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Powstanie nowoczesny szpital

R
adni powiatu prusz-
kowskiego podjęli 
jednogłośną uchwałę 
o  konieczności prze-
prowadzenia moder-

nizacji i  rozbudowy szpitala po-
wiatowego w  Pruszkowie. Prace 
nad tą koncepcją trwały w komi-
sjach rady już od kilku miesięcy. 
Na wtorkowej sesji Rady Powiatu 
Pruszkowskiego (29 września) zo-
stała zaprezentowana wizualizacja 
i ogólne założenia projektu opra-
cowywane przez fi rmę architekto-
niczną MGK z Warszawy, specja-
lizującą się w  modernizacji szpi-
tali i  budynków służących służ-
bie zdrowia w Polsce. Projekt za-
kłada unowocześnienie i rozbudo-
wę wrzesińskiego szpitala powia-
towego, zgodnie z  najnowszymi 
tendencjami dla tego typu archi-
tektury i  kryteriami norm euro-
pejskich, a co niemniej ważne jest 
niezwykle elastyczny i dostosowa-
ny do potrzeb oraz zmieniających 
się wymagań, stawianych takim 

Na środowej (30 września br.) sesji 
Rady Gminy w wyniku przepro-
wadzonego głosowania, brwinow-
scy radni podjęli uchwałę o prze-
prowadzeniu referendum gmin-
nego w  sprawie odwołania bur-
mistrza Brwinowa Pana Andrze-
ja Guzika, z  powodu nieudziela-
nia mu przez radę absolutorium 
z wykonania budżetu za rok 2008. 
Jedenastu radnych głosowało za 
przeprowadzeniem referendum, 
sześciu było przeciwnych, jeden 
z radnych wstrzymał się od głosu. 
Przypomnijmy, że uchwała o nie-
udzielaniu absolutorium podję-
ta została w kwietniu 2009r. i by-
ła kolejną czwartą negatywnie oce-
niającą wykonanie budżetu przez 
Burmistrza gminy.  S4

Pruszków. Radni podjęli uchwałę dotyczącą rozbudowy szpitala powiatowego w Pruszkowie 
Referendum 
w Brwinowie

placówkom. Projekt realizowa-
ny ma być etapami w taki sposób, 
aby funkcjonujące oddziały mogły 
swobodnie prowadzić swoją dzia-
łalność. Przewidywane jest roz-
szerzenie szpitala o nowe oddzia-
ły specjalistyczne takie jak pedia-
tria i nowoczesny oddział porodo-
wy oraz wyposażenie go w najno-
wocześniejsze urządzenia diagno-
styczne. Zoptymalizowana zosta-
nie komunikacja wewnątrz bu-
dynku, a  poszczególne sale wy-
posażone w osobne łazienki. Pew-
nym novum zaproponowanym 
przez projektantów będzie zada-
szone atrium, pełniące rolę we-
wnętrznego dziedzińca, poczekal-
ni i miejsca, w którym pacjenci bę-
dą mogli spotkać się z odwiedza-
jącymi ich rodzinami. W obiekcie 
mają być zastosowane nowocze-
sne i proekologiczne systemy zasi-
lania energetycznego, ogrzewania 
i wentylacji, a sam budynek szpita-
la zintegrowany z  zielenią.

Bolo Skoczylas

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego zaprezentowano wizualizację 
i ogólne założenia projektu modernizacji szpitala powiatowego w Pruszkowie. 
[Żródło: MGK]
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Uwaga wścieklizna   S6

Wywiad z nowym wójtem gminy Micha-
łowice Krzysztofem Grabką  S2

Mieszkańcy Brwinowa chcą pałacu  S4

Postępy w rozbudowie bezpłatnego in-
ternetu w Pruszkowie  S6
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Polityka

21 września odbyła się nadzwy-
czajna XXXV Sesja Rady Gminy 
Michałowice. Uczestniczyło w niej 
trzynastu radnych, sołtysi, pra-
cownicy urzędu oraz wielu miesz-
kańców gminy. Gościem specjal-
nym sesji był wojewoda mazo-
wiecki Jacek Kozłowski. 

Sesja trwała niewiele ponad kwa-
drans, a jej porządek obrad zawierał 
tylko jeden punkt - zaprzysiężenie 
nowego wójta gminy Michałowice. 
Po uczczeniu minutą ciszy ofi ar ka-
tastrofy w kopalni węgla kamien-
nego w Rudzie Śląskiej, przewod-
niczący gminnej komisji wyborczej 
wręczył zaświadczenie o wyborze 
na wójta gminy panu Krzysztofowi 
Grabce, który w przedterminowych 
wyborach uzyskał najlepszy wynik 
(59,94 %) wyborczy.
 - Uroczyście ślubuję, że docho-
wam wierności prawu, a powierzo-
ny mi urząd sprawować będę tylko 
dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy – wygłosił sło-
wa ślubowania nowo wybrany wójt 
Krzysztof Grabka.
 Jednocześnie z zaprzysiężeniem 
nowego wójta gminy Michałowice 
zakończył pełnienie swojej funkcji 
wyznaczony przez Prezesa Rady Mi-
nistrów do pełnienia czasowo obo-
wiązków wójta p. Bolesław Kuss.
 - Cieszę się, że demokracja za-
działała, tak, jak powinna, że macie 
państwo wójta obdarzonego man-
datem wyborców. Życzę panu wój-
towi i wszystkim państwu powo-
dzenia – gratulował objęcia funkcji 
nowemu wójtowi wojewoda mazo-
wiecki Jacek Kozłowski.                   bs

Zaprzysiężenie wójta 
gminy Michałowice
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Do niedawna pełnił Pan funkcję 
zastępcy wójta gminy Michałowi-
ce. Od kilku dni jest Pan wybra-
nym przez większość mieszkań-
ców jej wójtem. Czy Pańskie pla-
ny będą kontynuacją planów i za-
mierzeń poprzedniego wójta, czy 
zmiana kierownictwa oznaczać 
będzie również zmianę kierunków 
rozwoju gminy, czy korekty prio-
rytetów działań? 

Krzysztof Grabka – Jeśli chodzi 
o najbliższe lata, to oczywiście bę-
dę się starać kontynuować i do-
kończyć wszystkie rozpoczęte pla-
ny, działania i inwestycje: te re-
alizowane i planowane na przy-
szłość. A jest ich niemało. Głów-
nym priorytetem jest dokończe-
nie inwestycji dotyczących zaopa-
trzenia gminy w wodę. Dotyczy to 
Michałowic i Komorowa. Musimy 
i będziemy kontynuować remonty 
dróg na terenie naszej gminy. Re-
alizowana jest duża inwestycja, fi -
nansowana z tzw. funduszy zagra-
nicznych, pozyskanych przez na-
szą gminę. W planach mamy za-
dania, prowadzone w porozumie-
niu z gminami sąsiednimi Prusz-
kowem, Piastowem i Warszawą. 
Zamierzamy rozpocząć budo-
wę nowej siedziby urzędu gminy. 
Czeka nas w najbliższej przyszło-
ści budowa przedszkola i szko-
ły. Oczywiście, jeśli wystąpią no-
we potrzeby będziemy starać się je 
systematycznie zaspokajać.

Zapytam o sprawę Komorowa 
i dążenia jego mieszkańców do 
powstania nowej gminy, utworzo-
nej z części terenów obecnej 
gminy Michałowice. Wiem, że 
stosowny wniosek został złożony 
w MSWiA i oczekuje na decyzję. 
Czy zdaniem Pana taki podział 
ma sens i szanse na 
zrealizowanie? 

Jestem przeciwnikiem podzia-
łu gminy z kilku powodów. Ale 
na wstępie chcę podkreślić, że nie 
jest tak, że cały Komorów opo-
wiedział się za utworzeniem no-
wej gminy; mieszkańcy części Ko-
morowa tego pomysłu nie popar-
li. Argumenty zwolenników po-
działu wydają mi się niezbyt ra-
cjonalne i przede wszystkim ge-
nerujące dodatkowe koszty. Dla-
tego, choćby, że utworzenie no-
wej gminy wymagałoby dublo-
wania administracji, konieczno-
ści utworzenia osobnego urzędu, 
stanowisk urzędników, nowej ra-
dy gminy (liczącej minimum 15 
radnych) i wielu innych wydat-
ków. A przecież dochody z tytułu 
podatków nie będą nagle wyższe, 
tylko dlatego, że ten sam teren bę-
dzie administrowany nie przez 
jedną, a dwie osobne gminy. Nie 
wyobrażam sobie sytuacji, że de-
cyzję o utworzeniu nowej gminy 
ministerstwo mogłoby podjąć bez 
konsultacji z nami, a my bez kon-
sultacji z mieszkańcami.

Wszelkie plany i działania gminy 
podejmowane są w stosunku do 
terytorium całej gminy w takich 
granicach, w jakich znajduje się 
obecnie, bo tylko takie działania 
gwarantują jej racjonalny i zrów-
noważony rozwój.

Zapytam, więc o te plany na przy-
szłość. Prezentowaliśmy czytelni-
kom wizualizację nowego urzędu 
gminy. Na obrazku wygląda im-
ponująco. To, że rozpoczęcie je-
go budowy jest konieczne to spra-
wa bezdyskusyjna. Warunki, w ja-
kich aktualnie działa urząd są, de-
likatnie mówiąc, mało komfor-
towe i dla samych urzędników, 
i dla zmuszonych załatwiać swoje 
sprawy mieszkańców gminy. Do-
myślam się, że jego budowa bę-
dzie dla Pana priorytetem. 

Zdecydowanie tak. Warunki, 
w jakich obsługiwani są miesz-
kańcy gminy są rzeczywiście złe. 
Część wydziałów rozlokowa-
na jest w różnych miejscach, a to 

również nie ułatwia życia i miesz-
kańcom, i urzędnikom. Budynek 
praktycznie nie nadaje się na sie-
dzibę urzędu, nie spełnia swojej 
funkcji, nie stwarza ani komfortu 
pracy, ani obsługi mieszkańców.
Powstanie nowej siedziby znacz-
nie usprawni i ułatwi obsługę 
mieszkańców. Rozpoczęcie reali-
zacji tego zamierzenia nieco się 
opóźniło, bo były sprawy pilniej-
sze. 

A jakieś Pana pomysły na bieżącą 
kadencję?

Pomysłów jest wiele. Od dużych 
inwestycji jak ta, którą aktual-
nie realizujemy, czyli powstanie 
miejsc rekreacji i wypoczynku 
dla mieszkańców gminy do drob-
nych, ale koniecznych jak stwo-
rzenie parkingów dających moż-
liwość pozostawienia samocho-
du i kontynuowania dojazdu do 
pracy kolejką WKD, czy sfi nalizo-
wania umowy dotyczącej wpro-
wadzenia dla mieszkańców gmi-
ny tzw. wspólnego biletu. Katalog 
jest otwarty. Wszystko to wymaga 
czasu, pieniędzy na sfi nansowanie 
pomysłów i koniecznego terenu. 
Ale również koniecznym i nie-
odzownym warunkiem jest dobra 
wola rady gminy. Czy uda się je 
zrealizować pokaże przyszłość.

Dziękuję za rozmowę.

Serdecznie przepraszamy 
za mylne podanie imienia 
w artykule o wygranych wyborach 
opublikowanym w poprzednim 
numerze WPR. 

Rozmowa z nowym wójtem 
gminy Michałowice Krzysztofem Grabką

Wywiad. Rozmawia Bolo Skoczylas

Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski (z lewej) gratuluje objęcia funkcji 
wójtowi Krzysztofowi Grabce. W środku p. Bolesław Kuss. [Fot.BS]
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Opinie

M
azowsze jako re-
gion istnieje od ty-
siąca lat, ale otwar-
tym pytaniem jest, 
co z  jego przeszło-

ści, z jego bogactwa będzie wydoby-
wane i wzmacniane. Wizerunek re-
gionu trzeba stworzyć świadomie, 
zgodnie z  przemyślanym planem. 
Samorząd województwa ma możli-
wość i obowiązek, aby to zrobić. Ma-
zowsze jest atrakcyjne i może prze-
bić się w Polsce i za granicą. Aktyw-
nie i skutecznie przebijają się samo-
rządy sławnych regionów Europy 
Zachodniej – Bawaria, Katalonia czy 
Île-de-France (część Francji, w której 
leży Paryż). Jeśli Mazowsze będzie 
bierne, wszyscy na tym stracimy. Ta-
kie są reguły europejskiej i światowej 
gry. Takie są też reguły gry w Pol-
sce. Inne województwa – Małopol-
ska, Wielkopolska, Śląsk czy Pomo-
rze – przedstawiają swoją duszę i toż-
samość, w kraju i zagranicą. W War-
szawie i metropolii warszawskiej bil-
bordy reklamowe innych regionów 
są normą. Jesteśmy też bombardo-
wani spotami innych regionów w te-
lewizji i radiu. Czy Mazowsze na to 
odpowie?
 Po to, żeby nasz region zaistniał 
jak Katalonia albo Małopolska, wy-
myślona została wielka, nowoczesna 
instytucja promocji – Centrum Toż-
samości i Kultur Mazowsza. To po-
mysł z 2007 roku, z początku obec-
nej kadencji mazowieckiego Sej-
miku. Na jedną z siedzib Centrum 
proponowano zamek w Czersku – 

w czasach Księstwa Mazowieckie-
go jedną ze stolic Mazowsza. Inną 
część Centrum planowano umie-
ścić w sąsiedniej Górze Kalwarii, Po-
mysł Centrum Tożsamości i Kultur 
Mazowsza był jednogłośnie popar-
ty przez Komisję Strategii Rozwo-
ju Regionalnego Sejmiku po jej po-
siedzeniu w Górze Kalwarii i Czer-
sku dwa lata temu. Ale jego realiza-
cja trafi ła na wielką przeszkodę – na 
opór ze strony tych polityków regio-
nalnych, którzy inaczej widzą du-
szę Mazowsza. Dla których kultu-
ra mazowiecka jest jedna – ludowa, 
wiejska i  tylko taka. Mazowsze to 
dla nich Zespół Pieśni i Tańca. Nie 
ma miejsca na miasta, na przenika-
nie się wielu kultur, na związki kul-
turowe z Europą i światem. Instytu-
cje kształtowania wizerunku i pro-
mocji regionu były dotąd lokowane 
daleko od Warszawy. Wszystkie są 
skansenami, albo muzeami mazo-
wieckiej wsi. To cenne, ważne – ale 
to dziesięć razy za mało. Z tak wą-
skim podejściem do własnego dzie-
dzictwa, żadna Bawaria, Katalonia, 
ani Île-de-France nie zrobiłyby eu-
ropejskiej i światowej kariery.

 Wierzę, że w  przyszłym roku 
w wyborach do Sejmiku mieszkań-
cy Metropolii Warszawskiej przej-
mą inicjatywę. To wreszcie oni za-
czną tworzyć regionalną politykę. 
Metropolia mająca blisko 3 milio-
ny mieszkańców zacznie przewo-
dzić regionowi politycznie – tak jak 
już jest jego główną siłą cywilizacyj-
ną i ekonomiczną. Wtedy w Metro-
polii będą miały szanse powstać in-
stytucje kultury z prawdziwego zda-
rzenia. Krokiem do tego będzie ofer-
ta przejęcia przez samorząd woje-
wództwa zamku w Czersku. Prze-
jęcia wraz z odpowiedzialnością za 
wszystko, co trzeba dla zamku zro-
bić. Tylko zasoby wojewódzkie są do-

statecznie duże, aby zamek konser-
wować, aby częściowo go odtworzyć 
w zgodzie ze sztuką konserwatorską, 
aby stworzyć nowoczesną, multime-
dialną wystawę edukacyjną na jego 
temat, aby go promować w mediach. 
Samorząd gminy Góra Kalwaria, do 
której zamek dziś należy, kilka lat 
temu przygotował świetny program 
rewitalizacji i promocji zamku. Ale 
nie ma i nigdy nie będzie miał bu-
dżetu na skalę takich potrzeb o zna-
czeniu dla całego wielkiego woje-
wództwa. Takie środki ma samo-
rząd województwa. Dziś mimo kry-
zysu gospodarczego zaspokaja dzie-
siątkami milionów złotych rocznie 
wszystkie potrzeby Zespołu Pieśni 
i Tańca – w następnej kadencji powi-
nien tak samo zaspokajać wszystkie 
potrzeby czerskiego zamku i Cen-
trum Tożsamości i Kultur. Samo-
rząd województwa pokazał, że po-
trafi  wywiązywać się ze swoich obo-
wiązków, gdy 1 czerwca pociągi sa-
morządowych Kolei Mazowieckich 
zaczęły jeździć między Górą Kalwa-
rią a Warszawą. Te pociągi są czę-
ścią wielkiego planu – oprócz tego, 
że służą mieszkańcom Góry Kalwa-

rii, ułatwią dojazd z Warszawy i ca-
łego regionu do przyszłego Centrum 
Tożsamości. Taką podwójną rolę bę-
dzie też pełnić nowa szosa – samo-
rządowa obwodnica Góry Kalwarii 
i Konstancina-Jeziornej skracająca 
dojazd, a jednocześnie odsuwająca 
tranzyt samochodowy od śródmieść 
i zabytków obu miast. Podobny od-
dech dla Pruszkowa i miast-ogro-
dów pasma WKD zapewni rozbudo-
wa dróg wojewódzkich i budowa no-
wej – Paszkowianki – przechodząca 
mozolnie etap po etapie procedu-
rę przygotowań, w tym pod kątem 
ochrony środowiska. Oraz łatwiej-
sze i szybsze do realizacji, bezdysku-
syjnie proekologiczne inwestycje ko-
lejowe: nowy tabor dla Kolei Mazo-
wieckich, kursujących z Warszawy 
do Pruszkowa i  Grodziska Mazo-
wieckiego – jak też do Błonia i na in-
nych liniach – i wielka moderniza-
cja WKD, która po przebudowanie 
torów, trakcji i kupnie kompletu no-
woczesnych pociągów dokona sko-
ku technologicznego o pół stulecia 
– z połowy XX wieku w wiek XXI.
 Tak powinny nawzajem uzupeł-
niać się i wspierać przedsięwzięcia 
cywilizacyjne regionu i dla duszy, 
i te materialne. Nie tylko w Górze 
Kalwarii i Czersku, nie tylko w pa-
śmie WKD czy kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej. W  różnych kierun-
kach od stolicy. Nie tylko na połu-
dnie, także na zachód, wschód i pół-
noc. Aż Mazowsze zacznie budzić 
podziw jak Bawaria, Katalonia czy 
Île-de-France.

Promujmy Mazowsze! Ale jakie?
Toczy się walka o duszę Mazowsza. Samorząd województwa ma wielkie środki, 
w tym unijne na promocję. To jak Mazowsze będzie przedstawiane i promowane, 
wpłynie na sytuację każdego mieszkańca i każdej miejscowości województwa.

Grzegorz 
Kostrzewa-Zorbas
Komentarz dla WPRR

Najbliższy dyżur radnego:
Wtorek: 13 października 2009 
(godz. 16:00 - 18:00)
Biuro Gazety WPR
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60



4  WPR63 • 2 PAŹDZIERNIKA 2009 • WWW.GAZETAWPR.PL

Informacje&Wydarzenia

Imponujący, stuletni pałac Wie-
rusz-Kowalskich stoi w otocze-
niu ogromnego, pięknego niegdyś 
parku, niemal w centrum Brwi-
nowa. Od lat trwa dziwna wojna 
podjazdowa między burmistrzem 
a radnymi o to, czy obiekt przejąć 
dla miasta, czy nie. Zniecierpli-
wieni mieszkańcy Brwinowa mó-
wią zdecydowane TAK! 

Ośmiohektarowy kompleks pała-
cowo-parkowy wcina się zielonym 
klinem niemal w centrum miasta. 
Przed wojną była to własność pry-
watna rodziny Wierusz-Kowal-
skich. Po wojnie nieruchomość 
stała się własnością państwową, 
oddaną we władanie Szkole Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego. Ta 
pobudowała w parku szereg pawi-
lonów i uruchomiła tu swój ośro-
dek hodowlany bydła zarodowego. 
Dla zwykłych mieszkańców Brwi-
nowa – i przed, i po wojnie, pałac 
oraz park były niedostępne.
 Szansa na pozyskanie komplek-
su dla miasta otworzyła się dopie-
ro w 2004 roku, kiedy SGGW za-
częła się wyzbywać części swo-
ich przejętych po wojnie ziem-
skich posiadłości. Na wystawionej 
przez uczelnię liście znalazły się 
też brwinowskie dobra po Wieru-
sz-Kowalskich. Zaskakująco niska 
wycena - niewiele ponad 22 mln zł 
za 428 hektarów - spowodowała, 
że nieruchomość szybko znalazła 
kupca, którym okazał się jeden ze 
znanych przedsiębiorców z branży 
spożywczej. 

Burmistrz odpuszcza, radni nie
 - Już wtedy mieliśmy szansę za-
walczyć o ten park i pałac, bo jako 
terenowa władza administracyjna 
musieliśmy wyrazić zgodę na tego 
typu sprzedaż w ręce prywatne – 
mówi przewodniczący Rady Mia-
sta Krzysztof Falkowski – Jednak 
burmistrz bez żadnej konsultacji 
z ówczesną Radą, co przecież było 
jego obowiązkiem, wydał opinię, 
że miasto nie jest zainteresowane 
pozyskaniem tego terenu. A w ja-
kiś czas potem, co jest już zupeł-
nie kuriozalne, w kolejnym piśmie 
wręcz ponaglał do szybszego sfi na-
lizowania tej transakcji. Na szczę-
ście, udało się tą sprzedaż zablo-
kować. Ministerstwo Skarbu nie 
wyraziło na nią zgody z powodu 
znacznego zaniżenia przez SGGW 
ceny sprzedawanych nieruchomo-
ści. Teraz mamy powtórną szansę 
i nieskorzystanie z niej byłoby ka-
rygodne.
 Burmistrz Brwinowa Andrzej 
Guzik tłumaczył wówczas swoją 
decyzję zbyt dużym kosztem po-
zyskania pałacu, niemożliwym do 
udźwignięcia przez gminny bu-
dżet. Zarzutów radnych, że w ogó-
le tych możliwości nie starał się 
wówczas szukać, nie komentował. 
Przepychanka argumentów i woj-

na o decyzję w sprawie pałacu oraz 
parku trwa do dziś. Nie jest zresz-
tą dla nikogo tajemnicą, że jest 
ona tylko batalią w ramach ogól-
nej wojny pomiędzy burmistrzem, 
a radnymi, którzy już od kilku lat 
nie udzielają mu absolutorium. 

Pałacowi na odsiecz!
 Skomplikowana procedura 
sprzedaży trwała latami. W  tym 
czasie nie użytkowany przez ni-
kogo i  źle zabezpieczony pałac 
popadał powoli w  stan dewasta-
cji, a park coraz bardziej dziczał. 
Latem tego roku śledztwo ABW 
w sprawie zaniżania cen gruntów 
sprzedawanych przez SGGW spo-
wodowało wycofanie przez uczel-
nię złożonego w  sądzie odwoła-
nia. Sytuacja wróciła do punktu 
wyjścia, umożliwiając ponownie 
możliwość starania się przez mia-
sto o pałacowy kompleks.
 W  tej sytuacji brak zdecydo-
wanej reakcji władz miasta spro-
wokował mieszkańców Brwinowa 
do bezpośredniego działania. Kie-
rowany do burmistrza Brwinowa 
Apel Mieszkańców krzyczy tytu-
łem: „Pałacowi Wierusz-Kowal-
skiego na odsiecz!”. A dalej:
„…My, mieszkańcy Brwinowa, 
powodowani troską o dziedzictwo 
kulturowe naszego miasta, oraz 
o teraźniejszość i przyszłość kul-
tury, zwracamy się (…) o wszczę-
cie starań dotyczących pozyska-
nia dla społeczności lokalnej pa-
łacu Wierusza-Kowalskiego wraz 
z otaczającym go fragmentem par-
ku (…) z przeznaczeniem na Brwi-
nowskie Centrum Kultury i Park 
Miejski oraz inne działania zwią-
zane z edukacją, kulturą i  rekre-
acją…”.
 To proponowane przez miesz-
kańców przeznaczenie obiektu jest 
w  sprawie bardzo istotne. Brwi-
nów, nie ma odpowiedniego miej-
sca na gminny ośrodek kultury, bi-
bliotekę, salę widowiskową czy ki-
no. Nie ma także wspólnej prze-
strzeni publicznej dla organizacji 
dużych imprez dla swoich miesz-
kańców.
 - Do tego działania zainspiro-
wała nas nie tylko sytuacja, ale i po 
części obchodzone właśnie Euro-

pejskie Dni Dziedzictwa przebie-
gające pod hasłem „Zabytkom na 
odsiecz” – mówią inicjatorki Ape-
lu z brwinowskiego Stowarzysze-
nia „Sarna”, Barbara Szubańska 
i Ewa Cieślak – Chcemy zmobili-
zować burmistrza do zdecydowa-
nych działań. To prawdopodobnie 
najlepsza, a być może jedyna taka 
okazja na uratowanie tego obiektu 
dla miejscowej społeczności i po-
zyskanie go dla miasta. Opuszczo-
ny od lat pałac niszczeje i niedłu-
go popadnie w ruinę. Nie możemy 
na to pozwolić, tym bardziej, że 
właśnie teraz brak własnych środ-
ków na remont i  adaptację moż-
na skompensować pozyskaniem 
środków na rewitalizację z fundu-
szów unijnych. Taka okazja może 
się już nie powtórzyć.  Cieszymy 
się bardzo, że nasz apel ma tak du-
że poparcie mieszkańców i że jest 
przez nich tak chętnie podpisywa-
ny.

Tym razem burmistrz nie mówi „nie”
 - Co prawda apel jeszcze do 
mnie bezpośrednio nie dotarł, 
więc trudno mi się dokładnie do 
niego odnieść, ale członkowie sto-
warzyszenia już ze mną rozmawia-
li na ten temat – odpowiada bur-
mistrz Andrzej Guzik, zapytany 
przez nas o sprawę – Zgadzam się, 
że ten obiekt powinniśmy dla mia-
sta przejąć, ale oczywiście w  ca-
łości z  8-hektarowym parkiem. 
Inaczej nie byłoby sensu. Trzeba 
to jednak zrobić bardzo rozważ-
nie i dokładnie skalkulować moż-
liwe koszty oraz szanse pozyska-
nia pieniędzy na ten cel. Nie mo-
że to być obiekt, który będzie gene-
rował dla miasta jedynie wydatki. 
Wiadomo, że koszty jego restaura-
cji i utrzymania będą potężne. Ma-
my bezpośrednie przykłady w są-
siednich gminach, z jakimi kłopo-
tami wiąże się później przejęcie te-
go typu starych obiektów, robione 
„na hura!”.
 To oczywiście prawda, że ta-
kich działań nie powinno się po-
dejmować pochopnie. Ale nie ule-
ga też wątpliwości, że sprzyjają-
cą sytuację powinno się wykorzy-
stać. Kolejna szansa prawdopo-
dobnie już się nie zdarzy. 

Mieszkańcy Brwinowa chcą pałacu
Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

Powiatowo-Miejski Klub Honoro-
wych Dawców Krwi PCK w Prusz-
kowie zorganizował kolejną edycję 
Szkolnej Akcji Oddawania Krwi. Te-
goroczną jesienna akcja prowadzo-
na jest już po raz piąty i odbywa się 
pod hasłem: "Młodzi krwiodaw-
cy, nadzieją potrzebujących". Cenną 
i godną pochwały akcję honorowe-
go oddawania krwi zainaugurowali 
uczniowie Liceum Ogólnokształcą-
cego im T. Kościuszki w poniedzia-
łek 21 września. Ekipa Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i  Krwio-
lecznictwa z  ulicy Saskiej w  War-
szawie sprawnie zamieniła jed-
ną ze szkolnych klas w profesjonal-
nie wyposażony punkt poboru krwi 
oraz przeprowadzenia koniecznych 
wcześniejszych badań lekarskich. Ja-
ko pierwsi honorowo oddali krew 
prezes pruszkowskiego klubu HDK 
Waldemar Anuszewski i dyrektor li-
ceum Leszek Skrzypczak. 

Dar życia od młodzieży
 W  sumie tego dnia w  liceum 
Kościuszki oddały krew 23 osoby, 
a bank krwi zasilony został o po-
nad 10 litrów (!) tego bezcennego 
ratującego zdrowie i życie leku. 
 W  ubiegłorocznej IV edy-
cji Szkolnej Akcji Krwiodawstwa 
wzięło udział 114 osób z  sześciu 
szkół ponadgimnazjalnych od-
dając 50.860 ml.krwi. W czterech 
dotychczasowych edycjach wzię-
ło udział 347 krwiodawców, któ-
rzy oddali 155 210 ml . Ponad 150 
litrów krwi!!!
 Akcja prowadzona będzie rów-
nież w innych szkołach średnich 
naszego powiatu w następujących 
terminach: 
5.X – L.O. im T. Zana,
19.X  – ZSTiO,
26.X – L.O. im M. Dąbrowskiej,
16.XI – L.O. im J. Iwaszkiewicza
7.XII – Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica

jw

Po długim oczekiwaniu mieszkań-
cy Pruszkowa w końcu będą mie-
li bezpłatny internet na terenie mia-
sta. Wykonawcą projektu będzie fi r-
ma British Telecom.
 
W poniedziałek 14 września prezy-
dent Pruszkowa, Jan Starzyński pod-
pisał umowę na wykonanie projektu 
i budowę sieci bezprzewodowego in-
ternetu na terenie miasta z polskim 
oddziałem fi rmy British Telecom.
 Dla brytyjskiej fi rmy jest to pierw-
sze takie przedsięwzięcie na terenie 
Polski. BT ma jednak duże doświad-
czenie w  realizacji projektów typu 
Wireless City, fi rma jest wykonawcą 
sieci bezprzewodowych m.in. w Lon-
dynie, Birmingham czy w Liverpo-
olu, ale również w Barcelonie. Polski-

mi partnerami British Telecom są 
fi rmy Cisco Poland oraz Q4Net.
 Jest to pierwsza w Polsce inwe-
stycja, w której technologia Wi-Fi 
mesh zostanie zastosowana na tak 
dużą skalę. Ok. 40 urządzeń zo-
stanie połączonych w  jedną sieć, 
a każde z urządzeń będzie stano-
wiło punkt dostępowy do interne-
tu typu hot-spot.
 W projekcie prócz budowy sie-
ci bezpłatnego, bezprzewodowe-
go internetu dla mieszkańców jest 
stworzenie wewnętrznej sieci tele-
informatycznej, która ma połączyć 
wszystkie jednostki samorządowe 
na terenie miasta.
 Wartość podpisanego kontrak-
tu wynosi 2 miliony złotych. 

as

Postępy w rozbudowie 
bezpłatnego internetu w Pruszkowie
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Rozstrzygnięty został przetarg na 
opracowanie Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowego dla 
znalezienia nowego, optymalnego 
przebiegu drogi 719 na linii Grodzisk 
Mazowiecki – Milanówek, czyli pro-
jektu nazywanego dawniej obwod-
nicą południową. To właśnie uru-
chomienie tego przetargu wstrzy-
mało (do czasu poznania efektu 
opracowania) warsztaty mediacyj-
ne, mające pogodzić rozbieżne kon-
cepcje obu samorządów.

W
przetargu wybrano 
najlepszą ofertę spo-
śród spełniających wa-
runki. Problemu z wy-

borem nie było, bo warunki spełniła 
tylko jedna. To hiszpańska fi rma Agu-
ay Estructures S.A. z Sewilli. Dziwnym 
zrządzeniem losu, zimą podczas jed-
nego ze spotkań warsztatów mediacyj-
nych, burmistrz Grodziska, Grzegorz 
Benedykciński zdecydowanie sugero-
wał powierzenie doradztwa w tej spra-
wie właśnie specjalistom z zagranicy. 
– Zbieg okoliczności, czy nadzwyczaj-
ne zdolności wizjonerskie pana burmi-
strza? – pytają milanowscy uczestnicy 
tamtego spotkania.
 Ich niepokój pogłębiają liczne do-

wody, że burmistrz Benedykciński na-
dal nie uznaje faktu braku zgody władz 
i mieszkańców Milanówka na prze-
bieg nowej drogi wg starej koncepcji 
(prowadzącej trasę przez południowe 
dzielnice tego miasta). W kontaktach 
z mieszkańcami Grodziska burmistrz 
niezmiennie upewnia ich o aktualno-
ści starej koncepcji i dementuje jakoby 
była zablokowana. Pytany o stan prac 
nad obwodnicą południową odpowia-
da, że właśnie podpisano umowę ze 
zwycięzcą przetargu na jej szczegółową 
koncepcję. Najwidoczniej ma na myśli 
przetarg na wykonanie  STEŚ, ale za-
pomina, że dotyczył on będzie nie tyl-
ko południowego wariantu, za którym 
obstaje Grodzisk, ale i północnego pro-
ponowanego przez Milanówek.
 - Może burmistrz Grodziska zna 
już niedostępne zwykłym śmiertelni-
kom rozstrzygnięcia tego opracowa-
nia zanim ono powstało? Czyżby ko-
lejny dowód zdolności nadprzyrodzo-
nych? – pytają. Wolą jednak wierzyć, że 
to tylko nadrabianie miną wobec wy-
borców i chęć wyjścia z twarzą wobec 
złożonych poprzednio obietnic. 
 - Nie sądzę, żeby były powody do 
niepokoju – uspokaja burmistrz Mi-
lanówka, Jerzy Wysocki – Nie zmie-
niło się w tej sprawie ani moje stano-

Obwodnica Milanówka: Nie kijem go, to pałą?

Uchwała ustala treść pytania refe-
rendalnego: „Czy jesteś za odwoła-
niem Pana Andrzeja Guzika z funk-
cji Burmistrza Gminy Brwinów?” 
i  określa sposób udzielenia odpo-
wiedzi na : „Tak” lub „Nie”. Termin 
przeprowadzenia referendum, wzór 
i  treść karty do głosowania oraz 
kalendarz czynności związanych 

z  przeprowadzeniem referendum 
określi Komisarz Wyborczy w War-
szawie w postanowieniu o przepro-
wadzeniu referendum.
 Uchwała wchodzi w  życie 
z dniem podjęcia i podlega opubli-
kowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz 
bezzwłocznemu rozplakatowaniu na 
terenie gminy i wywieszeniu na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  JW

Referendum w sprawie odwołania 
burmistrza Brwinowa

Wszyscy wokół promu-
ją prorodzinną politykę 
Państwa. Tymczasem 

szara rzeczywistość skrzeczy. I nie 
chodzi tu tylko o szpitale położni-
cze, o których było głośno w związ-
ku z „nieoczekiwaną” ogromną licz-
bą urodzin, ani też o brak miejsca 
w przedszkolach czy żłobkach, co jak 
się zdaje jest u nas kolejnym nieroz-
wiązywalnym problemem.
 Kobietom w ciąży, matkom z nie-
mowlakami codzienne życie utrud-
niane jest po cichu, bez rozgłosu, ma-
łymi szpilami. Przykładowy banał. 
Konia z rzędem temu, kto w Prusz-
kowie znajdzie miejsce parkingowe 
przeznaczone dla matki z dzieckiem. 
Dbamy o inwalidów – i dobrze. Mają 
podjazdy, miejsca parkingowe, win-
dy w urzędach. Takie powinny są eu-
ropejskie i światowe standardy. Dba-
my o rowerzystów – mają ścieżki ro-
werowe, choć nie w takiej ilości jak-
by chcieli, mają stojaki na rowery. 
Z pewnością, gdyby zaszła taka po-
trzeba na przejściach dla pieszych 
pojawiłaby się sygnalizacja głosowa.
 A matka z dzieckiem? Nie zapar-
kuje pod urzędem, bo nie ma miej-
sca, a wolne są dla inwalidów. Mo-
że zaparkować kilkaset metrów da-
lej na płatnym parkingu. Problemem 
nie jest jednak zapłacenie za parking, 
tylko dystans jaki trzeba pokonać. 
Tę odległość trzeba przejść z wóz-
kiem, a potem cisnąć się z tą „karetą” 
po korytarzach urzędu. Można też 
i bez wózka. Przenieść dziecko w no-
sidełku – w sumie bagatela w  jed-
nym ręku dajmy na to 7 kilogramów, 
a w drugiej papiery. Gdy pada deszcz 
brakuje ręki na parasol. No chyba, że 
potraktujemy to jako formę spaceru 
i przyjmiemy, że ten wysiłek to dla 
zdrowia matki i dziecka.
 Kiedyś wyznaczone miejsca par-
kingowe dla matek z  dziećmi by-

ły przy TESCO. Sklep jednak je zli-
kwidował. Są za to miejsca wyłącz-
nie dla osób niepełnosprawnych. To, 
że dla inwalidów nie zawsze tam jest 
miejsce to osobna sprawa – wszak 
sklep jest w porządku. Miejsca są wy-
dzielone – szkoda tylko, że tamtejsi 
ochroniarze nie mają w  obowiąz-
ku dopilnowania, by stawały tam 
samochody osób naprawdę do tego 
uprawnionych.
 Na Pruszkowskich ulicach po-
rządku w  tej materii pilnuje straż 
miejska. Jak sami funkcjonariu-
sze przyznają naciski zostali tak na 
to uczuleni, że praktycznie nie ma 
szans na litość, gdy ktoś stanie na 
miejscu dla inwalidy. Mandat za 
parkowanie na takiej kopercie – ba-
gatela 500 zł. Funkcjonariusze doda-
ją jednocześnie, że matki z dziećmi 
nie mają takiej siły przebicia jak śro-
dowiska i stowarzyszenia osób nie-
pełnosprawnych. Ergo nie należy się 
spodziewać by miasto wyznaczyło 
specjalne miejsca dla parkowania dla 
mam z pociechami. Ale czy do tego 
by zdobyć się na odrobinę względów 
wobec matek trzeba silnego lobbo-
wania? Czy nie wystarczy odrobi-
na życzliwości urzędników i kilkaset 
złotych na kubełek białej farby – wy-
starczy jeden 500-złotowy mandat, 
a jeżeli nie tosam jestem w stanie się 
do tego dołożyć.
 Nie sądzę by ten tekst coś zmienił 
i na pruszkowskich ulicach pojawi-
ły się stosowne koperty do parkowa-
nia. Jednak boli fakt, że proste spra-
wy, które łatwo rozwiązać i, które da-
łyby satysfakcję wielu mieszkańcom 
tak trudno załatwić. A może nasi raj-
cowie po prostu nie zdają sobie z tego 
sprawy, i jak przeczytają o tym, to......

Robert Pasieczny

Prorodzinne parkowanie
List od czytelnika

wisko, ani stanowisko Rady Miasta. 
Nadal uważamy, że należy szukać in-
nej koncepcji poprowadzenia przebie-
gu drogi 719, niż zaprojektowana 40 
lat temu trasa przez południowe dziel-
nice Milanówka. Zresztą w dokumen-
tach, które otrzymaliśmy od wykonaw-
cy STEŚ jest wyraźnie określone, że ob-
szar opracowania obejmuje Milanówek 
z obu stron, i od południa, i od półno-
cy. Gdyby mimo tego miały się w tym 
kryć jeszcze jakieś pułapki, to przecież 
czeka nas w końcu zagwarantowany 
w takim opracowaniu etap konsulta-
cji społecznych, który daje nam prawo 
walki o swoje racje.
 Niepokój mieszkańców południo-
wych dzielnic Milanówka jednak po-
zostaje. Między innymi dlatego, że 
znowu w  ich rejonie, w  kilku miej-
scach, które do tej pory były „nie do ru-
szenia” z uwagi np. na siedliska ptaków 
i zwierząt, pojawiły się nagle złowrogie 
tablice: „Nieruchomość do sprzeda-
nia”.
 - Nie kijem go, to pałą! Jak nam tą 
zieleń zabudują, to siłą rzeczy wyrwą 
też z ręki argument, że to tereny eko-
logicznie czyste i płuca Milanówka, i że 
przelotowej trasy komunikacyjnej tę-
dy prowadzić nie należy – obawiają się 
mieszkańcy.                            Olgierd Lewan

dokończenie ze str. 1
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Informacje&Wydarzenia

INFORMACJA
DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA 

TERENIE OBSZARU ZAGROŻONEGO CHOROBĄ ZAKAŹNĄ 
ZWIERZĄT – WŚCIEKLIZNĄ

Wścieklizna jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirus. Na zakażenie wi-
rusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie zwierzęta stałocieplne, a także czło-
wiek. Zakażenie następuje zazwyczaj poprzez uszkodzoną skórę lub błony ślu-
zowe, bowiem wirus znajduje się w ślinie chorego zwierzęcia.

Zwykle stosowane środki odkażające niszczą wirus w ciągu kilku minut. Wirus 
jest szczególnie wrażliwy na formalinę, fenol, ług sodowy, alkohol etylowy i roz-
twory mydła (ma to duże znaczenie przy dezynfekcji ran).

WSKAZÓWKI

• Wszystkie psy oraz o ile to możliwe koty winny posiadać aktualne szczepie-
nia przeciwko wściekliźnie,

• Psy należy wyprowadzać wyłącznie na smyczy i w kagańcu, a koty utrzymy-
wać w zamknięciu,

•  Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzi-
kimi) oraz bezpańskimi 

• W przypadku kontaktu człowieka ze zwierzęciem wolno żyjącym (dzikim) 
oraz bezpańskim należy zgłosić się do nalbliższej stacji sanitarno epidemio-
logicznej

• Każdy przypadek znalezienia zwłok zwierzęcia wolnożyjącego (dzikiego) 
oraz

• Każdy przypadek nasuwający zasadne podejrzenie wystąpienia wścieklizny 
u zwierzęcia bezpańskiego lub wolnożyjącego (dzikiego) 

Należy zgłosić do najbliższego gabinetu weteryanryjnego lub 
do powiatowego inspektoratu weterynarii w Pruszkowie przy 
ul. Gordziałkowskiego 5 lub telefonicznie pod numerem telefonu 
(22) 758 88 19 

  

Sejm podjął decyzję o ustanowieniu ro-
ku 2009 rokiem rodzicielstwa zastęp-
czego niemal jednomyślnie; za podję-
ciem uchwały w tej sprawie opowiedzia-
ło się 397 posłów, nikt nie był przeciwny, 
a trzy osoby wstrzymały się od głosu. 
W uchwale zaznaczono, że dzieci "za-
sługują na należytą ochronę prawną". 
Uchwała sejmu stała się sprzymierzeń-
cem dla podjęcia wzmożonej pracy nad 
uporządkowaniem przepisów dotyczą-
cych rodzinnych domów dziecka, a co 
ważniejsze dla Powiatu Pruszkowskie-
go i rodzin zastępczych. 
 Powiat Pruszkowski angażuje się 
w tym ważnym dla rodzin zstępczych 
roku w różnorodne działania. Jest to 
dobry czas, by przeprowadzać kam-
panie promujące rodzinne formy opieki 
zastępczej, zwiększyć liczbę szkoleń na 
temat sprawowania funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych, jak również organizo-
wać konferencje na temat rodzinnych 
form opieki zastępczej. Stąd duży na-
cisk Powiatu Pruszkowskiego na orga-
nizację stoisk promujących rodzinne for-
my opieki zastępczej, w ramach orga-
nizacji wszelakiego rodzaju uroczysto-
ści jak Dożynki, Festyn Archeologiczny, 
Powiatowy Rodzinny Dzień Dziecka. 
W ramach projektu został również zor-
ganizowany punkt informacyjno konsul-
tacyjny dla mieszkańców powiatu bę-
dących kandydatami do pełnienia funk-
cji rodziny zastępczej. 
 Poniżej tak jak zapowiadałam we 
wcześniejszym wydaniu pragnę przed-
stawić różne typy rodzin zastępczych, 
byś bardziej mógł w sobie oswoić ta for-
mę opieki zastępczej.
 Co to jest rodzinna opieka za-
stępcza? Najprościej mówiąc to 
wspaniała alternatywa dla placów-

ki opiekuńczo-wychowawczej, czy-
li domu dziecka. Rodzina zastępcza 
ma za zadanie czasowo opiekować 
się dzieckiem. Pomagać mu i wspie-
rać je do czasu, kiedy zostanie adop-
towane, usamodzielni się, bądź wróci 
do rodziny biologicznej. Dziecko, któ-
rego opiekunem się staniesz w takiej 
właśnie formie, nie przyjmuje Twoje-
go nazwiska, nie dziedziczy Twoich 
dóbr, jak również nie masz wobec nie-
go obowiązku alimentacyjnego – tak, 
więc chodzi o sprawowanie opieki nad 
dzieckiem, a nie adopcję dziecka.
 Stając się opiekunem zastępczym 
Twoim zadaniem jest kierować się do-
brem dziecka, pamiętając o poszanowa-
niu jego praw. Zapewnić mu warunki do 
rozwoju i wychowania odpowiednie do 
jego stanu zdrowia oraz poziomu rozwo-
ju. Mam tutaj na myśli, i co również okre-
śla Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 
12 marca 2004 roku, iż zapewniasz mu 
odpowiednie warunki bytowe, starasz się 
zaspokajać jego indywidualne potrzeby, 
wspierać właściwą edukację i zaintere-
sowania. Również czas na wypoczynek 
i zapewnienie organizacji czasu wolnego 
jest ważnym elementem takiego dziecin-
nego świata, za który wówczas Ty odpo-
wiadasz. Są to z pewnością rzeczy, które 
i Ty sam chciałeś mieć zapewnione jako 
dziecko i pewnie chcesz zapewnić swoim 
biologicznym dzieciom. Będąc rodzicem 
zastępczym dbasz o dziecko tak, jakby 
było Twoim dzieckiem, pomimo tego, że 
nim nie jest.
 Rodziny zastępcze dzielą się na trzy 
główne typy: pierwszy - spokrewnio-
ne z dzieckiem, drugi - niespokrewnio-
ne z dzieckiem, oraz trzeci - zawodo-
we rodziny zastępcze niespokrewnione 
z dzieckiem. 

 Zawodowe rodziny zastępcze dzie-
lą się na rodziny zastępcze wielodzietne, 
rodziny specjalistyczne, bądź rodziny peł-
niące funkcję pogotowia rodzinnego. 
 W zawodowej rodzinie zastępczej 
wielodzietnej,  w tym samym czasie po-
winno przebywać nie mniej niż troje, lecz 
nie więcej niż sześcioro dzieci. Wyjątek 
stanowi umieszczenie w jednej rodzinie 
licznego rodzeństwa. 
 Zawodowa niespokrewniona z dziec-
kiem specjalistyczna rodzina zastępcza 
przyjmuje pod opiekę dzieci niedostoso-
wane społecznie, dzieci z równymi dys-
funkcjami, problemami zdrowotnymi wy-
magającymi szczególnej opieki i pielę-
gnacji.
 Rodzina zastępcza, pełniąca funk-
cję pogotowia rodzinnego, umożliwia 
umieszczenie nie więcej niż trojga dzieci 
na pobyt okresowy nie dłuższy niż dwa-
naście miesięcy, a co najważniejsze na 
czas na tyle długi, jaki jest potrzebny do 
unormowania sytuacji życiowej dziecka, 
co pozwala w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach na przedłużenie takiego po-
bytu, jednak nie więcej niż o trzy miesią-
ce.
 Rodziny zastępcze niezależnie od ty-
pu mają obowiązek uczestniczyć w szko-
leniu organizowanym przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Rodzinom zastępczym udziela się po-
mocy pieniężnej na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania każdego umieszczo-
nego w niej dziecka.
 Jak to jest być taką rodziną zastęp-
czą? Posłuchajmy, co ma do powiedze-
nia na ten temat każdy z przedstawicieli 
tworzących taka rodzinę, czyli mama, ta-
ta i dziecko w niej przebywające.
 Wszystko to już w następnym wyda-
niu naszej gazety.

Rok 2009 rokiem rodzicielstwa zastępczego

Wojewoda Mazowiecki w dniu 24 
września ogłosił obszar zagrożony 
chorobą zakaźną – wścieklizną dla 
następujących miejscowości: 

Powiat grodziski:
Gmina Podkowa Leśna – miasto 
Podkowa Leśna, teren Lasu Mło-
chowskiego i Rezerwatu Zaborów.

Powiat pruszkowski:
Gmina Brwinów – miejscowości: 
Kanie, Brwinów, Otrębusy, Mosz-
na Parcela, Krosna Wieś, Grudów, 
Żółwin, Owczarnia,
Gmina Nadarzyn – miejscowości 
Strzeniówka i Nadarzyn.
Gmina Michałowice – miejsco-
wości Komorów, Komorów Wieś, 
Nowa Wieś, Pęcice Małe, Granica, 
Helenów,
Gmina Pruszków – miasto Prusz-
ków od ul. Poznańskiej do ul. Pru-
sa wzdłuż Parku Miejskiego ogra-
niczonego lewym brzegiem rze-
ki Utraty do torów kolejki WKD 
i  dalej brzegiem rzeki Utraty do 
jej przecięcia z  ul. Pęcicką (po 
wschodniej stronie miasta) aż do 
ul. Przejazdowej. Rozporządzenie 
obowiązuje przez okres 3 miesięcy.

O szczegóły pytamy pana Jakuba 
Kubackiego Powiatowego Lekarza 
Weterynarii z Powiatowego In-
spektoratu Weterynarii w Prusz-
kowie.

Występowanie wścieklizny na 
ogół kojarzy nam się z lisami. 

Czytałem, że w pierw-
szej połowie paździer-
nika przeprowadza-
ne są jesienne szczepienia lisów. 
W jaki sposób stwierdzi-
liście Państwo wście-
kliznę u nietoperza? 
Przyjmuje się, że obec-
nie właśnie nietoperz 
jest najczęstszym wekto-
rem (roznosicielem) zakaże-
nia wścieklizną. W tym przy-
padku mieszkaniec Kań zauwa-
żył na swojej posesji podejrza-
nie zachowującego się nietoperza 
i zgłosił ten fakt straży miejskiej. 
Straż zgodnie z przyjętą procedu-
rą zawiadomiła osobę, która zaj-
muje się odławianiem wolnożyją-
cych (dzikich) i bezpańskich zwie-
rząt na terenie powiatu pruszkow-
skiego. Ta z kolei zgłosiła znalezie-
nie chorego zwierzęcia do nas. Po 
dostarczeniu nazajutrz martwe-
go już nietoperza i przeprowadzo-
nych badaniach przez Zakład Hi-
gieny Weterynaryjnej w Warsza-
wie stwierdzono, że zwierzę było 
zarażone wścieklizną.
 
W jaki sposób można rozpoznać, 
że zwierzę jest chore? Jakie ze-
wnętrzne objawy wskazywać 
mogą, że zakażone jest właśnie 
wścieklizną?
Przede wszystkim zachowuje się 
nienaturalnie. Występuje pora-
żenie słuchu i traci zdolność lata-
nia, a co nie jest naturalne w przy-
padku nietoperza, wykazuje ak-

tywność w  dzień i  porusza się 
chodząc po ziemi. Często zwie-
rzę jest brudne, wychudzone, ma 
posklejane futro i pyszczek ubru-
dzony ziemią i  piaskiem. Obser-
wuje się nadpobudliwość na dotyk 
lub nagły hałas, wygina pałąkowa-
to grzbiet, głośno skrzeczy. Ma po-
nadto tendencję do nagłego prze-
wracania się na grzbiet, przymyka 
oczy, ma kłopoty z  połykaniem, 
gwałtownie rzuca się na pokarm. 

Czy choroba jest niebezpieczna 
dla ludzi i zwierząt domowych, 
i w jaki sposób chronić się przed 
zakażeniem? 
Zbyt późno zdiagnozowana wście-

klizna zawsze kończy się zejściem 
śmiertelnym. Na zakażenie nara-
żone są wszystkie zwierzęta sta-
łocieplne i człowiek. Zdarzają się 
przypadki wystąpienia wściekli-
zny u zwierząt leśnych: lisów, saren 

ale i zwierząt domowych lub 
hodowlanych: bydło, ko-
nie, świnie czy psy i koty. 

Transmisja choroby (zaka-
żenie przyp. red.) odbywa się 

poprzez pogryzienie, uszko-
dzoną skórę lub błony śluzowe. 

Zwykle stosowane środki odkaża-
jące takie jak fenol, form alina, ług 
sodowy, roztwory mydła czy al-
kohol niszczą wirus w ciągu kilku 
minut. Należy zapamiętać, że bar-
dzo dobrym środkiem dezynfeku-
jącym jest ciepła woda oraz mydło 
i dokładne mycie rąk po kontakcie 
z podejrzanym zwierzęciem, nale-
ży stosować w pierwszym rzędzie. 

Co robić w przypadkach kontak-
tu z chorym zwierzęciem lub jeśli 
podejrzewamy, że może być za-
każone wścieklizną?
W każdym z  takich przypadków 
powinno się zgłosić do najbliższej 
stacji Sanitarno - Epidemiologicz-
nej lub do lekarza pierwszego kon-
taktu. Tam otrzymamy wskazów-

W dniu 18 września br. na jednej z posesji w miejscowości Kanie w gminie Brwinów stwierdzono w wyniku urzędowych badań medycznych 

chorobę zakaźną zwierząt, podlegającą obowiązkowemu zwalczaniu. Chorobą tą okazała się wścieklizna i została stwierdzona u nietoperza 

(prawdopodobnie mroczka późnego). 

ki, co do dalszego postępowania. 
Pragnę uspokoić wszystkich, że 
obecnie nie stosuje się już serii bo-
lesnych zastrzyków w brzuch, a le-
czenie polega na podaniu w pierw-
szej kolejności surowicy, a następ-
nie stosuje się szczepionkę domię-
śniową, podawaną w mięsień ra-
mienny. W przypadku pogryzie-
nia przez psy czy koty zaszcze-
pione, zwierzę, z  którym mieli-
śmy kontakt poddaje się obserwa-
cji w  celu stwierdzenia występo-
wania choroby. Przy okazji przy-
pominam o obowiązku wyprowa-
dzania psów na smyczy i w kagań-
cach oraz zachowaniu wzmożonej 
ostrożności podczas codziennych 
spacerów.                       Józef Wrzosek

Uwaga ! Wścieklizna w naszym regionie!

Jakub Kubacki Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Pruszkowie [Fot.BS]
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Niskie 
czesne!

Pruszków. W bieżącym roku 
w rajdach samochodowych roz-
grywanych w ramach Pucharu 
Polski możemy oglądać zmagania 
dwóch załóg z Pruszkowa – Pa-
weł Boniecki/Piotr Białowąs oraz 
Hubert Frankowski/Maciej Krzy-
sik – startujących w klasie A7.
 

H
ubert Frankowski 
wraz ze swoim pilo-
tem Maciejem Krzy-
sikiem startują sa-
mochodem marki 

Opel Astra, ze względu na model 
samochodu załoga jest klasyfi ko-
wana w klasie „Astra”. Frankowski 
stratuje w rajdach już od czterech 
lat, jednak dopiero w tym sezonie 
bierze udział we wszystkich eli-
minacjach. W poprzednich latach 
jeździł dość nieregularnie, ale za to 
z niemałymi sukcesami. Do tej po-
ry jego najlepszym wynikiem było 
4 miejsce na zakończenie sezonu 
2006 w  klasie A6. Zajął również 
pierwsze miejsce w  swojej klasie 
(Astra) w  tegorocznym Rajdzie 

Dwie załogi z Pruszkowa startują 
w rajdach samochodowychZaproszenie na winobranie do 

Winnicy Malichy wydało nam się 
z początku żartem. Tym bardziej, 
gdy upewniliśmy się, że nie cho-
dzi o miasteczko Malichy w słyn-
nej z win francuskiej Burgun-
dii, a o osiedle pod Pruszkowem. 
Winnica w Malichach? A jednak to 
prawda…

Istnienie winnej plantacji w  pod-
pruszkowskim osiedlu domków jed-
norodzinnych wydawało się na tyle 
nieprawdopodobne, że daliśmy się 
zaprosić na winobranie. I było war-
to. 

Winnica
 Pan Krzysztof Olczyk mieszka 
w Malichach od ponad 20 lat, a wi-
norośl w  przydomowym ogrodzie 
uprawia od 2000 roku.
 - Z pozoru wydaje się, że cóż to 
za winogrona mogą urosnąć w na-
szym klimacie? Ale efekt cieplar-
niany na Ziemi jest już faktem, więc 
i  u  nas rosną one większe i  słod-
sze, niż dawniej – mówi gospodarz 
– U mnie zaczęło się to w zasadzie 
jeszcze w latach 80-tych, kiedy jak 
wielu Polaków postanowiłem po-
jechać na „saksy”. Trafi łem do pra-
cy w winnicach w nadreńskim Pa-
latynacie i zaczęła się moja fascyna-
cja procesem produkcji wina. Ma-
rzyłem, aby założyć kiedyś własną 
winnicę i teraz spełniam to marze-
nie, oczywiście na miarę posiada-
nych możliwości. 
 Cała domowa winnica pana 
Krzysztofa to pięć rzędów z winny-
mi krzewami, rozpiętymi na dru-
tach pomiędzy drewnianymi słup-

kami. Każdy rząd, to inna odmia-
na winogron, a w konsekwencji i in-
ny smak wina w domowej piwnicz-
ce. Wszystko jak w prawdziwej śród-
ziemnomorskiej winnicy, tylko na 
znacznie mniejszą, kameralną skalę. 
Co roku, w zależności od urodzaju, 
daje to efekt w postaci około 100 bu-
telek własnego wina.
 Wierzyć się nie chce, że cała ta 
uprawa mieści się w  niewielkim, 
przydomowym ogrodzie. 
 - Moja winnica zajmuje zaled-
wie dwa ary, ale daje mi niesamo-
witą radość i satysfakcję – chwali się 
pan Krzysztof. Pracy jest sporo, ale 
satysfakcja z wyprodukowania wła-
snego wina, wynagradza mi ponie-
siony trud. Z czasem stało się to mo-
ją pasją i zajęciem na wolne chwi-
le. A uznanie znajomych, delektują-
cych się winem z mojej winnicy jest 
dla mnie największą nagrodą.
 Polska jest jedynym krajem 
w  Unii Europejskiej (kto wie, czy 
nie w całym cywilizowanym świe-
cie), który domową produkcję wina 
prawnie ogranicza jedynie „do wła-
snego użytku”. Nie stanowi to więk-
szego problemu dla posiadaczy nie-
wielkich winnic przydomowych 
traktujących je, podobnie jak plan-
tator z Malich, jako hobby i  towa-
rzyską atrakcję dla znajomych. 

Winobranie to rytuał
 Winobranie to dla winiarzy nie 
tylko żniwa, ale i rytuał. Niemalże 
święto. Do pana Krzysztofa scho-
dzi się na nie cała rodzina i znajomi, 
a każdy za punkt honoru uważa ze-
branie z krzewów przynajmniej kil-
ku winnych gron. Wędrują one po-

tem do skonstruowanej przez go-
spodarza specjalnej wyciskarki, 
zgniatającej owoce. Przez kilka na-
stępnych dni dojrzewają z dodany-
mi drożdżami winnymi, zanim od-
ciśnięty z nich fermentujący sok, tra-
fi a do dużych galonów na właściwy 
proces fermentacji.
 - To trochę inna procedura niż 
robienie wina z  naszych tradycyj-
nych, krajowych owoców, głównie 
porzeczek czy wiśni – opowiada go-
spodarz - Tu nie dodajemy wody, bo 
winogrona mają wystarczająco du-
żo własnego, słodkiego soku. Ale też 
jest to zupełnie inne wino! – dodaje 
z dumą. 

Domowe - z sercem i duszą
 Rzeczywiście, wino pana Krzysz-
tofa niczym nie ustępuje markowym 
winom zagranicznym. Przewyższa 
je zaś czystością składu i brakiem ja-
kichkolwiek środków chemicznych. 
Czuć też w nim serce i pasję gospo-
darza.
 Pan Krzysztof nie chroni za-
zdrośnie swoich piwnicznych re-
ceptur, jak czynią to markowi pro-
ducenci. Wręcz odwrotnie – swo-
ją pasją próbuje zarazić grono bliż-
szych i dalszych sąsiadów oraz zna-
jomych. Chętnie służy radą i pomo-
cą w zakładaniu małych, przydomo-
wych winnic.
 - Już trzy czy cztery winne krze-
wy zasadzone przy południowej 
ścianie domu mogą dać satysfakcję 
w  postaci kilkunastu butelek wła-
snego wina – przekonuje. 
 Na swojej stronie internetowej 
(www.winnicaidom.pl) dowodzi, że 
to nic trudnego. I że nie tylko Mali-
chy, ale i cały region już wkrótce mo-
że się stać domowym, winnym za-
głębiem.               OL

Winobranie w… Malichach

Kormoran, niestety niedopatrze-
nie szczegółów tłumika (wykry-
te w badaniu technicznym) dopro-
wadziło do dyskwalifi kacji z zawo-
dów.
 Paweł Boniecki zadebiuto-
wał natomiast w tegorocznej lidze 
Rajdowych Debiutantów (RD3L) 
i  w  brawurowy sposób skomple-
tował ilość punktów, dzięki której 
uzyskał licencję R1 upoważniają-
cą do startów w rajdach Pucharu 
Polski. Załoga Boniecki/Białowąs 
w rajdzie Karkonoskim mimo nie-
przyjemnego wypadku i  dacho-
wania na jednym z odcinków za-
jęła 7 miejsce w klasie, natomiast 
w Rajdzie Kormoran zajęła 5 miej-
sce w klasie 8 i w klasyfi kacji gene-
ralnej. Do tej pory jest to najwięk-
szy sukces tej załogi. Dobre wyni-
ki Bonieckiego i  Białowąsa spra-
wiły, że obecnie zajmują 12 miej-
sce w Pucharze Polski.
 Już 8 października rozpocznie 
się Rajd Dolnośląski, w  którym 
wystartują obie załogi. 

Krzysztof Kotłowski
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W
ydarzenia z  12 i  13 
września 1939 ro-
ku rozgrywające się 
w Brwinowie i w  je-

go najbliższej okolicy noszą miano 
Bitwy Brwinowskiej. Wtedy to żoł-
nierze 36 pułku piechoty Legii Aka-
demickiej Polskiej wchodzącego 
w skład 28 Dywizji Piechoty „Łódź” 
stawiali opór wiele liczniejszym 
i  dużo lepiej uzbrojonym oddzia-
łom armii hitlerowskiej, wiążąc ich 
siły w zaciętych dwudniowych wal-
kach i opóźniając ich marsz na War-
szawę. Wobec technicznej i liczebnej 
przewagi najeźdźców walczące od-
działy polskie zmuszone były wyco-
fać się spod Brwinowa do twierdzy 
Modlin. Szacuje się, że w bitwie pod 
Brwinowem poległo 154 żołnierzy 
polskich (groby ich znajdują się na 
brwinowskim cmentarzu), a ok. 300 
zostało rannych. 
 Dla uczczenia tych wydarzeń po-
wstał specjalny komitet ds. Obcho-
dów 70. Rocznicy Bitwy pod Brwi-
nowem, który wraz z samorządem 
gminy zorganizował w  dniu 12 
września br. Mszę Polową, Marsz 

Brwinów uczcił 70 rocznicę bitwy
Pamięci oraz uroczysty Apel Pole-
głych. Uroczystościom towarzyszył 
chór Państwowego Zespołu Ludo-
wego Pieśni i  Tańca „Mazowsze”. 
Uczestnicy Marszu Pamięci otrzy-
mali unikalne wydawnictwo Wspo-
mnień o  Bitwie pod Brwinowem, 
a  także specjalnie przygotowany 
fi lm „Brwinowski wrzesień 39”, bę-
dący rekonstrukcją pierwszych dni 
wojny, opartą na relacjach żyjących 
jeszcze świadków historii - autor-
stwa brwinowskiego artysty Ada-
ma Gzyry.

Wystawa „Wrzesień 39”
Interesującym wydarzeniem, będą-
cym uzupełnieniem głównych ob-
chodów rocznicy, była trwająca do 
końca miesiąca wystawa „Wrze-
sień 39”, zorganizowana w  salach 
brwinowskiej Organistówki. Wła-
ścicielem większości eksponowa-
nych archiwalnych zbiorów, pomy-
słodawcą, współorganizatorem, ku-
stoszem i znawcą przedmiotu, a za-
razem znakomitym przewodni-
kiem i komentatorem jest mieszka-
niec Brwinowa, autor kilku wydaw-
nictw poświęconych historii tego 
miasta, współpracujący z TVP re-
daktor Grzegorz Przybysz. Wysta-
wa zaaranżowana była wielowątko-

wo. Od archiwalnych fotografi i au-
torstwa niemieckich wojskowych 
dokumentalistów oraz unikalnych 
fotogramów Brwinowa wykona-
nych z samolotu na potrzeby hitle-
rowskiej armii, poprzez cykl spe-
cjalnych stereoskopowych, trój-
wymiarowych zdjęć, produkowa-
nych przez monachijską wytwórnię 
w  charakterze wojennych pamią-
tek, po prywatne fotografi e miesz-
kańców miasteczka. Osobną część 
ekspozycji zajmował niezwykle in-
teresujący pamiętnik Stefk a Riedla, 
kilkunastoletniego licealisty, będą-
cy kronikarskim zapisem wydarzeń 
tamtych dni, znaleziony na jednym 
z brwinowskich strychów. Miłośni-
cy militariów mogli obejrzeć impo-
nujący zbiór amunicji, fragmentów 
broni, bagnetów, odznaczeń i szere-
gu innych pamiątek z okresu II woj-
ny światowej. 
 Zainteresowanych dokumenta-
listyką usatysfakcjonował zbiór ga-
zet wydanych w sierpniu 1939 ro-
ku, na kilka dni przed wybuchem 
wojny oraz kilka egzemplarzy cza-
sopism noszących datę 1-go wrze-
śnia. Ciekawostką tej kolekcji był 
świąteczny numer Kuriera War-
szawskiego, zwanego gadzinówką 
z grudnia 1939 roku. Całość uzupeł-

niały plakaty i przedmioty codzien-
nego użytku z tamtego okresu oraz 
kolekcja modeli polskich pojazdów 
wojskowych, pieczołowicie odtwo-
rzonych przez znanego pruszkow-
skiego modelarza Wiesława Siero-
cińskiego. Zaś dla tych, którzy nie 
mieli okazji obejrzeć wcześniej fi l-

mu „Brwinowski wrzesień 39” orga-
nizowane były jego projekcje. W su-
mie wystawa niezwykle interesują-
ca, a wielowątkowa forma jej aran-
żacji godna odnotowania i kontynu-
acji, szkoda tylko, że była dostępna 
dla oglądających wyłącznie w nie-
dziele i dość słabo reklamowana.

Kolekcja trójwymiarowych fotografi i znaleziona przez autora wystawy na jednym 
z brwinowskich strychów.   [Fot.BS]

Autor wystawy red. Grzegorz Przybysz opowiada o jednym z prezentowanych 
eksponatów.   [Fot.BS]

Józef Wrzosek
jozef.wrzosek@gazetawpr.pl

 Grodzisk Mazowiecki

Wernisaż malarstwa Doroty Fajks
Centrum Edukacji Kulturalnej „Ra-
dogoszcz” zaprasza 3 października 
(sobota) na wernisaż malarstwa Do-
roty Fajks. Gościnnie wystąpi Elżbie-
ta Ryl-Górska w repertuarze ze świa-
ta operetki.
Start godz. 17:00, Miejsce: Willa Ra-
dogoszcz, Sienkiewicza 31

Łyk Kultury z Andrzejem Grabowskim
Grodziskie Centrum Kultury zapra-
sza 6 października (wtorek) na „Łyk Kul-
tury” z Andrzejem Grabowskim. Na 
spotkaniu będzie można poznać arty-
stę od innej strony. Rozmowa o dzie-
ciństwie, muzyce, Krakowie i o życiu.
Start godz. 19:30, Miejsce: sala kon-
ferencyjna, Bilety: 10PLN

Tercet Egzotyczny
10 października (sobota) w Centrum 
Kultury w Grodzisku Mazowieckim 
odbędzie się koncert Tercetu Egzo-
tycznego w składzie: Izabela Skrybant, 
Włodzimierz Krakus, Janusz Konefał. 
Start godz. 17:00 i 19:00, Miejsce: sa-
la widowiskowa, Bilety: przedsprze-
daż 40PLN, w dniu koncertu 50PLN

 Komorów

Bez Mężczyzn
Stowarzyszenie K40 zaprasza 14 paź-
dziernika (środa) na kabaretowy spek-
takl muzyczny o Andzie Kitschman 
- Bez mężczyzn. Występują: Katarzy-
na Nowak - w roli Andy, Monika Byli-
ca - przy fortepianie. 
Start godz. 19:00, 
Miejsce: Kawiarnia Art Cafe

 Milanówek

Otwarcie Kawiarenki „U Artystek”
Galeria Jedwabny Zakątek, Kawia-
renka Artystyczna oraz Milanow-
skie Centrum Kultury zapraszają 
3 i 4 października na otwarcie Kawia-
renki „U Artystek”. 3 października 
m.in. wystawa fotografi i autorstwa Ja-
na Smykala, „Czekoladowe Tematy” - 
spotkanie z Iką Iwasiewicz, „Silk Jazz 
Cafe” - wieczór z Leną Ledoff , 4 paź-
dziernika - „Pożegnanie lata” - wspól-
ne śpiewanie szant - Tomek Potocki 
„Potok”, Pokaz Teatru Ognia.
Start godz. 03.10-10:00, 04.10-18:00, 
Miejsce: Warszawska 36

Jan Paweł II - Papież wolności i pokoju
11 października (niedziela) w  Koście-
le Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku 
po wieczornej Mszy Św. odbędzie się 
spektakl słowno-muzyczny Jan Paweł 
II - Papież wolności i pokoju. Wystą-
pią: Capella Milanoviensis, Grodzi-
skie Trio Skrzypcowe Cantilena, Ma-
rek Żerański -aktor teatru polskiego 
w Szczecinie, Dariusz Biernacki- ba-
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ryton, reżyser spektaklu. Po koncer-
cie nastąpi wspólne zapalenie światła 
na skwerze Jana Pawła II.
Msza o godz. 18.00

 Nadarzyn

Kino Nokowe
Nadarzyński Ośrodek Kultury zapra-
sza 2 października (piątek) na impre-
zę z cyklu Kino Nokowe. W progra-
mie: „Ogród Luizy” - wielokrotnie na-
gradzana, bezpretensjonalna fi lmowa 
opowieść z elementami fi lmu gang-
sterskiego i love story oraz spotkanie 
z twórcami: reżyserem – Maciejem 
Wojtyszką oraz scenografk ą - Małgo-
rzatą Grabowską-Kozerą.
Start godz. 19:00, Wstęp wolny

 Piastów

Dar i Tajemnica: 
Jerzy Zelnik o Janie Pawle II
W wigilię Dnia Papieskiego, 
10 października (sobota) Stowarzyszenie 
MOŻESZ zaprasza na spektakl słow-
no - muzyczny „Dar i Tajemnica” z 
tekstami Jana Pawła II w wykonaniu 
Jerzego Zelnika. Usłyszymy m.in. po-
ezję, wiersze Karola Wojtyły i część I 
„Tryptyku Rzymskiego”, wątki au-
tobiografi czne z „Daru i Tajemnicy”, 
niektóre myśli z wywiadu rzeki „Prze-
kroczyć próg nadziei”, fragment Listu 
do twórców... 
Start: godz. 19:00, Miejsce: Parafi a 
Chrystusa Króla Wszechświata w 
Piastowie, ul. Ogińskiego 41, Wstęp 
wolny, Dochód z dobrowolnych ofi ar 

będzie przekazany Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia", która przeka-
zuje stypendia dla zdolnej, ubogiej 
młodzieży z małych miejscowości.

 Podkowa Leśna

X Festiwal Muzyczne Konfrontacje
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewi-
czów w Stawisku zaprasza w dniach 
4-25 października na X Festiwal Mu-
zyczne Konfrontacje - Dzieło Chopi-
na i jego literackie rezonanse. 
Szczegóły na www.gazetawpr.pl oraz 
www.stawisko.pl, Miejsce: Gołębia 1

 Pruszków

Bieg „Tędy przeszła Warszawa”
3 października (sobota) odbędzie się 
bieg historyczny „Tędzy przeszła War-
szawa”. Bieg organizowany jest dla 
uczczenia pamięci zamordowanych w 
obozie Dulag 121 powstańców, człon-
ków organizacji podziemnych i miesz-
kańców Warszawy. Program: 10.00 – 
zbiórka na terenie Obozu Przejścio-
wego Dulag 121 w Pruszkowie przy 
ul. 3go Maja 8. 10.30 – przejazd au-
tokarami na miejsce startu w Piasto-
wie w okolice Miejskiego Domu Kul-
tury w Piastowie. 11.00 – start biegu 
11.30 – wręczenie pamiątkowych me-
dali oraz nagród. Trasa biegu: Miejski 
Dom Kultury w Piastowie – ul. War-
szawska – ul. Władysława Broniew-
skiego – ul. Warsztatowa – ul. 3-go 
Maja – meta przy bramie Obozu.

Jesień Melomanów: 
Szwajger-Kułakowska i Pławner
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego zaprasza 3 paździer-
nika (sobota) na koncert Marii Szwaj-
ger-Kułakowskiej (fortepian) i Piotra 
Pławnera (skrzypce). W programie 
utwory Karola Szymanowskiego, Fry-
deryka Chopina i Ignacego Jana Pade-
rewskiego. 
Start godz. 19:00, Bilety: 15PLN

Jesień Melomanów: Kwartet Wilanów
9 października (piątek) w Muzeum Sta-
rożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie w ramach cyklu „Jesień 
Melomanów” wystąpi Kwartet Wila-
nów. Jest to jeden z najlepszych pol-
skich zespołów kameralnych, który 
od blisko czterdziestu lat występuje na 
całym świecie.
Start godz. 19:00, Bilety: 19 PLN

Spotkanie z Januszem Ekiertem
Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Pruszkowie, Wydawnictwo 
MUZA SA oraz Muzeum Starożytne-
go Hutnictwa Mazowieckiego zapra-
szają 15 października (czwartek) na spo-
tkanie z Januszem Ekiertem, autorem 
książki „Fryderyk Chopin. Biografi a 
ilustrowana”. Prowadzenie Krystyna 
Gucewicz, spotkanie uświetni kon-
cert fortepianowy w wykonaniu Kayo 
Nishimizu
Start godz. 17:30, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: MSHM

IMPREZY POLECA:    MILENA SOŁTYSIAK

y
Organizatorów imprez prosimy o 
kontakt z redakcją:

kontakt@gazetawpr.pl, 
tel. (022) 728 18 64, 
kom. (0) 666 505 705
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Wysyłaj SMS-y 
i wygrywaj nagrody!KONKURSY WPR

karnety na 
pływalnię 
KAPRY w 
Pruszkowie
o wartości 50PLN

Sponsor: Pływalnia Kapry

KOD5

karnety do 
Parku Linowego 
Linlandia 
w Pruszkowie
o wartości 50PLN3 podwójne

zaproszenia
na koncert

Jesień Melomanów: 
Kwartet Wilanów

(opis - informator kulturalny)

książkę 
Bernarda 
Cornwella pt.

Trafalgar

KOD1 KOD2

zaproszenie 
do Restauracji 
TGI Friday's
w Jankach
o wartości 
100PLN

Sponsor: TGI Friday's

KOD3

7168
sms na

Aby wygrać, wyślij SMS-a o treści: 
WPR. Kod IMIE NAZWISKO pod nr 7168, 
np. WPR.KOD1.JANKOWALSKI 
(cena 1 zł netto + VAT – 1,22 zł brutto) 

w niedzielę, 4 października
od godz. 18.00

Wygrywają pierwsze SMS-y nadesłane 
na dany kod do momentu wyczerpania nagród. 

Co zrobić, żeby wygrać?Odbiór nagród:
Nagrody do odbioru w Biurze Reklamy „Gazety WPR” 
ul. Wojska Polskiego 60 w Pruszkowie według 
informacji przesłanych w SMS-ie zwrotnym. 

Regulamin konkursów:
Dostępny na stronie www.gazetawpr.pl oraz 
w Biurze Reklamy „Gazety WPR” 
ul. Wojska Polskiego 60 w Pruszkowie. 
Pytania prosimy kierować na konkurs@gazetawpr.pl

Sponsorzy nagród:
Wszystkich zainteresowanych przekazaniem nagród dla 
czytelników prosimy o kontakt kontakt@gazetawpr.pl

2 2

Sponsor: Linlandia

KOD4
Sponsor: MSHM w Pruszkowie
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Most birmański, pal buszmena, ma-
karony – te egzotycznie brzmiące 
nazwy to nie afrykańskie narzędzia 
tortur, lecz atrakcje, dzięki którym 
można sprawdzić swoją odwagę i 
kondycję fi zyczną. Na dość ubogiej 
mapie rozrywkowych miejsc 
w Pruszkowie pojawił się nowy 
punkt – park linowy. 

Park mieści się tuż za torem kolar-
skim i basenem Kapry, przy ul. An-
drzeja. Tutaj dzieciaki mogą wysza-
leć się do woli. Na niewielkiej prze-
strzeni znajduje się ścianka wspi-
naczkowa oraz drewniany most 
zwodzony zawieszony na specjal-
nych linach, który można poko-
nać na wysokości 2,5 metra lub 
7 metrów. Dla utrudnienia w niektó-
rych miejscach zamieszczono kręcą-
ce się pod stopami drewniane belki. 
Każdy chętny, zanim przystąpi do 
wspinaczki, musi przejść szkolenie, 
które kończy się sprawdzianem. In-
struktor na specjalnej trasie pokazu-
je, w jaki sposób należy się zabezpie-
czyć W przypadku dzieci wymagana 
jest również zgoda opiekuna. 
 Nad wszystkim czuwają instruk-
torzy – pan Paweł i pan Mirek, po-
mysłodawca całego przedsięwzięcia, 
który od dawna marzył o stworzeniu 
takiego miejsca. Pomogli mu prusz-
kowscy urzędnicy oraz właściciele 
BGŻ Arena, którzy udostępnili teren.
 - Zabawa w naszym parku to do-
skonała alternatywa łącząca wysiłek 
fi zyczny z pokonywaniem własnych 
słabości. Za pierwszym razem dzie-
ciaki trochę się boją, ale potem ja-
koś idzie. Tu nie potrzebne są żad-
ne specjalne umiejętności: wystar-

czy minimum sprawności fi zycznej 
i  trochę odwagi. A to wszystko na 
świeżym powietrzu. Widok z wyso-
kości 7 metrów na pobliską okolicę 
jest przepiękny, można się poczuć 
zupełnie jak na Mazurach – zachę-
ca pan Paweł. – Może pani spróbu-
je? – wskazuje na liny umieszczone 
na wysokości 7 metrów nad ziemią. 
To trudna trasa, przejść po niej trzy-
mając się jedynie sznurków to nieła-
twe zadanie. Ja wykręcam się lękiem 
wysokości, ale 11 – letni Wiktor, któ-
ry park odwiedził razem z tatą jest 
zachwycony: - Tutaj jest super, naj-
fajniejszy jest zjazd na linie, wcale się 
nie bałem. Przyjdę na pewno jeszcze 
raz. Również tata Wiktora z entuzja-
zmem podziela nową pasję syna: - Ja 
sam raczej nie skorzystam, myślę, że 
to bardziej frajda dla dzieci. Jedziemy 
na obiad i zaraz wracamy z powro-
tem.
 Jeśli ktoś boi się samodzielnie po-
konać linowy tor przeszkód, może to 
zrobić w  towarzystwie instruktora 
lub opiekuna.
 Ale nie tylko dzieciaki znajdą tu-
taj coś dla siebie. Dorośli także mogą 
powspinać się na linach, a także roz-
palić ognisko, upiec kiełbaski, zorga-
nizować piknik, imprezę integracyj-
ną, czy urodziny. Organizowane są 
również zajęcia dla grup, np. przed-
szkoli, czy szkół w ramach uatrakcyj-
nienia lekcji wychowania fi zycznego.
Chociaż park funkcjonuje dopiero 
od trzech tygodni zdobył już sporą 
rzeszę miłośników. 
 Organizatorzy zabawy zapew-
niają specjalny sprzęt alpinistycz-
ny, niezbędny do wspinaczek: lon-
że, uprzęże, kaski. Każdy uczestnik 
zaopatrzony jest w specjalny bloczek 
zabezpieczający, który wytrzymuje 
udźwig do 120 kilogramów. – Jeże-
li dziecko jest właściwie przypięte to 
nie ma prawa stać się mu nic złego - 
tłumaczy instruktor.
 Pruszkowski park linowy został 
stworzony przez fi rmę specjalizują-
ca się w budowach takich obiektów, 
posiada specjalne certyfi katy, zgod-
ne z normami Unii Europejskiej. 
 W  październiku park będzie 
czynny w  dni robocze od 15 do 
18.30, zaś w weekendy od 10 do 18. 
30. Cena samodzielnego pokonania 
niższej trasy (umiejscowionej na wy-
sokości 2,5 metra) wynosi 15 złotych, 
zaś górnej (liny zawieszone są na wy-
sokości 7 metrów) – 25 złotych. Obie 
trasy można pokonać z opiekunem 
lub instruktorem, wtedy ceny wzra-
stają.

Karolina Gontarczyk

Linowa frajda, nie tylko dla dzieci

PORADNIA SPECJALISTYCZNA

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25

 

Nowe atrakcyjne 
lokalizacje

powierzchnia 

od 88 m2 do 170 m2 

cena już od 

390 000 zł

Biuro sprzedaży:
ul. Nadarzyńska 77

05-825 Grodzisk Maz.

Oferta w internecie:
www.makbud.pl

makbud@makbud.pl

Kontakt:

tel: (022) 755 77 95

kom: 0 695 702 802

Sprzedaż segmentów i bliźniaków

Hamburgery zamiast kultury

Kultura? Jaka kultura? – pyta 17-let-
nia Magda z  jednego z  pruszkow-
skich blokowisk. – Przecież w tym 
mieście kompletnie nic się nie dzieje. 
Nie ma dokąd pójść, a już na pewno 
nie w weekend, wtedy wszystko za-
miera. No chyba że do kościoła ktoś 
lubi, tam są wszyscy.

 Jak mi się nudzi to jadę do Janek 
na zakupy, a  jak nie mam kasy to 
przynajmniej pooglądam sobie wy-
stawy, fajne ciuchy, zjem loda, napi-
ję się kawy. A w Pruszkowie? Co naj-
wyżej do McDonalda można iść, ale 
to dobre dla dzieciaków. 
 Rzeczywiście, prawda jest bole-
sna: oferta kulturalna dla młodzie-
ży w naszym mieście jest - delikatnie 
rzecz ujmując - dość uboga. Braku-
je klubów, kameralnych kawiarenek, 
a także miejsc, w których czas wolny 
mogłyby spędzać młodsze dzieci, na 
przykład osiedlowych klubów eduka-
cyjno-rozrywkowych.
 W  Pruszkowie funkcjonuje co 
prawda kilka pizzerii, cieszący się 
niesłabnącym powodzeniem Mc 
Donald i budki z kebabami, ale są to 
miejsca, które z kulturą mają niewie-

Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

le wspólnego, poza tym, żeby spędzić 
w nich czas trzeba mieć na to pie-
niądze. Można jeszcze pójść na spa-
cer do parku Potulickich. Odnowio-
ne alejki i staw kuszą ładnymi wido-
kami, szczególnie od strony ul. Lipo-
wej. Ale wypicie kawy w położonej 
nad stawem knajpce do przyjemno-
ści już nie należy. Nie każdy bowiem 
lubi towarzystwo dobrze zbudowa-
nych mężczyzn grających na automa-
tach. Akurat tego rodzaju przybytki 

w Pruszkowie mnożą się jak grzyby 
po deszczu. Dlaczego miejscowi biz-
nesmeni inwestują w hazard, a nikt 
nie pomyśli o stworzeniu choćby jed-
nego miejsca z tzw. klimatem, gdzie 
młodzi ludzie mogliby spędzić czas 
na przykład słuchając muzyki, czy 
zorganizować wernisaż? Swego cza-
su w okolicach Parku Sokoła działał 
pub, w którym występowały lokalne 
zespoły, kiedyś ogromnym powodze-
niem cieszył się również Rock Piknik, 
ale zarówno pub, jak i festiwal już nie 
funkcjonują.  
 Nieco lepiej wygląda oferta Miej-
skiego Ośrodka Kultury „Kamyk” 
przy ulicy Miry Zimińskiej – Sygie-
tyńskiej. Mnogość zajęć artystycz-
nych dla dzieci i młodzieży (wokal-
nych, teatralnych, tanecznych) po-
woduje, że – jak twierdzi Ewa Sowa, 

dyrektor Ośrodka - stanowią one do-
skonałą alternatywę na spędzenie 
wolnego czasu popołudniami.
 Na ofi cjalnej stronie internetowej 
placówki zamieszczono również in-
formację, iż 1 października br. od-
będzie się zespół popularnego ostat-
nio zespołu Czesław Śpiewa.  – Na-
prawdę Czesław wystąpi? – z niedo-
wierzaniem pyta Czarek z Grodzi-
ska i dodaje: -Fajnie, że dowiaduję się 
o tym od ciebie, bo na mieście nie ma 
żadnych plakatów ani ulotek. Przy-
jeżdżam do Pruszkowa dość często, 
bo moja dziewczyna tu mieszka, ale 
wolny czas spędzamy raczej u niej 
w domu, bo co tutaj można robić? - 
Jak chcę ją zaprosić na kawę to idzie-
my do „chińczyka”. Podobno w Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa coś się 
dzieje, widziałem plakaty, ale to raczej 
muzyka poważna, a ta nie za bardzo 
mnie interesuje. 
 Rzeczywiście. Z  Grodziskiem 
niespecjalnie  możemy konkurować. 
W nowopowstałym, okazałym Cen-
trum Kultury w tym mieście znajduje 
się kino, klub muzyczny, siedziba lo-
kalnego radia. Zaś w „Kamyku” ow-
szem, odbywają się różnego rodza-
ju zajęcia artystyczne, ale czy jest to 
oferta na tyle atrakcyjna, aby przycią-
gnąć do Pruszkowa turystów i inwe-
storów? Z pewnością za hańbę uznać 
należy fakt, że Ośrodek nie posiada 
sali komputerowej, gdzie można by-
łoby skorzystać z bezpłatnego Inter-
netu. Według dyrektor placówki – 
Ewy Sowy wynika to z braku możli-
wości fi nansowych i lokalowych.
 Zbliża się jesień. Pogoda będzie 
coraz gorsza, a  przecież nie samą 
nauką uczniowie żyją. Nie pozo-
staje im nic innego, jak skorzystać 
z aktualnie dostępnej oferty Ośrod-
ka Kultury w  Pruszkowie albo….
czekać na budowę Centrum Śród-
miejskiego, którego budowę nie-
dawno w naszej gazecie zapowiadał 
wiceprezydent Pruszkowa - Andrzej 
Królikowski.

Życie kulturalne w Pruszkowie jest jak yeti. Wszyscy coś na ten temat słyszeli, ale 

nikt nie widział. Kilka pizzerii, McDonald i plenerowe koncerty dwa razy w roku na 

Zniczu – to możliwości spędzenia wolnego czasu pruszkowskiej młodzieży. 
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3 SPOSOBY JAK ZAMÓWIĆ 
OGŁOSZENIE DROBNE 
W GAZECIE WPR:

przez telefon:
(0) 666 505 705

(022) 728 18 641
pocztą e-mail:
ogloszenia@gazetawpr.pl2 3

zwykłe - 2 zł za słowo

pogrubione - 3 zł za słowo

w ramce - 4 zł za słowoce
nn

ik
:

ceny netto

faksem:
(022) 728 18 64
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Ogłoszenia

Dam pracę

Elektroników do serwisu w Jankach k..W-wy 
0 696 993 874, 0 696 993 864, 
renata.graczyk@partnerpraca.pl

Praca w punkcie przedszkolnym w niepełnym 
wymiarze godzin (022) 758 01 07, 600 238 985

Szlifi erzy i montażystów w zakładzie 
kamieniarskim, praca na stałe, tylko z 
doświadczeniem, Milanówek 505 586 458 

Ślusarzy, spawaczy (mig-mag) Pruszków Gąsin 600 376 009

Warszawski Ośrodek Rekreacji Ruchowej 
i Edukacji zatrudni na terenie Pruszkowa: 
Instruktorów do prowadzenia zajęć z języka 
angielskiego 831 65 60, 831 29 50 

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. PRUSZKÓW I 
OKOLICE 511 262 175 

Podejmę prace jako ekspedientka Pruszków 
tel. 502 099 933

Nieruchomości sprzedam

Działka budowlana w Żółwinie 2009m2 
bezpośrednio 793 449 544 

Okazja. Domek drewniany, kryty blachą, 
ciepła i zimna woda, prysznic, WC, 
TV, gazowa kuchnia. Działka 380m2 
z nasadzeniami. Ogród SGGW k/ 
Pruszkowa. Ochrona 609 315 496

 Podkowa Leśna- Żółwin
Domy 207 m2 
602 459 175

Nauka

J.Angielski Tłumaczenia i nauka,
0505 159 948, studioarcana@home.pl,
http://www.studioarcana.home.pl

Auto-moto kupię

Każde gotówka 600 475 484 

SZYCIE ZASŁON 
I FIRAN

wzory katalogowe, 
solidnie, niedrogo
502-286-273

ul. Szkolna 7
Pruszków-Żbików

Okna PCV, aluminum, drewno

Drzwi wewnetrzne, zewnetrzne

˚aluzje, Rolety
Moskitiery, Parapety

Pruszków, ul. Bolesława Prusa 18
tel. (0-22) 758 81 09, (0) 602 120 835
www.oknapruszkow.pl

PROFIL
okna i drzwi

RATY

Serwis Elektronarzędzi Sklep 
przyjmie do pracy:

Elektromechanika 
z praktyką

Praca od pon. do pt., 
w godzinach 8.00 – 16.00

Raszyn, tel. (0-22) 720 21 68

Fryzjerstwo
w domu klienta

Baleyage od 65 zł!

    Pruszków 
    Piastów
    Komorów

502 099 933

SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

Pruszków, Al. Jerozolimskie 458
Tel. (0-22) 728 73 73, (0-22) 728 15 40

Czynne: pn-pt 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 12.00

CZĘŚCI  NOWE I UŻYWANE

MAGAZYNIER

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

B H P
ODZIEŻ ROBOCZA

ul. Bolesława Prusa 19 lok.6
05-800 Pruszków

tel./fax (022) 662 48 93
kom: (0) 604 125 357

kupon rabatowy 3%

Body Fitness 
Najstarsza Siłowania w Pruszkowie (Rok zał. 1992) 

zaprasza na:

- Aerobik oraz inne formy fitness

- Zabiegi odchudzające – VACU POWER

- Treningi siłowe lub rzeźbiące pod 

  okiem instruktora

Zapisy: Pon, Śr, Pt - 10-11:30, 16-21:00

Wt, Czw – 15-21:00;  Sob – 11-16:00

Nd – 11-14:00

Pruszków ul. Hubala 5, tel: 792-096-828

Firma “KONGSBERG AUTOMOTIVE” Sp. z o. o.

Aktualnie do naszej fabryki zlokalizowanej w podwarszawskim Pruszkowie, 

Audi
BMW

 Ford
 Land Rover
 Mercedes  Saab

 Scania

(miejsce pracy Pruszków, woj. mazowieckie)

“KONGSBERG AUTOMOTIVE” Sp. z o.o. - ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków 

Kupię każde auto 504 940 490 

Kupię każde auto 606 164 444 

Auto-moto sprzedam

Darmowe złomowanie pojazdów, transport gratis 
502 534 080 

Kasacja pojazdów (022) 723-46-66 
www.szrotkasacja.pl  

Kupię

Antykwariat kupi dawne książki 
tel. 22 622 11 54 

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

Części do: 
- autobus renault fr iliade,
- mercedes e 270d z 2002 r
502 534 080 

Sprzedam

Ekogroszek i miał, niska cena, minimum 
5 ton. Sprzedaż kotłów centralnego 
ogrzewania 515 713 421, 691 830 568

Jesion tarcica 502 506 930 

Usługi

Budowa domów 506 061 785

Cement i kostka brukowa 022 499 56 98 

Dachy, krycie obróbki materiały 604 062 486 

Docieplenia budynków 506 061 785 

DOCIEPLENIA STYROPIANEM, USŁUGA Z 
MATERIAŁEM (STYRMAN, TERMOORGANIKA, 
CERESIT, KABE) CENY OD 75 ZŁ/M2 
790 290 396 

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 

Instalacje elektryczne w domach, mieszkaniach 
układanie paneli podłogowych, solidnie, 
uczciwie, VAT, 607 659 561  

KOMINKI – projektowanie, montaż  i dystrybucja 
ciepłego powietrza 503 718 798 

Kostka brukowa, bogaty wybór – niskie ceny 
607 302 639 

Malowanie agregatem, szybko, tanio 602 719 024 

Ocieplenia budynków, wymiana okien, drzwi 502 506 930

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

Remonty od A – Z 500 287 684 

Remonty wykończenia wnętrz 513-972-041

Świadectwa energetyczne 607 631 061 

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE, DROBNOZIARNISTE-
GŁADKIE, DOCIERANE POD LAMPĘ. AGREGATEM . 
DOKŁADNIE I SPRAWNIE 790 290 396 

Usługi hydrauliczne kompleksowo. 
Odwodnienia terenu. Tel. 602 681 344
 
Układanie kostki brukowej, solidnie  605 548 241

Układanie kostki brukowej i granitowej, 660 306 446 

Usługi ogrodnicze pełen zakres 696 039 978 

www.m-jak-malowanie.pl Malowanie wnętrz 604 498 177 

Wylewki agregatem 608 577 428

Wylewki betonowe 600 086 995 

Wylewki betonowe mixokretem 605 443 826 

Zatrudnię pomoc kuchenną



15WWW.GAZETAWPR.PL • 2 PAŹDZIERNIKA 2009 • WPR63

Sport

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)

022 350 60 81 

Koszykówka. Meczem w  Zielonej 
Górze z  miejscowym Intermarche 
Zastalem zmagania w pierwszej lidze 
koszykarzy rozpoczyna Znicz Basket 
Pruszków. W dwóch ostatnich sezo-
nach zespół walczył o  utrzymanie 
na zapleczu ekstraklasy, ale tym ra-
zem ma szanse znaleźć się w play-
off. Podopieczni Romana Skrze-
cza w okresie przygotowawczym ro-
zegrali 11 spotkań sparingowych, 
z czego wygrali aż 10. Pruszkowia-
nie nie mieli sobie równych w tur-
nieju w Piasecznie oraz w silnie ob-
sadzonym Memoriale im. Kazimie-
rza Wacławczyka w Tarnobrzegu. Je-
dynej porażki podczas przedsezono-
wych zmagań Znicz Basket doznał 
w meczu z występującą w ekstrakla-
sie Polonią AZBUD Warszawa. 

Skład Znicza Basket na sezon 
2009/10
Obrońcy: Michał Aleksandrowicz 
(183 cm wzrostu/urodzony 1989), 
Dominik Czubek (178/1975), Mar-
cin Ecka (184/1979), Kacper Kra-
jewski (185/1991),Bartłomiej Pio-
trowski (191/1989), Adrian Suliński 
(185/1989). Skrzydłowi: Artur Bajer 
(195/1983), Jakub Czech (198/1984), 
Grzegorz Malewski (200/1984), Mar-
cin Matuszewski (193/1982), Grze-
gorz Radwan (200/1980) Środkowy: 
Tomasz Briegmann (204/1975), Woj-
ciech Fraś (203/1991)
Trener: Roman Skrzecz. Opieka me-
dyczna: Dorota Auguściak. Pre-
zes: Jarosław Jadachowski. Wicepre-
zes i kierownik drużyny: Mirosław 
Krysztofi k.                     Adam Wall

Znicz Basket zaczyna sezon
Zespół Znicza Basket  [Fot.P.Pietranik]

Koszykówka. Koszykarki Blachy 
Pruszyński Lider Pruszków w in-
auguracyjnej kolejce ekstraklasy 
uległy mistrzowi Polski Lotosowi 
Gdynia zaledwie dwoma punkta-
mi (82:84), a o ich porażce zade-
cydował rzut w ostatniej sekun-
dzie meczu. 
 - To był dopiero pierwszy mecz 
sezonu. Nie można wobec tego wy-
ciągać zbyt daleko idących wniosków 
- studzi nastroje trener Lidera Jacek 
Rybczyński. - Jesteśmy beniamin-
kiem, a naszym celem na ten sezon 
jest walka o utrzymanie. Jeśli w kolej-
nych meczach będziemy grać na jesz-
cze lepszym poziomie niż z Lotosem 
to jestem spokojny o realizację na-
szych założeń.
 Z bardzo dobrej strony w spotka-
niu z gdyńską drużyną zaprezento-
wały się pozyskane Amerykanki 
(Latoya Bond, Tracy Gahan i Ash-
ley Shields), które w sumie rzuciły 
aż 62 z 82 punktów dla Lidera. - Za-
wodniczki ze Stanów Zjednoczonych 
przyjechały do nas dopiero w  po-
łowie września, ale bardzo szybko 
wkomponowały się w zespół. W ko-
lejnych meczach punkty będą roz-
kładać się jednak na więcej zawod-
niczek. Bardzo liczę na Polki, które 
dopiero nabierają doświadczenia na 
tym szczeblu rozgrywek, a mają sta-
nowić trzon zespołu - zaznacza Ryb-

czyński.
 Ambitną postawą pruszkowskie-
go zespołu na parkiecie doceniła 
również skrzydłowa Lotosu i repre-
zentacji Polski Magdalena Leciejew-
ska. - Lider ma naprawdę fajną eki-
pę. Dziewczyny mogą dużo zdziałać 
w tej lidze. Dodatkowo bardzo po-
dobała mi się kulturalna pruszkow-
ska publiczność oraz cała organizacja 
meczu - chwaliła zawodniczka.
 Mimo wczesnej pory prezenta-
cję obu drużyn zorganizowano przy 
zgaszonym świetle, a  towarzyszyła 
jej muzyka Orkiestry Symfonicznej 
z Płocka. - Tym sposobem udało nam 
się połączyć kulturę ze sportem - cie-
szył się prezes Lidera Paweł Kędzier-
ski. - Długo instalowaliśmy na ha-
li specjalne zasłony chroniące przed 
światłem słonecznym, ale warto by-
ło - dodał. Kibice zgromadzeni na ha-
li mogli śledzić spotkanie na specjal-
nie zamontowanym w tym celu tele-
bimie, a po meczu na głowy zawod-
niczek obu zespołów poleciało con-
fetti. - To na cześć powrotu koszykar-
skiej ekstraklasy do Pruszkowa - za-
kończył Kędzierski. 
 Kolejne spotkania Lidera 
w Pruszkowie: 3 października (sobo-
ta) z ŁKS Siemens AGD Łódź - godzi-
na 18:00 oraz 10 października (sobo-
ta) z MUKS Poznań - godzina 15:30. 

Adam Wall

Lider zadebiutował w ekstraklasie

U nas też jest 
Liga Mistrzów
Tenis stołowy. Nie ma polskiego 
zespołu w rozgrywkach piłkar-
skiej Ligi Mistrzów, a zespołów 
występujących w koszykarskiej 
Eurolidze lub siatkarskiej Inde-
sit European Champions League 
próżno szukać w naszym regio-
nie. Mamy jednak u siebie zespół 
grający w elicie, to Bogoria Gro-
dzisk Mazowiecki.
 Grodziski klub w polskiej ekstra-
klasie ping-pongowej występuje do-
piero od 3 lat, a już ma na swoim kon-
cie znaczące sukcesy: mistrzostwo 
Polski w 2008 i 2009 roku oraz zwy-
cięstwo w Pucharze Polski w 2007 
i  2008 roku. W poprzednim sezo-
nie zespół zadebiutował w rozgryw-
kach Ligi Mistrzów i dotarł tam aż do 
ćwierćfi nału, po drodze dwukrotnie 
zwyciężając hiszpański Club Caja-
granada Tenis de Mesa z sześciokrot-
nym złotym medalistą mistrzostw 
Europy Władimirem Samsonowem 
w składzie.
 Tegoroczne zmagania na arenie 
międzynarodowej Bogoria rozpoczę-
ła od porażki 1:3 z jednym z głównym 
faworytów do zwycięstwa w całych 
rozgrywkach Ligi Mistrzów, Borus-
sią Duesseldorf. Liderem niemieckiej 
drużyny jest najlepszy ping-pongista 
Europy Timo Boll, który jako jeden 
z nielicznych na Starym Kontynen-
cie potrafi  rywalizować z najlepszymi 
Azjatami. Zawodników Tomasza Re-
dzimskiego czeka teraz bardzo trud-
ne zadanie. Trzy kolejne mecze w Li-
dze Mistrzów zespół rozegra na wy-
jeździe, a w Grodzisku Mazowieckim 
zagra dopiero na początku grudnia.
 W polskiej ekstraklasie Bogoria nie 
ma sobie równych. W inauguracyjnej 
kolejce nie dała szans LKS Odra Ro-
eben Głoska Księginice, wygrywając 
3:0.                    Adam Wall

Po 11 kolejkach piłkarze Zni-
cza Pruszków zajmują 13. miejsce 
w tabeli i od strefy spadkowej dzie-
li ich zaledwie punkt. Tymczasowy 
trener Artur Kalinowski bardziej 
niż kolejnym meczu musi myśleć 
jednak o zdrowiu zawodników.
 Z  podstawowego składu kon-
tuzjowanych jest aż dziewięciu 
piłkarzy, a  z  całej kadry jedena-
stu. Mimo olbrzymich problemów 
Znicz zagrał ostatnio w lidze dwa 
dobre spotkania. Niestety zdobył 
w nich tylko punkt. Pruszkowia-
nie zremisowali u siebie z liderem 
Górnikiem Zabrze 0:0 oraz mimo 
przygniatającej przewagi w pierw-

szej połowie ulegli na wyjeździe 
Górnikowi Łęczna 1:2. Podczas 
spotkania z  drużyną z  Górnego 
Śląska na stadionie Znicza mia-
ła miejsce niecodzienna sytuacja. 
Po raz pierwszy od zainstalowa-
nia sztucznego oświetlenia, czyli 
od jesieni ubiegłego roku, zgasły 
główne refl ektory. Na szczęście 
po ponad półgodzinnej przerwie 
awarię udało się usunąć, a mecz 
można było dokończyć.
 Kolejne spotkania Znicza 
w  Pruszkowie: 10 października 
(sobota) z Wartą Poznań - godzi-
na 18:00.

Adam Wall

Walczą z rywalami i kontuzjami
Piłka nożna



16 • REKLAMA  WPR63 • 2 PAŹDZIERNIKA 2009 • WWW.GAZETAWPR.PL


