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tel. (22) 758 64 90

Temat wydania. Kondycja naszych dróg. Plany i rzeczywistość.
Jaki jest aktualny stan naszych dróg, wiemy. Jakie są zamierzenia 
i realne szanse na ich zrealizowanie? Sprawdziliśmy.        strony 4-7.
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Aktualności
Zniknięcie czy 
porwanie?
Okoliczności zaginięcia rodziny 
Drzewińskich z Milanówka. Dlaczego 
prokuratura umorzyła śledztwo? Czy 
prawda wreszcie wyjdzie na jaw?  s. 3

Kronika kryminalna
Kto strzelał? 
„Pruszków czy Wołomin”
31 marca 1999 roku pięciu 
mafiozów z Wołomina siedziało w 
restauracji Gama (dawniej Dorotka) 
na warszawskiej Woli, najpewniej 
czekając na wiadomość jak dopaść 
Karola Sarnę ps. „Karol’. Zajęli dwa 
stoliki przy oknie, by mieć oko na 
to, kto podjeżdża pod lokal. Sączyli 
wodę mineralną. Parę minut przed 
godziną 13.00 odłączył się od nich 
„Łańcuch”.   s. 8

Opinie

Koniec picia 
w bramach 
i na klatkach!
Czy można skutecznie przeciwdziałać 
nagminnemu zwyczajowi urządzania 
libacji alkoholowych na klatkach scho-
dowych naszych blokowisk? Okazuje 
się, że można. Trzeba tylko chcieć!  s. 2

Sport
Transfery, transfery, 
transfery...

Jest jedna rzecz, która łączy prusz-
kowski Znicz z jednym z najbogat-
szych klubów piłkarskich świata, 
Manchesterem City.    s. 15

P
ierwsze zawiadomienie do-
tyczyło okoliczności przeka-
zania przez miasto Prusz-
ków działki pod inwesty-

cję, drugie - poświadczenia niepraw-
dy przez dwóch pracowników, in-
spektora nadzoru i kierownika bu-
dowy, w fakturach wystawionych 
w 2004 roku. 
 Według raportu NIK, na negatyw-
ną ocenę za realizację inwestycji zasłu-
żył zarówno Polski Związek Kolarski, 
jak i kolejni ministrowie sportu, którzy 
w sposób niegospodarny wydawali pu-
bliczne pieniądze. 
 Jak podkreślono w raporcie, PZKol 
nie zorganizował konkursu na wy-
bór projektanta, błędnie oszaco-
wał koszty inwestycji, nie zapew-
nił niezbędnych źródeł finansowa-
nia, nie był przygotowany do przed-
sięwzięcia pod względem organiza-
cyjnym, dokonał wyboru wykonawcy 
z naruszeniem ustawy o zamówie-
niach publicznych, a na etapie budowy 
wykazał się niegospodarnością i w wie-
lu przypadkach złamał prawo. Z kolei 
ministrowie właściwi ds. sportu dofi-

nansowywali inwestycję bez rzetelnej 
analizy i należytego nadzoru nad wy-
korzystaniem przyznanych środków. 
 W efekcie inwestycja prawie dwa 
razy przekroczyła planowane koszty 
(z 49 mln do 91 mln złotych), w tym 
trzykrotnie wzrosły wydatki ze środ-
ków publicznych (z 31,9 do 86,5 mln 
złotych), a okres jej realizacji wydłużył 
się ponad trzy razy (z 19 do 62 miesię-
cy). 
 Poseł Marek Łatas (PiS) postawił 
prezesowi PZKol Wojciechowi Walkie-

Zawiadomienia do prokuratury w sprawie 
Toru Kolarskiego w Pruszkowie

wiczowi szereg pytań, m.in. o szacowa-
nie kosztów budowy toru na podstawie 
tylko projektu koncepcyjnego, o brak 
kontroli czy kwartalnych sprawozdań 
do ministerstwa z realizacji kolejnych 
etapów inwestycji. Pytał też, na jakim 
etapie znajduje się śledztwo prokura-
tury. 
 Na te i inne pytania Wojciech Wal-
kiewicz nie zdążył odpowiedzieć ze 
względu na ograniczenia czasowe. 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Ja-
kubiak zobowiązała prezesa PZKol do 

udzielenia odpowiedzi na piśmie. 
 Przysłuchujący się dyskusji wice-
minister sportu Tomasz Półgrabski 
oświadczył, że budowa toru w Prusz-
kowie powinna być dla wszystkich 
ważną lekcją. „Główny wniosek, jaki 
się nasuwa, brzmi następująco: nigdy 
więcej żaden związek sportowy nie po-
winien prowadzić tak dużej inwestycji” 
- podkreślił.

komentarz na stronie 2.

PAP / Bolo Skoczylas

NIK skontrolowała 
budowę Toru BGŻ Arena

Czy miasto przekazało 
działkę zgodnie z 
prawem?
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Sam jestem z zamiłowania ekologiem, ale uważam, że 
nie można z ekologii robić ślepej fundamentalnej reli-
gii. W przypadku naszego parku fundamentalizm LOP 
zakrawa na parodię! Dobrze, że ktoś to wreszcie pu-
blicznie powiedział. ~ jack-82 (komentarz do artykułu 
Ekoterror w parku miejskim) 

„Dobrze powiedziane - w Moku tylko Uniwersytet 3 wieku i kółka po-

etyckie. Po za tym Dni Pruszkowa i Zakończenie Lata. Pruszkowskie 

władze powinny wziąść przykład z Grodziska - postawili Centrum Kul-

tury - mają kino, mini teatr, przyjeżdżają kabarety” ~ pesymista (komen-

tarz do artykułu Brwinowski Dom Kultury. Ośrodek specjalnej troski)

„Wycięli pół lasu pod rezydencje, a teraz blokują rozwój całej 

aglomeracji!” ~Niech szlag trafi cholerne NIMBY z Magdalenki 

(komentarz do artykułu Budowa wylotówki wokół Janek znów 

opóźniona)
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Rady kilku miast: Poznania, Gdyni, 
a ostatnio Kalisza (Szczecin i Kraków 
właśnie przygotowują) podjęły jedno-
głośne uchwały rozszerzające katalog 
miejsc, w których zabrania się picia al-
koholu, o place zabaw, boiska sporto-
we, cmentarze, parkingi, kąpieliska 
i plaże, bary mleczne (?) oraz „pomiesz-
czenia wspólne budynków (np. klatki 
schodowe i inne ciągi komunikacyjne 
w budynkach, piwnice, strychy, garaże 
podziemne itp.) oraz na posesjach wo-
kół budynków (np. bramy, dziedzińce
 i podwórka)” Uchwały te przyczynią się 
zdaniem ich autorów do skuteczniejsze-
go wyeliminowania zwyczaju urządza-
nia alkoholowych libacji w miejscach do 
tego nie przeznaczonych.
 Wprawdzie obowiązujące prawo za-
brania picia alkoholu w miejscach pu-
blicznych, ale według ustawy, brama, 
klatka schodowa, czy strych miejscem 
publicznym nie jest i zgodnie z literą 
prawa można bezkarnie degustować te 
napoje, nie narażając się na najmniejsze 
przykrości.
 - Uchwałę przygotowaliśmy na 
wniosek policji i straży miejskiej, któ-

ra nie mogła interweniować, nawet, 
gdy mieszkańcy zgłaszali taki problem 
- mówi Tomasz Hinc, przewodniczą-
cy komisji bezpieczeństwa rady miasta 
Szczecina. - Nie chodzi o jakieś represyj-
ne traktowanie naszych mieszkańców, 
ale o to, by radzić sobie z problemami 
w mieście.
 Szczecińscy policjanci twierdzą, że 
nic do tej pory nie mogli zrobić. Kie-
dy zbliżali się do grupki pijącej alkohol 
na chodniku, ci natychmiast znikali 
w bramie. A tam mogli już pić spokojnie.
W Poznaniu mimo ustawowego zaka-
zu również można było pić alkohol, nie 
narażając się na żadne sankcje. Poli-
cja nie mogła karać osób, które spoży-
wały alkohol w budynkach - na terenie 
klatki schodowej, w piwnicy, czy w ga-
rażu podziemnym. Tymczasem na du-
żych blokowiskach często dochodziło 
do incydentów związanych ze spoży-
waniem alkoholu. Począwszy od zakłó-
cania ciszy, pobić, dewastacji budynku, 
czy aktów wandalizmu niszczenia kla-
tek schodowych lub podpaleń. Teraz sy-
tuacja ma się zmienić. Nowe rozwiąza-
nie umożliwi nakładanie kary grzyw-
ny na osoby łamiące zakaz. Za picie al-
koholu w tych miejscach trzeba będzie 
zapłacić od 20 do 500 złotych mandatu. 
Podobne stawki obowiązują w Kaliszu.

Listy i e-maile

›› komentuj na www.gazetawpr.pl

Dyżur Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa

Najbliższy dyżur radnego: 

Biuro Gazety Wpr

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60

Kostrzewy-Zorbasa

dnego: 

olskiego 60

Wtorek: 10 lutego 2009 

godz. 15:30 - 18:00

Koniec picia w bramach 
i na klatkach?

Czy można skutecznie przeciwdziałać nagminnemu zwy-

czajowi urządzania libacji alkoholowych na klatkach scho-

dowych naszych blokowisk? Okazuje się, że można. Trzeba 

tylko chcieć!

Bolo Skoczylas Redator nacelny WPR 

Budową pruszkowskiego toru kolar-
skiego Najwyższa Izba Kontroli zainte-
resowała się już jakiś czas temu. Prze-
prowadzona z inicjatywy NIKu kon-
trola wykazała pewne uchybienia, za-
równo w działaniach samorządu mia-
sta (związanych z bezpłatnym prze-
kazaniem gruntu, a następnie zasto-
sowaniem 80% ulgi w podatku od nie-
ruchomości) jak i podczas realizacji in-
westycji przez Polski Związek Kolar-
ski. W ocenie NIK PZKol przy realiza-

cji tej inwestycji postępował „nierze-
telnie i w sposób niegospodarny”. Spra-
wa była dwukrotnie omawiana na po-
siedzeniach sejmowej Komisji Kultu-
ry Fizycznej, Sportu i Turystyki. Po raz 
pierwszy w dniu 01.10.2008r., a konty-
nuowana na posiedzeniu w dniu 22.01. 
2009r. Redakcja jest w posiadaniu pro-
tokołu z pierwszego posiedzenia komi-
sji, na protokół z ostatniego oczekuje-
my. Czy wnioski do prokuratury są za-
sadne i jaki będzie ich dalszy ciąg po-
informujemy w jednym z najbliższych 
numerów. 

Tor Kolarski: dokończenie ze strony 1.

Szanowna Redakcjo,
 Być może sprawa ta już do Państwa 
kiedyś trafiła, ale nawet jeżeli, nic się 
nie zmieniło.
 W laboratorium „Na Drzymały” 
w Pruszkowie pielęgniarki pobierają-
ce krew do badań nie zakładają ręka-
wiczek. Uważam, że jest to niedopusz-
czalne! Czy nie ma standardów medycz-
nych regulujących tego typu kwestie? 
Czy jest to tylko lekkomyślność (a może 
bezmyślność pielęgniarek), czy może 
oszczędność? Zaznaczę tylko, że pielę-
gniarka nie zakładała rękawiczek za-
równo dla pacjentów, którzy sami pła-
cili za badanie (ja) jak i osób skierowa-

nych przez lekarza i ubezpieczonych.
Może artykuł o higienie, przenoszeniu 
żółtaczki typu C podczas zabiegów me-
dycznych coś by w tej sprawie zdziałał? 
A może po prostu trzeba wytknąć i na-
piętnować ten proceder?
~ Wioleta

Szanowna Redakcjo!
 Przeczytałam wasze dwa artykuły 
„Telefon ostatniej szansy” o lokatorach 
z ulicy Mickiewicza w Piastowie. Oczy-
wiście żal mi jest rodzin mieszkajacych 
w tej walącej się kamienicy zapomnia-
nej przez Boga, urzędników i właścicie-

A może nasi pruszkowscy radni spróbują opracować projekt podobnej 
uchwały? W przypadku zainteresowania tematem służę kompletem doku-
mentów (z gotowym uzasadnieniem). Mam nadzieję, że wesprze mnie rów-
nież Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, której prezes skarżył się ostat-
nio na niszczenie świeżo wyremontowanych klatek schodowych i zdarzające 
się akty wandalizmu. Emeryci też pewnie nie będą przeciw.

Bolo Skoczylas

To chyba największy fenomen na in-
ternetowej mapie naszych portali spo-
łecznościowych. Oczywiście nie może 
mierzyć się z „Naszą Klasą”, ale nie 
o konkurencję tu chodziło. Pod za-
wartym w tytule adresem każdy może 
ocenić dowolnego polityka z całej Pol-
ski: od euro parlamentarzysty po rad-
nego gminnego.  
 
„Witamy w pierwszym takim porta-
lu w Polsce i niech Was nie zwiedzie 
jego nazwa: dobrzypolitycy.pl. – pi-
sze we wstępniaku na stronie głównej 
Zbigniew Górniak, redaktor prowa-
dzący. Grzeszy naiwnością, kto sądzi, 
że znajdzie tu wyłącznie samych DO-
BRYCH polityków. To nie jest bombo-
nierka z wyselekcjonowanymi egzem-
plarzami działaczy partyjnych, któ-
rych my tu zamierzamy otoczyć do-
datkowo lukrem. Nasz portal to typo-
wy polski kociołek, w którym smaczne 
miesza się z niesmacznym, a pożywne 
z niestrawnym. Tacy właśnie są polscy 
politycy: mądrzy i głupi, szlachetni 
i podli, pracowici i gnuśni. To od tych 
ludzi zależy jakość naszego życia i na-
szej wolności...I choć oni na ogół wię-
cej od nas zarabiają (bo sami sobie nie-

rzadko ustanawiają pensje i to z na-
szych podatków), my mamy nad nimi 
przewagę. My, wyborcy. Możemy so-
bie każdego z nich po prostu wymie-
nić – na nowy, lepszy model. Ale to się 
dzieje na ogół raz na cztery lata, no 
chyba, że polityk się nakradnie, zbyt 
bezczelnie wystartuje z łapami do se-
kretarki lub umrze. Wtedy mamy wy-
bory uzupełniające. A i tak ci najgorsi 
jakoś umierać nie chcą. Co w między-
czasie? Mamy propozycję. Oceniajmy 
polskich polityków. Wystawiajmy im 
oceny – tak jak nauczyciel wystawia je 

uczniom w szkole. Stawiajmy im pały, 
ale nie szczędźmy ocen dobrych, gdy 
na nie zasłużyli. Niech przybierze for-
mę oceny postawionej im na tym por-
talu to, co wypowiadamy na ich temat 
przed telewizorem, albo podczas gole-
nia, albo na zakrapianym grillu, albo 
u cioci na imieninach. Oceniajmy tu 
też urzędników, bo tak się jakoś składa 
w naszej RP - niezależnie od tego, jaki 
ona aktualnie nosi numer - że urzęd-
nicy zawsze są połączeni z politykami 

partyjną pępowiną. Której kolejne po-
lityczne dynastie, wbrew swym przed-
wyborczym obiecankom, jakoś nie po-
trafią przeciąć./…/A zatem klikajmy 
i oceniajmy. A jak kto ma ochotę, to 
niech sobie jeszcze skomentuje. Mamy 
nadzieję, że nasz portal dość szyb-
ko stanie się lustrem, w którym Pol-
ska przeglądnie się lepiej niż w niezli-
czonych badaniach opinii publicznej. 
A skąd nazwa dobrzypolitycy.pl? Wy-
jaśnienie jest proste: ona odzwiercie-
dla nasze pragnienia. Nasze, znaczy 
nie tylko twórców portalu, ale i nasze, 
Polaków. Tak, chcemy mieć dobrych 
polityków, bo chcemy dobrze żyć. 
Oceniajmy!”. 
 
I tak się dzieje. Od miesiąca każdy 
może to zrobić. Jednak najciekawsze 
są komentarze, w których jak w lu-
strze odbija się prawdziwe oblicze poli-
tyka. Nie takie jakie chciałby widzieć, 
ale takie jakie widzą jego wyborcy. 
To dotyczy również samorządowców 
z naszego terenu. Ale nie o samą kry-
tykę, czy laurki tu chodzi. Zawar-
ta w spontanicznych (ale czy na pew-
no wyłącznie spontanicznych?) wpi-
sach treść, to również wiedza dla sa-
mych polityków. To możliwość po-
prawienia siebie, uświadomienie wła-
snych wad, błędów. Oczywiście - jak to 
w Internecie bywa – prędzej czy póź-
niej dojdzie do naruszenia dóbr oso-
bistych, wszak anonimowość eskalu-
je agresję, a złudne poczucie „niena-
mierzalności” wyłącza zdrowy rozsą-
dek. Cóż. Niemal wszystkie wymie-
nione na portalu postacie, to funk-
cjonariusze publiczni. Naruszenie 
ich dóbr osobistych w wyniku spra-
wowania funkcji jest przestępstwem, 
a ustalenie komputera i nadawcy szka-
lującego postu (takie redakcja błyska-
wicznie usuwa po zgłoszeniu) banalnie 
proste. Jednym słowem, oceniajmy, 
ale nie obrażajmy, do czego zachęca 
http://www.dobrzypolitycy.pl/poli-
tyk/iwicki-piotr

Oceń swoich wybrańców
Piotr Iwicki
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la, ale to nie pierwsza i ostatnia sprawa 
tego rodzaju w Polsce. 
 Wspomniano w tych artykułach mi-
mochodem o „leciwym lokatorze” jak 
o nieciekawym, bezimiennym człowie-
ku. Może to jakiś pijak lub menel?
 Aż pewnego dnia byłam na „Jaseł-
kach” zorganizowanych w przedszkolu 
mojej wnuczki. Widziałam tam (mimo, 
że nie mogłam podejść i przywitać się) 
ujrzałam człowieka, który tak jak mój 
zmarły mąż poświęcił wiele lat życia 
pracy społecznej w Ochotniczej Straży 
Pożarnej (byliśmy w pewnym stopniu 
zaprzyjaźnieni). Gdy mąż żył odwiedza-
liśmy czasem pana Jana i dobrze pamię-

tam ile pracy i zaangażowania włożył 
w pracę i administrację tego domu, aby 
jemu i innym lokatorom żyło się zno-
śnie. I jak grom z jasnego nieba uderzyło 
mnie, że dziś pan Jan mieszka w tej za-
grzybionej i walącej się kamienicy.
 Robi mi się po prostu wstyd, wstyd 
za moich kolegów strażaków, że nie idą 
i walczą ławą za swoim starszym kole-
gą. A najbardziej wstyd mi za władze 
Miasta Piastowa. Miasta, dla którego 
pan Jan i Jego synowie uratowali setki 
mieszkań. Uratowali od pożarów, zalań 
itp. A teraz dla tego zasłużonego stra-
żaka i jego rodziny (córki, zięcia i ma-
łej alergicznej wnuczki) nie ma jednego 

mieszkania. Niepojęte.
 Panowie włodarze, wy też kiedyś bę-
dziecie starzy i bezbronni jak pan Jan, 
który sam bez pomocy syna lub córki 
nie bardzo może sobie poradzić i będzie-
cie skazani na łaskę urzędników i leka-
rzy.
 Z tego miejsca (bo nie mam innego 
sposobu) apeluję do sumienia urzędni-
ków odpowiedzialnych za stan, w jakim 
znajdują się ludzie zasłużeni, tacy jak 
Pan Jan i inni.
Z całym szacunkiem,
~ A.B.
Inicjały zostały zmienione. Nazwisko i ad-
res w posiadaniu redakcji.

Listy prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na  kontakt@gazetawpr.pl lub tradycyjną na adres redakcji Autora/Autorów listu do redakcji Gazety WPR,
dostarczonego pod drzwi naszej redakcji,
w poniedziałek 26.01.2009, podpisanego:

„Trzeźwo myślący mieszkańcy 
Gminy i Powiatu Grodzisk”

proszę o kontakt mailowy: 
naczelny@gazetawpr.pl
lub telefoniczny: (022) 758 86 91
kom: (0) 604 931 453,

Redaktor naczelny - Bolo Skoczylas
Gwarantuję anonimowość!

Zniknięcie czy porwanie?

Miasto ogród Milanówek. Cicha, pod-
warszawska miejscowość. Dom przy 
ulicy Dębowej 11. 
 Pan Wiesław Drzewiński otrzy-
mał ten dom w roku 1987 jako daro-
wiznę od swojego stryja z USA. Par-
ter domu zajmował lokator Piotr B., 
któremu mieszkanie w tym budyn-
ku przydzieliła pod koniec lat siedem-
dziesiątych ówczesna gmina. Dom 
pomimo szumnej nazwy Willa Chi-
mera nie przedstawiał w tamtym cza-
sie większej wartości. Był zaniedbany, 
w kiepskim stanie technicznym, bez 
bieżącej wody, gazu i kanalizacji, więc 
pan Piotr oprócz czynszu za lokal 
ponosił dodatkowe nakłady na jego 
utrzymanie. I to właśnie na tle owych 
kosztów wynikły nieporozumienia 
z nowym właścicielem. Początko-
wo stosunki pomiędzy nimi układa-
ły się poprawnie. Pan Wiesław Drze-
wiński, który w tym czasie mieszkał 
w Warszawie nosił się nawet z zamia-
rem odsprzedania domu swojemu lo-
katorowi. Ale oferowana przez Piotra 
P. cena za nieruchomość była śmiesz-
nie niska, a poniesione koszty wyol-
brzymione. Nowy właściciel postano-
wił więc pozbyć się lokatora i zamiesz-
kać w swoim domu. Przeprowadził się 
tu wraz z rodziną w 1995 roku.
 Jak można się domyślić kontakty 
pomiędzy zwaśnionymi stronami nie 
układały się najlepiej. Żadna ze stron 
nie chciała ustąpić. Coraz częściej do-
chodziło do kłótni i starej wymiany 
zdań. Podobno pan Piotr miał pobić 
żonę pana Wiesława (są dowody ob-
dukcji), innym razem usiłował rozje-

chać ją nawet swoim autem. Konflikt 
eskalował. 

Znikają rok po roku
Jest niedziela, 8 października 2006 
roku. Około godz. 9:40 61-letnia Elż-
bieta Drzewińska wychodzi na próbę 
chóru do pobliskskiego kościoła. Ale 
nigdy do niego nie dociera. Kiedy nie 
pojawia się również w domu, zaniepo-
kojeni mąż i synowie próbują jej szu-
kać. Usiłują również dodzwonić się na 
jej telefon komórkowy, ale telefon mil-
czy. O zniknięciu zawiadamiają policję. 
Ta ignoruje sprawę, twierdząc, że zguba 
na pewno wkrótce się odnajdzie.
     Synowie pani Elżbiety jakiś czas póź-
niej dowiadują się, że tego dnia na tra-
sie, którą zwykła chodzić ich matka 
miała miejsce stłuczka kilku samocho-
dów. Świadkowie zdarzenia twierdzi-
li, że przyczyną jej było to, że kierow-
ca jadący jako pierwszy gwałtownie za-
hamował, widząc,  jak jakiś mężczyzna 
uderza kobietę, wpycha ją do swojego 
samochodu i pośpiesznie odjeżdża. In-
cydent potwierdziła również przecho-
dząca w pobliżu kobieta, która słyszała 
jak ktoś wzywał pomocy. Wezwana na 
miejsce policja, zamiast zabezpieczyć 
ślady, dotrzeć do nagrań monitoringu 
czy szczegółowo przesłuchać świad-
ków zdarzenie zbagatelizowała sprawę 
w sposób bezprecedensowy. „Widzia-
ła pani porwanie? Aha. W czym jesz-
cze możemy pomóc?” – mieli podobno 
powiedzieć przyjmujący zgłoszenie po-
licjanci.
    Czas mijał a o pani Elżbiecie nie było 
żadnych informacji.  Nikt, ani nie pro-
ponował okupu, ani nie stawiał innych 
warunków. Od czasu do czasu pojawia-
ły się tylko głuche telefony. Ktoś dzwo-
nił i natychmiast się rozłączał – mówi 

Czy jest możliwe, aby dwie dorosłe osoby zaginęły bez śladu? W biały dzień, w niewielkiej, 
spokojnej miejscowości? Co więcej, żeby najpierw żona, a później mąż zniknęli prawie 
dokładnie w rok, jedno po drugim i od ponad dwóch lat wszelki słuch po nich zaginął? 
Zdaniem grodziskiej policji i prokuratury możliwe. Taka historia zdarzyła się w Milanówku.

syn Wiktor Drzewiński. A  jego matka 
przepadła jak kamień w wodę.
 Mniej więcej jakiś rok później – 13 
października 2007 r. znika 67-letni 
małżonek pani Elżbiety, Wiesław Drze-
wiński. Wyszedł z domu tak jak stał. 
Nagle. Zostawił nawet na stole roz-
łożoną maszynkę do golenia. O jego 
zniknięciu wiadomo tylko tyle, że za-
mierzał spotkać się z mężczyzną, któ-
ry zaoferował mu pomoc w odnalezie-
niu żony. Podobno tego dnia miał się 
z nim spotkać się w pobliskim Grodzi-
sku, ale na spotkanie nie przybył. Wie-
my to z relacji syna, do którego dzwonił 
mężczyzna w czasie, kiedy ojca już nie 
było w domu. Nie ma go do dzisiaj. Po 
nim również wszelki ślad zaginął.

Porwanie? Nie ma dowodów
I policja i grodziska prokuratura, do 
której sprawa trafiła popełniały w trak-
cie jej wyjaśniania błąd za błędem. Ani 
śledczy, ani pani prokurator nie chcie-
li uwierzyć w wersję porwania. Zdecy-
dowanie odrzucili również sugestię sy-
nów, że coś wspólnego ze zniknięciem 
ich rodziców może mieć  lokator Piotr 
B. Prowadzących postępowanie wy-
jaśniające nie przekonał nawet list pi-
sany ręką zaginionej (co z całą pewno-
ścią potwierdził grafolog), znalezio-
ny kilkanaście dni po jej zniknięciu, 
w którym komunikuje, że: „Jeśli umrę 
lub zginę w wypadku w ciągu roku od 
tej chwili, tj. 26 września 2006, to bez-
pośrednim sprawcą mojej śmierci jest 
Piotr B.” Twierdzili uparcie, że nie ma 
najmniejszego uzasadnienia, aby taką 
hipotezę przyjąć. Z wielką zaś energią 
próbowali udowodnić synom, że ich 
rodzice zniknęli z własnej woli i albo 
ukrywają się u jakichś krewnych, albo 
przebywają gdzieś za granicą.  Proku-

rator rejonowa z Grodziska Mazowiec-
kiego zarządziła nawet przeszukanie 
domu rodziców oraz innej ich posesji 
w Chełmie. Śladów przebywania w niej 
Drzewińskich nie stwierdzono. Czy je-
śli żyją i celowo ukrywają się, jak zało-
żyła pani prokurator, to jak jest możli-
we, aby przez ponad dwa lata nie udało 
się odnaleźć żadnego ich śladu? Nie ma 
również twardych dowodów, że mał-
żonkowie Drzewińscy nie żyją. 

Braki w wyobraźni
Czy upór i kurczowe trzymanie się 
przez organy śledcze jedynie słusznej 
i z góry przyjętej wersji wydarzeń przy-
padkiem nie przyczyniły się do trage-
dii? Czy sposób prowadzenia śledz-
twa to tylko zwykła nieudolność, ruty-
na i brak wyobraźni? Czy komuś zale-
żało, aby sprawcy pozostali nieznani? 
A może chodzi o nieruchomość war-
tą dziś, wg szacunków biegłych ok. 2,5 
mln zł.
Pytań jest o wiele więcej, ale poprzesta-
niemy na tych kilku.
 Śledztwo ws. Elżbiety Drzewińskiej 
zostało z braku dowodów umorzone. 

Takim samym efektem zakończyło-
by się najprawdopodobniej dochodze-
nie w sprawie jej męża Wiesława Drze-
wińskiego. Uchybienia w prowadzeniu 
śledztwa nagłośniły niezawodne jak 
zwykle media, bez których sprawa po-
szłaby w zapomnienie.
 Dopiero interwencja biura posel-
skiego Andrzeja Czumy, do które-
go z prośbą o pomoc zgłosili się syno-
wie Drzewińskich, doprowadziła do 
wznowienia postępowania. Prokuratu-
ra apelacyjna, uchyliła decyzję o umo-
rzeniu i przekazała sprawę prokuratu-
rze okręgowej w Warszawie. Grodziską 
policję zastąpili śledczy z komendy sto-
łecznej, a oba postępowania zostały po-
łączone w jedno. Co więcej, nadano mu 
status priorytetowy.
 Nad efektami śledztwa i wyjaśnie-
niem sprawy czuwać będzie nowy mi-
nister sprawiedliwości pos. Andrzej 
Czuma, który w pierwszym dniu urzę-
dowania po rozmowie z rodziną Olew-
ników spotkał się również z synami za-
ginionego małżeństwa Drzewińskich.
 Miejmy nadzieję, że tym razem 
sprawa zostanie wyjaśniona do końca.

Bolo Skoczylas / fot. archiwum
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Drogie nasze drogi. Plany i rzeczywistość

Autostrada A-2
Dominujący wpływ na charakter 
drogowych rozwiązań komunikacyj-
nych w całym „paśmie WKD” i oko-
licach będzie miała autostrada A-2. 
W końcowym swoim odcinku przed 
Warszawą przebiegać będzie w gra-
nicach Pruszkowa i Piastowa, łącząc 
się węzłami z drogami lokalnymi.  
W Pruszkowie przejdzie ona tuż 
obok „góry żbikowskiej” i cmentarza, 
a na wylocie ulic Poznańskiej i 3 Maja 
(pomiędzy Żbikowską i Żytnią) po-
wstanie węzeł drogowy „Pruszków” 
(A), od którego dalsza jazda auto-
stradą w kierunku Warszawy będzie 
już bezpłatna. To powinno miesz-
kańcom ułatwić ruch dojazdowy do 
północnych dzielnic stolicy. Kolejny 
węzeł drogowy „Konotopa” (B) zlo-
kalizowany będzie tuż za północny-
mi granicami Piastowa (w okolicach 
ul. Piwnej). Tam autostrada rozdwoi 
się – w lewo dołączy do obecnej Trasy 
Toruńskiej w Warszawie, a w prawo 
przejdzie w nową Południowa Ob-
wodnicę Warszawy (POW).
Terminy budowy tego odcinka A-2 
„ślizgają się”. Powinien być gotowy 
do 2011-2012.

POW – droga ekspresowa S-2 
Konotopa-Lotnisko
Droga ta pójdzie od Konotopy zupeł-

nie nowym śladem na granicy pomię-
dzy Piastowem a Ursusem. Na skrzy-
żowaniu z Alejami Jerozolimski-
mi stworzony będzie węzeł drogowy 
„Jerozolimskie” (C) – tuż obok obec-
nego zjazdu do Michałowic ul. Je-
sionową.  POW biegnąc dalej na po-
łudniowy-wschód skrzyżuje się na-
stępnym węzłem drogowym „Opacz” 
na polach Opaczy-Kolonii (D) z nową 
tzw. trasą Salomea-Wolica.
 Termin budowy POW w latach 
2009-2011 wydaje się być bardzo 
optymistyczny, szczególnie jego za-
kończenie.

Droga ekspresowa S-8 
Salomea-Wolica  
To zupełnie nowa trasa ekspresowa, 
której zadaniem ma być wyprowa-
dzenie ruchu tranzytowego z zakor-
kowanego Raszyna i Janek oraz prze-
niesienie go na… Aleje Jerozolimskie 
(!!!). Trasa ma zaczynać się w Alejach 
Jerozolimskich węzłem „Salomea” 
(E) u zbiegu ulic Dzieci Warszawy/
Serwituty i poprzez węzeł „Opacz” 
(D) biegnąc po polach pomiędzy Ra-
szynem i Michałowicami, a dalej 
Jankami i Sokołowem  połączyć ma 
się z trasami katowicką w Wolicy 
i krakowską w Magdalence.
Termin budowy drogi przewidzia-
ny na lata 2009-2011 na pewno nie 

zostanie dotrzymany. Trasa opro-
testowywana i zaskarżona, z błęda-
mi proceduralnymi potwierdzonymi 
w wyroku NSA (piszemy o niej sze-
rzej w tym numerze WPR na str. 5.). 
I w zasadzie trzeba by się cieszyć, bo 
pomysł przeniesienia korków z Al. 
Krakowskiej w Al. Jerozolimskie nie 
znajdzie chyba wielu zwolenników 
w Pruszkowie.

Wojewódzka droga główna 
tzw. Paszkowianka (Pa)
Nowa droga, której zamysłem jest 
przedłużenie istniejącej drogi 721 
z Piaseczna do tras krakowskiej 
i katowickiej oraz połączenie tych 
tras daleką warszawską obwodnicą 
z autostradą A-2 obok Pruszkowa, 
a w perspektywie dalej do drogi 579 
w Błoniu. Sama Paszkowianka ma 
przebiegać po terenach niezabudo-
wanych od Centrum Maximus (obok 
Nadarzyna) w pobliżu miejscowości 
Granica, pomiędzy Nową Wsią a Ka-
niami, i dalej Pruszkowem a Brwino-
wem. Trasa istotna dla obu ostatnich 
miast, bo odciążająca ruch tranzyto-
wy z dróg lokalnych i ulic miast dą-
żący do bezpłatnego węzła „Prusz-
ków” na autostradzie. Niestety re-
alizacja projektu rysuje się mgliście 
i niekonkretnie. Mimo, że projekt 
nie budził żadnych protestów, spadł 

K
omunikacja to krwio-
obieg każdego rozwinię-
tego społeczeństwa. Tam 

gdzie jest on drożny – rozwija się 
cały organizm. Gdzie zaś się za-
tyka – o rozwój coraz trudniej.  
I to zarówno na skalę globalną, 
jak i lokalną. Na ile ważny jest 
dla nas wszystkich ten komu-
nikacyjny krwioobieg pokaza-
ło nam zainteresowanie naszych 
czytelników wywołane temata-
mi „obwodnicowymi”. Posypa-
ły się maile i komentarze na na-
szym portalu www.gazetawpr.pl 
Rozdzwoniły się redakcyjne te-
lefony…
   
„Świetnie, że o tym piszecie, 
ale dlaczego tylko o obwodni-
cy Milanówka? Nie ona jedna 
potrzebna w regionie. Co z ob-
wodnicą Pruszkowa? Co z A2 
i dojazdami do Warszawy?” – 
pyta w e-mailu Semko.

„Przydał by się wreszcie jakiś 
dobry i merytoryczny artykuł 
ma temat modernizacji Alei Je-
rozolimskich (3 pasy do Prusz-
kowa, itp.). Kiedy poznamy 
wreszcie terminy?” – wtóruje 
mu internauta o nicku „doredak-
cji” w komentarzach do naszej 
ostatniej relacji z warsztatów ob-
wodnicowych.

„Dlaczego piszecie tylko o dro-
gach i obwodnicach? Masa lu-
dzi jeździ do Warszawy pocią-
gami. Mnie na przykład inte-
resują szanse rozgęszczenia 
szczytowego tłoku w WKD” 
– dzwoni do redakcji Ewa, stu-
dentka z Komorowa.

T
ak, to prawda!  Bijemy się 
w piersi.  Zapatrzeni 
w światło, które pojawiło 

się w mrocznym tunelu obwod-
nicy Milanówka i Grodziska, tro-
chę zapomnieliśmy, że w tune-
lach innych dróg, obwodnic i to-
rowisk czasami nie palą się jesz-
cze nawet ogarki.  Przyrzekamy 
poprawę, a tematy komunikacyj-
ne - drogowe i szynowe - wpro-
wadzamy na stałe na nasze łamy. 
Zaczynamy już od tego numeru.

Jak krwioobieg, to krwioobieg. 
Przyczyńmy się choć trochę do 
transfuzji!

Komunikacja 

jak krwioobieg

Olgierd Lewan
Z-ca red. naczelnego WPR

z listy Regionalnego Planu Operacyj-
nego środków unijnych na drogi do 
r. 2013.

Aleje Jerozolimskie – 
droga wojewódzka 719
W planach do r. 2013 przewidziane 
są do modernizacji. Na całej długo-
ści od Warszawy do pruszkowskich 
Tworek mają być poszerzone do 
3 pasów ruchu (!). Przez Pruszków 
i dalej do Milanówka – do 2 pasów 
ruchu. Realizacja poszerzenia od-
cinka wjazdowego do Pruszkowa (od 
Partyzantów do Bohaterów Warsza-
wy) do 2 pasów ruchu przewidziana 
jest na lata 2010-11. W zasadzie na-
leżałoby się cieszyć, gdyby nie świa-
domość, że to może nie wystarczyć 
– szczególnie na odcinku od Mi-
chałowic do Warszawy. Trasa POW 
w sposób naturalny sprowadzająca 
właśnie na Aleje Jerozolimskie ruch 
z autostrady do centrum miasta, 
wspomagana dodatkowo przez po-
dobny proces z tras południowych 
przez Salomeę-Wolicę – prowokuje 
do czarnych myśli. Już teraz prze-
cież, mimo 3 pasów dojazdowych, 
korkuje się Rondo Zesłańców blo-
kowane nieszczęśliwym, osobowym 
wjazdem tunelowym. Co będzie po 
tak drastycznym zwiększeniu ruchu 
?!!! Strach się bać! 

Ponaglani przez czytelników postanowiliśmy zrobić własny komunikacyjny „spis z natury” – Co mamy? Co mamy 
mieć? I czego mieć nie będziemy, mimo, że nie mamy, ale bardzo chcemy?  Na początek nowe i odnowione drogi na zie-
mi pruszkowskiej.  Przede wszystkim te główne, bo to one budzą najwięcej zaciekawienia, no i wątpliwości… 

W kolejnym numerze WPR omówimy plany rozwiązań komunikacyjnych w mieście Pruszków, w tym m.in. koncep-
cje tras wyprowadzenia tranzytu z centrum
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AUTORYZOWANY SERWIS FRANCE AUTOMOBILES
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 863 60 06, 022 87 30 222; e-mail: automobiles@peugeot.com.pl

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

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

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

tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

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

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

www.france.peugeot.com.pl

O tym, że inwestycje drogowe to deli-
katna sprawa dowiedziałem się w… wy-
jątkowo pustej lodziarni w Białobrze-
gach. Zatrzymałem się na lody w mie-
ście po wybudowaniu obwodnicy. Facet 
za ladą po uwadze, że nareszcie mają ci-
szę i spokój w mieście bez ruchu tran-
zytowego, powiedział „Panie, co my-
śmy narobili”. Tak więc nauczyłem się, 
że są takiej obwodnicy „plusy i minusy”. 
W mojej ocenie każdy drogowy pomysł 
powinien być doskonale przygotowany 
projektowo, logistycznie oraz na etapie 
wykonawczym. Wtedy jest szansa, że 
będzie tych plusów więcej niż minusów. 
 Raszyńska obwodnica, czyli droga 
ekspresowa Salomea – Wolica znana też 
jako S8 w ocenie mieszkańców kilku wsi 
gminy Raszyn i sąsiedniej Magdalen-
ki jest i była od początku nieprzemyśla-
nym bublem. Bublem, który do tego in-
westor – Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad próbowała od 2005r. 
zaprojektować i uzyskać pozwolenia 
na realizację z naruszeniem przepisów 
prawa. Trzy lata trwało walenie głową 
w mur urzędniczej zmowy, arogancji in-
westora i patrzenia jak przepisy prawa 
nie obowiązują dużych instytucji. Pa-
radoksem było to, że protestujący nie 
narzekali na „specustawę”, dającą wy-

jątkowo duże uprawnienia drogowcom 
przy realizacji autostrad. Myśmy na-
rzekali, że zapisy tej drakońskiej usta-
wy są ustawicznie łamane przez GDD-
KiA na niekorzyść protestujących. Py-
taniem zasadniczym jest to, co powodu-
je połączenie się w proteście mieszkań-
ców dotkniętych „dobrodziejstwem” 
częściowych wykupów gruntów pod 
drogę. Mieszkańców wsi Magdalenka 
z Gminy Lesznowola oraz takich, któ-
rzy nawet nie mieszkają w sąsiedztwie 
ekspresówki. Ano, tym co ich łączy jest 
duża ilość absurdów dotyczących pro-
jektowania i realizacji S8. Począwszy od 
tego, że jest to koncepcja drogi ekspreso-
wej łączącej zakorkowaną już dziś ulicę 
w mieście, jaką są Al. Jerozolimskie 
z drogą, która za kilka lat będzie powia-
tową, czyli obecną 7-ką. Przesunięcie 
projektu na domy i duży fragment lasu, 
kiedy od 1970 roku w Gminie Raszyn 
jest w planach pusty korytarz na budo-
wę tej drogi. Do tego „należy dodać kata-
strofalne w skutkach błędy przy konsul-
towaniu z mieszkańcami tej inwestycji, 
pominięcie jako strony postępowania 
administracyjnego Gminy Lesznowola, 
pomimo tego, że projektuje się na jej ob-
szarze strefy oddziaływania oraz wąt-
pliwej jakości dokumentacja dotycząca 
raportu oddziaływania na środowisko”. 
Dlatego przy trzech zmianach prawa w 
czasie realizacji tego projektu  musiało 

dojść w końcu do zablokowania budowy 
drogi ekspresowej S8. 
 20 stycznia Naczelny Sąd Admini-
stracyjny dokonał kasacji wcześniejsze-
go wyroku, umożliwiającego rozpoczę-
cie inwestycji. Jako zwolennik zlikwi-
dowania większości wspomnianych ab-
surdów przed wbiciem pierwszego szpa-
dla mógłbym się cieszyć. Ale jako użyt-
kownik dróg dojazdowych do Warszawy 
wiem, że oznacza to dwa do czterech lat 
dalszego stania w korkach. Jednak jeże-
li już tak się stało, to może da to potrzeb-
ny czas na dokonanie po latach oczeki-
wań wyboru wariantu docelowego roz-
wiązań komunikacyjnych wokół War-
szawy. Należytego zbadania przewidy-
wanych efektów budowy S8 i dogadania 
się w ramach konsultacji z większością 
zainteresowanych mieszkańców. Aby 
tak się stało. Po stronie inwestora, służb 
państwowych i marszałkowskich musi 
zakiełkować chęć i potrzeba zminimali-
zowania dużej ilości absurdów dotyczą-
cej drogi ekspresowej Salomea – Wolica. 
Protestujący, reprezentujący „czynnik 
społeczny” od początku tej niepotrzeb-
nej awantury deklarowali i nadal de-
klarują chęć porozumienia, które musi 
uwzględniać korekty proponowanego 
przez GDDKiA projektu. Czy znajdą zro-
zumienie u wojewody i po stronie inwe-
stora? Oby. Wszak drogi powinny ludzi 
łączyć, a nie dzielić. 

Salomea-Wolica: droga absurdów
Jacek Wiśniewski

M
inister MSWiA przy-
znał milion, dwieście 
tysięcy zł dotacji dla 
Gminy Grodzisk Ma-

zowiecki w ramach „Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008-2011” na modernizację 
ul. Niedźwiedziej. Warto podkre-
ślić, że Grodzisk jest jedyną gmi-
ną na Zachodnim Mazowszu, któ-
rej udało się pozyskać dotację z tego 
programu.

Uchwała o drogach lokalnych, tzw. 
”schetynówkach”, została podję-
ta przez Radę Ministrów w końcu 
października ubiegłego roku w celu 
przyspieszenia modernizacji dróg 
w naszym kraju. Każdego roku rząd 
zamierza przeznaczyć na ten cel 
1 milion złotych. Tylko w Woje-
wództwie Mazowieckim w 2009 
roku dzięki wsparciu finansowemu 
tego programu zostanie przebudo-
wane 41 dróg gminnych i 21 dróg 
powiatowych.

Jedną z tych dróg będzie ul. Niedź-
wiedzia we wsi Adamowizna w gmi-
nie Grodzisk Maz. Ulica ta, o długo-
ści ponad 1 km, łączy drogę woje-
wódzką relacji Grodzisk Maz –Ra-

dziejowice z drogą powiatową bie-
gnącą z Grodziska Maz. do Józefiny.
Wykonanie modernizacji pozwoli na 
użytkowanie ul. Niedźwiedziej jako 
alternatywnej „obwodnicy” części 
miasta. W ramach inwestycji zosta-
nie również wybudowana ścieżka 
pieszo-rowerowa wzdłuż całej drogi. 
Rozdzielenie ruchu samochodowego 
od pieszego i rowerowego poprawi 
znacznie bezpieczeństwo uczestni-
ków ruchu, zwłaszcza dzieci korzy-
stających z ul. Niedźwiedziej w celu 
dotarcia do szkoły położonej we wsi 
Adamowizna.

Pozwoli to również na upłynnienie 
ruchu samochodowego i poprawi do-
stępność terenu dla karetek pogoto-
wia, policji i straży pożarnej.

Harmonogram prac przewiduje roz-
poczęcie przebudowy w kwietniu, 
a zakończenie w listopadzie b.r. 
Ostateczny koszt inwestycji będzie 
znany po rozstrzygnięciu przetargu. 
Gmina posiada kompleksową doku-
mentację techniczną oraz aktualne 
pozwolenie na budowę i może przy-
stąpić do ogłoszenia przetargu tuż 
po podpisaniu umowy o dofinanso-
wanie.                                        inf.pras

Są środki na drogi lokalne 
w Grodzisku
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Kwadratura kółek
W grudniu pisaliśmy o mieszkańcach 
Parzniewa pozbawionych jakiejkol-
wiek komunikacji z Brwinowem lub 
Pruszkowem w dni wolne od pracy. 
W dni robocze ich kontakt ze świa-
tem i cywilizacją ustaje o 18 z mi-
nutami. Zdesperowani miesz-
kańcy, w liczbie aż 101, wysto-
sowali list do burmistrza gmi-
ny Andrzeja Guzika, zwrócili się 
o pomoc do nas. (list w archiwum 
redakcji). Próbowaliśmy interwe-
niować. Z informacji uzyskanych 
od burmistrza wynikało, że sprawa 
miała przyjąć korzystny obrót w nad-
chodzącym roku. (obecnym - przypi-
sek redakcji)
 I tak się stało. Ale jedynie pozor-
nie. Mianowicie gmina zorganizowa-
ła konkurs ofert na dofi nansowanie 
dowożenia mieszkańców na trzech 
trasach: do Żółwina, do Parzniewa 
i pomiędzy Pruszkowem a Błoniem. 
Z kasy samorządowej wypłynęło 15 

tys. zł za okres od 5 stycznia do 31 
marca br.
A więc sukces, nieprawdaż? Otóż nie. 
- Ta kwota wystarczyła jedynie na 
utrzymanie dotychczas istniejących 
kursów - tłumaczy Radosław Marek 
z działu przewozów osobowych gro-
dziskiego PKS – Na nic więcej. To zu-
pełnie nierentowna linia. Wpływy 
z jednego kilometra wahają się mię-
dzy 20 a 40 groszy. A tamtą trasą 
wozi się głównie powietrze i poje-
dyncze osoby. Żeby była rentowna 
konieczne są wpływy około 1,6 zł za 
kilometr.
 Usłyszawszy o ponad setce pod-
pisów skierowanych do burmistrza, 
jedynie westchnął:
- To może zaczęliby jeździć autobu-
sami…
Reasumując: pieniądze wydano, 
mieszkańcy jak nie mieli czym doje-
chać, tak nadal nie mają. 

kf

SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ:

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
ROK ZAŁOŻENIA 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ

ROK ZAŁOŻENIA 2004

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

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

UL. POLSKIEJ  ORGANIZACJI   WOJSKOWEJ 10
PRUSZKÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
CENTRUM EDUKACYJNE PERFEKT

Pruszków ul. Helenowska 3, ww.szkolydladoroslych.pl
tel. (0 22) 758 66 33, (0) 509 488 669, (0) 502 265 995

Niskie czesne!

J
ak to możliwe skoro jezdnie 
Alei Jerozolimskich, łącznie 
z dzielącym je pasem „zieleni-
”(cudzysłów zamierzony), li-

czą sobie zaledwie kilkanaście metrów 
szerokości?  Okazuje się, że dla bez-
myślności komunikacyjnych projek-
tantów granice absurdu praktycznie 
nie istnieją. Aleje biegną na tym odcin-
ku po administracyjnej granicy pomię-
dzy pruszkowskimi Malichami a Pia-
stowem. Jedyny wyjazd na nie z Ma-
lich i przejazd dalej do Piastowa umoż-
liwia ul. Dolna, której przedłużeniem 
po stronie Piastowa jest ul. Harcerska. 
To skrzyżowanie od zawsze łączyło obie 
sąsiadujące miejscowości. Do czasu jed-
nak!  A konkretnie do czasu, kiedy po 
stronie piastowskiej zbudowano super-
market TESCO. Wtedy to jakiś „specja-
lista” od inżynierii ruchu wymyślił, że 
teraz to skrzyżowanie będzie przezna-
czone jedynie (!) dla skręcających do su-
permarketu samochodów jadących od 
strony Pruszkowa. Kilkutysięczne Ma-
lichy zostały tą decyzją odcięte od moż-
liwości drogowego przejazdu do swoje-
go naturalnego, piastowskiego sąsiada, 
a tym samym także i od wspomnianego 
supermarketu oraz np. od najbliższego 
dojazdu do trasy poznańskiej.  
Od tego czasu chcąc żyć w zgodzie 
z przepisami mieszkańcy zamiast kil-
kunastu metrów w poprzek Alei Jero-
zolimskich muszą, posłuszni urzędni-
czej głupocie, skręcać w prawo w Aleje, 
jechać prawie dwa kilometry do najbliż-
szej nawrotki w Regułach. Dopiero tam 
mogą zawrócić i przejechać z powro-
tem ten sam dystans, ale za to po dru-
giej stronie barierki, by w końcu skręcić 
do Piastowa.  
 W odległości kilkunastu metrów od 
miejsca, w którym byli wcześniej. Ra-
zem to prawie cztery kilometry – za-
miast szerokości ulicy!  No, ale jest wy-
bór.  Można oczywiście wybrać wariant 
objazdu w lewą stronę, ulicą Sadową 
do skrzyżowania w Tworkach i stam-
tąd Alejami  do ul. Dolnej (wtedy w ma-
jestacie posłuszeństwa głupocie może-
my skręcić w lewo do TESCO wytyczo-
nym na skrzyżowaniu przejazdem) i już 
jesteśmy w Piastowie. Wynik dokładnie 
taki sam – 4 km.  A zatem zużycie pali-
wa na tym odcinku wzrosło mieszkań-
com Malich orientacyjnie ok. 200-krot-

nie! Mnożąc to przez kilkutysięczną po-
pulację dzielnicy otrzymamy całkiem 
niezły wynik.  W staraniach o specjal-
ną premię u arabskich i rosyjskich szej-
ków naftowych za napędzanie im ko-
niunktury paliwowej. Ciekawe czy nasz 
kreatywny projektant tego rozwiązania 
drogowego wpadł na taki pomysł zdys-
kontowania swojej twórczej pracy? 
 Jest oczywiście i trzeci wariant 
przejazdu – dla hołdujących zasadzie, 
że to nie ludzie są dla przepisów, lecz 
przepisy winny być dla ludzi!  Ci, jadąc 
„po staremu”, co prawda patriotycznie 
nie nabijają kabzy szejkom, ale dają zły 
przykład młodzieży, utrwalając czynem 
naszą narodową przywarę nieufności 
do przepisów. Ale jak tu walczyć ze zły-
mi przywarami i dawać dobry przykład 
młodzieży,  skoro przepis tak głupi, że 
nawet dziecko się z niego śmieje.  Wma-
wianie mu, że wszystko jest w porządku 
zakrawałoby w tej sytuacji na ogłupia-
nie dzieci, a więc byłoby czynem równie 
niewychowawczym, co niepatriotycz-
nym.
 - Niestety, Aleje Jerozolimskie, jako 
droga wojewódzka nie leżą w naszej ju-
rysdykcji – odpowiada nam zapytany 
o to skrzyżowanie wiceprezydent 
Pruszkowa, Andrzej Kurzela, odpo-
wiedzialny w urzędzie miasta za dro-
gi – Mieszkańcy protestują w tej spra-

Najszersza ulica świata

wie już od lat i jedyne co udało się uzy-
skać, to zapewnienie z Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, że w ramach planowa-
nego poszerzenia Alej do trzech pasów 
ruchu, skrzyżowanie to zostanie przy-
wrócone do swoich pierwotnych funk-
cji. Ale to perspektywa kilku lat, a na ra-
zie nikt jeszcze nie chce nawet zdekla-
rować ilu konkretnie. My chcieliśmy 
rozwiązać ten problem budując lokal-
ny łącznik drogowy od ul. Dolnej do są-
siedniego przejazdowego skrzyżowania 
obok stacji benzynowej Orlenu. Nieste-
ty, właściciel terenu planowanego pod 
wykup na drogę zażyczył sobie tysiąc 
złotych za metr kwadratowy! Taka cena 
przerasta możliwości miasta, a i chyba 
też granice zdrowego rozsądku.
 Jak pech, to pech. Drogowcy wycho-
dząc widać z założenia, że jak już brnąć 
w głupotę, to na całego, zlikwidowali 
ostatnio na tym skrzyżowaniu zieloną 
strzałkę pozwalającą do tej pory skręcać 
w prawo w Aleje. W efekcie wyjeżdżają-
ce z Malich samochody na słabo oświe-
tlonym skrzyżowaniu „wpadają” zaraz 
na skręcie w pieszych wchodzących na 
jezdnię na tym samym zielonym świe-
tle. Zbyt bliskie usytuowanie przejścia 
powoduje bowiem, że piesi pojawiają się 
w światłach skręcającym samochodom 
tuż przed maską. W zimowo-wiosennej 
szarudze na wypadek tylko czekać...

Mamy światowy rekord! Niestety absurdu! Najszersza ulica świata znajduje się 
w podpruszkowskich Malichach – twierdzą mieszkańcy tego osiedla – To Aleje 
Jerozolimskie! By je przejechać w poprzek trzeba pokonać prawie cztery kilometry!

Olgierd Lewan Malichy
Już od 2 lutego po terenie Mila-
nówka będzie można podróżować 
mikrobusami o następujących tra-
sach przejazdu:

Trasa A: WKD Kazimierówka – Kazi-
mierzowska – Cicha – Szkolna – Kró-
lewska – Grudowska – Polna – Pod-
wiejska – Warszawska – Krzywa 
– Przeskok PKP, (powrót: Przeskok – 
Warszawska - Podwiejska i dalej trasą 
jak wyżej do WKD Kazimierówka)

Trasa B: Krakowska PKP – Żabie 
Oczka – Słowackiego – Wojska Polskie-
go – Podgórna – Kościuszki – Podleśna 
– Wspólna – Podgórna – Piasta Dwor-
cowa – Krakowska PKP (linia okrężna 
w jednym kierunku)

Trasa C: Przeskok PKP – Warszaw-

ska – Piłsudskiego – Dębowa – 3 Maja 
– Bartniaka – 1 Maja – 11 Listopada 
– Zondka – Kościuszki – Montwiłła – 
Mokronoskich – Daleka – Szpital Za-
chodni

W godzinach 5:00-8:30 oraz 13:30-
18:00 mikrobusy na trasach A i B będą 
kursować w odstępach 20 minutowych. 
W godzinach 8:30-13:30 mikrobusy na 
trasach A, B i C będą realizować 2 pełne 
kursy. Dokładne rozkłady jazdy zosta-
ną umieszczone na przystankach.
 Ceny biletów: 2 zł na trasach A i B, 
3 zł na trasie C (bez względu na długość 
przejechanego odcinka – bilety na jeden 
przejazd).
 Komunikacja mikrobusowa ma 
charakter pilotażowy; jej rozwój oraz 
zmiany będą wprowadzane w trakcie 
funkcjonowania.             as

W Milanówku rusza nowa komunikacja 
autobusowa
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List do redakcji

Nowelizacja ustawy o podatku od 
spadków i darowizn
Zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 października 2008 r. 
o zmianie ustawy o podatku od 
spadków i darowizn (Dz. U. nr 203, 
poz. 1267) wydłużeniu ulega ter-
min zawiadomienia naczelni-
ka urzędu skarbowego o naby-
ciu przedmiotu opodatkowania 
(m. in. spadku i darowizny). Oso-
by uprawnione do skorzystania ze 
zwolnienia z podatku od spadków 
i darowizn* będą dokonywać zgło-
szenia nabycia własności rzeczy 
lub praw majątkowych w termi-
nie 6 miesięcy od dnia powsta-
nia obowiązku podatkowego. 
W przypadku gdy nabycie następu-
je w drodze dziedziczenia termin 6 
miesięcy liczony jest od dnia upra-
womocnienia się orzeczenia sądu 
stwierdzającego nabycie spadku.
 Zgodnie z nowymi przepisa-
mi ze zwolnienia z podatku będą 
mogli skorzystać również podat-
nicy, którzy dowiedzą się o naby-
ciu własności rzeczy lub praw ma-
jątkowych po upływie sześciomie-
sięcznego terminu. W takiej sytu-

acji warunkiem zwolnienia będzie 
zgłoszenie tego nabycia w ciągu 
6 miesięcy liczonych od dnia 
w którym podatnik dowiedział się 
o ich nabyciu oraz uprawdopodob-
nienie faktu późniejszego powzię-
cia takiej wiadomości . 
 Nowe terminy zgłosze-
nia nabycia będą stosowane 
w przypadkach, w których obo-
wiązek podatkowy powstał po 
dniu 31 grudnia 2008 r. 
 
* do skorzystania ze zwolnienia 
z podatku od spadków i darowizn 
uprawnieni są członkowie najbliż-
szej rodziny: małżonkowie, wstęp-
ni (rodzice, dziadkowie, pradziad-
kowie), zstępni (dzieci, wnuki, pra-
wnuki), pasierb, ojczym, macocha, 
rodzeństwo.
 
Od dnia 01 stycznia 2009 r. obo-
wiązującym drukiem zgłoszenia 
o nabyciu własności rzeczy lub praw 
majątkowych jest  SD – Z2. 
Zgłoszenie SD – Z1 staje się nieak-
tualne. 

Małgorzata Węgrzyn
Naczelnik US w Pruszkowie

O specjalistach będzie potem, na de-
ser. Teraz kilka słów o najbardziej za-
interesowanej społeczności z okolic 
dyskutowanej tzw. „obwodnicy po-
łudniowej”. Definicję, co to jest spo-
łeczność, znaleźć można w odno-
śniku. W naszym przypadku są to 
obywatele wielu miejscowości – Mi-
lanówka, Kałęczyna, Odranowo-
li, Kad, Owczarni, Opyp i Podko-
wy Leśnej. Ci żywi ludzie wyartyku-
łowali swój sprzeciw wobec tej dro-
gi dwa lata temu w księdze podpi-
sów na proteście. Dokument ten jest 
podstawą działania towarzystw spo-
łecznych, które podpisały w tej spra-
wie porozumienie. Trudno przecież, 
żeby ponad tysiąc osób przycho-
dziło na sesje miejskie! Mieszkańcy 
i ich plenipotenci (stowarzyszenia) 
oczekują na debatę w formie warsz-
tatów, która ma być próbą zupełnie 
precedensową w naszym kraju jak 
rozwiązać taki konflikt. Jak Polska 
długa i szeroka, wobec intensywno-
ści inwestycji drogowych powstają 
i będą powstawać konflikty, lecz do 
tej pory nie ma procedur ich roz-
wiązywania – czy to społecznych, 
czy pracowniczych. Minister Mi-
chał Boni, jako główny strażak ga-
szący pożary społeczne i związko-
we (pielęgniarki, PKP, stocznie) nie 
da rady sam. Nasz „pożar”, czyli pro-
test trwa jednak od dawna, miano-
wicie od 1988 roku, kiedy nie było 
mowy o demokracji partycypującej. 
Tlił się i przynosił niepewność jutra. 
Wybuchł jaskrawym ogniem po pod-

pisaniu dwustronnego porozumienia 
między marszałkiem województwa, 
a burmistrzem Grodziska i po ogło-
szeniu ich zamiarów. 
Teraz o specjalistach. Potrzebuje-
my ich jak powietrza! Jeden z nich 
to Łukasz Oleszczuk, z SISKOM. 
W swoim artykule w poprzednim 
numerze „WPR” pisze bardzo cieka-
wie o sytuacji transportu kolejowego 
w paśmie zachodnim. Zgadzamy się 

w wielu punktach, ale dlaczego pi-
sze tak lekceważąco o głosie obywa-
telskim, uznając opór za upór? Opór 
społeczny ma zupełnie inne podło-
że, niż sądzi. To nie prywatna spra-
wa kilku osób, bo nie miałyby ta-
kiej siły; to sprzeciw wobec nonsen-
sów planistycznych (studium Gro-
dziska, które rozlewa miasto), cha-
osu przestrzennego, braku ekspertyz 
przyrodniczych, krajobrazowych, 
kulturowych, socjologicznych, eko-
nomicznych, stosunków wodnych, 
wpływu osadnictwa na ograniczanie 
przestrzeni publicznej, itd. Nieste-
ty w Polsce wszystko robi się osob-
no. Nie może jednak być tak, żeby 
o nowej drodze dyskutowali tylko 
drogowcy i żeby ekspertyza komu-
nikacyjna stanowiła dokument jedy-
ny! A zdrowie ludzkie, a otoczenie? 
A dwa Miasta-Ogrody przy i na tra-

sie nowej drogi wojewódzkiej? A co 
z brakiem koordynacji pomiędzy 
podmiotami odpowiedzialnymi za 
inwestycje, nie wspominając o speł-
nieniu unijnych dyrektyw (wielo-wa-
riantowanie, konsultacje społeczne, 
raport o wpływie inwestycji na śro-
dowisko). Wspomina o tym sam Au-
tor, że wynika to „z braku przepływu 
informacji, często niechęci współ-
pracy” i tzw. „nie da się”. No to my 

dziękujemy za takie projekty, sko-
ro państwo raczkuje w tej dziedzi-
nie. Bo godzą w nasze, mieszkańców 
i obywateli, życie.
 Na koniec coś, co ubliża godności na-
szej - ta śpiewka o „małej grupie nie-
zadowolonych”. Czy ponad tysiąc 
podpisów w księdze protestu to jest 
mała grupa? Czy jednoznaczne sta-
nowisko radnych i burmistrza Mila-
nówka w tej sprawie też nie ma zna-
czenia? Czy wspomniane wcześniej 
porozumienie społeczne należy do 
kosza wrzucić? (A doszło do niego 
po wielu debatach i cyzelowaniu wer-
sji końcowej, aby nie urazić nikogo?) 
Czy Autor wie, że przez dwa lata ob-
radował zespół ds. obwodnicy zło-
żony z zainteresowanych przedsta-
wicieli, w tym także z Grodziska? 
Czy apel do marszałka województwa 
sformułowany przez 4 burmistrzów 

Specjaliści i zainteresowana społeczność
Nasza komunikacyjna dyskusja na łamach rozwija się żywiołowo. Głos zabrany w „WPR”46 przez 

przedstawiciela Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji, deprecjonujący racje społecznych 

stowarzyszeń lokalnych spotkał się z natychmiastową ich odpowiedzią.

o budowę obwodnicy północnej do 
strefy przemysłowo-usługowej Gro-
dziska i o nieodpłatność autostrady 
A2 od węzła w Tłustem został napi-
sany też przez „grupkę niezadowolo-
nych”? To właśnie jest społeczność 
i jej prace. Radzimy wycofać się z tej 
niefortunnej retoryki, gdyż przyno-
si szkodę, nie pożytek i nie wróży 
nic dobrego warsztatom, które mają 
w tej sprawie mediować. Przypinanie 
nam łatki ekoterrorystów nie przy-
stoi wobec braku analizy przyrodni-
czej tych terenów. Zda się, że wg SI-
SKOM - remedium na tłok na dro-
gach to nowe drogi? A może nie sta-
wiać akcentu na szosy, ale na dofi-
nansowanie przez Unię transportu 
szynowego (są tu dwie linie!- to nasz 
plus) i autobusowego? Autor sam 
wspomina o jednej taryfie, o więk-
szej częstotliwości kursowania po-
ciągów i lepszej estetyce podróżowa-
nia - że trzeba do tego doprowadzić. 
Słusznie! Panowie specjaliści, do ro-
boty! A społeczność będzie wam słu-
żyła pomocą! 

Przypisek autora:
„Społeczność” oznacza jedną lub wię-
cej osób fizycznych lub prawnych oraz 
zgodnie z krajowym ustawodawstwem  
lub praktyką,  ich  stowarzyszenia,  or-
ganizacje  lub grupy. „Zainteresowa-
na społeczność” oznacza społeczeń-
stwo, które jest lub może być dotknię-
te skutkami przedsięwzięcia lub ma 
interes w procedurach podejmowania 
decyzji dotyczących środowiska (dy-
rektywa sporządzenia Oceny Oddzia-
ływania na Środowisko (OOŚ).” (cytat 
z najnowszego projektu wytycznych 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
w konsultacjach społecznych). 

Iwona Rychter

Stowarzyszenie Przyjazna 
Komunikacja 

Od opublikowania w gazecie WPR 
0044 z dnia 12.12.2008r., na pod-
stawie mojego listu-artykułu pt. 
„Promocja życia” i celnego komenta-
rza Pana Redaktora minęło już spo-
ro czasu, bo ukazały się dwa następ-
ne numery gazety WPR 45 i 46, 
s przywołana w artykule Dyr. Szpi-
tala Tworkowskiego nie raczyła za-
jąć żadnego stanowiska w opisanej 
sprawie. Milczenie i chowanie głowy 
w piasek jest często stosowana prak-
tyką w działalności krytykowanych 
instytucji.

W numerze 1 tygodnika ANGORA 
z dn. 04.01.2009r. w publikacji Ka-
baretu „Klika” Panów Sobczaka i 
Szpaka, znalazłem fragment bardzo 
charakterystyczny i pasujący do te-
matu krytyki prasowej i reakcji kry-
tykowanych.

Cytuję ten fragment z tygodnika 
ANGORA

„Ktoś podejmuję jakąś decyzję na 
szczeblu zakładowym, gminnym, 
powiatowym, wojewódzkim czy 
centralnym, widać gołym okiem, 
że jest to decyzja mówiąc łagodnie, 
chybiona i nikogo to nie dziwi. 
W ulicznych komentarzach słyszy-
my jedynie: CA ZA DEBIL. Jak on 
mógł wymyślić coś takiego. To się 
w normalnej pale nie mieści! I da-
lej: nie ma, co się dziwić skoro taki 
głupek rządzi, to, czego mamy się 
spodziewać! I to w zasadzie zamy-
ka całą sprawę, kończy aferę. Lu-
dzie sobie pogadają, popsioczą, po-
plują, media coś o tym gęgną, a du-
reń jak był na stanowisku, tak jest 
i podejmuje następne równie głu-
pie decyzje. W naszym kraju, od 
wiek wieków nie odpowiada się za 
głupotę.”

Myślę, że dalszy komentarz jest zby-
teczny.
                  ~ Emeryt
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Kto strzelał: Pruszków czy Wołomin?
31 marca 1999 roku pięciu mafi ozów z Wołomina siedziało w restauracji Gama (dawniej Dorotka) na warszawskiej Woli, 
najpewniej czekając na wiadomość jak dopaść Karola Sarnę ps. „Karol’. Zajęli dwa stoliki przy oknie, by mieć oko na to, kto 
podjeżdża pod lokal. Sączyli wodę mineralną. Parę minut przed godziną 13.00 odłączył się od nich „Łańcuch”.

Dziś Gama wygląda zupełnie inaczej. Kolorowa, odnowio-

na, wyremontowana. Ot, zwyczajna restauracja, jakich 

wiele w Warszawie. Dzisiejsi klienci nawet nie domyślają 

się, że przed laty była miejscem tamtych dramatycznych 

wydarzeń. Fotografi a: Manuel Ferreras-Tascón

K
ilka chwil później do lo-
kalu przy Wolskiej wpa-
dło trzech zamaskowanych 

mężczyzn w czarnych mundu-
rach ochroniarzy czy policjantów. 
W mgnieniu oka podbiegli do sto-
lika. Po komendzie: „Wszyscy s...
dalać!” rozległy się strzały. Walili 
z broni maszynowej, strzelby gład-
kolufowej i pistoletu. 

B
ossowie dali się zaskoczyć: 
nie mieli broni, przyjechali 
bez goryli. Brzęk rozbitych 

szyb, trzaskające pod padającymi 
ciałami stoliki, syk wody tryskają-
cej z przestrzelonych kaloryferów. 
Pokotem padli szefowie Wołomi-
na: Marian Klepacki „Maniek vel 
Klepak”, Ludwik Adamski „Lutek”. 
Podobnie jak ich kompani Mariusz 
Ł. ps. „Oskar”, Piotr S. ps. „Kur-
czak”, Olgierd W. ps. „Łysy”. Wszy-
scy leżeli w wielkiej kałuży krwi.

B
andyci spokojnie opuścili lo-
kal, wskoczyli do oczekują-
cego na nich srebrnego polo-

neza z kierowcą i z piskiem opon 
odjechali w kierunku ulicy Staszi-
ca.  

A
kcja miała charakter zor-
ganizowanego odwetu, 
a wręcz egzekucji na tle 

gangsterskich porachunków o pie-

niądze i wpływy w przestępczym 
półświatku. Przeprowadzona była 
brawurowo i perfekcyjnie. Nikt 
z pozostałych gości lokalu nie 
ucierpiał, nikt nic nie widział. 

W 
śledztwie przyjęto kil-
ka hipotez. Według jed-
nej z nich głównym ce-

lem miał być Ludwik Adamski
 ps. „Lutek”, mający jakieś niedaw-
ne zatargi z mafią rosyjską (świad-
kowie zdarzenia twierdzili, ze 
jeden ze sprawców podobno posłu-
giwał się tym językiem). Według 
drugiej ofiarą miał paść Marian 
Klepacki ps. Maniek vel Klepak, 
który był zamieszany w porwanie 
syna jednego z bliskich współpra-
cowników Dziada, wołomińskie-
go bossa. Pozostałe ofiary zostały 
zastrzelone, bo akurat miały nie-
szczęście znaleźć się w tym czasie 
i miejscu. Jeszcze inna z koncep-
cji zakładała, że sprawcami ma-
sakry mogą być członkowie kon-
kurencyjnej grupy pruszkowskiej, 
z którą „Wołomin” prowadził per-
manentną wojnę o prymat i stre-
fy gangsterskich wpływów. Która 
wersja była prawdziwa nie wiemy. 

I
ntensywne wysiłki i prowadzo-
ne przez policję śledztwo nie 
doprowadziło do rozwikłania 

sprawy. Mimo upływu 10 lat od fe-
ralnej środy 31 marca 1999 roku 
sprawcy pozostają nieznani. 

Więcej o najkrwawszej masa-
krze w restauracji Gama na war-
szawskiej Woli, wojnie gangów 
i prowadzonym śledztwie do-
wiecie się Państwo z najbliższe-
go odcinka fi lmu dokumental-
nego pt. „MIEJSCA PRZEKLĘ-
TE”. Emisja na antenie TVP Info 
(dawny WOT) w sobotę 7 lutego 
2009,  o godz. 20:00

W fi lmie poznamy kulisy naj-
większej egzekucji w wojnie 
gangów. Czy zabójstwa zle-
cił „Pruszków”, czy „Wołomin” 
wymordował się między sobą? 
Jaką rolę odegrał Karol Sarna - 
siedzący dziś (za inne zbrodnie) 
w Areszcie Śledczym na Biało-
łęce? Czy to prawda, że za cyn-
giel pociągnął Andrzej Tybur-
ski ps. „Tyburek”, od dziesię-
ciu lat poszukiwany bezsku-
tecznie listem gończym? Na te 
i inne pytania szukać będą od-
powiedzi: detektyw Krzysztof 
Rutowski, Dariusz Janas - któ-
ry w parę chwil po wydarze-
niach dojechał do Gamy, Ma-
rek Dyjasz - ówczesny szef Wy-
działu Zabójstw Komendy Sto-
łecznej Policji, wreszcie dr Ma-
ciej Szaszkiewicz z krakowskie-
go Instytutu Ekspertyz Sądo-
wych, największy polski profi -
ler, specjalista od budowy por-
tretu psychologicznego niezna-
nych sprawców zabójstw.

RELACJA W TVP INFOManuel Ferreras 

Bolo Skoczylas

Kronika policyjna 

Zarekwirowano podrabianą odzież
W środę 21 stycznia policjanci z sekcji do 
walki z przestępczością gospodarczą za-
trzymali 38-letniego Saima D. Mężczy-
zna w jednym z centrów handlowych 
w Nadarzynie sprzedawał podrabianą 
odzież. Funkcjonariusze po przybyciu 
do butiku znaleźli 137 szlafroków kąpie-
lowych opatrzonych znakiem towaro-
wym jednej ze światowych firm, jednak 
zarówno ich cena jak i jakość nie wska-
zywały na to, że są oryginalne. Łączna 
wartość zarekwirowanej odzieży wyno-
si 130 tysięcy złotych. Mężczyzna odpo-
wie teraz za złamanie przepisów Ustawy 
o Prawie Własności Przemysłowej.

Współpracownik „kasjera Pruszko-
wa” zatrzymany.
Funkcjonariusze Centralnego Biura 
Śledczego zatrzymali 58-letniego Rober-
ta P., który miał powiązania z przebywa-
jącym w areszcie Januszem G. tzw. „ka-
sjerem Pruszkowa” (w związku ze spra-
wą zabójstwa maklera giełdowego oraz 
korupcji w jednym z ministerstw). Za-
trzymany Robert P. brał udział w nie-
legalnym odzyskaniu długu od biznes-
mena z Wielkopolski. Wraz z 58-lat-
kiem funkcjonariusze zatrzymali 30-let-
niego Marcina O., ps. Filo oskarżanego 
o przynależność do grupy przestępczej 
dokonującej wymuszeń, napadów ra-
bunkowych, oszustw paliwowych i kre-
dytowych oraz produkującej narkoty-

ki. Funkcjonariusze CBŚ twierdzą, że 
sprawa ma doprowadzić do wyjaśnienia 
uprowadzeń na terenie Polski, z który-
mi mogą mieć związek zatrzymani męż-
czyźni.

Ofiara zaczadzenia w Piastowie
W sobotę 17 stycznia około godzi-
ny 10:00 policja i straż pożarna otrzy-
mały wezwanie do jednego z mieszkań 
w Piastowie. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia funkcjonariusze znaleźli w ła-
zience martwego mężczyznę. Jak mówi 
Krzysztof Michalak z pruszkowskiej 
Straży Pożarnej, najbardziej prawdopo-
dobną przyczyną śmierci było zaczadze-
nie. W mieszkaniu znajdował się piecyk 
gazowy, z którego prawdopodobnie ulat-
niał się tlenek węgla. Dokładną przyczy-
nę śmierci ma ustalić sekcja zwłok. Pod-
jęto decyzję o ewakuacji pozostałych 
mieszkańców bloku. Straż pożarna bada 
stężenie tlenku węgla w innych mieszka-
niach.

Odnaleziono skradzionego w Hisz-
panii mercedesa
We wtorek 20 stycznia policjanci z sek-
cji kryminalnej z KPP Pruszków otrzy-
mali informacje, że na terenie Warsza-
wy znajduje się poszukiwany samochód. 
Auto marki mercedes zostało skradzio-
ne w lutym 2008r. w Hiszpanii. Funkcjo-
nariusze natychmiast udali się na wska-
zany w zgłoszeniu adres. Na miejscu za-

stali 28-letniego Turka – Borę K., który 
wskazał miejsce parkowania mercede-
sa. Numery pojazdu zostały sprawdzone 
w systemie Schengen. Po odpowiedniej 
weryfikacji potwierdziła się informacja, 
że jest to poszukiwany samochód. Męż-
czyzna został zatrzymany a auto zabez-
pieczono na parkingu depozytowym. 
Szacunkowa wartość odnalezionego sa-
mochodu to 150 tysięcy złotych. 

Nieuczciwa księgowa
Funkcjonariusze sekcji do walki z prze-
stępczością gospodarczą rok temu za-
trzymali 45-letnią Małgorzatę K., księ-
gową, która wyłudziła ponad 824 tyś 
zł. Zabezpieczone mienie jest efektem 
czynności prowadzonych w tej sprawie.
Małgorzata K. prowadziła od 2002r. 
księgowość w firmie Mirosława C. Praco-
dawca przez wiele lat nie miał zastrzeżeń 
do trybu pracy zatrzymanej. Ta sytuacja 
uległa zmianie, gdy pan Mirosław C. do-
stał upomnienie o zaległa wpłatę z jednej 
z hurtowni. Po dokładnym sprawdze-
niu faktur, okazało się, że należność nie 
wpłynęła na konto kontrahenta a na ra-
chunek bankowy księgowej.Sąd zastoso-
wał tymczasowy areszt wobec Małgorza-
ty K. Funkcjonariusze ustalili, że łączna 
kwota, jaką wyłudziła księgowa wyno-
si 2 153 265,54 zł. Policja zabezpieczyła 
majątek zatrzymanej o wartości 1,5 mi-
liona złotych w celu ochrony interesów 
pokrzywdzonego Mirosława C.            (as)

Policjanci z sekcji kryminalnej 
pruszkowskiej komendy poszu-
kują Wojciecha Szukały. Mężczy-
zna dokonał wielu oszustw fi nan-
sowych i wyłudzeń z fi rm prywat-
nych, banków i sieci komórko-
wych. Na przestrzeni kilku lat Szu-
kała mógł wyłudzić ponad 5 milio-
nów złotych. Działał na terenie 
całego kraju. Z ustaleń funkcjo-
nariuszy wynika, że Szukała do-
konywał oszustw wraz z kilkoma 
wspólnikami. Ze zgromadzonych 
do tej chwili materiałów wynika, 
że Wojciech Szukała nadal zajmuje 
się działalnością przestępczą, po-
ruszając się po terenie całej Polski, 
często zmieniając miejsce pobytu. Do tej pory za Wojciechem Szuka-
łą sądy i prokuratury rejonowe wystawiły 17 podstaw do zatrzyma-
nia, w tym 6 listów gończych.

Poszukiwany: Wojciech Szukała
Rodzice: Jerzy, Joanna Data urodzenia: 1965-02-28
Adres: Powstańców 4/16 Miejscowość: Pruszków
Wygląd    Wzrost: 180 Waga: 80          Kolor włosów: ciemne
Kolor oczu: zielone

Każdy, kto widział lub ma jakiekolwiek informacje na te-
mat poszukiwanego Wojciecha Szukały proszony jest o 
bezzwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w 
Pruszkowie tel. 022 758-60-81/84 lub 997 i 112 bądź z 
najbliższą jednostką Policji.  

POSZUKIWANY
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Powiat Pruszkowski
Starostwo Powiatu Pruszkowskiego
ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków
tel. (sekretariat) (0-22) 738-14-00
starostwo@powiat.pruszkow.pl

Godziny otwarcia:  
pon. 8.00 - 18.00
wt. - pt. 8.00 - 16.00
www.powiat.pruszkow.pl

Nowy sprzęt dla Policji

W 
czwartek 22 stycznia 
w Komendzie Powia-
towej Policji w Prusz-
kowie odbyło się uro-

czyste przekazanie nowego sprzę-
tu ufundowanego policji przez Sta-
rostwo Powiatowe oraz samorzą-
dy miast i gmin powiatu pruszkow-
skiego.  Policjanci otrzymali  osiem 
nowych radiowozów, sprzęt kompu-
terowy: w tym laptop i 3 palmtopy 
z nawigacją GPS, oraz osprzęt dodat-
kowy. Wartość przekazanego sprzę-
tu, to 374 tys zł.
 W obecności z-cy Komendan-
ta Stołecznego Policji, Marka Chwi-
łoc-Fiłoc  oraz proboszcza pruszkow-
skiej Parafi i Św. Kazimierza, ks. Ma-
riana Mikołajczaka aktu darowizny 
dokonali fundatorzy. Starosta Powia-
tu Elżbieta Smolińska przekazała Ko-
mendzie Powiatowej 4 samochody  
(3 nieoznakowane dla pionu opera-
cyjnego oraz 1 oznakowany dla pio-
nu prewencji), a także sprzęt kompu-
terowy.  Prezydent Pruszkowa, Jan 
Starzyński przekazał jeden samochód 
dla pruszkowskich dzielnicowych, 
a wójtowie Michałowic, Roman Law-
rence;  Raszyna, Janusz Rajkowski 
i Nadarzyna, Janusz Grzyb - prze-
kazali po jednym radiowozie swoim 
gminnym komisariatom.

 Komendant Stołeczny  podkreślał 
bardzo dobrą pracę pruszkowskich 
policjantów, a także z bardzo dużym 
uznaniem ocenił na tym tle pomoc sa-
morządu powiatowego oraz samorzą-
dów lokalnych. Stwierdził, że dzię-
ki dobrej pracy policjantów umiejęt-
nie wspieranej przez władze samo-
rządowe w sposób widoczny spadła 
w ostatnich latach liczba przestępstw, 
a wzrosło poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców.
 Według zapewnień Komendan-
ta Powiatowego Policji, podinspek-
tora Waldemara Perdiona prusz-
kowska policja nie odczuwa żad-
nych oznak rzekomego kryzysu fi -
nansowego w policji nagłaśnianego 
w niektórych kręgach opozycyjnych. 
Wręcz odwrotnie – płace są wypła-
cane terminowo i nie widać żadnych 
przesłanek, by trzeba było podejmo-
wać jakieś programy oszczędnościo-
we w paliwie, czy potrzebnym sprzę-
cie.  - Poza tym - dodaje komendant 
-  Jeszcze nigdy do tej pory nie otrzy-
maliśmy od Samorządu takiej ilości 
sprzętu naraz. 
 Starostwo pruszkowskie przygo-
towuje obecnie także program mo-
tywacyjny dla kandydatów do policji 
chcących zasilić szeregi miejscowych 
strażników prawa i porządku.

W
zorem lat ubiegłych 
Starostwo Pruszkow-
skie koordynuje dzia-
łania gmin, służb, 

straży i inspekcji w zakresie zapew-
nienia bezpiecznego wypoczynku 
dzieciom i młodzieży podczas fe-
rii zimowych. Zgodnie z wytycz-
nymi Wojewody Mazowieckiego na 
rok 2009 problematyka „Bezpiecz-
nych ferii” znalazła się w zakresie 
działań Komisji Porządku i Bezpie-
czeństwa Powiatu Pruszkowskie-
go, której przewodniczy Starosta 
Pruszkowski. W jej skład wchodzą 
przedstawiciele miast i gmin - pre-
zydent, burmistrzowie, wójtowie 
oraz  przedstawiciele służb inspek-
cji i straży.
 
Na terenie Powiatu Pruszkowskie-
go ustalono miejsca zorganizowa-
nego wypoczynku zimowego, ob-
jęto je nadzorem i kontrolą oraz 
działaniami prewencyjnymi. W po-
szczególnych gminach dzieci i mło-
dzież mają możliwość korzystania 
ze zorganizowanych zajęć, zabaw, 
konkursów, turniejów sportowych 
oraz wyjazdów do kin i teatrów. 
W tym roku tego typu zajęcia odby-

wają się w szkołach, ogniskach To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci, świe-
tlicach PKPS–u, ośrodkach kultury 
i sportu. Organizatorzy zimowego 
wypoczynku zadbali również o cie-
pły posiłek dla dzieci. 
 
Zachęcamy np. do udziału w za-
jęciach sportowych organizowa-
nych przez Międzyszkolny Ośro-
dek Sportowy w Pruszkowie 
ul. Gomulińskiego 2 i Zespół 
Szkół Nr 1 ul. Promyka 24 (m. in-
nymi koszykówka, piłka siatko-
wa dla dziewcząt).  Szkoła pod-
stawowa nr 2 w Pruszkowie przy 
ul. Jasnej organizuje zajęcia z akro-
batyki sportowej. Codziennie czyn-
ne jest w godz. 10-18 lodowisko 
przy ul. Gomulińskiego 4.
  
Miejsca zorganizowanego wypo-
czynku zimowego podlegać będą 
kontroli i nadzorowi powiatowych 
służb inspekcji i straży. Przedmio-
tem kontroli w szczególności będzie 
stan bezpieczeństwa sanitarnego 
i  przeciwpożarowego. Policjanci, 
strażacy i strażnicy miejscy z przy-
jemnością spotkają się z dziećmi, 
aby opowiedzieć im o swojej pra-

cy oraz zapoznać z podstawowy-
mi zasadami bezpieczeństwa. Aby 
zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, 
które spędzają ferie w miejscu za-
mieszkania, podejmowane są dzia-
łania prewencyjne w miejscach za-
grożonych. Służby sprawdzają, 
czy nieletnim nie jest sprzedawa-
ny alkohol oraz kontrolują miejsca, 
w których dochodzić może do wy-
padków. Dzikie lodowiska, przy-
stanki komunikacji, parki, miej-
sca masowej rozrywki, dworce PKP 
i WKD.
 
Apelujemy o przypominanie dzie-
ciom zasad bezpiecznego zacho-
wania się na drodze, zachowania 
ostrożności na lodowiskach oraz 
unikania miejsc stwarzających za-
grożenie dla ich zdrowia i życia.

Przypominamy numery telefo-
nów, gdzie przekazywać moż-
na informacje dotyczące bez-
pieczeństwa dzieci i młodzie-
ży podczas ferii zimowych: Po-
wiatowe Centrum Reagowania 
Kryzysowego 
tel. 112 lub  
022 758 62 52

Akcja “Bezpieczne Ferie 2009”

W uroczystości otwarcia nowe-
go biura paszportowego weźmie 
udział Wojewoda Mazowiecki Ja-
cek Kozłowski oraz starostowie 
wszystkich trzech powiatów:  pusz-
kowskiego - Elżbieta Smolińska, 
grodziskiego - Marek Wieżbicki 
i żyradowskiego - Wojciech Szusta-
kiewicz. 
 Nowa placówka umożliwi zała-
twianie wszystkich spraw paszpor-
towych na miejscu, bez konieczno-
ści jeżdżenia po odbiór paszportów 
do Warszawy. Będzie to oczywiście 
najwygodniejsze rozwiązanie dla 
mieszkańców powiatu pruszkow-
skiego, trochę gorsze dla pozosta-
łych. Ale i tak, nawet mieszkańcom 
Żyrardowa wygodniej będzie do-
jechać w tych sprawach do Prusz-

kowa, niż do Warszawy. Wszystkie 
trzy powiaty leżą przecież wzdłuż 
tych samych szlaków komunika-
cyjnych, kolejowych i drogowych. 
O lokalizacji placówki właśnie 
w Pruszkowie zdecydowała ilość 
składanych przez mieszkańców 
wniosków paszportowych. W po-
wiecie pruszkowskim przyjmuje się 
ich dwa razy więcej, niż w obu po-
zostałych łącznie.
 Pruszkowskie biuro paszporto-
we będzie wydawało nowe paszpor-
ty zabezpieczane tzw. cechami bio-
metrycznymi według reguł przy-
jętych w Unii Europejskiej. Od za-
raz będzie to inne ujęcie twarzy 
na zdjęciu. W dalszej kolejności, 
w czerwcu pojawi się w paszpor-
tach odcisk linii papilarnych po-

siadacza. Ostatnim z zaplanowa-
nych zabezpieczeń będzie wprowa-
dzenie w przyszłości skanu tęczów-
ki oka. Nowe techniki zabezpieczeń 
wymagają dużych nakładów finan-
sowych na niezbędne w tej sytuacji 
w punktach paszportowych oprzy-
rządowanie. Stąd konieczność roz-
łożenia w czasie wprowadzania ko-
lejnych zabezpieczeń.
 Terenowy Punkt Paszportowy 
w Pruszkowie, bo tak brzmi jego 
oficjalna nazwa, zaprasza intere-
santów   w poniedziałki w godz. 
10.00 – 17.00 , a od wtorku do piąt-
ku w godz. 8.00 – 15.00    Wszel-
kie niezbędne informacje w spra-
wach paszportowych można uzy-
skać dzwoniąc pod numer telefo-
niczny biura:  22 738 1498

Paszporty po nowemu
Uroczyste otwarcie nowego Terenowego 
Punktu Paszportowego w Pruszkowie 
odbędzie się w poniedziałek  
2 lutego br. o godznie 12.00.   
Biuro paszportowe obsługujące 
mieszkańców trzech powiatów: 
pruszkowskiego, grodziskiego 
i żyrardowskiego  mieściło 
się będzie w specjalnie 
przystosowanych do tego 
celu pomieszczeniach na 
parterze budynku przy 
ul. Drzymały 19/21 – 
vis a vis  budowanej 
nowej siedziby Starostwa 
Pruszkowskiego.

Nowy Rok 2009  Starostwo Powiato-
we przywitało patronatem nad  dwoma 
znaczącymi imprezami kulturalnymi. 
W piątek 9 stycznia w Muzeum Sta-
rożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie odbył się tradycyjny Kon-
cert Noworoczny organizowany przez 
Starostwo już od lat. Pruszkowscy ko-
neserzy muzyki poważnej wypełnili 
salę koncertową Muzeum do ostatnie-
go miejsca. Wysłuchali utworów Hayd-
na, Dworzaka i Schuberta w wykonaniu 
kwartetu smyczkowego Royal String 
Quartet.

Noworoczne koncerty
 W niedzielę 11 stycznia w koście-
le pod wezwaniem Matki Bożej Często-
chowskiej w Piastowie odbył się pod pa-
tronatem Starostwa Powiatowego uro-
czysty koncert kolęd w wykonaniu chó-
ru i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”. Największa piastowska 
świątynia od dawna nie przeżyła takie-
go najazdu wiernych. Widzowie zwa-
bieni sławą i poziomem artystycznym 
zespołu szczelnie wypełnili główną 
i boczne nawy kościoła, tłocząc się na-
wet w przejściach. Ci, którzy liczyli na 
artystyczną ucztę – nie zawiedli się.

tnim 
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Gmina Brwinów
Urząd Gminy Brwinów, 
ul. Grodziska 12
tel. 022 729 56 09
brwinow@brwinow.pl

Urząd Gminy Brwinów - II siedziba
ul. Kościuszki 4a
tel. 022 729 64 99, 
sekretariat.kosciuszki@brwinow.pl

Godziny otwarcia:  
pon. 10.00 – 18.00,   
wt. – pt. 8.00 – 16.00
www.brwinow.pl

To był piękny wieczór...

W 
dniu 6 stycznia 
br. w brwinow-
skim kościele pw. 
Św. Floriana odbył 
się koncert kolęd 

„Wigilia Polska” w wykonaniu Pań-
stwowego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”. Koncert zorga-
nizowany we współpracy samorzą-
du Gminy Brwinów i Proboszcza pa-
rafi i Św. Floriana w Brwinowie, zgro-
madził ogromną liczbę mieszkańców 
naszej gminy, którzy nie mogli sobie 
odmówić tak wspaniałej uczty du-
chowej. 
 Koncert podzielony na kil-
ka tematycznych części – „Wigilia”, 
„Wróżby Wigilijne”, „Magia Liczb 
Wigilijnych”, „Wigilijne Śpiewanie” 
i „Radosna Pasterka”, nie tylko za-
prezentował słuchaczom piękno ko-
lęd ale również, za sprawą narracji 
Anny Lewandowskiej i Krzysztofa 
Morawskiego przypomniał stare pol-
skie obyczaje związane ze Świętami 
Bożego Narodzenia. 
    Czy ktoś z nas wiedział, że gospo-
darz w dzień Wigilii szedł do sadu 
z siekierą i pytał drzewo czy będzie 
z niego dobry zbiór owoców – jeśli 
uzyskał odpowiedź twierdzącą (?) 
to siekiera już była niepotrzebna, 
a drzewo opasywane było powrósłem. 
Gospodyni w dzień Wigilii spoglądała 

w niebo –  dużo gwiazd zwiastowa-
ło, że w nadchodzącym roku kury się 
będą dobrze niosły.
 Zespół Mazowsze pod dyrygen-
turą Piotra Zawistowskiego zaśpie-
wał 18 kolęd, zaczynając od „Wśród 
nocnej ciszy”, kończąc zaś kolędą 
„Bóg się rodzi”. W fi nale usłyszeli-
śmy trzy piękne pieśni Mazowsza: 
„Cyt, cyt”, „Dwa serduszka” i oczywi-
ście „Kukułeczkę”. 
    Wspaniałe wykonanie najbardziej 
znanych kolęd, piękna oprawa sce-
niczna i wyjątkowy nastrój spowodo-
wały, że blisko półtorej godziny kon-
certu upłynęły niepostrzeżenie. 

W dniu 23 stycznia 2009 roku w Pała-
cu Staszica w Warszawie odbyło się spo-
tkanie podsumowujące IV edycję Ty-
godnia Walki z Rakiem Szyjki Maci-
cy. Konferencja zorganizowana zosta-
ła przez inicja-
torów Progra-
mu „Chroń to, 
co najcenniej-
sze”, „Redakcję 
„Służby Zdro-
wia” oraz stowa-
rzyszenie „Damy 
Radę”. Z rąk Re-
daktora Naczel-
nego „Służby 
Zdrowia”, prof. 
Jana Kotarskie-
go Gmina Brwi-
nów otrzymała 
wyróżnienie za 
podejmowanie 
działań na rzecz 
profi laktyki raka 
szyjki macicy w 
Polsce. W imie-
niu Burmistrza 
Andrzeja Guzika 
dyplom odebrała 
Skarbnik Gminy Brwinów - Jolanta Ka-
rasińska. 
 W styczniu 2009 roku Gmina Brwi-
nów ogłosiła przetarg na wykonanie 
szczepień przeciwko rakowi szyjki ma-
cicy wśród dziewcząt z rocznika 1993 i 

Przeciwko wirusowi HPV
1994, zamieszkałych na terenie Gmi-
ny. Szczepienia wykonane zostaną w 
szkołach i objętych zostanie nimi 106 
dziewcząt urodzonych w 1993 roku 
oraz 100 dziewcząt z 1994 roku. Kam-
pania informacyjna przeprowadzona 
zostanie w ciągu 1 miesiąca przed po-
daniem pierwszej dawki szczepion-
ki. Polegać będzie na spotkaniu leka-

rza z rodzicami 
dziewcząt obję-
tych programem 
szczepień oraz 
na udostępnie-
niu materiałów 
informacyjnych 
o diagnostyce, le-
czeniu i  profi lak-
tyce raka szyjki 
macicy. 
Brwinów dołącza 
do miast i gmin, 
które stosują 
szczepienia prze-
ciwko wirusowi 
HPV, jako głów-
ną formę profi -
laktyki tego no-
wotworu. Ozna-
cza to, że nasza 
Gmina znajduje 
się w gronie ok. 
trzydziestu spo-

śród polskich samorządów, które zaj-
mują się profi laktyką HPV i zmierzają 
ku wymiernym osiągnięciom.  
 Bliższe informacje na temat prze-
targu na stronie internetowej: 
www.przetargi.brwinow.pl 

Marta Kubuszewska

    Po zakończeniu koncertu przedsta-
wiciele Samorządu Brwinowa, Bur-
mistrz Gminy Andrzej Guzik i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Krzysz-
tof Falkowski wręczyli w imieniu 
Mieszkańców piękny bukiet kwiatów 
Zespołowi, dziękując za niezrówna-
ne wrażenia muzyczne. Podziękowa-
nia otrzymał również Ks. Proboszcz 
Maciej Kurzawa, ponieważ to dzię-
ki jego życzliwości i otwartości uda-
ło się zorganizować tak wspaniałe 
przedsięwzięcie.
 Gdybym miała opisać ten kon-
cert tylko jednym słowem, powie-
działabym MISTRZOSTWO!

Urszula Skolasińka 
Sekretarz Gminy Brwinów
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Ogłoszenia 

Nieruchomości – 
sprzedam

0,36ha rolna, Kozery Nowe, 
Grodzisk Maz.  695 894 337 

60 m2, Grodzisk Maz. stan 
deweloperski + garaż, dobra 
lokalizacja 310 tyś 603 050 684

1500m2 działki budowlane 
100tys Jaktorów 502464785 

Działka budowlana, Mszczonów 
1353m2 na nowo powstającym 
osiedlu 200zł/m2 0607 099 859

Malichy budowlana ok. 800m2, 
media 601 939 460 

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

Żółwin. 1000m2 budowlana 
bezpośrednio 601 939 460 
 

Automoto – sprzedam

Części używane, sklep 
internetowy, 
www.szrotkasacja.pl  

Kupię

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

Skupuję książki nowe, używane 
793-145-885 

Sprzedam

Ekogroszek niska cena, 
minimum 5 ton 0515 
713 421, 0 609 

Dam pracę

Architekt-projektant mebli-
wnętrz do firmy, Milanówek 
604 223 564

Cenisz ludzi i lubisz o nich 
dbać. Uznanie i pieniądze 
to można połączyć. 
Doradca Ubezpieczeniowo-
Inwestycyjny to jest to! 
CV na e-mail: rekrutacja_
Warszawa20@cu.com.pl
Nr. Ref A/16.01-27.02/GP 

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

Hotel Ideal w Pruszkowie 
zatrudni: - KELNERA  
tel. 500-108-934 

Kelnera/kę, pani na zmywak 
i do sprzątania, restauracja w 
Otrębusach 0 605 554 891

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

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 

Zatrudnię piekarza i pomocnika 
Piekarnia Rogalik, Pruszków, ul. 
Helenowska 1,  022 758 15 48.

Szukam pracy

Uczciwa emerytka poszukuje 
(opieka nad dzieckiem itp.) 
600 948 007

Sprzedam drewno kominkowe 
0-605-450-471 

Usługi

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

ARCHITEKTURA WNĘTRZ, 
Meble na wymiar, 
Kuchnie tel.: 696 111 888 
www.696111888.com 
RABAT 10% HASŁO WPR012009

Budowa domów, 
kompleksowo 605 377 805

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

Glazura, terakota, ścianki 
działowe, inne prace 
wykończeniowe, tanio, solidnie 
510 712 114

Linia energetyczna, stacja 
trafo, rura gazowa na działce? 
Kancelaria Prawna pomoże 
ci uzyskać odszkodowanie, 
ustanowić służebność lub w 
inny sposób uregulować stan 
prawny nieruchomości. Tel. 
(022)4784471, 0608299985

Naprawa zamków i stacyjek 
samochodowych 0 607 322 761 

OGRODY - projekt, 
wykonanie, pielęgnacja, 
SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
GRILLE, ALTANY 
www.architekturaogrodu.pl, 
0 698 668 468 

Remonty mieszkań, malowania, 
gipsowania, terakota 
609 067 521 

Studnie tel. 602-536-376 

Tynki gipsowe ręczne, gładzie, 
malowanie 0517 698 290 
www.remonty.pev.pl  

Tynki gipsowe z agregatu 
602 117 326 

Usługi remontowe, faktury 
0 501 421 812 

Wszystkie rozmiary opony – 
felgi, koła, wulkanizacja 022 
758 01 45

WWW. Projektowanie 
serwisów internetowych, 
portali, sklepów 
inetretowych, banerów, 
kreacji. Sprawdź nasze ceny. 
Studio Webdesign 
www.pixelbase.pl

Zawsze tanio! Profesjonalne 
strony internetowe, 
www.techarts.pl

Zwierzęta

P I L N I E !!!  ODDAM  
W  DOBRE  RĘCE 2 
LETNIEGO OWCZARKA 
NIEMIECKIEGO, 
JEST  ŁAGODNY, 
PRZYZWYCZAJONY DO  
DZIECI, TEL. 0-517-939-550

Nauka

English Native Speaker 
from Cambridge, England 
Reasonable price In and 
around Warsaw/Pruszków 
phone: 785 087 770 

Biuro reklamy i ogłoszeń: 

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60

tel: (22) 728 18 64; e-mail: ogloszenia@gazetawpr.pl

Zatrudnię 
piekarza i 

pomocnika 
(możliwość 

przyuczenia 
do zawodu). 

Piekarnia Rogalik, 
05-800 Pruszków, 
ul. Helenowska 1,  

022 758 15 48.

Z tym kuponem 

15% 
zni˝ki na cały asortyment bi˝uterii srebrnej!

Galeria Style - Pruszków
ul. Kraszewskiego 41

(róg ul. B.Prusa) 

Walentynkowa promocja

promocja obowiązuje do 28 lutego 2009

SREBRO · BIŻUTERIA ARTYSYCZNA · ZEGARKI

GALERIA STYLE

Firma remontowo-
budowlana. Tanio, 
Szybko. Wolne terminy 
504-254-478 

Podejmę sprzątanie 
pilnie. 
Pruszków i okolice. 
511-262-175

Ogłoszenia drobne 
w Gazecie WPR

od 1 zł za słowo

(22) 728 18 64
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Reklama

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

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW    W. WADECKI

• profesjonalna kadra instruktorska, 
• nauka testów na komputerze, 
• indywidualne dokształcanie osób z 

prawem jazdy,
• szkolenia kierowców na: przewóz osób 

i rzeczy
• możliwość opłat w ratach 
• badania lekarskie na miejscu
• od 50 zł miesięcznie !

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

ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 1
PRUSZKÓW

(od ul. B.Prusa) w budynku Carrefour Express

022 730 25 82
0 509 132 881

a.przepiora@cover.waw.pl

Biuro reklamy i ogłoszeń: 

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60

tel: (22) 728 18 64; e-mail: reklama@gazetawpr.pl

Gabinet Dermo-Kosmetyczny

Beauty Marine

analiza komputerowa skóry  twarzy 
i szyi oraz konsultacja bezpłatnie.

zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze 
(blizny, przebarwienia, pękające 
naczynka, trądzik różowaty, trądzik 
młodzieńczy, nawilżanie, odmładzanie)

mikrodermabrazja diamentowa

poprawa napięcia mięśniowego

lifting twarzy

redukcja cellulitu

modelowanie sylwetki

wyszczuplanie

drenaż limfatyczny

makijaż permanentny

makijaże okazjonalne

manicure, pedicure

henna

przekłuwanie uszu 
i nosa

usuwanie zbędnego 
owłosienia

Beauty Marine
ul. Faraona 7/13, 05-804 Pruszków
tel. (22) 730 07 93; (0) 888 843 443
e-mail: dermogabinet@wp.pl

Naszym klientom oferujemy 20% rabatu oraz 
profesjonalną obsługę. Zapraszamy!

Miejsce na 

Twoją reklamę

od 70 zł!
Zadzwoń: 

(22) 728 18 64

Ceny ogłoszeń drobnych (cena netto za jedno słowo): zwykłe 1 zł, pogrubione 2 zł, w ramce 3 zł, w kontrze 4 zł

Ceny reklam: podstawowy moduł C1 (48,8 x 40 mm): 70 zł netto. Rabaty: od 3 emisji

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

Zarząd Koła Nr 18 Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie informuje, że Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo - Wyborcze odbędzie się w dniu 14. lutego 2009 r., w pierwszym terminie o godzinie 930, 
w drugim terminie o godzinie 1000, w Spółdzielczym Domu Kultury PSM, przy ul. Hubala 5, w Pruszkowie.

Porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz powołanie dwóch sekretarzy
3. Wręczenie odznaczeń
4. Zatwierdzenie porządku zebrania
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdania z działalności za rok 2008 

• Zarządu Koła
• Komisji Rewizyjnej Koła
• Międzykołowego Sądu Koleżeńskiego

7. Dyskusja
8. Przedstawienie projektów:
9. Planu pracy Zarządu Koła na rok 2009
10. Planu fi nansowego na rok 2009
11. Planu imprez sportowych na rok 2009
12. Wolne wnioski
13. Zatwierdzenie Uchwał i Wniosków
14. Zakończenie

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD KOŁA PZW PRUSZKÓW  PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYM-
PATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

Fryzjerstwo w domu klienta

Promocja! 
Baleyage od 60 zł!

tel. (0) 502 099 933
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Kontakt

Organizujesz 

imprezę w 

okolicy? 

Chcesz 

poinformować 

o niej 

czytelników 

WPR?

Zapraszamy 

do kontaktu z 

redakcją.

Prosimy o 

kontakt pod 

adresem 

e-mail: 

kontakt@

gazetawpr.pl

BRWINÓW

Targ Przydasiów 
1 lutego (niedziela) w Sali OSP przy 
ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie od-
będzie się „Targ Przydasiów”. Jeżeli 
chcesz wymienić, kupić, sprzedać, po-
darować lub obejrzeć rzeczy, które dla 
jednych są już niepotrzebne, a dla in-
nych mogą okazać się skarbem, to 
miejsce jest  właśnie dla Ciebie.
Start godz. 10:00 do 14:00

GRODZISK MAZOWIECKI

Koncert Walentynkowy
Grodziskie Centrum Kultury zaprasza 
11 lutego (środa) na koncert walentyn-
kowy Piotra Salaty - wokalisty zespołu 
SWEET COMBO. Great american hits 
to program ,stanowiący swoistą po-
dróż po czarującej krainie, której to-
warzyszą największe hity amerykań-
skiej muzyki swingowej.
Start godz. 19:00, 3CLUB, Bilety: 
przedsprzedaż – 10PLN, w dniu kon-
certu – 15PLN

Impreza Walentynkowa
14 lutego (sobota) w Grodziskim 
Centrum Kultury odbędzie się 
Impreza Walentynkowa. Smaczne je-
dzenia zapewni Soft Cafe, a świetną 
zabawę DJ Petro. 
Start godz. 19:00 Rezerwacja zapro-
szeń: 22 734 79 00, a.krawczykow-
ska@centrumkultury.eu

MILANÓWEK

Bal Przebierańców
Milanowskiego Centrum Kultury za-
prasza 1 lutego (niedziela) wszyst-
kie dzieci w wieku od 3 do 8 lat na 
Bar Karnawałowy. Wspaniała zaba-
wa, kolorowe stroje, profesjonalni 
animatorzy, konkursy z nagrodami. 
Zachęcamy dzieci do przebierania się 
w stroje karnawałowe.
Start godz. 15:00, Wstęp wolny

Salonik z Kulturą -Koncert 
Stanisława Sojki

6 lutego (piątek) w Teatrze Letnim 
w Milanówku odbędzie się pierw-
sze spotkanie z cyklu „Salonik z 
Kulturą”- Koncert Stanisława Sojki.  
Gospodarzem wieczoru będzie Antoni 
Muracki, a jego gośćmi Stanisław 
Sojka, Andrzej Jagodziński oraz Jacek 
Fedorowicz.
Start godz. 20:00

Wieczór Żydowski
Centrum Kultury w Milanówku za-
prasza 13 stycznia (piątek) na Wieczór 
Żydowski. W programie koncert mu-
zyki klezmerskiej w wykonaniu 
„Klezmer Rzeszów Band”, „Opowieści  
z Bramy” Teatr NN z Lublina oraz de-
gustacje potraw koszernych.
Start godz.  20:00, Bilety: 15PLN

KOMORÓW

Przeboje muzyki filmowej na har-
fę i smyczki
31 stycznia (sobota) w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Komorowie 
odbędzie się karnawałowy koncert 
„Przeboje muzyki filmowej na har-
fę i smyczki”. Wykonawcy: Orkiestra 
Kameralna „Capella Bydgostiensis”, 
Kierownictwo Muzyczne - Waldemar 
Kośmieja, Harfa - Małgorzata 
Komorowska. W programie m.in.: 
Śniadanie u Tiffany’ego; Różowa pan-
tera; Piękna i Bestia; Siedmiu wspa-
niałych; New York, New York; Misja; 
Parasolki z Cherbourga; Skrzypek na 
dachu; Vabank; Noce i dnie; Ogniem i 
mieczem; Król Lew. 
Start godz. 18:00

NADARZYN

Spotkanie z bajkami, lalkami i ma-
skami
Nadarzyński Ośrodek Kultury za-
prasza 1 lutego (niedziela) dzieci na 
przedstawienie „Spotkanie z bajkami, 
lalkami i maskami” Teatru Wielkie 
Koło z Będzina. Scenariusz i wykona-
nie - Jacek Łabacz. Kompozycja piose-
nek - Paweł Wlazło.

Start godz. 16:00 Wstęp wolny

PODKOWA LEŚNA

Muzyczny Salon Podkowy
31 stycznia (sobota) w Pałacyku 
Kasyno w Podkowie Leśnej odbędzie 
się koncert pt.: „Wiedeń i nie tylko...”. 
Krzysztof Jakowicz skrzypce, Robert 
Morawski fortepian.
Start godz. 20:00

Zespół klezmerski KLEZMAFOUR 
w Stawisku
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów 
w Stawisku Podkowa Leśna, zaprasza 
15 lutego (niedziela), na spotkanie cy-
klu AKADEMIA SŁOWA I DŹWIĘKU 
realizowanego we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk. 
W programie występ zespołu klezmer-
skiego Klezmafour pierwsze nagro-
dy na festiwalach muzyki folkowej: 
Zakopane 2008 oraz „Nowa Tradycja” 
- PR Warszawa 2006
Start godz. 17:00

PRUSZKÓW

Koncert Edyty Geppert
8 lutego (niedziela) w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Pruszkowie odbę-
dzie się Koncert Edyty Geppert.
Start godz. 16:00 Wstęp wolny.  

Z cyklu „Europejczycy” Tadeusz 
Kościuszko
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie za-
prasza 10 lutego (wtorek)  na prelek-
cję Prof. Andrzeja Szwarca – Tadeusz 
Kościuszko.
Start godz.18.00. Wstęp wolny. 

Konstanty Andrzej Kulka Trio
13 lutego (piątek) w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa w 
Pruszkowie odbędzie się koncert 
„Konstanty Andrzej Kulka Trio” w 
składzie Konstanty Andrzej Kulka – 
skrzypce, Andrzej Gębski – skrzypce, 
Andrzej Wróbel – wiolonczela.
Start godz. 19:00 wstęp wolny

Kto chce poznać Krecika - psotnika, 
zarozumiałą Sałatę, a może ruszyć 
w tany z zabawnym Pomidorkiem? Ten 
powinien zarezerwować czas w samo 
południe, o godz. 12:00, w sobotę, 
7 lutego i przyjść na “Ciastko z bajką” 
do budynku Gimnazjum nr 1, przy ul. 
Pułaskiego 6/8 w Piastowie. Naszymi 
gośćmi będą aktorzy Teatru Wariacja, 
którzy przedstawią interaktywny 
spektakl muzyczny dla dzieci na pod-
stawie wierszy Jana Brzechwy, p.t. 

Czy nasz przyjaciel, 11-letni Maciek 
może sam dotrzeć swoim wózkiem 
na III piętro i z powrotem? To możli-
we! Stowarzyszenie MOŻESZ będzie 
wspierać zakup SCHODOŁAZU (na 
zdjęciu), który kosztuje około 15-18 
tys. złotych, w zależności od mode-
lu. Dzięki Twojej pomocy, np. poprzez 
przekazanie 1% podatku dochodo-
wego, życie Maćka i jego rodziny sta-
nie się odrobinę łatwiejsze. Zobacz jak 
wspólnie możemy zdobyć wózek, któ-
ry nie boi się nawet 33 schodów... 

„Maciek ma jedenaście lat. Jest wcze-
śniakiem z ciąży zagrożonej, po dwóch 
wylewach do ośrodkowego układu 
nerwowego. W wieku 7 lat zdiagnozo-
wano u niego miopatię centronukle-
arną (niedorozwój mięśni). Cierpi na 
niedomykalność powiek i uszkodze-
nie rogówek w obu gałkach ocznych, 
obustronny niedosłuch. Samodzielnie 
nie chodzi, porusza się na wózku in-
walidzkim, w codziennym życiu wy-
maga stałej opieki. 
Jest uczniem III-ej klasy szkoły pod-
stawowej. Dojeżdża do specjalnej SP 
nr.327 w Warszawie, dlatego codzien-

Stowarzyszenie Możesz: 
Schodołaz za 1%

nie wraz z mężem znosimy i wnosimy 
Maćka i jego wózek z trzeciego piętra 
w naszym bloku, by mógł dotrzeć na 
lekcje, na zajęcia w świetlicy socjotera-
peutyczno-integracyjnej w Piastowie, 
do lekarza, na rehabilitację, ale także 

Ciastko z warzywkiem

“Warzywko”. Będzie dużo dobrej za-
bawy i “dietetyczne” nagrody w kon-
kursach. Zapraszamy! Uwaga dzieci 
i rodzice! Przed spotkaniem będzie-
my rozprowadzać ROCZNE bilety na 
“Ciastko z bajką” w cenie 20 zł od oso-
by. Specjalne bilety będą jednocześnie 
kuponami konkursowymi, a umożli-
wią wejście na WSZYSTKIE baśniowe 
spotkania Stowarzyszenie MOŻESZ 
w 2009 roku. Zapraszamy na: 
www.mozesz.org             AM

np. na “Ciastko z bajką” organizowane 
przez Stowarzyszenie “MOŻESZ”. Aby 
ułatwić mu pokonywanie licznych ba-
rier niezbędny jest zakup schodołazu 
gąsienicowego. który będzie go trans-
portował wraz z wózkiem po scho-
dach”. mówi Bożena Reich, mama 
Maćka. 

80 % kwoty potrzebnej na za-
kup urządzenia obiecało przekazać 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pruszkowie. Resztę, czyli ok 3 tys. 
złotych muszą uzbierać rodzina i przy-
jaciele Maćka. Stowarzyszenie wspie-
ra tę akcję poprzez bezpośrednią dota-
cję oraz możliwość przekazania 1% po-
datku dochodowego. W odpowiednim 
miejscu zeznania podatkowego PIT 
(punkt: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 
1% PODATKU) należy wpisać: 
Stowarzyszenie “Możesz” na rzecz psy-
choprofilaktyki i rozwoju dzieci i mło-
dzieży, KRS: 0000124097 i wyliczo-
ną kwotę 1%, która zostanie przekaza-
na na konto Stowarzyszenia za pośred-
nictwem Urzędu Skarbowego. W rubry-
ce “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” 
prosimy dopisać: “dla MAĆKA”.      AM

W niedzielę, 25  stycznia na obu wie-
czornych mszach św. w kościele pw. 
Św. Józefa przy ul. Helenowskiej 
grał i śpiewał znany w kraju i 
Europie zespół „Trapiści”z Podkowy 
Leśnej. Od ponad 40 lat zespół (w 
różnych składach osobowych) wyko-
nuje muzyką sakralną.
„Msza beatowa”, autorstwa 
Katarzyny Gaertner z teksta-
mi Ernest Brylla i nieżyjącego już 
Kazimierza Grześkowieka, którą 
wykonywali w niewielkim kościółku 
św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 
była sensacją i ewenementem mu-
zycznym (i obyczajowym) na ska-
lę europejską. Od pierwszego wyko-
nania w 1968 roku ściągała wielkie 
rzesze młodzieży. Duchowym patro-
nem i pomysłodawcą przedsięwzię-
cia był i jest ks. Leon Kantorski, któ-
ry w ubiegłym tym roku obchodził 
90-te urodziny. 
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Sport

Transfer za pięć dwunasta

Dzień przed zamknięciem okien-
ka transferowego, zespół koszyka-
rek wzmocniła Katarzyna Salska, któ-
ra występowała wcześniej w grającym 
w PLKK PTK Aflofarm Vicard Pabianice. 
Zawodniczka w swoim debiucie spisała 
się przeciętnie, przez 25 minut rzuciła 6 
punktów (2/8 z gry), miała 7 zbiórek i aż 
5 strat. - Kasia trenowała z zespołem tyl-
ko jeden dzień przed swoim pierwszym 
meczem. Słabo znała jeszcze zagrywki i 
z tego powodu popełniła tak dużą liczbę 
strat. Z jej gry byłem jednak zadowolo-
ny - podsumował występ Salskiej trener 
Jacek Rybczyński.             AW

Mistrzostwa coraz bliżej

W dniach 25 – 29 marca na welodro-
mie BGŻ Arena w Pruszkowie odbędą 
się mistrzostwa świata w kolarstwie 
torowym. Na imprezie nie powinno 
zabraknąć największych gwiazd w tej 
dyscyplinie sportu. Tor należy do naj-
szybszych na świecie, dlatego orga-
nizatorzy liczą na dużą liczbę rekor-
dów indywidualnych, krajowych, a być 
może także światowych. Bilet dzienny 
normalny będzie kosztować 50 zł, kar-
net na całą imprezę 170 zł. Dzieci do 
lat 12 znajdujące się pod opiekom do-
rosłych będą mogły wejść na zawody 
za darmo.            AW

www.dagrasso.pl

Pruszków
ul. Kraszewskiego 48

022 758 44 87
022 758 61 83

pon-czw 11.00 - 22.00
pt-sob 11.00 - 24.00
nd 12.00 - 22.00

Promocja dla firm, biur i sklepów
Zamawiając dowolną pizzę między godz. 11.00 a 14.00, 

DUŻĄ otrzymasz w cenie MAŁEJ!
oferta ważna tylko w dostawie

2 sosy
   Gratis
2 sosy
   Gratis

XXL
42cm

Pizzeria Da Grasso zatrudni na stałe osoby do roznoszenia ulotek. Szczegółowe 
informacje pod numerem telefonu (0) 600 285 735 lub na miejscu w lokalu.

Da Grasso poleca:

Pełne menu dostępne na stronie www.dagrasso.pl

Dowóz od 3,50 zł. Kierowca ma przy sobie 20 zł.

1. Margherita 15,00 zł 16,40 zł
  ciasto, ser, sos pomidorowy, oregano
2.Capriciosa 19,50 zł 21,80 zł
  ser, szynka, pieczarki
6. Pepe Roso 19,50 zł 21,80 zł
  ser, salami, papryka
13. Mafiosso 21,20 zł 23,60 zł
  ser, salami, czosnek, paprya jalapeno, sos Louisiana tabasco
48. Havai 18,80 zł 21,20 zł
  ser, szynka, ananasy
15. Sparare 23,80 zł 25,70 zł 
  ser, bekon, pieczarki, cebula, pomidory, czosnek
61. Kebab 18,40 zł 21,80 zł 
  ser, kebab drobiowy, cebula
72. Sapporio 23,30 zł 25,60 zł  
  ser, kurczak wędzony, pieczarki, cebula, majonez
9. Pieczywo czosnkowe z serem        6 zł

Mała 32 cm        Duża 42 cm

Oferta pracy!

Lokalny sport w internecie

relacje z wydarzeń sportowych 
wywiady ze sportowcami
aktualne informacje

i wiele więcej tylko na www.gazetawpr.pl
Jest jedna rzecz, która łączy prusz-
kowski Znicz z jednym z najbo-
gatszych (obecnie) klubów piłkar-
skich świata, Manchesterem City. 
Wprawdzie nie jest to (jeszcze) bu-
dżet, jakim jest w stanie dysponować 
nasz zespół (najprawdopodobniej ty-
siące razy mniejszy), ale ruch na ryn-
ku transferowym, który spokojnie 
można przyrównać do tego w klubie 
z północnej Anglii. 
 Początki wzmacniania (osłabiania) 
drużyny nie był obiecujące, gdyż od 
razu po zakończeniu rundy jesiennej 
do swojego klubu (Legii Warszawa) 
wrócił z wypożyczenia nasz najlep-
szy snajper, Adrian Paluchowski. 
Później do niego dołączyło trzech 
kolejnych piłkarzy: bramkarz Pavol 
Pronaj, obrońca Norbert Czubała 
oraz pomocnik Paweł Strózik. Strata 
tych trzech zawodników, nie była 
jednak już tak znacząca dla naszego 
zespołu, gdyż byli to piłkarze „gra-
jący” przeważnie na ławce rezerwo-
wych, a nie na murawie. 
 Z nowym rokiem mieli przyjść 
do naszego klubu nowi zawodnicy. 
Klub z obietnic się wywiązał i spro-
wadził do klubu na testy kilku pił-
karzy. Znowu jednak nazwiska za-
wodników testowanych w pruszkow-
skim zespole nie dość, że nie powa-
lają na kolana, to nie są nawet zna-
ne. Pierwsze z nich to Kozub, dokład-
niej Paweł Kozub. 20 – letni napast-
nik Legii Warszawa występującej 
w Młodej Ekstraklasie.  Zapowiada 
się wszystko dobrze, do momentu 
kiedy nie przyjrzymy się bliżej efek-
tom jego gry, 8 spotkań oraz 0 strze-
lonych bramek w rundzie jesiennej 
nie pała optymizmem. 
 Kolejnym z testowanych zawod-
ników w Zniczu jest super strzelec 
trzecioligowej (w dawnej nomenkla-
turze czwarto ligowej) Avii Świdnik, 

Transfery w pruszkowskim Zniczu

Wojciech Białka. Zawodnik ten w ze-
szłej rundzie w 14 spotkaniach swo-
jego zespołu zdobył 12 bramek.
 Następni potencjalni zawodnicy 
Znicza to dwaj piłkarze zagranicz-
ni: Litwin Nikołaj Misiuk  oraz Serb 
Danilo Belić. Pierwszy z nich zdołał 
się już nawet wyróżnić w meczach 
testowych, dokładnie w spotkaniu 
przeciwko KS Ursus, gdzie dwukrot-
nie pokonał bramkarza przeciwni-
ków. Jest on skłonny i to chyba do-
bra informacja dla pruszkowskich 
działaczy od razu podpisać kontrakt 
ze Zniczem. Odmiennie wygląda sy-
tuacja z zawodnikiem z Bałkanów, 
Danilo Belić nadal negocjuje warun-

Filip Szklarzewski / fot. Oskar Kulik

ki kontraktu. 
 Jak nietrudno zauważyć wszyscy 
czterej zawodnicy przymierzani do 
gry w naszym klubie okupują pozy-
cję napastnika. Jak przyznaje sam 
wiceprezes pruszkowskiego Znicza, 
Witold Makowski, największe po-
szukiwania skierowane są właśnie 
w stronę linii ataku. „W tym momen-
cie, najistotniejszą sprawą na której 
musimy się skupić jest wzmocnienie 
naszej pierwszej linii”. 
 Miejmy nadzieję, że pruszkowscy 
działacze ponownie wykażą się no-
sem i sprowadzą zawodnika na mia-
rę naszych wcześniejszych napastni-
ków. 

Ostatnie dwa tygodnie zawodnicz-
ki Nice Lidera Pruszków poświę-
ciły głównie na szlifowanie formy 
przed rozpoczynającym się w po-
łowie lutego, drugim etapem roz-
grywek pierwszej ligi. Podopieczne 
Jacka Rybczyńskiego awansu do ko-
lejnej rundy były pewne już w grud-
niu ubiegłego roku, a jedyną niewia-
domą było miejsce, jakie zajmie zespół 
po pierwszej części sezonu w swojej 
grupie. O tym czy Nice Lider utrzy-
mał pozycję lidera zadecydowało spo-
tkanie z Kadusem Bydgoszcz, roze-
grane już po zamknięciu tego wyda-
nia Gazety WPR. W jedynym na prze-
strzeni ostatnich dwóch tygodni me-
czu ligowym, zespół z Pruszkowa 
gładko pokonał wzmocniony zawod-
niczkami z ekstraklasy VBW Gdynia. 
W drużynie z Trójmiasta wystąpiły 
dwie byłe zawodniczki Lidera – Oliwia 

Tomiałowicz i Klaudia Sosnowska, 
które swoje koszykarskie umiejętno-
ści rozwijają obecnie w aktualnym 
wicemistrzu Polski Lotosie PKO BP 
Gdynia. Oprócz walki o awans do naj-
wyższej klasy rozgrywek w Polsce, 
zawodniczki Nice Lidera rywali-
zują równocześnie o Puchar Polski 
Eventim Cup. Tym razem pruszko-
wianki w dwumeczu okazały się lep-
szy od Hitu Kobylnica, dzięki czemu 
awansowały do trzeciej rundy tych 
rozgrywek. Kolejnym rywalem Nice 
Lidera w Pucharze Polski będzie AZS 
AWF Katowice, z którym podopiecz-
ne Jacka Rybczyńskiego rywalizowały 
już w pierwszej rundzie. Zwycięzca tej 
pary weźmie udział w fazie finałowej 
Pucharu Polski (Final Eight) i będzie 
jedynym zespołem pierwszoligowym 
w gronie drużyn z ekstraklasy.
                    Adam Wall

Koszykarki utrzymują formę

Na papierze skład Znicza Basket 
Pruszków prezentuje się solidnie, nie-
stety wyniki poszczególnych spotkań 
oraz miejsce w tabeli tego nie potwier-
dzały. Trenerzy i zawodnicy zapowia-
dali, że ten sezon nie jest jeszcze stra-
cony, a zespół stać na pokonanie każ-
dego z ligowych rywali. Wyniki ostat-
nich spotkań po części to potwierdzi-
ły. Znicz Basket po zaciętym boju po-
konał na własnym parkiecie po dwóch 
dogrywkach, prowadzący niemalże 

od początku sezonu MOSiR Krosno, 
a kilka dni później rywala jeszcze 
z czasów trzeciej ligi Żubry Białystok. Po 
tych zwycięstwach drużyna zachowała 
jeszcze realne szanse na awans do play-
off (bierze w nich udział osiem pierw-
szych zespołów), ale aby to osiągnąć 
musi wygrać minimum sześć z ostat-
nich dziewięciu meczów. Ponieważ do-
kładnie tyle samo zespół rozegra w hali 
Znicza w Pruszkowie, cel ten jest moż-
liwy do zrealizowania.                         AW

Znicz Basket w lepszej formie
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Po godzinach

A
tmosfera dobrego baru kreowana jest przez wiele 
czynników. Właściwy design, muzyka, telewizja, 
bogate menu drinków. Unikalna kolekcja receptur 
na koktajle alkoholowe i bezalkoholowe. Miły 

barman, barmanka - szybko przygotowujący 
Twojego ulubionego drinka. 

„W T.G.I. Friday’s 
w Jankach 
(obok Cinema City) 
stworzyliśmy właśnie 
takie miejsce” 

Zgodnie z 44 letnią tradycją 
barów T.G.I. Friday’s, tuż 
nad półką z alkoholami 
zawiesiliśmy prawdziwe śmigło, 
ponieważ wierzymy, że nasz bar 
ma potężną moc, która podnosi 
nastrój naszych gości tak jak 
śmigło unosi samolot :)

We Friday’s nie zadowalamy się 
zwykłymi rozwiązaniami, więc 
korzystamy ze szkła  
zaprojektowanego 
specjalnie dla nas. 

Strawberry Lynchburg Lemonade
Jack Daniels z naszym Sweet and Sour Mix, 
a do tego soczyste truskawki!

Legendarny Amerykański Bar
TGI Friday’s w Jankach
Urodziny, pierwsza randka, wieczór z przyjaciółmi, wydarzenie sportowe. Wszystko 
to znakomite okazje by wyjść do baru. Baru w sąsiedztwie, baru na rogu, w którym 
zawsze czujemy się komfortowo. 

Restauracja T.G.I. Friday’s C.H. Janki (obok Cinema City) tel. (22) 702 36 01

artykuł sponsorowany

Mamy najwyższej klasy sprzęt i wyposażenie by drinki 
przygotowywane przez nas były naprawdę unikalne. 

Nasi barmani byli szkoleni przez trenerów z USA. 

Tom Cruise w czasie przygotowań 
do roli  barmana w fi lme 

„Cocktail”  przeszedł taki 
sam trening, właśnie

 u barmanów z Friday’sa.

Wiemy, że trzeba do nas dojechać 
samochodem, dlatego jeśli 

macie ochotę na 
drinka i znaleźliście

 kogoś, kto 
Was do nas 
przywiezie 

pamiętajcie:

„U nas Wasz 
kierowca napoje 

bezalkoholowe 
pije gratis”

Serdecznie zapraszamy! 
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