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Konkurs 
fotograficzny
W sobotę 8 listopada 2008r. rozstrzygnięty został konkurs 

fotograficzny „Powiat w Obiektywie” . Na konkurs wpłynęło 

136 prac 28 autorów.   str. 3

Piłkarze zagrali dla Szymka

Bilet niezgody
Kiedy pruszkowscy radni odrzucili uchwałę dotyczącą 

biletu, Gazeta Wyborcza i TVP publikowały informację, że 

bilet będzie obowiązywać od 15 listopada. Za nimi newsa 

puściły lokalne gazety. Informacje te były nieprawdziwe...  

Na szczęście tylko do dziś.   str. 2

Felieton
Czy Obama jest 
Polakiem?
Wiem, wiem. Jeszcze parę miesięcy 
temu też bym powiedział żeby ten, 
co zadaje takie pytanie popukał się w 
czoło. s. 2

Grodzisk Maz.
Regresja danych

W poprzednim wydaniu WPR pisa-
liśmy o reaktywacji radnych powia-
towych z Grodziska Mazowieckiego. 
Mieli się obudzić po latach uśpienia 
i zacząć działać. Cieszyliśmy się, że 
coś wreszcie drgnęło. Niestety, stało 
się coś niewiarygodnego. s. 8

Pruszków
Wykopmy rasizm 
ze stadionów

Bezpośrednio przed wtorkowym 
meczem charytatywnym dla 
Szymona zamanifestowano popar-
cie dla akcji przeciwko rasizmowi i 
dyskryminacji. s. 22

Sport
Zaskakująca 
18. kolejka

Wyniki spotkań 18. kolejki to w 
większości same niespodzianki. W 
Pruszkowie stawiany w roli fawory-
ta Znicz jedynie zremisował z GKS 
Jastrzębie. s. 22

Patronat Wpr
Zarządzanie bez 
porażek

26 listopada 2008 w Hotelu Victor 
odbędzie się pierwsza konferencja 
przedsiębiorców i pracodawców pod 
patronatem Gazety Wpr.  s. 12

Dziękujemy wszystkim. Jestem szczęśliwa, że mój synek ma tylu życzliwych ludzi po swojej stronie. Wierzę, 
że Szymek odzyska wzrok – mówiła ze łzami w oczach Agnieszka Jakubowska. Rodzice Szymona (w wózku) 
w otoczeniu piłkarzy Ekwueme&Friends na chwilę przed rozpoczęciem meczu >> str. 5
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Druga Strona

W ostatnim numerze WPR opublikowaliśmy informację, że pruszkowscy 
radni tydzień wcześniej, bo 23 października odrzucili uchwałę (stosun-
kiem głosów: 7 za, 9 przeciw, 4 wstrzymujące się, dwóch radnych nie 
głosowało w ogóle) o uczestnictwie gminy w kosztach wprowadzenia 
wspólnego biletu SKM- Kolei Mazowieckiej. 

Bilet aglomeracyjny, albo bilet zintegrowany miał umożliwić mieszkańcom 
Pruszkowa korzystanie ze środków warszawskiej komunikacji miejskiej – 
autobusów, tramwajów, metra. Koszt jaki gmina miałaby ponieść wynosił 
32,500 zł do końca roku 2008, czyli tak naprawdę symboliczny. Uchwała nie 
przeszła, bo w dyskusji nad nią pruszkowscy rajcowie prezentowali swoje 
polityczne przemyślenia na temat sprawiedliwości społecznej lub dla odmia-
ny popisywali się demagogicznym pustosłowiem. 

W rezultacie uniemożliwili korzystanie z biletu nie tylko naszym mieszkań-
com, ale również mieszkańcom Piastowa. Stało się tak, ponieważ wcześniej-
sze porozumienie zakładało, że koszty miały być ponoszone solidarnie przez 
obie gminy. Miało być oszczędnie i po gospodarsku, wyszło jak zwykle.

Kilka dni po naszej publikacji Gazeta Wyborcza i TVP zaprezentowały posta-
wę i decyzję pruszkowskich radnych. Większość mieszkańców miasta, 
z którymi rozmawiałem podsumowała rzecz krótko. Skandal. Z decyzją 
rajców, delikatnie mówiąc, raczej się nie zgadzali. Opinie o naszych wy-
brańcach można było przeczytać w komentarzach na forach internetowych. 
Twierdzimy, że były niezbyt pochlebne. Tym bardziej, że sąsiedni Piastów, 
dysponujący budżetem o ponad połowę mniejszym, przyjął konieczność 
dofinansowania bez większych dyskusji. Mimo faktu zdecydowanie 
mniejszego budżetu (Piastów ok. 48 mln zł, Pruszków ponad 120 mln)  
dopłaca i to sporo również do linii autobusowych ZTM. Wiceprezydent A. 
Królikowski tłumaczył decyzję radnych „pomyłką i wypadkiem przy pracy”. 
Oświadczył też, że nadzieja jest, bo uchwała głosowana będzie po raz kolejny 
na najbliższej sesji. W chwili obecnej sesja jeszcze trwa. (13.11.2008 godz. 
18:00) Głosowanie zakończyło się przed kwadransem. Uchwała przeszła. 
Stosunkiem głosów: 20 za, 1 przeciwko, 0 wstrzymujących, nie głosujących 
tym razem nie odnotowaliśmy.  

Co ciekawe, ci sami radni, dzięki którym uchwała została na poprzedniej 
sesji odrzucona, (Samorząd 2000) teraz w komplecie byli „za”. Oczywiście 
poza jednym wyjątkiem, radnym Olszakiem. Ale to jest temat na zupełnie 
inną bajkę. A żeby było jeszcze zabawniej punkt dotyczący dofinansowania 
biletu pojawił się na ich formalny wniosek, który radny Olszak podpisał. (sic) 
Nic dodać, nic ująć. 

PS. Do komunikacji jakoś szczęścia nie mamy, bo od 1 listopada firma 
„Wnuk” z dnia na dzień zawiesiła obsługę linii do Warszawy. Bez wcze-
śniejszej zapowiedzi. Ot, tak po prostu. „Wynik finansowy nam się nie 
spina. Jeśli sytuacja się poprawi wznowimy kursowanie” – tłumaczył nam 
powód zawieszenia linii p. Leszek Wnuk, prezes firmy. Kiedy? Nie wiadomo. 
Grodziski PKS, konkurencyjny przewoźnik o zawieszeniu linii  też nie został 
zawiadomiony. Podobno podjął działania, aby lukę wypełnić, ale zastrzega 
się, że nie nastąpi to z dnia na dzień. Operacja wymaga odpowiednich ze-
zwoleń i zmiany rozkładów jazdy. Jak długo to potrwa? Też nie wie. Jak nie 
urok to... przemarsz wojsk.

Bilet niezgody

Bolo Skoczylas
redaktor naczelny wpr

Panuje przekonanie, że najważniej-
sze są wielkie inwestycje infrastruk-
turowe na czele z drogami i mostami. 
W Warszawie sukcesy prezydentów 
i radnych miejskich są chyba naj-
częściej mierzone liczbą zbudowa-
nych mostów na Wiśle. Prezydent 
z dwoma mostami w dorobku jest 
dwa razy lepszy od prezydenta 
z jednym. A prezydent z jednym mo-
stem nieskończenie lepszy od tego, 
któremu nie udało się zbudować 
żadnego, jak Lechowi Kaczyńskiemu 
w latach 2002-2005. Podczas kam-
panii samorządowej 2006 większość 
opinii publicznej wyobrażała sobie 
Mazowsze – i każde inne wojewódz-
two – przecięte we wszystkich kie-
runkach nowymi drogami, mostami 
i wiaduktami dla samochodów. To 
był regionalny i lokalny odpowied-
nik krajowego marzenia o autostra-
dach. Ale ten miraż zasnuty mgłą 
spalin już prysł. Na poziomie krajo-
wym jest mocno niepewne nawet to, 
czy stolica Polski będzie połączona 
autostradą A2 przez Łódź i Poznań 
z Europą Zachodnią przed Euro2012. 
Inne wielkie przedsięwzięcia z be-
tonu i asfaltu również są zagrożo-
ne. Głównym źródłem pieniędzy 
na takie inwestycje miała być Unia 

Europejska, i to ona niedawno przy-
pomniała polskiemu rządowi i samo-
rządom, jakie są europejskie reguły 
gry. Każda inwestycja drogowa musi 
być najpierw przedstawiona w wielu 
wariantach pod dyskusję społecz-
ną i ocenę środowiskową. Wymaga 
to wielu lat. Prawdopodobnie przed 
końcem kadencji samorządowej w li-
stopadzie 2010 roku tylko niewielka 
część ambitnych inwestycji drogo-
wych zostanie zaczęta, a żadna nie 
zostanie skończona.
Trzeba skupić się na czym innym 
i rozliczać z czego innego. Po pierw-
sze z zagospodarowania tych pie-
niędzy unijnych, które są przezna-
czone na bardziej realistyczne cele. 
Są to zwłaszcza tak zwane „projekty 
miękkie”, czyli inwestowanie w kapi-
tał ludzki, w wiedzę i umiejętności 
mieszkańców regionu i kraju. Także 
inwestycje „twarde” – w tym budow-
lane – ale związane z kapitałem ludz-
kim i kapitałem społecznym, czyli 
siecią więzi społecznych, wzajemne-
go zaufania i sprawnych instytucji. 
Zamiast rozliczać tylko z mostów 
i hektarów wylanego asfaltu, rozli-
czajmy z założonych inkubatorów 
biznesu i sieci bezpłatnego dostę-
pu do internetu, ze zbudowanych 
lub odnowionych szkół, ośrodków 
kultury, atrakcji turystycznych czy 
obiektów sportowych. Na to wszyst-
ko Unia przeznacza więcej pieniędzy, 
niż nam się wydaje.
 Po drugie, zamiast mrzonki 
o cywilizacji samochodowej na 
wzór Kalifornii, postawmy na to, 

Półmetek 
kadencji za nami

Opinie

naczelny@gazetawpr.pl

Grzegorz 
Kostrzewa-Zorbas
gazeta wpr

Cicho mija połowa kadencji władz samorządu terytorialnego, które wy-
braliśmy 12 listopada 2006 roku. Jednak te „połowinki” zasługują na dużo 
uwagi. Odtąd droga z górki do nowych wyborów, do kampanii, która tak na-
prawdę już niedługo się zacznie. Będą rozliczenia, twarda weryfikacja progra-
mów i obietnic sprzed dwóch lat. Z czego rozliczać?

co odziedziczyliśmy z cywilizacji 
europejskiej. Na sieć kolei, kolejek, 
tramwajów i wszelkich ich odmian 
z metrem włącznie. Są jeszcze na 
Mazowszu, nawet blisko Warszawy, 
tory po których od pierwszych lat III 
Rzeczypospolitej nie jeżdżą pociągi 
pasażerskie. Za ułamek kwot po-
trzebnych do budowy nowych dróg 
samochodowych można odtworzyć, 
unowocześnić i rozbudować komuni-
kację szynową. Rozliczajmy więc z ki-
lometrów uruchomionych połączeń 
kolejowych, liczby nowych stacji, 
z częstotliwości kursowania pocią-
gów lub tramwajów i ich bezpieczeń-
stwa. W tych konkurencjach może-
my liczyć na wyniki dużo wyższe, niż 
w budowaniu dróg.
 Po trzecie skupmy się na dialogu. 
Inwestycje – zwłaszcza te wielkie, 
ale także małe – czasem budzą en-
tuzjazm, a czasem protesty i spory. 
Cywilizacja europejska to nie tylko 
budowanie, to także demokracja 
i dialog społeczny, dochodzenie do 
porozumienia i osiąganie kompromi-
sów. W tej dziedzinie na Mazowszu 
jest bardzo różnie. W wielu gminach 
i powiatach panuje nieustanna woj-
na domowa. W innych udaje się osią-
gnąć porozumienie i zgodę. Rozwija 
się kultura polityczna, a społeczeń-
stwo obywatelskie – organizacje 
pozarządowe razem z lokalnymi me-
diami – realnie wpływają na politykę 
władz samorządowych. Bez dialogu 
i zgody nie będzie ani dróg i mostów, 
ani innych sukcesów. Więc z dialogu 
i zgody także powinniśmy rozliczać. 

Wiem, wiem. Jeszcze parę miesięcy 
temu też bym powiedział żeby ten, co 
zadaje takie pytanie popukał się w czo-
ło. Bo akurat od paru miesięcy przyglą-
dam się wydarzeniom dziejącym się 
za oceanem. Czyli od momentu, kiedy 
z licznej grupy pretendentów do fote-
la prezydenta Stanów Zjednoczonych 
wyłoniło się dwóch finalistów.  
Republikanin, senator John McCain, 
kojarzący się z kontynuacją polityki 
dotychczasowego prezydenta, mające-
go na odchodnym najniższe notowa-
nia ze wszystkich dotychczasowych 
prezydentów, kiedy na odchodnym 
byli. I także senator, tyle że demokra-
ta Barack Obama. McCain prezento-
wał się jako człowiek doświadczony, 
sprawdzony w boju, bohater naro-
dowy, weteran wojny wietnamskiej. 
Obama jako człowiek, który wojny 

osobiście nie poznał i nie chciałby jej 
poznawać. Młody , pogodny, z hasłem 
trafiającym do wszystkich. Zmiana! 
U nas na pewno byłoby - odnowa. A to 
już znamy. Niezależnie od ustroju, już 
to przerabialiśmy. Mimo, że tak zwany 
polski powiedziałbym establishment 
polityczny – gdybym wiedział co to 
znaczy – miedzy wierszami dawał do 
zrozumienia, że bliższy byłby mu po-
ważny McCain, to reszta narodu wy-
raźnie sympatyzowała z Obamą. Bo 
wprawdzie zdecydowany pełny bru-
net, dość zasadniczo różniący się od 
chłopaków znad Wisły, ale ten błysk 
w oku, ten dystans i poczucie humoru 
także wobec siebie zrobiły swoje. Więc 
przynajmniej mnie nie zdziwiło, gdy 
w przeprowadzonym w naszym kraju 
badaniu, gdyby to Polacy w Polsce wy-
bierali amerykańskiego  prezydenta, 

z przewagą siedemnastoprocentową  
wygrałby Obama. I to mimo, że chy-
ba jako jedyny nic nam nie obiecywał. 
Nawet zniesienia wiz. A może właśnie 
dlatego. No i proszę Państwa nasz 
faworyt wygrał. Co oczywiście jak 
należało się spodziewać wywołało en-
tuzjazm wielki.  No, może poza nielicz-
nymi wyjątkami, jak choćby ten, który 
mieliśmy okazję widzieć w naszym 
Sejmie w wykonaniu jednego z posłów 
PiS-u, który obwieścił, że mamy oto 
koniec „cywilizacji białego człowieka”.
Obserwowałem więc tę swoistą 
Obamomanię i mimo tego, co wcze-
śniej napisałem zastanawiałem się 
czym jeszcze ten chłopak z Chicago 
tak bardzo nas Polaków uwiódł. 
Myślałem i myślałem, przy okazji sam 
w dziki zachwyt wpadając, choćby 
nad kulturą przekazywania władzy 

w naszym bratnim kraju, gdzie odcho-
dzący prezydent zaprasza następcę, 
aby jak najszybciej przybył do niego, 
do Białego Domu. Chyba nie tylko po 
to, aby pani Obamowa przed przepro-
wadzką mogła pomyśleć, co zmienić 
w nowym mieszkaniu. Gdzie przeciw-
nik przegrany gratuluje zwycięzcy i de-
klaruje pełna współpracę swoją i swojej 
partii. Mówi też, że Obama od dziś to 
także jego prezydent. U nas nie do po-
myślenia! A więc myślałem i myślałem 
i jako człowiek mający za sobą wyższy 
kurs literatury polskiej ze szczególnym 
naciskiem na literaturę dramatyczną 
cały czas wiedziałem, że skądś to znam 
i wiem! I wreszcie mam! Dopadam 
podręcznej biblioteki. Półka z dziełami 
wieszcza Adama Mickiewicza. Dziady. 
Część III. Jest. Teraz scena V. Widzenie 
księdza Piotra. Wiersz dwudziesty 
pierwszy. A tam? Proszę Państwa cy-
tat: 
„Patrz – ha – to dziecię uszło – rośnie – 
to obrońca! Wskrzesiciel narodu.

Z matki obcej i krew jego dawne bo-
hatery. A imię jego będzie czterdzieści 
i cztery” - koniec cytatu.
To wizja mistrza Adama, o sens której 
pytany przez współczesnych , czyli co 
oznacza owo czterdzieści i cztery mó-
wił: „ gdy pisałem wiedziałem Teraz 
zapomniałem”.
A my wiemy. Oto nasz genialny poeta 
tak dawno temu przewidział nadejście 
czterdziestego czwartego prezyden-
ta Stanów Zjednoczonych, naszego 
najbliższego sojusznika i przyjaciela, 
obrońcy potencjalnego. Obiecującego 
światu zmiany właśnie. A zmiany wo-
bec kryzysu, z jakim mamy do czynie-
nia, różnorodnych zagrożeń, wobec 
których dotychczasowa polityka „gru-
bej pałki” okazała się bezskuteczna, są 
konieczne. Oby tylko Prezydent Barack 
Obama zechciał spełnić swe obietnice, 
to na owo uwierzę w absolutny geniusz 
Wieszcza Adama.

Jerzy Fijałkowski

Czy Obama jest Polakiem?
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Wpr Konkurs

Konkurs fotograficzny roztrzygni´ty!

Jan Różnowicz - Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa, Członek Rady 

Programowej Telewizji Polskiej SA, Wiceprezes ZZ Stowarzyszenia Twórców „Forum” - artysta plastyk, designer, scenograf. Prace 

w muzeach, galeriach i zbiorach prywatnych na całym świecie. Ciekawostka – Jan Różnowicz jest autorem flagi miasta Pruszkowa.

W sobotę 8 listopada 2008r. roz-
strzygnięty został konkurs foto-
graficzny „Powiat w Obiektywie” 
zorganizowany przez Gazetę WPR 
oraz Starostę Pruszkowskiego. 

Na konkurs wpłynęło 136 prac 28 
autorów. Konkurs został rozstrzy-
gnięty przez komisję konkursową 
w składzie: Jan Rożnowicz – prze-
wodniczący jury, oraz: Joanna 
Wisławska, Robert Kurzaj, Bogdan 
Skoczylas – członkowie.

Jury w swej ocenie kierowało się 
w szczególności: tematyką zgodną 
z założeniami konkursu oraz oce-
ną  jakości technicznej i poziomem 
artystycznym nadesłanych prac. 
O terminie uroczystego wręczenia 
nagród laureaci konkursu zostaną 
powiadomieni telefonicznie i mailo-
wo przez organizatorów konkursu.

Organizatorzy konkursu i jury 
gratulują laureatom i autorom prac 
wyróżnionych w konkursie, a także 
pragną podziękować wszystkim 
biorącym w nim udział. Prace nade-
słane na konkurs wezmą udział w 
specjalnej wystawie pokonkursowej, 
a także część z nich będzie wykorzy-
stana w materiałach promocyjnych 
Starostwa Pruszkowskiego. 

Jury konkursowe postanowiło nie 
przyznać pierwszej nagrody oraz 
podzielić pulę nagród w następujący 
sposób:

1. Jedna nagroda druga w wys. 3000zł: za pracę „Pałac Ślubów” – godło: „Łucznik”, Łukasz Kubera z Pruszkowa

2. Dwie nagrody trzecie ex aequo w wys. 2000 zł: za prace „Patronka Kotowic” – godło: „JK”, Jerzy Kołodziejczyk z 

Brwinowa oraz „Pałac nocą” – godło „Cone”, Anna Borkowska z Podkowy Leśnej

3. Trzy wyró˝nienia w wys. po 1000 zł: za prace „Kościół” –  godło: „105254” – Łukasz Laskowski z Brwinowa;  „Zestaw fotogra-

fii o tematyce sportowej” - bez godła, Anna M. Baran z Pruszkowa oraz „Cykl 30 fotografii poświęconych miejscom pamięci” 

- zespół uczniów ZSTiO z Pruszkowa w składzie: Mikulski Piotr, Naczas Piotr, Oskiera Zuzanna, Zawadzki Natan

Joanna Wisławska – artysta plastyk, dyplom na wydz. Malarstwa warszawskiej ASP. Prowadzi autorską pracownię gobelinu 

klasycznego. Udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Prace w galeriach i zbiorach prywat-

nych Stanach Zjednoczonych, Japonii, Szwecji, Francji oraz Holandii.

Robert Kurzaj – artysta grafik, wybitny specjalista w dziedzinie litografii. Pruszkowianin.  Adiunkt na Wydziale Grafiki war-

szawskiej Akademii Sztuk Pięknych, wcześniej profesor gościnny Europejskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Laureat 

największych światowych konkursów graficznych. Brał udział w ponad stu wystawach krajowych i międzynarodowych. Jego 

prace znajdują się w zbiorach muzeów i  kolekcji prywatnych.

KTO OCENIAŁ PRACE KONKURSOWE?

Pałac Ślubów - II nagroda

Pałac nocą - III nagroda Patronka Kotowic - III nagroda Kościół - wyróżnienie

Fotografia o tematyce 
sportowej - wyróżnienie
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W związku z zamieszczeniem w ostat-
nim nr gazety lokalnej „WPR 0041”z 
dnia 31 października 2008 na str. 
1 i 4 artykułu pod tytułem „Telefon 
ostatniej szansy”, proszę o zamieszc-
zenie w najbliższym numerze i pod 
tym samym tytułem sprostowania. 
 Powodem prośby o zamieszczenie 
sprostowania jest:
1.  niezgodność z faktami zamieszc-
zonych w artykule informacji, np.: 
problem nieruchomości istotnie 
pojawił się wtedy gdy ja stałem się 
jej właścicielem ale był to rok 1979 a 
więc o dwadzieścia lat wcześniej nim 
zostałem radnym powiatu prusz-
kowskiego, lokatorzy nie płaca nawet 
symbolicznych czynszów tak jak to 
napisano w artykule tylko w ogóle ich 
nie płacą a bohaterka artykułu Iwona 
B. nie płaci ich najdłużej ze wszyst-
kich,  Urząd Miasta Piastowa nigdy 
nie był zarządcą lub administratorem 
nieruchomości, itp. 
2. niewłaściwy kontekst publikacji 
moich danych osobowych, wiążący 
sprawy własności i stanu domu 
wielomieszkaniowego w Piastowie z 
wykonywaną przeze mnie w latach 
1998-2006 funkcją radnego powiatu 
pruszkowskiego,
3. niezasięgnięcie ode mnie przez 
Redakcję przed opublikowaniem tego 
artykułu jakichkolwiek informacji i 
wyjaśnień.  
 W roku 1979 jako 23 letni student, 
nie mający zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych,  nabyłem prawa do 
nieruchomości - domu wielomiesz-
kaniowego w Piastowie, w całości 
zajętego przez lokatorów zasied-
lonych na mocy decyzji administra-
cyjnych Urzędu Miasta Piastowa. 
Jednak nabywając własność domu 
byłem poinformowany, że niektórzy 
jego lokatorzy planują się z niego 
niedługo wyprowadzać a wiec zgod-
nie z prawem rysowała się wówczas 
perspektywa uzyskania przeze mnie 
własnego samodzielnego lokalu, 
ponieważ znowelizowane w latach 
70-tych prawo lokalowe, uprawniało 
w pierwszej kolejności właścicieli 
małych domów mieszkalnych i ich 
dzieci do zasiedlania dla swoich 
potrzeb zwalniających się w ich 
domach lokali.  
 Niestety urzędnicy miasta Piastowa 
praw tych nie chcieli respektować, 
„zagubili” wniosek o przyznanie 
lokalu oraz wykorzystali fakt 
trzymiesięcznego postępowania o na-
bycie przeze mnie praw majątkowych 
dla wprowadzenia pod koniec 1979 r. 
swojego nowego lokatora do właśnie 
zwolnionego w tym czasie lokalu.
 Kolejnym działaniem na moją 
szkodę jako właściciela nastąpiło 
w sytuacji tzw. „stanu wojenne-
go” w marcu 1982 roku, kiedy to 
Urząd Miasta ponownie bez zgody 
właściciela, bez poinformowania go i 
możliwości odwołania się oraz z na-

ruszeniem prawa do zamieszkania we 
własnym domu, wprowadził kolejne-
go lokatora do kolejnego zwolnionego 
lokalu. Tym razem była to bohaterka 
artykułu „Telefon ostatniej szansy” 
pani Iwona B. którą przeniesiono 
do mojego domu z innej prywatnej 
nieruchomości a decyzji tej nie wi-
adomo a jakiej przyczyny nadano ry-
gor natychmiastowej wykonalności.  
 Jako młody wówczas człowiek, z 
zarazem właściciel wielomieszkanio-
wego domu czynszowego byłem przez 
urzędników Piastowa traktowany w 
sposób szczególny o czym mogłem 
przekonać się przy różnych okazjach. 
W „stanie wojennym” aresztowano 
mojego szkolnego kolegę, Wojciecha 
L.-Ł.  za działalność w podziemnym 
wydawnictwie. Znaleziono u niego 
mojego autorstwa zdjęcia fotografic-
zne z historycznej solidarnościowej 
blokady skrzyżowania Al. 
Jerozolimskich z ul. Marszałkowską 
w 1981 r.  W związku z tym zostałem 
wezwany do MSW na ul. Rakowiecką 
gdzie po kilkugodzinnym pobycie w 
pokoju bez stołu, krzeseł, klamek i 
z lustrem weneckim w ścianie byłem 
następne przez kolejne kilka godzin  
przesłuchiwany.  Podczas tego 
przesłuchania nagle obok działalności 
„antypaństwowej” pojawił się wątek 
moich „burżuazyjnych ambicji” po-
siadania pełni praw do domu wielo-
mieszkaniowego w Piastowie, przy 
czym tak szczegółowe informacje 
jakimi dysponował przesłuchujący 
mnie śledczy mogły pochodzić tylko 
od kogoś z Urzędu Miasta Piastowa.  
 Gdy dalej dopominałem się o swoje 
prawa własności i wskazywałem na 
nielegalność obydwu zasiedleń to 
wezwano mnie do Urzędu i przed-
stawiono propozycję nie do odrzu-
cenia. Albo wycofam sprawę albo 
gdy będę upierał się przy swoim 
to Urząd wyda decyzję nakazującą 
otynkowanie budynku i inne roboty 
budowlane, na które mnie nie stać, a 
następnie w zastępstwie wykona te ro-
boty za pomocą wynajętej firmy a ko-
sztami obciąży moja księgę wieczystą. 
Ponieważ celowo zawyżone koszty 
takich robót mogły przekraczać 
50% formalnej wartości domu plus 
narastające odsetki to groziłaby mi 
wówczas utrata własności. Ze sprawy 
więc się wycofałem. 
 Jednocześnie w tamtym czasie 
starałem się przejąć prowadzenie 
administracji domu od Komitetu 
Domowego Mieszkańców (KDM) po 
to aby wzmocnić swoje właścicielskie 
funkcje. Mieszkańcy nie chcieli się na 
to zgodzić chcąc zachować większe 
prawa oraz bojąc się, że będę doliczał 
sobie wynagrodzenie za prowadzenie 
administracji a Urząd sprzyjał ich 
stanowisku. Tak więc żadnych 
pożytków z domu nie miałem a KDM w 
pełni gospodarował nieruchomością. 
Bez zgody właściciela i wbrew jego 

W poprzednim numerze WPR opisaliśmy sytuację państwa B. z ul. Mickiewicza w Piastowie, bezskutecznie starających się o lokalu, w którym mogliby 
zamieszkać, bez obawy o swoje życie i zdrowie. Stan techniczny mieszkania, w którym aktualnie zamieszkują grozi bowiem w każdej chwili katastrofą 
budowlaną. Aby uwiarygodnić sytuację opublikowaliśmy decyzję powiatowego inspektora budowlanego, w której nakazuje podjęcie natychmiastowych 
działań. Ale aby je podjąć należy rodzinę państwa B. przenieść do innego mieszkania. A miasto lokalami nie dysponuje. I kółko się zamyka. 
Na nasz redakcyjny telefon zadzwonił właściciel nieruchomości pan Zdzisław T. twierdząc, że katastrofalny stan budynku nie powstał z jego winy. Pan T. 
ma również żal do redakcji, że na dokumencie można było odczytać jego nazwisko i z tego tytułu musiał tłumaczyć się przed znajomymi. Za przeoczenie 
przepraszamy, a jego list publikujemy bez skrótów.                     Bolo Skoczylas

Telefon ostatniej szansy...

woli:
- przekształcono poddasze budynku 
w suszarnię bielizny, doprowadzając 
do systematycznego zawilgacania 
drewnianej konstrukcji dachowej, 
jednocześnie zamykano poddasze 
na klucz nie umożliwiając wstępu 
właścicielowi, 
- zajęto wszystkie pomieszcze-
nia piwnic o powierzchni około 98 
m pomimo, iż było ich więcej niż 
wymagałoby tego normalne potrzeby 
mieszkaniowe a następnie nigdy ich 
nie remontowano doprowadzając do 
silnego zagrzybienia fundamentów,
- odmówiono udostępnienia jak-
iegokolwiek pomieszczenia w bud-
ynku w celu prowadzenia w nim  ad-
ministracji domu, 
- wykonano dla wygody lokatorów 
ale bez projektu i bez formalnej 
zgody podłączenia obiektowych 
dołów szambowych istniejących 
na terenie posesji do kolektora 
odprowadzającego wody opadowe w 
ulicy a następnie zmieniono nachyle-
nie terenu działki tak aby po deszczu 
wody opadowe  spływały do dołów 
szambowych a z nich do kanalizacji,
- podzielono teren placu przy budynku 
na małe działeczki, które lokatorzy 
pozagradzali sobie i nieodpłatnie 
użytkowali, a bohaterka artykułu 
Iwona B. wybudowała sobie nawet 
komórkę.  
 Różnicą w sytuacji domu w okre-
sie  PRL-u a obecnie było to, że choć 
właściciel nie miał żadnych pożytków 
ze swojej nieruchomości to KDM 
starał się utrzymać budynek w stanie 
umożliwiającym jego zamieszkiwan-
ie. Sprzyjała temu wypłacalność loka-
torów pochodna brakowi bezrobocia i 
posiadania przez nich stałych źródeł 
utrzymania.
     Wraz z transformacją ustrojową 
sytuacja domu zamiast ulec poprawie 
pogorszyła się.  
- Po pierwsze, w wyniku bezrobo-
cia pogorszyła się sytuacja ma-
terialna lokatorów. Część z nich 
przestała pokrywać koszty swojego 
zamieszkania a w efekcie rozpadł 
się Komitet Domowy Mieszkańców 
ponieważ nikt nie chciał wykłócać się 
z innymi o pieniądze. Jednocześnie 
przestając finansować utrzymanie 
domu na poziomie niezbędnego 
minimum, lokatorzy doprowadzili 
do gwałtownego pogarszania się 
jego stanu technicznego.  Od tej pory 
zaczęła przyrastać ilość  awarii na 
terenie posesji, np. popękały piony 
kominowe w wyniku przegrzewania 
ich nieodpowiednim opałem, zatyka  
się odpływowa instalacja kanaliza-
cyjna, wylewa się szambo, zerwane 
zostały piorunochrony, pogłębiły się 
uszkodzenia pokrycia dachu i jego 
konstrukcji, wystąpiło zagrzybienie 
wszystkich lokali, itp.  
- Po drugie do wiadomości lokatorów 
dotarła informacja, że w nowych 

uwarunkowaniach politycznych ich 
pobyt w cudzej nieruchomości wbrew 
woli właściciela musi się kiedyś 
skończyć i w związku z tym zaczęli 
działać w kierunku otrzymania od 
Urzędu przydziałów innych lokali 
ponieważ Urząd przydziela takich 
lokali czasami nawet po kilkanaście 
w ciągu roku.  
 Jednocześnie urzędnicy pouczali 
lokatorów, że wraz z zakończeniem 
działalności KDM wszelkie obowiązki 
spoczywają na właścicielu. Sytuacja 
ta okazała się bardzo wygodna 
dla wszystkich poza właścicielem. 
Np. bezrobotny lokator z parteru, 
Sylwester M.,  trudnił się zbieraniem 
śmieci, które selekcjonował w domu. 
To co było mu nie potrzebne w nocy 
wyrzucał na podwórko na którym 
wyrastała góra śmieci.  Szereg osób, w 
tym lokatorów i urzędników musiało 
wiedzieć skąd się biorą śmieci,  poza 
właścicielem, który mieszka o dwie 
gminy dalej. Ponieważ bezrobot-
ny lokator był nie wypłacalny to 
Urząd skierował wniosek przeciwko 
mnie – właścicielowi, o ukaranie za 
zaśmiecanie posesji, a ja nie byłem w 
stanie ustalić winnego. Dopiero rok 
później, po śmierci lokatora okazało 
się, że zajmowane przez niego miesz-
kanie pełne było pod sufit różnych 
odpadów komunalnych. 
 W dalszej kolejności Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji zlikwidowało niel-
egalny odpływ szamba do kanal-
izacji odbierającej wodę deszczową.  
W efekcie obecnie od kilku lat po 
każdych większych opadach i zalaniu 
dołów szambowych następuje ich 
przelewanie się i rozchodzenie fetoru 
na okoliczne posesje. I tu analogic-
znie jak w sprawie śmieci Burmistrz 
Miasta Piastowa obecnie wszczął 
postępowanie administracyjne 
przeciwko mnie jako właścicielowi 
domu o nie opróżnianie szamba, 

chcąc w ten sposób problem i ko-
szty utrzymania swoich lokatorów  
przerzucić na mnie.  
 W całej tej sprawie, szczególności 
ciekawe jest to, że pomimo nakazu 
wyłączenia domu z użytkowania 
oraz jego kompletnej dewastacji i 
ogromnych strat w wartości budynku 
powstałych w wyniku działalności 
Urzędu Miasta Piastowa, to Urząd 
ten do dnia dzisiejszego chce aby 
pobyt lokatorów odbywał się na 
koszt właściciela i nie poczuwa 
się w pierwszej kolejności do 
przeniesienia swoich lokatorów do 
lokali komunalnych. Kilkanaście lat 
temu, w roku 1997 ten sam Urząd 
w tym samym domu pozostawił 
bez skutecznej pomocy  samotną, 
dziewięćdziesięcioletnią, niewidomą 
lokatorkę wymagającą stałej opieki. 
W tym samym czasie w jej lokalu 
próbowano umożliwić zamieszkanie 
osobom udającym, że podejmują się 
opieki nad nią. W efekcie lokatorka 
wystraszona roszczeniowym i agre-
sywnym wobec niej zachowaniem się 
osób skierowanych do niej z Urzędu 
Miasta zwróciła się do mnie i to ja 
wówczas  a nie Urząd załatwiłem jej 
pobyt w domu pomocy społecznej w 
Warszawie.    
 Jak widać nie ma żadnego związku 
pomiędzy sytuacją nieruchomości a 
faktem bycia przeze mnie w latach 
1998-2006 radnym powiatu prusz-
kowskiego. Również rozważania 
Redakcji nad wartością przedmi-
otowej nieruchomości pozostają bez 
związku z pełnieniem funkcji rad-
nego. Natomiast zamieszczenie ko-
pii decyzji Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego z moim 
nazwiskiem  spowodowało telefony 
do mnie i konieczność tłumaczenia 
się z nie do końca prawidłowo 
opisanej sytuacji.   

   Zdzisław Traczyk

R E K L A M A
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We wtorkowy wieczór, 4 listopa-
da rozegrany został mecz chary-
tatywny, z którego cały dochód 
przeznaczony był na sfinanso-
wanie operacji przeszczepu rogó-
wek czteromiesięcznego Szymona 
Jakubowskiego. 
 Aby operacja zakończyła się peł-
nym powodzeniem i chłopiec odzy-
skał wzrok musi być przeprowadzo-
na zanim Szymek ukończy pół roku. 
Ponieważ w Polsce operacje takie 
wykonuje się nadzwyczaj rzadko, 
a lekarze nie mogą zagwarantować 
sukcesu, rodzice dziecka podjęli sta-
rania, by operacja przeprowadzona 
została w renomowanej londyńskiej 
klinice, specjalizującej się w prze-
szczepach rogówek. Koszt operacji 
i niezbędnej rekonwalescencji to 
suma ponad 40 tys. funtów - nie-
osiągalna dla rodziców Szymona. 
A czasu pozostaje coraz mniej.
 Z pomocą pospieszył piłkarz wy-

stępujący aktualnie w barwach 
pruszkowskiego „Znicza” Emmanuel 
Ekwueme. Sam zadzwonił do rodzi-
ców Szymka i zaproponował goto-
wość zorganizowania meczu chary-
tatywnego. Jego drużyna Emanuel 
Ekwueme & Friends złożona z  czo-
łowych piłkarzy polskiej ekstraklasy 
m.in. Takesure Chinyama, Miroslav 
Radović, Dickson Choto, Radosław 
Majdan, Błażej Telichowski i wiele, 
wiele innych znanych nazwisk zmie-
rzyła się z reprezentacją Znicza. 
 Piłkarze i kibice nie zawiedli. 
Trybuny zgromadziły setki kibiców, 
którzy w ten sposób chcieli pomóc 
małemu Szymkowi. Na murawie 
pojawili się również reprezentanci 
drużyny narodowej: Roger Guerreiro 
i pruszkowianin Radek Majewski, 
którzy w samym spotkaniu, udziału 
wziąć nie mogli – Radek nie uzyskał 
zgody swoich trenerów - ale w prze-
rwie meczu zasilili konto fundacji 

Piłkarze dla Szymka
kwotą ponad 6 tys zł., uzyskaną 
z licytacji swoich reprezentacyjnych 
koszulek. Mecz obfitował w wiele 
znakomitych piłkarskich akcji, na-
gradzanych owacyjnymi oklaskami 
widowni i w rezultacie zakończył się 
remisem 3:3. 
Ale nie wynik meczu był w tym wy-
padku najważniejszy. 
- Bardzo dziękujemy wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w pomoc nasze-
mu synkowi. Trenerom, piłkarzom, or-
ganizatorom, kibicom i mediom - po-
wiedziała ze łzami w oczach Agnieszka 
Jakubowska, mama małego Szymka, 
po zakończeniu spotkania.  
- Jesteśmy tym wydarzeniem niezwy-
kle wzruszeni i podbudowani. Jeśli 
Szymek ma tylu ludzi po swojej stronie, 
to po prostu, nie może się nie udać. 
 Myślimy tak samo i życzymy małe-
mu Szymonkowi i jego rodzicom, aby 
ich starania zakończyły się pełnym 
sukcesem. 

Z ostatniej chwili: Tuż przed wydaniem gazety otrzymaliśmy informację od 
Państwa akubowskich, rodziców Szymona już z Londynu. Operacja najprawdo-
podobniej przeprowadzona będzie w najbliższą sobotę. Termin zależy od jakości 
materiału do przeszczepu, który będzie dostarczony z USA. Trzymajmy kciuki!

Pragniemy bardzo serdecznie podzi´kowaç wszystkim, którzy przyszli na mecz charytatywny na rzecz 
Szymka, iloÊç osób na trybunach przerosła nasze najÊmielsze oczekiwania. 

Dzi´kujemy za zrozumienie, ˝yczliwoÊç i wra˝liwe serca.
Agnieszka i Andrzej Jakubowscy
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W dniu 30 listopada b.r.

kończę pracę na stanowisku organistki

w kościele św.Floriana w Brwinowie.

Pragnę z serca podziękować wszystkim Parafianom

i mieszkańcom Gminy Brwinów

za serdeczne przyjęcie i życzliwość

okazaną mi przez te dwa lata

mojej posługi w parafii.

Dziękuję przede wszystkim poprzedniemu 

Proboszczowi

Ks.Sławomirowi Wojciechowskiemu ,

który zatrudnił mnie na tym stanowisku,

a także Ks.Mieczysławowi Rzepeckiemu

i Księżom Wikariuszom

z którymi mogłam wspólpracować w klimacie

wzajemnego szacunku i zaufania.

Dziękuję obecnemu Proboszczowi 

za możliwość pracy i mieszkania na terenie 

plebanii.

Dziękuję wszystkim dzieciom, z którymi mogłam

śpiewać i grać w chórku Św.Floriana

oraz tym, którzy nam w tym pomagali

dziekuję za ich otwartość i zaangażowanie

Ogarniam wszystkich modlitwą,

życząc wszelkiego błogosławieństwa Bożego,

aby wśród trosk życia codziennego

nie zapomnieli że obok nas jest człowiek,

który spragniony jest dobra i miłości.

z wyrazami wdzięczności -

Krystyna Bołtruszko-organistka
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CBŚ zatrzymało czterech przestęp-
ców z Pruszkowa
W sobotę 1 listopada czterech 
przestępców z Pruszkowa (Artur R. 
pseud. Pinokio, Dariusz B., Anna Ł. 
oraz Michał Z.)  planowało porwać 
dla okupu dwie kobiety. Jedną z nich 
miała być córka znanego biznesme-
na, drugą – żona  jednego z członków 
grupy mokotowskiej.
Podejrzani zostali zatrzymani przez 
funkcjonariuszy Centralnego Biura 
Śledczego w Warszawie. Podczas 
przeszukania ich mieszkań, funkcjo-
nariusze odnaleźli broń palną, ele-
menty umundurowania i wyposaże-
nia policji oraz sprzęt do fałszowania 
dokumentów.
Przestępcom postawiono zarzuty 
m.in. udziału w zorganizowanej gru-
pie przestępczej, wymuszania hara-
czy,  podawania się za policjantów. 

Piastów: Policja odkryła arsenał broni
Policjanci odnaleźli w mieszkaniu 
mieszkańca Piastowa broń maszy-
nową, pistolety, trzy wyrzutnie 
pocisków przeciwpancernych, minę 
przeciwpancerną oraz naboje. 
Funkcjonariusze trafili na to odkry-
cie zupełnie przypadkiem. 
Adam T. był uczestnikiem kolizji. 
Policjanci znaleźli w bagażniku jego 
samochodu dwie wojskowe skrzynie 
z amunicją. 
Postanowili sprawdzić jego mieszka-
nie, gdzie odnaleźli cały pozostały 
arsenał. Natychmiast wezwano piro-
technika.
Obecnie trwa postępowanie, w jaki 
sposób mężczyzna wszedł w posia-
danie broni.

Szykował imprezę?
W łóżku 37 letni Waldemar C. prze-
chowywał ponad trzydzieści plasti-
kowych butelek z alkoholem. W za-
sadzie nic wielkiego, gdyby nie fakt, 
że na żadnej z nich nie było znaków 
akcyzy – a to już łamanie ustawy kar-
no-skarbowej. O fakcie tym policję 
zawiadomiła konkubina Waldemara 
C. Został on zatrzymany 29.X.

„Znicz 2008”
Przez trzy dni, od piątku 31. X do 
późnej nocy 2. XI. trwała na terenie 
powiatu grodziskiego akcja „Znicz 
2008”. Uczestniczyło w nim ponad 
stu policjantów pilnujących bezpie-
czeństwa na drogach. W wyniku 
kontroli zatrzymano czterech nie-
trzeźwych kierowców. W trakcie akcji 
nie doszło do żadnego wypadku.

Kto prowadził?
W nocy 4. XI. doszło do kolizji na 
terenie Grodziska. Policjanci zatrzy-
mali na miejscu zdarzenia dwóch 
mężczyzn. Noc spędzili w areszcie 
usiłując – nadaremnie – ustalić, któ-
ry z nich prowadził samochód. Jeśli 
tego nie uzgodnią, możliwe że obaj 
będą za to dopowiadać.

Kiepski sposób na długi
Piotr S., l. 36, jak zresztą wiele osób w 
naszym kraju miał do spłacania kre-
dyt. Jednak w odróżnieniu od więk-
szości, Piotr S. środki na jego spłatę 
postanowił zdobyć w nie całkiem 
konwencjonalny sposób. Usiłował 
wyłudzić okup od swojego sąsiada. 
Grodziscy policjanci zatrzymali go 
gdy próbował zabrać z umówionego 
miejsca pieniądze. Grozi mu za to 
do 10 lat więzienia. A odsetki będą 
rosły…

Kronika policyjna

Przedsprzedaż Lata 2009!

RABATY do 35%, gwarancja stałej ceny!

NARTY, Włochy, **+, HB, autokar, ski pass - 1690 zł

R E K L A M A

Niecodzienne zdarzenie miało 
miejsce w czwartek, 6 listopada 
w Brwinowie. Podczas uroczystej 
Sesji Andrzej Guzik, burmistrz 
Gminy Brwinów otrzymał honoro-
we obywatelstwo Trzebiatowa.
Wyróżnienie to jest podkreśleniem 
wieloletniej bardzo dobrej współ-
pracy jaka łączy od lat obie gminy. 
Na terenie Trzebiatowa stacjonuje 
36. Brygada Zmechanizowana im. 
Legii Akademickiej, która jest spad-
kobierczynią tradycji 36. Pułku Legii 
Akademickiej. A ten pułk walczył we 
wrześniu 1939 roku w bitwie pod 
Brwinowem. Ważność tych związ-
ków podkreślali wręczający laury 

Burmistrz Brwinowa 
honorowym obywatelem Trzebiatowa

– burmistrz Trzebiatowa Sławomir 
Ruszkowski, przewodniczący Rady 
Sławomir Pawlak i sekretarz mia-
sta Ryszard Niemczuk. Sławomir 
Ruszkowski podkreślił, że jest to 
forma uhonorowania nie tylko oso-
bistych zasług Andrzeja Guzika, 
a raczej współpracy obu samorzą-
dów.
Warto zaznaczyć, że Trzebiatów 
przyznaje rocznie tylko dwa takie ty-
tuły. W tym roku otrzymał go także 
poeta Tadeusz Żukowski. W poprzed-
nich latach honorowe obywatelstwo 
otrzymali: Ryszard Witwicki, pastor 
Hans Udo Fogler i gen bryg. Stanisław 
Nałęcz – Komornicki.
Oczywiście, nie mogło zabraknąć 
drobnego zgrzytu. Radny Waldemar 

Matuszewski zauważył, że bur-
mistrz nie był obecny na uroczysto-
ści wręczania analogicznych tytu-
łów w Brwinowie. „Może burmistrz 
by zechciał przemyśleć, czy szanuje 
ten tytuł” – dowodził radny. Nie 
spowodowało to jednak większych 
dyskusji, a na złagodzenie nastrojów 
znakomicie wpłynął występ dzieci 
z Gminnego Ośrodka Pracy 
z Rodziną, które przygotowały 
przedstawienie „Mowa klejnotów”.
Uroczysta sesja zakończyła się przy-
jęciem przez Radę Gminy uchwały 
o współpracy gospodarczej. Jak pod-
kreśliła obecna starosta powiatu 
pruszkowskiego Elżbieta Smolińska 
– ten dokument wyznacza nowe for-
my i perspektywy partnerstwa.

Krystyn Fok

W czwartek, 30 października, otwar-
ta została uroczyście kolejna, czwar-
ta już, świetlica Gminnego Ośrodka 
Pracy z Rodziną w Brwinowie. 
Zaznaczmy: otwarta oficjalnie, bo-
wiem działa już od ponad pół roku 
i systematycznie do niej uczęsz-
cza około dwadzieścioro dzieci. 
Usytuowana jest w budynku stoją-
cym na terenie Zespołu Szkół nr 1.
 Na uroczystość przybyli burmistrz 
Gminy Andrzej Guzik, dyrektor ZS nr 
1 Anna Sawwidis, dyrektorzy innych 
placówek pedagogicznych z terenu 
Gminy, a spoza niej uczestniczyli 
m.in. dyr. Ośrodka Kryzysowego 
z Piastowa Katarzyna Wiśniewska, 
pełnomocnik burmistrza Podkowy 
Leśnej ds. profilaktyki Małgorzata 
Niewiadomska.
 Było przecięcie wstęgi, którego 

Brwinów: Z pomocą dzieciom
dokonali burmistrz, obecni radni 
Marek Winiarski i Stefan Zawadka, 
wreszcie gospodarz, kierownik 
GOPzR, Ryszard Rybka. Potem przy-
szedł czas na tort i inne słodkości, 
prezenty dla dzieci, które, z kolei 
przedstawiły program artystyczny 
własnego pomysłu. To było święto. 
Na co dzień trwa tutaj zwykła, co-
dzienna praca.
- Pierwsze zajęcia odbyły się do-
kładnie 26 marca tego roku – mówi 
Anna Piesz, pracująca w tej świetlicy. 
– Prowadzimy zajęcia socjoterapeu-
tyczne, plastyczne, zajęcia teatralne. 
W poprzednim roku szkolnym reali-
zowaliśmy też program wychowaw-
czo – sportowy zorganizowany mię-
dzy innymi pod patronatem starosty 
Elżbiety Smolińskiej, który obejmo-
wał zajęcia na pływalni na lodowisku 

i w hali sportowej. Dzieci bardzo je 
lubiły. Mamy w tej chwili pod sta-
łą opieką około dwudziestki dzieci. 
Chętnych jest o wiele więcej, jednak 
przyjęcie większej liczby uniemożli-
wiają warunki lokalowe.
 Rzeczywiście, budynek nie po-
wala na kolana swoimi gabarytami. 
Wcześniej był tu magazyn szkolny.
- Adaptację przeprowadziliśmy sys-
temem gospodarczym – zauważa 
kierownik GOPzR Ryszard Rybka. - 
Budynek udostępniła Gmina, która 
jest jego właścicielem. Koszt remon-
tu wyniósł 30 tys. PLN. Oczywiście, 
to w żaden sposób nie wyczerpuje 
skali potrzeb. Trzeba jednak być 
zadowolonym, zwłaszcza że nowa 
świetlica jest pierwszą po północnej 
stronie Gminy.
- Należy podkreślić dużą życzliwość 

i dobry kontakt ze strony Szkoły 
i spore zaangażowanie rodziców 
w wykończenie świetlicy – wtrąca 
Anna Piesz. – Pomagają, przynoszą 
jakieś elementy wyposażenia, kwia-
ty, ręczniki, firanki.
 To wydaje się niemal niezbędne, 
bowiem Ośrodek dysponuje budże-
tem w wysokości 600 tys. PLN na 
rok. Pod stałą opieką jest niemal set-
ka dzieci – w Brwinowie, Żółwinie 
i Otrębusach. Organizowane są tak-
że wyjazdy wakacyjne: letnie (w tym 
roku dzieci były w Rowach) i zimowe 
(Poronin).            KF
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Klną na radnego
Nie sposób zamieścić tutaj inwek-
tywy, którymi obrzucany jest radny 
z Falent. To on ostatnio najak-
tywniej uczestniczył w staraniach 
o zainstalowanie sygnalizacji świetl-
nej u zbiegu Alei Krakowskiej i Alei 
Hrabskiej w gminie Raszyn. Chciał 
dobrze, zebrał setki podpisów wy-
szło… No właśnie. Wszystkie lo-
kalne gazety nagrodziły radnego 
Sławomira Ostrzyżka artykułami 
– laurkami. My też. Niestety, gdy sy-
gnalizacja nie funkcjonowała, nikt 
nie mógł wiedzieć jakie opłakane 
skutki będą po wprowadzeniu jej do 
systemu zarządzania ruchem. A jaki 
jest efekt? Zadziałała zasada domi-
na. Najpierw, równolegle z urucho-
mieniem świateł, zamknięto wjazd 
z Al. Krakowskiej w ul. Sokołowską 
w kierunku Komorowa.
 Wprowadzono też zmianę kierun-
ków pasów ruchu. Środkowe słu-
żą teraz do skręcania. W kierunku 
Warszawy i Janek, jedziemy dwoma 
pasami! Wąskie i tak dotychczas 
gardło, zostało zwężone o 33 pro-
cent! A co z pasami do skręcania? 
Ten na pasie zachodnim – służy 
do skrętu do Falent, wschodni, do 
zawracania. Tego można się było 
spodziewać. Sznur samochodów na 
pasie wschodnim, ciągnie się często 
do Janek. Bywa, że pojazdy blokują 
skrzyżowanie w Jankach na dwóch 

najruchliwszych trasach południo-
wych obrzeży Warszawy. Jak by tego 
było mało, korek od strony Warszawy 
często sięga… wiaduktu na Rakowcu! 
To kilka kilometrów! Kierowcy klną, 
ale nie tylko oni. Mieszkańcy Falent, 
Falent Nowych i gminy Lesznowola, 
którzy Aleją Hrabską jechali do-
tąd w kierunku Warszawy, przeżyli 
szok. Już pierwszego dnia działa-
nia sygnalizacji stali w blisko kilo-
metrowej kolejce do włączenia się 
w Aleję Krakowską. Stały samochody 
osobowe i… autobusy komunikacji 
miejskiej. Dojazd od Falent do Alei 
Krakowskiej zajmował w piątkowe 
przedpołudnie blisko pół godziny! 
A będzie gorzej, bo już kierowcy od-
kryli, że zamiast stać niewiadomo ile 
do „nawrotki” do Sokołowskiej, moż-
na pojechać przez Falenty. Ot, przez 
rezerwat, obok pałacu. Pięknie! Radny 
chciał dobrze, walczył o skrzyżowa-
nie, ale wyszło jak zwykle. Owszem, 
można teraz bezpiecznie wjechać do 
Falent od strony Warszawy. Problem 
w tym, że nie da się już wyjechać. 
Mieszkańcy już psioczą, że trze-
ba skrzyżowanie nazwać imieniem 
Ostrzyżka. Ku pamięci. Co gorliwsi 
dodają: „Żeby już nikt nigdy nie po-
stawił na tego człowieka w kolejnych 
wyborach.”
 Kierowca autobusu 706 mówił 
wprost:  
- To nie może tak być, pewnie zdej-

mą nas z ul. Opackiego i Falenckiej. 
Będziemy jechać Al. Krakowską. Nie 
sposób stać pół godziny w korku!
 Mieszkańcy gminy spóźnili się do 
pracy, nie „złapali” tramwajów i au-
tobusów z pętli na Okęciu, którymi 
zawsze dojeżdżali. Młody licealista 
z okolicy której dotyczy problem jest 
przerażony:
- Nikt chyba nie zrobił symulacji, co 
się stanie! Teraz czekamy z kolegami 
w korku, tracąc czas. Tego dotąd nie 
było! Jak widać lepsze jest wrogiem 
dobrego – dodaje.
 Cóż, niechęć do falenckiego sa-
morządowca radnego Ostrzyżka bę-
dzie na pewno rosła z każdą minutą, 
kwadransem, godziną przestaną 
w korkach. Jego wprost obwiniając 
nawet ci, którzy podpisywali listy 
poparcia dla sygnalizacji. Jak mówią, 
nie powiedział im, że zamkną prze-
jazd do Sokołowskiej, że na wjazd z Al. 
Hrabskiej w Krakowską będzie kilka-
naście sekund. Ale co zrobić, mleko się 
rozlało. Pytanie tylko, co robił wójt, 
gdy planowano takie rozwiązanie? 
Ostrzyżek to przysłowiowy politycz-
ny „bulterier” samorządu popierający 
wójta. Czy wójt nie poinformował go 
o planach GDDKiA? Czy radny wiedział 
o zamknięciu wjazdu w Sokołowską? 
Pytania się mnożą. A przecież wójta 
to dotyczy, przyjeżdża bowiem do 
Raszyna od strony Janek każdego 
dnia do pracy ze swojej rezydencji 

w Magdalence (gmina Lesznowola). 
Bo wójt w gminie Raszyn nie miesz-
ka.

Kolejne długi
Sytuacja finansowa gminy Raszyn 
jest krytyczna. Spolegliwi radni, so-
jusznicy wójta Rajkowskiego prze-
głosowali uchwałę dającą możliwość 
zaciągnięcia kredytu, którym będą 
spłacane raty poprzednich kredytów 
i pożyczek. Uchwałą XXV/482/08 
radni upoważnili Rajkowskiego do za-
dłużenia gminy na kolejne 2 miliony 
365 tysięcy 435 złotych. To już się na-
zywa kredytowa pętla, czy niewypła-
calna gmina to duma samorządu? Czy 
gospodarz, który obiecywał niebranie 
kredytów i pożyczek, jest w takiej sy-
tuacji wiarygodny? 

Dla kogo zmiana
Uchwalanie nowych planów za-
gospodarowania przestrzennego 
w Raszynie, zaczyna przypominać 
farsę. Gdy prawie pół gminy czeka na 
nowe plany, gdy tysiące mieszkańców 
czują się nabite w butelkę, gdy gmina 
z tego powodu staje się podwarszaw-
skim zaściankiem, radni przystą-
pili do zmiany planów … niedawno 
uchwalonych. Tajemnicą poliszynela 
jest to, że zmiana dotyczy związanej 
z wójtem radnej, Agaty Kuran-Kalata. 
Luksus być radną. A mieli być wszyscy 
równi. Jak widać, są równiejsi.    PIW

Wieści znad Raszynki R E K L A M A
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W poprzednim wydaniu WPR pisa-
liśmy o reaktywacji radnych powia-
towych z Grodziska Mazowieckiego. 
Mieli się obudzić po latach uśpienia 
i zacząć działać. Chodziło o sprawy 
ogromnych strat finansowych ge-
nerowanych przez Szpital Zachodni 
poprzez jego nieudolne zarządza-
nie. Cieszyliśmy się, że coś wreszcie 
drgnęło w tym marazmie naszych 
przedstawicieli w lokalnym samo-
rządzie. Niestety, stało się coś nie-
wiarygodnego. 

Autentyczne zmyÊlenia?
„Regresja zachodzi głównie pod 
wpływem stresu, może mieć także 
miejsce na polecenie hipnotyze-
ra podczas hipnozy (tzw. regresja 
hipnotyczna), albo autohipnozy. 
Regresja pod wpływem stresu jest 
jednym z psychologicznych mecha-
nizmów obronnych. Bywa, że fakty 
zasłyszane lub kompletnie zmyślone 
objawiają mu się jako autentyczne”. 
Tyle encyklopedia. Nasi radni chyba 
ulegli tej regresji w sposób dość nagły 
i dziwny. W poniedziałek na posie-
dzeniu dwóch połączonych komisji 
powiatowych (w której brali udział 
prawie wszyscy radni powiatowi), 
przegłosowano niemal jednogłośnie 
kilka ważnych spraw. Wszystkie 
dotyczyły wzmożonej kontroli fi-
nansowej i gospodarczej Szpitala 
Zachodniego. Zobowiązano panią 
Krystynę Płukis do kwartalnych 
sprawozdań, przekazania takich za 
lata 2006-2008 (od stycznia do wrze-
śnia każdy rok). Była jeszcze mowa 
o sporządzeniu przez dyrekcję szpi-
tala szczegółowego planu napraw-
czego i propozycji jak to miałoby 
wyglądać. 

Amnezja czy hipnoza?
Po niespełna trzech dniach, podczas 
sesji powiatowej, większość radnych 
jakby zapomniała o poniedziałko-
wych ustaleniach. Co więcej, wyco-
fano się ze wszystkich ustaleń, jakby 
ich wcale nie było. Mała garstka tych, 
którym żadna amnezja nie zaszkodzi-

Regresja danych

ła, a hipnozie się oparła dzielnie, zo-
stała zakrzyczana i oczywiście prze-
głosowana. Nie ma już więc nakazu 
dostarczania przez szpital zestawień 
finansowych ani spowiadania się 
z tego co czyni. Dotychczasowy, sza-
lenie liberalny i wygodny dla niektó-
rych, system kontroli finansowej tej 
jednostki podlegającej Powiatowi 
Grodziskiemu, stał się znów faktem. 

Kuriozalne proÊby
Jak wynika z wypowiedzi Krystyny 
Płukis, poprosiła radnych powiato-
wych o pomoc w wyjściu z tej zapaści. 
Dowiadujemy się również, że pani 
dyrektor wysłała pismo z podobną 
prośbą (również o pomoc w pozyski-
waniu białego personelu) do.... Ewy 
Kopacz, Ministra Zdrowia. Jest to 
sytuacja wręcz kuriozalna. Jaki me-
nager zarządzający (podobno bardzo 
dobrze) błaga o pomoc Ministra czy 
swoich zwierzchników? To oznacza, 
że taki menager nie umie stworzyć 
poważnego planu naprawczego, nie 
widzi możliwości, by sam sobie z tym 
poradził. Prawdziwy menager two-
rzy dobry plan naprawczy, który jest 
realny i jeśli jest on zaakceptowany 
przez „górę” może wtedy wystąpić 
o krótkotrwałe wsparcie finanso-
we na potrzeby wprowadzenia tego 
planu. Nie na kolejne zakupy, nie na 
płatności wymagalne, czy spłaty po-
życzek bankowych i wynagrodzenia. 
 Reasumując. Radych mamy nadal 
uśpionych (wyłączając kilka głosów 
wołających na puszczy), a szpital 
i powiat pojęcia nie ma jak wyjść 
z tej sytuacji. Jak na razie Szpital 
Zachodni oraz większość radnych 
powiatowych i gminnych, zabrało się 
za obrzucanie błotem mediów, które 
rzetelnie pokazują palcem gdzie leży 
ten „pies pogrzebany”. Jednak, jak 
widać, łatwiej jest zrzucić na kogo-
kolwiek winę (na media i NFZ) niż 
zwyczajnie zastanowić się i przemy-
śleć tę sytuację, przyznać się do błę-
dów i zacząć działać.

Zofia Hamilton

Regresja - w psychologii to powrót do zachowania 
charakterystycznego dla wcześniejszego okresu 
rozwojowego. Powrót ten może również objawiać się na 
płaszczyźnie emocjonalnej (odczuwanie siebie jako dziecka, 
przypominanie sobie uczuć podobnych do tych odczuwanych 
jako dziecko itp.).

Grodzisk Mazowiecki

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 

Osoby pełniące funkcję Sołtysa 
mogą jedynie liczyć na dofinansowa-
nie z gmin na specjalne projekty 
i pomysły realizowane w sołectwach. 
Sami nie otrzymują wynagrodze-
nia za swą pracę. Z Ewą Błońską, 
Sołtysem Czarnego Lasu rozmawia 
Hanka Kozarzewska.

WPR: Dwa lata temu Gmina Grodzisk 
Maz. przydzieliła wszystkim wsiom 
(również Czarnemu Lasowi) tzw. 
fundusz sołecki. W jednych gminach 
to działa od dawna w drugich nie. Jak 
działa u Pani?
Ewa Błońska:  Tak zwany fundusz 
Sołecki został przyznany przez 
Gminę Grodzisk Mazowiecki tylko 
jeden jedyny raz w roku 2006. Było to 
30 zł na mieszkańca - zameldowane-
go. W Czarnym Lesie jest dużo miesz-
kańców, ale mało zameldowanych. 
Otrzymaliśmy więc około 5.600,00 
PLN. Pieniądze były oczywiście na 
koncie gminy i należało zgłaszać pro-
pozycje do gminy co do sposobu ich 
wykorzystania - mówi Ewa Błońska.

WPR: Na co przeznaczono tę kwotę?
E.B.: Chciałam, aby służyło to wszyst-
kim mieszkańcom wsi. Na wjeździe 
do Czarnego Lasu jak i w środku wsi 
powstały z tego funduszu bardzo ład-
ne i potrzebne mapy miejscowości 
Czarnego Lasu z nazwami ulic i nanie-
sionymi domkami wszystkich miesz-
kańców- jednakowych, aby nie było 
rozróżnienia. Do wykonania mapy wy-
korzystano zdjęcie jakie zrobił sputnik 
w roku 2006 dla tego terenu. Zostało 
ono uzupełnione o nowe, aktualne ele-
menty i dodano kolory. Bo zdjęcie ze 
sputnika było czarno-białe.

WPR: Czy to była gotówka i czy wy-
starczyło jej na nowe pomysły?
E.B.: Nie miałam fizycznie styczności 
z pieniędzmi. Gmina zaaprobowała 
mój pomysł, znalazła grodziskiego 
wykonawcę i omówiła z nim sprawy 
finansowe. Do mnie należało omówie-

nie z wykonawcą, jak mają wyglądać te 
mapy, monitorowanie całego procesu, 
zmieniania zdjęcia ze sputnika, na ak-
tualne, kolorowe tereny Czarnego Lasu.  
Oczywiście, że nie wystarczyło pienię-
dzy  na nowe pomysły. Nie można było 
zrobić przesunięć funduszu z jednej wsi 
do drugiej od innych Sołtysów, tych, 
którzy nie wykorzystali przyznanych 
im funduszy.

WPR: Czy wszyscy Sołtysi naszej 
gminy otrzymali takie fundusze?
E.B.: Wszyscy Sołtysi otrzymali takie 
fundusze i niejednokrotnie dużo więk-
sze, gdyż zależało to od ilości zameldo-
wanych mieszkańców.

WPR: Funkcja Sołtysa jest dziś chary-
tatywna. Jest  jednak projekt Ustawy 
PSL z poparciem PO już w Lasce  
Marszałkowskiej. Mowa tam jest 
o wynagradzaniu sołtysów - dodatek 
do rent i emerytur, oraz o funduszu 
sołeckim. Uważa Pani, że to dobry 
pomysł?
E.B. Uważam, że Sołtys powinien 
być wynagradzany za naprawdę 
ciężką i często niewdzięczną pra-
cę. Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi 
Grodziskiej, do którego należę, po-
parło inicjatywę Krajowego Związku 
Sołtysów właśnie w sprawie funduszy 
Sołeckich i wynagrodzenia Sołtysów. 
Pisaliśmy w tej sprawie do Marszałka 
Senatu,  Marszałka Sejmu, Ministra 
Rolnictwa oraz do Ministra Pracy 
i Spraw Socjalnych. Tak na marginesie, 

tylko ówczesny i obecny Wicemarszałek 
Sejmu, Jarosław Kalinowski zare-
agował na nasze pisma. W wyniku 
naszego apelu zaprosił nas do Sejmu 
na rozmowy. Zarząd Stowarzyszenia 
Sołtysów Ziemi Grodziskiej  przekazał 
Wicemarszałkowi w tej sprawie pismo. 
Rozmowy z Marszałkiem były nie tylko 
na te dwa tematy przez Panią porusza-
ne, ale też na wiele innych dotyczących 
spraw wsi.

WPR: Gdyby ta ustawa weszła w ży-
cie, co by zmieniła w Pani pracy?
E.B.: Przede wszystkim zmienił by 
się status Sołectw i Sołtysa. Byłyby 
unormowania prawne i więcej jasności 
w możliwościach działania. Chodzi 
o upodmiotowienie wspólnot samorzą-
dowych na najniższym szczeblu wspól-
not wiejskich.  Byłyby też konkretne 
pieniądze przeznaczone tylko na daną 
wieś. Projekt zagospodarowania fun-
duszy należałoby przedstawić gminie, 
po uprzednim przedyskutowaniu we 
wsi na Zebraniu Wiejskim. Wzrosła 
by więc świadomość obywatelska na 
tym najniższym poziomie drabiny sa-
morządowej. Każdy mieszkaniec wsi 
mógłby decydować co należy zrobić 
w jego wsi, na co wystarczy pieniędzy, 
a co trzeba odłożyć na później. Brałby 
czynny udział w życiu swojej wsi, cho-
dziłby na Zebrania Wiejskie, bo miałby 
możliwość decydowania o kształcie 
drobnych inwestycji na swoim terenie. 
Tym samym praca Sołtysa byłaby ła-
twiejsza. Miałby więcej „pomocników”, 
bo często w swoich działaniach jest 
osamotniony. A te drobne inwestycje 
na wsi byłyby bardziej transparentne 
dla mieszkańców, którzy by je sami 
współtworzyli i przyczyniali się do 
nich. To jest budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego. Oczywiście z tych 
funduszy sołeckich nie byłyby reali-
zowane podstawowe zadania  gminy 
jak drogi, które leżą w obowiązkach 
i w podstawowych statutowych zada-
niach gminy oraz takich jak kanaliza-
cja czy wodociągi, do których gminę 
zmuszają dyrektywy Unii Europejskiej. 
Nie bez znaczenia jest też zgodnie 
z projektem mobilizacja władz gmin, 
by zechciały bardziej szanować wolę 
mieszkańców sołectw tj. zebrania wiej-
skiego, które otrzymuje kolejne prawo 
do występowania o środki gminne 
w świetle nowej ustawy.

WPR: To teraz władze gmin nie liczą 
się z wolą  Zebrania Wiejskiego?
E.B.: Nie wiem jak to jest gdzie indziej, 
u nas nie bardzo. Daleko jest naszym 
władzom gminy do chęci budowania 
właśnie społeczeństwa obywatelskie-
go, a tym samym szanowania woli 
mieszkańców z Zebrań Wiejskich. Nie 
mówiąc już o tym, że przede wszystkim  
u nas władza wykonawcza decyduje 
i wskazuje, jakie działania ma podjąć 
władza uchwałodawcza. Tylko napraw-
dę pojedyncze głosy się temu przeciw-
stawiają. To co dopiero mówić o tym 
podstawowym poziomie samorządu 
jakim jest Sołectwo i jego zdanie.

WPR: Myśli Pani, że to się zmieni?
E.B.: Najpierw musimy się sami zor-
ganizować, wiedzieć  czego chcemy, 
określić swoje potrzeby i możliwości 
działania. A ci, którzy się nie zmieniają 
bo nie chcą, nie rozumieją procesu nad-
chodzących zmian, lub jest im tak wy-
godniej – ci  stoją w miejscu. No cóż do 
wyborów już nie daleko – to czas wła-
śnie na budowanie świadomości oby-
watelskiej, nie tylko zresztą na wsiach, 
ale i w miastach, jego dzielnicach, osie-
dlach, a potem świadomych wyborów.

Kasa dla sołectw

R E K L A M A
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W całym kraju znajdują się pięk-
ne, choć nadgryzione zębem czasu, 
budowle. Czy warto i czy należy je 
wszystkie ratować? W Grodzisku 
Mazowieckim traktuje się je uzna-
niowo. A uznanie dla nich lub jego 
brak, zależy jedynie od decyzji władz 
samorządowych. 
 Wiele bojów stoczono z tymi wła-
śnie władzami o ratowanie Dworku 
Skarbków w Grodzisku Maz. Gdyby 
nie determinacja członków grodzi-
skiego oddziału Towarzystwa Opieki 
Nad Zabytkami, ten obiekt najpraw-
dopodobniej dziś już by nie istniał. 
Pisaliśmy o kolejnych starych fabry-
kach, które już nie istnieją, a mogły 
być chlubą miasta. 
 Wybudowano Centrum Kultury na 
gruzach takiej właśnie fabryki. Teraz 
powstaje osiedle domków jednoro-
dzinnych na „trupie” innej.

Mniej czy bardziej ważny
Na jednej z komisji gminnych, 
Grzegorz Benedykciński poinfor-
mował, że powinno się wyburzyć 
budynek po dawnej poczcie na ul. 
Sienkiewicza. Jednak, jak stwierdził, 
nie zgadza się na to konserwator 
zabytków. Budynek ten nie ma już 
prawie nic ze swego dawnego cha-
rakteru. Wielokrotnie przebudowy-
wany, dostosowywany do kolejnych 
potrzeb usługowych, zatracił swą 
„zabytkowość”. Być może, konser-
wator widzi to inaczej. Ale burmistrz 
walczy jednak o wyburzenie lub cał-
kowitą jego przebudowę, oczywiście 
za zgodą konserwatora. 
 Nie walczy jednak o stare fabryki, 
nie on wywalczył to, że nareszcie 

Zabytek na miar´ ambicji...
willa Haberlego jest wpisana do reje-
stru zabytków, nie on (mimo swych 
zapewnień) wywalczył odbudowę 
Dworku Skarbków. Budynek dawne-
go szpitala przy ul. Okulickiego pło-
nął już wielokrotnie. Podejrzewam, 
że gdyby nie zainteresowanie me-
diów tymi wypadkami, ten piękny 
obiekt też by już dawno przestał ist-
nieć. Teraz, inwestor kondominium 
Cichy Zakątek, prowadzi restaurację 
tego obiektu. Jak się dowiadujemy, 
będzie on połączony z sąsiadującą 
z nim piękną willą Szonertów. Oba 
przeznaczone zostaną pod funkcje 
usługowe z zachowaniem oryginal-
nych fasad i pierzei. Czy zostanie 
zachowana stara drewniana klatka 
schodowa i piękne monumentalne 
drzwi starego szpitala? Czy willa 
Szonertów nie zatraci swego wyjąt-
kowego wyglądu? Nie wiemy. O sta-
ry szpital też nie zabiegały władze. 
Uratowało go kilka osób wspomaga-
nych przez media. 

Dbać o zabytki
 Szkoda, że stwierdzenie Grzegorza 
Benedykcińskiego wyrażone pod-
czas posiedzenia jednej z komisji 
- Zarzuca mi się, że nie dbam o za-
bytki - jest prawdziwe. Taka praw-
da. Nie zadbał o Dworek Skarbków 
(zaczął się nim interesować pod na-
ciskiem innych), nie zastanowił się 
nad możliwością ratowania starej 
fabryki Cardan i Tarcz Ściernych, 
a willę Haberlego uratował też zu-
pełnie ktoś inny. Jeszcze wiele in-
nych, wartych zachowania, choć nie 
wpisanych do oficjalnego rejestru 
zabytków, budowli czeka na ratunek. 

W poprzednim odcinku, cyklu o zabytkach ziemi grodziskiej pisaliśmy o tych, 

które warto i trzeba ratować. Czy jednak warto łamać kopię o coś, co nie jest już 

warte tej walki? Czy nie lepiej skupić się na tych, które warte są szczególnej troski?

Jest więc pole do popisu dla władz. 
Lada moment mogą być zniszczone 
przez budowę północnej obwodni-
cy Grodziska Maz. tzw. Szwedzkie 
Góry. Mimo nalegań o zastanowie-
nie się nad możliwościami ratunku 
tego miejsca, władze samorządowe 
nie myślą o tym wcale. Wspomnieć 
należy, że jest to miejsce, które dało 
początek naszemu miastu. Warto 
więc chyba przypomnieć naszym 
władzom, że takie obiekty są naszym 
dziedzictwem, spuścizną kulturową, 
że nie wolno skazywać ich na zagładę 
kosztem komercyjnych inwestycji. 

Ratujmy, co się da
 Można tworzyć tzw. Parki  
Kulturowe. „Utworzenie takiego 
parku na danym terenie jest zwią-
zane z wieloma korzyściami dla 
jego mieszkańców takich jak pogłę-
bianie wiedzy, edukacja na temat 
walorów krajobrazu kulturowego 
i przyrodniczego gminy oraz celów 
i zasad ich ochrony, budowanie świa-
domości społecznej” - powiedziała 
nam Monika Dziekan, rzecznik MW 
Konserwatora Zabytków. To także 
możliwość demokratycznego wyra-
żenia przez mieszkańców swoich opi-
nii na temat idei utworzenia parku 
oraz identyfikacje i utożsamianie się 
z miejscem zamieszkania - dodaje pani 
rzecznik. Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków przed-
stawił  projekt utworzenia Parku 
Kulturowego Gminy Michałowice, 
a także poinformował media o wsz-
częciu z urzędu, postępowania ad-
ministracyjnego w sprawie wpisania 
do rejestru zabytków układu urba-

nistycznego i zespołu budowlanego 
Miasto Ogród Komorów, położonego 
w gminie Michałowice. Mazowiecki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Pani Barbara Jezierska planuje za-
inicjować utworzenie kolejnych 
Parków Kulturowych na Mazowszu 
bowiem jest to najskuteczniejsza 
forma ochrony krajobrazu kultu-
rowego, czyli zabytków i przyrody 
znajdujących się na danym terenie. 

Park Kulturowy daje również moż-
liwość pozyskiwania funduszy unij-
nych oraz ma wpływ na prowadzenie 
polityki przestrzennej, gdyż zobo-
wiązuje gminę do uchwalenia miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.
 Może warto posłuchać specjalistów 
i zastanowić się co jest ważne dla spo-
łeczności, dla historii? Jeszcze jest 
czas. Choć bardzo krótki.          Ha.Ka.

Z  aspirantem Robertem Skirskim, 
komendantem Policji z Jaktorowa 
rozmawia Zofia Hanewicz.

WPR: Co spowodowało, że został 
Pan policjantem? Kiedy to było?

Robert Skirski: No cóż, spowodował 
przypadek, chociaż moja przygoda 
z mundurem zaczęła się już w wieku 
15 lat kiedy wstąpiłem do szkoły 
„Orląt” w Dęblinie. Spędziłem tam 
niemal 6 lat. Policjantem zostałem 
prawie 15 lat temu, a zaczynałem 
w Pruszkowie jako zwykły patro-
lowiec, dzielnicowy i w końcu do-

chodzeniowiec. To była prawdziwa 
szkoła policyjna, tam nauczyłem się 
fachu, prawdziwego fachu.

WPR: Wiem, że komisariat 
w Jaktorowie jest coraz lepiej wy-
posażony, proszę kilka słów na ten 
temat.
RS: To prawda, że nasz komisariat 
jest coraz lepiej wyposażony. Na po-
czątku tego roku pozyskaliśmy dzię-
ki pomocy Wójta Gminy Jaktorów 
3 komputery, a niedługo wzbogaci-
my się o dwa kolejne radiowozy, w 
tym Nissana Patrol, tak bardzo po-
trzebnego na nasze wiejskie drogi. 

WPR: W tym komisariacie pracuje 
14 policjantów, a jaki jest procent 
kobiet? Jak one sobie radzą z tą 
trudną i stresującą pracą?
RS: Wśród tych 14 funkcjonariuszy 
są 3 policjantki oraz sekretarka. 
Wszystkie te osoby radzą sobie bar-
dzo dobrze, a niekiedy nawet lepiej 
od mężczyzn. Kobiety są bardziej 
dokładne w tym co robią i są zawzię-
te. Nie można o nich powiedzieć 
„słaba płeć”, wręcz przeciwnie.

WPR: Czego brakuje Wam najbar-
dziej?
RS: Najbardziej? Hmm...najbardziej 
to odbiurokratyzowania naszej pra-
cy, wtedy byłoby znacznie łatwiej, 

prościej i bez nerwów. Aha, w naszej 
jednostce brakuje nam sprzątaczki.

WPR: Z jakimi problemami naj-
częściej spotykacie się w swojej 
służbie?
RS: Są to zazwyczaj sprawy rodzin-
ne, nieporozumienia sąsiedzkie. 
Ludzie do nas przychodzą z najróż-
niejszymi sprawami, chociaż więk-
szość z nich nie należy do załatwie-
nia w naszej gestii, ale rozmawiamy 
ze wszystkimi. Nikt „z kwitkiem” 
nie odejdzie.

WPR: Gmina Jaktorów to także 
Baranów i inne wsie. W sumie to 
ok. 30 tys mieszkańców. Wielu 
z nich to „nowi”. To sporo oby-
wateli, którym musicie zapewnić 
bezpieczeństwo. Czy samorząd 
jakoś w tym Wam pomaga?
RS: O tak, tutaj muszę powiedzieć, 
że w tym roku samorządy obu gmin 
- Jaktorowa i Baranowa, ze swoich 
budżetów przeznaczyły znaczne 
kwoty pieniędzy, co umożliwiło 
zakup wspomnianych radiowozów. 
Bez ich pomocy byłoby to niemożli-
we. Ponadto gminy te współfinan-
sują ½ etatu sekretarki, pozostałe 
etaty - Policja.

WPR: Jest Pan żonaty, ma dwójkę 
dzieci. Czy nie obawiają się o Pana? 

Wszak praca w Policji nie zawsze 
jest bezpieczna?
RS: Myślę, że przyzwyczaili się do 
tego, że mnie nie ma często w domu. 
Wiedzą gdzie pracuję i pogodzili 
się z tym. Myślę, że obawiają się 
tak samo jak rodziny górników, czy 
marynarzy.  Zresztą, jak szedłem do 
Liceum Lotniczego mama mówiła 
mi:  „ synku lataj nisko i powoli”

WPR: Jak spędza Pan wolny czas, 
jeśli w ogóle go Pan ma?
RS: No tak, jak mam ten  wolny czas, 
to staram się go spędzać czynnie. 
Wtedy najczęściej siadam na rower, 
czy do kajaka i pędzę przed siebie. 
W ten sposób ładuję baterie aż do 
następnego wolnego. 

WPR: A jakieś prawdziwe hobby?
RS: Prawdziwe?  To jak już wspo-
mniałem rower, kajaki no i sporty 
extremalne – bungee, strzelectwo 
sportowe.

WPR: Czego mam życzyć zarówno 
Panu jak i całej załodze jaktorow-
skiego komisariatu?
RS: Przede wszystkim nowego bu-
dynku dla komisariatu, większej 
ilości policjantów, a nam wszystkim, 
jak najmniej pilnych i nagłych wy-
jazdów, które zawsze niosą za sobą 
niewiadomą. 

Jaktorów: Zwykła, policyjna robota
Zarząd Powiatu 
Grodziskiego 

informuje, iż w dniach 
od 14.11.2008 r. do 

05.12.2008 r. 
w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego 
w Grodzisku Maz. przy 
ul. Kościuszki 30 i 32 
na tablicach ogłoszeń 

został wywieszony 
wykaz nieruchomości 
Powiatu Grodziskiego 
przeznaczonych do 
zbycia. Wykaz został 

także zamieszczony na 
stronie internetowej 

www.powiat-grodziski.pl 
w dziale aktualności

O G Ł O S Z E N I E
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SPRZEDAŻ SEGMENTÓW 
MIESZKALNYCH

pow. 130m2 + garaż 
działka 240m2

Grodzisk Mazowiecki
ul. Daleka
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Zarządzanie bez porażek
Gazeta Wpr poleca: Konferencja dla Pracodawców i Przedsiębiorców

W programie wykład Prof. Andrzeja Bliklego oraz występ artystyczny Bogdana Łazuki. W trakcie konferencji odbędzie 

się wernisaż wystawy obrazów znanego architekta p. Ryszarda Rogali. Jeden z obrazów wystawiony zostanie na licytację, 

z której dochód przeznaczony zostanie na sfinansowanie operacji wzroku  Szymona Jakubowskiego. W Konferencji 

będą uczestniczyć osoby z Krajowej Izby Gospodarczej oraz Parlamentu.

Andrzej Jacek Blikle – profesor doktor habilitowany, członek Rady Języka Polskiego i Fundacji Kultury, w latach 1987-1993 prezes Polskiego 

Towarzystwa Informatycznego, członek rady nadzorczej Carsebac Polska (1992-1997), członek rady Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicz-

nych (1993-1999), członek rady nadzorczej Makro Cash and Carry Polska (1997-1999), wiceprezes oraz prezes Polskiej Federacji Producentów 

Żywności (1998-2004). W latach 1991-2007 prezes zarządu A. Blikle sp. z o.o. (istniejącej od 1869 rodzinnej firmy cukierniczej), a od roku 

2008 prezes rady nadzorczej tej firmy, która w tymże roku otrzymała Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego. Od 2004 członek a obecnie pre-

zes rady Centrum im. Adama Smitha. Członek Europejskiej Akademii Nauk. Od 2008 roku prezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm 

Rodzinnych. 

Ryszard Rogala - Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Akademii Sztuk Użytkowych oraz Uniwersy-

tetu Technicznego w Wiedniu (Architektura i Urbanistyka). Od 1978 roku wykładowca w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału 

Architektury Politechniki Warszawskiej. Uczestnik licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych. 

26 listopada 2008 
Hotel Victor w Pruszkowie, ul. Andrzeja 1

Konferencja jest imprezą zamknięta. Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr telefonu 505-172-321 lub e-mail: monika.monko@dawis.pl

Forum Gospodarcze Pruszków

I oddział w Pruszkowie, ul. Niecała 20

Prezydent Miasta Pruszków Starosta Pruszkowski

Organizator:

Sponsorzy:

Patroni Honorowi:

Patroni Medialni:
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Kultura/Pomoc

BRWINÓW
Wykład „Dziecko a komputer”
14 listopada (piątek) o godz. 18.00 w 
Szkole Podstawowej w Milanówku 
przy ul. Brzozowej 1 odbędzie się wy-
kład pt.: „Dziecko a komputer”. Wykład 
wygłosi Andrzej Bolecki, przedsiębior-
ca oraz wychowawca młodzieży w 
poznańskim klubie „Sołek”.

GRODZISK MAZOWIECKI
Jazzowe Środy w Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim
Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim zaprasza na koncerty z 
cyklu Jazzowe Środy 
19 listopada - GM HornSextet
Start godz. 20.00, 3CLUB. Ceny bile-
tów: 10 zł.

Chopin na jazzowo, czyli Andrzej 
Jagodziński Trio
Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim zaprasza 16 listopada 
(niedziela) na jazzową interpretację 
muzyki Fryderyka Chopina w wyko-
naniu Trio Andrzeja Jagodzińskiego w 
składzie: 
Andrzej Jagodziński - pianista, kompo-
zytor i aranżer, uczestnik największych 
jazzowych festiwali świata,
Adam Cegielski - wirtuoz kontrabasu, 
zarówno w muzyce jazzowej, jak i 
klasycznej
Czesław „Mały” Bartkowski - legenda 
polskiej sceny jazzowej, od początku 
kariery współpracujący z najwybitniej-
szymi. 
Ceny biletów: 20 zł. Start godz. 20.00 – 
sala widowiskowa

Tim Mitchell w Grodzisku!!!
22 listopada (sobota) o godz. 19.00 
w sali widowiskowej Grodziskiego 
Centrum Kultury odbędzie się koncert 
Tima Mitchella. 

Tim Mitchell to amerykański wokalista, 
kompozytor, multiinstrumentalista i 
producent muzyki blues, R&B i funk. 
Występował w grupach Stylistics, 
Drifters, Harold Melvin and the Blue 
Notes oraz James Brown’s touring 
band.
Ceny biletów: przedsprzedaż – 30 zł, w 
dniu koncertu – 35 zł

KOMORÓW
Apetyt na książki
29 listopada (sobota) Stowarzyszenie 
K40 zaprasza na spotkanie literackie z 
cyklu „Apetyt na książki” z Tadeuszem 
Rossem - aktorem, satyrykiem, auto-
rem książek dla dzieci: „Przygód lite-
rek” i „Rossmaitych wierszyków”. 
Szkoła w Komorowie godz. 11.00, 
Szkoła w Michałowicach godz.13.30. 
Wstęp wolny.

MILANÓWEK
Poranek Teatralny
16 listopada (niedziela) w Centrum 
Kultury i Promocji w Milanówku odbę-
dzie się Poranek Teatralny dla dzieci w 
wieku 3-11 lat. 
Start godz. 10.00. Cena biletów: 5 zł 
Więcej na www.ckipmilanowek.pl

Monodram Marka Żerańskiego
Centrum Kultury i Promocji w 
Milanówku zaprasza 24 listopada 
(poniedziałek) o godz. 18.00 na 
Monodram Marka Żerańskiego 
„Morfina” na podstawie opowiadania 
Michaiła Bułhakowa.

NADARZYN
Z cyklu „Czym skorupka za młodu…”
Z cyklu, „Czym skorupka za mło-
du…” 16 listopada (niedziela) w 
Nadarzyńskim Ośrodku Kultury odbę-
dzie się koncert „Bakwetu”, prezentu-
jący afrykańskie instrumenty perku-

syjne. Wystąpi trójka muzyków, która 
poprowadzi muzyczne warsztaty gry 
na bębnach -djembe, marakasy, dum-
dum, balafon. 
Start godz. 16.00. Wstęp wolny

Bal Seniora
22 listopada o godz. 19.00 
Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza 
na Bal Seniora. Oprawę muzyczną 
zapewni zespół „Kakietek Band”. 
Start godz.16.00. Cena biletu 10 zł. 
Wyżywienie we własnym zakresie, 
w cenę biletu włączona jest kawa i 
herbata.

OŻARÓW MAZOWIECKI
Koncert piosenek Edith Piaf
16 listopada (niedziela) o godz. 
16.00 w Ożarowskim Domu Kultury 
„Uśmiech” odbędzie się koncert 
piosenek Edith Piaf w wykonaniu 
Grażyny Skowron-Matkowskiej przy 
akompaniamencie Janusza Tylmana. 
Po koncercie andrzejkowy wieczorek 
taneczny. 
Wstęp wolny. 

Koncert wspomnień – Czesław 
Niemen
Ożarowski Dom Kultury „Uśmiech” 
zaprasza 23 listopada (niedziela) 
na „Koncert wspomnień” – utwory 
Czesława Niemena w wykonaniu 
Romualda Ardanowskiego.
Start godz.18.00. Wstęp wolny. 

PODKOWA LEŚNA
„Porozmawiajmy o Herbercie”
Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej 
zaprasza 16 listopada (niedziela) 
o godz. 17.00 na spotkanie z cy-
klu „Akademia Myśli i Dźwięku” 
organizowane we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk 

W programie przewidziano również 
recital światowej sławy pianisty jaz-
zowego Adama Makowicza „Wolność 
jazzu”. 

„Chopin w Kasynie” – spotkanie ósme
23 listopada (niedziela) w Pałacyku 
Kasyno w Podkowie Leśnej odbędzie 
się koncert z cyklu „Chopin w Kasynie”. 
Wystąpi Jerzy Romaniuk. „Chopin w 
Kasynie” to cykl plenerowych koncer-
tów organizowanych we współpracy z 
Towarzystwem im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie.
Start godz. 16.00. Wstęp wolny. 

PRUSZKÓW
„Bajka z 1000 i jednej nocy”
Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” w 
Pruszkowie zaprasza dzieci 16 listo-
pada (niedziela) na Poranek Teatralny 
„Bajka z 1000 i jednej nocy”. Spektakl 
zostanie wykonany przez Artystów 
Scen Warszawskich.
Start godz. 11.00. Wstęp wolny. 

„Europejczycy” Charles De Gaulle
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie zapra-
sza 18 listopada (wtorek) na prelekcję 
Prof. Tomasza Schramma - Charles De 
Gaulle. 
Start godz.18.00. Wstęp wolny. 

Spotkanie ze Sławomirem 
Górzyńskim
Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. H. Sienkiewicza za-
prasza 20 listopada na spotkanie ze 
Sławomirem Górzyńskim autorem 
książki „Kompozytor”. Rozmowę po-
prowadzi Gerard Położyński, fragmen-
ty przeczyta Stanisław Banasiuk. 
Start godz. 18.00. Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa w 
Pruszkowie.
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Stowarzyszenie Możesz: Pragnienia Ignasia
Chłopiec wymyślił zabawę polegają-
cą na nalewaniu sobie wody do róż-
nych pojemniczków i przelewania jej 
z jednego do drugiego. Kiedy jednak 
zostawał na chwilę sam w łazience 
natychmiast zaczynał pić tę wodę 
po kryjomu...
 Pięcioletni Ignacy wciąż czeka na 
przeszczep nerek i codziennie jest 
dializowany. Chłopiec jest chory na 
zespół nerczycowy sterydooporny.  
Oto fragmenty poruszającego „pa-
miętnika” mamy Ignasia - Agnieszki, 
który w całości można przeczytać na 
stronie www.mozesz.org:
kwiecien 2007: Wszystko zaczę-
ło się w listopadzie ubiegłego roku. 
W przedszkolu dzieci miały biegun-
kę adenowirusową. Ignaś się za-
raził. Pojechaliśmy do szpitala na 
Sienną. Tam uwagę lekarzy zwrócił 
nienaturalnie duży brzuch dziecka. 
Następnego dnia wykonano rutyno-
we badanie moczu, w którym było 
wysokie stężenie białka. Rozpoczął 
się właściwy etap leczenia zespołu 
nerczycowego. Zastosowano standar-
dową procedurę, czyli leczenie stery-
dami. (...) dostawał antybiotyki na 
grzyby, bakterie i gronkowce. Mimo 
tego rozwinęła się posocznica gron-
kowcowa. Potem było gronkowcowe 
zapalenie płuc. Jak mówił nam bar-
dzo znany warszawski pulmunolog, 
ostatni raz takie „coś” widział 25 lat 
temu, kiedy na rynku nie było jeszcze 

takiej ilości dobrych antybiotyków. 
kwiecień 2008: Ignacy stale jest pod 
baczną opieką lekarzy, ale już w in-
nym ośrodku. Już nie faszerowano go 
sterydami, które wcześniej okazały 
się nie tylko nie skuteczne, ale i bar-
dzo niebezpieczne dla naszego syna. 
Zastosowano inne leczenie immuno-
supresyjne. Polegało ono na podaniu 
bardzo silnego leku, który w zasadzie 
powodował kompletny brak odporno-
ści organizmu. Wobec takiego lecze-
nia Ignacy był i jest niestety dotych-
czas silnie izolowany od rówieśników. 
Nie bawi się z dziećmi, nie chodzi do 
przedszkola. Nie może pić ile chce. 
Żeby to lepiej zobrazować pozwolę 
sobie przywołać taki przykład. Ignacy 
wymyślił zabawę polegającą na nale-
waniu sobie wody do różnych pojem-
niczków i przelewania jej z jednego do 
drugiego. Kiedy jednak zostawał na 
chwilę sam w łazience natychmiast 
zaczynał pić tę wodę...
październik 2008: Ignacy został 
przyjęty na oddział transplantolo-
giczny w czerwcu tego roku. Podczas 
pobytu w szpitalu, w ciągu 40 dni 
miał przeprowadzone cztery opera-
cje. Wszczepiono mu cewnik do jamy 
otrzewnowej (jest on potrzebny do 
wykonywania dializ, które robimy 
w domu) oraz usunięto jedną nerkę. 
Zoperowano mu równie dwie prze-
pukliny pachwinowe, które powstały 
w wyniku pierwszego napełnienia 

płynem dializującym. Po każdym za-
biegu musiał leżeć na plecach niemal 
bez ruchu przez tydzień...
 Stowarzyszenie MOŻESZ z 
Piastowa wspiera Ignacego i jego 
rodziców poprzez udostępnienie 
specjalnego konta bankowego, 
na którym zbierane są środki na 
leczenie i rehabilitację chłopca: 
PKO BP S.A. IIIo/W-wa 16 1020 
1097 0000 7402 0136 1484 
 W imieniu rodziców serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy wpła-

21 listopada 2008 o godz. 18.00 
w Spółdzielczym Domu Kultury 

na ul. Hubala w Pruszkowie
odbędzie się koncert zespołów 

FREE-DOM  i MANCHESTER, 
tegorocznego laureata festiwalu 

Trendy w Sopocie oraz recital 
Marka Majewskiego

W trakcie koncertu zorganizowana zo-
stanie licytacja pamiątkowych przed-

miotów m.in:
płyty z autografami: Kasi Kowalskiej, 
Golden Life „Hello Hello”, pałki do per-
kusji oraz płyty od zespołu Feel, płyty 
od kabaretu RAK, Wiesława Ochmana, 
Tomka Budzyńskiego zespołów: Arka 
Noego, Zakopower, Maanam, Bisquit, 
płyty DVD i CD zespołu „Mazowsze”, 
albumu o „Solidarności”, obrazu z ga-
lerii Tess, zdjęcia złotej czwórki wio-
ślarskiej z Pekinu z dedykacją dla przy-
szłego darczyńcy i autografami, plakatu 
Julii Michalskiej, wioślarki (finalistki 
z Pekinu i wielokrotnej mistrzyni Polski) 
ze stosowną dedykacją, koszulki z podpi-
sami zawodników LEGII WARSZAWA, 
piłki z podpisami zawodników repre-
zentacji Polski z 2006r, szalika Wisły 

Kraków i wielu, wielu innych.

Koncert poprowadzą: Katarzyna 
Pakosińska, Ewa Telega i Artur Andrus

Cały dochód z imprezy przezna-
czony jest na ratowanie wzroku

młodego mieszkańca Pruszkowa 
Szymka Jakubowskiego.

cili choćby drobne kwoty na ten cel. 
Jak dotąd udało się zebrać i prze-
kazać środki w wysokości 3830,01 
zł. Przypominamy, że także część 
środków pozyskanych z 1 % podat-
ku dochodowego Stowarzyszenie 
przekaże na leczenie Ignacego. 

Koncert dla Szymka
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Chcesz SZYBKO
uzyskać poradę
lekarza POZ
w swojej okolicy?

Centrum Medyczne Osteomed zaprasza do 

nowej poradni POZ (NFZ) przy Al. Krakowskiej 
110/114 (budynek PZL, parter).

Specjaliści: reumatolog, osteoporoza, gine-

kologia, EKG, USG 3/4D, laboratorium.

NOWA PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU

 022 825 51 86,  022 826 67 55

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

R E K L A M A

PRANIE TAPICERKI, 
DYWANÓW W DOMU U KLIENTA

504-206-446

DOMUS 
USŁUGI BUDOWLANE

 

- ocieplanie budynków 
- elewacje zewnętrzne 
- wykańczanie wnętrz 
- wylewki

 

kontakt: 

500 247 655
518 274 860 

domus2008@wp.pl

BUDOWA DOMÓW
Z MATERIAŁEM WYKONAWCY

Osiedle Leśna Polana
Żelechów k/ Nadarzyna

Bliźniaki 140m2/800m2 działki
Domy 174m2/1500m2 działki

www.cdevelopment.pl
TEL. (0) 604 450 816

www.cdevelopment.pl
TEL. (0) 604 450 816

USŁUGI TRANSPORTOWE
MERCEDES 

SPRINTER MAX
504-206-446
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Prawo&Finanse

 Jeżeli zakupiony towar jest wa-
dliwy (tzn. niezgodny z zawartą 
umową), konsument może żądać do-
prowadzenia go do stanu zgodnego 
z umową przez nieodpłatną naprawę 
albo wymianę na nowy. Przy określa-
niu terminu realizacji naprawy lub 
wymiany, sprzedawca zobowiązany 
jest uwzględnić rodzaj towaru i cel 
jego nabycia (np. naprawa zimowych 
butów w zimę nie powinna trwać 
długo).
 Nieodpłatność naprawy i wymiany 
oznacza, że sprzedawca ma również 
obowiązek zwrotu wszelkich dodat-
kowych kosztów poniesionych przez 
kupującego, w szczególności kosztów 
demontażu, dostarczenia, robocizny, 

Nikt z nas nie lubi gdy zakupiony przez nas towar okazuje się bublem. Jeżeli już 

spotkała nas taka przykrość, warto jest znać swoje uprawnienia jako konsumenta, aby 

podczas składania reklamacji nasz interes nie został naruszony. 

materiałów oraz ponownego zamon-
towania i uruchomienia.
 Sprzedawca może jednak odmó-
wić spełnienia żądania naprawy lub 
wymiany w przypadku ich nieracjo-
nalności, tzn. gdy naprawa albo wy-
miana są niemożliwe lub wymagają 
nadmiernych kosztów. 
 W następujących przypadkach 
konsument może żądać stosownego 
obniżenia lub zwroty całości ceny:

1. jeżeli naprawa lub wymiana jest 
nieracjonalna, tzn. jest niemożliwa 
lub wymaga nadmiernych kosztów;
2. jeżeli sprzedawca nie zdoła napra-
wić lub wymienić towaru w odpo-
wiednim czasie;

Reklamacja towaru

3. jeżeli naprawa albo wymiana na-
rażałaby kupującego na znaczne nie-
dogodności.
 
 Jednakże, nie można żądać zwro-
tu całości zapłaconej ceny, gdy nie-
zgodność towaru konsumpcyjnego 
z umową jest nieistotna (np. gdy za 
wadę uznajemy brak jednego guzika 
w koszuli). 
 Należy jednak pamiętać, że ku-
pujący traci opisane wyżej upraw-
nienia, jeżeli przed upływem dwóch 
miesięcy od stwierdzenia niezgodno-
ści towaru konsumpcyjnego z umo-
wą nie zawiadomi o tym sprzedawcy. 
Prawo w ten sposób karze konsu-
menta za jego bezczynność. 

R E K L A M A

W dniu 5.08.2008r. w Dzienniku 
Ustaw Nr 141, poz. 888 ogłoszona 
została ustawa o zmianie ustawy 
o swobodzie działalności go-
spodarczej oraz o zmianie nie-
których innych ustaw. Nowe-
lizacja wprowadza korzystne z 
punktu widzenia przedsiębiorców 
modyfikacje, m.in. w zakresie możli-
wości zawieszenia przez nich działal-
ności gospodarczej oraz rozszerzenia 
i uszczegółowienia przepisów doty-
czących interpretacji co do zakresu 
i sposobu zasto-
sowania przepi-
sów dotyczących 
świadczenia przez 
p r z e d s i ę b i o r c ę 
daniny publicz-
nej oraz składek 
na ubezpieczenie 
zdrowotne, w in-
dywidualnej spra-
wie podatnika, 
wydawanych przez organy admini-
stracji publicznej lub państwowe jed-
nostki organizacyjne. Ustawa weszła 
w życie z dniem 20.09.2008 r., z wy-
jątkiem art. 1 pkt 8-13, które zaczną 
obowiązywać od 31.03.2009 r. 
 Najistotniejszą ze zmian jest 

Urząd Skarbowy   
zmiana w ustawie o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej polegająca na 
wprowadzeniu instytucji zawiesze-
nia wykonywania działalności go-
spodarczej. Przepis art. 1 pkt 6 no-
welizacji, przez dodanie do ustawy 
o swobodzie działalności gospodar-
czej art. 14a wprowadza ogólną za-
sadę, zgodnie z którą przedsiębiorca 
niezatrudniający pracowników może 
zawiesić działalność na okres od 
1 miesiąca do 2 lat. Jest to rozwią-
zanie korzystne zwłaszcza dla firm 

p r o w a d z ą c y c h 
działalność sezo-
nową. Zawiesze-
nie wykonywa-
nia działalności 
gospodarczej bę-
dzie wywoływało 
następujące skut-
ki prawne: 

• przedsiębiorca, 
który zawiesi działalność gospodar-
czą zwolniony będzie z obowiązku 
płacenia składek ubezpieczenio-
wych; będzie mógł je opłacać na za-
sadzie dobrowolności,
• w okresie, o którym mowa, właści-
ciel firmy nie będzie zobowiązany do 

Masz problem prawny? Opisz go i wyślij do nas na adres e-mail kontakt@gazetawpr.pl

Redakcja Wpr zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych listów. 

Inforumjemy, że na nadesłane pytania odpowiadamy wyłącznie na łamach gazety.



 Stosownie do art. 14a ust. 4 zno-
welizowanej ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, do praw 
i obowiązków przedsiębiorcy który 
zawiesi działalność należą: 

• prawo wykonywania wszelkich 
czynności niezbędnych do zachowa-
nia lub zabezpieczenia źródła przy-
chodów, 
• prawo przyjmowania należności lub 
obowiązek regulowania zobowiązań 
powstałych przed datą zawieszenia 
wykonywania działalności gospo-
darczej, 
• prawo zbywania 
własnych środków 
trwałych i wypo-
sażenia, 
• prawo albo 
o b o w i ą z e k 
u c z e s t n i c z e n i a 
w postępowa-
niach sądowych, 
p o s t ę p o w a -
niach podatkowych i admi-
nistracyjnych związanych 
z działalnością gospodarczą wyko-
nywaną przed zawieszeniem jej wy-
konywania, 
• wykonanie wszelkich obowiązków 
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   informuje: Zmiany w przepisach podatkowych
składania do ZUS deklaracji rozlicze-
niowych, 
• w okresie zawieszenia działalno-
ści przedsiębiorca nie będzie musiał 
opłacać miesięcznych zaliczek na 
poczet podatku dochodowego, wpła-
cać ryczałtu oraz składać deklaracji 
VAT, 
• do obowiązku właściciela firmy, 
który zawiesi działalność będzie na-
leżało złożenie rocznego zeznania 
podatkowego oraz uiszczenie należ-
ności podatkowej, 
• obowiązkiem przedsiębiorcy, 
o którym mowa, będzie również 
regulowanie innych danin publicz-
nych, np. w zakresie podatków od 
nieruchomości, podatku od spadku 
i darowizn czy podatku od czynności 
cywilnoprawnych.
 Zawieszenie wykonywania dzia-
łalności gospodarczej, a także jej 
wznowienie następuje na wniosek 
przedsiębiorcy złożony na piśmie 
właściwemu organowi ewidencyjne-
mu, począwszy od dnia złożenia od-
powiedniego wniosku. 
 Zgodnie z nowym brzmieniem art. 
39 ust. 1 ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej, organ ewidencyj-
ny, który otrzymał od przedsiębiorcy 

wniosek o wydanie interpretacji 
podlega opłacie w wysokoÊci 40 zł.

wniosek o wpis informacji o zawie-
szeniu wykonywania działalności 
gospodarczej, albo wniosek o wpis 
informacji o wznowieniu wykony-
wania działalności gospodarczej, ma 
obowiązek przekazać tę informację 
– w terminie 7 dni właściwemu dla 
podatnika organowi podatkowemu, 
urzędowi statystycznemu oraz od-
działowi ZUS. Chcąc wznowić pro-
wadzenie działalności gospodarczej, 
przedsiębiorca nie musi ponownie 
zgłaszać się do ubezpieczenia.
 Przypominamy, że w okresie za-
wieszenia wykonywania działalno-
ści gospodarczej przedsiębiorca nie 
może wykonywać działalności go-
spodarczej i osiągać bieżących przy-
chodów z prowadzenia tej działalno-
ści.
 Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o finansach publicznych, przez dani-
ny publiczne należy rozumieć podat-
ki, składki, opłaty oraz inne świad-
czenia pieniężne, których obowiązek 
ponoszenia na rzecz państwa, jed-
nostek samorządu terytorialnego, 
funduszy celowych oraz innych jed-
nostek sektora finansów publicznych 
wynika z ustaw innych niż ustawa 
budżetowa.

R E K L A M A

nakazanych przepisami prawa, 
• prawo osiągania przychodów finan-
sowych, także z działalności prowa-
dzonej przed zawieszeniem wykony-
wania działalności gospodarczej, 
• obowiązek poddania się kontroli na 
zasadach przewidzianych dla przed-
siębiorców wykonujących działal-
ność gospodarczą. 
 Ustawa nowelizująca wprowadza 
również modyfikacje m.in. w prze-
pisach w sprawie interpretacji prawa 
podatkowego. Senatorowie zdecydo-
wali o zmniejszeniu wysokości opła-

ty za wydanie 
i nt e r p r e t a c j i 
indywidualnej. 
Zgodnie z no-
wym brzmie-
niem art. 14f 
§ 1 Ordynacji 
p o d a t k o w e j , 
wniosek o wy-
danie interpre-
tacji podlega 

opłacie w wysokości 40 zł. Opłatę 
należy uiścić w terminie 7 dni od 
dnia złożenia wniosku. Tak więc 
osoby, które złożą wniosek o wyda-
nie interpretacji po wejściu w życie 
nowych regulacji będą mogły sko-

rzystać z niższych opłat. Wniosek 
o interpretację podatkową powinien 
być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, 
najdalej w ciągu 3 miesięcy od daty 
jego otrzymania (art. 14d Ordynacji 
podatkowej). Do terminu tego nie 
wlicza się terminów przewidzianych 
w przepisach prawa podatkowego dla 
dokonania określonych czynności, 
okresów zawieszenia postępowania 
oraz okresów opóźnień spowodowa-
nych z winy strony albo z przyczyn 
niezależnych od organu.
 Kwestie związane z procedurą 
składania wniosków, ich rozpatry-
waniem i wymaganiami, jakie muszą 
one spełniać, regulują przepisy Or-
dynacji podatkowej - zwłaszcza art. 
170 i 171 stosowane odpowiednio.
 Przypominamy, że oprócz inter-
pretacji indywidualnych Minister 
Finansów wydaje interpretacje ogól-
ne, mające szerszy zakres. Są one pu-
blikowane w Dzienniku Urzędowym 
MF oraz zamieszczane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Procedury 
związane z interpretacjami ogólny-
mi podlegają podobnym regulacjom, 
jak omawiane interpretacje indywi-
dualne. 



Dam pracę

Agenta ubezpieczeniowego praca w biurze 
697-658-036, 669-222-720 

Brukarzy z doświadczeniem 788-954-408 

Chcesz pracować w gastronomii? Nie 
masz doświadczenia? Wszystkiego 
nauczymy! Potrzebni kelnerzy i kucharze 
do restauracji w Jankach 22 661 50 56, 
maftanasiuk@startpeople.pl

Do przetwórni warzyw, Dawidy k/
Warszawy do obierania, produkcji i 
pakowania. Książeczka zdrowia. Tel. 
022 720 57 42 wew. 125

Kasjerów do pracy na Włochach w 
W-wie, na umowę o pracę, za 14zł 
brutto/godz. Zapewniamy szkolenia 
z obsługi kasy fiskalnej. Wymagamy 
książeczkę Sanepidu. Tel. 022 661-50-05

Kierowca kat C+E, na kraj 601-213-415

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

Nauczyciel lub pomoc do pracy w 
przedszkolu w Komorowie 0-504-073-
580

Oferta pracy dla 30 osób w zawodzie 
kierowca z kategorią C+E, jazda po terenie 
centralnej Polski, centrum załadowcze 
Mszczonów tel. 0-602-499-838 lub 
041 357-40-40 

Producent mebli zatrudni przedstawicieli 
handlowych i pracowników produkcji CV 
proszę przesyłać na nr: 022 758 79 55 lub 
758 82 55

Producent stolarki PCV i ALU 
zatrudni przedstawiciela handlowego 
i pracowników produkcji oraz ekipy 
montażowe CV proszę przesłać na nr : 
022 758 79 55 lub 758 82 55

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

Nieruchomości – sprzedam

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

Sprzedam dom 120/311 Czarny Las 
segment tel. 501 441 407

Sprzedam dom 197/1012 tel. 515 250 653
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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

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.

USG Doppler
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

Sprzedam lokal użytkowy 

o powierzchni 93m2 
w Brwinowie 

przy ul. Sochaczewskiej

tel: (0) 502 902 699 
(022) 301 00 23

,,Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zawiadamia,
że na urzędowych tablicach ogłoszeń został wywieszony

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”

O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO

o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. 
U. z 2003 r. nr 80 poz. 721 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 25 lipca 2008 o 
zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie 
dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154 poz. 
958)

zawiadamiam
o wydaniu decyzji nr 87/08 z dnia 15 października 2008 r. o 
ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla inwestycji polegającej 
na budowie drogi gminnej ul. Ujejskiego w Piastowie 
o długości około 590 m o nawierzchni asfaltowej, wraz z jednostronnym 
chodnikiem z kostki brukowej na nieruchomościach oznaczonych:  

Dane wg ewidencji gruntów

oznaczenie nieruchomości
Nr działki projektowanej 

przeznaczonej pod 
inwestycję

Nr działki 
pozostającej

Obręb Nr j. rej.
Nr działki 

przed 
podziałem

07 ark. 1 G. 34 131 KW 7895
131/1 o pow. 12 m2 

131/2 o pow. 2 m2 131/3

07 ark. 2 G.430

132/1

grunt niehipotekowany 

pochodzący

z KW 7895

132/3 o pow. 1 m2 132/4

132/2 „Osada Emiliówka R” dz. 10-cz. 132/5 o pow. 50 m2 132/6

133/1 „Osada Emiliówka R” dz. 10-cz. 133/4 o pow. 16 m2 133/5

07 ark. 3 G.430 133/2
KW 43433

dz. 133/2
133/6 o pow. 84 m2 133/7

07 ark. 4 G.491 49/1 KW 17928 cz. 49/4 o pow. 67 m2 49/3

07 ark. 5 G. 225 52/2 KW 29738 52/4 o pow. 11 m2 52/5

07 ark. 6 G.269 144/1

grunt niehipotekowany 

pochodzący

z KW 4437 cz.

144/3 o pow. 12 m2 144/4

07 ark. 7 G.23 55/3 KW 29379 55/7 o pow. 26 m2 55/8

07 ark. 8 G.359 56 KW 21945 56/1 o pow. 38 m2 56/2

07 ark. 9 G.442 57/4 KW 26223 57/6 o pow. 50 m2 57/7

07 ark. 10 G. 359 57/5 KW 27044 57/8 o pow. 37 m2 57/9

07 ark. 11 G.118 58/9 KW 27055 cz.
58/11 o pow. 4 m2

58/12 o pow. 77 m2 58/13

07 ark. 12 G.482 154/11 KW 58238 154/17 o pow. 12 m2 154/18

07 ark. 13 G.482
156/1

„Osada Adelin

 N28” hip. 21 cz.
156/3 o pow. 11 m2 156/4

156/2 KW 2912 cz. 156/5 o pow. 1 m2 156/6

07 ark. 14 G. 214 61/6 KW 2490 dz.61/6 61/14 o pow. 12 m2 61/15

07 ark 15 G. 659 168

grunt niehipotekowany 

pochodzący

z Zd 5704 cz.

168/1 o pow. 46 m2 168/2

07 ark. 16

G.49 170/1 Zd 5666 cz. 170/3 o pow. 9 m2 170/4

G.634 170/2 Zd 5666 cz. 170/5 o pow. 24 m2 170/6

G.49 171 Zd 5666 cz. 171/1 o pow. 42 m2 171/2

G.49 172 Zd 5666 cz. 172/1 o pow. 10 m2 172/2

Stronami postępowania w sprawie są – właściciele w/w działek i 
nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Warszawa, Pl. 
Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego, w terminie 14 dni 
od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późń. zm.) w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane 
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Decyzja wraz z 
załącznikami znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, 
ul. Kraszewskiego 14/16, 05 – 800 Pruszków.

Sprzedam dom 177/847 Odranowola super 
tel. 508 035 502

Sprzedam dom 280/608 Grodzisk Maz. do 
remontu tel. 790 490 478

Sprzedam dom 207/1500 ok. Grodziska 
Maz. st.sur.otw. tel. 790 490 478

Sprzedam działkę 523m2 wraz z domem 
50m2 w Piastowie 0664-876-961

Sprzedam działkę 1745m2 ok.Grodziska 
Maz. niedrogo tel. 515 250 653

Sprzedam działkę 1730m2 ok.Żabiej Woli 
piękna tel. 510 000 067

Sprzedam działkę 1000m2 Grodzisk Maz. 
media tel. 515 250 653

Sprzedam mieszkanie w Piastowie, 
48 m2, 3 pok., III p. oraz działkę
rekreacyjną.0693331311

Sprzedam mieszkanie 62m 5pok 
Żyrardów, tanio tel. 510 000 069

Sprzedam mieszkanie 54m 2pok 
Warszawa-Ursus st.develop. tel. 
510 000 066

Sprzedam mieszkanie 32m 1pok Brwinów 
ładne tel. 510 000 066

Sprzedam mieszkanie 44m 2pok 
Warszawa-Ursus ładne tel. 510 000 066

Sprzedam mieszkanie 59m 2pok Błonie 
ciekawe tel. 501 441 407

Sprzedam mieszkanie 31m 1pok Żyrardów 
piękne tel. 510 000 067

Sprzedam mieszkanie 43m 2pok Grodzisk 
Maz. tanio tel. 508 035 502

Sprzedam mieszkanie 35m 1pok 
Warszawa-Ursus z balkonem tel. 
790 490 478

Sprzedam mieszkanie 54m 2pok Pruszków 
ładne te. 790 490 478

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

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

Sprzedam

Ekogroszek niska cena minimum 5 
ton 0-515-713-421, 0-609-389-514

Sprzedam bramę 4m i furtkę używaną. 
Stan bdb. 022 728-20-59

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

Automoto - kupię

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

Automoto – sprzedam

Części używane, sklep internetowy, 
www.szrotkasacja.pl 

Usługi

Anteny satelitarne: montaż, sprzedaż 
akcesoriów. Tel. 607-687-727

Brukarstwo, układanie kostki brukowej 
798-138-188 

Budowlane-pełen zakres, remonty, 
doświadczenie, referencje, Tel. 0518 493 
643

Doszkalanie kat. B 0503 987 222

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

J. angielski - tłumaczenia zwykłe, 
prawnicze, techniczne. Tłumacz z 
doświadczeniem. Profesjonalnie - 
konkurencyjne ceny. Studio Arcana, 
+48 505 159 948, arcanastudio@op.pl

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

Makijaż - ślubny, okazjonalny, korekta 
twarzy. Indywidualne stylizacje, 
porady. Doświadczona wizażystka - 
konkurencyjne ceny. +48 505 159 948, 
arcanastudio@op.pl

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

Ogrodzenia, bramy, automatyka, 
balustrady, balkony, kraty 606-882-460 

Studnie tel. 602-536-376 
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Rynek Pracy

CECHY DOBREGO KANDYDATA: 
gotowość do pracy na zmiany, rzetelność i uczciwość, wysoka 
motywacja do pracy, dyspozycyjność

CO OFERUJEMY? 
umowę o pracę minimum na rok i dłużej
możliwość awansu
stabilność zatrudnienia oraz szkolenia zwiększające wartość 
na rynku pracy
bogaty pakiet socjalny (paczki dla pracowników i ich dzieci, 
bony na święta, integracja, itd.)
co naszym zdaniem również bardzo ważne - miłą atmosferę!

JAK SIĘ DO NAS ZGŁOSIĆ? 
zadzwoń do Kierownika Rejonu tel. 600 444 196
podanie i CV dostarcz do Kierownika Sklepu Biedronka w 
Twojej miejscowości
wyślij e-mail rekrutacja_mszczonow@jmdpolska.com

SZUKASZ CIEKAWEJ PRACY?
poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku

KASJER-SPRZEDAWCA w sklepach BIEDRONKA

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

Firma Egzopark z siedzibą  
w Ruścu koło Nadarzyna 
poszukuje pracownika na 

stanowisko :

MAGAZYNIER

Oferujemy atrakcyjne 
wynagrodzenie. 

Osoby zainteresowane  
prosimy o kontakt telefoniczny:

+48 695 722 900
+48 603 039 393

Firma z branży podłóg egzotycznych 
poszukuje pracowników na stanowisko 

Handlowiec Stacjonarny
Oferujemy pracę w młodym, 

dynamicznym zespole, atrakcyjne 
wynagrodzenie, możliwość rozwoju.

Oczekujemy zaangażowania  
w wykonywaną pracę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o składanie CV na adres: 

bszymkiewicz@egzopark.pl
Egzopark J.Łuczaj Spółka Jawna

ul. Główna 4, 05-830 Rusiec K/Nadarzyna
022 651 03 34

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

Agencja Pracy Tymczasowej poszukuje 
pracowników na różne stanowiska pracy

- pracownicy produkcyjni 
   Grodzisk Mazowiecki, Kanie Helenowskie

- pracownicy magazynowi
   Sokołów, Ożarów Mazowiecki, Pruszków

- pracownicy biurowi

Oferujemy
atrakcyjne warunki zatrudnienia
w duzych międzynarodowych firmach

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

Zatrudnimy osoby w nowo otwieranej restauracji T.G.I. 
Friday’s na terenie CH Janki . 

Poszukujemy: barmanek/barmanów, kelnerek/kelnerów, 
kucharek/kucharzy

Doświadczenie nie jest konieczne - zapewniamy 
profesjonalne szkolenie. 

CV prosimy wysyłać na adres e-mail: tgif01@rosinter.pl. 
Prosimy o załączenie kontaktowego numeru telefonu.
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Sport

B
ezpośrednio przed wtorko-
wym meczem charytatyw-
nym dla Szymona piłkarze 
obu drużyn uczestniczą-

cych w spotkaniu, trenerzy, działa-
cze piłkarscy i licznie zgromadzona 
na trybunach Znicza publiczność 
zamanifestowali wspólnie swoje 
poparcie dla akcji przeciwko rasi-
zmowi i dyskryminacji pojawiają-
cych się jeszcze na naszych rodzi-
mych i europejskich stadionach. 
 Akcja „Wykopmy rasizm ze sta-
dionów” zorganizowana przez Sto-
warzyszenie „Nigdy Więcej”, koordy-
nującego działania na terenie Polski, 
Ukrainy, Białorusi, Rosji i krajów 
byłego Związku Radzieckiego jest 
elementem największej piłkarskiej 
kampanii społecznej prowadzonej 
przez  międzynarodową organizację 
FARE  (Futbol Przeciwko Rasizmowi 
w Europie). Organizacja FARE skupia 
sieć stowarzyszeń i instytucji poza-
rządowych i społecznych, współpra-
cuje z UEFA i FIFA. Celem nadrzęd-
nym jej działań jest wyrugowanie 
ze stadionów piłkarskich przemocy, 
braku tolerancji, ksenofobii i agresji. 
Jest to poważny problem, szczegól-
nie w kontekście czekających nas wy-
zwań związanych z organizacją naj-
bliższych Mistrzostw Europy 2012.
Antyrasistowskiej akcji patronuje 
Michel Platini, szef Europejskiej Unii 
Piłkarskiej- UEFA. Polski Minister 
Sportu i Turystyki, Mirosław Drze-
wiecki w jednym z wywiadów po-
wiedział: „Doping, korupcja, rasizm 
i bandytyzm to zbrodnie, które nisz-
czą polski sport.” Pruszkowski mecz 
był znakomitą okazją do zamanife-
stowania takich antyrasistowskich 
postaw.             MS

Akcja „Wykopmy rasizm ze   

Filip Szklarzewski

Wyniki spotkań 18. kolejki to w 
większości same niespodzianki.  
Widzew przegrał w Poznaniu z 
Wartą 3-1, Flota zremisowała u sie-
bie z Kmitą 1-1. Bez niespodzianki 
nie obyło się również w Pruszko-
wie, gdzie stawiany w roli fawory-
ta Znicz jedynie zremisował z GKS 
Jastrzębie.
 Dwutysięczna publiczność zgro-
madzona w sobotnie późne popołu-
dnie na stadionie przy ul. Bohaterów 
Warszawy nie obejrzała tym razem 
porywającego widowiska. Jedenast-
ka Znicza po kiepskiej grze zaledwie 
zremisowała z gośćmi z Jastrzębia 
Zdrój. Niewielki worek z bramkami 
otworzył w 40. minucie Daniel Ko-
kosiński, który przepięknym strza-
łem głową umieścił piłkę w siatce 
drużyny gości. Dwie bardzo podobne 
sytuacje miał Adrian Paluchowski, 
jednakże nie był on tak skuteczny 
jak w poprzednich meczach. Gdy wy-
dawało się, że obie jedenastki zejdą 
na przerwę przy wyniku 1-0 dla Zni-
cza niespodziewanie wyrównującego 
gola zdobył GKS. W doliczonym już 
czasie gry po rzucie wolnym, strza-

I liga: Zaskakujące wyniki 18. kolejki
łem głową skierował piłkę do bramki 
Robert Żbikowski. Po tym trafieniu 
sędzia od razu zakończył pierwszą 
część meczu. 
W drugiej połowie spotkanie atako-
wali prawie wyłącznie piłkarze Zni-
cza, aczkolwiek żadnych profitów 
z tego nie było. Akcje naszych zawod-
ników kończyły się już na 20 metrów 
przed bramką drużyny gości. Raz 
na 15 minut gospodarzom udało się 
oddać niegroźny strzał na bramkę 
Kafki, który nie bez problemów od-
pierał ataki Znicza. Obrazu gry nie 
poprawiły zmiany zarządzone przez 
trenera Kubickiego. Kaczmarek, 
Wocial i Bzdęga niczego lepszego 
do gry naszego zespołu nie wnieśli. 
Zawodników gospodarzy było stać 
tylko na groźne strzały z rzutów 
wolnych. Po jednym ze strzałów ja-
strzębskiego Beckhama (mowa tu 
o Witoldzie Wawrzyczku, który tak 
samo jak słynny piłkarz gra z nume-
rem 23) piłka uderzyła w poprzecz-
kę. Ostatnią szansę na zwycięstwo w 
tym meczu, zawodnicy Znicza mieli 
już w doliczonym czasie gry, kiedy to 
Adrian Paluchowski nie umieścił pił-
ki w siatce z 3 metrów. Ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 1-1. 

tabela po 18. kolejce  m pkt
1. Zagłębie  18  37
2. Korona 17  35
3. Widzew 17  34
4. Podbeskidzie 18  33
5. Flota 18  32
6. Znicz  18  30
7. Łęczna 18  28
8. Tur 18  26
9. Wisła 18  23
10.Jastrzębie  18  23
11.Odra 18  21
12.Kmita 18  20
13.Warta 18  19
14.Gorzów 18  18
15.Stal 18  18
16.Motor 18  18
17.Dolcan 18  17 
18.Katowice 18  14

Na pomeczowej konferencji prasowej 
obydwaj trenerzy zwrócili uwagę na 
szczęście, którego zawodnicy gości 
mieli aż w nadmiarze. Swojego za-
dowolenia z końcowego rezultatu 
nie krył szkoleniowiec gości – Jerzy 
Wyrobek, który chwalił swój zespół 
za twardą grę do końca.  
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Dariusz Kubicki 
trener Znicza Pruszków

„Było to dla nas bardzo trudne spo-
tkanie, zawodnicy z Jastrzębia Zdrój 
postawili nam naprawdę wysoką 
poprzeczkę. Jeszcze w ostatnich sekun-

dach chcieliśmy rozstrzygnąć losy spotkania na naszą korzyść, 
niestety nie nam się to nie udało ale brakowało w moim odczu-
ciu napraw dę niewiele. Dzisiaj szczęście było zdecydowanie 
po stronie gości. Tak to jest, kiedy nie da się wygrać spotkania 
trzeba je zremisować”. 
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 stadionów”

Jerzy Wyrobek 
trener GKS Jastrzębie

„Nie ukrywam, że przyjechaliśmy do 
Pruszkowa po jeden punkt i cieszę się, 
że udało nam się wykonać ten plan 
w 100 procentach. Zdaję sobie sprawę, 

że na przestrzeni całego spotkania mieliśmy więcej szczęścia 
niż zawodnicy gospodarzy. Dzięki niemu i twardej grze moich 
zawodników udało nam się utrzymać korzystny rezultat do 
samego końca. Duża w tym zasługa naszego bramkarza – Kafki, 
który jak wszyscy dobrze wiedzieliśmy uratował nas w spo-
sób niewiarygodny przed utratą bramki w ostatniej minucie 
meczu”.

Opinie po meczu Znicz - Jastrz´bie

Występujący w A klasie 
II zespół pruszkowskiego 
Znicza w każdym meczu 
potwierdza swoją hegemo-
nię. W ten weekend Znicz 
II wygrał na boisku przy ul. 
Gomulińskiego z II druży-
ną RKS Okęcie 7-2. Był to 
już trzeci mecz kiedy nasz 
zespół strzela przeciwniko-
wi siedem goli. Wcześniej 
drużyna z Pruszkowa dwa 
razy wygrała po 7-0 z Koro-
ną II Kalwarią oraz Skrą II 
Obory.

Zespół rezerw Znicza Pruszków 
w swojej lidze radzi sobie znak-
omicie. W dotychczasowych 12 
spotkaniach odniósł 11 zwycięstw 
przegrywając zaledwie raz. Zdobył 

z naszym zespołem. W następnej 
kolejce najprawdopodobniej znowu 
dojdzie do pogromu. Na stadio-
nie przy ul. Gomulińskiego Znicz II 
podejmie ostatni zespół z tabeli, Li-
gowca Warszawę.

łącznie 40 bramek, co daje średnio 
3,33 gola na mecz. W skład Znicza 
II wchodzą zawodnicy, którzy nie 
mieszczą się w pierwszej jedenas-
tce ale i piłkarze z juniorów Znicza. 
Mieszanka ta sprawia, że nikt nie 
jest w stanie nawiązać równej gry 

Znicz II pogromcą A klasy
Piłka No˝na. Młodzi piłkarze z Pruszkowa wygrali ju˝ jedenaÊcie spotkaƒ

Filip Szklarzewski

Piłka No˝na
Nagroda fair play dla Znicza

Podczas środowej konferencji (05.11) 
„Bezpieczny Stadion”, która odbyła 
się Kielcach,  wręczono nagrody fair 
play w sezonie 2007/08 za wzorową 
organizację imprez i kulturalne za-
chowanie kibiców. W drugiej lidze 
otrzymały je Znicz Pruszków i Pod-
beskidzie Bielsko-Biała, a w ekstra-
klasie Lech Poznań i Wisła Kraków.

Koszykówka
Sokół odleciał w Pruszkowie

Podopieczni Bartłomieja Przylazły 
przegrali 9 listopada mecz z Soko-
łem Łańcut 68:75 (17:15, 16:24, 26:8, 
9:28). Po tej porażce pruszkowianie 
do prowadzącego MOSiRu tracą już 
pięć punktów i spadli na 14 miejsce 
w ligowej tabeli.

Tenis stołowy
Klaudia Kusiƒska 
z Nadarzyna zdobyła medal 
w Mistrzostwach Âwiata

Klaudia Kusińska – reprezentantka 
GLKS Wamzl Scania Nadarzyn – 
zdobyła podczas Mistrzostw Świata 
Kadetek w Szwecji, srebrny medal w 
turnieju drużynowym występując w 
barwach Europy. Złoto zwyciężyły 
Japonki.
 W turnieju indywidualnym 15-
latka była bardzo bliska podium. 
Wygrała swoją grupę eliminacyjną i 
uległa dopiero w półfinale Japonce 
Maedu Miyu. Klaudia była jedyną 
zawodniczką z Europy w finałowej 
czwórce.

 W turnieju deblowym młodziutka 
pingpongistka ze swoją partnerką 
Bernadettą Szocs z Rumunii wywal-
czyła również czwarte miejsce.
 W grudniu Klaudia Kusińska wraz 
z Magdaleną Szczerkowską (GLKS 
Nadarzyn) wystąpi w singlu i deblu 
na Mistrzostwach Świata Juniorek w 
Madrycie.

Mil. Soł.

Sporty walki
Mariusz Wach nazywany 
„Polskim Olbrzymem” szykuje 
si´ do walki

21 listopada w Grodzisku Mazo-
wieckim odbędzie się gala PROFES-
SIONAL BOXING SHOW.  Na ringu 
stoczą walki  Mateusz „Master” 
Masternak - tymczasowy młodzie-
żowy mistrz Świata WBC w wadze 
junior ciężkiej, Roman „Lwie Serce” 
Shkarupa – mistrz Intercontinental 
WBF w wadze super średniej oraz 
Tariel Zandukeli. W walce wieczoru 
Mariusz Wach nazywany „Polskim 
Olbrzymem” po raz pierwszy bronić 
będzie tytułu mistrza Świata TWBA 
w wadze ciężkiej.  Start godz. 20.00 
Miejsce: hala OSIR przy ul. Westfala 
3a. 

press

Siatkówka
W pierwszej lidze GALS 
samodzielnie rzàdzi dru˝yna 
Apudu

Za nami już pięć kolejek Grodziskiej 
Amatorskiej Ligi Siatkówki. 28 zespo-
łów zostało podzielonych na 3 ligi.
 W pierwszej lidze GALS samodziel-

Informacje sportowe w skrócie
nie rządzi – z kompletem punktów - 
drużyna Apudu. W ostatnim czasie, 
„łupem” zespołu z Grodziska Mazo-
wieckiego padły ekipy Nets Ursus 
(3:0) oraz Moherowe Berety (3:1).
 Za „plecami” Apudu trwa wielka 
rywalizacja. O awans do play-offów 
walczą siatkarze z Ursusa (9 pkt.) 
oraz Tarczyna (7pkt.). Ostatnie miej-
sce w grupie walczącej o mistrza roz-
strzygnie się pomiędzy sportowcami 
Olympu, Moherowych Beretów oraz 
Osiru Mszczonów, którzy mają po 6 
punktów. Do gry może włączyć się 
również Corragio, którzy są gorsi 
tylko o jedno oczko. Tabele zamy-
kają zawodnicy z Żyrardowa, którzy 
nie potrafili zdobyć jeszcze żadnych 
punktów w tej edycji GALS.
 Czołowymi postaciami najwyższej 
ligi rozgrywek są Marcin Krzysztofik 
(Mohery) oraz Patryk Osiak (NETS), 
którzy  prowadzą w klasyfikacji MVP 
sezonu.
 Na czele drugiej ligi, z dwunastoma 
punktami, znajdują się doświadczeni 
zawodnicy Czarnych Ożarów. Duża 
w tym zasługa Roberta Jędrzejczyka 
– najlepszego zawodnika zaplecza I 
ligi. Tuż za nimi, każdy zespół dzie-
li jeden punkt. I tak, drugie miejsce 
zajmują najstarsi zawodnicy Sparty 
(10 pkt.) , trzecie miejsce dla Pragi 
Team (9 pkt.), czwarte - z ośmioma 
oczkami - zajmuje drużyna KGK. 
 Póki co, w strefie spadkowej znaj-
dują się zespoły Adamki, Ósemki, 
Sokoła oraz Tuska. Wszystko jednak 
może się zmienić, gdyż różnice punk-
towe są niewielkie.
Więcej na stronie internetowej 
www.siatkowka.grodzisk.pl
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