ukraińskiej” organizowanej 
przez Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku, wy-
stąpiła znana pieśniarka rodem 
z Ukrainy, Olena Leonenko.

WPR: Widziałyśmy się ostatnio 
w innej sytuacji...

OL: Tak, to był szczęśliwy dzień. 
Zwyciężyła Pomarańczowa 
Rewolucja, Lech Wałęsa przemawia-
jący do moich rodaków, zapewnia-
jący o swoim poparciu. Tak, to był 
piękny dzień.

WPR: Jak teraz postrzegasz 
Ukrainę?

OL: Jeden wielki chaos. To przykre, 
smutno mi. Miało być tak wspania-
le... A teraz znowu zwykli ludzie 
dostają same ochłapy. Tak nie po-
winno być.

WPR: Wracasz znowu do 
Stawiska...

OL: Tak, tu zaczęła się moja przygo-
da z Polską, tu pierwszy raz wystę-
powałam. Lubię tu wracać.

WPR- Jesteś zaprzyjaźniona 
z wieloma Polakami?

OL: Podkowa Leśna też jest mi bar-
dzo bliska. Przez pewien czas po-
mieszkiwałam w gościnnym domu 
Piotra Mitznera, to też był szczęśli-
wy czas.

Pomaraƒczowa ziemia
WPR: Na Twój dzisiejszy recital 
przyszły tłumy, zabrakło miejsc 
siedzących....

OL: To miłe, lubię podkowiańską 
widownię. Wiesz, nie muszę ich 
“kupować”, wiem, że przyszli by 
posłuchać właśnie tego. Patrzę w ich 
oczy i wiem, że rozumieją, o czym 
śpiewam, przeżywają słowa, muzy-
kę, to wspaniałe. 

WPR- Rozmawiałam ze słucha-
czami. Jeden z nich powiedział, 
że Jesteś jak anioł, który unosi się 
nad wszystkimi i rozrzuca magicz-
ny pył starych pieśni.

OL: Oj, to najwspanialsze, co sły-
szałam o moim śpiewie, dziękuję 
wszystkim.

 Na koncert przyjechała także pani 
Natalia Sawina, dyrektor Centrum 
Kultury i Informacji Ambasady 
Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Poprosiliśmy by podzieliła się z nami 
wrażeniami.

NS: Słyszałam pieśni Oleny, ale 
nigdy nie było mi dane słyszeć jej na 
żywo. To niezapomniane wrażenie. 

WPR: Olena śpiewa autentyczne 
stare pieśni ukraińskie.

NS: Tak, to ogromna radość słyszeć 
te utwory. Ja słucham tego w swoim 
rodzinnym języku przecież. Więc 
przyjmuję to nieco inaczej niż polscy 
słuchacze. Trafi a prosto do serca.

WPR: Myślę, że Olena jest swoi-
stym ambasadorem Ukrainy...

NS: Oczywiście. Dzięki Niej, świat 
słyszy coś pięknego. To nasza kul-
tura, historia, dziedzictwo. Jestem 
wdzięczna Olenie, że śpiewa te 
wspaniałe stare pieśni i to w orygi-
nale.

 Olena Leonenko od 1990 roku 
na stałe mieszka i tworzy w Polsce. 
Skomponowała muzykę do ponad 
20 przedstawień teatralnych i tele-
wizyjnych. Współpracowała m.in 
z Krystianem Lupą, Agnieszką 
Glińską, Krzysztofem Warlikowskim, 
Zbigniewem Zapasiewiczem 
i Maciejem Dejczerem. Jej wielkim 
fanem był Gustaw Holoubek. Na co 
dzień gra w teatrze Ateneum. Była 
stypendystką Amerykańskiego 
Institute for Democracy in Eastern 
Europe i dwukrotną stypendyst-
ką Fundacji im. Stefana Batorego. 
4 października 2005 roku została 
odznaczona w Polsce przez Ministra 
Kultury orderem „Gloria Artis - 
Zasłużona Kulturze”.

 W jej repertuarze jest ponad 
500 ludowych pieśni rosyjskich, 
ukraińskich i polskich. Nagrała do 
dziś dwie płyty: „Miłość po rosyj-
sku” i „Noc z Wertyńskim”. Obie 
w duecie z gitarzystą i aranżerem 
Markiem Walawenderem. Zagrała 
w fi lmach i serialach w reżyserii, 
m.in. Władysława Pasikowskiego 
“Glina”, Agnieszki Holland “Ekipa”, 
Katarzyny Adamik “Podwórko bez-
domnych”.

 Do Stawiska powróciła już po raz 
trzeci, miejmy nadzieję, że nie ostatni. 

Kiedy Olena Leonenko gościła ostatnio w Stawisku, był to dzień zwycięstwa Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie. Dziś ten kraj 

wygląda inaczej. Jednak Olena pozostała sobą, wspaniała i niezwykle zjawiskowa, śpiewała znowu w domu Iwaszkiewiczów. 

Tekst i zdj´cia: Kama

Podkowa LeÊna. Zjawiskowa artystka z Ukrainy

Kultura

GRODZISK MAZOWIECKI
Jazzowe Êrody w Centrum Kultury
Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim zaprasza na koncerty 
z cyklu Jazzowe Środy 
5 listopada - Darek Ziółek 
„Voice’N’bass”
12 listopada - Irek Głyk Multisound
Start godz. 20.00, 
3CLUB. Ceny biletów: 10 zł.

Koncert niepodległoÊciowy
10 listopada (poniedziałek) 
o godz. 19.00 w sali widowiskowej 
Grodziskiego Centrum Kultury odbę-
dzie się koncert z okazji 90. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości w wyko-
naniu „Salonowej Orkiestry Johanna 
Straussa”. Będzie to koncert słowno-
muzyczny m.in. na podstawie przemó-
wień J.  Piłsudskiego, R. Dmowskiego, 
I. Paderewskiego, a także Papieża Jana 
Pawła II o Niepodległości. Wstęp wol-
ny. Zaproszenia do odbioru w kasie 
kina od 23.10.2008 

KOMORÓW
V Komorowska jesieƒ muzyczna
Z cyklu V Komorowska jesień mu-
zyczna, Stowarzyszenie Kulturalny 
Komorów zaprasza 9 listopada (nie-
dziela) o godz. 19.00 do Kościoła para-

fi alnego w Komorowie na koncert „My 
pierwsza Brygada” - Filharmonia im. 
Romualda Traugutta. Wstęp wolny.

MILANÓWEK
Uroczyste Obchody Êwi´ta 
NiepodległoÊci
Centrum Kultury i Promocji 
w Milanówku zaprasza  na Uroczyste 
Obchody Święta Niepodległości. 
W programie m.in. wprowadzenie 
Pocztów Sztandarowych do kościo-
ła i uroczysta Msza Św. w kościele 
p.w. Św. Jadwigi Śląskiej. Po  Mszy 
Św. Koncert „Tobie śpiewam Polsko”  
w wykonaniu  Męskiego Zespołu 
Wokalnego „Musica” wywodzącego 
się ze Stowarzyszenia „Musica Sacra” i  
Chóru Katedry Warszawsko - Praskiej. 
Więcej na www.ckipmilanowek.pl

Nowy Album - „Milanówek w dokumen-
cie i fotografi i”
15 listopada (sobota) o godz. 12.00 
w Teatrze Letnim (Centrum Kultury 
i Promocji w Milanówku) odbę-
dzie się promocja nowego albumu 
„Milanówek w dokumencie i foto-
grafi i”, wydanego przez Archiwum 
Państwowe Dokumentacji Osobowej i 
Płacowej. Publikacja będzie dostępna 
w milanowskich księgarniach i kio-

skach przy stacji PKP od 17 listopada. 
„Milanówek w dokumencie i fotogra-
fi i” jest próbą nowego spojrzenia na 
historię miasta przez pryzmat jego 
obiektów, wartościowych ze względu 
na piękno ich architektury lub waż-
nych z uwagi na ludzi i wydarzenia z 
nimi związane.

NADARZYN
Projekcja fi lmu „Belissima” i spotkanie 
z aktorkà Ewà Kasprzyk 
Z cyklu „Kino nokowe” Nadarzyński 
Ośrodek Kultury zaprasza 7 listopada 
(piątek) na projekcję fi lmu „Bellissima” 
i spotkanie z aktorką Ewą Kasprzyk. 
„Bellissima” jest świetnym fi lmem z 
życiową chyba rolą pani Ewy Kasprzyk 
(...) To jest to, co kocham w kinie: moż-
na się śmiać, płakać, zadumać, delek-
tować piękną grą aktorską.” - zachwy-
ca się na fi lmwebie internauta o nicku 
„dyzio”. Start godz. 19.00 Wstęp wolny.

Jachim Presents - wieczór kabaretowy 
Tomasza Jachimka
8 listopada (sobota) o godz. 19.00 
Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza 
na Jachim Presents - wieczór kabare-
towy Tomasza Jachimka. „Wychodzi 
brzydki facet na scenę i gada” - do-
skonały, inteligentny, a jednocześnie 

bardzo zabawny i lekki program, 
skierowany do każdej publiczności. 
Wstęp wolny.

PRUSZKÓW
„Antiquitas” Rekonstrukcje Ceramiki 
Antycznej
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie zapra-
sza 4 listopada (wtorek)  na prelekcję 
Andrzeja Przychodniego i Tomasza 
Zwierzchowskiego “ANTIQUITAS”. 
Rekonstrukcje ceramiki antycznej 
z cyklu „Na tropie przyszłości”. 
Słuchacze dowiedzą się o znaczeniu 
odkryć naczyń terra sigillata dla ar-
cheologii, o antycznych warsztatach, 
które je wytwarzały, o sposobach ich 
wykonywania oraz o podejmowa-
nych próbach wiernej rekonstrukcji 
procesów produkcji. Ponadto, będzie 
można bezpośrednio obejrzeć i do-
tknąć rekonstrukcji różnych kategorii 
ceramiki antycznej. Start godz. 19.00. 
Wstęp wolny. 

Wernisa˝ malarstwa Barbary Alicji 
Czerepok
Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” w 
Pruszkowie zaprasza 7 listopada (pią-
tek) o godz. 18.00 na wernisaż malar-
stwa Barbary Alicji Czerepok. Artystka 
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Rocznice Brwinowskie 

Kultura

W dniu 9. listopada 2008 r. 
w Brwinowie będziemy obchodzili 
szczególne wydarzenia: święto na-
rodowe – 90. rocznicę odzyskania 
niepodległości oraz 20. rocznicę 
odbudowy Pomnika Niepodległości 
na rynku brwinowskim. Niezwykła 
jest historia tego pomnika. 
 Pomnik został wzniesiony w 1930 
r. jako dar i hołd w 10. rocznicę najaz-
du bolszewików na Polskę. Przetrwał 
czasy II wojny światowej i nawały 
hitlerowskiej. Nie przetrwał agresji 
komunistycznej. W 1947 r. na pole-
cenie władz komunistycznych został 
zdemontowany i zniknął na długie 
lata z krajobrazu naszego miasta. 
Tablica z pomnika zabrana podczas 
jego demontażu była przechowywa-
na przez mieszkańca Brwinowa pana 
Golędzinowskiego. Pomnik-symbol 
pozostał jednak w sercach wielu na-
szych mieszkańców.
 Lata okupacji komunistycznej 
uniemożliwiały oddanie w sposób 
należyty hołdu walczącym o naszą 
niepodległość. Do czasu. W roku 
1981 pod przewodnictwem nieza-
pomnianego Proboszcza Księdza 
Durki zawiązał się komitet, który 
postawił sobie za cel odbudowę po-
mnika. Mieszkańcy postanowili 
wbrew ówczesnym władzom odbu-
dować pomnik i pokazać całej Polsce, 
że historia i pielęgnowanie tradycji 
jest bliskie naszemu sercu. W od-
budowę pomnika włączyło się wie-
le osób, społeczników, skupionych 
m.in. wokół Towarzystwa Przyjaciół 
Brwinowa. Stan wojenny przerwał 
jednak ich starania.
 Nadszedł 1988 r. i 70. roczni-
ca Odzyskania Niepodległości. 
Doskonała okazja do uroczystego od-
słonięcia Pomnika. Zorganizowano 
zbiórkę pieniężną i dzięki ofi arności 
mieszkańców udało się zebrać po-
trzebne środki. Same uroczystości 
zgromadziły ogromną rzeszę ludzi. 

Byli mieszkańcy, harcerze, media. 11 
listopada 1988 r. po ponad 40-letniej 
nieobecności na rynek brwinowski 
powrócił symbol zwycięstwa. Był 
to jednocześnie pierwszy w Polsce 
pomnik poświęcony Marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu – znienawi-
dzonemu przez reżim komunistycz-
ny - odsłonięty w czasach panowania 
tego totalitarnego systemu. Nikomu 
to się nie udało, nam brwinowianom, 
tak.
 Dziś będziemy obchodzić 20. rocz-
nicę tamtych wydarzeń. Wiele osób 
je pamięta i brało w nich udział. 
Chcemy przypomnieć wszyst-
kim mieszkańcom tamtą historię. 
Chcemy przypomnieć o zaangażowa-
niu - wzorze postawy obywatelskiej 
i patriotycznej. W przygotowanie 
obchodów rocznicowych włączyły 
się nasze środowiska kombatanckie. 
Honorowy patronat nad uroczystoś-
ciami objął Prezydent RP – Lech 
Kaczyński.
 Uroczystości rozpocznie Msza 
święta odprawiona o godz. 10.30 
w kościele pw. św. Floriana 
w Brwinowie z udziałem Metropolity 
Warszawskiego abpa Kazimierza 
Nycza oraz biskupa polowego WP 
gen. dyw. Tadeusza Płoskiego. Po 
Mszy zapraszamy na uroczystości 
pod Pomnikiem Niepodległości na 
Rynku, a następnie na uroczyste 
otwarcie okolicznościowej wystawy 
„Droga do Niepodległości”. Wystawę 
będzie można oglądać w Organistówce 
– Rynek 14. Przygotowały ją środo-
wiska kombatanckie, w szczególno-
ści Odział Związku Piłsudczyków 
w Brwinowie. O godzinie 14.00 za-
praszamy do Zespołu Szkół nr 2 przy 
ul. Żwirowej 16 w Brwinowie, gdzie 
zostanie wystawione przedstawienie 
„Gałązka rozmarynu” w wykonaniu 
uczniów szkoły. Po przedstawieniu 
odbędzie się projekcja specjalnie 
przygotowanego na tę okazję fi lmu 
„… a Pomnik przetrwał …” w reżyse-
rii Adama Gzyry.

Krzysztof Falkowski

lubi eksperymentować z kolażem, 
grafi ką i sztuką użytkową. Wieczór 
uświetni występ Damiana R. /Jazz-
Hiphop/ - zapowiedź płyty, która uka-
że się na przełomie stycznia i lutego. 
Więcej na www.mok.pruszkow.pl 

Z cyklu „Nietuzinkowi Pruszkowiacy” 
- Tadeusz Jakubowski
Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. H. Sienkiewicza oraz 
Klub Pruszkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Pruszkowie za-
praszają 12 listopada (środa) o 
godz.17. 00 w ramach nowego cyklu  
„Nietuzinkowi Pruszkowiacy” na 
spotkanie z Tadeuszem Hubertem 
Jakubowskim oraz jego książką 
„Znakiem tego oskarżony”. Klub PSM, 
Al. Niepodległości 12.

X Edycja Regionalnego Przeglàdu Sztuki 
Nieprofesjonalnej
14 listopada (piątek) w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Pruszkowie odbędzie się 
X Edycja Regionalnego Przeglądu 
Sztuki Nieprofesjonalnej „Talent – Pasja 
– Intuicja 2008”. Osoby zajmujące się 
amatorsko plastyczną działalnością arty-
styczną swoje prace mogą zgłaszać do 5 
listopada. Wieczór uświetni recital Piotra 
Szczepaniaka. Start godz. 18.00

PIASTÓW
Wykład Sławomira Frontczaka
W ramach obchodów Święta 
Niepodległości Polski zapraszamy 
na wykład: „Rola duszpasterstwa 
wojskowego w walkach o nie-
podległość Polski”, który wygłosi 
Sławomir Frontczak dyrektor Muzeum 
Katyńskiego w Warszawie. 
Wykład odbędzie się 7 listopada 
(piątek) o godz. 19.30  w Kaplicy 
przy Kościele p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Piastów, Al. 
Krakowska 17

Koncert poÊwi´cony pami´ci Bogny 
Sokorskiej „Słowika Warszawy”
11 listopada (wtorek) o godz. 18.00 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piastowie odbędzie się koncert 
poświęcony pamięci Bogny Sokorskiej 
„Słowika Warszawy”. 
Wykonawcy: Bożena Grudzińska-
Kubik - sopran koloraturowy, Ewelina 
Chrobak-Hańska - sopran, Grażyna 
Mądroch - sopran koloraturowy, 
Piotr Kusiewicz - tenor, Adam 
Sychowski - fortepian. Gość specjalny 
- Jagna Sokorska-Kwika – sopran. 
Zaproszenia do odbioru 
w sekretariacie MOK
 w godz. 9.00 - 19.00

PODKOWA LEÐNA
Spektakl teatralny dla dzieci - „Latarenka”
Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie 
Leśnej zaprasza 9 listopada (niedzie-
la) na Spektakl teatralny dla dzieci 
- „Latarenka” w wykonaniu Teatrzyku 
Jedwabnych Marionetek „Iskierka” z 
Warszawy. Start godz. 12.30. Wstęp: 5 zł

Przeglàd Filmów Archiwalnych
Kino Projekt w Podkowie Leśnej zapra-
sza na „Przegląd Filmów Archiwalnych”. 
9 listopada (niedziela) - „1914-1936”- fi lm 
dokumentalny i „Pietro wyżej” - fi lm fa-
bularny; 11 listopada (wtorek) - „Polonia 
Restituta” - fi lm fabularny.
Start godz. 17.00. Wstęp wolny.

Bal NiepodległoÊciowy
15 listopada (sobota) o godz. 20.00 w 
Pałacyku - Kasynie w Podkowie leśnej 
odbędzie się Bal Niepodległości z okazji 
90 rocznicy powstania II Rzeczpospolitej 
i 90 rocznicy powstania Spółki Akcyjnej 
„Siła i Światło”. W programie m.in.: 
Orkiestra „Rondo” w repertuarze 
szlagierów międzywojennych, atelier 
fotografi i artystycznej „Sfi nks”, aukcja 
przedmiotów artystycznych i pamiątek 
historycznych. Karnet wstępu na Bal 
– 200 zł/osoba. 
Więcej na:  www.podkowalesna.pl

Stowarzyszenie „Mo˝esz” 
zaprasza na koncert zespołu 
Stare Dobre Mał˝eƒstwo

„A nam się przyda taka chwila, żeby nad życiem się 

zatrzymać”. Te słowa poety - Adama Ziemianina - niech 

będą mottem naszego spotkania z zespołem Stare Dobre 

Małżeństwo. Na koncert grupy SDM zapraszamy 14 

listopada, o godz. 19.30, do Miejskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Warszawskiej 

24 w Piastowie. Bilety w cenie 30 zł będą dostępne w kasie MOK, od 4 listopada 

br., w godzinach pracy placówki. (www.mozesz.org)

KONKURS SMS dla czytelników WPR! Odpowiedz na pytanie: 

Jak nazywa się lider grupy Stare Dobre Małżeństwo? 

A. Zbigniew Hołdys 
B. Grzegorz Turnau 
C. Krzysztof Myszkowski
D. Krzysztof Cugowski

Wyślij SMS o treści NJ.MILI z literą A,B,C lub D pod numer 71068. 

Pierwsza i ostatnia osoba, która wyśle prawidłową odpowiedź w dniu 

3 listopada 2008 roku w godzinach 18.00 - 22.00 otrzyma podwójne zapro-

szenie na koncert w Piastowie. 

Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie. Całkowity dochód z konkursu przeznaczymy na działalność statutową 

Stowarzyszenia MOŻESZ  (www.mozesz.org). Usługa dostępna w sieciach Plus GSM, Era, Orange, Play.  Koszt przesłania 

wiadomości: 1,22 brutto. Serwis sms obsługuje fi rma DOTPAY
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Prawo&Finanse

 Rzeczywiście w przypadku udzie-
lenia pożyczki należy odprowadzić 
podatek PCC zgodnie z ustawą z dnia 
9 września 2000 r. o podatku od 
czynności cywilnoprawnych (dalej 
„Ustawa”), jednakże w Pana sytuacji 
najważniejsze jest to, że to nie Pan, 
jako pożyczkodawca, jest obowiąza-
ny do zapłaty podatku, ale Pana są-
siad, jako pożyczkobiorca, bowiem 
zgodnie z art. 4 pkt. 7 Ustawy przy 
umowie pożyczki obowiązek podat-
kowy ciąży na biorącym pożyczkę. 
 Sadzę jednak, że warto by było, 
aby przekazał Pan sąsiadowi poniż-
sze informacje. 
 W przypadku zawarcia umowy 
pożyczki obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą dokonania tej 
czynności cywilnoprawnej, a zatem 
obowiązek powstał już półtora roku 

Półtora roku temu pożyczyłem mojemu sąsiadowi 10 tysięcy złotych na zakup 

samochodu. Niedawno dowiedziałem się, że podobno od tego typu pożyczek należy 

odprowadzić jakiś podatek. Czy to prawda? A jeżeli tak to w jakiej wysokości muszę 

podatek odprowadzić i w jaki sposób? Czy coś mi grozi za to, że nie zapłaciłam do tej 

pory tego podatku? - pyta czytelnik Wpr

Paweł Michewicz temu w chwili przekazania pieniędzy 
(art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy). Podsta-
wą opodatkowania jest tutaj kwota 
pożyczki, czyli 10.000 złotych, na-
tomiast stawka podatku wynosi 2 %. 
Uwzględniając powyższe Pana sąsiad 
obowiązany jest zapłacić podatek 
w wysokości 200 złotych. 

 

Podatnicy są obowiązani, bez we-
zwania organu podatkowego, złożyć 
deklarację w sprawie podatku od 
czynności cywilnoprawnych, we-
dług ustalonego wzoru oraz obliczyć 

Podatek PCC

Odpowiedzialność solidarna dłuż-
ników  zazwyczaj powstaje w sytua-
cjach kiedy po jednej stronie trans-
akcji jest kilka osób (np. 2 osoby 
kupują wspólnie samochód) lub gdy 
kilka osób wyrządzi komuś szkodę 
(np. grupa osób niszczy komuś sa-
mochód). 
 Odpowiedzialność solidarna po-
lega na tym, że osoby odpowiedzial-
ne solidarnie zobowiązane są w ten 
sposób, że wierzyciel może żądać 
według swojego uznania całości lub 
części świadczenia (zapłaty ceny lub 
naprawienia szkody) od wszystkich 
dłużników łącznie, od kilku z nich 
lub od każdego z osobna. 
 Co ważne, zaspokojenie wierzycie-
la przez któregokolwiek z dłużników 
zwalania pozostałych dłużników z 
odpowiedzialności wobec tego wie-
rzyciela. Pojawia się natomiast wte-
dy pomiędzy dłużnikami możliwość 

dochodzenia świadczeń wyrównaw-
czych (regresowych). Zatem np. jeże-
li jeden z wandali pokryje w całości 
szkody właściciela samochodu, to 
może potem żądać od pozostałych 
wandali proporcjonalnego zwrotu 
poniesionych przez niego kosztów. 
 Odnosząc się do Pana sytuacji, 
jest Pan odpowiedzialny solidarnie 
ze swoim wspólnikiem do zapłaty 
za całość towaru i tego kontrahent 
może się od Pana domagać. Jeżeli 
zapłaci Pan za całość towaru, dług 
przestanie istnieć również po stronie 
Pana wspólnika, ale w takiej sytuacji 
będzie mógł Pan żądać, aby Pana 
wspólnik pokrył proporcjonalnie po-
niesione przez Pana koszty. Prawdo-
podobnie oznacza to, że zwróci Panu 
połowę, ale możliwe, że umowa, któ-
ra Panowie podpisali określa inną 
proporcję. 

Odpowiedzialność solidarna

Z przesłanego mi wezwania do zapłaty wynika, że jestem 

odpowiedzialny solidarnie wraz z moim wspólnikiem 

(spółka cywilna) wobec naszego kontrahenta za dostawę 

towaru do naszego sklepu. Co to dokładnie znaczy 

„odpowiedzialność solidarna”?

i wpłacić podatek w terminie 14 dni 
od dnia powstania obowiązku podat-
kowego, czyli de facto od dnia zawar-
cia umowy i przekazania pieniędzy 
(art. 10 ust. 1 Ustawy).
 Sankcją za niewykonanie powyż-
szego obowiązku jest zagrożenie 
poniesienia odpowiedzialności za 
wykroczenie skarbowe oraz zapła-
ta wyższego podatku w przypadku, 
gdy podczas kontroli skarbowej wy-
szło by na jaw, że podatek nie został 
odprowadzony. Wtedy Pana sąsiad 
zapłacił by podatek według stawki 
20 %, czyli 2.000 złotych. 
 Podatku nie trzeba byłoby płacić 
gdyby sąsiad był Pana bliską rodziną, 
albo gdyby kwota pożyczki nie prze-
kraczała 5.000 złotych. 
 Podsumowując, proponuję aby na-
mówił Pan sąsiada na jak najszybsze 
złożenie deklaracji podatkowej PCC 
i zapłatę podatku. 

R E K L A M A

14 dni
od dnia powstania 
obowiàzku 
podatkowego
ma podatnik na 
wpłat´ podatku
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Prawo&Finanse

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

 Zapewne wielu Polaków jest obec-
nie zmuszona do odstępowania od 
umów deweloperskich z powodu od-
mowy banku zawarcia umowy kredy-
tu hipotecznego. Prawo odstąpienia 
od umowy - stosownie do treści prze-
pisu art. 395 § 1 zd. 2 kc - wykonuje 
się przez jednostronne oświadcze-
nie złożone drugiej stronie umowy. 
W razie wykonania prawa odstąpie-
nia umowa uważana jest za nieza-
wartą, a jej strony są zobowiązane 
do zwrotu wzajemnych dokonanych 
świadczeń (art. 395 § 2 kc), np. wpłat 
na poczet przyszłego mieszkania, 
czy kosztów poniesionych już przez 
dewelopera. 
 Jeżeli jednak - w myśl przepisu art. 
396 kc - zostało zastrzeżone, że jed-
nej lub obu stronom wolno od umowy 
odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy 
(tzw. odstępne), oświadczenie o od-
stąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, 
gdy zostało złożone jednocześnie 
z zapłatą odstępnego. 

Odstępne w umowach deweloperskich
Trudna sytuacja na rynku doprowadziła do ograniczenia możliwości pozyskiwania kredytów. Co gorsza 
banki wycofują się ze składanych wcześniej obietnic pozostawiając wielu z nas w trudnej sytuacji np. gdy 
jesteśmy związani już umową deweloperską. 

indywidualnych uzgodnień lub nego-
cjacji. Postanowienie wzorca umowy 
nakładające na konsumenta, który 
nie wykonał zobowiązania lub od-
stąpił od umowy, obowiązek zapłaty 
rażąco wygórowanej kary umownej 
lub odstępnego - zgodnie z treścią 
przepisu art. 385[3] pkt 17 kc - może 
być uznane za niedozwolone posta-
nowienie umowne. Postanowienie 
takie nie wiąże konsumenta, jeżeli 
na jego podstawie deweloper zażąda 
zapłaty odstępnego. Wówczas kon-
sument może skutecznie odmówić 
realizacji zobowiązania, twierdząc, 
że jest ono prawnie zakazane. 
 Czym jest jednak owa „rażąco wy-
górowana kara umowna (odstępne)”, 
która stanowi podstawową przesłan-
kę przepisu art. 385[3] pkt 17 kodek-
su cywilnego? Nie ma uniwersalnej 
odpowiedzi na to pytanie, bowiem 
wszystko leży w kwestii interpre-
tacji tegoż pojęcia, co każdorazowo 
dokonuje sąd rozstrzygający spór 

Mo˝emy odmówiç zapłaty 
ra˝àco wygórowanego 

odst´pnego.

uwzględniając przy tym komplek-
sowo wszystkie okoliczności danej 
sprawy. Jeżeli jednak w naszym 
rozsądnym przekonaniu odstępne, 
które mamy zapłacić jest znaczą-
co niesprawiedliwe, defi nitywnie 
powinniśmy odmówić jego zapłaty 
i skorzystać z profesjonalnej pomocy 
prawnej by chronić swój interes.

 Możliwość ochrony przed zapła-
tą odstępnego tkwi w interpretacji 
pojęcia „rażąco wygórowanej kary 
umownej (odstępnego)”. Pojęcie to 
wiąże się ściśle ze stosowaniem przez 
przedsiębiorcę, (czyli dewelopera) 
w stosunkach z konsumentami wzor-
ca umowy. Oznacza to, że aby okre-
ślone postanowienie umowne mogło 
być uznane za zawierające rażąco 
wygórowaną karę umowną (odstęp-
ne) musi ono być zawarte we wzorcu 
umowy, czyli tekście samodzielnie 
opracowanym i narzuconym konsu-
mentowi, z wyłączeniem możliwości 

Umowy deweloperskie. Czy mo˝na uniknàç odst´pnego? 

Masz problem prawny?
Opisz swój problem i wyślij go 

do nas mailem na adres 

kontakt@gazetawpr.pl

Redakcja Wpr zastrzega 
sobie prawo do skracania 

nadesłanych listów. 

Inforumjemy,
że na nadesłane pytania 

odpowiadamy wyłącznie na 
łamach gazety.

R E K L A M A

R E K L A M A

Paweł
Michewicz
ekspert prawny wpr



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

Sprzedam nowe mieszkanie 
/stan deweloperski/ z miejscem 
garażowym w Warszawie przy 
ul. Olbrachta 29 a, powierzchnia 
51,98m2 plus zadaszony taras 
11m2. Mieszkanie 2 pokojowe z 
kuchnią, łazienką i przedpokojem, 
3 piętro, winda. Zainteresowanych 
proszę o bezpośredni kontakt po nr. 
telefonu 504 169 301

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

Automoto - kupię

Darmowe złomowanie pojazdów 
transport gratis 0-502-534-080 

Automoto – sprzedam

Części używane, sklep internetowy, 
www.szrotkasacja.pl 

Samochód campingowy na działkę 
0-502-534-080
SPRZEDAM FORDA ESCORTA, 
1993 ROK, 1300 CM, STAN 
DOBRY, TANIO. TEL.0507101813

Kupię

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

Sprzedam

Ekogroszek niska cena, minimum 5 
ton, 0515-713-421, 0609-389-514

Owczarki niemieckie – długowłose 
506-059-851

Sprzedaż maszyn tokarsko-
ślusarskich, okazja, tylko poważne 
oferty 600-953-472, mail: ezd@wp.pl  

„Społem” PSS w 
Pruszkowie  zatrudni 
pracowników  na stanowiska;
  - kierownika sklepu,
  - kasjera sprzedawcę
Od kandydatów oczekujemy 
odpowiedniego wykształcenia 
oraz doświadczenia 
zawodowego. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny 0-22 
758-75-05 lub osobiście w 
dziale kadr pod adresem 
Pruszków ul.Kościuszki 52. 
ZAPRASZAMY!

Ślusarz, mechanik, Grodzisk Maz. ul. 
Żyrardowska 2a, 7-17, 724-31-87 

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

Szukam pracy

Kobieta poszukuje pracy dorywczej 
– sprzątanie itp. 608-876-910,  505- 
302-959 Pilnie

Nieruchomości – sprzedam

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

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 

Mieszk. 2 pok. Mokotów 0-661-098-954
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Ogłoszenia Drobne

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

Dam pracę

Brukarzy z doświadczeniem 788-954-
408 

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
Kierowca kat. C+E, stała trasa 
600-006-962

Frezera na frezarkę numeryczną, 605-
85-96-96, 698-345-980

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

PRACA!!! Janki k. Warszawy 
Do naprawy:
* sprzętu RTV, AGD
* komputerów
* telefonów komórkowych
* do oceny jakości tel. kom.
Do działu magazynu:
* operatorów wózków 
widłowych
* pracowników magazynowych 
* do oceny jakości 
Kontakt: 22 713-81-97, 696-993-
874/64. www.partnerpraca.pl

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

Przyjmę panie ekspedientki do 
cukierni w Kawęczynie 
tel. 0-668-041-187

DOMUS
USŁUGI BUDOWLANE

- ocieplanie budynków 

- elewacje zewnętrzne 

- wykańczanie wnętrz 

- wylewki

kontakt: 

500 247 655

518 274 860 

domus2008@wp.pl

Usługi

Brukarstwo, układanie kostki 
brukowej 798-138-188 

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 

Kompleksowe wykończenie 
domów i mieszkań od A do Z 
tel. 0781-534-410

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

Studnie 
tel. 602-536-376

Tynki gipsowe agregatem, solidnie 
0-604-727-054

Usługi remontowo-budowlane, 
malowanie, docieplenia poddaszy, 
hydraulika 
tel. 669-690-852

WWW Strony internetowe, 
systemy zarządzania treścią.
profesjonalne sklepy 
internetowe, aplikacje CRM, 
konkurencyjne ceny
tel. 604 11 22 82
www.techarts.pl

R E K L A M A
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Rynek Pracy

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.

W miejscach najbardziej uczęszcza-
nych przez Warszawiaków i miesz-
kańców okolicznych powiatów po-
jawiły się plakaty zachęcające mło-
dych ludzi do wstąpienia do służby 
w Komendzie Stołecznej Policji. Na 
wszystkich zainteresowanych służbą 
w Policji, czekają wolne miejsca w od-
dziale prewencji, ruchu drogowym, 
wydziale konwojowym, a także w ko-
mendach rejonowych i powiatowych. 
Na wszystkich zainteresowanych 
służbą w Policji czekają pracowni-
cy sekcji ds. poboru. Kandydaci do 
służby w Policji przechodzą najpierw 
postępowanie kwalifi kacyjne, obej-
mujące m.in. testy sprawnościowe, 
badania psychologiczne, badania 
zdrowia i sprawdzenie niekaral-
ności. Następnie kierowani są na 
przeszkolenie podstawowe. Po jego 
pozytywnym ukończeniu trafi ają do 
wydziałów, komend i komisariatów 
garnizonu stołecznego.
 Komenda Stołeczna Policji oferu-
je przyszłym policjantom stabilne 
warunki zatrudnienia. Na początek 
funkcjonariusz otrzymuje blisko 
1.500 złotych do ręki, po ukończeniu 
szkolenia podstawowego może liczyć 
na 2.000 netto i jego pensja wzra-
sta z chwilą obejmowania kolejnych 
stanowisk oraz w momencie otrzy-
mania wyższych stopni służbowych. 
Każdy policjant ma precyzyjnie okre-
śloną ścieżkę rozwoju zawodowego. 
W trakcie służby kierowany jest na 
szkolenia specjalistyczne. 

 Służbę może podjąć w pobliżu 
miejsca zamieszkania. Kandydaci w 
podaniu o przyjęcie do Policji wska-
zują jednostkę - komendę rejonową 
lub powiatową, w której chcą praco-
wać. Mogą również wybrać jeden z 
komisariatów specjalistycznych: me-
tra warszawskiego, kolejowy, portu 
lotniczego Okęcie, rzeczny lub służ-
bę w warszawskiej „drogówce”. W 
zależności od liczby wolnych miejsc, 
istnieje możliwość zakwaterowania 
w hotelu policyjnym. 
 Policjantowi w służbie stałej przy-
sługuje prawo do lokalu mieszkalne-

Zostań Policjantem
go. Raz w roku funkcjonariusz otrzy-
muje równoważnik za umundurowa-
nie w wysokości około 2.000 złotych 
oraz nagrodę roczną w wysokości 
otrzymywanej pensji tzw. „trzynast-
kę”. Policjantowi przysługują też 
dodatkowe świadczenia pieniężne: 
jednorazowy zasiłek na zagospo-
darowanie (przy mianowaniu poli-
cjanta w służbie stałej) w wysokości 
uposażenia oraz nagrody i zapomogi. 
Funkcjonariusz może też skorzystać 
z urlopu dodatkowego z tytułu wy-
sługi lub wieku. Prawa emerytalne 
nabywa już po 15 latach służby.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sekcji ds. doboru 
KSP, Warszawa, Al. Solidarności 126--

tel. + 48 22 603-65-68, 603-75-38

Na przyszłych policjantów czekają wolne miejsca w oddziale 
prewencji Policji, ruchu drogowym, wydziale konwojowym, 
a także w komendach rejonowych i powiatowych, np. na 

Pradze Południe i w Wołominie. 

Mile widziane są osoby z wyższym wykształceniem 
i znajomością języków obcych.

Każdy, kto postanowi zostać policjantem, powiększy tym 
samym grupę ponad 8.700 funkcjonariuszy pracujących 

w Komendzie Stołecznej Policji. Coraz częściej do służby 
w garnizonie stołecznym przyjmowani są młodzi ludzie 

z wyższym wykształceniem i znajomością języków obcych, 
głównie angielskiego, niemieckiego, czy francuskiego.

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

Radio Bogoria poszukuje dziennikarza z rejonu Pruszkowa 
informacje i zgłoszenia: 

tel: (022) 724 17 45
lub w siedzibie redakcji: ul. J.Kilińskiego 8B, Grodzisk Maz.
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Sport

Zanim sędzia dał znak do rozpoczę-
cia zawodów symboliczne „sto lat” 
obchodzącemu 32 urodziny Toma-
szowi Feliksiakowi odśpiewała zgro-
madzona publiczność, która wypeł-
niła stadion do ostatniego miejsca. 
Po gwizdku arbitra skończyło się 
składanie życzeń, a zaczęła się gra 
o jakże ważne trzy punkty. Przewagę 
w pierwszych minutach spotkania 
mieli zawodnicy gości tworząc raz 
po raz groźne sytuacje pod bramką 
Bieńka. Na nasze szczęście nie udało 
im się umieścić piłki między słupka-
mi bramki. Z minuty na minutę Znicz 
odzyskiwał panowanie na boisku  
i coraz częściej robił sobie wycieczki 
pod bramkę zespołu z Bielska – Bia-
łej. Na efekty nie trzeba było czekać. 
W 24. minucie ogromne zamieszanie 
na polu karnym drużyny przyjezd-
nej wykorzystał Adrian Paluchowski 
i przy asyście dwóch obrońców Pod-
beskidzia umieścił piłkę w siatce. 

Na mecz z Podbeskidziem zawodników Znicza nie 

trzeba było specjalnie motywować. Do dzisiaj tkwi

im w głowach pechowa porażka w Bielsku – Białej 

z końcówki poprzedniego sezonu, która ostatecznie 

pozbawiła nasz zespół szans na historyczny awans 

do Ekstraklasy. Na spotkanie z przyjezdnymi nasi 

zawodnicy wyszli nastawieni nader bojowo, 

co przyniosło oczekiwany efekt. Znicz wygrał 2-1 

tworząc przy tym niezapomniane widowisko. 

Filip Szklarzewski

Udany rewanż:  Znicz zwyciężył     

Radość z korzystnego wyniku trwała 
niewiele ponad 10 minut. Do wyrów-
nania w 37. minucie doprowadził nie-
pilnowany w polu karnym Sławomir 
Cienciała. Po zdobyciu gola zawod-
nicy Podbeskidzia uwierzyli jeszcze 
bardziej w swoje umiejętności i prak-
tycznie nie opuszczali połowy Znicza 
aż do przerwy spotkania. Nic jednak 
z akcji gości nie wynikło i sprawa 
zwycięstwa dalej była otwarta. Po 
zmianie stron to zawodnicy z Prusz-
kowa śmielej atakowali. Po jednej 
z wielu akcji gola wyprowadzającego 
Znicz na prowadzenie strzelił po-
nownie Paluchowski. W tej sytuacji 
napastnik do ostatniej chwili zacho-
wał zimną krew i oddał precyzyjny 
strzał w długi róg bramki strzeżo-
nej przez Szymańskiego. Zdobytego 
prowadzenia zawodnicy gospodarzy 
nie dali sobie wyrwać już do końca 
spotkania i po bardzo nerwowej koń-
cówce Znicz odniósł zwycięstwo nad 
jednym z kandydatów do awansu do 
Ekstraklasy. 

Zawodnicy Znicza po remisie u sie-
bie z Widzewem Łódź, po punkty 
w następnej kolejce udali się do od-
dalonej o prawie 250 km Stalowej 
Woli, gdzie przyszło im walczyć 
z miejscową Stalą. Po 90 minutach 
gry nasi zawodnicy w najniższym 
z możliwych stosunków pokonali 
zespół gospodarzy. Wyniki mógłby 
być jeszcze bardziej okazały gdyby 
nie przypomniał o sobie jeden 
z największych mankamentów 
w grze Pruszkowian – skuteczność.

Filip Szklarzewski Kto wie jakim wynikiem ten mecz 
mógłby się skończyć gdyby był roze-
grany na początku sezonu. Wtedy to 
Stal będąc u szczytu formy gromiła 
na swoim stadionie każdą druży-
ną (chociażby Górnik Łęczną 4-0), 
- a jej wyczyny były porównywane do 
tych Znicza z poprzedniego sezonu. 
Zespół z Pruszkowa, jak wszyscy do-
brze pamiętamy grał w tym okresie 
beznadziejnie czego efektem był spa-
dek na 17. miejsce w ligowej tabeli. 
Jednakże nic nie trwa wiecznie, sie-
lanka zawodników ze Stalowej Woli 
skończyła się tak szybko jak zaczęła, 

Wymęczone zwycięstwo
a Znicz po zmianie trenera wygrze-
bał się z dna. Na mecz z zawodni-
kami Stali, Znicz wyszedł w prawie 
identycznym ustawieniu jak na mecz 
z Widzewem, prawie, bo na fl ance Pa-
wła Kaczmarka zastąpił wbijający się 
przebojem do pierwszego składu, Da-
wid Florian. W pierwszych minutach 
spotkania Znicz posiadał widoczną 
przewagę, którą mógł udokumento-
wać Daniel Kokosiński, aczkolwiek 
jego strzał po groźnie zapowiada-
jącej się akcji był daleki od ideału. 
Przez następne pół godziny meczu 
na boisku nie działo się nic cieka-

wego, piłkarze obu jedenastek nie-
poradnie konstruowali akcję, które 
kończyły się zanim tak naprawdę się 
jeszcze zaczęły. Przełomowa dla lo-
sów spotkania okazała się być akcja 
z 28. minuty kiedy to Adrian Palu-
chowski urwał się obrońcom Stali na 
lewej stronie boiska i idealnie wyło-
żył piłkę swojemu partnerowi z linii 
ataku, Tomkowi Feliksiakowi, który 
pewnie umieścił ją w bramce gospo-
darzy. Radość piłkarzy Znicza mogła 
być bardzo krótka, gdyż już 4 minuty 
później piłka po strzale Krzysztofa 
Treli trafi ła w poprzeczkę bramki 
strzeżonej przez Adriana Bieńka. 
Były to wszystkie atrakcje pierw-
szej połowy. Kibice zgromadzeni na 
trybunach myślący, że po przerwie 
zawodnicy stworzą ciekawsze wido-

wisko obeszli się smakiem. W drugiej 
odsłonie spotkania Znicz ograniczał 
się tylko do nielicznych kontrataków 
będąc głównie skupionym na obro-
nie korzystnego wyniku. Szansę na 
jego podwyższenie miał dwukrotnie 
Adrian Paluchowski, jednakże pró-
by naszego napastnika kończyły się 
strzałami w boczną siatkę. Wynik 
meczu nie zmienił się już do końca 
spotkania, zawodnicy z Pruszkowa 
po bardzo przeciętnej grze pokonali 
zespół gospodarzy. Dyrygent zwy-
cięstwa, Dariusz Kubicki na konfe-
rencji pomeczowej był zadowolony 
z ostatecznego wyniku i trzech cen-
nych punktów, które zostały dodane 
na konto Znicza. 
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Sport

Podbeskidzie 2:1
Na spotkanie 
z przyjezd-
nymi nasi 
zawodnicy 
wyszli nasta-
wieni nader 
bojowo, 
co przyniosło 
oczekiwany 
efekt. Znicz 
wygrał 2-1 
tworzàc przy 
tym nieza-
pomniane 
widowisko. 
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Zaskoczyło, Znicz zaczął w końcu wygrywać mecze. Teraz już wiemy na 
pewno, że na dobre wyszła zmiana trenera naszym zawodnikom. Dzięki 
ostatnim świetnym wynikom znowu po cichu możemy liczyć na awans do 
Ekstraklasy. 

Nie należy zapominać, że jest to jednak dopiero początek długiej drogi do 
upragnionego celu, bo żeby awansować bezpośrednio do Ekstraklasy musi-
my wyprzedzić co najmniej trzy zespoły z wielkiej czwórki (Zagłębie, Koro-
na, Widzew, Podbeskidzie). 

Kolejna szansa na zdobycz punktową będzie dopiero 8 listopada, po prze-
rwie spowodowanej przez Dzień Wszystkich Świętych, kiedy to u siebie po-
dejmiemy zespół z Jastrzębia. Zespół GKS – u prezentuje w tym sezonie 
nierówną formę, a biorąc pod uwagę wyniki jakie odnosi grając na wyjeź-
dzie Znicz będzie zdecydowanym faworytem do zdobycia trzech punktów 
w tym spotkaniu. 

Aczkolwiek piękno piłki nożnej polega na jej nieprzewidywalności, tak-
że żeby poznać ostateczny wyniku spotkania musimy uzbroić się jeszcze 
w cierpliwość. 

tabela po 17. kolejce  m pkt
1. Zagłębie  17  34
2. Widzew  16  34
3. Korona  16  32
4. Flota  17  31
5. Podbeskidzie  17  30
6. Znicz  17  29
7. Łęczna 17  27
8. Wisła 17  26
9. Tur 17  20
10. Kmita 17  19
11. Jastrzębie  16  19
12.Gorzów 17  18
13.Odra 17  18
14.Stal 17  18
15.Motor 17  17
16.Dolcan  17  17
17.Warta 17  16 
18.Katowice 16  14

Filip Szklarzewski
gazeta wpr

fi lip.szklarzewski@gazetawpr.pl

Co w murawie piszczy

I liga piłki nożnej – 17. kolejka

Tur Turek – Kmita Zabierzów 1:1 (Sko-
kowski 89 k – Fabianowski 43), Znicz 
Pruszków – Podbeskidzie Bielsko-Biała 
2:1 (Paluchowski 23,68 – Cieniała 37), 
Wisła Płock – Stal Stalowa Wola 2:2 
(Mierzejewski 47, Majkowski 89 – Trela 63, 
Salami 85), Odra Opole – Widzew Łódź 
0:1 (Robak 90), Motor Lublin – GKP Go-
rzów Wlkp 0:2 (Malinowski 35, Rozkul 90), 
Korona Kielce – Dolcan Ząbki 1:0 (Kiełb 
68), Zagłębie Lublin – Flota Świnoujście 
0:1 (Dziuba 61), GKS Katowice – GKS 
Jastrzębie mecz przerwany w 51. min, z 
powodu incydentów wywołanych przez 
pseudokibiców, Warta Poznań – Górnik 
Łęczna 1:2 (Wojciechowski 6 – Grzego-
rzewski 32, Nazaruk 63)

PRANIE TAPICERKI, 
DYWANÓW W DOMU U KLIENTA

504-206-446

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
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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 Motionflow 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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