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KREDYT GOTÓWKOWY

Pruszków, ul. Kraszewskiego 38 
tel. (022) 728 29 29

DECYZJA W 15 MINUT

Pruszków, ul. Kraszewskiego 48
022 758 44 87, 022 758 61 83

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

DUŻĄ otrzymasz w cenie MAŁEJ!
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Gołym okiem widać, że jest to 
świetny interes i dla fi rm zajmują-
cych się dystrybucją maszyn, i wła-
ścicieli punktów z jednorękimi ban-
dytami.    strona 5.

Pruszków protestuje
 strony 2-3

Czy skończy się 
przedszkolny horror?

Co mają zrobić rodzice dzieci nie-
przyjętych w tym roku do przed-
szkoli? Zastanawiamy się wspólnie 
z czytelnikami. Podglądamy dobre 
rozwiazania.   strona 6.

Pruszkowskie Las Vegas

To co miało być fundamentem kon-
stytucyjnego ładu Polski, coraz bar-
dziej przypomina dziurawe sito, 
przez które publiczne pieniądze 
trafi ają do rąk wąskiej grupy zain-
teresowanych. .   strona 3.

Quo Vadis 
Samorządzie?

zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

Nowe przedszkole TUPTUŚ przyjmie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

ul. Pszczelińska 35, 05-840 Brwinów
Tel: 0-601-989-473, www.tuptus.net.pl

Znicz w  ostatnim meczu podzie-
lił się punktami z  Podbeskidziem, 
co przy zwycięstwie Korony w Ząb-
kach przekreśliło szanse na grę 
w barażach obydwu jedenastek. Ze-
spół z Pruszkowa rozgrywki zakoń-
czył rozgrywki tak samo jak rok te-
mu, na 5. miejscu.     strona 14.

Gdzie dwóch się bije...

Informator kulturalny

Przewodnik po lokalnych wydarze-
niach kulturalnych z Twojej okolicy. 
Zapowiedzi imprez, koncertów, wy-
staw i wiele więcej. 
   strona 14.
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Polityka

Kandydaci
12 komitetów wyborczych zgłosiło do Eu-
rowyborów 1293 kandydatów (296 kobiet 
i  997 mężczyzn). Najmniejszy komitet 
wystawił 8 kandydatów, cztery najwięk-
sze liczyły po 130 osób. Najmłodszy kan-
dydat liczył 21, najstarszy 81 lat.(!)

Frekwencja
Była dość słaba, jedna z najgorszych w ca-
łej Europie. I nie pomogą tu żadne uspra-
wiedliwienia i argumenty, że podobną ten-
dencję odnotowano we wszystkich krajach 
Unii. No tak, ale jednak jest zasadnicza 
różnica pomiędzy 24,53% ( trzeci najgorszy 
wynik wśród 27 krajów zrzeszonych w UE 
– za nami jest tylko Słowacja - 19,64% i Li-
twa – 20,92%), a przeciętnym unijnym wy-
nikiem. I wcale nie waham się użyć okre-
ślenia, że jeśli chodzi o aktywność jesteśmy 
outsiderami i wleczemy się w ogonie Euro-
py. Dla porównania w Luksemburgu i Bel-
gii wyniosła ona ponad 90% (!), na Malcie 
prawie 78%, a Danii blisko 60%. Wyprze-
dzają nas nawet Rumunia, Bułgaria czy 
Słowenia. 
 Na pocieszenie stwierdzamy, że w Pod-
kowie Leśnej była ona najwyższa w Polsce, 
gdzie do urn wybrało się 50,86% upraw-
nionych do głosowania – a to wynik ponad 
dwukrotnie wyższy od przeciętnego w na-
szym kraju. W nagrodę Podkowa Leśna 
uzyskała zaszczytne miano Pępka Euro-
py. Fakt ten zostanie uhonorowany wmu-
rowaniem specjalnej tablicy pamiątkowej. 
Brawo! 
 Wyższa od przeciętnej krajowej była ona 
również w naszym okręgu nr 4 (Warsza-
wa1) 38,92%  (w powiecie pruszkowskim 
była podobna, bo 34,54%). Najwyższą fre-
kwencję odnotowaliśmy w gminie Micha-
łowice – 43,94%, a w jednym z obwodów 
w Komorowie aż 56,30%.  Równie wysoki 
wynik 52,29% osiągnięto w obwodzie wy-
borczym w Tworkach, ale przez ostrożność 
i pewne skojarzenia nie odważę się zaryzy-
kować stwierdzenia, że miejsce to mogłoby 
z równym powodzeniem zostać okrzyknię-
te pępkiem Europy...
 Ciekawe, że najwyższa frekwencja wy-
borcza została odnotowana w obwodach 
głosowania utworzonych za granicą 74,45% 
i na polskich statkach 79,11%. (!!!) Może dla-
tego, że do tych obwodów dużo trudniej do-
cierały materiały wyborcze poszczególnych 
kandydatów, a  może siła oddziaływania 
proponowanych przez nich wizji Zjedno-
czonej Europy była znacznie mniejsza? 

Wyniki
W  skali kraju zdecydowanie zwyciężyła 
Platforma Obywatelska, uzyskując wynik 
44,43 proc. głosów, zdobywając 25 man-
datów. Na drugim miejscu jest PiS z popar-
ciem 27,4 proc., co dało temu ugrupowaniu 
15 miejsc w PE. Koalicja SLD-UP uzyskała 
wynik 12,34 proc. i 7 mandatów eurodepu-
towanych, a PSL zdobyło 7,01 proc. i 3 miej-
sca. Pozostałe ugrupowania uzyskały na-
stępujące wyniki: Porozumienie dla Przy-
szłości Centrolewica (2,44 proc.), Samo-
obrona (1,46 proc.); Prawica Rzeczypospo-

Wybory, frekwencja, wyniki

15 czerwca w godzinach popołudniowe-
go szczytu komunikacyjnego, na przejścia 
dla pieszych wokół ronda Solidarności na 
Żbikowie (ul. Poznańska za wiaduktem) 
weszli protestujący mieszkańcy Pruszko-
wa.  „Drogi wojewódzkie to skandal”, „Ob-
wodnica Paszkowianka subito”, „Korki 
w Pruszkowie, żądamy obwodnicy”, „Mar-
szałku Struzik!!! Dość korków w Pruszko-
wie”, „Drogi wojewódzkie to paraliż”, „ Żą-
damy obwodnicy Paszkowianki” – krzy-
czały hasła z transparentów.

Nakazy zakazu i nacisku
 Zaledwie po kilkunastu minutach pro-
testu wkroczyli do akcji policjanci, którzy 
kazali odblokować przejazd samochodom. 
Na nic się zdały interwencje protestujących 
i okazywanie urzędowej zgody na manife-
stację. By nie wchodzić w konfl ikt z policją 
organizatorzy w końcu ogłosili zakończenie 
manifestacji.
 - Mamy wszystkie zgody i akceptacje 
wymagane przez Ustawę „Prawo o zgro-
madzeniach” – mówi rozżalona Magda-
lena Dubiel, przewodnicząca społecznego 
komitetu protestujących – Na protest wy-

razili zgodę i Prezydent Pruszkowa, i Sta-
rosta Powiatu Pruszkowskiego. Tydzień te-
mu spotkaliśmy się również z zastępcą ko-
mendanta pruszkowskiej policji i szczegó-
łowo uzgodniliśmy współdziałanie z policją 
w zakresie utrzymania bezpieczeństwa ru-
chu. A teraz, mimo, że ściśle stosowaliśmy 
się do tych ustaleń przyjeżdża inny zastęp-
ca komendanta i każe nam zwinąć protest! 
A jedyny podawany przez niego powód, to 
stwarzane przez nas zagrożenie w ruchu po-
jazdów. Nie wie prawica, co czyni lewica? Nie 
przypuszczam. Prawdopodobnie zadziałały 
tu jakieś odgórne naciski. Nie sądzę żeby to 
z Urzędu Miejskiego lub Starostwa, bo były 
przychylnie nastawione do naszej inicjaty-
wy. Nasza policja podlega Komendzie Sto-
łecznej, a ta ściśle współpracuje z władzami 
województwa. To przecież do nich adreso-
wany był nasz protest, a więc tam chyba na-
leży szukać źródeł nacisku.
 Zdecydowana i niezgodna z wcześniej-
szymi ustaleniami reakcja policji rzeczywi-
ście zdaje się świadczyć, że władzom woje-
wódzkim pruszkowska manifestacja nie 
bardzo przypadła do gustu. Ale co w takim 
razie z konstytucyjną wolnością zgroma-

dzeń? Co z naszą demokracją? – chciałoby 
się zapytać. Przecież organizatorzy dopełni-
li wszelkich formalności, a protest był legal-
ny i uzgodniony nawet z samą policją (!?).

Komu to na złość?
 - Ale co Wam zawinili kierowcy? – 
krzyczał do manifestujących jeden ze zde-
nerwowanych kierowców stojących w bły-
skawicznie narastającym korku. 
I w tym zdenerwowaniu widać całą nie-
trafność tej formy protestu do celu, jaki 
zamierza uzyskać. 
 Co do słuszności protestowania w tej 
sprawie nikt, kto jeździ po drogach woje-
wódzkich w powiecie pruszkowskim nie 
powinien mieć żadnych zastrzeżeń. Wy-
starczy postać w korkach w Alejach Jero-
zolimskich czy na zatłoczonej drodze 719 
Pruszków-Grodzisk. Wystarczy nadwyrę-
żyć resory na słynnym „brukowym” skrzy-
żowaniu ul. 3 Maja i Żbikowskiej na prusz-
kowskim Żbikowie. Wystarczy wreszcie 
sprawdzić, co i  kiedy z  dróg wojewódz-
kich miało być zrobione, a nie jest! Opie-
szałość, indolencja, zła wola (wybrać wg 
gustu, pozostałe skreślić) Mazowieckiego 

Pruszków. Manifestacja drogowa Pruszkowian będąca protestem przeciwko bezczynności władz 

wojewódzkich w utrzymaniu starych i budowie nowych dróg, została zamknięta zanim się na do-

bre rozpoczęła. Policja, mimo wcześniej wydanej zgody, zabroniła kontynuowania protestu.(!)

Zdławiona manifestacja  

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

DOÂWIADCZENI SPECJALIÂCI
NOWOCZESNE APARATY
CERTYFIKAT PTU
KRÓTKIE TERMINY

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25
PRUSZKÓW, UL. DRZYMAŁY 19/21 IV PI¢TRO (WINDA)

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!

litej (1,95 proc.), Libertas (1,14 proc.), UPR 
(1,10 proc.), PPP (0,7 proc.), a także Polska 
Partia Socjalistyczna (0,02 proc.) i Naprzód 
Polsko- Piast (0,02 proc.). Zgodnie z obo-
wiązującą ordynacją wyborczą kandydaci 
z tych komitetów nie przekroczyli 5% pro-
gu wyborczego i do Parlamentu Europej-
skiego nie weszli.
 Największy wynik w skali kraju - po-
nad 393 tys. – osiągnął  Jerzy Buzek (PO) 
w okręgu śląskim, drugi Zbigniew Ziobro 
(PiS) - okręg małopolsko-świętokrzyski 
z wynikiem ponad 335 tys. głosów, a trze-
ci startująca w okręgu warszawskim Danu-
ta Huebner (PO), na którą zagłosowało po-
nad 311 tys. wyborców. 
 Najsłabszy (5610 głosów) wynik pre-
miowany mandatem eurodeputowanego 
osiągnął startujący w okręgu małopolsko-
świętokrzyskim Jacek Włosowicz (PiS).
 W naszym okręgu wyborczym Warsza-
wa1 najlepsze wyniki osiągnęła Platforma 
Obywatelska 52,53% i trzy mandaty, Pra-
wo i Sprawiedliwość 23,79% i jeden man-
dat, oraz koalicja SLD Unia Pracy 10,25% 
i jeden mandat. 
 Pozostałe ugrupowania osiągnęły 
następujące wyniki: PR 4,33%, PdP-CL 
3,72%, PSL 2,77%, UPR 1,17%, Libertas 
0,73%, PPP 0,37%, Samoobrona 0,34% 
i progu wyborczego nie przekroczyły.
 Kandydaci, którzy otrzymali mandaty 
europosłów w naszym okręgu wyborczym 
zdobyli: 
Danuta Huebner - 311.018 głosów, Pa-
weł Zalewski - 51.529 głosów, Rafał Trza-
skowski - 25.178 głosów (wszyscy Plat-
forma Obywatelska), Michał Kamiński 
(Prawo i Sprawiedliwość) - 88.791 głosów 
i Wojciech Olejniczak (koalicja SLD-UP) - 
72.854 głosy. 
 Wyborcy swoje zrobili. Teraz czas na ich 
wybrańców. W najbliższej przyszłości prze-
konamy się czy wybór, którego dokonali-
śmy był trafny i właściwy, czy może zbyt 
łatwowiernie uwierzyliśmy w ich wyborcze 
hasła i obietnice. 

Uff ! Mamy to już za sobą. Poprzedni numer wydawaliśmy w przeddzień 
ciszy wyborczej, kiedy wszystko było jeszcze możliwe. Dziś wiemy już 
właściwie wszystko, albo prawie wszystko... Gratulujemy wygranym, 
współczujemy rozczarowanym. Tym ostatnim życzymy, by w następnych 
wyborach powiodło im się lepiej. Wszystkim, którzy wzięli w nich 
udział oddając głos na swoich przedstawicieli winszujemy obywatelskiej 
postawy. Tym zaś, którzy do urn nie poszli radzimy, by w przyszłości 
wykazali większe zainteresowanie i aktywność.

Bolo Skoczylas
REDAKTOR NACZELNY WPR
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Wydawca nie zwracają

Zarządu Dróg Wojewódzkich sprawiła, że 
większość planowanych inwestycji w dro-
gi wojewódzkie znajduje się w stanie per-
manentnego poślizgu czasowego. Ze spe-
cjalną uwagą podkreślić tu warto choćby 
problem słynnej już „Paszkowianki”, czy-
li drogi, która ma połączyć trasę katowic-
ką z autostradą A-2. Będzie ona stanowiła 
obwodnicę Pruszkowa dla ruchu tranzyto-
wego w stronę Warszawy. Autostrada doj-
dzie do Pruszkowa w roku 2012. Kiedy po-
łączy się z nią „Paszkowianka”, tego na ra-
zie nikt nie wie, bo… nie weszła jeszcze na-
wet w fazę poważnego projektowania. Co 
zatem się będzie działo w Pruszkowie po 
uruchomieniu A-2? Pewnie poranne kor-
ki będą sięgały aż do Grodziska.  Po prostu  
strach się bać!...

A może by wzorem krasnali…
 Trudno się więc dziwić społecznemu 
niezadowoleniu i protestom mieszkańców 
Pruszkowa przerażonych tą wizją. Pyta-
nie jednak, czy protest polegający na blo-
kowaniu ruchu na ruchliwym skrzyżowa-
niu jest najlepszą formą wyrażania tego 
niezadowolenia?  Nam wydaje się, że nie. 

Przecież na takiej blokadzie cierpią przede 
wszystkim stojący w gigantycznym korku 
kierowcy. Zatem protest, który ma im po-
móc, w rzeczywistości staje się dla nich ko-
lejną drogową katorgą ze skaczącą do ze-
nitu adrenaliną. Po cóż robić sobie z nich 
wrogów? Wymyślmy taką formułę prote-
stu, żebyśmy nie my ich zatrzymywali, ale 
żeby to oni sami przystawali chcąc się do 
nas przyłączyć!
 Jak to zrobić? Sięgnijmy pamięcią do 
niedalekiej w końcu przeszłości. Czyż nie 
mogą być dla nas inspiracją np. krasna-
le z „Pomarańczowej Alternatywy”?  Ich 
dowcipne, inteligentne happeningi ośmie-
szały komunistyczne władze i doprowa-
dzały je do białej gorączki. Jednocześnie 
zjednywały sobie powszechny aplauz spo-
łeczny. Iście szatańska perfekcja tego po-
mysłu tkwiła w tym, że ośmieszana wła-
dza nie miała „paragrafu” żeby z nimi wal-
czyć. A nic władzy bardziej nie denerwuje 
niż bezkarne naśmiewanie się z niej…
 Zamiast blokować skrzyżowania po-
szukajmy wiec naszego happeningowego 
pomysłu!

Olgierd Lewan

 drogowa

To co miało być fundamentem konstytu-
cyjnego ładu Polski, coraz bardziej przypo-
mina dziurawe sito, przez które publicz-
ne pieniądze trafi ają do rąk wąskiej gru-
py zainteresowanych. Gdy w Polsce licz-
ne samorządy działają na zasadach peł-
nej transparentności, zarządzane z zasto-
sowaniem certyfi katów jakości w tym sa-
mym czasie inne lokalne władze nie bez 
kozery nazywane są tu i  ówdzie przez 
obywateli układem, bądź bez skrępowa-
nia zorganizowanymi grupami przestęp-
czymi działającymi pod płaszczykiem 
ustawy o samorządzie terytorialnym.

Areszt, zatrzymanie, śledztwo
W prasie co rusz pojawiają się anonse po-
dobnej, zatrważającej treści:
„W  sobotę wrocławski sąd zdecydował 
o aresztowaniu Andrzeja P., wójta gminy 
Oleśnica.
 Ta decyzja to efekt wcześniejszej wi-
zyty w  urzędzie funkcjonariuszy Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego. Zda-
niem agentów i prokuratury, wójt i  jego 
współpracownicy brali udział w ustawia-
niu przetargów na zakup ziemi.” (Gazeta 
Wrocławska). „Łódzki sąd aresztował na 
trzy miesiące Waldemara M. prezydenta 
Piotrkowa Trybunalskiego” (Gazeta Wy-
borcza). 
„Byłego marszałka województwa łódzkie-
go zatrzymano wczoraj rano. Został prze-
wieziony do Łodzi do prokuratury, gdzie 
postawiono mu zarzut łapówkarstwa. Ła-
pówki - m.in. wycieczkę do Paryża, lap-
top, telefon komórkowy - miał brać w la-
tach 1999-2000, gdy sprawował funk-
cję marszałka województwa łódzkiego”. 
(www.gazeta.pl) „Były prezydent Opo-
la Piotr S. został zatrzymany w związku 
z podejrzeniami o korupcję - poinformo-
wał rzecznik opolskiej Prokuratury Okrę-
gowej („Wprost”). „Skazany starosta bro-
ni aresztowanego kolegi” („Gazeta Lubu-
ska”). Aresztowany za łapówki burmistrz 

Polkowic zza krat układa budżet gminy. 
(„Gazeta Wyborcza”).
 Wierzyć się nie chce! Jest ich tak wiele, 
że w zasadzie przywykliśmy do nich. Pra-
ca za seks, przetarg za łapówkę, działka 
za polityczne wsparcie, to nasza codzien-
ność. A jeszcze jakiś czas temu podobne 
prasowe anonse dotyczyły politycznego 
życia w całkiem innych krańcach świata. 
Wydawało się, że model „włoski” czy ty-
powy dla krajów przeżartych przez korup-
cję, nas nie dotyczy. Informacje zawarte 
w świetnej książce Roberto Saviano 

Gomorra 
– podróż po imperium kamorry (Czytel-
nik, Warszawa 2008), pokazują nam, że 
styk polityki, samorządu i  świata prze-
stępczego, to w Europie nie pierwszyzna. 
Już sama lektura jego książki pozbawia 
nas złudzeń:
 „Zlekceważono niebezpieczeństwo, 
nie doceniono miejscowych rodzin uzna-
jąc ich za tylko jeden z przejawów dege-
neracji peryferii, i w ten sposób Kampa-
nia stała się regionem o największej ilości 
gmin znajdujących się pod stałą kontrolą 
organów bezpieczeństwa z powodu infi l-
tracji przez mafi ę. Od 1991 roku do dzisiaj 
odwołano 71 władz gminnych w Kampa-
nii. Samej tylko prowincji Neapolu roz-
wiązano rady gminne w Pozzuoli, Quarto, 
Marano, Melito, Portici, Ottaviano, San 
Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesu-
viano, Terzigno, Calandarino, Sant’ anti-
mo, Tufi no, Crispano, Casamarciano, No-
la, Liveri, Boscoreale, Poggiomarino, Pom-
pei, Ercolano, Pimonte, Casoli di Napoli, 
Sant’ Antonio, Abate, Santa Maria la Cari-
ta, Torre Annunziata, Tore del Greco, Vo-
la., Brusciano, Acerra, Casoria, Pomiiglia-
no d’arco, Prattamaggiore. To bardzo du-
żo. O wiele więcej niż w innych regionach 
Włoch: na przykład na Sycylii rozwiąza-
no 44, w Kalabrii 34, a w Apulii tylko 7 rad 
gminnych. Tylko 9 gmin na 92 w prowin-
cji Neapol nigdy nie było administrowa-
nych przez narzucone z zewnątrz komisje, 

nie doświadczyło okresów stałego moni-
toringu i nadzwyczajnych kontroli. Klany 
decydowały o  planach zagospodarowa-
nia przestrzennego, miały swoich ludzi 
w miejscowych placówkach służby zdro-
wia; fi rmy należąc do klanów wykupywa-
ły tereny rolnicze na chwile przed prze-
kształceniem ich w działki budowlane, po 
czym stawiały na nich centra handlowe, 
organizowały festyny ludowe pod egidą 
gmin, monopolizowały sektor usług, od 
szkolnych stołówek, po sprzątanie obiek-
tów publicznych, od komunikacji po wy-
wóz śmieci”.
 Niestety, wystarczy prześledzić inter-
netowe fora, aby dowiedzieć się, że połu-
dniowy pas obrzeży Warszawy nie jest 
czysty jak łza. Samorząd stał się przed-
miotem działań służb specjalnych. Co 
z tego wyniknie? Kiedy przeczytamy ko-
lejny prasowy anons o aresztowaniu bądź 
akcie oskarżenia przeciw temu czy inne-
mu samorządowcowi? Cóż, wydaje się, że 
to wszystko tylko kwestia czasu. Dlacze-
go? Bo samorząd jest jak ryba, psuje się 
od głowy. Zgadnijcie Państwo, czy moż-
na w Polsce wydawać decyzje o pozwole-
niu na budowę niezgodne z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzenne-
go? Czy można rozdawać gminne grun-
ty? Czy można budować domy i warszta-
ty na gruntach do których nie ma się ja-
kiegokolwiek prawa? Czy prywatna spół-
ka może przejąć kontrolę nad budżetem 
gminy bądź miasta? Czy można zwalczać 
opozycję angażując do tego samorządo-
wych prawników? Czy podmiot gospo-
darczy poprzez kilkusettysięczne kwoty 
wyasygnowane na walkę polityczną może 
„wybrać sobie” lokalne władze? Czy nor-
mą jest wykorzystywanie byłych agentów 
służb specjalnych do inwigilacji funkcjo-
nariuszy publicznych? Mam dla Państwa 
złą nowinę. Na wszystkie powyższe pyta-
nia odpowiedź brzmi: TAK. Niestety. Je-
śli macie Państwo swoje własne spostrze-
żenia i przemyślenia, chętnie je poznamy. 
Zarówno te in plus jak i in minus.

Quo Vadis Samorządzie?
Piotr Iwicki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad prowadzi akcję „likwida-
cji absurdów drogowych”, czyli wery-
fi kację oznakowania dróg krajowych, 
redukcję liczby znaków oraz dostoso-
wanie organizacji ruchu do potrzeb 
związanych z  wyjazdami weekendo-

wymi i wakacyjnymi. Pierwszym eta-
pem było sprawdzenie dróg wyremon-
towanych oraz tych, na których jeszcze 
trwają modernizacje. Wyniki są zaska-
kujące. W całej Polsce należy wprowa-
dzić 378 zmian, z tego 13 na Mazow-
szu. Przykładowo: Zdaniem GDD-
KiA na "siódemce" na odcinku Radom 
- Warszawa przeprogramowania wy-
maga sygnalizacja świetlna. - Dotyczy 

to skrzyżowań w miejscowości Raszyn 
i Falenty. Chodzi o dostosowanie sy-
gnalizacji świetlnej do aktualnego na-
tężenia ruchu. Zastanawiamy się nad 
potrzebą wygenerowania lewoskrętu 
albo wydłużenia czasu trwania zielo-
nego światła dla jazdy na wprost - mó-
wi Małgorzata Tarnowska z warszaw-
skiego oddziału GDDKiA. Terminu 
zmian niestety nie podano.

Koniec korków w Raszynie?
Bogdan Marecki

 Protest pruszkowian skończył się zanim na dobre się rozpoczął.
 Może wypadałoby zmienić jego formę? [fot. BS]
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Komorów. Tysiąc mieszkańców 
Komorowa i Granicy wystąpiło do 
MSWiA z wnioskiem o utworzenie no-
wej gminy. Czy ta inicjatywa społecz-
na ma szansę powodzenia? 15 czerw-
ca w siedzibie Polskiej Agencji Praso-
wej dyskutowali o tym z dziennika-
rzami inicjatorzy pomysłu wspierani 
przez uznane autorytety w dziedzinie 
samorządu, ekonomii i zagospodaro-
wania przestrzennego.

W
Centrum Prasowym 
PAP w Warszawie zja-
wiło się kilkudziesię-
ciu dziennikarzy z kra-
jowych redakcji praso-

wych, radiowych i telewizyjnych. Odpo-
wiadając na ich pytania o przyczyny po-
wstania tej inicjatywy organizatorzy pod-
kreślali niejednorodny charakter obecnej 
Gminy Michałowice, skleconej dość przy-
padkowo przez reformę administracyjną 
z  podwarszawskich terenów pozamiej-
skich. Będąc jedną z największych i naj-
bogatszych gmin w województwie, skła-
da się ona z dwóch odrębnych funkcjo-
nalnie części. Zachodnia, komorowska 
ma charakter osadniczy, miejsko-ogrodo-
wy i w dużej części zabytkowy. Wschod-
nia zaś jest typowym wiejsko-podmiej-
skim obszarem przejmującym funkcje za-
plecza wielkiego miasta. Sprzeczne są in-
teresy mieszkańców obu tych obszarów.
- Gmina jest nie tylko jednostką admi-

nistracyjną, ale także obligatoryjnym 
związkiem mieszkańców zawiązanym 
dla zaspokajania ich wspólnych potrzeb 
i chronienia wspólnych interesów – mó-
wił współtwórca polskiej reformy samo-
rządowej, prof. Jerzy Regulski – Te potrze-
by i interesy mieszkańców są w tym przy-
padku na tyle różne, że obecna gmina ich 
nie spełnia i nie zabezpiecza.
 Znany ekonomista i b. minister fi nan-
sów, prof. Jerzy Osiatyński przekonywał, 
że  przeprowadzone analizy potwierdza-
ją zdolność obu nowych gmin do samo-
dzielnego funkcjonowania po ewentual-

Komorów. Czy powstanie nowa  

nym podziale. Obie, i Komorów, i Micha-
łowice, byłyby w stanie samodzielnie za-
spokajać wszystkie potrzeby mieszkań-
ców. Wzrosłaby też ich wewnętrzna spój-
ność społeczna, a każdej z nich łatwiej by 
było realizować oczekiwania swoich oby-
wateli. 
 - Jedną z głównych przyczyn inicja-
tywy podziału jest obawa Komorowian 
przed zagrożeniem utraty charakteru tra-
dycyjnego miasta-ogrodu – podkreślał 
prof. Jeremi Królikowski, kierownik Ka-
tedry Sztuki Krajobrazu SGGW – Obec-
na gmina poprzez tą rozbieżność intere-

9 czerwca , tradycyjnie już, w salach Hote-
lu „Victor” w Pruszkowie odbyło się kolejne 
spotkanie Stowarzyszenia Forum Gospodar-
cze Pruszkowa. 

Na sali zasiedli licznie przybyli członko-
wie Stowarzyszenia oraz zaproszeni go-
ście, wśród których nie zabrakło przedsta-
wicieli władz lokalnych, Starosty Prusz-
kowskiego Elżbiety Smolińskiej oraz wi-
ceprezydentów miasta Pruszkowa. Ze-
brani wysłuchali bardzo ciekawego wy-
kładu prof. Krzysztofa Obłója z Uniwer-
sytetu Warszawskiego pt. „Strategia fi r-
my w trzech odsłonach”.  Jak zwykle przy  
sesjach  Forum, i tym razem nie zabrakło 
atrakcji dodatkowych. Po wykładzie od-
była się aukcja dzieła sztuki na cel chary-
tatywny.  Wystawiony obraz wylicytował 
Sławomir Cendrowski, wiceprezes Firmy 
DAWIS. Przebił wcześniejsze oferty kwo-
tą 1,5 tys. zł, która zasili konto Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” na rzecz le-
czenia Bogusi London. Zwycięzca licyta-
cji otrzymał nagrodę specjalną ufundowa-
ną przez Raiff eisen Bank. Taką samą na-
grodę otrzymał również zwycięzca ogło-

szonego na miejscu konkursu na hasło an-
tykryzysowe. Za ułożenie dowcipnego ry-
mu: „Z kryzysu nauka wynika – pokonaj 
przeciwnika”  zdobył ją… wicestarosta Da-
riusz Kowalski.
 Zgodnie z tradycją tych spotkań wie-
czór zakończył się występem artystycz-
nym. Tym razem zebrani podziwiali zna-
nego satyryka, Tadeusza Drozdę, który 
najpierw własnoręcznie poprowadził licy-
tację, ale następnie dał kilkudziesięciomi-
nutowy popis swoich satyrycznych umie-
jętności. 
 Stowarzyszenie przedsiębiorców zie-
mi pruszkowskiej Forum Gospodarcze 
Pruszkowa skupia obecnie już ponad 60 
ludzi biznesu prowadzących działalność 
na terenie powiatu. Stanowi ono plat-
formę kontaktów i  wymiany doświad-
czeń dla przedsiębiorców. Spełnia też dla 
pruszkowskiego biznesu bardzo ważną 
rolę przedstawicielską wobec lokalnych 
władz samorządowych. Według informa-
cji prezesa stowarzyszenia Ryszarda Za-
charskiego, następnego spotkania Forum 
oczekiwać należy w okresie powakacyj-
nym.         [ol]

Forum Gospodarcze Pruszkowa bez kryzysu
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Pruszkowskie Las Vegas
W Pruszkowie, w mieście w którym rozrywek 
dla młodych i starszych jest jak na lekarstwo 
powstaje coraz więcej miejsc, które zamiast 
przyciągać ciekawym fi lmem czy koncertem 
przyciągają czymś zupełnie innym – łatwym 
pieniądzem, a raczej głupią nadzieją na łatwy 
pieniądz. Mowa tu o automatach do gry o ni-
skich wygranych tzw. „jednorękich bandy-
tach”. Automaty te spotkać można dosłownie 
wszędzie: przy dworcu, na stacji benzynowej, 
w barze, a nawet w sklepie spożywczym. Są 
kolorowe, wydają różne dziwne dźwięki, tyl-
ko po to, by przyciągnąć następnych graczy. 
Trzeba przyznać, że udaje się im świetnie, nie-
które z automatów potrafi ą w ciągu miesiąca 
zarobić nawet do 15 tysięcy złotych! 
 Spacerując wzdłuż głównej ulicy 
Pruszkowa (al. Wojska Polskiego) moż-
na naliczyć ok. 10 jednorękich bandy-
tów. Dodając do tego automaty z pozo-
stałych okolic naszego miasta otrzymu-
jemy niewiarygodny wynik... ponad 100 
maszyn do gry! Co sprawia, że tak wie-
le osób postanawia wstawić do swojego 
lokalu wielki, plastikowy gadżet? Aby się 
tego dowiedzieć udałem się łącznie do 
prawie 10 różnych „kasyn”. To, czego się 
dowiedziałem przerosło moje najśmiel-
sze oczekiwania. 
 Nieduże pomieszczenie, w środku pa-
nuje półmrok i kłębią się chmury dymu 
tytoniowego. Pod ścianą trzy automaty, 
do tego kilka krzeseł, biurko. To wszyst-
ko co znajduje się w jednym z pruszkow-
skich „kasyn”. Wokół każdego stanowi-
ska stoi po kilka osób, a jest to godzina 
13, środek tygodnia. Podaję się za osobę 

zainteresowaną wstawieniem do własne-
go pubu jednorękiego bandyty. Pytam 
pracownika jakie trzeba spełnić warun-
ki, by posiadać taką maszynę u siebie.
 - Nic nie trzeba płacić, to czysty zysk. 
Maszynę wstawiają Ci za darmo, to nic 
nie kosztuje – odpowiada podekscyto-
wany Marek, pracownik punktu. – A jak 
z  pieniędzmi? – Podpisujesz umowę, 
dzielisz się z nimi procentem od docho-
du. Na początku dostajesz 30-40% z zy-
sku maszyny. – Czyli opłaca się, można 
na tym zarobić? – pytam. Marek zaczy-
na się śmiać. – No jasne, że można. Kil-
ka, czasami kilkanaście tysięcy miesięcz-
nie, nigdy nie zdarzyło się żeby maszyna 
na siebie nie zarobiła.
 Jak widać dla właścicieli takich punk-
tów jest to czysty zysk. Zamawiają ma-
szynę, za którą nic nie płacą i jeszcze mie-
sięcznie wpada im do kieszeni po kilka-

naście tysięcy złotych. Im więcej maszyn 
w jednym punkcie, tym większe są za-
robki.
 Następnego dnia udaję się do bardziej 
cywilizowanego „kasyna”. Można tu ku-
pić coś do jedzenia, napić się kawy, piwa. 
W rogu stoją dwie maszyny. Rozpoczy-
nam rozmowę tak samo jak poprzednim 
razem. Tutaj zyski są dużo większe, śred-
nio maszyny „zarabiają” 30 tysięcy zło-
tych, co daje właścicielowi na czysto 12 
tysięcy miesięcznie! Czy to się opłaca? 
Odpowiedź jest jasna. 
– Spora część moich klientów przychodzi 
tu tylko dla maszyn, niewiele w Prusz-
kowie można robić wieczorami, to przy-
chodzą – bez ogródek mówi Jacek, wła-
ściciel lokalu. – Kto przeważnie gra au-
tomatach? – Nie ma reguły, są to starzy, 
młodzi, bogaci, biedni, kobiety, mężczyź-
ni, chociaż głównie mężczyźni. Wszyscy 

  gmina?
sów nie eliminuje należycie tego zagroże-
nia, a wręcz je potęguje. Używając obrazo-
wego porównania: jakie wspólne prioryte-
ty rozwojowe mogą mieć Kraków i Nowa 
Huta?
 Brak logiki obecnego układu admini-
stracyjnego Gminy Michałowice podkre-
ślała też Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków, Barbara Jezierska. Mieszkańcy rolni-
czej części gminy liczą na korzystną moż-
liwość wyprzedaży ziemi pod inwestycje 
i sprzeciwiają się postulowanemu przez 
Komorów ustanowieniu na terenie gminy 
Parku Kulturowego chroniącego zabytki 
i krajobraz przed zakusami deweloperów.
 - Istnieje w Polsce wyraźne zamazanie 
praw przysługujących właścicielom nieru-
chomości – dodał prof. Regulski – Właści-
ciele samochodów podlegają ogranicze-
niom zapisanym w Kodeksie Drogowym 
i nikogo to nie dziwi. Natomiast właścicie-
le nieruchomości przy braku miejscowego 
planu zagospodarowania, co jest u nas na-
gminne, mogą praktycznie wszystko. Nie 
tylko zabudować ją niezgodnie z miejsco-
wym charakterem, ale i np. wstrzymywać 
przez wiele lat ważne krajowe inwestycje 
drogowe.
 Organizatorzy przekazali dziennika-
rzom List Otwarty prof. Jerzego Osiatyń-
skiego przedstawiający racje przemawia-
jące za podziałem gminy i argumentują-
cy, że przyczyni się on do poprawy sytu-
acji mieszkańców w obu jej częściach  (List 
w całości przytaczamy na naszym portalu 
www.gazetawpr.pl)

Bogdan Marecki

Biuro sprzedaży: Warszawa, Al. Szucha 11a,   tel. (022) 629 23 44,   kom. (0) 600 026 960,   www.dor.pl

PARK ANIELIN - PRUSZKÓW 

ul. B. Prusa 10 (róg Miry Zimińskiej Sygietyńskiej) 

SPRZEDAŻ 
LUB 

WYNAJEM

w ofercie lokale 

grają. – Jakieś spektakularne wygrane? 
– Zdarzają się, czasami i po kilka tysięcy. 
Ale i tak maszyna nigdy nie jest na minu-
sie, tak jest zaprogramowana, gdyby wy-
grywali, to bym tego tutaj nie wstawiał, 
jasne? Jasne jak słońce, z dalszej rozmo-
wy dowiaduję się, że ludzie przegrywają 
wszystko to, co mają danego dnia w port-
felu, są i tacy co przegrywają wcześniej 
wzięte kredyty na samochód lub wyjazd.
 Kilka dni później będąc w okolicy lo-
kalu pana Marka postanawiam wejść 
tam jeszcze raz i porozmawiać tym ra-
zem z osobami grającymi na maszynach. 
Wchodząc do mini kasyna widzę to samo 
co poprzednio. 
– Trzeba jakoś odreagować po ciężkim 
dniu, trochę adrenaliny zawsze się przy-
da – mówi jeden z graczy. Drugi w tym 
czasie wkłada do automatu kolejny już 
banknot 100 złotowy. Przy innym stano-
wisku zauważam osobę, która była tutaj 
również podczas mojej poprzedniej wi-
zyty. Klnąc pod nosem nerwowo wrzu-
ca kolejne monety do automatu. – Pierw-
szy raz zagrałem jakieś pół roku temu, 
z dwóch dych zrobiłem wtedy ok. 900 zł, 
raz wygrałem to czemu niby teraz mam 
nie wygrać? – mówi poirytowany. 
 Gołym okiem widać, że jest to świet-
ny interes i dla fi rm zajmujących się dys-
trybucją maszyn, i właścicieli punktów 
z jednorękimi bandytami. Ogromne zy-
ski w skali roku zachęcają coraz większą 
rzeszę osób do wstawiania automatów 
do swoich pubów, czy nawet otwierania 
kolejnych małych kasyn. Jak to wpłynie 
na nasze miasto? Na pewno nie pozy-
tywnie, niby jest to jakiś rodzaj rozryw-
ki, ale chyba nie zastąpi zwykłego pójścia 
do kina, którego Pruszków nadal nie ma. 

Filip Szklarzewski
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Przedszkolny horror z happy endem?

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO 
DLA RODZEŃSTWA

ZAPRASZAMY DO NAS TRZY I CZTEROLATKI

TEL. 792-066-264 smyki@przedszkolesmyki.pl www.przedszkolesmyki.pl

OTWARCIE WRZESIEN 2009 --- KOMORÓW

P
isaliśmy w  poprzednim 
WPR o  dramacie rodzi-
ców ponad 500 dzieci nie-
przyjętych w tym roku do 
przedszkoli publicznych 
w Pruszkowie. Przedszkol-

ny horror nie dotyczy jedynie Pruszkowa, 
ale tu sytuacja jest najbardziej widoczna. 
W placówkach, w których decydowała ko-
lejność zgłoszeń, kolejki rodziców z poda-
niami o przyjęcie dziecka ustawiały się 
już wieczorem poprzedniego dnia. W in-
nych, gdzie są przyjmowane zapisy z wy-
przedzeniem na następne lata, doszło już 
do zapisywania dzieci do przedszkola… 
jeszcze przed ich urodzeniem (autentycz-
ne!). Patologia? Owszem, ale to nie rodzi-
ce ją tworzą…

Warto podglądać sąsiadów
Przyjrzeliśmy się jak wygląda sytuacja 
w naszym rejonie. W Piastowie 500 dzie-
ci znalazło miejsca w publicznych przed-
szkolach miejskich, a  100 następnych 
w przedszkolach niepublicznych. Nie do-
stało się 70 dzieci i  jest to liczba mniej-
sza niż w  ubiegłym roku (!). To wynik 
uruchomienia dwóch punktów przed-
szkolnych i wygospodarowania dodatko-
wych sal w  istniejących przedszkolach. 
W Brwinowie w trzech przedszkolach pu-
blicznych znalazło miejsce 240 dzieci, 
ale aż 190 chętnych nie przyjęto. Sytu-
ację ratuje pięć placówek niepublicznych. 
W niedużej Podkowie Leśnej istnieje tyl-
ko jedno przedszkole, do którego w tym 
roku nie dostało się jedynie 31 dzieci (ro-
dziców niepracujących). I  tu przycho-
dzą z pomocą prywatne placówki opie-
ki przedszkolnej. W gminie Michałowice 
w dwóch przedszkolach publicznych (Mi-
chałowice i Nowa Wieś) nie znalazło miej-
sca w sumie 120 dzieci 3-4-letnich. Ist-
nieje również pięć przedszkoli niepublicz-
nych (po dwa w  Komorowie i  Granicy) 
oraz dwa tzw. punkty przedszkolne. Naj-
gorsza jest sytuacja w samych Michałowi-
cach, gdzie nie przyjeto do przedszkola 80 
dzieci. Milanówek nie chce na razie dekla-
rować konkretnych liczb dzieci nieprzyję-
tych - jest w trakcie reorganizacji i rozbu-
dowy  miejskiego przedszkola, co jeszcze 
przed nowym rokiem szkolnym powin-
no zapewnić miejsce dodatkowym 50-60 
dzieciom. Na razie miejsc jest 240, a chęt-
nych ok. 100 więcej. W mieście działa też 
sześć placówek niepublicznych.  Grodzisk 
Mazowiecki posiada pięć przedszkoli pu-
blicznych dla 754 dzieci i następne pięć 
niepublicznych z ok. 200 miejscami. Do 
przedszkoli publicznych (po przeprowa-
dzonej weryfi kacji) nie dostało się 190 
dzieci. Miasto w tym roku prawie podwo-
iło ilość miejsc w punktach przedszkol-
nych, które przyjmą (w niepełnym wy-
miarze godzin) ok. 140 dzieci. Ogłoszony 
został przetarg na nowy budynek przed-
szkolny, który pozwoli przyjąć ok. 120 
dzieci więcej.

Nie taki diabeł… drogi
Oczywistą alternatywą, szczególnie dla 
lepiej zarabiających rodziców, są przed-
szkola niepubliczne. Wraz ze wzrostem 
odległości od Pruszkowa ich udział w za-
spokajaniu miejscowych potrzeb przed-
szkolnych rośnie. W Pruszkowie obok 14 
publicznych działają jedynie 3 niepublicz-
ne, w mniejszych miastach proporcje się 

wyrównują, a  czasami odwracają. Gro-
dzisk Mazowiecki, mimo miejskiego cha-
rakteru, ma tych przedszkoli tyle samo ile 
publicznych. Zauważalny jest spadek cen 
w miarę wzrostu odległości od Warszawy. 
Ten sam zakres przedszkolnych usług, 
który w centrum Warszawy potrafi  kosz-
tować do 2 tys. zł  miesięcznie (!), w Ur-
susie już „tylko” 1,6 tys., w Pruszkowie 1 
tys., a np. w Brwinowie… 850 zł
 - Robiliśmy rzetelną analizę kosztów 
w porównaniu z przedszkolami publicz-
nymi – mówi Justyna Mazurczak, właści-
cielka prywatnego przedszkola „Tuptuś” 
w Brwinowie – Co prawda nasza 850-zło-
towa opłata jest dwukrotnie wyższa od 
standardowej opłaty w placówkach miej-
skich, ale za to zapewniamy dziecku nie 
trzy, a pięć posiłków dziennie, a w opła-
tę wliczone jest pięć zajęć dodatkowych, 
w tym nauka angielskiego. Nasze dzieci są 
też znacznie wyżej ubezpieczone. Przy po-
równaniu dodatkowych kosztów i opłat, 
które rodzice muszą ponosić w przedszko-
lu publicznym na zajęcia, wyprawki, ko-
mitety rodzicielskie, itp. różnica ta spada 
do 100-200 złotych. Wielu rodziców uwa-
ża, że warto tyle dopłacić za dobrą opiekę, 
kameralne warunki i  indywidualne po-
dejście do dziecka w niewielkich grupach 
zajęciowych. Włącznie z możliwością so-
botnich dyżurów. Oczywiście mogę mó-

wić tylko za siebie – dodaje właścicielka 
„Tuptusia” – Bo wiem, że jest też wiele pla-
cówek prywatnych, które nie spełniając 
niezbędnych standardów i nie zapewnia-
jąc pełnej opieki, windują ceny do niebo-
tycznego poziomu. Radzę wiec rodzicom 
przed wyborem przedszkola najpierw do-
kładnie zapoznać się z jego ofertą i popy-
tać o opinie innych rodziców.
  Wydaje się, że nikt nie wymyślił tu jesz-
cze złotego środka. Zauważalne są jednak 
pewne próby szukania rozwiązań doraź-
nych, obliczonych na przetrwanie sytuacji. 
Najprostszym z tych rozwiązań jest ada-
ptowanie w działających placówkach tzw. 
sal ogólnych na pomieszczenia dla dodat-
kowych grup. Pomysł to o tyle słuszny, że 
po przejściu wyżowej fali łatwo będzie przy-
wrócić pierwotne funkcje tych pomiesz-
czeń. Kolejny stosowany zabieg, to otwie-
ranie przy istniejących przedszkolach (cza-
sami szkołach lub placówkach typu TPD) 
tzw. punktów przedszkolnych. Prowadzą 
one opiekę w niepełnym wymiarze godzin. 
Niemniej jako rozwiązania czasowe z pew-
nością przyczyniają się do przynajmniej czę-
ściowego rozładowania przedszkolnego tło-
ku. Warto też może, wzorem niektórych 
gmin, przyjrzeć się pod tym kątem obiek-
tom szkolnym. Jest wielce prawdopodob-
ne, że w niektórych z nich, wzorem „zeró-
wek”, dałoby się czasowo zlokalizować takie 

przedszkola (dla starszych grup przedszkol-
nych) w szkołach. Wydaje się również, że do-
datkowym pomysłem rozwiązania proble-
mu przedszkolnego w Pruszkowie (i nie tyl-
ko) byłoby bardziej powszechne otwieranie 
przedszkoli prywatnych. Ulokowanie dziec-
ka w takim przedszkolu jest pomysłem zde-
cydowanie lepszym, niż angażowanie indy-
widualnej opiekunki do dziecka. Koszt jest 

Region. Co mają zrobić rodzice dzieci nieprzyjętych w tym roku do przedszkoli? Zastanawiamy się wspólnie z czytelnikami. 
Podglądamy dobre rozwiazania…

co prawda podobny, ale oferta wychowaw-
cza i opiekuńcza przedszkola jest znacznie 
bogatsza.
 Prawdą jest, że ceny reguluje popyt, 
więc gdyby takich placówek było w mie-
ście więcej, ceny musiały by spadać. Bo 
obecny poziom 1000 zł  przy niezbyt im-
ponującej ofercie usług wielu rodziców 
odstrasza.  

Olgierd Lewan
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Prawie 100 osób startujących w 42 druży-
nach, wzięło udział rajdzie pieszo - rowe-
rowym. Jednym z najdzielniejszych uczest-
ników zabawy był pies Simba, który prawie 
30-kilometrową trasę pokonał na własnych 
nogach

Rajd zorganizowało Społeczne  Stowa-
rzyszenie „Forum Pruszków”. Łatwo nie, 
szczególnie, gdy kilka dni przez imprezą 
co dzień nad Pruszkowem rozciągały się 
ciemne deszczowe chmury. Ale w niedzie-
lę 7 czerwca, niespodziewanie.. przestało 

padać, a przed Pałacykiem Ślubów zaroiło 
się odzianymi w kaski, kamizelki rajdo-
wiczami, wśród których nieśmiało prze-
bijali się piechurzy. Niesprzyjająca aura 
nie zniechęciła też do wizyty prezydenta 
Pruszkowa Jan Starzyńskiego, który na 
rajd - jako gość - przyszedł wraz ze swo-
ją z żoną, ani straży miejskiej, która przed 
startem przypomniała uczestnikom za-
bawy o bezpiecznym poruszaniu się po 
drogach. Na szczęście większości uczest-
ników o podstawowych zasadach ruchu 
drogowego przypominać nie trzeba było, 

Pruszkowskie poruszenie

Działający przy Centrum Kultury w Gro-
dzisku Mazowieckim Grodziski Chór Bo-
gorya efektownie kończy dziewiąty już se-
zon swojej działalności. Na I Międzyna-
rodowym Festiwalu Chórów Młodzieżo-
wych "Ama La Musica", który odbył się 13 
czerwca 2009 r. w Środzie Wielkopolskiej, 
zespół pod dyrekcją Marcina Łukasza 
Mazura wywalczył 1. miejsce. W konkur-
sie wzięło udział 11 chórów jednorodnych 
i mieszanych, a jury pod przewodnictwem 
prof. Przemysława Pałki zdecydowało się 

odstąpić od planowanego wcześniej po-
dział na trzy kategorie i ocenić wszystkich 
uczestników w jednej grupie. 
Od początku działalności Grodziski Chór 
Bogorya dał już ponad 120 występów 
i zdobył prawie 30 nagród, wśród których 
znajdują się prestiżowe trofea z między-
narodowych konkursów w Bielsku-Białej, 
Kłajpedzie, Warszawie, Wiedniu i Zwic-
kau. W lipcu zespół weźmie udział w mię-
dzynarodowym młodzieżowym festiwalu 
muzycznym w Bratysławie.  [red]

Sukces Grodziskiego Chóru Bogorya

Jesteśmy pewni, że wyłącznie z powo-
du niesprzyjającej pogody II Ogólno-
polski Wyścig Rowerowy na Orientację 
“Waypointrace 2009” zajął dopiero dru-
gie miejsce w Polsce pod względem liczby 
startujących. Nie ulega jednak najmniej-
szej wątpliwości, że wyścig wyrobił sobie 
mocną pozycję wśród tego rodzaju im-
prez w naszym kraju i stał się oryginal-
ną wizytówką miasta. Dzięki “Waypoin-
trace” Pruszków stał się rozpoznawalny 
nie tylko wśród miłośników kolarstwa 
torowego, ale także pośród setek cykli-
stów, dla których obcowanie z przyro-
dą, zabytkami i pięknem Polski jest cza-
sem ważniejsze niż szybkość i liczba po-
konywanych kilometrów. Ponad ćwierć 
tysiąca zawodników, profesjonalistów 
i amatorów, jakich zobaczyliśmy na star-
cie udowodniło, że przygoda, szlachetna 
rywalizacja i sportowe emocje zaczyna-
ją się najczęściej tuż za progiem naszych 
domów. Możemy być dumni z naszego 
miasta!
 Wszyscy startujący w  swoich wy-
wiadach podkreślali szczególnie wysoki 
profesjonalizm organizacji i wymagają-
cy poziom sportowy (na starcie pojawi-
li się czołowi polscy zawodnicy). Ponadto 

w komentarzach zwracano uwagę na cie-
kawą trasę, świetną atmosferę oraz fan-
tastyczne nagrody. Do tego sukcesu przy-
czyniła się przede wszystkim inicjatywa 
społeczna “Alleypiast” reprezentowa-
na przez cyklistów z okolic Pruszkowa, 
Piastowa i Brwinowa, a w szczególności 
przez Magdalenę Lusę, Adama Wojcie-
chowskiego, Grzegorza Pacana, Toma-
sza Wasiaka i Mirosława Szczepańskie-
go. Ogromnego wsparcia udzielili wyści-
gowi także Prezydent Miasta Pruszkowa, 
pan Jan Starzyński wraz z pracownika-
mi Wydziału Promocji Miasta oraz funk-
cjonariuszami Straży Miejskiej. Oczywi-
ście wszystko nie mógłby się odbyć bez 
licznego grona sponsorów. Na ich wy-
mienienie jednak,  nie starczyłoby miej-
sca w tej relacji.  
 Wielu zawodników, z  którymi roz-
mawialiśmy, z emocjami wspomina ho-
norowy przejazd przez nasze miasto. 
Mieszkańcy, z sympatią i werwą dopin-
gowali peleton, który przejechał m.in. ul. 
B. Prusa, Kościelną, Hubala, Kopernika 
i Lipową. Wierzymy, że spontaniczność 
i serdeczność Pruszkowian sprawią, że 
w przyszłym roku znowu zostanie pobi-
ty rekord frekwencji. 

Waypointrace 2009 w gronie największych wyścigów na orientację w Polsce!

 Pora na wyniki. Niekwestionowanym 
zwycięzcą Waypointrace 2009 w katego-
rii PRO został zdobywając 12 waypoin-
tów z  czasem 4:23 godz. Tomasz Mi-
kulski z zespołu Santa Cruz. Wśród pań 
pierwsze miejsce zajęła już po raz drugi 
w historii Urszula Wojciechowska z te-
amu Sherpas. Na krótkim dystansie 
triumfował Tomasz Szymański (team: 
Leśne Dziadostwo) z czasem 2:03 godz, 
a niespełna 20 minut po nim na mecie 
FAN zameldowała się pierwsza z kobiet: 
Monika Mróz. 
 W Waypointrace 2009 wystartowa-
ło ponadto 11 drużyn rodzinnych (kate-
goria FAMILY). Wszystkich rywali z cza-
sem 1:34 pokonała rodzina startująca 
w zespole Shokubai z Warszawy. 
 Kompletne wyniki na stronie: www.
waypointrace.pl
 Zwycięzcom oraz wszystkim startu-
jącym składamy wielkie gratulacje! Po-
konanie nawet części wyścigu w  wa-
runkach jakie panowały na trasie by-
ło ogromnym osiągnięciem. Jedno jest 
pewne. Gorszej pogody niż na Waypoin-
trace 2009 już nie sposób sobie wyobra-
zić, dlatego na Waypointrace 2010 bę-
dzie tylko lepiej!                Zespół Waypoint

bo tutaj nikt z nikim się nie ścigał. Druży-
ny - niemal w każdej były dzieci - miały za 
zadanie dotrzeć jedynie do wyznaczonych 
wcześniej punktów na trasie (piesi ok. 10 
km, a rowerzyście niecałe 30 km), na któ-
rych rozdawane były ciekawe materiały 
o historii naszego miasta i okolic, przy-
gotowane przez Szymona Kucharskiego, 
z  Pruszkowskiego Towarzystwa Kultu-
ralno - Naukowego. Dzięki temu można 
było przeczytać pasjonująca historię ro-
dziny Hoserów, czy kościoła na Żbikowie 
i jego sławnego wikarego - ks. Jana Twar-
dowskiego. Na rowerzystów czekały do-
datkowe atrakcje m.in. zwiedzanie sta-
rego ewangelickiego cmentarza w Koszaj-
cu, wizyta u wielbłądów z cyrku Zalewski 
w Parzniewie czy na nekropolii w Brwi-
nowie. W tym ostatnim miejscu Koledzy 
ze Stowarzyszenia Projekt Brwinów opro-
wadzali rowerzystów po grobach sław-
nych mieszkańców, racząc ich ciekawymi 
opowieściami oraz specjalnie na tą okazję 
upieczonymi ciasteczkami!
Ale ci, którzy nie pojechali, czy nie poszli 
na rajd, też nie mogli narzekać. Do Stra-
ży Miejskiej, która Przed Pałacykiem Ślu-
bów znakowała rowery przed kradzieżą, 
ustawiały się kolejki. Chętnych nie bra-

kowało również do gadżetów przyniesio-
nych przez strażników, pysznych pącz-
ków ufundowanych przez Piekarnia Cu-
kiernia AK Otrębusy czy cukierków któ-
re sponsorowała fi rma Carletti.
Czy nie obyło się bez wpadek? Ależ skąd! 
W parku Mazowsze jedna z osób na punk-
cie miała zieloną kamizelkę, bo zapomnie-
liśmy dać jej pomarańczowej, choć zapew-
nialiśmy na starcie, że wszyscy ubrani są 
w ten sam sposób. Przy wyjeździe ze Żbi-
kowa, rowerzystów przywitała gigantycz-
na kałuża, a  jeden z  uczestników zgu-
bił się na trasie, bo jak mówił „dziewczy-

na” go źle pokierowała. Ile osób przewinę-
ło się przez całą imprezę? Kilkaset. Czy to 
dużo? Patrząc na to, że imprezę zorgani-
zowali amatorzy, było całkiem nieźle. Ma-
my nadzieje, że kolejne rajdy będą jeszcze 
lepsze, a sponsorów jeszcze więcej. Bo rajd 
nie odbyłby się gdyby nie pomoc (kolej-
ność przypadkowa), British School, gaze-
ta WPR, urząd miasta Pruszków, Carlet-
ti, Kawiarnia Kafka, Piekarnia Cukiernia 
AK Otrębusy, Straż Miejska, Policja oraz 
wymieniony już wcześniej Pan Prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński.

FP
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Norwedzy w Grodzisku w rocznicę 
otwarcia Centrum
26 czerwca (czwartek) w pierwszą rocz-
nicę otwarcia Grodziskiego Centrum 
Kultury odbędzie się koncert Norwe-
skiej Dętej Orkiestry Symfonicznej z 
Bergen.
Start godz. 20:00, 
Bilety: 15PLN, 
Miejsce: sala widowiskowa

MILANÓWEK

Salonik z Kulturą - wieczór kabaretowy

Milanowskie Centrum Kultury zapra-
sza 19 czerwca (piątek) na Salonik z 
Kulturą - Katarzyna Zygmont z Orkie-
strą Moralnego Niepokoju  oraz Recital 
Zbigniewa Zamachowskiego. Będzie to 
mieszanka tekstów satyrycznych oraz 
dynamicznych i nastrojowych piose-
nek napisanych przez wybitnych tek-
ściarzy Kabaretu Moralnego Niepoko-
ju. Gwiazdą spotkania będzie Zbigniew 
Zamachowski. Gospodarzem Saloniku 
z kulturą jest Antoni Muracki.
Start godz. 20:00,
Bilety: 20 i 30PLN

MICHAŁOWICE

Piknik Olimpijczyków
21 czerwca (niedziela) w Ośrodku Re-
habilitacji Olimpijczyków i Paraolim-

BRWINÓW

Sobótkowy wieczór przy ognisku
Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa za-
prasza 21 czerwca (niedziela) na „So-
bótkowy wieczór przy ognisku”. Gwa-
rantujemy niepowtarzalną, miłą at-
mosferę  oraz drobne niespodzian-
ki. Własne zaprowiantowanie mile wi-
dziane.
Start godz. 17:00, 
Miejsce: Grodzisk 57

Targ Przydasiów 
28 czerwca (niedziela) w Parku w Brwi-
nowie odbędzie się „Targ Przydasiów”. 
Jeżeli chcesz wymienić, kupić, sprze-
dać, podarować lub obejrzeć rzeczy, 
które dla jednych są już niepotrzebne, 
a dla innych mogą okazać się skarbem, 
to miejsce jest  właśnie dla Ciebie.
Start godz. 10:00 do 14:00

GRODZISK MAZOWIECKI

VI Szradziarskie Mistrzostwa 
Grodziska Mazowieckiego
Grodziskie Centrum Kultury zaprasza 
20 czerwca (sobota) wszystkich miło-
śników krzyżówek i rozrywek umysło-
wych na VI Szradziarskie Mistrzostwa 
Grodziska Mazowieckiego.
Start godz. 12.00 
Miejsce: sala lustrzana na parterze

GM HornSextet plays Clapton & Sting
Grodziskie Centrum Kultury zapra-
sza 24 czerwca (środa) na koncert GM 
HornSextet plays Clapton & Sting
Start godz. 20:00, 
Bilety: przedsprzedaż 20PLN, 
w dniu koncertu 25PLN

pijczyków odbędzie się Piknik. W pro-
gramie spotkania z Medalistami Olim-
pijskimi oraz liczne atrakcje i niespo-
dzianki.
Start godz. 12:00, 
Miejsce: ul. Kościuszki 5

NADARZYN

10 jubileusz Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury

W związku z obchodami 10-lecia ist-
nienia Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza: 
20 czerwca (sobota) na prezentację 
działalności NOK oraz wieczór kabare-
towy Artura Andrusa
21 czerwca (niedziela) na uroczysty 
koncert Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn 
pod dyr. Mirosława Chilmanowicza, 
gościnnie wystąpią Agnieszka Fatyga i 
Zbigniew Wodecki.
Start:  sobota - prezentacja godz. 15:00,  
wieczór kabaretowy godz. 20.00;  
niedziela - godz. 21.00, 
Wstęp wolny

PIASTÓW
Festyn, loteria i parada
Stowarzyszenie Możesz zaprasza 20 

czerwca (sobota) na festyn rodzinny, 
czyli Dzień Dziecka Bożego, który od-
będzie się na terenie parafi i p.w. Chry-
stusa Króla Wszechświata, przy ul. 
Ogińskiego 41. Zobaczycie jak wspa-
niale stworzony jest świat, a podarun-
ki i niespodzianki na pewno Was ucie-
szą! Wśród atrakcji w tym roku jest Pa-
rada Motocykli!
Wstęp wolny

PODKOWA LEŚNA

Zakończenie sezonu koncertowego z 
cyklu „Muzyczny Salon Podkowy”
CKIO w Podkowie Leśnej zaprasza 21 
czerwca (niedziela) na „OpeR-air” - ka-
meralny spektakl operowy - prapremie-
rowa inscenizacja osiemnastowiecznej 
serenady Johanna Adolfa Hasse „Mar-
c'Antonio  e  Cleopatra”.
Start godz. 17:00, 
Bilety 15 i 30PLN

Ultradycyjne Duo Tartanus – Wróblew-
ski
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w 
Stawisku zaprasza 21 czerwca (niedzie-
la) na koncert Ultradycyjne Duo Tarta-
nus – Wróblewski (Jan „Ptaszyn" Wró-
blewski i Paweł Tartanus). Po koncercie 
otwarcie wystawy malarstwa Katarzy-
ny Orthwein.
Start godz. 17:30, 
Bilety: 12PLN,
 Miejsce: Gołębia 1

Chopin w Kasynie - spotkanie dwu-
dzieste pierwsze
28 czerwca (niedziela) w CKIO odbę-
dzie się spotkanie z cyklu „Chopin w 
Kasynie” zorganizowane we współpra-

cy z Towarzystwem im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie.
Start godz. 16:00, 
Wstęp wolny

PRUSZKÓW

SDM w Pruszkowie 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Pruszkowie zaprasza 20 
czerwca (sobota) na koncert zespołu 
Stare Dobre Małżeństwo.
Start godz. 19:00, 
Bilety: 20 i 30PLN, 
Sprzedaż: Kraszewskiego 13, 
Miejsce: SDK, Hubala 5

informator kulturalny Milena Sołtysiak

 Organizatorów 
imprez prosimy 
o kontakt z redakcją:

Milena Sołtysiak
kontakt@gazetawpr.pl
tel. (022) 728 18 64
kom. (0) 666 505 705

Festyn archeologiczny „Na bursztynowym 
szlaku" jest imprezą o edukacyjno-kultural-
nym charakterze, skierowaną do dzieci ze 
szkół podstawowych. Jej celem jest przy-
bliżenie życia codziennego, jakie toczyło się 
na naszych ziemiach dwa tysiące lat temu, 
w okresie funkcjonowania szlaku handlowe-
go zwanego bursztynowym. Pragniemy też 
przybliżyć kulturę starożytnego Rzymu oraz 
kulturę ludów barbarzyńskich zamieszkują-
cych w owym czasie ziemie polskie.
 Poprzez formułę zamkniętego festynu 
zamierzamy przedstawić uczestnikom ży-
wą lekcję historii i archeologii. Chcemy, aby 
ten festyn był nieodłączną częścią arche-
ologii doświadczalnej, której zadaniem jest 
rekonstrukcja życia w minionych epokach.
 Motywem przewodnim imprezy jest 
historia kupców rzymskich, którzy wy-
ruszyli na wyprawę w  odległe, północ-
ne krainy, daleko poza granice imperium, 
aby zdobyć wysoko ceniony w ówczesnym 
Rzymie bursztyn. W trakcie podróży spo-
tykają się z kulturą materialną, zwyczaja-
mi i wierzeniami plemion określanych ja-
ko „barbarzyńskie”. Wraz z nimi wyrusza-
ją kartografowie, którzy przy okazji wypra-
wy sporządzają mapy nieznanych ziem, 

rzemieślnicy oraz grupa aktorów i muzy-
kantów, która umila im czas podczas po-
stojów.
 Uczestnicy będą poznawać różne sfery 
życia Rzymian i Barbarzyńców, rzemiosła, 
zajęcia domowe, przedmioty codziennego 
użytku. Między warsztatami planujemy 
organizację różnorodnych zajęć ruchowych 
oraz wizyty w namiocie wiedźmy i zielar-
ki, gdzie będzie można odpocząć, poczytać 
rzymskie mity i legendy, przygotować mik-
stury. Stałym elementem festynu będą za-
jęcia teatralne.
 Zaletą imprezy będzie udział pedago-
gów z Niemiec, którzy przyjadą w ramach 
stałej współpracy Muzeum z Mehrgene-
rationenehaus Linde z Kirchheim. Goście 
poprowadzą dodatkowe warsztaty i zajęcia, 
co umożliwi dzieciom bezpośredni kontakt 
z żywym językiem niemieckim.

DZIEŃ PIERWSZY 
PRZYBYCIE RZYMIAN DO WIOSKI BARBA-
RZYŃSKIEJ
Rzymianie przybywają do wioski Barba-
rzyńców. Następuje spotkanie Rzymian 
z  Barbarzyńcami. Rzymianie poszukują 
bursztynu i niewolników. Dzieci dowiedzą 

się o słynnej wyprawie ekwity po bursz-
tyn z czasów panowania Nerona, o zna-
czeniu „Bursztynowego szlaku” dla ówcze-
snej Europy a także o tym, co było przed-
miotem handlu między kupcami Rzymski-
mi a Barbarzyńcami. Przybliżony im zosta-
nie los niewolników i gladiatorów, poznają 
starożytne igrzyska, cyrk i teatr. Będą zgłę-
biać tajemnice „złota północy” w warszta-
cie bursztyniarza oraz uczestniczyć w an-
tycznych grach i  zabawach. Stałym ele-
mentem festynu będzie przygotowywa-
nie przez dzieci krótkiego przedstawienia 
teatralnego zawierającego elementy rzym-
skiej mitologii.

DZIEŃ DRUGI 
MAPA
Rzymscy kartografowie sporządzają ma-
pę i dokonują opisu nowo poznanej krainy.
Dzieci dowiedzą się, jak starożytni karto-
grafowie przygotowywali mapy. Zaznajo-
mią się z antycznymi opisami Barbaricum, 
usłyszą jak Rzymianie postrzegali świat 
barbarzyński, co ich zadziwiało, co budzi-
ło wstręt, a co przerażenie. Otrzymają za-
danie narysowania mapy i odnalezienia 
ukrytego skarbu na terenie obozu. Wiedź-
ma uczyć ich będzie rozpoznawania ziół 
i przyrządzania tajemniczych mikstur. 

DZIEŃ TRZECI 
UZBROJENIE, UBIÓR, FRYZURY
Rzymianie i  Barbarzyńcy demonstrują 
swoje ubiory, ozdoby, uzbrojenie. Uczest-
nicy będą mogli dowiedzieć się, w co ubie-
rali się i jak byli uzbrojeni wojownicy barba-
rzyńscy i rzymscy legioniści. Poznają tech-
niki walki, zwyczaje oraz musztrę Legioni-
sty i Barbarzyńcy. Ponadto, dzieci zobaczą 
różnice w wyglądzie, ubiorze i uczesaniu 
Rzymian i Barbarzyńców. Odbędzie się po-
kaz wytopu paciorków szklanych oraz wy-
rób paciorków z modeliny.

DZIEŃ CZWARTY
UCZTA
Rzymianie i  Barbarzyńcy przygotowują 
swoje kulinarne specjały. Dzieci będą po-
znawać sprzęt, produkty i potrawy charak-
terystyczne dla rzymskiej oraz barbarzyń-
skiej kuchni. Wspólnie przygotowany po-
siłek będzie degustowany podczas uczty, 
na koniec dnia. Ponadto, odbędą się zaję-
cia o muzyce i antycznych instrumentach.

DZIEŃ PIĄTY 
ŚWIAT BARBARZYŃCÓW
Kupcy rzymscy i ich towarzysze wyprawy 
poznają barbarzyńskie wierzenia. Dzieci 
wysłuchają opowieści o zwyczajach i ob-
rzędach Barbarzyńców. Odbędzie się po-
kaz walk wojowników oraz rytualne malo-
wanie twarzy. Każdy z uczestników przej-
dzie inicjację na wojownika lub amazonkę, 
poprzedzoną próbami sprawnościowymi. 
Oprócz tego, odbędzie się próba generalna 
przedstawienia.

DZIEŃ SZÓSTY
RZYMIANIE I BARBARZYŃCY
W sobotę odbędzie się impreza otwarta, 
w której oprócz dzieci wezmą udział rodzi-

ce, zaproszeni goście oraz wszyscy zaintere-
sowani poznaniem świata Rzymian i Bar-
barzyńców. 
I. Część oficjalna, podziękowania, dyplomy
II. Prezentacja umiejętności (uczestnicy festy-
nu przedstawią przygotowaną inscenizację)
III. Prezentacje Legionistów
IV. Prezentacje Barbarzyńców
V. Rekonstrukcja bitwy Rzymian z Germa-
nami w Lesie Teutoburskim 
VI. Targ niewolników – inscenizacja
VII. Scenki rodzajowe – inscenizacje Bar-
barzyńców
VIII. Kramy - zaproszeni wykonawcy będą 
prowadzić pokazy na swoich stanowiskach 
(Bursztyniarz, Kuchnia rzymska, Kuchnia 
barbarzyńska, Makijaż antyczny,
Gry antyczne, Mozaika rzymska, Antycz-
ne instrumenty, Obóz Legionistów, Obo-
zowisko wojowników barbarzyńskich, Ku-
piec rzymski)
IX. Stanowiska gastronomiczne.

Festyn dofi nansowano ze środków:
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego 
Patronat nad imprezą objęła Gazeta WPR.

Drugie pruszkowskie warsztaty artystyczno-historyczne „Na bursztynowym szlaku”

Bezpłatne warsztaty dziennikarskie dla młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Warsztaty odbędą się jednorazowo, czas trwania: 4 godziny. Popro-
wadzą je doświadczeni dziennikarze oraz ludzie pracujący w me-
diach, redaktorzy, wydawcy i inni. Celem warsztatów jest pokaza-
nie najistotniejszych aspektów pracy dziennikarskiej: rzetelności, 
warsztatu, etyki.
Zainteresowanych udziałem zapraszamy! 
Zgłoszenia i zapisy w siedzibie MOK

Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego w Pruszkowie
Ul. M. Zimińskiej-Sygitynskiej 5;   20 lipca godz. 10.00
www.mok.pruszkow.pl e-mail: sekretariat@mok.pruszków.pl 
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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

W gorącym, przedwakacyjnym okresie 
postanowiliśmy udać się do Powiatowe-
go Rzecznika Konsumenta w Pruszkowie, 
żeby przypomnieć sobie o konsumenckich 
prawach jakie nam przysługują przy zaku-
pie oferty turystycznej w biurach podróży. 
Co roku przecież słychać o wpadkach nie-
których niesolidnych organizatorów, które 
potrafi ą zamienić wymarzony urlop w pa-
smo wakacyjnej udręki.
 - Sezon urlopowy, to jeden z tych okre-
sów kiedy nasza pomoc obywatelom przy-
daje się szczególnie – mówi nam prusz-
kowski Rzecznik, Michał Wałachowski 
– Niestety wielu organizatorów turysty-
ki usiłuje na tym konkurencyjnym rynku 
zdobyć klientów sprzedając im marzenia 
nie do końca mające pokrycie w rzeczywi-
stości. Często obiecywany hotel nad mo-
rzem okazuje się być w miejscowości nad-
morskiej, ale kilometr od morza, a „pokój 
z widokiem” daje szeroki wgląd na hotelo-
we podwórko i śmietnik. Nagminne nie-
stety jest takie konstruowanie umów tu-
rystycznych, by klientowi sprzedać ma-
rzenie o  wspaniałym urlopie zapisane 
w ofercie i umowie bardzo niekonkretnie. 
Oczywiście po to, by ograniczyć ewentu-
alne jego reklamacje i roszczenia w sytu-
acji, gdy okazuje się, że wizje wspaniałe-
go wypoczynku roztoczone przy zakupie 
przez agenta turystycznego, nie wytrzy-

mują zderzenia z rzeczywistością. Dlate-
go pierwszy apel i przestroga: czytajmy 
dokładnie umowy i domagajmy się, żeby 
wszystkie zalety, którymi nęci nas oferta, 
były w tej umowie zapisane.
 Oczywiście rola Powiatowego Rzecz-
nika Konsumenta sięga daleko poza 
udzielenie urlopowych porad i ostrzeżeń. 
Jego zadaniem jest pomoc, także w zakre-
sie porady prawnej, we wszystkich spra-
wach związanych z  naruszeniem praw 
i interesów klienta przez fi rmy, tak han-
dlowe, jak i usługowe. Przestrzega przed 
nieuczciwymi praktykami stosowany-
mi przez niektórych sprzedawców i po-
maga z takimi praktykami walczyć. Bie-
rze w obronę poszkodowanych klientów 
pomagając im w dochodzeniu słusznych 
praw, a także należnych im odszkodowań.
 Biuro Powiatowego Rzecznika Kon-
sumenta w Pruszkowie mieści się przy ul 
Drzymały 19/21 (budynek przychodni le-
karskiej), pok.  212, II piętro.
Przyjmuje interesantów: poniedz. w godz. 
11-17 wtor.-piąt. w  godz. 11-15 (środa: 
dzień bez przyjęć interesantów). 
Tel: 22 738 1450, Fax: 22 728 9247,   e-ma-
il: m.walachowski@powiat.pruszkow.pl
 Warto również zapoznać się z “Porad-
nikiem Konsumenta” zamieszczonym na 
internetowej stronie www.powiat.prusz-
kow.pl

Urlopowe porady Rzecznika

• Przy wyborze biura podróży należy: 

- mieć świadomość, że większość biur podróży sprzedaje nie tylko oferty własne, 
ale jest agentem innych organizatorów wyjazdów turystycznych; warto i o orga-
nizatorze, i o sprzedawcy poczytać na forach internetowych, popytać znajomych,
- sprawdzić, czy biuro turystyczne-organizator znajduje się w Ewidencji Organiza-
torów Turystyki (sprawdzić można np. poprzez link ze strony Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki),
- sprawdzić, czy biuro jest ubezpieczone,
- można zadzwonić do marszałka województwa, czy nie toczy się jakaś kontrola 
biura i jakie są jej ustalenia.

• Przy wyborze oferty i zawieraniu umowy:

- dokładnie czytać informacje zawarte w katalogu i umowie, nawet te drobnym 
drukiem,
- sprawdzić, jakie świadczenia wchodzą w zakres usługi, ile jest dziennie posiłków, 
ile noclegów, czy transport jest w cenie, itd.
- sprawdzić w umowie, co obejmuje ubezpieczenie, a co jest z niego wyłączone,
- zorientować się, czy informacje, o których zapewnia nas handlowiec, znajdują 
się w umowie np. odległość hotelu od plaży, czy w pokojach jest klimatyzacja itd.
- jeżeli zależy nam na jakimś konkretnym uzgodnieniu oferty (np. pokój z wido-
kiem na morze) trzeba zadbać, aby to uzgodnienie było nie tylko zapewnieniem 
ustnym agenta handlowego, ale by znalazło się w umowie (jeśli tego nie będzie 
trudno później dochodzić swoich praw)

• Kiedy coś jest nie tak:

- należy bezzwłocznie złożyć reklamację na piśmie na niewłaściwą usługę, jeszcze 
będąc na miejscu wypoczynku, ewentualnie zaraz po powrocie,
- zadbać, aby pracownik biura np. rezydent potwierdził przyjęcie reklamacji, lub 
wręcz potwierdził nasze uwagi, co do niewłaściwej usługi,
- zbierać rachunki i inne dowody świadczące o niewłaściwej usłudze np. zrobić zdję-
cia, wziąć oświadczenia innych uczestników itp.,
- jeżeli organizator nie odpowie na reklamację w przeciągu 30 dni od zakończe-
nia imprezy, lub od dnia złożenia reklamacji po powrocie, uważa się, że uznał ją 
za uzasadnioną,

• Pamiętaj:

- jeśli organizator zmienia istotne warunki umowy po jej zawarciu można od umo-
wy odstąpić i zażądać zwrotu ceny oraz w niektórych sytuacjach wystąpić o od-
szkodowanie,
- organizator nie może podnieść ceny imprezy jeśli do rozpoczęcia imprezy jest 
mniej niż 20 dni,
- partnerem do jakichkolwiek rozmów w sprawie wypoczynku (do składania re-
klamacji, występowania z jakimś roszczeniem) jest organizator tego wypoczyn-
ku, a nie pośrednik czy agent turystyczny u którego najczęściej ofertę kupujemy - 
w umowie powinno być wyraźnie określone, kto jest organizatorem, jego siedziba 
i nr koncesji organizatora turystyki

Rzecznik Konsumenta jak dobra wróżka

Dnia 6 czerwca 2009 roku miała miejsce 
bardzo ważna dla nas uroczystość, któ-
ra była zwieńczeniem trzyletniej pracy. 
W dniu tym zakończyliśmy Kampanię Bo-
hater, trwającą trzy lata, tym samym przyj-
mując imię gen. Bolesława Wieniawy-Dłu-
goszowskiego. Patron nasz był adiutantem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, patrio-
tą słynącym z „poczucia humoru i hono-
ru”. Jednocześnie był wybitnie uzdolnio-
ny w wielu kierunkach: z zawodu lekarz, 
z zamiłowania żołnierz, poeta i rysownik. 
 
Przyjęcie imienia przez nasz Szczep po-
łączone było z poświęceniem Sztandaru 
Szczepu. Podczas uroczystej zbiórki miała 
miejsce msza św. w kościele św. Kazimie-
rza w Pruszkowie. 
 Matkami i Ojcami chrzestnymi Sztan-
daru zostali: 

- pani Elżbieta Smolińska – Starosta Po-
wiatu pruszkowskiego
- pan Jan Starzyński – prezydent Miasta 
Pruszkowa
- druhna hm. Elżbieta Pokropek – z-ca ko-
mendanta Chorągwi Stołecznej ZHP
- druhna Irena Horban – prezes Prusz-
kowskiego Towarzystwa Kulturalno-Nau-
kowego
- druh Andrzej Kurc – przedstawiciel Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
 Msza rozpoczęła się uroczystym prze-
marszem członków szczepu do wnętrza 
świątyni przy dźwiękach werbla. Po wspa-
niałym kazaniu proboszcza ks. Maria-
na Mikołajczyka nastąpiło poświęcenie 
i  przekazanie sztandaru członkom Ko-
mendy Szczepu. Na koniec mszy została 
odśpiewana Modlitwa Harcerska. 
 Dalsza część zbiórki odbyła się w dol-

nym kościele św. Kazimierza. Rozpoczę-
ła się prezentacją sztandaru i przedstawie-
niem jego legendy. Następną częścią naszej 
uroczystości było wbicie pamiątkowych 
gwoździ przez matki, ojców chrzestnych , 
przedstawiciela Hufca Pruszków i Komen-
dy Szczepu. Każdy z wbijających ofi arował 
nam prezent, m.in. książki i darmowy wy-
jazd na biwak do stanicy harcerskiej.
 Po części ofi cjalnej rozpoczęła się część 
artystyczna. Po odśpiewaniu pieśni Szcze-
pu pt. „Taki Kraj” na scenę wszedł gen. 
Wieniawa we „własnej osobie”. Odczyta-
ny został wiersz Wieniawy pt. „Ułańska 
jesień”, a ostatnią zwrotkę powiedział On 
sam. Prezentacja, która nastąpiła później 
polegała na przybliżeniu postaci naszego 
bohatera i porównaniu jej do naszego ży-
cia harcerskiego. Podczas całej części arty-
stycznej przewijały się harcerskie piosen-
ki. Uroczystość zakończyliśmy recytacją 
wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Przesła-
nie Pana Cogito”. Wiersz recytowały zuchy 
i harcerze, a nastrój dodatkowo wzbogaci-
liśmy podkładem muzycznym. Całość za-
kończyliśmy zawiązaniem symbolicznego 
kręgu i poczęstunkiem. 
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w tej uroczystości, za to , że 
wspólnie mogliśmy przeżywać tak ważne 
dla nas chwile. 

„Lecz gdyby mi kazały wyroki ponure
na ziemi się meldować, by drugi raz żyć
starą wraz z mundurem wdziałbym na sie-
bie skórę….” - B. Wieniawa-Długoszowski

29 maja, niemal dokładnie w dniu 20 rocz-
nicy odrodzonej Polskiej samorządności, 
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących w Pruszkowie, przy ul. Go-
mulińskiego 2  odbyło się Spotkanie Poko-
leń pod hasłem „Od żołnierzy Armii Kra-
jowej do ludzi Solidarności”. Młodzież ze 
szkół powiatu pruszkowskiego spotka-
ła się z kombatantami II wojny światowej 
i działaczami Ruchu Solidarnościowego, 
na wspólnej uroczystości upamiętniającej 
dwudziestolecie odrodzonej demokracji.
 
Spotkanie zorganizowane w ramach ogól-
nopolskiego projektu edukacyjnego „Opo-
wiem Ci o wolnej Polsce” wpisywało się 
w krajowe obchody Roku Polskiej Demo-
kracji. Ustanowiono go dla uczczenia dwu-
dziestolecia pierwszych powojennych wol-
nych wyborów i polskiej odrodzonej samo-
rządności. Halę sportową Zespołu Szkół 
wypełniła młodzież oraz jej goście: wete-
rani walk o wolność z Armii Krajowej oraz 
członkowie opozycji demokratycznej z cza-
sów Solidarności. Obecni byli także aktu-
alni posłowie na Sejm RP, przedstawiciele 
władz samorządowych powiatu oraz po-
szczególnych miast i gmin. Wśród gości ho-
norowych znalazła się p. Maria Stypułkow-
ska-Chojecka, pseudonim „Kama”- uczest-
niczka słynnego zamachu na hitlerowskie-
go „kata Warszawy”, Franza Kutscherę.
 - Dwadzieścia lat temu, 27 maja 1989 
roku weszła w życie Ustawa o Samorzą-
dach – mówiła Starosta Powiatu Prusz-
kowskiego, Elżbieta Smolińska otwierając 
uroczystość – Oznaczało to nową, wolną 
Polskę. Do dzisiaj odczuwamy ten głębo-
ki oddech, który wziął wtedy cały naród, 
bo otwierał się przed nami cały świat. (…) 
Dzisiaj mówimy żartem o tamtym okresie, 
że były to czasy słusznie minione. Idea ob-
chodów tej wspaniałej rocznicy, która naro-
dziła się w tej szkole, ma swoje podłoże. Ta 
szkoła, która istnieje już wiele lat, kształciła 
młodzież również w czasach komunizmu. 
A kształciła tę młodzież w takim duchu, 

który wyzwalał w niej pragnienie wolności. 
Właśnie stąd, z tej szkoły wyszli absolwen-
ci, którzy odegrali bardzo dużą rolę w ru-
chu solidarnościowym na terenie Pruszko-
wa, powiatu pruszkowskiego i całego wo-
jewództwa mazowieckiego. Tacy jak obec-
ny tu dziś znany działacz Solidarnościowy, 
pan Krzysztof Jaworski. Z tej szkoły wywo-
dzą się też znani absolwenci, którzy od lat 
aktywnie uczestniczą w życiu społecznym 
naszego miasta.
 Odczytano także listy okolicznościo-
we, które przekazali na ręce uczestników 
spotkania wielcy nieobecni uroczystości: 
ostatni Prezydent RP na Uchodźctwie, Ry-
szard Kaczorowski oraz Marszałek Sejmu 
RP, Bronisław Komorowski. Obaj, z przy-
czyn obiektywnych nie mogąc uczestni-
czyć w spotkaniu, przekazali wszystkim 
jego uczestnikom przesłanie głębokiej sa-
tysfakcji z tak dużego zaangażowania się 
pruszkowskiej młodzieży w obchody rocz-
nicowe. 
 Uczniowie przedstawili zebranym wy-
niki swojego docierania do źródeł histo-
rii najnowszej w ramach realizacji Projek-
tu „Opowiem Ci o  wolnej Polsce”. Efek-
tem kampanii były między innymi prowa-

dzone wcześniej wywiady z zaproszony-
mi na spotkanie kombatantami i działa-
czami podziemnej Solidarności. Pochwa-
lili się również realizacją Projektu „Młodzi 
Senatorowie”. Realia powojennych lat wal-
ki o demokrację przypomniał młodym lu-
dziom dr hab. Antoni Dudek z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, w  ramach krótkiej 
prelekcji historycznej. Mówił o dramacie 
polskiej wolności odzyskanej po II wojnie 
światowej „na niby” i o historii dochodze-
nia do prawdziwej demokracji. Apelował do 
młodzieży o świadome korzystanie z wol-
ności wywalczonej przez dziadów i ojców, 
poprzez m.in. uważne i aktywne nadzoro-
wanie pracy współczesnych polityków.
 Uroczystość stała się również okazją 
do wręczenia nagród laureatom prowadzo-
nych w szkołach konkursów związanych 
z obchodami dwudziestej rocznicy pierw-
szych wolnych wyborów w Polsce. Po spo-
tkaniu uczestnicy zwiedzili przygotowaną 
przez młodzież wystawę o polskiej historii 
najnowszej. Wśród licznych prezentowa-
nych tam eksponatów, oprócz konspira-
cyjnej prasy solidarnościowej, uwagę przy-
kuwał autentyczny nadajnik podziemnego 
Radia Solidarność.

„…Od żołnierzy Armii Krajowej do ludzi Solidarności…”

Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich ma imię i sztandar
Patronem harcerzy został Bolesław Wieniawa-Długoszowski
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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

Gmina Brwinów

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Pruszkowie informuje, że ustawą z  dnia 7 listopada 2008r. o  zmianie 
ustawy o  podatku od towarów i  usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1320) została 
dokonana  między innymi nowelizacja przepisów zawartych w  art.89a i  art. 89b ustawy z  dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U.  nr 54, poz. 535 ze zm. /. Od 1 grudnia 2008r. podatnicy mogą 
dokonać korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju 
w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. 
Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, gdy wierzytelność nie została 
uregulowana w  ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w  umowie lub na 
fakturze.

Z ulgi za „złe długi” podatnicy mogą korzystać po łącznym spełnieniu warunków wymienionych 
w art. 89a ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług :

1) dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonywana na rzecz podatnika, o  którym mowa 
w art.15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania 
upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2) wierzytelności zostały uprzednio wykazane w  deklaracji jako obrót opodatkowany i  podatek 
należny;

3) wierzyciel i  dłużnik na dzień dokonywania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako 
podatnicy VAT czynni;

4) wierzytelności nie zostały zbyte;
5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca 

roku, w którym została wystawiona;

6) wierzyciel zawiadomił dłużnika o  zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na 
wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.
        

Korekty podatku należnego podatnicy mogą dokonać w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 

14 dniowy termin do uregulowania należności, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel 
uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia wierzyciela o zamiarze skorygowania podatku 
należnego z  tytułu nieściągalnych wierzytelności. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez 

wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika ww. zawiadomienia.
Do deklaracji składanej  z korektą podatku należnego z tytułu „złych długów” podatnicy obowiązani są dołączyć 
zawiadomienie właściwego dla nich urzędu skarbowego o  wysokości kwoty korekty podatku należnego. 
Natomiast w  ciągu siedmiu dni od dnia dokonania korekty podatku należnego podatnicy są zobowiązani 
do zawiadomienia dłużnika o dokonanej czynności a kopię zawiadomienia przesłać do właściwego dla nich 

urzędu skarbowego.      W przypadku gdy po dokonaniu korekty podatku należnego z wyżej opisanego 
tytułu należność zostanie uregulowana w  jakiejkolwiek formie, podatnicy są obowiązani do zwiększenia 
podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana.  Powyższe dotyczy też 
przypadku częściowego uregulowania należności. 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) obwieszczam, że zosta-
ło wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Powia-
tu Pruszkowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3113W 
– ul. Pruszkowskiej w Raszynie od zjazdu z projektowanej trasy S-7, do 
skrzyżowania z drogą krajowa nr 7 – Al. Krakowską.
 
Inwestycja obejmuje następujące działki:
1) we wsi Raszyn 01 (obr. 13) działki nr ew.: 77/3, 61/2 (część działki), 
62(część działki), 63(część działki), 64(część działki), 94 (część działki), 
642/3, 642/2,
2) we wsi Nowe Grocholice (obr. 10) działki nr ew.: 22/26, 222/1 (część 
działki).

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami spra-
wy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8ºº÷18ºº, wtorek ÷ piątek 
8ºº÷16ºº, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszko-
wie; ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków, pokój nr 13 (IV piętro), tel.: 022 
738-14-32 

G
mina Brwinów oraz Mia-
sto Podkowa Leśna za-
prezentowały propozy-
cje na spędzenie waka-
cyjnego dnia. Utworzono 

specjalną turystyczno-kulturalną trasę 
pod nazwą „Szlak Muzealny na Piątkę 
z Plusem”. Projekt ten przewiduje moż-
liwość zwiedzenia pięciu najważniej-
szych obiektów muzealnych na terenie 
gminy i miasta w przeciągu pięciu go-
dzin, podróżując zabytkowym, londyń-
skim autobusem.
 Głównymi atrakcjami są trzy mu-
zea położone we wsi Otrębusy: Pry-
watne Muzeum Sztuki Ludowej prof. 
Mariana Pokropka, Muzeum Motory-
zacji i Techniki oraz Muzeum Państwo-
wego Zespołu Ludowego Pieśni i Tań-
ca „Mazowsze” oraz dworek „Zagroda” 
w Brwinowie i Muzeum im. Anny i Ja-
rosława Iwaszkiewiczów w  Stawisku, 
na terenie miasta-ogrodu Podkowy Le-
śnej.
 Inicjatorzy przedsięwzięcia po-
stanowili dodatkowo rozszerzyć tra-
sę o Kościół Ogród w Podkowie Leśnej 
oraz o nowo odrestaurowany pałacyk 
Kasyno, który również znajduje się na 
terenie miasta-ogrodu. To rozszerzenie 
jest właśnie tytułowym plusem.
 Gmina Brwinów oraz Miasto 
Ogród Podkowa Leśna to tereny bar-
dzo atrakcyjne turystycznie, nie tylko 
dzięki muzeom i zabytkom, które się 
tam znajdują, ale także dzięki blisko-
ści Warszawy (około 25 km) i łatwemu 
do niej dojazdowi. Podróż do Warsza-
wy koleją elektryczną PKP trwa około 
30 minut, a WKD około 40 minut.
 Tereny te leżą w malowniczej części 

Szlak Muzealny 
na Piątkę z Plusem

Mazowsza, która wielu zachwyca swo-
ją urodą, czystością wód i  nieskażo-
nym powietrzem. To dlatego Brwinów 
zyskał niegdyś status letniska, a Pod-
kowę wpisano do rejestru zabytków 

ze względu na niepowtarzalny układ 
urbanistyczny, zabudowę i zieleń mia-
sta – ogrodu. Jest więc ona miastem 
zabytkiem techniki – urbanistyki i ar-
chitektury. Letnisko Brwinów nadal 

zachowało piękną zieleń, zwłaszcza 
wokół starych willi.
 Gmina Brwinów i Miasto Podkowa 
Leśna w swojej wakacyjnej akcji przed-
stawiają unikalną formę spędzenia 

wolnego czasu.
 Inauguracja szlaku odbędzie się 
5 lipca. Kolejne terminy objazdów to 19 
lipca, 2, 16 i 30 sierpnia. Udział w im-
prezie jest bezpłatny.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz 

stronie internetowej urzędu został umieszczony 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do 

wydzierżawienia
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Ogłoszenia&Komunikaty

Dam pracę

Auto elektryka, mechanika 
w Piastowie 602 78 00 88 

AVON – szukam konsultantek tel. 
604 147 566 

Firma zatrudni osoby do prac 
ogólnobudowlanych z okolic 
Pruszkowa i Grodziska, wymagane 
prawo jazdy 022 758 50 49

Kucharz z doświadczeniem, 
pomoc kuchenna 
doświadczeniem, restauracja 
„Elita” w Otrębusach, 
tel. 605 554 891 

Praca na produkcji (Kraśnicza 
Wola k. Grodziska Maz.)
 22 713-81-97, 698-158-780, 
696-993-864

Zatrudnię fryzjera/rkę w Nowej Wsi 
600 062 858 

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. 
PRUSZKÓW I OKOLICE 
511 262 175 

Nieruchomości – wynajmę 

Mieszkanie 2 pokoje do wynajęcia w 
Nadarzynie 022 729 83 85

Posiadam do wynajęcia małe 
pomieszczenia magazynowe w 
Słominie, 700m od Al. Krakowskiej. 
Cena 20 zł /m2. tel. 695 15 10 55

Nieruchomości – sprzedam

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
„BILDEX”

 022 759 93 77

Podkowa Leśna- Żółwin
Domy 207 m2 
 608 459 175

Sprzedam dom w Bramkach koło 
Błonia 150 m2, działka 1700 m2, 
cena do uzgodnienia 601 266 806

Sprzedam działkę 15 500 m2 Milęcin 
w atrakcyjnym miejscu 601 266 806 

SPRZEDAM 36m2 do remontu 
165tys tel. 504-563-226  

Automoto - kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis 502 534 080 

Każde – gotówka 600 474 484

Kupie każde auto 606 164 444 

Kupię każde auto 504 940 490

Kupie każde auto do 95r. tel. 
609 815 800

Zdecydowanie każde auto 
721 003 500

Automoto – sprzedam

Części używane, sklep inter-
netowy, www.szrotkasacja.pl 

VW Polo 1.4 TDI z 2000 roku. 
ABS, Alufelgi, Centralny zamek z 
pilotem, skórzaną tapicerkę, fotele 
Recaro, elektrycznie regulowane 
szyby i lusterka, szyberdach, 
wspomaganie kierownicy, 4 x 
poduszka powietrzna, komplet 
kół zimowych, immobiliser, od 
prywatnej osoby, II właściciel. 
Tel. 603-259-450

Kupię

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

Antykwariat kupi dawne 
książki tel. 22 622 11 54 

Sprzedam

Drewno liściaste do kominka 
728 97 70 

Usługi

Anteny  montaż serwis 603 375 875 

BHP PPOŻ Szkolenia Doradztwo 
obsługa profesjonalnie 
600 321 347

Brukarstwo, układanie kostki 
brukowej 798 138 188 

Budowa domów jednorodzinnych 
605 377 805

Cement i kostka brukowa 
022 499 56 98 

SZYCIE ZASŁON 
I FIRAN

wzory katalogowe, 
solidnie, niedrogo
502-286-273

ul. Szkolna 7
Pruszków-Żbików

www.purterm.pl
SKUTECZNE DOCIEPLENIA:

- poddaszy
- strychów

- konstrukcji szkieletowych

Metodą natrysku pianki 
poliuretanowej

tel. (0) 604 489 255

TANIE UBEZPIECZENIA
OC   i   AC

SPECJALNA OFERTA DLA
MIESZKAŃCÓW POWIATU 

PRUSZKOWSKIEGO
Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 280

tel. 022 796 02 21, 501 361 571

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

Posadzki betonowe mixokretem 
606 755 069 

Projektowanie wnętrz, aranżacje, 
doradztwo. Architekt z 15 letnim 
doświadczeniem, tel 0-602-216-620

Remonty od A – Z 500 287 684 

Studnie wiercone 508 841 616

Transport – przeprowadzki 
514 236 106,  602 289 695, 
796 289 695 

Tynki z agregatu, tradycyjne i 
gipsowe tel. 515 930 719 

Układanie kostki brukowej 
660 336 695 

Układanie kostki brukowej, solidnie  
605 548 241

Układanie kostki brukowej i 
granitowej, 660 306 446 

Usługi ogrodnicze pełen 
zakres 696 039 978 

Usługi remontowo-bu-
dowlane od A-Z, solidnie, 
doświadczenie  791 735 888

Usługi stolarskie, montaż drzwi z 
wykończeniem, stolarka meblowa, 
wykończenie w drzewie, balustrady, 
schody. Sprzątanie obiektów. Faktura 
VAT. Tel. 607 658 877 

Wylewki agregatem 608577428.

Wylewki betonowe 600086995

Różne

Wynajem limuzyn Lincoln 791 917 299 

Docieplenia budynków, elewacje 
poddasza, zabudowy G-K, gładzie, 
gruntowne remonty, adaptacje 
obiektów 606 121 641 Faktury 

DOCIEPLENIA STYROPIANEM 
Z WŁASNYM MATERIAŁEM 
(STYRMAN, TERMOORGANIKA, 
CERESIT, KABE) CENY OD 75zł/
m2 790 290 396 

Domofony montaż serwis 603 375 875 

FIRMA REMONTOWO-
BUDOWLANA. TANIO, SZYBKO. 
WOLNE TERMINY 504 254 479

Gdy brakuje czasu na porządki 
Zadzwoń! 
516 022 093,  508 154 573
Sprzątamy biura, domy, 
mieszkania. Zapewniamy 
wysoki poziom wykonanej 
pracy

Glazura itp. 509 110 537 

Instalacje elektryczne w domach, 
mieszkaniach, ukł. paneli 
podłogowych. Solinie, uczciwie, 
VAT 607 659 561 

KOMINKI - projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. Tel. 
503 718 798 

Kostka brukowa, bogaty wybór – 
niskie ceny 607 302 639 

Kompleksowe układanie kostki 
brukowej tel. 515 930 719 
www.lewbruk.pl 

Krycie dachów  502 029 331 

Malowanie natryskiem, szybko, 
tanio, elewacje, mieszkania i inne 
powierzchnie 602 719 024 

Malowanie – solidnie 604 498 177

Naprawa zamków i stacyjek 
samochodowych 607 322 761

OGŁOSZENIA DROBNE W GAZECIE WPR
tel. (022) 728 18 64, kom. (0) 666 505 705, e-mail: ogloszenia@gazetawpr.pl

RATY
drzwi
okna

w wn rzn
z wn rzn an w a aniow

a ini dr wno da ow
ro o ki i r o rod zi ow

r zk w o i zki aw

Fryzjerstwo
w domu klienta

Baleyage od 65 zł!

Pruszków 
Piastów

Komorów

 tel. (0) 502 099 933

To miejsce czeka na 
Twoją reklamę. 

Tylko 

50 zł 
za jedną emisję

(0-22) 728 18 64
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PORADNIA SPECJALISTYCZNA

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25

Grodzisk: Rusza nowy parking 
na dwieście aut
W centrum Grodziska Mazowieckiego nie-
opodal stacji PKP przy ulicy Traugutta ru-
sza nowy parking. Pomieści dwieście aut. 
Będzie to parking całodobowy, monitoro-
wany i oświetlony. Pozwoli na rozładowanie 
problemu zatłoczonych miejsc postojowych 
w centrum miasta. Parking będzie niedale-
ko dworca, tak by mieszkańcy dojeżdżający 
do pracy do Warszawy mogli zostawić bez-
piecznie tam swój samochód, mówi bur-
mistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński. 
Dziś na parkingu trwają ostatnie przygoto-
wania do otwarcia. Od jutra zacznie przyj-
mować klientów. Parking jest bezpłatny. Te-
ren pod inwestycję dzierżawi gmina, należy 
do Skarbu Państwa.   [grodzisk.pl]

Ograniczenie w ruchu pociągów 
na linii WKD
Warszawska Kolej Dojazdowa w związku 
z remontem wiaduktu kolejowego, znajdu-
jącego się na odcinku między przystanka-
mi Warszawa Raków – Warszawa Aleje Je-
rozolimskie, od 1 lipca do 31 sierpnia wpro-
wadza znaczne zmiany w ruchu pociągów 
na linii WKD. Z uwagi na prace remontowe 
całkowicie zamknięty zostanie tor nr 2 (tor 
prowadzący w kierunku Warszawy) na od-
cinku Warszawa Raków – Warszawa Śród-
mieście. Wprowadzone zostaną zmiany 
w rozkładach jazdy pociągów oraz specjal-
nie ustalone relacje. Podróżni od 1 lipca bę-
dą podróżować na trasach:
- Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa 
Raków (ruch na tym odcinku będzie odby-
wać się wahadłowo)
- Warszawa Raków – Grodzisk Mazowiecki
- Warszawa Raków – Milanówek Grudów
Ponadto pociągi będą kursować na niektó-
rych odcinkach po torze niewłaściwym 
względem swojego kierunku jazdy. Więcej 
informacji oraz specjalny rozkład jazdy na 
www.wkd.com.pl [AS]

SKM fi nalizuje przetargi
Szybka Kolej Miejska wybrała już kon-
cern, który dostarczy cztery nowe skła-
dy do wzmocnienia linii Pruszków – Sule-
jówek Miłosna. Dostawcą będzie nowosą-
decki Newag. Ofi cjalnie dopiero 15 czerw-
ca ogłoszone zostanie rozstrzygnięcie prze-
targu, a wszystko przez 1 grosz. Okazało 
się bowiem, że w jednej z ofert przetargo-
wych komisja musiała poprawić niewielki 
błąd, który wiązał się z pisemnym poinfor-
mowaniem prawników fi rmy konkurencyj-
nej. Dokładniej chodziło o pomyłkę przy li-
czeniu wadium o nieszczęsny 1 grosz. SKM 
wyłoniła również 4 koncerny do II eta-
pu przetargu na 13 składów do obsługi li-
nii z lotniska Okęcie. Są to fi rmy Bombar-
dier, Newag, PESA i Stadler. W tym momen-
cie pojawia się jednak pytanie czy zakupio-
ny tabor będzie miał po czym jeździć, po-
nieważ Polskie Linie Kolejowe po raz kolej-
ny odłożyły termin zapoznania się oferta-
mi przetargowymi. Rzecznik PLK, Krzysz-
tof Łańcucki tłumaczył, że powodem prze-
sunięcia terminu jest protest Mostostalu 
Warszawa dotyczący warunków przetar-
gu. Pierwszy harmonogram przewidywał, 
że pasażerowie z Okęcia mieli jeździć do 
centrum już w 2005 roku! Za niedotrzyma-
nie terminu kolejarze obwiniają czeską fi r-
mę projektową Sudop. W styczniu tego ro-
ku Kazimierz Peryt, Dyrektor Zespołu Eu-
ro 2012 w PLK obiecywał, że początek bu-
dowy rozpocznie się w czerwcu. Niestety już 
wiadomo, że obietnice nie zostaną spełnio-
ne. Efektem opieszałości urzędników jest 
wzrost kosztów inwestycji. Szacunkowo ma 
on wynosić aż 500 mln zł. Należy przypo-
mnieć, że pierwsze ogniwo całej inwestycji 
jest już praktycznie gotowe. Mowa tu o pod-
ziemnej stacji kolejowej, obok terminali lot-
niskowych, będącej obecnie w stanie suro-
wym i bez torów. Kiedy ruszy budowa i kie-
dy będzie można dojechać na Okęcie pocią-
giem nie wiadomo.
 [AS]

Wąski i nierówny chodnik, dziurawa 
droga, brak parkingu, brak kanalizacji, 
zbyt duża ilość tandetnych budek przy 
jezdni - według mieszkańców ulicy He-
lenowskiej są to największe problemy, 
z którymi muszą borykać się każdego 
dnia wychodząc z domu.

– Nie raz widziałam jak ludzie potyka-
ją się o te dziury, tędy się nie da chodzić! 
– relacjonuje nam mieszkanka jednego 
z bloków na osiedlu. – Zgłaszaliśmy ten 
problem już parę lat temu do spółdziel-
ni. Spławili nas mówiąc, że to nie jest ich 
sprawa – dodaje.
 Ulica Helenowska jest w opłakanym 
stanie, a  chodniki wręcz nie nadają się 
do chodzenia. W dodatku to nie jedyny 
problem przechodniów. Często połowę 
przejścia zajmują zaparkowane samocho-
dy, przez co matki z wózkami robią sla-
lom, pchając je pomiędzy stojącymi i jadą-

Kajakiem na pocztę
Pruszków. Czy Helenowska zacznie przypominać normalną ulicę?

Gdybym nie widział osobiście zala-
nych łąk w Sękocinie Starym, to mógł-
bym poddać się sugestii, że w tej spra-
wie rzeczywistość materializuje się 
słynne od ostatniej kampanii samo-
rządowej hasłem „Nie bo nie”. 

Dwa razy na prośbę mieszkańców oglą-
dałem po deszczach łąki, po których 
przechodzi rów U5 za domami wsi Sęko-
cin Stary. Teren ten jest częściowo obję-
ty rozporządzeniem powołującym  War-
szawskiego Obszar Chronionego Krajo-
brazu. Widok jaki zobaczyłem wprawdzie 
cieszyć mógł oko każdego wędkarza, ale 
już właścicieli gruntów raczej nie. Teraz 
o faktach. Osiedle Spółki Dom i Ogród 
2000 od pewnego czasu noszące nazwę 
Sosnowa Dolina, wystąpiło o pozwolenie 
na przejście w ulicach 6 Sierpnia i Sęko-
cińską z kanalizacją odprowadzającą wo-
dy opadowe i ścieki oczyszczone ze swo-
jej oczyszczalni do rowu U5. Jakieś 3 – 5 
km kanalizacji w drogach gminnych i pry-
watnych. Właściciele gruntów, przez któ-
re te rury przechodzą i właściciele łąk na 
których jest rów U5 nic o decyzji nie wie-
dzieli. A powodem było to, że poprzez nie-
uprawnione zwiększenie ich liczby (stron 
postępowania administracyjnego) do po-
nad 25, wykorzystano przepis pozwalają-
cy nie informować ich listem poleconym 

a jedynie … poprzez wywieszenie na tabli-
cy w Urzędzie Gminy. Nie muszę mówić, 
że na tej, która jest na drugim piętrze naj-
dalej po lewej stronie. Taka 

Urzędnicza siurpryza  
Każda akcja tworzy reakcję. Dobrym po-
twierdzeniem jest uderzenie głową w mur. 
Akcja – siła uderzenia. Reakcja – guz na 
czole. To dla tych, którzy chcą sprawdzić 
prawa fizyki. W  wypadku zrzutu wo-
dy doszło właśnie do takiej reakcji. Wła-
ściciele gruntów odwołali się od kluczo-
wej w tej sprawie decyzji zezwalającej na 
zrzut wody do rowu U5. I … po kilku mie-
siącach, przerzucaniu odwołania co raz do 
innej instytucji ….. wygrali. Sprawa wra-
ca do ponownego rozpatrzenia. Ale ta de-
cyzja ma oprócz pozwolenia na zrzut wo-
dy dalekosiężne konsekwencje. Na tej de-
cyzji zostało wydane pozwolenie na budo-
wę kanalizacji i … pozwolenie na budowę 
osiedla. Jeżeli nowe rozstrzygnięcie bę-
dzie negatywne? Co z uwagi na fakt na-
ruszenia merytorycznego jednego z za-
pisów rozporządzenia o Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu nie jest 
niemożliwe. Czy inwestycja, która miała 
kilkuletnie problemy stanie znowu? Fir-
ma budująca osiedle do listy osób, które 
może uznawać za osoby raczej nieprzy-
chylne tej inwestycji: radni z poprzedniej 

kadencji, byli wójtowie, mieszkańcy, któ-
rych ma uszczęśliwiać codzienny wyjazd 
i wjazd 6 – metrową drogą ok. 600 samo-
chodów powinna „dopisać” właścicieli łąk 
i kawałka drogi. Z punktu widzenia wła-
ścicieli gruntów sękocińskich łąk to suk-
ces. Dla tych, którzy od lat w tej inwesty-
cji widzą zagrożenie dla tej części gminy, 
potwierdzenie obaw. A ja mam przy okazji 
tej sprawy kilka pytań. Czy można inwe-
stować w naszej gminie bez takich „kwiat-
ków”? Czy sprawa tego zrzutu, gdzie in-
dziej podnoszenia bez pozwolenia o 150 
cm gruntów, budowania w środku osiedla 
anteny dla telefonii komórkowej, likwido-
wania melioracji, wysypywania setek ton 
gruzu na pola, nielegalnego wydobywania 
żwiru i kilkudziesięciu innych „numerów” 
robionych na oczach gminnych urzędni-
ków ze Szkolnej 2a, musi bulwersować 
mieszkańców i  powodować zatrudnianie 
rzeszy prawników do egzekwowania swo-
ich praw przez mieszkańców? Czy władza 
musi walczyć z mieszkańcami? Czy też ra-
czej odwrotnie, powinna im służyć?

Po pierwsze konsultacje
Nie szukam całej winy po stronie inwe-
storów stojących za podanymi przykłada-
mi. Duża część winy za obecny stan rze-
czy spoczywa na urzędzie gminy i wój-
tach. Zamiast jako samorząd konsulto-

wać trudne sprawy szukają „haczyków” 
w  prawie do puszczania kontrowersyj-
nych działań. Zamiast świecić przykła-
dem sami realizują inwestycje na zgłosze-
nia, lub „na wydrę”. Zamiast ścigać za wy-
sypywanie w naszej gminie gruntów z bu-
dów, czy wręcz gruzu, codziennie obojęt-
nie przejeżdżają obok wysypisk. Tych „za-
miast” jest bez liku. Skutkiem ich liczby 
są co raz to nowe awantury z mieszkańca-
mi. Urząd czasami przypomina oblężoną 
twierdzę przez swoich własnych obywate-
li. Tak nie można planować rozwoju Gmi-
ny Raszyn. Osiedla takie jak w Słominie 
są potrzebne naszej gminie. Pomysł na to, 
aby w zamian za zerową rentę planistycz-
ną inwestor sam myślał o drogach, kana-
lizacji, wodociągu, był dobry na tamte cza-
sy. Teraz każde „majstrowanie” przy jego 
zmianie będzie skutkowało niepotrzebny-
mi społecznymi niepokojami i wspomnia-
ną wyżej reakcją.  W mojej opinii tylko po-
przez konsultacje z mieszkańcami i to bar-
dzo rzetelne będzie można takie proble-
my jak ten nieszczęsny zrzut wody z osie-
dla Sosnowa Dolina pokonywać. A jeżeli 
jacyś ważni urzędnicy sądzą, że zamiast 
społecznej dyskusji znajdą jakiś przepiso-
wy „haczyk” to mogą się grubo pomylić. 
Zwłaszcza w czasie przyszłorocznych wy-
borów samorządowych.
Jacek Wiśniewski

cymi pojazdami. 
 Auta zostawiane są w ten sposób, po-
nieważ mieszkańcy bloków nie mają miej-
sca na zaparkowanie swoich pojazdów. – 
Obiecywali, że poszerzą chodnik o 2 me-
try od strony Szkoły Podstawowej nr 2, 
do dzisiaj nic nie zostało zrobione – mó-
wi zbulwersowana pani Anna, mieszkan-
ka pobliskiego bloku.
 Zamiast porządnych miejsc parkin-
gowych w pobliżu szkoły powstają niko-
mu niepotrzebne budki handlowe, któ-
re tylko szpecą krajobraz okolicy. – Czu-
ję się jakbym był na jakimś tureckim tar-
gu idąc tą ulicą – mówi nam jeden z prze-
chodniów. 
I tak, mimo że są dwa „chodniki” miesz-
kańcy zmuszeni są chodzić po ulicy. Je-
den o szerokości ok. metra pełni funkcję 
parkingu, na drugim zaś większości płyt 
chodnikowych po prostu nie ma. 
 Największym jednak problemem uli-

cy Helenowskiej jest brak odwodnienia. 
Znajdujące się na jezdni kratki, mają od-
prowadzać wodę z opadów, lecz są one je-
dynie położone na asfalcie...
  – Kiedy mocniej popada nie ma szans 
dostania się na pocztę czy do piekarni, ca-
ła ulica jest zalana! – mówią zrozpacze-
ni mieszkańcy osiedla. – Co kilka godzin 
przyjeżdża wóz strażacki i zabiera wodę, 

jaki to sens?! Już dawno za te pieniądze 
zrobiliby porządną ulicę. 
 Jak długo mieszkańcy bloków przy 
Helenowskiej będą czekać na gruntowny 
remont ulicy? Niestety nie wiadomo. Ma-
my jednak nadzieję, że po naszej infor-
macji osoby odpowiedzialne za stan ulicy 
wreszcie się obudzą i przypomną o wła-
snych obowiązkach.         [FS]

Sosnowa Dolina zrzuca wodę
Gmina Raszyn. Dlaczego zalewane są łaki w Sękocinie Dolnym?
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Gdzie dwóch się bije...
Sukces zawodników Bogorii Grodzisk Mazowiecki
Tenis stołowy. Debiutancki sezon Bo-
gorii - Grodzisk Mazowiecki w naj-
bardziej prestiżowych rozgrywkach 
tenisa stołowego w  Europie przy-
niósł wielki sukces. Grodzisk stał się 
znaczącym punktem na tenisowej 
mapie Starego Kontynentu, a o grę 
w Bogorii pytały słynne nazwiska 
europejskiego i  światowego ping-
ponga. Miejsce w czołowej „ósemce” 
europejskich rozgrywek 2008/2009 
stawia Bogorię w gronie najsilniej-
szych ekip tenisa stołowego w Eu-
ropie. 
 Indywidualnie, w  Lidze Mistrzów 
spośród reprezentantów Bogorii najlepiej 
wypadł Cheung Yuk, który z dwunastu 
pojedynków wygrał siedem a 50% sku-
teczności miał Wang Zeng Yi, triumfa-
tor pięciu z dziesięciu swoich gier.
 Na krajowej arenie Bogoria Grodzisk 
Mazowiecki praktycznie nie miała sobie 
równych. Zespół zakończył rundę zasad-
niczą na fotelu lidera ekstraklasy, pono-
sząc ledwie jedną porażkę w osiemnastu 
spotkaniach. W fazie playoff  pojedynki 
grodziszczan przysparzały więcej emo-
cji i dramaturgii. Podopieczni Tomasza 
Redzimskiego w  półfi nale w  rywali-
zacji do dwóch zwycięstw pokonali rze-
szowską Politechnikę 2-1, a w wielkim fi -
nale triumfowali 2-0 nad rewelacją play-
off ’ów, beniaminkiem z Gorzowa Wiel-
kopolskiego, wygrywając 3-1 na wyjeź-
dzie oraz 3-2 we własnej hali. 
 Na olbrzymie brawa zasługuje Wang 
Zeng Yi. „Wandżi” w  polskiej ekstra-
klasie przegrał jedynie dwie z dwudzie-
stu pięciu gier! Przez długi czas pozosta-
wał bez porażki, jednak najpierw prze-
grał w ostatniej kolejce rundy zasadni-

czej z Patrykiem Chojnowskim z Ostró-
dy, a potem w playoff  uległ Chińczykowi 
Tang Yu z GKS Gorzovii. Najwięcej po-
jedynków w minionym sezonie w lidze 
rozegrał Xu Wenliang. Chińczyk, repre-
zentujący klub spod Warszawy już trzeci 
rok, z aż dwudziestu dziewięciu gier wy-
grał osiemnaście, co dało mu 62% sku-
teczności. Bardzo dobry bilans miał rów-
nież Martin Olejnik. Ulubieniec gro-
dziskich kibiców rozstrzygnął na swoją 
korzyść dwanaście z szesnastu spotkań, 
mając 75% skuteczności. Udany rok jest 
też za Arturem Danielem. Popular-
ny „Lama” pierwszą rundę zakończył ze 
znakomitym bilansem 7-2, lecz później 
wiodło mu się ”w kratkę” i ostatecznie 
wygrał czternaście z dwudziestu trzech 
potyczek. 

 Zespół Bogorii Grodzisk Mazowiecki po zdobyciu złotego medalu w DMP. Od lewej: trener To-
masz Redzimski, Wang Zeng Yi, Artur Daniel, Xu Wenliang, Martin Olejnik oraz Dariusz Szuma-
cher, prezes Bogorii. [Fot. bogoriagrodzisk.pl]

 Sezon 2008/2009 miał jeszcze inny 
pozytywny wydźwięk dla grodziskiego 
zespołu. W rozgrywanych w Ostródzie 
indywidualnych mistrzostwach Polski 
seniorów, Artur Daniel został złotym 
medalistą gry pojedynczej mężczyzn, 
wygrywając w  fi nale z  Wang Zeng Yi. 
„Wandżi” do srebrnego krążka w singlu 
dołożył także tytuł mistrzowski w grze 
podwójnej w parze z Lucjanem Błaszczy-
kiem. 
 Ciekawe, jak Bogoria spisze się na are-
nie krajowej i międzynarodowej w przy-
szłym sezonie? Czy dwukrotny druży-
nowy mistrz Polski obroni tytuł w eks-
traklasie, a w Lidze Mistrzów awansuje 
do Final Four? 
Więcej na: www.bogoriagrodzisk.pl

Dawid Szajna

Skatepark w Grodzisku już jesienią
Burmistrz Grodziska Grzegorz Benedyk-
ciński zapowiedział, że długo oczekiwa-
ny przez młodych ludzi skatepark zosta-
nie oddany do użytku jesienią. Już w po-
łowie czerwca zostanie ogłoszony prze-
targ na wykonanie skateparku. Dotych-
czas młodzież jeżdżąca na rolkach, de-
skach i rowerach korzystała wyłącznie z 
deptaka, którego nawierzchnia nie jest 
przystosowana do tego typu sportów. 
Sytuacja zupełni się zmieni, ponieważ 
skatepark ma być oddany do użytku już 
we wrześniu. Wkrótce teren ma zostać 
specjalnie wyasfaltowany, a urządzenia 
akrobatyczne zostaną zamontowane do 
końca wakacji. W planach jest również 
zadaszenie obiektu, ponieważ drewnia-
ne elementy szybko ulegają zniszczeniu. 
-Nawet jeśli nie uda się to w tym roku, 
zadaszymy go w przyszłym- zapewnia 
burmistrz Grzegorz Benedykcińki.
MS

Jest szansa by Pruszków gościł piłka-
rzy Euro 2012
Euro 2012 to nie tylko zmagania piłkar-
skie europejskich drużyn. Prócz nowych 
stadionów potrzebne jest również do-
brze zorganizowane zaplecze treningo-
we dla zespołów. Rok temu o prawo do 
goszczenia zagranicznych reprezentacji 

walczyło 160 miejscowości. Dziś jest ich 
już tylko 50. W grudniu spółka PL.2012, 
która nadzoruje przygotowania do mi-
strzostw, wraz z Polskim Związkiem Pił-
ki Nożnej wybierze 25 najlepszych loka-
lizacji. Jednak decyzja o tym gdzie za-
graniczne zespoły będą trenować, po-
dejmą przedstawiciele UEFA, którzy 
w czerwcu 2010r wybiorą od 16 do 20 
miejscowości. Większość miast-gospo-
darzy takich jak Warszawa proponowa-
ło umiejscowienie na własnym terenie 
centrów pobytowych, jednak UEFA zre-
zygnowała z tego typu kandydatur. An-
drzej Bogucki, wiceprezes PL.2012 wy-
jaśnia, że centra pobytowe mają funkcję 
ambasadora Euro. Chodzi o to, by w pił-
karskie mistrzostwa zaangażować jak 
najwięcej miast i ludzi. Aby w danym 
mieście ulokować centrum pobytowe 
musi ono spełniać kilka warunków. Kan-
dydująca miejscowość nie może być po-
łożona dalej niż o godzinę drogi od lot-
niska. Ten warunek odnośnie lotniska 
Okęcie spełniają następujące miejsco-
wości: Ciechanów, Józefów, Nadarzyn, 
Piaseczno, Pruszków, Jachranka/Nowy 
Dwór Maz., Sulejówek, Warka, Wyszków 
i Ząbki. Kolejnym warunkiem jest zespół 
dwóch boisk, z murawą sztuczną i natu-
ralną oraz odpowiednie zaplecze socjal-
ne. Wśród tych miejscowości najlepsze 

obiekty posiada Pruszków (stadion Zni-
cza) i Nowy Dwór Maz. (stadion Światu). 
Możliwe jest, że do tego grona dołączy 
również Sulejówek, w którym do 2012 
r. ma powstać centrum sportowo rekre-
acyjne za 70 mln zł. Kompleksy sporto-
we nie mogą być również położone da-
lej niż 20 min jazdy od pięcio- lub cztero-
gwiazdkowego hotelu z co najmniej 60 
pokojami. Właśnie ten warunek sprawia 
najwięcej kłopotów. Część miejscowości 
nie posiada, bowiem czterogwiazdkowe-
go hotelu na swoim terenie. Najbezpiecz-
niej czują się już dwa miasta: Józefów, na 
którego terenie znajduje się nowy hotel 
Aquila Park oraz Warka gdzie ulokowany 
jest kompleks hotelowo-rekreacyjny Sie-
lanka. Praktycznie bez szans jest Nada-
rzyn i Piaseczno gdzie nie ma odpowied-
niej klasy hoteli. Rafał Rosiejak, krajo-
wy koordynator spółki PL.2012 ds. ho-
teli i zakwaterowania twierdzi, że szanse 
na zorganizowanie centrów pobytowych 
ma sześć miejscowości w rejonie stolicy.
AS

Europejskie eliminacje na stadionie 
Znicza
We wtorek, 9 czerwca na stadionie Zni-
cza w Pruszkowie odbył się mecz elimi-
nacyjny do mistrzostw Europy do lat 21 
między Polską a Lichtensteinem. Był to 

pierwszy mecz grupy 4., w której oprócz 
wcześniej wymienionych reprezentacji 
grają jeszcze drużyny z Hiszpanii, Ho-
landii i Finlandii. Pierwsze minuty spo-
tkania to wyrównana gra obu zespołów. 
Jednak po kilkunastu minutach to re-
prezentacja Polski, prowadzona przez 
Andrzeja Zamilskiego, przejęła inicjaty-
wę na murawie. W 35 minucie napastnik 
Odry Wodzisław Maciej Korzym usta-
nowił wynik na 1:0. Do przerwy Pola-
cy stworzyli jeszcze wiele dogodnych sy-
tuacji do podwyższenia wyniku. Jednak 
przez nieskuteczna grę nie zdołali zdo-
być w tej połowie kolejnego gola. Po prze-
rwie nasza reprezentacja zmieniła takty-
kę. Większość akcji kierowana była lewą 
stroną boiska, gdzie doskonałą dyspozy-
cją wykazywał się Maciej Rybus z war-
szawskiej Legii. Swoją niebywałą w tym 
spotkaniu formę Rybus potwierdził ka-
pitalnym strzałem na bramkę Nicolasa 
Hemmerle, ustanawiając wynik spotka-
nia na 2:0 dla reprezentacji Polski
AS

MKS Znicz Basket kompletuje skład na 
sezon 2009/2010
Znicz Basket Pruszków jest obecnie w 
trakcie kompletowania kadry na następ-
ny sezon. Roman Skrzecz nowy szko-
leniowiec Znicza już podpisał umowę z 

klubem. W jego ślady poszło 9 koszyka-
rzy z zeszłorocznego składu oraz dwóch 
nowych zawodników. W klubie pozosta-
ną: Adrian Suliński, Artur Bajer, Domi-
nik Czubek, Grzegorz Malewski, Kacper 
Krajewski, Marcin Ecka, Marcin Matu-
szewski, Michał Aleksandrowicz oraz 
Tomasz Briegmann. Trójka zawodni-
ków nie podpisała umów z klubem. W 
tym gronie znajduje się dwóch doświad-
czonych skrzydłowych: Rafał Urba-
niak, Daniel Wilkusz oraz najskutecz-
niejszy strzelec pierwszej ligi Jakub Dło-
niak. Nową twarzą pruszkowskiego klu-
bu będzie Jakub Czech będący wycho-
wankiem PKK Ceramiki Bolesławiec. 
Jakub może pochwalić się doświadcze-
niem z gry we Francji. W zeszłym sezo-
nie grał zaś w zespole Sudetów Jelenia 
Góra gdzie wraz z Tomaszem Wojdyłą 
tworzył solidny duet. Kolejnym zawod-
nikiem, który dołączył do składu jest 
Grzegorz Radwan. Zeszłoroczny sezon 
rozpoczynał w PBG Basket Poznań jed-
nak w połowie rozgrywek przeniósł się 
do zespołu Big Stara Tychy. W swojej ka-
rierze grał w barwach takich zespołów 
jak Unia Tarnów czy AZS Koszalin. Pla-
nowany początek rozgrywek pierwszej 
ligi wyznaczony jest na początek paź-
dziernika.
AS

Piłka nożna Znane wszystkim przysłowie 
„gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta” 
idealnie odzwierciadla sytuację, która miała 
miejsce podczas ostatniej kolejki piłkarskiej 
I ligi. O ostatnie miejsce pozwalające na grę 
w przyszłym sezonie w Ekstraklasie ubiegały 
się trzy kluby: Podbeskidzie Bielsko – Biała, 
Korona Kielce i Znicz Pruszków. Nasz zespół 
w ostatnim meczu podzielił się punktami z 
Podbeskidziem, co przy zwycięstwie Korony 
w Ząbkach przekreśliło szanse na grę w ba-
rażach obydwu jedenastek. Zespół z Prusz-
kowa rozgrywki zakończył rozgrywki tak sa-
mo jak rok temu, na 5. miejscu. 

Znicz nie awansował do Ekstraklasy na 
wyłącznie własne życzenie. Jeszcze kilka 
tygodni temu po serii 14 spotkań bez po-
rażki odskoczył swoim najgroźniejszym 
rywalom na 7 punktów. Niespodziewa-
nie wszystko zaczęło się walić. Prusz-
kowska jedenastka zaczęła tracić punk-
ty z dużo niżej notowanymi zespołami. 
Remis z Motorem oraz porażki z Dolca-
nem i GKP Gorzowem WLKP. ukradły 
Zniczowi 8 cennych punktów. Te punkty 
dałyby pruszkowskiemu zespołowi trze-
cią lokatę, która jak się okazuje w świe-
tle kolejnego skandalu korupcyjnego mo-
że dać bezpośredni awans do Ekstrakla-
sy. Jest duże prawdopodobieństwo, że to 
nie czwarte Podbeskidzie, lecz piąty Znicz 
będzie największym przegranym sezo-
nu 2008/2009. Gdyby Widzew został po-
nownie zdegradowany w barażach zagrał-
by właśnie zespół ze Śląska... Pewne jest 
jedno, Znicz na 100% w następnym sezo-
nie zagra ponownie w I lidze.

 Jaki będzie Znicz w nowym sezo-
nie? Tak naprawdę nie wie tego jeszcze 
nikt. Kibice oczekują szybkiego i pewne-
go awansu do Ekstraklasy już w sezonie 
2009/2010, inaczej zaś widzi to nowy tre-
ner pruszkowskiej jedenastki, Krzysz-
tof Chrobak, który daje sobie trzy lata na 
zbudowanie solidnej drużyny godnej do 
występów w najwyższej lidze rozgrywko-
wej. Nie wiadomo również, w jakim skła-
dzie w nowym sezonie będzie grał zespół 
z Pruszkowa. Coraz głośniej mówi się o 
odejściu kolejnego fi larowego zawodni-
ka, jakim po zmianie klubu przez Adria-
na Paluchowskiego stał się w Zniczu To-
mek Chałas. Nie ustają również wątpliwo-
ści czy klub zdoła również zatrzymać in-
nych zawodników, tj. Dawid Florian, Bar-
tłomiej Osoliński czy Artur Januszewski.
 Obecnie zawodnicy nadal znajdują się 
na urlopach, pierwsze treningi zaplano-
wane są już na 23 czerwca. Pierwszy spa-
ring Znicz zagra 27 czerwca z Wigrami 
Suwałki. 
 Nie można zapomnieć o ogromnym 
wyczynie drugiej drużyny Znicza. Pod 
wodzą trenera Roberta Kochańskiego re-
zerwy Znicza zajęły w swojej lidze (Klasa 
A) bezapelacyjne pierwsze miejsce, zdo-
bywając w 26 meczach aż 73 punkty (24 
zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka). Druży-
na złożona głównie z zawodników z rocz-
nika ’90 i ’91 zdobyła łącznie 100 bramek! 
Duża w tym zasługa takich zawodników 
jak Alen Besic, Maciek Machalski czy Ra-
dek Ryćko. Znicz II Pruszków kolejny se-
zon rozpocznie już w lidze okręgowej.  
Filip Szklarzewski

We wtorek, 16 czerwca na torze BGŻ Arena w 
Pruszkowie odbyła się konferencja prasowa 
Polskiego Związku Kolarstwa. Podczas spo-
tkania poruszony został m.in. temat nowego 
trenera kadry torowej na średnim dystansie, 
Petera Pietersa.

 Jeden z najbardziej cenionych w swo-
im fachu szkoleniowców podpisał kontrakt 
z polskim związkiem, na mocy, którego bę-
dzie trenował kadrę kolarzy torowych do 
2013 roku. Sam zainteresowany wyraził za-
dowolenie, że będzie mógł współpracować 
z naszymi zawodnikami. – Podobają mi się 
warunki do pracy, co jest także dodatkową 
motywacją. Wiem, że rozpocznę tutaj robo-
tę od podstaw. Znam kilku polskich kola-
rzy, jednak najbliższy okres przeznaczę na 
obserwację – powiedział. 

 Rok krócej będzie natomiast trwała 
umowa PZKol-u ze sponsorem strategicz-
nym Bankiem BGŻ. Jak stwierdził prezes 
Związku, Wojciech Walkiewicz obie strony 
były zadowolone z dotychczasowej współ-
pracy i przedłużenie umowy było kwestią 
czasu. Niewiadoma jest jednak wartość 
kontraktu, Walkiewicz przyznał jedynie, 
że kwota nie jest mniejsza niż 1 milion zło-
tych.
 Kolejnym tematem, który został poru-
szony na konferencji była kwestia utrzy-

mania najnowocześniejszego obiektu ko-
larskiego w Polskie – BGŻ Arena. Miesięcz-
ny „czynsz” za obiekt wynosi bagatela ... 120 
tysięcy złotych netto. Andrzej Szrenfer, pre-
zes spółki przedstawił pomysły, które ma-
ją na celu zapewnienie ciągłości fi nansowej 
obiektu. Na pruszkowskim welodromie ma-
ją być organizowane liczne imprezy sporto-
we. – Na 2011 rok zaplanowane są MŚ w Ju-
do, które odbędą się właśnie tutaj – zdradził 
Szrenfer. – Do tego planujemy zorganizować 
zawody badmintonowe – dodał. 

Konferencja Polskiego 
Związku Kolarstwa

Filip Szklarzewski

To miejsce czeka na 
Twoją reklamę. 

Tylko 

50 zł 
za jedną emisję

(0-22) 728 18 64
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AKCES

Pruszków, ul. Kraszewskiego 17
tel/fax: (022) 728 79 39

wycieczki 
krajowe i zagraniczne

obozy i kolonie 
dla młodzieży

morze, góry, mazury 
(domki, pensjonaty, kwatery)

oferty last minute!

PO CO JEŹDZIĆ 

  DO WARSZAWY?
U NAS WSZYSTKO ZAŁATWISZ!

rok założenia

1996

Największa oferta wyjazdów turystycznych w Pruszkowie!

CENY JAK U 

ORGANIZATORÓW

Tunezja 7dni,  All inclusive
Hotel Tour Khalef ****
Cena od 1475 zł 

Grecja 14 dni HB

Hotel Letsos ***

Cena od 1899 zł

Tajlandia 7 dni BB

Hotel Ravindra Beach Resort & SPA ****

Cena od 3999 zł

BIURO PODRÓŻY  


