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W bieżym numerze nasi eksperci z renomo-
wanych fi rm doradztwa fi nansowego i prawa 
udzielają bezpłatnych konsultacji i porad zwią-
zanych z problemami, dotyczącymi zawiłości 
przepisów. Masz problem związany z fi nansami 
lub prawem? Pisz na nasze adresy mailowe:
- fi nanse:    pruszkow@expander.pl
- prawo:     prawo@gazetawpr.pl 
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KONKURSY WPR
Do wygrania zaproszenia na 

fi nał Gwiezdnego Cyrku, bilety 

na mecz Znicza Pruszków i płyta 

„A Spotless Rose”

Czytaj więcej na str. 23 
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ZAPŁACISZ WYŻSZY PODATEK?
Dlaczego najwięcej drapaczy chmur jest na 
Manhattanie? Nie dlatego, że ludzie kocha-
ją mieszkać jeden nad drugim na piętrach tak 
wysokich, że sama jazda windą w godzinach 
szczytu potrafi  zająć kilkadziesiąt minut, licząc 
czas czekania na swoją kolej. Przy rekordowej 
gęstości zaludnienia Manhattan wymaga do 
funkcjonowania gigantycznej...

BEZPIECZNIEJ NA DRODZE
Stajemy się krajem coraz bardziej zmotoryzo-
wanym. Co prawda w ubiegłym roku ilość aut 
zwiększyła się tylko (?) o ok. 950 tys. ale pro-
gnozy na rok bieżący przewidują wzrost licz-
by pojazdów o ok. 1,5 mln.(!!!). Niestety dróg 
nie przybędzie. Przynajmniej w tym tempie. 
Dlatego powinno nam wszystkim zależeć aby 
ich stan techniczny umożliwiał...

GDZIE URODZIĆ?
Szpital na Wrzesinku. Duży gmach, pierwsze 
piętro, niewielki oddział położniczo – gineko-
logiczno-noworodkowy, personel w pełnym 
pogotowiu, bo za chwilę na świecie może po-
jawić się mały człowiek. Dwuosobowe sale 
w pastelowych kolorach z łazienką i toaletą. 
Przy łóżku mamy, dziecięce łóżeczka z kolo-
rowymi kocykami wszystko po to, aby oby-
dwoje w pierwszych, najważniejszych chwi-
lach życia czuli się jak najlepiej... strona 14.

Słuchajcie Piękne Panie, Szanowni Panowie
Historii, która dziś mi tłucze się po głowie
Bo muszę, patrząc w fakty oraz ważąc racje
Benefi cjentowi wygłosić laudację.

Dziewięćdziesiąt lat temu, gdzieś w Domaradzicach
Szczęściarz tata Kantorski przywitał dziedzica
W wielkanocną niedzielę głusząc świąteczne strzały
Krzykiem oznajmił przybycie. Leon. Bardzo mały.

Tu muszę pójść na skróty, bo czas mnie popędza
Wspomnę, ze mały Leon uczył się na księdza.
A potem „Święta Anna”, Krakowskie Przedmieście
A studenci? - To jedyny, fajny klecha w mieście.

Cóż powiem ja, niegodny zaszczytu człowieczek
W imieniu już Podkowiańskich Leona owieczek
To, że nudę w kościele i milczenie owiec
Przerwał, gdy się zjawił w Podkowie. Leon - Zawodowiec...

*fragment laudacji wygłoszonej przez Jerzego Fijałkowskiego na cześć ks. Leona Kantorskiego w czasie benefi su 90-lecia

czytaj na stronach: 8 i 9



 Tematem spotkania, w któ-
rym uczestniczyli Komendant 
Powiatowy nadkom. Waldemar 
Perdion oraz jego zastępca kom. 
Marcin Kubek była propozycja 
podjęcia wspólnych działań, mają-
cych na celu poprawę bezpieczeń-
stwa na terenie naszego miasta i 
powiatu.  Z zaprezentowanej na 
wstępie statystyki wynika, że nie 
tylko w naszym mieście, ale rów-
nież w całym powiecie pruszkow-
skim żyje się nam zdecydowanie 
bezpieczniej niż jeszcze kilka lat 
temu. Sytuacja zdecydowanie się 
poprawia. Odnotowuje się mniej-
szą ilość przestępstw pospolitych: 
rozbojów, napadów czy kradzieży,  
wzrosła wykrywalność tego typu 
przestępstw - sięga nawet 70%.     
   Ale do ideału jest jednak jeszcze 
daleko. Są takie rejony, w których 
mieszkańcy czują się zagrożeni. 
Ciemne zaułki blokowisk, w któ-
rych zbierają się grupki agresyw-
nie i hałaśliwie zachowujących się 
młodych ludzi, tradycyjnie niebez-
pieczne „ulice cudów” ciągle jesz-
cze wzbudzają obawy mieszkań-
ców mimo wzmożonych wysiłków 
policji. Od czasu do czasu otrzymu-
jemy telefony lub maile, w których 

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ!
Nasza redakcja brała udział w spotkaniu zorganizowanym 
przez Pruszkowską Powiatową Komendę Policji z reprezen-
tantami redakcji mediów lokalnych.

mieszkańcy informują naszą redak-
cję o miejscach, w których czują się 
zagrożeni. Proponują abyśmy coś z 
tym zrobili. I w miarę możliwości 
robimy. Policja natomiast twierdzi, 
że o wielu przypadkach w ogóle nie 
jest informowana i po prostu nic o 
nich nie wie. Ten brak informacji 
powoduje, że interwencje policji są 
mniej skuteczne albo następują zbyt 
późno. Aby działania stróżów pra-
wa odnosiły właściwy skutek i były 
podejmowane w porę, musi ona o 
zdarzeniach lub zagrożeniach prze-
de wszystkim wiedzieć. Być może 
sama procedura przyjęcia zgłosze-
nia jest daleka od ideału i powodu-
je, że ludzie są niezbyt chętni do 
współpracy z policją. Dodatkowo 
istnieje jeszcze psychologiczny 
element, powodujący niechęć do 
zawiadamiania organów ścigania o 
potencjalnych zagrożeniach. Takie 
zgłoszenie kojarzy się bowiem z 
donosicielstwem a donosiciel w 
naszej tradycji oceniany jest zdecy-
dowanie pejoratywnie. Zgłaszamy 
więc dopiero wtedy, kiedy zdarze-
nie już miało miejsce. Czyli zdecy-
dowanie zbyt późno. 
  Proponujemy więc Państwu, wspól-
ną akcję. Jeśli zdaniem Państwa 
istnieją miejsca lub sytuacje, które 
uznacie za zagrażające bezpieczeń-
stwu lub spokojowi mieszkańców 
zgłaszajcie je Państwo do naszej re-
dakcji. My przekażemy je organom, 
które ustawowo powołane są do za-
pewnienia prawa, spokoju i porząd-
ku i co więcej zobowiązujemy się 
wyegzekwować właściwe działania. 
Oczywiście zapewniamy Państwu 
pełną anonimowość, którą gwaran-
tują nam przepisy prawa prasowe-
go. 
Telefonujcie Państwo na numer re-
dakcji: 

0-22 758 86 91 
lub kontaktujcie się z nami mailowo:  

bezpieczniej@gazetawpr.pl
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Najczęstsze przyczyny to: jazda w 
stanie nietrzeźwym, przekraczanie 
dozwolonej prędkości i fatalny 
stan naszych dróg. Inną przy-
czyną jest systematyczny wzrost 
liczby pojazdów. Stajemy się kra-
jem coraz bardziej zmotoryzowa-
nym. Co prawda w ubiegłym roku 
ilość aut zwiększyła się tylko (?) 
o ok. 950 tys. ale prognozy na rok 
bieżący przewidują wzrost liczby 
pojazdów o ponad 1,5 mln.(!!!). 
Niestety dróg nie przybędzie. 
Przynajmniej w tym tempie. 
Dlatego powinno nam wszystkim 
zależeć aby ich stan techniczny 
umożliwiał korzystanie z nich 
choćby w stopniu dostatecznym. A 
jak jest? Wystarczy przejechać w 
godzinach porannych np. z Osiedla 
Staszica na Żbików albo pokonać 
ul. B. Prusa by stwierdzić, ze sy-
tuacja przypomina egzamin dy-
plomowy w Szkole Przetrwania.  
Zajęciem z ćwiczeń na orientację i 
sporym wyzwaniem, graniczącym 
z cudem jest znalezienie miejsca 
umożliwiającego zaparkowanie 
naszego auta na ulicach Prusa, 
Kościuszki czy Kraszewskiego 
(szczególnie po dokonaniu tzw. 
rewitalizacji przestrzeni miejskiej, 
która w rezultacie zabiegu stała 
się czymś pośrednim  - ni to dep-
takiem ni to ulicą). Albo parking 
dla chcących załatwić sprawę w 
Urzędzie Miasta. Zastawiony do 
granic pojemności głównie autami 
urzędników, które zajmują miejsce 
od rana aż do czasu końca urzędo-
wania. A pomiędzy bramą wjazdo-
wą do Urzędu i Komendą Policji 
chodnik, na którym zmieściłoby 
się kilkanaście samochodów. Ale 
się nie zmieszczą, bo parkowanie  
uniemożliwiają szpalery metalo-
wych słupków. Przypomina mi się 
zdanie Janka Himilsbacha z kulto-
wego fi lmu „Wniebowstąpienie” - 
Piękna jest nasza Ojczyzna! Z lotu 
ptaka…
Projekty modernizujące drogi i 
ulice, przebudowa dotychczaso-

ZMIEŃMY STAN NASZYCH DRÓG

wych dróg powinny być realizowane 
z użyciem nie tylko odpowiedniego 
sprzętu i materiałów alei z wyobraź-
nią… Pewnie, taka wirtualna wizua-
lizacja wygląda pięknie na papierze. 
Równiutko, czyściutko, kolorowo. 
Tu jakaś wystylizowana lampa w 
stylu fi n de sičcle’u, tam secesyj-
ny kwietniczek, ówdzie ławeczka 
i bawiące się dziatki. Wszystko od 
cyrkla i linijeczki. A życie brutalnie 
weryfi kuje te wodotryski twórczo-
ści.  Przypomina mi się uroczy-
stość oddania do użytku ronda przy 
wiadukcie łączącym Pruszków ze 
Żbikowem. Flagi, kwiaty, wstę-
ga w kolorach narodowych. Przy 
wjazdach i wyjazdach kamienne 
kwietniki ze stosownym kwieciem. 
Nożyczki, cięcie, brawa. I w tym sa-
mym momencie TIR z naczepą usi-
łuje złamać się z ulicy Łączniczek 
AK w Poznańską. Huk, trzask … i 
w rezultacie kwietnik rozwalony w 
drobne kawałeczki udekorowane 
mieszanką kwiatową.  A miało być 
tak pięknie…
   Jest w naszym mieście i okoli-
cach sporo miejsc, które wymagają 
szczególnej uwagi ze strony kierow-
ców lub wręcz są niebezpieczne. 
Najlepiej wiedzą o nich kierowcy, 
użytkownicy dróg.
   Prowadzę auto od kilkudziesięciu 
lat. Również po pruszkowskich dro-
gach. Sam mogę wymienić kilka lub 
kilkanaście takich miejsc i to nie tyl-
ko tych o fatalnej nawierzchni, dziu-
rawych, zagrażających bezpieczeń-
stwu i zdrowemu rozsądkowi, które 
można poprawić bez specjalnego 
wysiłku i niewielkim kosztem. Albo 
tzw. zwalniacze popularnie zwane le-
żącymi policjantami. Ulica Szopena. 
Ktoś, kto prowadzi Poloneza albo 
Fiata 125P ten z trudem jest w stanie 
pokonać przeszkodę nie uszkadza-
jąc miski olejowej lub zbiornika pa-
liwa. Właściciele nowszych modeli 
aut już takiego szczęścia nie mają. 
Ja osobiście pokonuję go jadąc po 
skosie, tak aby każde z kół osiąga-
ło wierzchołek kolejno ale osobno. 

I jeśli jadę 5 km/h jest jakaś szan-
sa, by nie odwiedzić zakładu Pana 
Sławka. Albo nowa tendencja, zdaje 
się ogólnoeuropejska – kasowanie 
zielonych strzałek pozwalających 
na zjazd ze skrzyżowania w prawo. 
Droga pusta a przed znakiem sznur 
kilkunastu samochodów cierpliwie 
czekających aż światło zmieni się na 
zielone. Totalna bzdura, utrudnia-
jąca życie kierowcom w imię tzw. 
wyższych racji i irracjonalnej mody. 
Zgadzam się, że są skrzyżowania, 
gdzie brak strzałek może mieć uza-
sadnienie, ale w większości przy-
padków przepis zamiast ułatwiać 
utrudnia płynne poruszanie się sa-
mochodów. Albo znaki zakazu za-
trzymywania się i postoju stawiane 
bez racjonalnej przyczyny i logiki 
chyba tylko po to, aby można było 
wypisać mandat. Itd., itp.
   Spróbujmy wspólnie zmienić stan 
naszych dróg i jezdni na lepszy.  
Apeluję do czytelników aby zwra-
cali uwagę na złą organizację ru-
chu, oznakowanie niebezpiecznych 
miejsc i inne niespodzianki, utrud-
niające nam wszystkim poruszanie 
się po naszych zatłoczonych ulicach 
i drogach. Spróbujmy wspólnie wy-
eliminować radosną twórczość osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo nasze i naszych dzieci. Piszcie 
Państwo do naszej redakcji, mailuj-
cie, róbcie zdjęcia (dziś co drugi te-
lefon posiada wbudowany aparat fo-
tografi czny) przysyłajcie swoje spo-
strzeżenia do nas. Zobowiązujemy 
się publikować te materiały na na-
szych łamach, interweniować gdzie 
trzeba a także pilnować by Państwa 
uwagi były uwzględniane i realizo-
wane przez fachowców specjalistów 
od ułatwiania nam życia. Wspólnie 
mamy jakąś szansę...

Bolo Skoczylas

Telefon redakcji: 

0-22 758 86 91 
e-mail:  

bezpieczniej@gazetawpr.pl

Policyjne statystyki generalnie odnotowują poprawę bezpieczeństwa w większości kategorii, 
w których prowadzone są badania. Niestety w kategorii bezpieczeństwa na drogach tenden-
cja jest odwrotna. Badania prowadzone przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Drogowego 
odnotowują coroczny wyraźny wzrost wypadków i kolizji drogowych.

Nadkomisarz Waldemar Perdion - Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie

ULICZNY POŚCIG I ŚMIERĆ
 Przedświąteczna sobota. 
Godzina 9:30. Policja otrzymu-
je informację, że kilku młodych 
mężczyzn, odbywa przejażdżkę 
po ulicach miasta, samochodem 
marki  Volkswagen Golf, bę-
dąc prawdopodobnie w stanie 
nietrzeźwym.  Auto obija się 
bowiem o kilka prawidłowo za-
parkowanych pojazdów, potrąca 
osobę przechodzącą na pasach, a 
następnie uszkadza jeszcze jeden 
samochód. Radiowóz policyjny 
znajduje wskazane auto w okoli-
cach ul. Powstańców. Kierujący 
pojazdem wezwany do zatrzyma-

nia nagle przyspiesza i zaczyna 
uciekać. Policjanci ruszają w po-
ścig. Na wysokości ul. Szopena 
kierowca usiłuje zmylić pościg i 
wykonuje gwałtowny manewr. 
Auto wpada w poślizg i z całą 
siłą uderza w słup. Kierowca i 
jeden z jego pasażerów trafi ają 
do szpitala. Niestety drugi z pa-
sażerów, 23 letni Marcin O. ma 
juz mniej szczęścia.  Uderza gło-
wą w bok auta i ginie na miejscu. 
Wszyscy jadący autem są pijani 
a w pojeździe policjanci znajdu-
ją jeszcze spory zapas alkoholu.                                                                 
                                               bs.

foto:  Maciej Skoczylas
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Książenice

Pow. domu: 557 m2,        Pow. działki: 4884 m2
Cena: 4.900.000 PLN;        Tel: 0-515 200-005

Rezydencja położona w Książenicach w otulinie lasu. 
Wyskoki standard. Działka 4.884m2 zadrzewiona

4 900 tyś zł

    Dom  oferta nr 880/48/ODS

Ursus

Pow. domu: 170 m2,        Pow. działki: 877m2
Cena: 1.150.000 PLN;        Tel: 0-515 200-005

Przedwojenna rezydencja z 1938r po remoncie w 
2006r . Ciekawa lokalizacja

1 115 tyś zł

   Dom  oferta  nr 442/48/ODS

Żółwin

Pow. domu: 400 m2,        Pow. działki: 2100 m2
Cena: 3.045.000 PLN;        Tel: 0-515 200-005

Dom położony w cichej okolicy, działka zadrzewiona, 
niedaleko szkoła, do Podkowy Leśnej ok. 1,5 km

3 045 tyś zł

    Dom  oferta  nr 314/48/ODS

Natolin

Pow. domu: 140 m2,        Pow. działki: 317 m2
Cena: 493.500 PLN;            Tel: 0-515 200-005

Stan developerski zbudowany w technologii 
kanadyjskiej. Do przystanku PKS 400m.

4 900 tyś zł

    Segment  oferta  nr  906/48/ODS

Osowiec

Pow. domu: 193 m2,        Pow. działki: 1147 m2
Cena: 689.000 PLN;            Tel: 0-515 200-005

Rezydencja położona w Książenicach w otulinie lasu. 
Wyskoki standard. Działka 4.884m2 zadrzewiona

689 tyś zł

   Dom  oferta nr  718/48/ODS

Grodzisk Maz.

Pow. domu: 145 m2,        Pow. działki: 200 m2
Cena: 570.000 PLN;            Tel: 0-503 030-060

Segment w stanie developerskim, wysoki standard, 
6 minut do WKD

570 tyś zł

    Dom  oferta  nr 715/48/ODS

Pruszków

Pow. domu:  60 m2,          Pow. działki: -
Cena: 290.000 PLN;            Tel: 0-515 200 006

Mieszkanie trzypokojowe na osiedlu Staszica, blisko 
sklepy i punkty usługowe

290 tyś zł

    Mieszkanie oferta nr 793/48/OMS

Międzyborów

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 1026 m2
Cena: 215.460 PLN;            Tel: 0-515 200-013

Działka rolna z warunkami zabudowy. Malownicza 
okolica. Blisko szkoła, PKP

215 tyś zł

    Działka oferta nr 2159/48/ODzS

Żółwin

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 1000 m2
Cena: 260.000 PLN;            Tel: 0-515 200-013

Działka budowlana  w kształcie  prostokąta. Ciekawa 
lokalizacja

260 tyś zł

    Działka  oferta  nr  2016/48/ODzS

Kajetany

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 1078 m2
Cena: 447.370 PLN;            Tel: 0-515 200-013

Działka budowlana  o wymiarach  36x29, Media - 
prąd, woda, kanalizacja, w okolicy nowa zabudowa

447 tyś zł

    Działka  oferta nr  1810/48/ODzS

Stare Babice

Pow. domu: - m2,               Pow. działki: 3000 m2
Cena: 1.110.000 PLN;        Tel: 0-515 200-013

Działka zlokalizowana w okolicach miejscowości Stanisławów, 
w okolicy zabudowa rezydencjonalna, otulina KPN.

1 100 tyś zł

      Działka  oferta  nr 1661/48/ODzS

Ożarów Mazowiecki

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 1026 m2
Cena: 3.100.000 PLN;        Tel: 0-515 200-013

Działka budowlana o wymiarach 94x106, możliwość 
dokupienia drugiej działki w podobnym metrażu

 3 100 tyś zł

      Działka   oferta  nr  1646/48/ODzS

Urzut

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 2387 m2
Cena: 543.500 PLN;            Tel: 0-515 200-015

Działka budowlana położona w otulinie lasu, media w 
drodze, 1 km od trasy katowickiej

543 tyś zł

      Działka  oferta  nr  2006/48/ODzS

Otrebusy

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 1025m2
Cena: 530.950 PLN;            Tel: 0-515 200-015

Działka na pograniczu Otrębus i Podkowy Leśnej pod 
zabudowę jednorodzinną i bliźniaczą

530 tyś zł

      Działka  oferta  nr  2074/48/ODzS

Rusiec

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 1028m2
Cena: 287.840 PLN;            Tel: 0-515 200-015

Działka budowlana o wymiarach 34x30. W okolicy 
nowa zabudowa jednorodzinna

287 tyś zł

      Działka  oferta  2059/48/ODzS

Stara Wieś

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 1030m2
Cena: 268.000 PLN;            Tel: 0-503 030-060

Działka w kształcie prostokąta. Media - prąd, woda 
w ulicy.

268 tyś zł

      Działka   oferta  nr 2107/48/ODzS

Komorów

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 950m2
Cena: 189.050 EUR;            Tel: 0-503 030-060

Działka budowlana z nadająca się w kompleksie 30 
działek stanowiących zamknięte strzeżone osiedle.

189 tyś EUR

Działka  oferta  2104/48/ODzS

Komorów

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 2279 m2
Cena: 453.521 EUR;            Tel: 0-503 030-060

Działka budowlana, wszystkie media, plan 
zagospodarowania przewiduje zabudowę do 30%

189 tyś EUR

Działka   oferta  nr 2097/48/ODzS

Milanówek

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 1000 m2
Cena: 360.000 PLN;            Tel: 0-503 030-060

Działka położona w północnej części Milanówka. 
Wszystkie media w drodze. 15 min do PKP

360 tyś zł

Działka  oferta  nr 2061/48/ODzS

Mościska

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 2900 m2
Cena: 360.000 PLN;            Tel: 0-503 030-060

Działka budowlana,  jest plan zagospodarowania, jest 
możliwość dokupienia działki obok o pow 3200 m2

360 tyś zł

Działka  oferata  1901/48/ODzS

Strzeniówka

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 1000 m2
Cena: 787.000 PLN;            Tel: 0-515 200-005

Działka budowlana lekko zalesiona. W okolicy nowa 
zabudowa jednorodzinna. Media - prąd, woda, gaz

787 tyś zł

Działka  oferta  1986/48/ODzS

Żółwin

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 1000 m2
Cena: 280.000 PLN;            Tel: 0-515 200-005

Działka budowlana w kształcie prostokąta o wymiarach 
23x45 połozona w otulinie lasu Młochowskiego.

280 tyś zł

Działka oferta  1889/48/ODzS

Owczarnia

Pow. domu:  -,                      Pow. działki: 915 m2
Cena: 386.197 PLN;            Tel: 0-515 200-006

Działka budowlana położona na granicy Owczarni i 
Podkowy leśnej, 20 min do WKD

386 tyś zł

Działka  oferta  1099/48/ODzS

453 tyś EUR



nr 13 - kwiecień- 2008r.Wydarzenia

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

W momencie utworzenia powia-
tu pruszkowskiego w 1998 r. zde-
cydowano, że siedzibą starostwa 
będzie budynek o powierzch-
ni 1134 m2 przy ul. Drzymały 
30, wybudowany w 1959 r. 
Własnością powiatu pruszkow-
skiego nieruchomość ta jest od 
2004 r., kiedy to skomunalizo-
wano ją na rzecz powiatu. 

Budynek jest w bardzo złym 
stanie technicznym. Rozważano 
możliwość przeprowadzenia re-
montu kapitalnego bądź wybu-
rzenia starego budynku i zbudo-
wania na jego miejscu nowego. 
Z obliczeń wynikło, że łatwiej-
szy w realizacji i zdecydowanie 
tańszy będzie ten drugi wariant. 
W lipcu 2007 r. rada powiatu 
pruszkowskiego zdecydowała o 
jego wyburzeniu i zbudowaniu 
w tym miejscu nowego budynku 
- będzie on miał 3,8 tys. mkw i 
ma zostać oddany do użytku w 
2009 r. 

Ponadto powierzchnia pozostają-
ca do dyspozycji samorządu przy 
Drzymały 30 była zbyt mała, 
żeby pomieścić pod jednym da-
chem wszystkie wydziały staro-
stwa. Było to bardzo uciążliwe 
zarówno dla mieszkańców po-
wiatu, jak i dla samego urzędu.
Architektura, Geodezja, 
Ochrona Środowiska, Edukacja, 
Kultura i Sport, Komunikacja 
oraz Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów, Zespół 
Zarządzania Kryzysowego, 
Kontrola Wewnętrzna jak 
również Powiatowy Urząd 

Starosta Pruszkowski 
Elżbieta Smolińska w CLARE
Zarząd Związku Powiatów Polskich na swoim posiedzeniu 14. marca 
br. podjął uchwałę w sprawie delegowania swojego przedstawiciela do 
Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLARE) w Izbie 
Władz Lokalnych. Delegatem został Joachim Smyła – starosta lubliniecki. 
Zastępcą delegata została Elżbieta Smolińska – starosta pruszkowski.

Komunikat po XIV Sesji 
Rady Powiatu  Pruszkowskiego

RADA POWIATU

Po wyczerpaniu kwestii procedu-
ralnych, rada powiatu pruszkow-
skiego obradowała zgodnie z przy-
jętym porządkiem obrad. 
Radni wysłuchali informacji o 
stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego oraz stanie ochrony 
przeciwpożarowej, a także bezpie-
czeństwa sanitarnego i weteryna-
ryjnego na terenie powiatu prusz-
kowskiego. Zapoznali się również 
z  informacją, dotyczącą działal-
ności Powiatowego Urzędu Pracy 
w Pruszkowie  za rok 2007 oraz 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie za 2007 rok z uwzględ-
nieniem sprawozdania na temat 
działań na rzecz osób niepełno-
sprawnych mieszkańców Powiatu 
Pruszkowskiego.

Rada podjęła uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie 
powiatu pruszkowskiego w 2008 
roku. Przyjęto regulamin, określa-
jący wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez 
powiat pruszkowski w 2008 roku. 
Ustalono też zakres zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej z uwzględnieniem środków fi -
nansowych przekazywanych przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2008 
roku. Rada podjęła decyzję w spra-
wie najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości punktu do 
konstrukcji tabeli wynagradzania  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Pruszkowie oraz uchwaliła plan pra-
cy Rady Powiatu Pruszkowskiego 
na 2008 rok. Zatwierdzono też 
plany pracy stałych komisji Rady 
Powiatu Pruszkowskiego na 2008 
rok.
Radni przyjęli  sprawozdanie z 
wyników kontroli przeprowadzo-
nej w SPZ ZOZ w Pruszkowie 
przez Zespół Kontrolujący 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Pruszkowskiego oraz informację 
Nr 12 o pracy Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego w okresie od  
17 stycznia do 5 marca 2008 r. 
Zatwierdzono także sprawozda-
nie z działalności Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów za okres 
od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.

EDUKACJAIX Pruszkowska 
Giełda Oświatowa
IX Pruszkowska Giełda Oświatowa 
odbyła się 7 marca 2008 r. Swoje 
stoiska udostępniły odwiedzającym 
zarówno szkoły gimnazjalne i po-
nadgimnazjalne powiatu pruszkow-
skiego, jak również szkoły m.in. 
z Warszawy, Grodziska a nawet 
Dęblina. 
Uczniowie poszczególnych szkół 
wraz z nauczycielami zachęcali mło-
dzież odwiedzającą giełdę do zapo-
znania się z przygotowaną ofertą. 
Były więc plakaty, ulotki, pokazy 
multimedialne, a część szkół przy-
gotowała prezentacje artystyczne. 
Im ciekawiej przygotowane stoisko, 
tym większa szansa zainteresowania 
ofertą .
Od godziny 10.00 do Hali MZOS 
„Znicz” przybywała młodzież - część 
jako grupy zorganizowane - całymi 
klasami, inni indywidualnie, bądź z 
rodzicami.
Tuż po godzinie 12.00 zostały wrę-
czone nagrody szkołom które przy-
gotowały najciekawsze prezentacje 
oraz najlepiej przygotowały swoje 
stoiska. 
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie 

ufundowało nagrodę za najcieka-
wiej przygotowane stoisko – zdo-
był ją Zespół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących w Pruszkowie.
Urząd Miasta przyznał nagrody za 
najlepiej przygotowaną prezentację 
w trzech kategoriach: szkół gimna-
zjalnych, liceów ogólnokształcą-
cych oraz zespołów szkół licealnych 
i technicznych. W kategorii szkół 
gimnazjalnych nagrodę otrzymało 
Gimnazjum Sportowe w ZSTiO, w 
kategorii liceów ogólnokształcą-
cych - Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, 
natomiast w kategorii zespołów 
szkół licealnych i technicznych - 
Zespół Szkół im. inż. Stanisława 
Wysockiego w Warszawie.
Z całą pewnością Giełda Oświatowa 
jest - z punktu widzenia uczniów 
- imprezą ważną i potrzebną, po-
nieważ młodzież kończąca szkołę 
podstawową bądź gimnazjum może 
w jednym miejscu zapoznać się z 
ofertą interesujących ją szkół, po-
rozmawiać z uczniami, zadać pyta-
nia nauczycielom. 

Violetta Markiewicz-Glembin

INWESTYCJE Starosta Powiatu 
Pruszkowskiego na temat budowy 

nowej siedziby starostwa
Pracy, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartografi cznej oraz Zespół 
Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej miały siedziby w 
różnych innych miejscach na te-
renie Pruszkowa. 

Od początku swojego istnienia 
powiat zajmował parter oraz 
pierwsze piętro budynku przy ul. 
Drzymały 30. Drugie piętro użyt-
kował Zespół Tańca Ludowego 
„Pruszkowiacy”, który był i 
jest instytucją kultury podle-
gającą Prezydentowi Miasta 
Pruszkowa.
Pruszkowiacy płacili rachunki za 
eksploatację (woda, prąd) oraz 
w 1/3 partycypowali w kosz-
tach ochrony budynku. Przez 
cały czas funkcjonowania w tym 
budynku Zespołu powiat uży-
czał „Pruszkowiakom”pomiesz
czeń II-go piętra, wspierając w 
ten sposób miasto Pruszków w 
jego zadaniach z zakresu kultu-
ry. Poza tym powiat, doceniając 
osiągnięcia artystyczne Zespołu, 
nagradzał Zespół nagrodami rze-
czowymi oraz dyplomami i inny-
mi wyrazami uznania. 

To wymuszone sąsiedztwo z ze-
społem folklorystycznym utrud-
niało codzienne funkcjonowanie 
urzędu. Sprawa wyprowadzenia 
Zespołu z budynku starostwa 
była stałym tematem rozmów po-
między Starostą a Prezydentem 
Miasta Pruszkowa. Zespół Tańca 

Ludowego „Pruszkowiacy” jako 
instytucja podlega miastu i dlate-
go tę sprawę powinien rozwiązać 
Prezydent Pruszkowa. 

Ostatni raz Elżbieta Smolińska 
Starosta Pruszkowski zwró-
ciła się w tej sprawie do Jana 
Starzyńskiego Prezydenta Miasta 
pismem z 19 lutego br. Starosta 
poinformowała Prezydenta 
Pruszkowa o tym, iż dobiegła 
końca procedura przetargowa 
mająca na celu wyłonienie wy-
konawcy inwestycji pod nazwą 
„Budowa budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Drzymały 
30 w Pruszkowie” w związku z 
czym - zgodnie z procedurami 
prawa zamówień publicznych - 
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
zobligowany jest do zawarcia 
umowy z wykonawcą do 3 mar-
ca 2008 r. Podpisanie zaś umowy 
wiąże się z koniecznością wej-
ścia ekipy budowlanej na teren 
budowy i rozpoczęciem prac 
rozbiórkowych. W związku z po-
wyższym, poprosiła Prezydenta 
o przeniesienie w terminie do 
29 lutego 2008 r. Zespołu Tańca 
Ludowego „Pruszkowiacy” do 
nowej, wyznaczonej przez wła-
dze Miasto Pruszkowa siedziby 
oraz przekazanie powiatowi klu-
czy do obiektu najpóźniej do 3 
marca br. Zaznaczono również, 
że ewentualny brak reakcji spo-
woduje poniesienie dodatkowych 
kosztów, za które samorząd po-
wiatu pruszkowskiego nie chce i 
nie może ponosić odpowiedzial-
ności. 

15. kwietnia 2008. Prace przy wyburzaniu budynku pruszkowskiego Starostwa.
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  W wielu krajach świata podatek od 
nieruchomości to główne, a czasem 
wyłączne źródło przychodów miast, 
miasteczek i wsi. Jeśli przychody te 
są duże, samorządy nie potrzebują już 
podatku od dochodów swoich miesz-
kańców czy przedsiębiorstw. W Pol-
sce zrobiono inaczej – ze złymi skut-
kami dla ładu przestrzennego i jakości 
życia.

  Dlaczego najwięcej drapaczy chmur 
jest na Manhattanie? Nie dlatego, że 
ludzie kochają mieszkać jeden nad 
drugim na piętrach tak wysokich, że 
sama jazda windą w godzinach szczy-
tu potrafi  zająć kilkadziesiąt minut, 
licząc czas czekania na swoją kolej. 
Przy rekordowej gęstości zaludnienia 
Manhattan wymaga do funkcjonowa-
nia gigantycznej infrastruktury, w tym 
wielu poziomów podziemnego miasta 
technicznego, budowanych najwyż-
szym w świecie kosztem. Rozwinął 
się w ten sposób tylko dlatego, że ma 
naturalne granice – z jednej strony 
rzekę kilka razy szerszą od Wisły w 
Warszawie, z drugiej strony cieśninę 
morską. Manhattan jest wyspą. Tam 
gdzie nie ma naturalnych granic, mia-
sta Ameryki i wielu innych krajów 
świata rozwijają się inaczej. Na przy-
kład w Los Angeles wieżowców jest 
garstka. Budowane są głównie przez 
banki jako znak potęgi ekonomicz-
nej. Mieszkańcy tego miasta i prawie 
wszystkich dużych miast i miasteczek 
Ameryki chcą mieszkać w otoczeniu 
na ludzką skalę, a najchętniej we włas-
nym domku z ogródkiem, gdzie rano 
można wyjść z sypialni na trawnik, a 
nie do kolejki do windy.

  Polski system samorządowy, a 
zwłaszcza system fi nansowy samorzą-
du tworzy sztuczne granice. 

Jesteś biedniejszy? 
Zapłacisz wyższy podatek!
Symbolem polskiego systemu samorządu terytorialnego może być Janosik – ale postawiony 
na głowie. Ważnym źródłem dochodów podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, 
czyli gmin jest podatek od nieruchomości. Im mniejsza wartość nieruchomości, tym 
większy jej procent musimy odprowadzić do miejskiej lub gminnej kasy.

System zapewnia dochody samorzą-
dom zależnie od tego, ilu ludzi i ile 
przedsiębiorstw znajduje się na ich 
terenie i ile zarabiają. Każda rada mia-
sta czy gminy, każdy wójt, burmistrz 
i prezydent miasta ma tym większy 
budżet, im więcej przyciągnie miesz-
kańców i fi rm. Jednak najbogatsze 
przedsiębiorstwa mogą łatwo zaniżać 
podatki płacone w Polsce, albo w ogó-
le ich unikać. Poza tym przyciąganie 
przedsiębiorstw jest trudne, wymaga 
dobrze rozwiniętej infrastruktury i 
wielkich nakładów inwestycyjnych 
z góry, zanim pojawi się efekt. Dużo 
łatwiej przyciągać ludzi, tworząc swo-
bodę dla developerów. Niech budują 
blokowiska i osiedla – jak najwięk-
sze, jak najwyższe i jak najciaśniej 
upchnięte. Byle tylko sprowadziło się 
jak najwięcej zwykłych ludzi, którzy 
swoich rozliczeń nie przenoszą do 
rajów podatkowych na egzotycznych 
wyspach. Ludzie kupują mieszkania i 
domy często wysłuchując obietnic, że 
wokół pojawi się to, co potrzebne do 
życia. Nabywców mieszkań i domów 
łatwiej nabrać, niż doświadczonych 
biznesmanów wybierających miej-
sce pod swoje przedsiębiorstwa. I tak 
kwitną w Warszawie i wokół osiedla-
-mrowiska jak w PRL. W Warsza-
wie zepsuto w ten sposób nawet tak 
piękną dzielnicę jak Wilanów, gdzie 
już kilka tysięcy osób wprowadziło 
się do wybudowanego tam osiedla, a 
w infrastrukturze komunikacyjnej i 
społecznej dzielnicy nie przybyło nic. 
Planowana jest budowa mieszkań dla 
następnych kilkudziesięciu tysięcy 
osób. Może to oznaczać około dziesię-
ciokrotny wzrost liczby mieszkańców 
całej dzielnicy w ciągu około 10 lat. W 
porównaniu z takim wzrostem, rozwój 
infrastruktury będzie śladowy. Wila-
nów jest jednym z wielu przykładów 

dzielnic Warszawy, które mogą zadu-
sić się od przeludnienia, w których 
jakość życia będzie spadać.

  W skali całej Warszawy przeludnie-
nie uzyskało rangę idei przewodniej. 
Planiści chcą prawie podwojenia lud-
ności miasta. Porównują gęstość za-
ludnienia w Warszawie z najgęściej 
zaludnionymi miastami zachodniej 
Europy – na przykład Londynem – i 
wyciągają wniosek, że Warszawę trze-
ba dogęścić budując dziesiątki tysięcy 
bloków. Zastawić nimi każdy wolny 
skrawek ziemi. Prawie co krok widzi-
my wyrastające z ziemi nowe bloki. 
Niestety próżno szukać budowanego 
nowego mostu, drogi czy linii metra.

   Dlaczego Warszawa idzie tą drogą? 
Skłania ją do tego system, tworzący 
zasadę, że im więcej ludzi, tym wię-
cej pieniędzy. Nie ma innego równie 
dobrego i łatwego sposobu, żeby je 
zdobyć. 
Podobny mechanizm jak w Warszawie 
działa wszędzie, nawet w najmniej-
szych gminach wokółwarszawskich. 
Samorządowcy wiedzą, że przyciąga-
nie nowych mieszkańców, a najlepiej 
kilkukrotne zwiększenie zaludnienia 
w gminie przy pomocy gęsto zabudo-
wanych osiedli, to najprostszy sposób 
na pomnożenie gminnego budżetu. 
Nie zawsze rozumieją i przewidują, 
że wszystkie w ten sposób uzyskane 
dodatkowe pieniądze będą musieli 
wydać na infrastrukturę, a zwłaszcza 
szkoły, drogi, wodociągi i kanalizację 
już teraz pochłaniające często lwią 
część budżetu. W większości przy-
padków nie nadążą za zaludnieniem, 
więc jakość życia w ich gminach nie-
uchronnie będzie spadać.

  W Polsce podatek od nieruchomości 

to tylko nikła 
część budżetów 
gmin od naj-
mniejszej, naju-
boższej gminy 
wiejskiej na 
wschodniej ścia-
nie aż po bogatą 
Warszawę. Nie oznacza to jednak, że 
podatki od nieruchomości są w Pol-
sce niskie. Tu właśnie przysłowiowy 
Janosik wcale nie zabiera bogatym i 
nie daje biednym, ale robi dokładnie 
na odwrót. Stawki od jednostki po-
wierzchni ziemi,  budynków i lokali 
są takie same nie procentowo, a kwo-
towo. To znaczy podatek płacony od 
metra luksusowego apartamentu we 
wznoszonym właśnie wieżowcu pro-
jektu słynnego architekta Daniela Lie-
beskinda będzie wynosił tyle samo, 
co podatek od metra mieszkania w 
rozpadającej się kamienicy na Pradze 
Północ. W wielu rozwiniętych i nowo-
czesnych państwach świata podatek 
płaci się nie od samej powierzchni nie-
ruchomości działki lub budynku, lecz 
od wartości – od ceny rynkowej. Tam 
jest to odpowiednik podatku liniowe-
go od dochodów osób fi zycznych i 
przedsiębiorstw.

  Mamy już w Polsce mamy podatek 
liniowy od przedsiębiorstw, co jest to 
uważane za oczywiste, oraz podatek 
progresywny od dochodów osób 
fi zycznych – kto więcej zarabia, 
płaci większy procent. Być może 
będziemy mieli podatek liniowy 
od dochodów osobistych, co budzi 
spory. Ale nikt nie proponuje, żeby 
ten kto jest bogatszy, płacił mniejszy 
procent (podatek degresywny). 
Gdyby ktoś zaproponował takie 
rozwiązanie w parlamencie, na sali 
sejmowej z pewnością odnotowano 

by liczne przypadki śmierci ze 
śmiechu. Tymczasem to nie projekt, 
a rzeczywistość. Państwo zdziera 
z ludzi niezamożnych, dla których 
stawki podatków od nieruchomości 
są dramatycznie wysokie. Powinno 
być inaczej, sprawiedliwie i zarazem 
skutecznie. Podatki od nieruchomości 
powinny być liniowe. Zatem 
przeliczając na konkretne kwoty 
wpłacane co roku do urzędu miasta 
lub gminy, powinny być niskie dla 
niezamożnych, a na tyle wysokie dla 
zamożnych mieszkańców i fi rm, żeby 
razem stały się istotnym źródłem 
budżetów samorządów, zmniejszając 
potrzebę sięgania po inne środki 
– między innymi te z podatku 
dochodowego.

  Wprowadzenie w Polsce sprawied-
liwych podatków od nieruchomości 
spowodowałoby, że zamożna Warsza-
wa, w centrum której nieruchomości 
mają najwyższą wartość w Polsce, 
otrzymałaby wielki strumień docho-
dów bez potrzeby rozglądania się za 
dodatkowym milionem mieszkańców. 
Każdy samorząd terytorialny mógłby 
stawiać na podnoszenie jakości ży-
cia, podnoszenie swojej atrakcyjno-
ści, czego rynkowym przejawem jest 
wzrost wartości ziemi i budynków bez 
przeludnienia. Z polskiego krajobrazu 
zniknęłyby wszystkie sztuczne Man-
hattany.

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

Szanowni Państwo, 
od początku kadencji 

regularnie spotykam się 
z mieszkańcami 

Centralnego Mazowsza. 
Wszystkich zainteresowanych 

zapraszam na moje 
dyżury radnego 

w każdy 
drugi wtorek miesiąca 

w godz. 15:00 - 18:00 
w lokalu redakcji gazety 

WPR - ul. Kościuszki 52  
(Dom Towarowy SDH 

- wejście od ul. Sobieskiego) 

Najbliższy dyżur 
we wtorek 13. maja 2008

Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

KOMORÓW PROTESTUJE!
Kilkaset osób, mieszkańców Komorowa i pobliskiej Granicy 
zgromadziło się 8-go kwietnia w szkolnej sali gimnastycznej 
by zaprotestować przeciwko pomysłowi gminy, by na gruntach 
należących do SGGW wybudować osiedle mieszkaniowe. Nie 
życzymy tu sobie blokowiska. Nie chcemy nowych kilku tysięcy 
mieszkańców ani marketów. To byłby koniec Komorowa i hi-
storycznej idei miasta ogrodu. Nigdy na to nie pozwolimy.

“- Pomysł zbudowania osiedla wielo-
rodzinnego w mieście ogrodzie jest 
zupełnie poroniony  -  mówi Pani 
Ewa B, mieszkanka Komorowa. Mógł 
powstać wyłącznie w głowach devel-
operów, dla których każda okazja do 
zarobienia grosza jest dobra. Komorów, 
Milanówek, Podkowa powstały 
jako ciąg niewielkich, cichych 
miejscowości zaprojektowanych w 
harmonii z przyrodą, zielenią, które 
miały być w zamierzeniach ich 
twórców płucami większych miast 

przemysłowych.  Nie chcemy ani 
tysięcy nowych mieszkańców, ani do-
datkowych samochodów korkujacych 
nasze drogi. Dojazd do naszego mia-
sta i tak jest dostatecznie utrudniony. 
A kto i za czyje pieniądze stworzy do-
datkowe miejsca w szkołach, przed-
szkolach, wybuduje kanalizację czy 
inną konieczną infrastrukturę? Cały 
ten pomysł juz z daleka brzydko pach-
nie...”         
 
     zanotował i sfotografował: Bolo S
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SPOŁECZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

NR 23

GIMNAZJUM
SPOŁECZNE

SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
ROK ZAŁOŻENIA 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
ROK ZAŁOŻENIA 2004

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

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

UL. POLSKIEJ  ORGANIZACJI   WOJSKOWEJ 10

* wysoko wykwalifi kowaną  -  wymagającą, ale życzliwą kadrę pedagogiczną
* nauczanie w małych zespołach klasowych - do 18 osób,
* dwa języki obce w wymiarze rozszerzonym (angielski i niemiecki)           
* dodatkowo do wyboru 1-3 przedmiotw w wymiarze        
  rozszerzonym (w zależności od przewidywanych egzaminów       
   maturalnych) realizowane w małych grupach
* zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie;  
  klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub fi lmowy; koła przedmioto 
   we zależnie od zainteresowań i potrzeb młodzieży 
* indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
* zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie
* własna bibliotekę 
* życzliwą atmosferę
* bezpieczeństwo
* opiekę pedagoga
* stypendium naukowe dla najlepszych uczniów
* wyjazdy krajowe i zagraniczne

30% ZNIŻKI CZESNEGO DLA RODZEŃSTWA

PRUSZKÓW

GIMNAZJALISTO! SPRAWDŹ NAS!

dawny “CHEMIK”

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

klasy z rozszerzeniem przedmiotów 
zgodnie z zainteresowaniami ucznia

2. LICEUM PROFILOWANE

profil usługowo – gospodarczy

profil zarządzanie informacją 

profil ekonomiczno–administracyjny,

kierunek policyjny

profil socjalny

ul. Namysłowskiego 11
05-820 Piastów

tel/fax (0-22) 723-65-85
lonansen@poczta.onet.pl
www.lonansen.republika.pl

31 marca 2008
21 kwietnia 2008

26 maja 2008

godz. 17:00

DNI OTWARTE

www.lonansen.republika.pl

3. SZKOŁA POLICEALNA
Dwuletnia, dzienna, bezpłatna, 
zaświadczenia do ZUS i WKU

technik analityk

technik farmaceutyczny

technik masażysta

4. TECHNIKUM (4-letnie)
technik analityk o specjalności kryminalistyka 
policyjna i kosmetologia,

technik żywienia i gospodarstwa domowego    
o specjalności dietetyka i żywienie zbiorowe

Zespół Szkół im. F. Nansena

WPR 32 |Kwiecień 2008 | www.gazetawpr.pl

reklama

Dwa spotkania
Pierwsze odbyło się u Wójta Gminy 
Raszyn, Pana Janusza Rajkowskiego, 
który zaczął spotkanie z protestujący-
mi przeciwko aktualnemu projekto-
wi budowy od stwierdzenia, że Pan 
Wojciech Dąbrowski – Dyrektor 
GDDKiA oświadczył, iż sprawa rea-
lizacji tej inwestycji nie podlega już 
żadnym dyskusjom z mieszkańcami 
a dla Wójta Gminy Raszyn słowa 
Dyrektora GDDKiA są podstawą do 
zaniechania jakichkolwiek interwen-
cji ze strony Urzędu Gminy Raszyn. 
Rajkowski pytany dlaczego gmina 
nie interesuje się sprawami w sądzie 
administracyjnym w sprawie skarg 
na decyzję lokalizacyjną, zapisał ter-
min kolejnej rozprawy, która odbędzie 
się 15. maja. Obiecał być osobiście. 
Pytany o realizację obietnic przedwy-
borczych składanych na spotkaniach 
z mieszkańcami Sękocina Nowego i 
Starego opowiedział ile razy próbo-
wał skontaktować się z Dyrektorem 
Dąbrowskim w sprawie spotkania. 
Jak twierdzi, bez rezultatu.

Czas płynie
Drugie spotkanie odbyło się z inicja-
tywy posła Platformy Obywatelskiej 
oraz Wojewody Mazowieckiego 
Pana Jacka Kozłowskiego. Oprócz 
nich na spotkaniu był ... Pan Wojciech 
Dąbrowski zaproszony raptem dwa 

DWA STYLE RZĄDZENIA
W zasadzie można było ten tekst zatytułować: o obwodnicy 
Raszyna raz jeszcze, bo sprawa dotyczy tej ważnej dla mieszkań-
ców kwestii. Można powiedzieć, kwestii żyć godnie, bądź nie.

dni wcześniej, czyli – jak widać - 
można. Dyskusja dotyczyła nie tylko 
decyzji środowiskowej (której do tej 
pory jeszcze nie ma) ale również pro-
jektu objętego decyzją lokalizacyjną. 
Dyskusja była burzliwa, ale po raz 
pierwszy Dyrektor GDDKiA wyjaś-
nił nam podstawy przyjęcia za do-
celowy węzeł w Magdalence. Otóż, 
podstawą było stanowisko Zarządu 
Województwa Mazowieckiego. 
Decyzji podjętej w sytuacji, kiedy 
tzw. droga „721 Bis” nie występo-
wała w planach miejscowych Gminy 
Lesznowola. Wojewodzie i Panu 
Wojciechowi Dąbrowskiemu prote-
stujący ze stowarzyszeń „Przyjazna 
Droga 721” i SĘKOCIN, przedstawi-
li swoje zarzuty do projektu: braku 
konsultacji i błędów proceduralnych. 
Przedstawili stanowisko, że wybór 
wariantu z tak dużym sprzeciwem 
społecznym wydłużył termin realiza-
cji o 2 lata już, a procedura prawna 
będzie pozwalała na blokowanie przez 
kolejnych kilka. Skutkiem może być 
przepadek środków unijnych na jej 
realizację. Wojewoda postanowił roz-
patrzyć postulaty protestujących do-
tyczące tylko decyzji środowiskowej 
i zorganizować kolejne spotkanie za 2 
tygodnie. Dla nas od dwóch lat szuka-
jących zrozumienia u władz lokalnych 
i wojewódzkich jest to nadzieja na po-
rozumienie.

Dwa style władzy
Pierwszy, to decyzja byłego już Wójta 
Pana Piotra Iwickiego o rozesłaniu in-
formacji o rozprawie administracyjnej 
przed Wojewodą w 2005r. Rozesłał 
powiadomienie pomimo, że nie musiał 
tego robić. Mógł – zgodnie z prawem 
- jedynie wywiesić ogłoszenie na tabli-
cy w Urzędzie Gminy. A jednak dotarł 
z informacją do mieszkańców. Drugi 
styl -  to styl obecnego Wójta Janusza 
Rajkowskiego, który w styczniu otrzy-
mał ogłoszenie o terminie składania 
uwag i wniosków do decyzji środowi-
skowej, i ... jakoś tak się złożyło, że 
termin  składania wniosków upłynął a 
nikt z zainteresowanych o upłynięciu 
tego terminy nie wiedział! Natomiast 
sam raport oddziaływania na środowi-
sko, który był podstawą do wydania 
tej decyzji środowiskowej jest doku-
mentem wyjątkowo skandalicznym. 
Ciekawe, czy Gmina Raszyn czyli 
Wójt Rajkowski złożył jakieś wnioski 
do tej decyzji? 

Efekty
Jeżeli Wojewoda nie zgodzi się na 
dodatkowe konsultacje decyzji środo-
wiskowej będzie to kolejna decyzja, 
którą będziemy musieli skarżyć do 
sądów. Dlatego szkoda, że zabrakło 
chęci Wójta Rajkowskiego woli po-
czucia się w tej sprawie przedstawi-
cielem mieszkańców gminy Raszyn. 
Ale i ja mam nauczkę. Po wyjściu od 
Wojewody nie omieszkano przypo-
mnieć mi, że przed drugą turą wyborów 
przekonałem członków Stowarzyszenia 
SĘKOCIN do poparcia Pana Janusza 
Rajkowskiego. No cóż, po raz kolejny 
musiałem swoje koleżanki i kolegów 
za tamte „namawianie” przeprosić. 
Obawiam się, że nie będzie to ostatni 
raz.

              Jacek Wiśniewski

Na rynek trafi ł czteropłytowy album 
„Katyń 1940” , dla jednych zbiór do-
kumentów, dla innych – zwłaszcza 
młodego pokolenia -  fonografi cznym 
podręcznikiem historii, świadectwo 
mordu NKWD na polskich ofi ce-
rach w kwietniu i maju 1940 roku. Na 
płytach znalazły się zarchiwizowa-
ne materiały z zasobów Radia Wolna 
Europa ( „Sprawa Katyńska” z 1961 
roku, będąca częścią cyklu „Rozmowy 
ze świadkami historii” z udziałem 
Jana Nowaka – Jeziorańskiego, gen. 
Władysława Andersa, gen. Tadeusza 
Bora-Komorowskiego i majora Józefa 
Czapskiego). Są też  liczne audy-
cje Studia Reportażu i Dokumentu 
Polskiego Radia jak choćby „Po drugiej 
stronie ciszy” z pierwszej pielgrzymki 
rodzin katyńskich do miejsc mordu czy 
„Cudem ocalały” – „Kapelan Golgoty 
Wschodu” - rozmowa z więźniem ka-
tyńskim Ks. Prałatem Zdzisławem 
Peszkowskim . Jest tez płyta z kompo-
zycjami dedykowanymi pamięci ofi ar 
(„Agnus Dei” z „Polskiego Requiem” 
Krzysztofa Pendereckiego znane z fi -
nału fi lmu Andrzeja Wajdy;  „Epitafi um 
Katyńskie” Andrzeja Panufnika  oraz 
„Pieśń Rodzin Katyńskich op. 81” 

Henryka Mikołaja Góreckiego).
Na płytach odnajdujemy też obszerne 
fragmenty rejestracji uroczystości z 9 i 
10 listopada ubiegłego roku „Katyń pa-
miętamy – uczcijmy pamięć bohaterów” 
– odczytywanie Listy Katyńskiej. Jej 
fragmenty pojawiają się między reporta-
żami i dokumentami jak tragiczny refren. 
Jest też przemówienia Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego a w dołączonej do albumu 
książce odnajdujemy pełną listę osób 
zamordowanych w Katyniu, Charkowie, 
Twerze i Miednoje, pośmiertnie nomi-
nowanych na wyższe – kolejne - stopnie 
wojskowe. 
Nie mniej przejmujący jest zamiesz-
czone na drugiej płycie „Raport” – ze-
znania pisarzy Józefa Mackiewicza i 
Ferdynanda Goetla przed Kongresem 
Stanów Zjednoczonych.
Album dopełnia płyta w formacie mp3  
zawierającą tłumaczenia wszystkich 
materiałów dźwiękowych na język an-
gielski. Album w odmiennej grafi cznie 
szacie trafi ł wcześniej w wersji limi-
towanej do rąk członków rodzin ka-
tyńskich, teraz w okładce odwołującej 
się do symboliki fi lmu Wajdy i wiersza 
Zbigniewa Herberta „Guziki” (na płycie 
czyta go Andrzej Wajda), wydawnictwo 
trafi ło do szerokiego kręgu odbiorców.
Wydany przez Polskie Radio S.A. 
„Katyń 1940” to na pewno ewenemen-
tem na naszym rynku fonografi cznym, 
kolejny dowód, że warto sięgać do ra-
diowych archiwów, szukać, upamięt-
niać, zostawiać ślad ku pamięci, dla 
potomności. 
Redakcja miesięcznika „WPR” przeka-
zuje egzemplarze albumu nauczycielom 
historii w dwu szkołach powiatu prusz-
kowskiego: LO 23 i Zespołowi Szkół 
im. F. Nansena z Piastowa. W Raszynie 
komplet płyt trafi ł do nauczycielki histo-
rii Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia, 
pani Małgorzaty Sobieskiej.

Piotr Iwicki

KATYŃ - PAMIĘTAMY
POGLĄDY
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Wójt gminy Raszyn Janusz Rajkow-
ski, musi zwrócić fi rmie IKEA ponad 
10 milionów 680 tysięcy złotych. Ści-
ślej, musi wpłacić na konto III Urzędu 
Skarbowego w Radomiu, a ten przekaże 
pieniądze Ikei. To co się stało, można 
nazwać sprawiedliwością dziejową. W 
2002. roku, wójt Rajkowski pozosta-
wił gminę z gigantycznymi długami 
przekraczającymi 13 milionów. Zo-
stawił też stosy niepopłaconych faktur 
na gigantyczne kwoty. Obejmujący po 
nim gminę wójt Piotr Iwicki miałby 
nie lada problem, gdyby nie wpłynęły 
na konto gminy pieniądze z podatku 
od fi rmy Ikea. To z nich spłacano długi 
Rajkowskiego.  Z nich też spłacono ra-
chunki wójta, któremu niewiele rzeczy 

SPRA WIEDLIWOŚĆ  PO L ATACH

ĆWIERĆ MILIONA NA 
NAGRODY!
Wielokrotnie pisaliśmy o przeja-
daniu budżetu gminy Raszyn przez 
rozrastająca się w sposób zatrważa-
jący administrację obecnego wójta. 
Pisaliśmy też o tym, jak Rajkowski 
uczynił informacją ściśle tajną stan 
zatrudnienia Urzędzie Gminy. Mimo 
stosownych wniosków, do chwili za-
mknięcia nie ujawnił jak liczną armię 
pracowników zatrudnia. Widać ma 
powody. Natomiast udało nam się do-
trzeć do informacji, ile wójt Rajkow-
ski wypłacił tytułem nagród w 2007 
roku swoim pracownikom. Otóż z 
pieniędzy podatników w kieszeniach 
urzędników wylądowało 227 tysięcy 
780 złotych. To prawie ćwierć mi-
liona! Z tej kwoty skarbnik gminy 
otrzymała 15 tysięcy 100 złotych, 
sekretarz, który nota bene w gminie 
Raszyn nie mieszka, zainkasowała 9 
tysięcy 600 złotych. Prawda, że to gi-
gantyczne kwoty? Na tym tle zastęp-
ca wójta – Mirosław Chmielewski 
wypada jak biedny krewny, bowiem 
otrzymał 3 600 złotych. Jak widać 
musiał przełknąć tę gorzką lekcję. 
Może więc niedoceniony przez pryn-
cypała weźmie się do roboty i zasłu-
ży następnym razem na więcej? Inna 
sprawa, że łaska pańska na pstrym 
koniu jeździ. Gdy zastępca wójta za-
inkasował tyle ile zainkasował, osoby 
ze stanowisk kierowniczych mogły li-
czyć na 10 tysięcy złotych, czyli pra-
wie trzy razy więcej niż Chmielew-
ski. Ba! Nawet pozostali pracownicy 
mogli liczyć na 4 000.  Czyli więcej 
niż zastępca wójta. A co z resztą. 

Jak wynika z informacji, najniższa 
nagroda wyniosła 300 złotych. Gdy 
informacja o hojności wójta Rajkow-
skiego trafi ła na stronę www.raszyn.
blox.pl, jeden z listów czytelników 
grzmiał pytająco: „Skandal! Tak wy-
glądają rządy PO w Raszynie! Skoro 
tyle dostali ludzie Rajkowskiego, to 
ile kasy wziął on sam?”. 
RED

SKANDAL Z BUDŻETEM

Wójt gminy Raszyn przedłożył Ra-
dzie sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu za rok 2007. To już nawet nie 
jest skandal. To paranoja! Jak wynika, 
słuszne były oceny jego działalności 
streszczone w słowach „inwestycyjna 
pustynia”. Gmina miała dochody – 60 
424 320 złotych z czego Rajkowski 
wydał 54 miliony 540 127 złotych. Z 
tego 40 milionów wynosiły wydatki 
bieżące gminy! Na inwestycje poszło 
tylko 14 milionów 840 tysięcy 394 
złote. To mniej więcej trzy razy mniej 
niż wynosiły wydatki bieżące! Aby 
zobaczyć co obiecywał Rajkowski 
sięgnęliśmy do uchwały budżetowej 
na rok 2007! Porównanie to jedna 
wielka kompromitacja dla obecnego 
wójta. Gdyby nie inwestycje rozpo-
częte przez byłego wójta Piotra Iwi-
ckiego, rok 2007 byłby w zakresie 
inwestycji bezpowrotnie straconym! 
Kanalizację zrobiono tylko w dwóch 
ulicach. Na tle boomu w tej dziedzinie 
w latach 2002-2006, teraz w zasadzie 
prawie nie robi się nic! Najwięcej 
wydano na rozbudowę oczyszczalni 
ścieków i dom komunalny (7,5 milio-
na), tyle, że to też inwestycje Iwickie-
go podobnie jak budowa większości 
dróg i chodników, które Iwicki pro-
jektował i ruszał z budową. Jak wyni-
ka z lektury sprawozdania z budżetu 

za 2007 rok, wójt Rajkowski potrze-
buje 2 lata na wykonanie jednego bu-
dżetu, bowiem ogrom inwestycji albo 
spadł na rok 2008 (nie ma pewności 
że zostaną wykonane!), albo jest w 
trakcie realizacji. 
Tradycyjnie najlepiej wypadło prze-
jadanie budżetu. Gminna administra-
cja miała nas kosztować 6 i pół mi-
liona. Wydano ponad 6 000 000, gdy 
na pensje w przedszkolach wydano 2 
miliony, a w szkołach podstawowych 
łącznie niecałe 5 milionów! Gdyby 
wydawanie pieniędzy na kanalizację 
i wodociągi szło wójtowi Rajkow-
skiemu tak dobrze jak wydawanie na 
nagrody i urzędnicze pensje, setkom 
mieszkańców już od ubiegłego roku 
żyłoby się lepiej. Na koniec zosta-
wiliśmy perełki budżetowe. Na za-
planowane do wydania 330 tysięcy 
na skatepark, Rajkowski wydał… 
niecałe 5 tysięcy. Za to na opinie 
prawne ponad 140 tysięcy złotych 
a na telefony (w tym komórkowe 
urzędników) ponad 90 000 złotych! 
Prawie 60 tysięcy kosztował podat-
ników „Kurier Raszyński” nazywany 
pogardliwie od pewnego czasu „Ku-
rierem Rajkowskiego” bądź „Trabą 
wójta”! Na renowację Austerii (ma 
kosztować 15 milionów) wydano 
tym rok… ZERO złotych. Ufff. 
Za rok pewnie wyniki będą jesz-
cze bardziej bulwersujące, bowiem 
na utrzymaniu mieszkańców obok 
Urzędu jest Spółka Komunalna. Jed-
nym słowem, już Państwo wiecie na 
co idą pieniądze po podwyżce podat-
ków oraz opłat za kanalizację i wodę. 
Natomiast posłuszni wójtowi radni, 
na pewno udzielą Rajkowskiemu 
absolutorium za tę budżetową kome-
dię. Sprawozdanie z budżetu można 
znaleźć na stronie Urzędu Gminy.                                                               
.                                               RED

W ostatnim czasie w gminie Raszyn 
znów rozgorzała dyskusja na temat 
zwrotu niesłusznie pobranych opłat za 
udział mieszkańców w budowie sieci 
kanalizacyjnej. Przypomnijmy. W cza-
sie kampanii wyborczej w 2006 roku 
mamiono mieszkańców zwrotem wpła-
conych za kanalizację i wodę kwot. 
Szybko okazała się, że nabito wyborców 
w butelkę. Jak by tego było mało, może 
być jeszcze gorzej!
Obiecanki cacanki
Do dyskusji włączył się sam wójt Raj-
kowski, który z sobie danym wdziękiem, 
na jednym ze spotkań z mieszkańcami, 
straszył osoby zalegające z powyższy-
mi opłatami postępowaniem sądowym i 
egzekucyjnym. Dla potwierdzenia słusz-
ności swojego stanowiska stwierdził, iż 
pobrane i wciąż pobierane kwoty to nie 
udział mieszkańca w budowie, a jedy-
nie koszt indywidualnego przyłącza do 
gminnej sieci kanalizacyjnej. Niestety, 
podpisane przez mieszkańców umowy 
mówią coś innego a papier jest cierpli-
wy. To udział w budowie kanalizacji. 
O co chodzi Rajkowskiemu? Powyższa 
argumentacja – jak sądzę - ma na celu 
uniknięcia zarzutu współfi nansowania 
zadań własnych gminy przez mieszkań-
ców, co jest niezgodne z prawem i co 
znalazło odzwierciedlenie w licznych 
orzeczeniach sądów. Takich pieniędzy 
gminie po prostu nie wolno pobierać a 
w świetle orzecznictwa, Rajkowski musi 
je zwrócić. Wydaje się jednak, że argu-
mentacja, iż kwota 3800 złotych to koszt 
wybudowania indywidualnego przyłącza 
jest jedynie nieudolną próbą wymigania 

3800  DO ZWROTU

PREDSZKOLAK NON GRATA
Tylko w samym przedszkolu raszyń-
skim przy ul Poniatowskiego, odmó-
wiono przyjęcia blisko setce dzieci! 
Sytuacja w tej materii pogarsza się z 
roku na rok, co skutkuje tragedią dla 
kilkuset rodziców. Przypomnijmy, że 
obecny wójt zaniechał budowy nowe-
go przedszkola przy ul. Godebskiego, 
które mało mieć 6 oddziałów. Pewnie 
Rajkowski wybuduje coś przed wybo-
rami. Wówczas będzie zabiegać o głosy.                                                                          
OM

się władz samorządowych od odpowie-
dzialności. 
Wymigania z wyborczych obietnic.
Z treści umów zawieranych z wójtem 
gminy Raszyn jednoznacznie wynika, że 
ich przedmiotem jest udział w kosztach 
realizacji budowy sieci kanalizacyjnej 
oraz pokrycie kosztów odbioru ścieków 
z nieruchomości! Fakt pobierania taryfo-
wej, jednakowej dla wszystkich, kwoty 
świadczy jednoznacznie o tym, że praw-
dziwą intencją władz gminnych  było 
doprowadzenie do niezgodnego z pra-
wem współfi nansowania przez miesz-
kańców budowy gminnej kanalizacji. 
Gdyby było inaczej to każda umowa mu-
siałaby opiewać na inną kwotę zgodną z 
indywidualnym kosztorysem (ktoś ma 5 
metrów rury, ktoś inny 25) oraz winna 
być podpisana z mieszkańcem przed re-
alizacją całej inwestycji. Niedopuszczal-
ne byłoby łączenie jej z umową o odbiór 
ścieków, która w przypadku niezabu-
dowanych działek może być podpisana 
dopiero za wiele lat! W ujęciu budżeto-
wym wartość danej inwestycji powinna 
dotyczyć tylko budowy głównego ko-
lektora, i o takie kwoty powinny ubiegać 
się władze gminne przy dofi nansowaniu 
ze środków zewnętrznych (będących w 
gestii funduszy ochrony środowiska czy 
programów unijnych). 
Wyłudzenie?
W przeciwnym wypadku, gdy w bu-
dżecie widnieje kwota całej inwestycji, 
można podejrzewać próbę wyłudzenia 
podwójnego fi nansowania tego samego 
fragmentu inwestycji z dwóch różnych 
źródeł, tj. pieniędzy mieszkańców oraz 

środków zewnętrznych. 
Obrona tezy, że opłata wnoszona przy 
umowach o odbiór ścieków stanowiła 
koszt budowy indywidualnego przyłącza 
jest praktycznie niewykonalna! Zdawali 
sobie z tego sprawę kandydaci na wój-
ta w wyborach samorządowych w 2006 
roku. Prawie wszyscy deklarowali za-
przestanie pobierania swoistego haraczu 
oraz stopniowy zwrot jego tym miesz-
kańcom, którzy go wpłacili. Podobne 
deklaracje pisemnie składał obecny vice 
wójt Chmielewski, który tworząc koali-
cję z Rajkowskim, zapewniał o realiza-
cji programu swojego ugrupowania. Co 
pozostało z wyborczych obietnic miesz-
kańcy gminy Raszyn mogą osądzić sto-
jąc z pieniędzmi przed gminną kasą i 
wpłacając je na konto urzędu. 
                                  Andrzej Zaręba

Kolejny raz widać, jak szybko wy-
borcze obietnice stają się śmierdzą-
cą, spleśniałą kiełbasą wyborczą. 
Teraz zamiast oddać ludziom to co 
się należy, władze Raszyna – wójt 
Rajkowski, straszy pozwami do sądu. 
Czy tak spełniają się słowa: samo-
rządowa paranoja, pogarda i aro-
gancja władzy? Ile trzeba mieć w 
sobie zła i pychy, aby zakładać taki 
scenariusz? I pomyśleć, że w innych 
gminach to władza jest dla ludzi a w 
Raszynie ludzie są dla władzy, która 
z dnia na dzień zdaje się być co raz 
bardziej oderwana od rzeczywisto-
ści i własnych wyborczych obietnic. 

Ale czemu się dziwić. Jakoś trzeba 
łatać budżetową dziurę, gdy budżet 
przejadany jest administrację na gi-
gantyczne nagrody, trzeba sięgać do 
kieszeni mieszkańców. A znamienne 
jest to, że publikowane tu tekst Pa-
nów Andrzeja Zaręby i Jacka Wiś-
niewskiego pokazują, jak wielkim 
błędem jest wybranie na wójta oso-
by, nie mieszkającej w tej gminie. 
Tak jak w Raszynie, gdzie wójt Raj-
kowski rano przyjeżdża do gminy a 
po pracy wsiada w samochód i jedzie 
do domu. Do domu w  innej gminie, 
znacznie lepiej zarządzanej. W do-
datku w całkiem innym powiecie. 

KOMENTUJE PIOTR IWICKI

wychodzi tak sprawnie jak zadłużanie 
gminy (przypomnijmy, że w tym roku 
planowane zadłużenie gminy Raszyn 
szacowane jest na 20 000 000!!!). Traf 
chciał, że Ikea udowodniła, że podatek 
zapłaciła niesłusznie. Urząd Skarbowy 
w Radomiu ściągał od Raszyna należne 
pieniądze, aż w końcu wraz ze zmianą 
ustawy, zażądał  wpłacenia ponad 7 
milionów w czerwcu tego roku, resztę 
na przełomie roku 2008 i 2009. Razem 
Rajkowski wypłaci z budżetu gminy 10 
milionów 670 tysięcy 289 złotych i 18 
groszy. Tyle mniej zostanie na inwe-
stycje, szkoły, przedszkola, drogi, uleci 
w nicość nowy ośrodek zdrowia. Wójt 
Iwicki uchronił gminę przed takim wy-
pływem pieniędzy, sięgnął do wiedzy 

autorytetów w dziedzinie fi nansów. 
Pieniądze zwracano w minimalnych 
kwotach nie odbijających się na budże-
cie gminy. A teraz? Paradoksalnie, zwy-
kła dziejowa sprawiedliwość dosięg-
nie Rajkowskiego po latach. Poniekąd 
spłaci swoje długi, które tak lekką ręką 
zaciągał w latach 2001 i 2002. Teraz 
odda gigantyczne kwoty, które posłuży-
ły na spłacenie jego zobowiązań - jego 
gigantycznych długów. Niestety, przy 
przejadaniu bieżącego budżetu przez 
gigantyczną gminną administrację, 
przy inwestycyjnym zastoju i w świetle 
pomysłów na kolejne długi na poziomie 
20 000 000, gminie Raszyn można tyl-
ko współczuć takiej władzy.
Maria Anna Pieńkowska

RUCHOME ŚWIĘTO
O tym, że rocznica Bitwy pod Ra-
szynem (1809) przypada 19. kwiet-
nia, wiedzą nawet raszyńskie przed-
szkolaki. Niestety, fakt ten nie ma 
znaczenia dla władz gminy Raszyn, 
które główne obchody z uroczystą 
Mszą Świętą zaplanowały na … 18 
kwietnia. Jak trafnie ktoś zauwa-
żył, komuś nie chciało się przyjść 
do pracy w sobotę, stąd obchody 
piątkowe. Ciekawe czy Boże Ciało 
w Raszynie również zostanie prze-
sunięte? A może Boże Narodzenie 
bądź Wielkanoc również? 
                                                   PIW

RAJKOWSKI – NIGDY
Szokujący był fi nał ankiety zamiesz-
czonej na blogu radnego Piotra Iwi-
ckiego www.raszyn.blox.pl, w której 
zadano pytanie: Jeśli głosowałeś na 
Rajkowskiego, to czy uczyniłbyś to po-
nownie? Nie-nigdy odpowiedziało 83 
procent respondentów (czyli 467 osób). 
Tak – ponownie tylko 17% czyli… 94 
osoby. Łącznie oddano ponad pół ty-
siąca głosów, dokładnie 561 co jest bez 
wapnienia reprezentatywną próbą dla 
raszyńskiej społeczności. Jak widać 
notowania „wójta z gminy Lesznowo-
la” (wójt Rajkowski nie mieszka w za-
rządzanej przez siebie gminie) spadły 
na łeb! Po takim wykonaniu budżetu i 
skandalicznych nagrodach, na pewno 
się nie polepszą.                             Stan

GUZEK PRZEGRAŁA
Dyrektora raszyńskiego gimnazjum 
Jagna Ratyńska-Guzek, przegrała 
w sądzie sprawę z Elżbietą Kucza-
rą i Marzeną Lechańską, byłymi 
zastępczyniami dyrektorki w tej pla-
cówce oświatowej. Gimnazjum musi 
wypłacić wielotysięczne odszko-
dowania za złamanie prawa przez 
dyrektorkę. Jak widać, deklaracje 
Guzkowej o poszanowaniu prawa 
okazały się pustymi frazesami. Fak-
ty pokazują, że słowa – słowami, a 
życie sobie. Wyszło szydło z worka.                                                                                              
                                              PIW

W bieżącym roku, tak jak w obydwu latach ubiegłych rekonstrukcja Bitwy pod Raszynem  z 
1809 r. niestety nie odbędzie się. A mogło być tak pięknie...
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BENEFIS 90-LECIA
Ks. LEONA KANTORSKIEGO 

Katarzyna Gärtner autorka muzyki do mszy beartowej “Pan 
Przyjacielem Moim” w rozmowie z poetą Ernestem Bryllem

Ksiądz Leon Kantorski duchowy przywódca kilku pokoleń 
mieszkańców Podkowy Leśnej świętował także 60-cio lecie 
święceń kapłańskich, oraz 40-lecie zespołu “Trapistów”.

Chwalić Pana można na różne sposoby. Grą na elektrycznych gitarach 
także - przekonywał bardziej sceptycznie nastawioną część wiernych.

Poczty sztanbdarowe Solidarności i 
Starostwa Powiatu Pruszkowskiego

I okazały urodzinowy tort, który 
stanął na kościelnym placu.

   Maleńki podkowiański kościółek p/w Św. 
Krzysztofa patrona podróżników i kierowców 
zgromadził w ubiegłą niedzielę 13. kwietnia 2008 
r. około 2 tys wiernych. Nic dziwnego. Ich uko-
chany ksiądz Leon Kantorski, człowiek legenda, 
wychowawca i duchowy przywódca kilku po-
koleń Podkowian obchodził bowiem swój be-
nefi s 90-lecia a wraz z nim 60-cio lecia święceń 
kapłańskich i wreszcie 40-lecia prawykonania w 
tym właśnie kościele w styczniu 1968 roku Mszy 
Beatowej. „Pan Przyjacielem Moim” autorstwa 
Katarzyny Gärtner z tekstami Kazimierza Grześ-
kowiaka i Kazimierza Łojana zagrał wtedy jeden 
z najgłośniejszych i najbardziej znanych zespo-
łów mocnego uderzenia  - „Czerwono Czarni”. 
To ks. Leon wprowadził nową modę - młodzie-
żowego muzykowania i niekonwencjonalnego 
brzmienia elektrycznych gitar do polskiej liturgii 
i rodzimych kościołów.  To za jego przyzwole-
niem i z jego pomocą powstał w Podkowie zespół 
„Trapiści” przez który przewinęły się dziesiątki 
młodych ludzi. Celowo nie piszę muzyków, bo z 
poziomem zespołu różnie w tamtych czasach by-
wało, ale bycie „Trapistą od ks. Leona” niezwy-
kle wtedy nobilitowało. A  relacja Polskiej Kroni-
ki Filmowej o gitarowej mszy spowodowała  taki 
wzrost zainteresowania wydarzeniem, że mia-
steczko stało się celem istnych pielgrzymek dłu-
gowłosej młodzieży, która na własne uszy i oczy 
chciała się przekonać czy jest to prawda a kiedy 
już się przekonała przekazywała informację dalej. 
Doszło do tego, że kolejka WKD przestała sobie 
radzić z dowozem takiej liczby pasażerów.

Patronat honorowy nad benefi sem objęli: Starosta Powiatu 
Pruszkowskiego Elżbieta Smolińska i Burmistrz Podkowy Leśnej  

Andrzej Kościelny

Urodziłem się 31. marca 1918 roku
w Domaradzicach Wielkopolskich,
w niedzielę Wielkanocną, o świcie
i z łaski Bożej dożyłem wieku 90. lat...

fotografi e: Maciej i Bolo Skoczylas
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  Niedzielny koncert w podkowiańskim kościele za-
skoczył i oszołomił zgromadzonych znakomitym po-
ziomem wykonania, niezwykłym doborem brzmień i 
wokalami dosłownie rzucajacymi na kolana... 
Były życzenia i kwiaty od parafi an, od Solidarności, 
od Samorządów, od Marszałka Sejmu i polityków... 
Była telewizja, radio i prasa... 
„ - Nie wiem, kiedy i gdzie spotkamy się znowu, ale 
dziękuję wszystkim za przybycie - żegnał zebranych 
koncelebrujący mszę ks. Kantorski. Potem siedząc w 
wielkim fotelu na kościelnych schodach długo roz-
mawiał z parafi anami. Mały, srebrnowłosy ksiądz w 
wielkim czerwonym fotelu ginął za wielkimi bukieta-
mi i koszami kwiatów. Wszystkich znał po imieniu, 
rozmawiał, pozdrawiał, wspominał. Po mszy, w przy-
kościelnym ogrodzie rozstawiono stoły, był tort, do-
mowe wypieki - wielki rodzinny piknik.” - napisała 
nazajutrz Gazeta Wyborcza. Bylismy oczywiście i my. 
Z przyjemności i z obowiązku. Nie tylko bowiem pa-
tronowalismy medialnie benefi sowi, ale również byli-
śmy jego współorganizatorem. Życzymy księdzu Le-
onowi następnego benefi su tym razem dla uczczenia  
100 lecia urodzin!!! 

BENEFIS 90-LECIA
Ks. LEONA KANTORSKIEGO 

Pragniemy tą drogą serdecznie podziękować naszym sponsorom i partnerom, którzy pomogli w organizacji jubileuszu  
90-lecia ks. Leona. Bez Państwa szczodrości i zaangażowania nie udałoby się nam zrealizować zamierzonego celu. 
        Serdeczne dzięki.                                                                                                       Krzysztof Kotyński i Bolo Skoczylas

reklama

UWAGA
MATURZYŚCI

- Idźcie w pokoju. Dziękuję wszystkim za 
przybycie - żegnał zebranych ks. Leon

Już drugie, a nawet trzecie pokolenie muzykuje w 
podkowiańskim kościółku. Najmłodsza uczestniczka 
jubileuszowego koncertu

Było co wspominać. Ks. Leon w towarzystwie Katarzyny Gärtner i 
członków formacji Trapiści i organizatorów benefi su.

Michał Śniadowski  pomysłodawca koncertu, szef muzyczny 
grupy, jeden z najstarszych stażem muzyków zespołu.

Były życzenia od Solidarności, polityków, przedstawicieli samorządów...

 Perkusja w kościele. Niecodzienny widok? Tak, ale nie w Podkowie. 
Przez czterdzieści lat wierni zdążyli się przyzwyczaić...

Liceum Ogólnokształcącego
im. Tomasza Zana 

w Pruszkowie
Zainteresowanych 

spotkaniem po 40 latach 
prosimy o kontakt:
Lidia Kozłowska 

tel: 695 698 069

1968
„SPOŁEM” PSS PRUSZKÓW

WIOSENNA PROMOCJA W SKLEPACHWIOSENNA PROMOCJA W SKLEPACH

od 25 kwietnia do 6 maja 2008od 25 kwietnia do 6 maja 2008
jakoœæ produktów gwarantowanajakoœæ produktów gwarantowana

ZAPRASZAMYZAPRASZAMY
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Błażej Hrapkowicz

Miało być ambitnie, uniwersalnie 
i dramatycznie, a wyszło, niestety, 
fałszywie. Terry George, autor „Hotelu 
Ruanda”, oparł swój nowy fi lm na 
tematyce tyleż znanej, co nośnej 
dramaturgicznie – kwestie winy, 
kary, odkupienia są wszak wiecznie 
aktualne i żywe. Lecz opowieść 
o dwóch ojcach (nieprzekonujący 
Joaquin Phoenix i Mark Ruffalo), z 
których jeden przez przypadek zabija 
samochodem syna drugiego, zupełnie 
nie przekonuje, grzęźnie bowiem 
w schematach, scenariuszowych 
n i e p r a w d o p o d o b i e ń s t w a c h , 
przenoszonych w dodatku na ekran 
ciężką ręką – George zdaje się 
zapominać, że cierpienie wybrzmiewa 
najlepiej w ciszy, pewnym 
zawieszeniu, geście, i każe swoim 
bohaterom wyrażać ból werbalnie, 
tonem histerycznym, wypełnionym 
niekończącymi się spazmami płaczu. 
Efekt? Wątek rodziny przeżywającej 
tragedię wypada zupełnie 
nieautentycznie, a ogólna refl eksja 
dotycząca zemsty i przebaczenia 
pozostaje w sferze banału. Szkoda 
zmarnowanej szansy na niezłe kino.

FILM

Ten debiutancki fi lm fotografa i autora 
teledysków Antona Corbijna opowiada historię 
Iana Curtisa – wokalisty legendarnej brytyjskiej 
grupy rockowej Joy Division, który popełnił 
samobójstwo w wieku 23 lat – i robi to w sposób 
znakomity. „Control” charakteryzuje bardzo 
skupiona i skrupulatna reżyseria, przez co każdy 
kadr jest istotny, precyzyjny i pełen znaczeń 
(wielkie brawa dla operatora Martina Ruhe!). 
Z dzieła Corbijna wyłania się przejmujący 
portret zagubionego, uwięzionego w swoim 
własnym życiu człowieka, nie mogącego sobie 
poradzić z sytuacją, w jakiej się znalazł. A w 
tle pokazana w sposób interesujący muzyczna 
scena manchesterska z przełomu lat 70-tych i 80-
tych. Piękne, urzekające wizualnie, wzruszające 
kino, odznaczające się dojrzałością i uciekaniem 
od jednoznacznych odpowiedzi. Nie tylko dla 
fanów Joy Division.

Droga do 
przebaczenia

Mistrzowie śpiewają Maryi...
Na 25 kwietnia zaplanowano premierę albu-
mu „A SPOTLESS ROSE”. Został ona na-
grany przez jeden z najsłynniejszych chórów 
świata  –  Gabrieli Consort. Jak zwykle na jego 
czele stanął sam Paul McCreesh.
Po znakomitym nagraniu „Road to Paradise” 
Paul McCreesh prezentuje kolejny album z pro-
gramem muzyki sakralnej mistrzów renesansu 
oraz kompozytorów współczesnych.
 Nagranie dokonane w doskonałej oprawie 
akustycznej katedry w Ely a krytycy pieją z 
zachwytu:  „Śpiew Gabrieli Consort jest najwyż-
szej jakości, a poziom nagrania nieskazitelny” 
(Financial Times). 
  „Wydaje mi się, iż w wielu utworach muzy-
ki sakralnej jest pewna ponadczasowość, która 
obejmuje różne pokolenia i stulecia, i że w tej 
muzyce jest coś, co sprawia, że jest ona rów-
nie ważna dla wierzących, jak i niewierzących. 
I prawdopodobnie paradoksalnie, właśnie teraz, 
kiedy nasze społeczeństwo nabiera coraz bardziej 
świeckiego charakteru, dzieła te nadal opowiada-
ją nam o kruchości ludzkiego losu, tęsknocie za 
innym światem oraz ludzkiej potrzebie tworzenia 
piękna. Przedstawienie tej muzyki we wspania-
łych wnętrzach, podkreśla nasz związek z ducho-
wością minionych epok” – mówi Maestro Paul 
McCreesh o programie koncertu „A Spotless 
Rose”.
Program płyty obejmuje muzykę z różnych okre-
sów, dając szeroki przekrój stylów i możliwość 
porównania ich. Utwory łączy tematyka – jest 
ona związana z kultem maryjnym. Czczona przez 
wieki chrześcijaństwa Matka Boska postrzega-
na była w różnych rolach: jako Dziewica, mat-
ka Chrystusa, główna orędowniczka ludzkości, 
wcielenie wyidealizowanej kobiecości. Każdy 
z tych wizerunków inspirował wyobraźnię naj-
większych twórców, dając na przestrzeni wie-
ków wyjątkowo obszerną spuściznę muzyczną. 
Program albumu  „The Spotless Rose” czerpie 

Pierwszych słowach mojego listu uprzejmie donoszę, 
że jestem zdrowy, czego i Państwu życzę. No, to aby-
śmy zdrowi byli! Skąd ta moja troska o zdrowie i swo-
je, i Państwa? A stąd, że jak wiadomo żyjemy w wol-
nym, demokratycznym kraju i troska o każdego oby-
watela winna być jednaka. Z troską o zdrowie także, a 
może i na czele. Bez różnicy na wiek, płeć, wyznanie, 
stan cywilny, kolor skóry czy orientację seksualną. A 
już zwłaszcza bez względu na usytuowanie w hierar-
chii społecznej. Nie ma lepszych i gorszych. Dlatego 
właśnie wyrażam zainteresowanie zdrowiem wszyst-
kich Czytelników. Zwłaszcza, ze obserwujemy wśród 
polityków i mediów zainteresowanie dosyć wybiór-
cze. Osobliwie wszyscy ostatnio wyrażają niepokój 
o zdrowie Pierwszego Obywatela Rzeczypospolitej 
Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pierwszy tro-
skę wyraził jak pamiętamy Pan Poseł Janusz Palikot. 
Że Pan Prezydent niewyraźnie artykułuje  słowa w 
swych orędziach, że często znika, co jest tłumaczone 
przez tzw. sfery zbliżone właśnie badaniami lekar-
skimi. Poszedł nawet dalej. Jako fachowiec od pro-
dukcji wyjątkowo niemlecznych napojów zapytał, 
czy aby Głowa Państwa ich zbytnio nie polubiła bo 
poprzednik to i owszem. Mimo początkowego świę-
tego oburzenia wygląda na to, że ostatnio Kancelaria 
Prezydenta gotowa jest opublikować raport o stanie 
najważniejszego zdrowia  Rzeczypospolitej. Ma być 
wzorem starych demokracji jawnie i transparentnie 
bym powiedział, gdybym wiedział co to znaczy.
A skoro stan zdrowia Prezydenta ma być powszech-
nie znany to i ja czuję się w obowiązku przyznać się 
do tego, ze zdarzyło mi się ostatnio trafi ć na lukę w 
pamięci. W poprzednim numerze „WPR-a” napisa-
łem, że w naszym mieście nie mieliśmy nigdy ulicy 
Stalina, którego to imieniem radzieccy wyzwoliciele 
szafowali dość szczodrze.  W prę dni później zatele-

OD STALINA DO 
CZARNYCH SŁUPKÓW
DOBREGO
ZDROWIA

fonował do mnie  mój stary kolega, znakomity przed 
laty trębacz w przesławnym big-bandzie Henryka 
Rzeźniczka z informacją, że on właśnie urodził się 
w roku 1946 pod numerem 108 przy ulicy Józefa 
Stalina w Pruszkowie. Kumpel nazywa się Gienio 
Kucharz i oczywiście ma rację. To obecnie  ulica 
3-go Maja. Na swoje usprawiedliwienie mogę je-
dynie napisać, że kiedy ja świadomie zacząłem 
swoje miasto poznawać ulicy Stalina już nie było, 
a znajomi moi oraz rodzice ten epizod z pamięci z 
przyjemnością wykreślili. W każdym razie tą drogą 
dziękuję Ci Gieniu za przypomnienie, jak również 
pozdrawiam serdecznie.
A jeśli już przenieśliśmy się do czasów, gdy ulica 
Stalina w Pruszkowie była i niewiele późniejszych 
to także pozostańmy przy zdrowiu i życiu. W tam-
tych czasach ulica Główna na Tworkach dochodziła 
do torów kolei warszawsko-wiedeńskiej, gdzie był 
usytuowany przejazd i przejście prowadzące na 
Papiernię. Przejście nie funkcjonuje już tak długo, 
że wielu z nas o nim zapomniało, ale ślady po nim 
pozostały. I od dłuższego czasu, jako mieszkaniec 
przesławnej tworkowskiej dzielnicy widzę jak dzie-
ci i młódź mniejsza i większa a także dorośli często 
na rowerach w dalszym ciągu ślady po przejeździe 
jako przejście przez tory wykorzystują. To poważny 
skrót, jeśli mieszka się na Papierni a kształci w szko-
le nr 1 – dawniej Żółkiewskiego. A ruch na torach 
wielki. Linia średnicowa, słynna magistrala węglo-
wa Warszawa-Katowice z ekspresami i składami 
towarowymi. Więc dech zapiera, gdy dziewczęta 
i chłopcy między pociągami pędzącymi tu bardzo 
szybko biegają.  Od razu mówię, że nie wiem jak 
temu zaradzić bo nie jestem fachowcem ani od ko-
lei, ani od przejść przez tory. Wiem natomiast, że 
są tacy, którzy wiedzą albo przynajmniej wiedzieć 
powinni i którzy za tę wiedzę biorą jakieś pieniądze. 
Niech nie będą żyły i tą wiedzą podzielą się z kim 
trzeba spośród decydentów miejskich, nie czeka-
jąc aż komuś pociąg zdrowie albo i życie odbierze. 
Piszę to absolutnie i wyjątkowo poważnie. 
Nieszczęście może zdarzyć się każdemu, nieko-
niecznie na przejeździe i będzie zmuszony poruszać 
się samochodem oznaczonym plakietką z niebie-
skim wózkiem inwalidzkim na szybie. I wyobrażam 
sobie, ze jedziemy dwiema wspaniale odrestauro-
wanymi ulicami naszego miasta. Ulicą Czarnych 
Słupków czyli Kraszewskiego oraz ulicą Bolesława 
Prusa. Pierwsza z ulic, na której za pomocą owych 
czarnych słupków mających uczynić z niej namiast-
kę deptaka, przy okazji skutecznie zmniejszono 
możliwości parkowania. A urzędów ci przy niej 
dostatek. Toteż na odcinku od Lipowej do Hubala, 
owszem pomyślano o niepełnosprawnych w samo-
chodach. Przy Policji jedno miejsce, przy Urzędzie 
Miejskim i Sądzie dwa albo trzy. Na prawie 60 tys. 
mieszkańców Pruszkowa, w tym niestety wielu nie-
pełnosprawnych. A dalej aż do Prusa? Zero. Nic! 
Tam niepełnosprawni kierowcy w pobliżu licznych 
sklepów, kafejek, kebabów i innych miejsc pokusy 
wartych, nie mają szansy zaparkować. Widać nie dla 
nich pozaurzędowe miejsca na Kraszewskiego, po-
śród gustownych czarnych słupków. Ale to jeszcze 
nic. Można powiedzieć, że na Kraszewskiego mamy 
do czynienia z wybuchem wręcz uczuć humanitar-
nych władzy dla inwalidów. Bo na Bolesława Prusa 
nie ma ani jednego miejsca parkingowego, gdzie 
osoba niepełnosprawna mogłaby na przeznaczonym 
dla niej miejscu samochód zatrzymać. Nawet tam, 
gdzie ulica biegnie wzdłuż Parku Potulickich, bo-
wiem niepełnosprawnemu mogło by się w głowie 
poprzewracać gdyby po zaparkowaniu zechciał 
udać się do parku nad staw na spacer. A do domu! 
A nie bulwersować ludzi kulami, laską czy nie daj 
Boże wózkiem inwalidzkim. Tu ludzie zrelaksować 
się przyszli a nie patrzeć na cudze nieszczęście.
Tak więc, jeśli szanowne zdrowie Szanownej Pani 
i Pana także niemniej szanowne zdrowie teściowej 
jest kwitnące to moja troska o nie wydaje się bezza-
sadna. Jednak nigdy nie wiadomo, co komu pisane.
Pozdrawiam Państwa serdecznie. 
                                             Jerzy Fijałkowski

z tej skarbnicy, a poszczególne utwo-
ry skupiają się nad najważniejszymi 
aspektami dotyczącymi życia Matki 
Bożej. Sam tytuł płyty nawiązuje do 
maryjnego symbolu - mistycznego 
kwiatu róży, muzyka natomiast od-
zwierciedla wpływ, jaki aspekty te 
miały na przestrzeni pięciu stuleci. 
Paul McCreesh zachwyca i tym razem. 
Bogactwo środków wyrazu, warszta-
towa perfekcja, wreszcie gruntowna 
znajomość kontekstu historycznego 
– w czym dyrygent niewątpliwie się 
specjalizuje – powodują, iż otrzymuje-
my dzieło kompletne. Niepozbawione 
jednak, przy całej perfekcji technicz-
nej, indywidualnego rysu humani-
stycznego, rysu bardzo ludzkiego. Paul 
McCreesh dąży do założonego przez 
siebie celu z przekonaniem i entuzja-
zmem odkrywcy, przybliżając nam to, 
czego rozum nie ogarnia. O wartości 
dzieła stanowi głęboki i szczery prze-
kaz emocjonalny, który przybliża nas 
do Tajemnicy. A próba odkrywania 
Tajemnicy poprzez muzykę to do-
świadczenie niebagatelne.
Tej muzyki będziemy mogli posłuchać 
również „na żywo”. Trasa koncerto-
wa tego znamienitego dyrygenta oraz 
jego zespołu odbędzie się w Polsce 
w maju br. (9.05. Krakow - Bazylika 
Mariacka; 10.05. Katowice-Bogucice 
- Sanktuarium MB Boguckiej; 11.05. 
Warszawa - Bazylika Archikatedralna 
pw. Św. Jana Chrzciciela). Zespół 
jest gościem Międzynarodowego 
Festiwalu Wratislavia Cantans, a 
dyrektor tego zespołu jest również 
Dyrektorem Artystycznym tegoż 
festiwalu. Ciekawostka jest to, że do 

melomanów na całym świecie płyta trafi  do-
piero w 2009 roku. Krązek został podzielony 
na części: I - AVE REGINA COELORUM (1. 
John Tavener (*1944); A Hymn to the Mother 
of God; 2. Josquin Desprez (c.1440–1521) 
Ave Maria, virgo serena), II - ANGELUS AD 
VIRGINEM (3. Igor Stravinsky (1882–1971) 
Ave Maria; 4. Giles Swayne (*1946) Magnifi cat 
I ), III - AVE MATER CHRISTI (5. Jean 
Mouton (c.1459–1522) Nesciens Mater; 6. 
Anon., 15th century Ther is no rose of swych 
vertu; 7. Herbert Howells (1892–1983) A spot-
less rose; 8. Thomas Ad (*1971) The Fayrfax 
carol) IV - JUXTA CRUCEM LACRIMOSA 
(9. Giovanni Pierluigi da Palestrina (c.1525–
1594) Stabat Mater); V - SANCTA MARIA, 
ORA PRO NOBIS (10. James MacMillan 
(*1959) Seinte Mari Moder Milde;11. Edvard 
Grieg (1843–1907) Ave Maris Stella; 12. Arnold 
Bax (1883–1953) Mater ora fi lium; 13. Henryk 
Górecki (*1933) Totus tuus Maria).
Piotr Iwicki 
Paul McCreesh „A Spotless Rose” Deutsche 
Grammophon 2008

Piotr Iwicki
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W zależności od formy uzyskiwanych 
dochodów banki czy instytucje fi nan-
sowe będą wymagały od nas różnych 
dokumentów potwierdzających nasze 
możliwości fi nansowe.

Tak, więc będąc zatrudnionym na 
umowę o pracę musimy okazać dwa 
dokumenty ze zdjęciem, PIT 11 za 
rok poprzedni, wyciągi bankowe za 
ostatnie sześć miesięcy, jeśli jesteśmy 
zatrudnieni w obecnym miejscu pracy 
krócej niż trzy miesiące to konieczne 
będzie okazanie świadectwa pracy z 

Kredyt mieszkaniowy - i co dalej?
Chcąc zrealizować swoje marzenia odnośnie zakupu mieszkania, domu czy działki nale-
ży pomyśleć o sposobach fi nansowania takiej inwestycji. Jedną z możliwości jest zaciąg-
nięcie kredytu mieszkaniowego.

poprzedniej fi rmy oraz musimy wy-
pełnić zaświadczenie o zarobkach na 
specjalnym druku bankowym, który 
możemy uzyskać w banku, który wy-
bierzemy lub instytucji pośredniczą-
cej w uzyskiwaniu kredytów.

W przypadku, gdy pracujemy na umo-
wę o zlecenie bądź umowę o dzieło 
przedstawiamy w banku PIT 8 za rok 
ubiegły, jak w poprzednim przypadku 
również dwa dokumenty ze zdjęciem; 
musimy okazać również wszystkie 
umowy i rachunki za dwanaście mie-

sięcy oraz rachunki bankowe za sześć 
miesięcy (lub RMUA). Również oso-
by prowadzące działalność gospodar-
czą mogą ubiegać się o kredyt miesz-
kaniowy, jednak w ich przypadku lista 
dokumentów, które muszą złożyć w 
instytucji fi nansującej ich zakup jest 
dość pokaźna, bowiem muszą oprócz 
dwóch dokumentów ze zdjęciem 
przedstawić PIT 36 za rok poprzedni, 
który musi być potwierdzony piecząt-
ką Urzędu Skarbowego, w przypad-
ku, gdy nie ma pieczątki to musimy 
okazać zaświadczenie z Urzędu Skar-
bowego o osiąganych dochodach za 
poprzedni rok podatkowy.  Kolejnymi 
niezbędnymi dokumentami są: wpis 
do ewidencji działalności gospodar-
czej, zaświadczenie o nadaniu nu-
meru REGON, nadanie numeru NIP 
oraz zaświadczenie o nie zaleganiu ze 
składkami społecznymi wobec ZUS 
oraz Urzędu Skarbowego. To nieste-
ty nie wszystko musimy przedstawić 
również książkę przychodów i roz-
chodów za ostatni miesiąc (podpisana 
przez właściciela z przystawioną pie-
czątką fi rmową), potwierdzenie wpłat 
zaliczek na podatek dochodowy za rok 
bieżący oraz wyciągi z rachunku fi r-
mowego za ostatnie trzy miesiące.

Osoby prowadzące działalność go-
spodarczą a będące na karcie podat-
kowej oprócz dwóch dokumentów ze 

zdjęciem, zaświadczeniu o nadaniu 
numeru REGON i NIP, zaświadcze-
niu o wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej i zaświadczeniu o 
nie zaleganiu ze składkami z ZUS i 
US musimy okazać decyzję dotyczą-
cą ustalenia stawki karty podatkowej 
wydanej przez Urząd Skarbowy. Mu-
simy wiedzieć, że banki ustać będą 
nasz dochód na podstawie złożonego 
przez nas oświadczeniu o wysoko-
ści dochodu netto a jako miesięczny 
dochód netto będzie przyjęty średni 
miesięczny dochód netto wyliczony 
na podstawie naszego oświadczenia 
bądź kwotę kontrolną, która stanowić 
będzie 8-krotność miesięcznej stawki 
podatku z decyzji Urzędu Skarbo-
wego (uwzględniająca ewentualne 
zniżki i podwyższenia stawki podat-
kowej); jeśli okres prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej jest krótszy niż 
dwanaście miesięcy to do obliczeń 
bank przyjmie dochód „0”.

Prowadząc działalność gospodarczą w 
formie ryczałtu ewidencjonowanego 
przedstawić musimy jak wcześniej- 
dwa dokumenty ze zdjęciem, PIT 28 
za rok ubiegły, zaświadczenie o wpi-
sie do rejestru działalności gospodar-
czej, nadaniu numeru REGON i NIP 
oraz oświadczenie za rok bieżący na 
druku bankowym oraz zaświadcze-
nie o nie zaleganiu z ZUS i US.  W 
tym przypadku nasz dochód netto bę-
dzie ustalony na podstawie naszego 
oświadczenia o osiąganym średnim 
miesięcznym dochodzie netto za okres 
ostatnich sześciu miesięcy oczywiście 
z zastrzeżeniem, że nie powinien być 
on wyższy od kwoty kontrolnej tj.:

- przy działalności handlowej kwota 
kontrolna to 10% przychodu za rok 
ubiegły dzielony na 12 miesięcy,
- przy działalności usługowej kwota 
kontrolna to 40% przychodu za rok 
ubiegły dzielony na 12 miesięcy,
- przy działalności produkcyjnej 
kwota kontrolna to 20% przychodu za 
rok ubiegły dzielony na 12 miesięcy,
- w przypadku wolnych zawodów 
kwota kontrolna to 60% przychodu za 
rok ubiegły dzielony na 12 miesięcy.

Oczywiście i rolnicy mogą ubiegać 
się o kredyt mieszkaniowy w ich 
przypadku muszą przedstawić w ban-
ku czy też w innej instytucji fi nanso-
wej przede wszystkim zaświadczenie 
z Krajowego Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego o opłacaniu skła-
dek, zaświadczenie z Urzędu Gminy 
potwierdzające ilość posiadanych 
hektarów oraz decyzję o wysokości 
dopłat bezpośrednich.

Jak widać lista dokumentów, któ-
re będą niezbędne przy staraniu się 
o kredyt mieszkaniowy, w każdym 
przypadku jest dość pokaźna a w 
chwili, gdy rozpatrywane będą nasze 
wnioski może okazać się, że rożne 
banki czy instytucje fi nansujące nasz 
zakup będą wymagały od nas czegoś 
innego, najprostszym więc rozwiąza-
niem jest udać się do instytucji, po-
średniczącej w uzyskaniu kredytów, 
gdzie kompetentne osoby pomogą 
nam uporać się z całą procedurą kre-
dytową i znajdą indywidualne roz-
wiązanie korzystne dla nas.

NOWA INWESTYCJA „BLISKI PRUSZKÓW”
już nie musisz wybierać: lokalizacja czy cena!

-  super cena od 4950 zł./m2 brutto
-  rachunek zastrzeżony, 100% bezpieczeństwo transakcji
-  stała cena bez dodatkowych opłat i indeksacji
-  balkony gratis
-  22 mieszkania o powierzchni od 35 – 97 m2
-  garaże podziemne
-  kameralna, trzypiętrowa zabudowa 
-  teren ogrodzony
-  termin oddania marzec 2009
-  5 minut od stacji SKM
-  dojazd do centrum Warszawy 20 min. kolejką SKM

Firma "Familijny Dom" na rynku nieruchomości mieszkaniowych prowadzi 
działalność z myślą o klientach, którym zakup wymarzonego mieszkania 
utrudniają nieprzyjazne warunki rynkowe, a przede wszystkim wysokie              
i nadal rosnące ceny nieruchomości na rynku pierwotnym.

Biuro Sprzedaży: ul. Przyokopowa 43, Warszawa

Zadzwoń: 0 600 320 321, (022) 642 50 01
www.familijnydom.pl

super cena

od 4950 zł/m2 

brutto

reklama
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Meritum Pruszków
Powstańców 3A
tel.: (22) 738 97 90
fax.: (22) 730 19 54
pruszkow@meritum.waw.pl

Meritum Grodzisk Maz.
Żwirki i Wigury 1A
tel.: (22) 738 97 90
fax.: (22) 730 19 54
grodzisk@meritum.waw.pl

www.meritum.waw.pl

Dom jednorodzinny, położony w spokojnej, 
malowniczej okolicy, nad brzegiem rzeki. Dom 
przestronny, nietuzinkowo wykończony, z basenem 
w bryle budynku.Niewątpliwym atutem domu jest 
piękny ogród, zaprojektowany i urządzony przez 
specjalistę-ogrodnika.

Cena: 2 590 000 PLN Pow.: 350 m2 / 2924 m2

Michałowice / Pęcice 308/98/ODS

Piękny dom z klimatem położony w urokliwym 
miejscu Pęcic w otoczeniu brzozowych zagajników i 
pięknych rezydencji. Przestronny ogród do własnej 
aranżacji. Duży taras z grillem w części zadaszony, 
może służyć również podczas kapryśnej pogody. 
Wyjście na taras jest z kuchni, jadalni i salonu.

Cena: 2 700 000 PLN Pow.: 1700 m2

Michałowice / Pęcice 276/98/ODS

Urocza rezydencja, zaprojektowana i nadzorowana 
przez zespół architektów, w stanie deweloperskim - 
bez podłóg i białego montażu - możliwość 
wykończenia na życzenie i według wskazówek 
klienta. W budynku są instalacje: elektryczna, 
wodna, gazowa i centralnego ogrzewania.

Cena: 1 050 000 PLN Pow.: 1 500 m2

Okolice Żabiej Woli 179/98/ODS

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, w bliskiej 
odległości pętla autobusowa, Urząd Gminy, wokoło 
tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. 
Dziaka 3066m2 miejscowo intensywnie porośnięta 
młodymi drzewami iglastymi i liściastymi oraz 
krzewami ozdobnymi.

Cena: 1 560 000 PLN Pow.: 430 m2 / 3066 m2

Leszno 197/98/ODS

Dom po generalnym remoncie, położony w 
Piastowie, dzielnicy willowej w odległości 15km od 
centrum Warszawy. Połączony ze stolica dwoma 
liniami autobusowymi warszawskiej sieci ZTM, 
pociągiem (20min) oraz Szybka Koleją Miejską SKM 
(20min). Dom do zamieszkania!

Cena: 1 680 000 PLN Pow.: 170 m2 / 995 m2

Piastów 268/98/ODS

Komfortowy dom na zamkniętym osiedlu. Na pierwszym 
poziomie salon z kominkiem, kuchnią, łazienką, spiżarnią i 
kotłownią. Kuchnia umeblowana, sprzęt AGD. Drugi 
poziom dwie sypialnie, duża łazienka z sauną. Trzeci 
poziom dwie sypialnie, łazienka, garderoba. Garaż w bryle 
budynku.

Cena: 1 400 000 PLN Pow.: 220 m2 / 363 m2

Raszyn/Falenty 354/98/ODS

Ładny zadbany dom z 80-ego roku. Okna plastikowe 
wymieniane pod koniec lat 90-tych. W oknach rolety 
antywłamaniowe. W domu duży salon z ładnie 
wkomponowanym kominkiem. Dwa garaże, jeden 
ogrzewany, drugi o powierzchni 88m2, pomieszcze-
nie socjalne 20m2.

Cena: 1 250 000 PLN Pow.: 900 m2

Michałowice / Opacz 365/98/ODS
Funkcjonalny i starannie wykończony dom, położony 
na małej, ale zagospodarowanej działce. Na 
życzenie klienta mogą pozostać stylowe meble 
nadające niepowtarzalny klimat. Na działce 
zadaszona wiata na dwa samochody.

Cena: 1 350 000 PLN Pow.: 210 m2 / 330 m2

Milanówek 367/98/ODS
Piękna, porośnięta sosnami działka pod budowę 
domku jednorodzinnych. Działka w pierwszej linii 
zabudowy, media w ulicy. To wyjątkowe i pełne uroku 
miejsce, które szczególnie przypadnie do gustu 
osobom ceniącym ciszę, spokój i życie w otoczeniu 
natury.

Cena: 190 000 PLN Pow.: 1050 m2

Okolice Żabiej Woli 751/98/ODzS

Działka budowlana w Kampinosie, bardzo ładnie 
położona (na skarpie) jest pozwolenie na budowę. 
Na działce woda miejska, prąd, kanalizacja w ulicy; 
wymiary 30 x 39, dojazd drogą utwardzoną

Cena: 183 000 PLN Pow.: 1406 m2

Kampinos 948/98/ODzS

Trzypokojowe mieszkanie na pierwszym piętrzę w 
trzypiętrowym bloku. Mieszkanie rozkładowe, pokoje 
16, 10 i 8m, kuchnia 8m, łazienka 6m, przedpokój 
12m; po remoncie, na ścianach gładź gipsowa, na 
podłogach mozaika dębowa niedawno cyklinowana, 
nowe glazury i terakoty.

Cena: 405 000 PLN Pow.: 59,7 m2

Piastów 645/98/OMS

Przyjemne, przestronne i widne mieszkanie na 
parterze na spokojnym osiedlu Królewska w 
Milanówku. Mieszkanie jest na wysokim parterze z 
dużą loggią 8m2. Oddzielna widna kuchnia (12m), w 
łazience kabina prysznicowa z głębokim brodzikiem. 
Blisko komunikacja i szkoły.

Cena: 337 000 PLN Pow.: 55 m2

Milanówek 663/98/OMS
Mieszkanie położone w centrum Grodziska z doskonałą 
infrastrukturą społeczną, w bloku czterokondygnacyjnym 
położone na trzecim piętrze, 3 lata po remoncie, nowe 
okna, drzwi glazura oraz terakota, kuchnia widna- 
pozostaje zabudowa kuchenna. Wymieniona instalacja 
wodno-kanalizacyjna.

Cena: 340 000 PLN Pow.: 48 m2

Grodzisk Maz. 664/98/OMS

Mieszkanie ładne i starannie wykończone- gotowe 
do wprowadzenia w cichej i spokojnej okolicy. Meble 
kuchenne robione na zamówienie w cenie, w jednym 
z pokoi szafa typu KOMANDOR, w przedpokoju 
pawlacze i szafa wnękowa.

Cena: 497 000 PLN Pow.: 68 m2

Pruszków 655/98/OMS

Bardzo ładne mieszkanie w nowym budynku z 2003r. 
Dwa pokoje z większego pokoju wyjście na 
zadaszony balkon. Kuchnia oddzielna, widna, 
umeblowana (meble na wymiar) i wyposażona w 
sprzęt AGD. W przedpokoju pojemne szafy również 
na wymiar.

Cena: 316 000 PLN Pow.: 47 m2

Brwinów 672/98/OMS

Pięknie wykończone 4-pokojowe mieszkanie z 
2006r. na drugim piętrze. Salon z otwarte widna 
kuchnia, trzy pokoje, łazienka i garderoba. W 
mieszkaniu pozostają meble kuchenne z AGD oraz 
wyposażenie łazienki. W cenie miejsce postojowe w 
garażu podziemnym i piwnica. Niski czynsz.

Cena: 787 000 PLN Pow.: 80 m2

Warszawa / Ursus 686/98/OMS
Mieszkanie dwupoziomowe. Stolarka z mahoniu, 
kuchnia i łazienki z wyposażeniem. Piękne widoki na 
zachód słońca i centrum, których nie zasłoni żaden 
nowy budynek. Dojazd do centrum 8 km ok. 15 min. 
samochodem.

Cena: 720 000 PLN Pow.: 114,8 m2

Warszawa / Włochy 689/98/OMS

Dwustronne, słoneczne mieszkanie na spokojnym i 
cichym osiedlu, dużo zieleni. Pokoje 16m2, 9m2 na 
podłodze mozaika dębowa; 15m2 widna kuchnia z 
nowoczesną zabudową- zostaje całe AGD, terakota 
łączona z mozaika dębowa; łazienka i wc oddzielnie. 
Do mieszkania przynależy piwnica.

Cena: 363 000 PLN Pow.: 49 m2

Warszawa / Ursus 691/98/OMS

Dwupokojowe mieszkanie na ogrodzonym i chronionym 
osiedlu, wybudowane przez EBEJOT. W mieszkaniu 
funkcjonalna kuchnia ze sprzętem AGD pokoje 
przestronne z oknami wychodzącymi na stronę zachodnią, 
łazienka wykończoną a dodatkowo miejsce postojowe w 
garażu podziemnym.

Cena: 520 000 PLN Pow.: 56 m2

Warszawa / Ursus 698/98/OMS
Dom mieści sie w cichej i spokojnej okolicy posiada trzy 
balkony, taras oraz kominek w salonie. Podłogi wyłożone 
są terakotą lub parkietem. Piwnica jest użytkowa 
wykorzystywana jako barek i  mała siłownia. Dom 
wybudowany jest z termomuru dzięki temu w zimie dobrze 
zatrzymuje ciepło.

Cena: 1 440 000 PLN Pow.: 340 m2 / 2018 m2

Pruszków 379/98/ODS
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  Zaczynał ponad 31 lat temu u boku 
swojego ojca – również kręgarza, któ-
rego bardzo wysoko oceniali lekarze. To 
właśnie ojciec wprowadził go w środo-
wisko lekarzy, nauczył manualnej terapii 
chorób kręgosłupa tak dobrze, że opinia 
o nim wśród tysięcy ludzi i świata me-
dycznego jest jedna: perła kręgarstwa.
  Ktokolwiek podał się terapii manualnej 
pana Lucjana Zgorzałka jest wdzięczny 
i zdumiony. Przywraca on sprawność lu-
dziom, którzy niejednokrotnie przez całe 
lata leczyli kręgosłup lub najróżniejsze 
schorzenia od niego pochodzące. Zabieg 
kręgarski pomaga bowiem nie tylko przy 
bólach kręgosłupa, lumbago czy barku, 
ale także w bólach głowy, migrenach, 
bólach ramion, przy drętwieniu rąk i nóg, 
szumach, zawrotach głowy i wielu trud-
nych do zlikwidowania latami proble-
mach. Doskonale można usunąć również 
wiele odmian nerwic i bezsenności oraz 
zaburzeń w trawieniu.
  Z dyskopatią, rwą kulszową pan 
Zgorzałek radzi sobie bardzo szybko i 
ból mija na bardzo długo.
  Świat medyczny coraz częściej i dobit-
niej mówi, wkrótce okaże się, iż lekarzem 
pierwszego kontaktu będzie dwóch spe-
cjalistów: kręgarz i dietetyk. Ogromnym 
błędem jest zdaniem pana Zgorzałka 
leczenie pacjentów z bólem kręgosłupa 
wyłącznie lekami. Tabletka przeciwbó-
lowa nie leczy. Leki przeciwzapalne w 
większości oparte są na bazie sterydów, 
a jak są one szkodliwe dla całego organi-
zmu – wiemy niemal wszyscy.
  Nie wmyślono jeszcze leku, który zastą-
piłby w ustawianiu kręgów ręce człowie-
ka. Pan Zgorzałek przy każdym zabiegu 
wykonuje najpierw masaż ortopedyczny 
i akupulser, bezigłową akupunkturę, 
masaż bańkami i dopiero tak rozgrzany 
kręgosłup precyzyjnie ustawia. Jest to 
zabieg absolutnie bezpieczny i szalenie 
precyzyjny. Ponadto eliminuje leki che-

W przychodni NATURMED – istniejącej pod nadzorem Ministerstwa 
Zdrowia od 20 lat – można skorzystać z zapisu na pierwszą konsul-
tację kwalifi kacyjną. Bezpłatną. Taka wizyta daje szansę na roze-
znanie, czy dany specjalista podejmie się leczenia i czy widzi szansę 
na pomoc.

ZAMIAST OPERACJI
miczne, a w związku z tym i najróżniej-
sze dolegliwości polekowe (żołądek, wą-
troba, nerki, ciśnienie itd.).
  Kiedyś jeden z lekarzy ortopedów po-
wiedział na koniec rozmowy z nim: „Pan 
widzi palcami! To niesamowite!”. To 
bardzo trafne określenie, pan Zgorzałek 
wyczuwa bowiem palcami bardzo do-
kładnie przyczyny problemów i ich miej-
sca. Setki ludzi przez te długie lata jego 
pracy uniknęło operacji.
  Pan Zgorzałek bardzo niechętnie udzie-
la wywiadów, nie chce, by o nim pisać. 
Nie chce, by odebrano takie wywiady jak 
reklamę, ponieważ twierdzi, że ludzie 
mają wręcz obrzydzenie do reklamy.
  Ludzie latami cierpią, biorą sterty leków, 
biegają od lekarza do lekarza, jeżdżą po 
różnych gabinetach, sanatoriach, na re-
habilitację – i często bez skutku. Służba 
zdrowia sama jest chora, coraz trudniej 
uzyskać pomoc, lekarze niechętnie kieru-
ją (lub wcale) na badania czy zabiegi w 
ramach ubezpieczenia, terminy są wielo-
tygodniowe, a pacjenta boli dziś. Jedynie 
leki są chętnie przepisywane – bo płaci 
za nie chory. Ludzie są zrozpaczeni bra-
kiem możliwości pomocy lekarza.
  Mimo ogromnego postępu i wiedzy w 
medycynie bezradność i nieskuteczność 
w wielu dziedzinach jest przerażająca, 
często odbierająca jakąkolwiek nadzieję. 
  Zamiast tabletki lub innych niesku-
tecznych zabiegów pomagać można na-
prawdę skutecznie mądrym, fachowym 
kręgarstwem, wprawnymi masażami or-
topedycznymi, ustawianiem kręgosłupa.
  Jak zawsze publikujemy wypowiedzi 
pacjentów – by uzmysłowić bardziej sens 
zabiegów w przychodni NATURMED u 
pana Lucjana.
  Maria Lubczyk ze Skierniewic (lat 
39): „Ból paraliżował mnie od 6 lat. 
Córka musiała mnie czesać, zapinać z 
tyłu ubranie, nie mogłam samodzielnie 
wykonywać wielu czynności. Lekarze 

przepisywali mi coraz to inne leki – żad-
ne nie przynosiły ulgi, nie skutkowały. 
Zniszczyłam sobie tylko wątrobę i nerki, 
rozregulowałam ciśnienie. Kiedyś zroz-
paczona przeczytałam reportaż o panu 
Lucjanie Zagorzałku. Widać tak miało 
być! Zdecydowałam się na wizytę, bo 
już wszystkie „normalne” metody wyko-
rzystałam, były bezskuteczne. A o panu 
Zagorzałku mogę tylko powiedzieć, że 
to człowiek opatrznościowy! O nim po-
winni dowiedzieć się wszyscy ci, którzy 
cierpią na kręgosłup. Uniknęliby tego 
błądzenia po różnych gabinetach i trucia 
lekami.”
  Wacław L. z Ursusa (42): „Nigdy bym 
nie uwierzył, że można bez leków zlikwi-
dować ból trwający niemal bez przerwy 
przez 3 lata. Nie mogłem siedzieć, stać 
ani leżeć bez bólu. Tylko chodzenie było 
najmniej bolesne. Umiejętności pana 
Zgorzałka są bezcenne.”
  Zygmunt B., internista z Sochaczewa: 
„Jestem lekarzem od 25 lat. Zawsze by-
łem oburzony na różnego rodzaju wiado-
mości o „cudownych uzdrowicielach”, 
o wielu metodach medycyny naturalnej 
(choć wiele z nich osobiście stosuję). 
Dziś jednak chylę czoła przed panem 
Lucjanem Zgorzałkiem. Mam dostęp do 
niemal wszystkich metod akademickich, 
pracuję w szpitalu. Próbowałem wie-
le. Wiele też aplikowałem sobie leków. 
Z przykrością i wstydem stwierdziłem 
– bez efektu. Jestem zafascynowany i 
wdzięczny. To nie „cudowny uzdrowi-
ciel”, to fachowiec”.
  Anna Z. z Błonia (34): „Stwierdzono 
u mnie – jako pierwotną przyczynę bólu 
kręgosłupa – ukośne skręcenie kości 
biodrowej przy porodzie. Stworzył się 
zespół pozornego skrócenia lewej nogi, 
przez co nadmiernie obciążałam przez 
całe swoje 34-letnie życie jedną stronę 
ciała. Zaczął wypadać mi dysk: szalony 
ból, nie do opanowania żadnym lekiem, 
niczym. Pan Lucjan po żmudnej pra-
cy zrobił ze mnie „nowego człowieka”. 
Tego nie da się wyrazić słowami. Jest 
rewelacyjny!”
  Małgorzata Sosnowska (36): „To 
niewiarygodne, że po terapii u pana 
Zgorzałka ustąpiły mi objawy nerwicy, 
która męczyła mnie przez długie lata. 
Nigdy bym nie uwierzyła, że depresję, 
zaburzenia rytmu serca leczyć można 
prze kręgosłup. A kardiolodzy próbowali 

leczyć mnie na serce. U internisty – wy-
łącznie leki psychotropowe. Chodziłam 
jak śnięta ryba, do niczego nie miałam 
sił i ochoty. Gdyby mnie „leczyli” jesz-
cze dłużej, gdybym nie trafi ła do pana 
Lucjana, pewnie bym już z tego „zaklę-
tego kręgu” nie wyszła. Z całego serca 
mu dziękuję.”
  Zygmunt Rudzki z Warszawy (52): 
„Najpierw leczono mnie na nerki. Sterty 
leków, nakazy, zakazy – co i wolno, cze-
go nie. Potem zabrali się za mój żołądek, 
bo „te bóle to od żołądka”. Też niewypał. 
No to w takim razie na pewno wątroba: 
bóle między łopatkami, krzyż – na pew-
no wątroba. Znów badania i leki. Jednak 
nie. Nie wątroba. Tylko sprawa serca. 
EKG, holter, pobyt w szpitalu. Istny cyrk. 
Wreszcie diagnoza: chory kręgosłup. 
Czyż nie pięknie? Kpina! Dowiedziałem 
się, na moje szczęście, o panu Lucjanie. 
Brak mi słów. Nie znam takich słów, któ-
re by wyraziły moją wdzięczność.”
  Dr Marek Słowiński – stomatolog z 
Kutna: „Jestem stomatologiem, całymi 
godzinami siedzę lub stoję przy pacjen-
tach, z uniesionymi rękami w jednostaj-
nej pozycji. Ból karku i kręgosłupa od-
bierał mi chęć do życia, utrudniał coraz 

bardziej pracę i nie pozwalał normalnie 
funkcjonować. Kolega ortopeda odgrażał 
się operacją. Wiem, że w 30-40 proc. po 
operacjach są poważne powikłania, czę-
sto do końca życia. Pacjentka któregoś 
razu pochwaliła się panem Zgorzałekim. 
Natychmiast się zdecydowałem. Jest do-
skonały, szkoda, że nie ma uprawnień do 
szkolenia i wydawania dyplomów krę-
garskich… lekarzom.”
  Pan Lucjan jest niewątpliwie, czołowym 
polskim kręgarzem. Tę opinię wyrażają 
wszystkie środowiska, często z odległych 
miast Polski. Nazwisko jego ojca, tak jak 
on sam, znane jest w wielu kręgach le-
karskich. Wiele z nich jest zdumionych 
do tego stopnia, że przyjeżdżają, by przy-
glądać się jego zabiegom. Ponad 30 lat 
praktyki – to mówi wiele.

Ośrodek Medycyny Naturalnej
NATURMED (ZOZ 722)

Ursus-Gołąbki, 
ul. Koronacyjna 15

 Tel:  0-22 662 49 07      
     kom: 0 604 092 007

Zapisy codziennie: 9:00 – 20:00

Szpital na Wrzesinku. Duży gmach, 
pierwsze piętro, niewielki oddział 
położniczo – ginekologiczno -
noworodkowy, personel w pełnym 
pogotowiu, bo za chwile na świecie 
może pojawić się mały człowiek. 
Dwuosobowe sale w pastelowych 
kolorach z łazienką i toaletą. Przy 
łóżku mamy, dziecięce łóżeczka z 
kolorowymi kocykami wszystko 
po to, aby obydwoje w pierwszych, 
najważniejszych chwilach życia czuli 
się jak najlepiej. Poród odbywa się 
w jednoosobowej małej i przytulanej 
sali. Piłki, wanna, nowoczesne łóżko 
porodowe to wyposażenie tego pokoju. 
Poród rodzinny, w obecności bliskiej 
osoby jest tu codziennością. - W 
naszym oddziale kobieta może rodzić 
jak chce. Można rodzić na stojąco albo 
w wannie. Pacjentka ma wybór, a cały 
sprzęt jest do jej dyspozycji – tłumaczy 
położna oddziałowa Iwona Stefaniak.

Gdzie urodzić?

Na temat państwowych oddziałów położniczych wydano wiele pochleb-
nych jak i negatywnych poglądów. Często można usłyszeć: „jestem tak 
bardzo szczęśliwa mój synek dzięki wspaniałej i fachowej opiece przyszedł 
na świat bezboleśnie”, „dziękuję, dziękuję tak bardzo jestem wdzięczna 
wszystkim, bo moja córeczka już jest !”, albo „jeżeli nie prowadził cię 
lekarz z tej placówki, to o opiece możesz pomarzyć”, „ładny wystrój to nie 
wszystko”, „tu brakuje fachowego sprzętu”, „moje drugie dziecko się tu 
na pewno nie urodzi”. Czy te opinie rzeczywiście nie mijają się z prawdą?. 
Czy pokazują tylko jedną stronę polskiej służby zdrowia? Postanowiliśmy 
sprawdzić jak wygląda miejsce narodzin nowego człowieka.

Właśnie w tej chwili jedna z par, 
stała się szczęśliwymi rodzicami, a 
na końcu korytarza w sali porodowej 
inne małżeństwo wciąż czeka na 
swoją córeczkę, której do przyjścia 
na świat się nie śpieszy. Przyszła 
mama zapytana o opiekę odpowiada 
z uśmiechem - Świetna i fachowa, 
przemiły personel. Jest wspaniale 
– zachwala kobieta. 
W szpitalu na Wrzesinku panują 
komfortowe warunki i rodzinna 
atmosfera. Rodzące kobiety są z 
mężem i położną, nie ma 40 łóżek i 
ogromnej sali gdzie jedna osoba jest 
oddzielona od drugiej parawanem. 
– U nas przychodzi na świat rocznie 
około 1200 dzieci, w marcu urodziłem 
100 dziecko – mówi dr Krzysztof 
Sankiewicz, dyrektor szpitala oraz 
ginekolog – położnik. – Teraz będzie 
mniej, bo wszystko zależy od faz 
księżyca – kontynuuje doktor. 

Specjalistyczny sprzęt do opieki nad 
noworodkiem i fachowa opieka lekarza 
pediatry pozwala w pełni zabezpieczyć 
pierwsze chwile w życiu maluszka. 
– Kiedy na oddziale zobaczyłam 
respirator, to aż się uśmiechnęłam. Nasz 
oddział jest nie tylko nowoczesny, ale 
także wyposażony w sprzęt wysokiej 
klasy, który ma pomóc w oddychaniu 
małym pacjentom, jeśli mają z tym 
problem – mówi dr Kądziela ordynator 
neonatologii. Na zarzuty, które często 
się pojawiają o różnym traktowaniu 
pacjentów pani doktor mówi: – Choć 
pracuję tu od niedawna nie zauważyłam 
takich relacji. Wystarczy krótka 
rozmowa, aby nawiązać kontakt z 
rodzicami. Ja często pytam jak dziecko 
ma na imię i to przełamuje lody. 
Jestem osobą, która widzi pacjenta. 
Zawsze wszystkich swoich małych 
podopiecznych traktuję tak samo – po 
prostu z sercem - stwierdza lekarka. – 
Bardzo często panie korzystają z wizyt 
u ginekologa w swojej przychodni 
i znają stamtąd nas oraz położne. 
Dlatego też przychodząc do nas nie są 
bezimienne i czują się tutaj jak u siebie 
– kontynuuje dr Kądziela. 
Ciąża to radosny, pełen nadziei 
i oczekiwania czas, którego 
zakończeniem jest urodzenie 
upragnionego dziecka.   Wszyscy 
rodzice chcą, aby narodziny ich dziecka 
miały intymny, wyjątkowy charakter. 
By były rodzinnym świętem, również 
w polskich szpitalach.

Matylda Sztamber



Ekspert radzi: Znaczenie rodzaju umowy przy zatrudnianiu

Większość z nas zapewne powie, że 
„ma pracę”, jeżeli ma podpisaną 
jakakolwiek umowę i na jej pod-
stawie wykonuje zadanie, za które 
otrzymuje wynagrodzenie. Czy 
jednak w rzeczywistości „świad-
czymy pracę” w przypadku, gdy 
mamy podpisaną np. umowę zle-
cenia, czy też umowę o dzieło? Na 
czym więc polega stosunek pracy 
zgodnie z polskim kodeksem pra-
cy? Co go odróżnia od wykonywa-
ni różnego typu zadań na podsta-
wie umów z kodeksu cywilnego, 
takich właśnie jak zlecenie, czy 
dzieło? 

Charakterystyka stosunku pracy 

Zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy, przez na-
wiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje 
się do wykonywania pracy określonego rodzaju 
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem 
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę, a pracodawca zobowiązuje się do 
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Z 
cytowanego przepisu wynikają następujące ce-
chy stosunku pracy, odróżniające go od innych 
stosunków prawnych, a mianowicie:

1. osobiste świadczenie pracy przez pracownika, 
2. świadczenie pracy na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem, przy czym koniecznym 
elementem tego stosunku jest podporządkowa-
nie pracownika,
3. świadczenie pracy w miejscu i czasie wyzna-
czonym przez pracodawcę,
4. obowiązkowe wynagrodzenie za pracę.

Zasadniczo te cechy pozwalają wyraźnie odróż-
nić umowę o pracę od innych umów, na pod-
stawie których możemy wykonywać „pracę”. 
Umowa zlecenia polega na dokonywaniu przez 
zleceniobiorcę określonych czynności faktycz-
nych na rzecz zleceniodawcy, przy czym wyko-
nywanie zlecenie nie odbywa się pod kierowni-
ctwem zleceniodawcy (chociaż istnieje obowią-
zek uwzględniania wskazówek, co jednak ozna-
cza co innego niż podleganie kierownictwu), nie 
musi być wykonywane osobiście (zleceniobiorca 
może pod pewnymi warunkami powierzyć ko-
muś wykonanie zlecenia), ani w oznaczonym 
miejscu i czasie (w tym zakresie zleceniobiorca 
ma więc swobodę działania), jak również nie 
musi odbywać się za wynagrodzeniem (gdy jest 
to wyraźnie w umowie stwierdzone bądź wynika 
z okoliczności). 

Natomiast umowa o dzieło, w przeciwieństwie 
do umowy o pracę, jest umową rezultatu (przyj-
mujący zamówienie ponosi odpowiedzialność 
za efekty swojej pracy, na „drugi” plan schodzi 
sam proces jej wykonywania), a ponadto wyko-
nywana jest bez kierownictwa oraz nie musi być 
realizowana osobiście (chyba, że np. co innego 

wynika z umowy). Jak zatem widać istnieją 
spore rozbieżności w zakresie celów oraz treści 
omawianych umów.

Pozorne umowy zlecenia i umowy o 
dzieło

Każdy z nas powinien wiedzieć, że zatrudnie-
nie osoby w warunkach odpowiadających wy-
żej opisanym cechom stosunku pracy, jest za-
trudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez 
względu na nazwę zawartej przez strony umowy 
(art. 22 § 1 kodeksu pracy). Zatem nie jest ważna 
nazwa umowy, jaką podpisaliśmy, ale jej treść i 
samo praktyka wykonywania pracy na podstawie 
tej umowy. Jeżeli zatem wykonujemy jakiekol-
wiek zadania osobiście, w określonym miejscu 
i czasie oraz pod kierownictwem drugiej strony 
umowy lub osób przez nią upoważnionych, to 
niezależnie od tego, jaki nagłówek widnieje na 
umowie, którą podpisaliśmy, czy to „umowa o 
dzieło, czy też „umowa zlecenie”, to i tak de fac-
to mamy podpisaną umowę o pracę, z wszelkimi 
konsekwencjami wynikającymi z kodeksu pracy 
oraz innych ustaw. Co więcej nasz ustawodaw-
ca ustanowił wyraźny zakaz zawierania takich 
pozornych umów o dzieło lub umów zlecenia 
stwierdzając, że nie jest dopuszczalne zastąpie-
nie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy 
zachowaniu warunków wykonywania pracy, 
określonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy. 

Konsekwencje uznania pozornej umowy 
za umowę o pracę

Praktycznie istotnymi konsekwencjami zakwali-
fi kowania danej umowy jako umowy o pracę, a 
nie umowy o dzieło czy zlecenie, jest:
1. obowiązywanie norm bezwzględnych prawa 
pracy nieznanych umowom o dzieło czy też 
zlecenia, na przykład co do: płatnych urlopów 

wypoczynkowych, wynagrodzenia za nadgo-
dziny, higienicznych i bezpiecznych warunków 
pracy, gwarancji okresów wypowiadania umów, 
wynagrodzenia za czas gotowości do wykony-
wania pracy przez pracownika, jeżeli doznaje on 
przeszkód w spełnieniu świadczenia z powodów 
leżących po stronie pracodawcy, ochrony macie-
rzyństwa, i wiele innych,
2. konieczność partycypowania w systemie ubez-
pieczeń społecznych i negatywne konsekwencje 
niewypełnienia tych obowiązków (co istotne 
obowiązek ubezpieczenia społecznego pracow-
nika powstaje w dacie nawiązania stosunku pra-
cy, a nie dopiero w dacie ustalenia przez sąd, że 
strony łączył taki właśnie stosunek - wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1997 r., sygn. akt 
II UKN 16/97),
3. zasada, iż z tym samym pracodawcą, w za-
kresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, 
pracownik może pozostawać tylko w jednym 
stosunku pracy,
4. konieczność partycypowania w funduszu 
gwarantowanych świadczeń pracowniczych, 
funduszu pracy, funduszu rehabilitacji osób nie-
pełnosprawnych,
5. konsekwencje związane z właściwością od-
rębnego sądownictwa pracy i specyfi ką procedu-
ry w sprawach z zakresu prawa pracy (uprzywi-
lejowane położenie prawne pracownika).

Ponadto należy ostrzec nieuczciwych przed-
siębiorców stosujących praktykę ciągłego 
podpisywania z pracownikami na krótkie 
odstępy czasu pozornych umów zlecenia 
czy tez umów o dzieło. Jeżeli umowy takie 
okażą się być w rzeczywistości umowami o 
pracę, to zawarcie kolejnej takiej umowy na 
czas określony jest równoznaczne w skutkach 
prawnych z zawarciem umowy o pracę na 
czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony 
dwukrotnie zawarły umowy na czas określo-

Paweł Michewicz
absolwent WPiA UW, 

aplikant radcowski OIRP Warszawa

ny na następujące po sobie okresy, o ile prze-
rwa między rozwiązaniem poprzedniej a na-
wiązaniem kolejnej umowy nie przekroczyła 
1 miesiąca (art. 251  § 1 kodeksu pracy).

Kolejne ostrzeżenie dla nieuczciwych przed-
siębiorców to groźba surowej odpowiedzial-
ności. Bowiem kto, będąc pracodawcą lub 
działając w jego imieniu, zawiera umowę 
cywilnoprawną (np. dzieło lub zlecenie) w 
warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 
kodeksu pracy (opisany powyżej) powinna 
być zawarta umowa o pracę - podlega karze 
grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Na dłuż-
szą metę zawieranie takich pozornych umów 
może się więc okazać nieopłacalne.

Na zakończenie

Wszyscy powinniśmy być czujni, jeśli chodzi 
o relacje pracodawca – pracownik. Nie dajmy 
sobie wmówić, że wykonujemy dzieło lub zle-
cenie, jeżeli 5 dni w tygodniu zjawiam się w 
tym samym miejscu o tych samych godzinach 
i wykonujemy pracę bezpośrednio według 
czyichś wskazówek i pod kierownictwem. To 
nie żadne zlecenie, ani dzieło, tylko regularny 
stosunek pracy. W takiej sytuacji nie dajmy 
sobie również wmówić, że nie przysługuje 
na urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za 
nadgodziny, codzienna przerwa w pracy, czy 
też że nie trzeba nam opłacać ubezpieczenia 
społecznego. To wszystko przysługuje nam z 
mocy prawa. A jeżeli nasz „pracodawca” tego 
nie rozumie, to może najwyższa pora po-
rozmawiać z przedstawicielami Państwowej 
Inspekcji Pracy. 

Masz problem prawny? Nasz ekspert udzieli bezpłatnej konsultacji. Napisz na adres: prawo@gazetawpr.pl

Expander radzi: Refi nansowanie kredytów hipotecznych

Oczekiwane zmniejszenie dyna-
miki kredytów hipotecznych po-
woduje, że banki coraz częściej 
skłaniają się ku refi nansowaniu. 
Co ciekawe, oferty dla osób, które 
chcą zrefi nansować już spłacany 
kredyt są korzystniejsze niż dla no-
wych kredytobiorców. Expander 
sprawdził, co banki proponują 
osobom, które chcą zmniejszyć 
swoją miesięczną ratę.

   Refi nansowanie to nic innego jak zmiana 
starego, droższego kredytu na nowy – tańszy. 
Obecnie marże bankowe są nawet dwa razy 
niższe niż 2 lata temu i dzięki temu klienci 
zmieniający bank mogą na miesięcznej racie 
klient zyskać od kilkudziesięciu do kilkuset 
złotych. W perspektywie całego kredytu może 

to przynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych 
oszczędności na odsetkach. Niewielu klien-
tów jednak korzysta z takiej możliwości, w 
Expanderze kredyty refi nansowe stanowią 
tylko 4 proc. wartości wszystkich udzielanych 
kredytów. Na rozwiniętych rynkach euro-
pejskich np. brytyjskim kredyty refi nansowe 
stanowią ponad połowę wartości wszystkich 
nowoudzielanych kredytów.

  Refi nansowanie może być korzystne także 
z innych powodów. Ponieważ oprocentowa-
nie zależy między innymi od stosunku kwoty 
kredytu do wartości mieszkania, a przez kilka 
lat nie tylko spłaciliśmy część kapitału, ale 
również wraz ze wzrostem cen na rynku wzro-
sła wartość naszego mieszkania to może się 
okazać, że potrzebny kredyt to już tylko 70% 
wartości mieszkania, a nie jak kiedyś 100%. 
Dzięki temu możemy zakwalifi kować się w 
inne „widełki” procentowe i koszt nowego 
kredyty będzie znacznie niższy.

   Przed przystąpieniem do refi nansowania 
warto sprawdzić, czy nasz bank jest skłonny 
obniżyć nam oprocentowanie. Jeśli tak, to 
unikniemy w ten sposób kosztów związanych 
z przenoszeniem kredytu. Może się jednak 
okazać, że nasz bank nie jest zbyt elastyczny. 
W tej sytuacji koniecznie trzeba sprawdzić 
oferty innych banków z uwzględnieniem 
oprocentowania, opłat związanych z udziele-
niem kredytu, obowiązkowych ubezpieczeń 

oraz spread’u dla kredytów walutowych. 
Uzyskany dzięki refi nansowaniu spadek kosz-
tów obsługi kredytu powinien być na tyle 
znaczący, by oszczędności na miesięcznych 
ratach w rozsądnym czasie (np. 36 miesięcy) 
zrekompensowały koszty całej operacji
W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić 
uwagę na prowizje związane z wcześniejszą 
spłatą starego kredytu. Obecnie w większo-
ści banków prowizje za wcześniejszą spłatę 
są pobierane przez pierwsze 3 lata „życia” 
kredytu. Jednak w wypadku kredytów zacią-
ganych kilka lat temu zasady mogą być od-
mienne. Trzeba to sprawdzić dokładnie zanim 
zdecydujemy się na refi nansowanie. Niektóre 
banki pobierają wysoką prowizję za spłatę 
całkowitą, ale spłata częściowa jest darmowa 
lub obarczona niewielką opłatą. Dodatkowo 
refi nansowanie kredytu walutowego powodu-
je kilkuprocentowy wzrost kapitału do spłaty, 
bowiem w nowym banku będziemy musieli 
ponownie zapłacić spread. 

   Banki podwyższają faktyczny koszt pożycz-
ki stosując inny kurs przy wypłacie kredytu a 
inny (wyższy) przy jego spłacie. Uniknięcie 
tego przeliczenia ma charakter wyjątkowy i 
jest bardzo trudne do zrealizowania – z ban-
ku do banku przenosimy wówczas pierwotną 
kwotę w walucie obcej. Jest to jednak możli-
we tylko, gdy stary bank przyjmuje spłatę kre-
dytu bezpośrednio w walucie, a nowy wypłaci 
w niej kredyt. Na takiej operacji zaoszczędzić 

od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy zło-
tych. W tabeli zebraliśmy deklaracje banków, 
co do możliwości wypłaty i spłaty kredytu w 
walucie obcej.

   Najważniejszym parametrem kredytu jest 
oprocentowanie. To ono wpływa na wysokość 
rat w całym okresie kredytowania. Nawet nie-
wielki spadek oprocentowania o 0,1 pkt. proc. 
w przypadku kredytu na kwotę 300.000 zł na 
30 lat powoduje, że w przez cały okres spłaty 
oszczędzimy 6200 zł, a miesięczna rata kre-
dytu będzie niższa o ponad 17 zł. A w wielu 
wypadkach refi nansowania możemy obniżyć 
oprocentowanie nawet o 1 pkt. proc. lub wię-
cej. Jest więc o co walczyć.

   Większość banków posiada specjalne oferty 
refi nansowania kredytów. Ich główną cechę 
jest minimalizacja wszystkich kosztów z tym 
związanych. Przede wszystkim banki rezyg-
nują z prowizji. Na taki krok zdecydowały się 
praktycznie wszystkie banki z naszego zesta-
wienia. Ponieważ w przypadku zwykłych kre-
dytów mieszkaniowych banki pobierają pro-
wizję wynoszącą od 0,5 do 1,5 proc. to oka-
zuje się, że osoby refi nansujące kredyt mogą 
liczyć na lepsze warunki, niż osoby, które po 
raz pierwszy zaciągają kredyt. 
  W większości banków osoby refi nansujące 
kredyt mogą liczyć na uproszczone formalno-
ści. Dotyczą one przede wszystkim dokumen-
towania dochodów kredytobiorcy oraz listy 

dokumentów dotyczących nieruchomości. Na 
przykład w mBanku, aby refi nansować kredyt 
trzeba złożyć tylko dokumenty dotyczące sta-
rego kredytu (pod warunkiem, że był on ob-
sługiwany prawidłowo przez 18 miesięczny). 
Decyzja kredytowa w takich wypadkach jest 
udzielana w 24 godziny.
   Klient refi nansujący kredyt poza spłatą 
całości starego kredytu, może też liczyć na 
skredytowanie wszystkich kosztów zmiany 
banku. Niektóre banki dają możliwość sko-
rzystania z dodatkowej gotówki, która także 
jest doliczana do nowego kredytu. Może być 
ona wykorzystana na spłatę innych kredytów: 
gotówkowych, na kartach kredytowych czy 
samochodowych. W ten sposób poprzez kre-
dyt refi nansowy można dokonać konsolidacji 
własnego zadłużenia. Trzeba jednak pamiętać, 
że w wypadku konsolidacji niektóre banki po-
bierają wyższą prowizję.

   Z reguły nowy kredyt jest zaciągany na taki 
okres, jaki pozostał do spłaty pierwotnego za-
dłużenia. Jednak klient zawsze ma możliwość 
wydłużenia okresu spłaty. W ten sposób moż-
na jeszcze bardziej obniżyć wysokość mie-
sięcznej raty kredytu. 

Masz problem finansowy? Nasz ekspert odpowie na każde pytanie. Napisz na adres: pruszkow@expander.pl

Paweł Kaczor
Doradca Finansowy

Expander Advisors Pruszków
tel. (22) 759 48 10

tel. kom. 602 22 12 84
pawel.kaczor@expander.pl

Niezależny Doradca Finansowy
al. Armii Krajowej 36, 05-800 Pruszków

tel. (22) 759 48 10, fax. (22) 720 13 10
www.expander.pl; pruszkow@expander.pl
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   Piłkarze Znicza Pruszków w run-
dzie wiosennej nie przegrali jeszcze 
żadnego meczu, a dodając do tego 
wygrane spotkania z rundy jesien-
nej ostatni, zwycięski mecz z Turem 
Turów był kolejnym dziewiątym 
bez porażki. Młodzi piłkarze, swo-
ją wolą walki i chartem ducha, nie 
raz udowodnili na boisku, że są 
dobrze przygotowani zarówno fi -
zycznie jak i psychicznie i gotowi 
by w przyszłym sezonie stawiać 
czoło najlepszym polski drużynom. 
W kadrze Znicza jest wielu utalen-
towanych, młodych graczy, którymi 
już teraz interesują się kluby z czo-
łówki Ekstraklasy. Lewandowski, 
Lewczuk, Grzeszczyk – to tylko 
niektóre z nazwisk zawodników, 
o których po zakończeniu sezonu 
rozpocznie się zapewne transferowa 
bitwa. Pierwszy z nich jest przecież 
najskuteczniejszym zawodnikiem 
swojego zespołu i dodatkowo po 
25 kolejkach liderem klasyfi kacji 
strzelców drugiej ligi z 14 trafi enia-
mi na swoim koncie. 
O drugiego, w przerwie zimowej 
zabiegało Zagłębie Lubin. Jednak 
po decyzji o degradacji aktualne-
go mistrza Polski, zawodnik nie 
zdecydował się na transfer. Na ich 
przykładzie widać więc, że ekipę z 
Pruszkowa tworzą naprawdę zdol-
ni ludzie, których talent już został 

ZNICZ W EKSTRAKLASIE?
Do zakończenia rozgrywek zaplecza Orange Ekstraklasy pozostało jeszcze 9 kolejek. 
Kibice z Pruszkowa zadają sobie pytanie: czy Znicz ma szansę na pierwszą ligę? Patrząc 
na tabelę i biorąc pod uwagę obecną formę piłkarzy trenera Jacka Grembockiego, 
wydaje się to bardzo prawdopodobne. Z drugiej jednak strony ekstraklasa to… duże 
pieniądze. A tych, jak na razie, brak.

dostrzeżony! Pisząc i wychwalając 
drużynę Znicza, nie można pominąć 
osoby trenera Leszka Ojrzyńskiego, 
obecnego szkoleniowca ekipy Wisły 
Płock. To pod jego wodzą ekipa 
z Pruszkowa rozpoczęła marsz w 
górę, który trwa do chwili obecnej. 
Wprowadzając do drugiej ligi re-
welacyjnego, tegorocznego benia-
minka, zapracował na miano „ojca 
sukcesów”.
Nie można przecież zapomnieć, 
że jeszcze w poprzednim sezonie 
Pruszków, grał w trzeciej lidze. A 
dziś wszystko wskazuje na to, jeżeli 
tylko zawodnikom uda się utrzymać 
obecną formę, że od przyszłego se-
zonu stadion Znicza może gościć 
najlepsze drużyny kraju, które two-
rzyły i nadal tworzą historię polskiej 
piłki.

Sportowe wyniki choćby były naj-
lepsze to jeszcze nie wszystko. 
Potrzebne jest poważne zaplecze 
fi nansowe. Licencja na grę w ekstra-
klasie wiąże się z wydatkowaniem 
sporych pieniędzy – a tych za zasłu-
gi sportowe nikt z władz PZPN nie 
przyzna. Mam na myśli oczywiście 
nowych sponsorów, nową trybu-
nę, oświetlenie, nagłośnienie i inne 
konieczne elementy infrastruktury 
technicznej – to wszystko wymaga 
dużych pieniędzy. Skąd je zdobyć i 

w jaki sposób (pod warunkiem, że 
zostaną zdobyte) rozdysponować. 
Również żaden ze znaczących pił-
karzy nie będzie zainteresowany 
przejściem do pruszkowskiego klu-
bu, jeśli nie zostanie mu obiecane 
odpowiednio wysoka gaża. A sam 
zarząd pięćdziesięciotysięcznego 
miasta, raczej nie będzie zdolny do 
sfi nansowania wszystkich potrzeb 
klubu. Tym bardziej, że prawo nie 
zezwala na fi nansowanie klubów z 
samorządowych budżetów. 
Aby istnieć w Orange Ekstraklasie 
trzeba posiadać sponsora tytu-
larnego - instytucję, która potrafi  
zapewnić stabilizację fi nansową. 
Tymczasem sponsorzy, których 
znaki widnieją na koszulkach 
pruszkowskiego Znicza raczej ta-
kim potrzebom fi nansowym nie 
sprostają.
Co w takim razie należy zrobić by 
pozyskać większe pieniądze i zo-
stać pełnoprawnym uczestnikiem 
piłkarskich rozgrywek na najwyż-
szym ich szczeblu? Trzeba o nie 
wszelkimi sposobami zabiegać. Bo 
jedno jest pewne. Same się nie znaj-
dą. A „Znicz” Pruszków nie stanie 
się z dnia na dzień wielkim, zamoż-
nym piłkarskim klubem. Choćby 
grały w nim same gwiazdy.

                  Radek Majchrzak

Znicz - 
GKS Katowice 0:0 

  Po bezbramkowym meczu inaugurują-
cym rundę wiosenną z GKS Katowice, 
apetyty Pruszkowskich kibiców nie zo-
stały zaspokojone. Grały ze sobą prze-
cież zespoły mające aspirację na grę w 
pierwszej lidze, więc można było się 
spodziewać ciekawszego widowiska. 
Trudno jednak myśleć o wygranej, w 
przypadku gospodarzy, kiedy przez 90 
minut gry oddaje się jeden celny strzał na 
bramkę. Wynik remisowy nie krzywdzi 
jednak żadnej drużyny. Wydarzeniem, 
które można odnotować jest debiut w 
barwach Znicza Dawida Floriana, za-
wodnika wypożyczonego z poznańskie-
go Lecha w przerwie zimowej. Jednak 
i on dostosował swoje umiejętności do 
poziomu meczu.

Znicz Pruszków - 
ŁKS Browar Łomża 3:1 (0:0)
   
  W kolejnym spotkaniu piłkarze Znicza 
Pruszków nie pozostawili złudzeń za-
wodnikom ŁKS-u Łomża, że Ci mają 
doczynienia z drużyną z górnej części 
tabeli, chociaż na pierwszą połowę śmia-
ło można było się spóźnić, a i tak nic 
byśmy nie stracili.. Druga część meczu 
udowodniła jednak niedowiarkom, że 
dobre wyniki w grach kontrolnych eki-
py Znicza, w okresie przygotowawczym 
to nie przypadek. Pierwsze dwie bramki 
padły po stałych fragmentach gry. Listę 
strzelców otworzył nie kto inny jak su-
per snajper Znicza Lewandowski, który 
coraz śmielej mierzy w koronę króla 
strzelców. Chwilę później, ponownie z 
rzutu rożnego, gola zdobył Paluchowski. 
Ozdobą tego spotkania, była jednak 
bramka zdobyta pięknym strzałem prze-
wrotką przez Daniela Gołębiewskiego. 
Wynik na kilka minut przed zakończe-
niem ustalił Kaczmarek, po bardzo ład-
nej indywidualnej akcji Igora Lewczuka

Śląsk Wrocław - 
Znicz Pruszków 0:3 (0:2)

Mecz ze Śląskiem we Wrocławiu miał 
być trudnym spotkaniem, do którego 
pruszkowscy kibice podchodzili peł-
ni obaw. Okazało się jednak, że było 
to widowisko tylko jednej drużyny 
– Znicza. Podopieczni trenera Jacka 
Grembockiego, poza pierwszym 
kwadransem, całkowicie dominowa-
li na boisku. 11 i 12 bramkę zdobył 
Lewandowski, a w między czasie fan-
tastycznego gola z około 40 metrów 
zdobył Grzeszczyk lobując bramkarza 
gospodarzy Olszewskiego. Po tym 
spotkaniu Znicz awansował na piąte 
miejsce i potwierdził, że jest w niesa-
mowitej formie.

Znicz Pruszków - 
Stal Stalowa Wola 1:1 (0:1)
   
   O meczu ze Stalą Stalowa Wola 
można powiedzieć jedynie, że było to 
kolejne spotkanie bez porażki dla eki-
py z Pruszkowa. Obu drużynom prze-
szkadzał fatalny stan murawy. Dzięki 
niefortunnej interwencji golkipera 
Pruszkowian, Stalówka nieoczekiwa-
nie objęła prowadzenie z faworyzowa-
nym Zniczem. Na strzał z 30 metrów 
zdecydował się Maciorowski. Uderzył 
w środek bramki, ale Bieniek tak nie-
frasobliwie łapał piłkę, że ta po jego 
rękach wtoczyła się do bramki. Na 
szczęście dla gości, kilka minut póź-
niej wyrównującego gola (13 w tym 
sezonie) zdobył Lewandowski. Mimo 
optycznej przewagi pruszkowskie-
go Znicza wynik nie uległ zmianie. 
Kolejny punkt – kolejny kroczek w 
stronę pierwszej ligi.

Arka Gdynia - 
Znicz Pruszków 2:2 (1:0)
   
    Po raz kolejny w tym sezonie zawod-
nicy trenera Grembockiego pokazali, 
że mają charakter i że potrafi ą walczyć, 
i to do ostatniego gwizdka sędziego. 
Dwa razy musieli odrabiać straty i dwa 
razy to się udało. Gospodarzy dwu-
krotnie na prowadzenie wyprowadzał 
Wachowicz. Z kolei wynik do remisu 
doprowadził najpierw Zawistowski, a 
następnie, już w doliczonym czasie gry, 
niezawodny Lewandowski, który w ten 
sposób, z 14 bramkami, został samo-
dzielnym liderem w wyścigu po koro-
nę króla strzelców. Nieporównywalnie 
bogatsza Arka Gdynia, naszpikowana 
gwiazdami formatu Bartosza Karwana, 
marząca o powrocie do ekstraklasy 
musiała tym razem jedynie obejść się 
smakiem.

Podsumowanie rundy wiosennej

Znicz Pruszków - 
Tur Turek 1:0 (1:0)

Zwycięstwo w meczu przeciwko 
Turowi Turek było kolejnym krokiem w 
kierunku Orange Ekstraklasy. Bramkę 
na wagę zwycięstwa zdobył w pierw-
szym kwadransie gry Lewczuk. Po 
tym spotkaniu było widać jak znaczącą 
rolę w szeregach Znicza odgrywa lider 
klasyfi kacji strzelców Lewandowski, 
gdyż pomimo licznych ataków gospo-
darzy w ich ekipie nie było człowie-
ka, który by zakończył składne akcje 
całego zespołu – a tym samym pod-
kreślił przewagę nad drużyna, która 
przecież walczy o utrzymanie w lidze. 
Zwycięzców się jednak nie osądza, a 
Ci zdobyli 3 punkty i awansowali na 
czwarte miejsce w tabeli, mając jedy-
nie punkt straty do wyprzedającego ich 
Śląska Wrocław.  
                                                Radek M.

Leo Beenhakker holenderski selekcjoner, trener Polskiej reprezen-
tacji do składu 31-osobowej kadry, z której wybierze 23. piłkarzy 
na Euro 2008. powołał wychowanka Znicza Pruszków Radosława 
Majewskiego.  
Pomocnik Groclinu Grodzisk Wielkopolski wyjedzie zatem z reprezenta-
cją na obóz przygotowczy do Austrii. 28. maja zostanie wyłoniony oficjalny 
skład osobowy  na Euro 2008. Jest duże prawdopodobieństwo, że w ostatecz-
nym składzie reprezentacji Polski znajdzie się wychowanek Znicza Pruszków. 
- Na pewno nie było żadnych wpływów. Wybraliśmy grupę najlepszych piłka-
rzy, jacy mogą stworzyć Polską Kadrę - powiedział Beenhakker. - Prawie dwa 
lata pracy z Waszymi zawodnikami były bardzo udane i mam nadzieję, że tak 
będzie nadal - dodał selekcjoner. Oby miał rację...

Czy Radek zagra 
na Euro 2008?

  Niedziela, słoneczne południe, obie szóst-
ki (drużyny biorące udział w Lidze Szóstek 
składają się z sześciu zawodników) cze-
kają na gwizdek rozpoczynający pierwsze 
spotkanie po zimowej przerwie. Debiutant, 
zespół SKP Ochota ma najprawdopodob-
niej najmłodszych zawodników w stawce 
dwudziestu siedmiu drużyn, biorących 
udział w rozgrywkach. Zespół ten składa 
się w 100% z uczniów warszawskiego lice-
um im. Stefana Żeromskiego. Rzadkością 
jest by w zespole występowały tylko osoby 
młode, zazwyczaj na boisku spotyka się 
mężczyzn, którzy swoje 18 lat skończy-
li dobre 20 – 30 lat temu. Pierwszy mecz 
dla licealistów pochodzących głównie z 
Pruszkowa i okolic zakończył się wyraźną 
porażka 7:4 „Nie jesteśmy jeszcze ze sobą 
zgrani, następnym razem będzie lepiej” 
– mówi mi Arek, napastnik zespołu SKP, 
strzelec jednej z bramek. Podchodzi do nas 
inny licealista, Antek „Przynajmniej sobie 
pograliśmy, na wygrane przyjdzie czas” 
– dodaje. 
Każdy ma swoje indywidualne podejście do 
tej piłkarskiej imprezy, niektórzy traktują to 
jako zabawę i dobry pomysł na poprawie-
nie swojej kondycji na świeżym powietrzu, 
inni zaś podchodzą do tego bardziej ambi-
cjonalnie. Pewne jest jedno, gol strzelony 
na ‘Lidze szóstek’ czy podczas meczu ligi 
angielskiej przynosi tą samą radość i dumę 
każdemu mężczyźnie. Zwycięstwo przyno-

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że sport, w szczególności piłka nożna, łączy pokole-
nia. Co tydzień na stadionach w różnych miejscach świata zasiadają bardzo mło-
dzi jak i wiekowi kibice, którzy przychodzą na trybuny w tym samym celu, dopin-
gować swój ukochany zespół. Zdjęcia siedzących obok siebie kibiców w stroju pił-
karskim i szaliku, między którymi jest różnica wieku dochodząca do ponad 50 lat 
nikogo nie szokowała i nie szokuje. O krok dalej poszedł pan Andrzej Górzyński, 
miłośnik piłki nożnej, u którego 19 lat temu zrodził się w głowie pomysł zorganizo-
wania rozgrywek piłkarskich bez żadnych ograniczeń wiekowych i tak powstała 
Pruszkowska Liga Szóstek, która trwa nieprzerwanie do dzisiaj.

LIGA na SZÓSTKĘ

si nie tylko satysfakcje, ale również  trofea: 
medale, puchary oraz nagrody rzeczowe w 
postaci sprzętu sportowego.
Pruszkowska Liga Szóstek cieszy się z 
roku na rok coraz większą popularnością. 
Łącznie jest 27 zespołów podzielonych na 
3 ligi. Co tydzień w weekend rozgrywa-
nych jest 13 spotkań na dwóch boiskach, 
przy ul. Helenowskiej (przy kościele św. 
Józefa) oraz przy ulicy Gomulińskiego. 
Oba obiekty wyposażone są w sztuczną 
murawę. „Nie zawsze mieliśmy takie luk-
susy” – wspomina Adam Zabaklicki, obec-
ny organizator Ligi. „Dawniej była tylko 
jedna liga, mecze rozgrywane były na pia-
chu, a nie na eleganckiej murawie” – do-
daje. W rozwój Ligi ma też spory wkład 
Urząd Miasta Pruszków, który dofi nanso-
wuje rozgrywki. 
Pomysł organizowania Ligi szóstek jest 
trafi ony. Być może w przyszłości ktoś po-
myśli również o młodszych mieszkańcach 
naszego miasta i zorganizuje rozgrywki dla 
dzieci i młodzieży. W tygodniu to one wio-
dą prym na ligowym boisku. Oprócz gry 
w piłkę nożną młodzi aspiranci tego spor-
tu dopingują się piwem, a słownictwo ich 
jest nader dorosłe. Mnóstwo wolnego, źle 
zorganizowanego czasu i brak wzorców na 
pewno do niczego dobrego nie prowadzi. 
Miejmy nadzieję, że ten problem zostanie 
zauważony i sytuacja ta ulegnie zmianie.                    
                                 Filip Szklarzewski
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Wyprawa 4
Stopień trudności: 3
Dystans:  ok. 45 km

Wyprawę opracował: Mirosław Szczepański 
(zerozeroseven)

Wieża obserwacyjna. Pruszków
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Jedziemy w stronę pruszkowskich warsztatów kolejowych, 
a w zasadzie istniejącej tam obecnie fi rmy logistycznej. 
Pomimo, że nie mamy czasu dokładnie poznać wszyst-
kich znajdujących się tam osobliwości, musimy choćby 
rzucić na nie okiem. Oprócz rampy kolejowej z tablicami 
upamiętniającymi tragedię powstańców warszawskich, 
dostrzeżemy liczne wieże wartownicze. Jest ich tam co 
najmniej 5. Ponadto, niedaleko głównej bramy natkniemy 
się na doskonale zachowany niemiecki bunkier typu “LS-
Rundbau” (zamieniony obecnie na podręczną komórkę), a 
na ścianach charakterystycznego  budynku dyrekcji ZNTK 
wypatrzymy strzałkę prowadzącą do kolejnego schronu. 
W trakcie zwiedzania (konieczne jest uzyskanie zgody 
zarządzającego terenem) uwagę przykuwa także inny obiekt: 
tajemnicza, metalowa wieża niemalże na wprost starej 
bramy wjazdowej. Pochodzenie tego bunkra-wartowni nie 
jest jasne, przypuszcza się jednak, że jest to wieżyczka ro-
syjskiego pociągu pancernego typu “Krasnoje Sormowo”. 
Warto przyjrzeć się z bliska temu solidnemu kawałkowi 
historii. Mając na uwadze trwające w pobliżu intensywne 
prace budowlane, wkrótce może już być za późno... 

Z terenów byłego ZNTK przedostajemy się na drugą stronę 
torów kładką przy stacji PKP. Tuż przy niej, jeszcze po 
stronie Żbikowa, natkamy się na niewielki kopczyk z zasy-
panym wejściem. Czyżby kolejny schron? Na to wygląda, 
choć całkowitej pewności nie ma. Mniejsze wątpliwości 
budzi za to niepozorna górka w rogu Parku Sokoła. Pan 
Jacek Olecki, autor książki “Wojenne Tajemnice Warszawy 
i Mazowsza”, stanowiącej inspirację dla tej wycieczki, sug-
eruje, że jest to niemiecki schron typu “LS-Splittergraben”.  

Porzucamy bunkry i kierujemy się do Brwinowa wzdłuż 
torów PKP. Po lewej stronie mijamy tzw. pola parzniews-
kie, na których jak wieść niesie znajdowało się kiedyś lot-
nisko wojskowe. Niestety, ślady po nim są dzisiaj trudne do 
odnalezienia, niemniej nadal możemy się tam natknąć na 
lotnisko... modelarskie.  

W Parzniewie możemy na chwilę zatrzymać się przy miejscu 
pamięci poświęconym żołnierzom 36 pp Legii Akademick-
iej, a niejako przy okazji obejrzeć murowany spichlerz z 
XIX w. Przemierzając okolicę warto pamiętać, że była ona 
świadkiem wydarzeń zwanych “Bitwą pod Brwinowem”. W 

Rowerem na wojennej      
  ścieżce

Trasa:  Pruszków - Brwinów - Podkowa Leśna - Dębak - Stara 
Wieś - Rusiec - Nadarzyn - Strzeniówka - Komorów - Pruszków

Pruszków nigdy nie był sceną spektakularnych działań wojennych, zawieruchy dziejów raczej 
go omijały, a w historii konfl iktów zasłynął głownie jako lokalizacja niemieckiego obozu przej-
ściowego Durchgangslager 121. Nie oznacza to jednak, że w naszym mieście i okolicach  brak mi-
litarnych pamiątek. Jest ich bardzo dużo, zarówno tych starszych, jak i pochodzących z nieodle-
głych czasów PRLu.  Dzisiaj zamienimy cywilne ciuchy na wojskowy mundur i podążymy lepiej 
lub gorzej widocznym śladem przeszłości. Baczność! Spocznij! Na rowerze do przodu, marsz!  

trakcie krwawych walk we wrześniu ’39 zginęło tu co najm-
niej 120 polskich żołnierzy, a ponad 200 zostało rannych. 
Po dojechaniu do Brwinowa możemy obejrzeć, mieszczący 
się w parku miejskim tzw. pałac Kowalskiego. To w nim 
zlokalizowany był wówczas szpital polowy, co upamiętnia 
stosowna tablica. Dzisiaj miejsce robi druzgoczące wrażenie 
- pałac popadł w absolutną ruinę...

Mijając stojący na brwinowskim rynku pomnik poświęcony 
ofi arom bitwy, jedziemy w stronę Lasów Młochowskich. 
Kierujemy się znakami szlaku czerwonego, co pozwoli nam 
ominąć najbardziej ruchliwe ulice. Już na terenie rezerwatu, 
możemy odwiedzić mogiły żołnierzy AK zamordowanych 
przez hitlerowców. Do kilku grobów prowadzą umieszc-
zone na szlaku strzałki, jednak znalezienie wszystkich sied-
miu kopczyków nie jest zadaniem łatwym i może stanowić 
osobną wyprawę (bliższe wskazówki można znaleźć w 
opisie waypointa: “#266 Bohaterskim szlakiem” na www.
waypointgame.pl.).   
  
Tuż przed białym budynkiem leśniczówki opuszczamy 
szlak czerwony i skręcamy w prawo Naszym celem jest 
teraz bardziej współczesny obiekt militarny, czyli  opuszc-
zona jednostka wojsk rakietowych na Dębaku. Kompleks 
znajduje się tuż za czynnym ośrodkiem dla uchodźców. 
Aby dostać się na teren jednostki poruszamy się po prawej 
stronie ośrodka, wzdłuż siatki ogrodzenia. Po kilkuset 
metrach docieramy do dużej wyrwy w betonowym murze 
pomalowanym w barwy ochronne. Omówienie organizacji 
oraz elementów infrastruktury “Dębaka” wykracza poza 
krótki opis tej wycieczki. Dużo więcej szczegółów na temat 
tego, oddanego do użytku w latach 70-tych, dywizjonu 
wyposażonego w wyrzutnie rakiet “Wołchow”,  można 
znaleźć na forum: www.werttrew.fora.pl.

Na “Dębaku” można spędzić cały dzień, jednak zachow-
ajmy trochę sił, bo przed nami eksploracja jeszcze jednej 

bazy. Tym razem obieramy azymut na Rusiec. Dojeżdżamy 
do Starej Wsi i na granicy z Nadarzynem przekraczamy 
szosę katowicką.  Omijając hotel “George” jedziemy ulicą 
Główną, następnie skręcamy w lewo w ul. Agrestową, a 
potem w prawo w Radarową. Po dojechaniu do lasu, na 
pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo i po kilkuset 
metrach docieramy do otwartego wjazdu na teren jednostki. 
W odróżnieniu od “Dębaka” ten obiekt jest dużo mniej zde-
wastowany. W porównaniu jednak do stanu jeszcze z przed 
roku widać dużą różnicę na niekorzyść. W weekendowe 
popołudnia obywają się tu regularne bitwy paintballowe. 
Zaszywając się gdzieś bezpiecznie, np. w jednym z licznych 
schronów, możemy poczuć się przez chwilę jak wojenni ob-
serwatorzy...

Wracamy przez Nadarzyn, do którego docieramy 
charakterystyczną drogą z betonowych płyt. Dalej jedziemy 
przez Strzeniówkę i Komorów, wjeżdżając do Pruszkowa 
od południa.
                                       Spocznij! 

Wypraw rowerowe
WaypointGame

Tajemnicza wartownia. Pruszków

Schron na Dębaku. 

Rusiec zamaskowane garaże. 

Rusiec jeden ze schronów. 

Do schronu. 

Dębak jedno ze stanowisk. 
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  Nie ma defi nicji przyjaźni. Z 
pewnością męska różni się od 
żeńskiej. Dziecięca od dorosłej, 
koedukacyjna od jednopłciowej, 
ale jedno pewne - to najważniej-
sza rzecz w życiu dająca poczucie 
bezpieczeństwa.
  Ostatnio myślałam o przyjaźni. 
Co to takiego, czym różni się od 
super koleżeństwa, czy może być 
wieczna, czy jest tylko domeną 
ludzi młodych, czy starsi maja 
siłę i cierpliwość na poświęcenia, 
konieczne w przyjaźni? Widząc 
czyichś przyjaciół umieram z za-
zdrości, ale na pewno bardzo opty-
mistyczny jest widok moich trzech 
kolegów, którzy nie rozstają się od 
podstawówki i spędzają razem 
każdą wolną chwilę. Zazdroszczę 
im bardzo i podpatruję, na czym 
polega ten fenomen. Wychodzi, że 
to przeznaczenie, tak jak wielka 
miłość, choć oni swój układ bar-
dzo pielęgnują.
 Przyjaźń zdefi niować trudno, bo 
to bardzo rozległe pojęcie. Ja le-
piej umiem dogadać się z chłopa-
kami i tak było od zawsze. Myślę, 
że ich dobrze rozumiem i mam 
wprawę w kolegowaniu się z nimi 
od małego dziecka. Z żadnym z 
moich męskich przyjaciół nie mia-
łam romansu i się nie zanosi.

Hanna Bakuła

  Mam: Krzysia przyjaciela z czasów 
szkolnych mieszkającego w Kaliforni, 
mam od 20 lat amerykańskiego przy-
jaciela Stevena w Waszyngtonie i 
Emila w Nowym Jorku, przyjaźnię 
się z Andrzejem Mleczką, ale on w 
Krakowie, tam też moja jedyna żeń-
ska przyjaciółka, Basia, bo od śmier-
ci Agnieszki Osieckiej przyjaźnienie 
z kobietami mi nie wychodzi, choć 
mam parę świetnych koleżanek na 
miejscu i jedną, Beatę, w Paryżu.
Tu, uwaga! Wszyscy są daleko i 
wszystkich znam ponad 20 lat. Coś w 
tym musi być.

  Myślałam, że może nie potra-
fi ę, albo nie mam czasu na przy-
jaźnie na co dzień. Chyba mam, 
ale mnie przyjaciel musi rów-
nież bawić. Owszem powinien 
za mną skoczyć w ogień i poży-
czyć milion bez procentów, ale 
nie ma takiej potrzeby.
  Najważniejsze, żeby się mną 
cieszył z wzajemnością i miał 
dużo czasu, kiedy już jest szan-
sa na spotkanie i umiał słuchać, 
oraz gadać, przynajmniej tak 
jak ja i był lojalny i dyskretny. 
To ostatnie, to raczej męska ce-
cha.
Bardzo brakuje mi moich eks 
przyjaciół, z którymi stosunki 

wyblakły i usnęły, choć były to niewąt-
pliwie ważne znajomości. Mnóstwo 
bliskich mi osób umarło i to w okoli-
cach czterdziestki, a ja zostałam i roz-
myślam, gdzie tkwi tajemnica praw-
dziwej przyjaźni?
  Może w tolerancji, może w poczuciu 
bezpieczeństwa, może w uczciwości i 
nie ocenianiu? Jedno pewne, jeśli ma 
się przyjaciół trzeba na nich chuchać i 
dmuchać, bo mogą zniknąć z naszego 
życia, a szanse na nowych z wiekiem 
maleją. Wiem, ale o dziwo ten tekst 
ukazuje się dzięki mojemu przyjacie-
lowi z ASP Bolowi Skoczylasowi.
                                    Hanna Bakuła

PRZ YJACIELE

Hanna Bakuła podczas spotkania z autorskiego książki “Sekrety”  w pruszkowskim 
Muzeum Hutnictwa. Na zdjęciu z Marią Szbłowską prowadzącą spotkanie.

Pruszków Al. Wojska Polskiego 19, tel. 022-730 48 09, 022-758 69 93
Legionowo ul. Jagiellońska 8A, tel. 022-784 97 41, 022- 784 25 35
Mińsk Maz. ul. Kościuszki 19, tel. 025-759 26 80, 025-759 26 81

 W końcu marca w 
pruszkowskim Muzeum 
Hutnictwa miało miej-
sce spotkanie z autor-
kami książki “Sekrety” 
- Hanną Bakułą i Klarą 
Majewską. Trzecia z au-
torek z powodu nagłe-
go wyjazdu nie mogła 
niestety przybyć. Spot-
kanie prowadziła znana 
z ekranów TV Marysia 
Szabłowska.
 Postanowiłem skorzy-
stać z okazji i namówić 
Hankę do zamieszcze-
nia w naszym piśmie 
cyklu kilku felietonów, 
na tematy dowolne, 
ale zawsze aktualne. I 
choć autorka jest osobą niezwykle zajętą znalazła czas aby 
między spotkaniem autorskim we Wrocławiu a odlotem do 
Nowego Yorku napisać kilka słów oraz, co nie jest bez znac-
zenia, własnoręcznie swoje przemyślenia  zilustrować. Dziś 
pierwszy z cyklu. O tym, że właśnie ten ma się ukazać na 
początek zadecydowała autorka.            Bolo Skoczylas
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Kto lepszy? 
- Kochanie, jak jedziesz? Tyle razy Ci 
mówiłem! 
- Czy Ty nie możesz zrozumieć, że...! 
- Gdzie się pchasz babo!
- Co z ciebie za antytalent! 
- Ostatni raz siedzisz za kierownicą!
- Uważaj co ty robisz! Chcesz nas zabić? 
   
   Ile razy każda z Pań słyszała z ust 
swojego męża, narzeczonego czy ko-
legi  takie słowa. Należy sobie zadać 
pytanie: czy kobieta może być dobrym 
kierowcą ?
Spora część Panów uważa, że raczej 
nie. Dlaczego?
Bo panie jeżdżą za wolno; 
Bo są za ostrożne; 
Bo mają słabszy refl eks itp.
Można by wymienić jeszcze wiele 
określeń używanych przez mężczyzn 
skierowanych do kobiet – kierowców.

Czy kobiety są gorszymi kierowcami od mężczyzn?

Kobieta za kierownicą
Jeżeli zapytamy dowolnie wybranych panów, kto jest lepszym kierowcą, niemalże każdy z nich, stanowczo i bez chwili 
zastanowienia odpowie, że mężczyźni. Czy faktycznie jednak jest to zgodne z prawdą? Czy płeć piękna radzi sobie gorzej za 
kółkiem? Czy panie stwarzają na drodze większe zagrożenie. Czy powodują więcej stłuczek i kolizji, niż panowie? Czy gorzej 
wypadają w policyjnych statystykach? 

Baba-chłop
  Tak jak już kiedyś wspominałem w 
naszym PORADNIKU - ja od dawna 
mam na ten temat swój pogląd. Tyle, 
że w przeciwieństwie do większości 
panów, poparty jest on wieloletnim 
doświadczeniem w pracy i to zarówno 
z kierowcami kobietami jak i mężczy-
znami.
  Oto przykład, że kobieta radzi sobie 
za kierownicą całkiem dobrze. Otóż 
jeździłem niedawno z klientem, któ-
ry doskonali od jakiegoś czasu swo-
je umiejętności w mojej szkółce (za 
kierownicą siedzi oczywiście klient). 
Suniemy Nissanem pięknymi, długimi  
poślizgami po dużym, zaśnieżonym 
torze. Jedziemy pewnie, precyzyjnie i 
do tego widowiskowo.
   Każdy kto zechce może zaparkować 
swój samochód przed ogrodzeniem i 
obejrzeć nasze zmagania. Tak się dzie-
je często, tym razem również. Nagle 
dostaję telefon. Właśnie stoję tu i ob-
serwuję, jak Panowie jeżdżą. Super! Ja 
odpowiadam, że możemy Pana prze-
wieźć i że zapraszam Pana do środka. 
Podjeżdżamy do bramy i wpuszczamy 
Pana, który wjeżdża pięknym VW 
Pasatem (z napędem na 4 koła).
   I nagle konsternacja. Zza kierownicy 
Nissana wysiada elegancka Pani. Pan z 
Pasata robi głupią minę. Proponujemy 
Panu przejażdżkę jego autem z Panią 

za kierownicą. Pan zgadza się choć na 
początku nie jest zbyt chętny...
Po kilku minutowej rundzie Pan był 
w szoku i długo nic nie mówił. Potem 
powiedział mi na ucho, że to chyba 
baba-chłop.
   Całe to zajście, skądinąd przyjemne 
nie tylko z mojego punktu widzenia 
pobudza do refl eksji nad  tematem 
– kobieta za kierownicą.

Panie ostrożniejsze
   Kobieta statystycznie powoduje 
mniej wypadków tragicznych w skut-
kach, niż mężczyźni. Ktoś powie, że 
kobiety jeżdżą mniej. Tak, ale to tylko 
część prawdy. Co prawda mężczyzna 
jest manualnie sprawniejszy i pew-
niejszy siebie, z reguły jednak przece-
nia swoje umiejętności. Kobieta jeź-

Mężczyzna jest manualnie 
sprawniejszy i pewniejszy 
siebie. Z reguły jednak prze-
cenia swoje umiejętności. 
Kobieta jeździ co prawda 
technicznie słabiej, ale za to 
dużo ostrożniej.

Piotr Wróblewski
Rajdowa Szkoła 

Piotra Wróblewskiego
piotrek.wroblewski@aster.pl

dzi  technicznie słabiej, ale za to dużo 
ostrożniej.
Poza tym jest mniej zawistna na dro-
dze. Rzadziej zajeżdża drogę innym. 
Dłużej upewnia się, czy może wyko-
nać dany manewr, co denerwuje nie-
cierpliwych.
   W sporcie samochodowym, na raj-
dach, panie wypadają generalnie sła-
biej od mężczyzn, chociaż  wyjątki się 
zdarzają i tu. Jest taka jedna pani, któ-
ra od wielu lat dojeżdża w czołówce 
najtrudniejszego i najbardziej wyczer-
pującego rajdu świata Paryż – Dakar. 
Niejeden Pan - zawodowiec jej tego 
zazdrości.

W zagrożeniu podobnie
   Na koniec jeszcze jedna uwaga. 
Kobieta, która przyjeżdża do mnie na 

zajęcia z własnej woli, słucha mnie i 
szybko się uczy. Z mężczyznami jest 
nieco inaczej. Panowie na początku 
nie słuchają mnie, są bardziej upar-
ci. Jeżdżą „po swojemu”, najczęściej 
niebezpiecznie i musi upłynąć trochę 
czasu, żeby zmienili swój styl jazdy na 
bardziej skuteczny i co tu dużo mówić 
bezpieczniejszy.
   W sytuacji ekstremalnej  zarówno 
„ona jak i on” reagują podobnie, czyli 
najoględniej mówiąc mało skutecznie. 
On jeździ jednak dużo szybciej i dla-
tego poważne wypadki są najczęściej z 
jego udziałem.  

RAJDOWA SZKOŁARAJDOWA SZKOŁA 
PIOTRAPIOTRA 
WRÓBLEWSKIEGOWRÓBLEWSKIEGO

panowanie nad autem: w poślizgu, w sytuacjach ekstremalnych
szkolenia (także dla amatorów) 

szkolenia - integracyjne, imprezy dla fi rm

tel: 0-605 612 812
www.rspw.pl



WPR Media Group, wydawca Gazety WPR i portalu WPR24 w związku        
z dynamicznym rozwojem poszukuje do swojego zespołu:

1. Specjalistów do Biura Reklamy
Wymagania:
-  wykształcenie minimum średnie
- komunikatywność

Oferujemy:
- atrakcyjne prowizyjne zarobki
- samodzielne kształtowanie czasu pracy
- dla najlepszych stałe wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę

2. Dziennikarzy
do tworzenia autorskich materiałów dziennikarskich: reportaży, felietonów, relacji, 
wywiadów, informacji prasowych etc.

Oferujemy:
- samodzielną pracę w redakcji czasopisma o ugruntowanej pozycji na rynku
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV na 
adres email: milena.soltysiak@wprmedia.pl lub faxem na numer    
(22) 758 86 91

W aplikacji prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

"Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 
2002.101.926. z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ".

Cenny pracownik tymczasowy
Wszystkie osoby poszukujące pracy 
zapraszamy na Giełdę Pracy organi-
zowaną przez Agencję Pracy Tymcza-
sowej Start People, która odbędzie się 
w środę 23 kwietnia w Żyrardowie, w 
restauracji Karo przy ul. Limanow-
skiego 42. Eksperci agencji Start Pe-
ople udzielą bezpłatnych konsultacji 
i porad, zaprezentują ciekawe oferty 
pracy na różnych stanowiskach, z 
różnych miast, min.:

Żyrardów
Oferty pracy na stanowisku: operatora 
malarni, operatora wtryskarki, mon-
tera 

Adamowice k/Mszczonowa
Oferty pracy na stanowisku: operatora

Grodzisk Mazowiecki
Oferty pracy na stanowisku: pra-
cownika produkcyjnego z książeczką 
sanitarno-epidemiologiczną

Sokołów k/ Komorowa
Oferty pracy na stanowisku: maga-
zyniera

Kanie Helenowskie
Oferty pracy na stanowisku: operatora 
wózków widłowych oraz pracownika 
produkcyjnego

Ożarów Mazowiecki
na stanowisku magazyniera

Wszystkich zainteresowanych serdec-
znie zapraszamy:

Giełda Pracy
23 Kwietnia 2008,
godz.  10.00-12.00

Restauracja „Karo”, 
ul. Limanowskiego 42

Żyrardów

Giełda pracy 
w Żyrardowie

„Praca tymczasowa może być trak-
towana jako start nowej kariery lub 
aktywny powrót na rynek pracy. 
Umożliwia zdobycie doświadcze-
nia zawodowego w renomowanych 
fi rmach, jak również zmianę włas-
nych, dotychczasowych kwalifi -
kacji” – mówi Kierownik Biura z 
pruszkowskiego oddziału Start Pe-
ople, Agencji Pracy Tymczasowej 
– Małgorzata Krzosek

Elastyczne zatrudnienie

Osoby zainteresowane taką formą 
zatrudnienia powinny zgłosić się 
do Agencji Pracy Tymczasowej. To 
właśnie agencje zatrudniają pra-
cowników tymczasowych do pracy 
u konkretnego pracodawcy, czyli 
klienta Agencji. Praca tymczasowa 
różni się od umowy-zlecenia tym, 
że osoby zatrudnione czasowo ko-
rzystają z tych samych przywilejów, 

co pracownicy zatrudnieni na stałe, 
np.: równorzędne wynagrodzenie 
czy urlopy wypoczynkowe. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby po zakoń-
czeniu tego okresu rozpocząć pracę 
u innego pracodawcy. Bardzo często 
zdarza się również, że pracownik 
tymczasowy pozostaje u dotychcza-
sowego pracodawcy, przechodząc na 
stałą umowę.   

Szukasz pracy?

Każdy chętny może zostawić w 
Agencji swoje CV, określić, gdzie 
oraz na jakich zasadach chciałby pra-
cować. Rolą Agencji jest znalezienie 
posady odpowiadającej oczekiwa-
niom i kwalifi kacjom kandydata. 
„Możliwości zatrudnienia jest wiele: 
od pracy w pełnym lub ograniczo-
nym wymiarze godzin, zarówno na 
stanowiskach produkcyjnych jak i 
biurowych lub reprezentacyjnych 
– mówi Młodszy Specjalista ds. Re-
krutacji  z pruszkowskiego oddziału 
Start People – Anna Kafarowska 
- Służymy pomocą osobom szuka-
jącym pierwszej pracy, jak również 
tym z doświadczeniem zawodowym. 
Zgłaszając się do nas, pozbywają 
się ciężaru samodzielnego poszuki-
wania pracy. Kandydaci mogą wy-
bierać spośród wielu ofert, którymi 
dysponuje agencja. Każdy ma szan-
sę znaleźć oferty zgodne z własnymi 
oczekiwaniami, wybierając najatrak-
cyjniejszą spośród nich.

Pracownik, decydujący się na pracę 
tymczasową, może dostosować swoją 
karierę do własnych możliwości i try-

bu życia. Praca tymczasowa spraw-
dza się szczególnie w przypadku 
osób o utrudnionym dostępie do ryn-
ku pracy, np. kobiet opiekujących się 
dziećmi, czy też osób młodych, uczą-
cych się, bez konkretnego doświad-
czenia zawodowego. Natomiast oso-
bom starszym, często bezrobotnym 
– pozwala wrócić na rynek pracy. 
„Dodatkowo pracownicy mają moż-
liwość poznania warunków pracy 
w fi rmach o różnych profi lach oraz 
zdobycia doświadczenie na różnych 
stanowiskach, poszerzając tym sa-
mym swoje kwalifi kacje.” – dodaje 
Małgorzata Krzosek.

Szukasz pracownika?

Ta elastyczna forma zatrudnienia 
również pracodawcom oferuje nowe 
możliwości. Przede wszystkim po-
zwala dostosować zatrudnienie do 
aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa: 
„Jeśli przewidywany jest wzrost 
produkcji w związku z rozpoczy-
nającym się sezonem na określony 
produkt, a pracodawca musi tymcza-
sowo zwiększyć ilość pracowników, 
idealnym rozwiązaniem jest właś-
nie praca tymczasowa” - komentuje 
Małgorzata Krzosek. 

Decydując się na współpracę z Agen-
cją Pracy Tymczasowej, pracodaw-
ca jednocześnie redukuje wydatki 
związane z obsługą administracyjną 
i kadrową pracowników. Firma ogra-
nicza koszty, gdyż większość obo-
wiązków przejmuje agencja pracy. 
„Pracodawca korzystający z naszych 
usług redukuje koszty związane z 

obsługą administracyjno-kadrową 
pracowników oraz utrzymaniem 
Działu kadr i płac w ramach własnej 
fi rmy. Nie musi prowadzić dokumen-
tacji akt osobowych, dokumentacji 
dla ZUS oraz Urzędów Skarbowych, 
nie musi też wystawiać świadectw 
pracy oraz rozliczać wynagrodzeń” 
– dodaje Specjalista ds. Płac i ZUS z 
pruszkowskiego oddziału Start Pe-
ople, Agencji Pracy Tymczasowej 
– Anna Witkowska
 
Dziś o dobrego pracownika jest już 
znacznie trudniej niż 3-4 lata temu. 
Pracodawcy stoją wobec zupełnie 
innej rzeczywistości - znalezienie 
odpowiedniego kandydata jest coraz 
trudniejsze. Zatrudniając pracowni-
ka tymczasowo można poznać jego 
wartość. W wypadku, gdy ze współ-
pracy zadowolony jest pracodawca 
i pracownik, nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby zatrudnić taką osobę 
na stałe. Tym samym zyskujemy już 
wykwalifi kowanego pracownika, 
który zna zakład i specyfi kę pracy. 

Praca jaką lubisz, pracownicy ja-
kich potrzebujesz

„Wychodzimy na przeciw potrze-
bom rynku, łącząc dwie strony – 
pracownika i pracodawcę - w taki 
sposób, aby wszyscy odnieśli jak 
największe korzyści. Firmy, które 
poszukują pracowników o odpo-
wiednich kwalifikacjach dzięki 
Agencji Pracy Tymczasowej szyb-
ciej dotrą ze swoją ofertą do takiej 
grupy, nie ponosząc przy tym kosz-
tów i czasu związanych z rekrutacją 
i selekcją. Natomiast pracownik, 
który nie posiada doświadczenia 
lub pragnie się przekwalifikować, 
może to osiągnąć dzięki współpra-
cy z Agencją Pracy. Dzięki zatrud-
nieniu na umowę o pracę tymcza-
sową możemy podnosić kwalifika-
cje, skupiając się na różnorodnych 
możliwościach, jakie oferuje nam 
współczesny rynek pracy” – pod-
sumowuje Małgorzata Krzosek
      - rozmawiał: Maciej Skoczylas

Praca tymczasowa zdobywa coraz większą popularność wśród pracowników jak i pra-
codawców. Przez wiele osób traktowana jest jako furtka, otwierająca nowe możliwo-
ści lub drogę do stałego zatrudnienia. Pracodawcom z kolei pozwala dostosować stan 
zatrudnienia do aktualnych potrzeb i natężenia produkcji, zatrudniając pracowników 
sezonowo lub w celu realizacji konkretnego projektu.
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Rosinter Polska Sp.zo.o. jest częścią Rosinter Restaurant Holding, właściciela 300 restauracji 
segmentu casual dining  w Europie.  W drugiej połowie roku otwieramy restaurację pod marką 
T.G.I. Friday’s w Centrum Handlowym Janki i poszukujemy osób do pracy na stanowiska:

- SZEFA KUCHNI
- ZASTĘPCY KIEROWNIKA RESTAURACJI

Od kandydatów na w/w stanowiska wymagamy:

> minimum średniego wykształcenia,
> znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
> minimum 1 roku doświadczenia w zarządzaniu zespołem,
> nie jest wymagane doświadczenie gastronomiczne.

Zapewniamy:

> unikalny program szkolenia w naszych restauracjach w Pradze lub Budapeszcie*,
> konkurencyjne warunki płacowe,
> możliwość szybkiego awansu, w związku z dynamicznym rozwojem na polskim rynku.

* Termin rozpoczęcia szkolenia: połowa maja 2008 r. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w ciągu tygodnia od ukazania 
się niniejszego ogłoszenia na adres email:

>> biuro@rosinter.pl

Więcej informacji na temat firmy pod adresem www.rosinter.pl

Prosimy o dołączenie niniejszej klauzuli: 

"Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 
2002.101.926. z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ".



1. Operator zgrzewarek 
wykształcenie obojętne, 
staż pracy mile widziany, 
zdolności manualne, pra-
ca jednozmianowa. Praca w 
Pruszkowie. 
Oferta nr 499.

2. Geodeta
wykształcenie średnie lub 
wyższe, staż pracy mile wi-
dziany. Praca w Pruszkowie. 
Oferta nr 452.

3. Fryzjer
wykształcenie minimum za-
wodowe, staż pracy wymaga-
ny. Praca w Pruszkowie. 
Oferta nr 495. 

4. Pracownik pralni
wykształcenie obojętne, staż 
pracy mile widziany. Praca 
dwuzmianowa w Pruszkowie.
Oferta nr 474. 

5. Kierowca kat. C+E
wykształcenie obojętne, staż 
pracy obowiązkowy. Praca na 
terenie całego kraju. 
Oferta nr 451. 

6. Pracownik produkcji
wykształcenie zawodowe, staż 
pracy mile widziany, aktual-
ne badania sanepidu. Praca w 
Dawidach.
Oferta nr 403. 

7. Maszynista offsetowy
wykształcenie zawodowe, 
staż pracy mile widziany, 
druk wielobarwny. Praca w 
Pruszkowie. 
Oferta nr 424. 

8. Pracownik ogólnobudowlany
wykształcenie obojętne, staż 
pracy mile widziany. Praca na 
terenie województwa mazo-
wieckiego.Oferta nr 493. 

9. Piekarz, pomocnik piekarza
wykształcenie obojętne, samo-
dzielność, ewentualnie do przy-
uczenia. Praca w Pruszkowie. 
Oferta nr 449. 

10. Księgowa
wykształcenie minimum śred-
nie, samodzielność, mile wi-
dziana znajomość języka an-
gielskiego, prawo jazdy kat. B. 
Praca w Piastowie. 
Oferta nr 448.

11. Blacharz samochodowy, 
lakiernik samochodowy, me-
chanik samochodowy
wykształcenie obojętne, staż 
pracy wymagany ewentual-
nie do przyuczenia. Praca w 
Otrębusach. 
Oferta nr 483.

12. Stolarz-pilarz
wykształcenie obojętne, staż 

pracy wymagany, produk-
cja mebli biurowych. Praca w 
Dawidach. 
Oferta nr 420.

13. Instruktor terapii zajęcio-
wej lub pedagoga ze specjal-
nością oligofrenopedagogika 
lub pedagogika terapeutycz-
na.
Nazwa fi rmy: Środowiskowy 
Dom Samopomocy Krajowego 
Stowarzyszenia „Przyłącz się 
do nas” Czubin 13  05-840 
Brwinów
Osoba do kontaktu: tel. 022 
729 69 03

14. Pokojowa, magazynier, 
kasjer, telemarketer, pracow-
nik działu wysyłek poczto-
wych, pracownik hali – tylko 
dla osób niepełnosprawnych ( 
I i II stopień niepełnospraw-
ności) 

Nazwa fi rmy: Stowarzyszenie 
„Niepełnosprawni dla środo-
wiska EKON” ul. Kępińska 
90        05-805 Otrębusy 
Osoba do kontaktu: Beata 
Pieniążkiewicz (organiza-
tor zatrudnienia wspierane-
go) tel. 0508316346 e-mail 
b.pieniazkiewicz@ekon.org.
pl 

OFERTY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRUSZKOWIE

  POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUSZKOWIE

        UL. ANDRZEJA 26, 05-800 PRUSZKÓW
               TEL. 758-60-58/59, FAX 759-58-48

   www. puppruszkow.go3.pl    e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl

Szczegółowe informacje 
na temat ofert pracy: 

Powiatowy Urząd 
Pracy w Pruszkowie  

pokój Nr 8 

oraz pod numerem telefonu:

022 758-60-58/59 
wew. 118, 120 lub 127

Pracuj ze Start People,
zapewnij sobie dobry start każdego dnia!
Agencja Pracy Tymczasowej poszukuje 
pracowników na różne stanowiska pracy

- pracownicy produkcyjni 
   Grodzisk Mazowiecki, Kanie Helenowskie

- pracownicy magazynowi
   Sokołów, Ożarów Mazowiecki, Pruszków

- pracownicy biurowi

Oferujemy
atrakcyjne warunki zatrudnienia
w duzych międzynarodowych firmach

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt tel. (0-22) 730 50 50
lub zgłoszenie się osobiście
Pruszków, ul. Wojska Polskiego 16A/44
(pasaż handlowy I piętro)
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Firma  ArchiDoc  Sp. z o. o. poszukuje kandy-
datów/kandydatki na stanowisko Rejestrator 
danych- Operator wprowadzania danych do 
pracy w Młochowie. Wymagania: wykształce-
nie minimum średnie, znajomość obsługi kom-
putera, niezbędne „zaświadczenie o niekaral-
ności”, wysoka kultura osobista, umiejętność 
pracy w zespole, praca w systemie trzyzmiano-
wym. Oferujemy: pracę na podstawie umowy 
o pracę – pełny etat, szkolenia produktowe, 
pracę w młodym i sympatycznym zespole. 
Aplikacje prosimy przesłać na adres mailowy: 
rekrutacjapn@archidoc.pl 

Księgowa, okolice Nadarzyna tel. 22-730-59-50

Kontrola jakości, branża kosmetyczna, Kanie He-
lenowskie tel. 22-730-59-50

Magazynierzy, kompletacja zamówień, okolice 
Komorowa tel. 22-730-59-50

Magazynierzy, Ożarów Mazowiecki tel. 22-730-
59-50

“Mechanik” Sp. J. zatrudni w Piastowie fre-
zera, tokarza, szlifi erza i ślusarza; tel. 22 723 
59 41 lub 0 664 083 063

Operatorzy wózków widłowych (wysoki skład), 
Kanie Helenowskie tel. 22-730-59-50

Pracownicy linii produkcyjnej z książeczką sani-
tarno- epidemiologiczną, Grodzisk 
Mazowiecki tel. 22-730-59-50

Ulotki rozklejanie. sprawnemu renciście. 30 zł. 
(od 14.00-17.00) 501-413-438

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

Zatrudnię murarzy i pomocników budowla-
nych tel. 515 173 150  

Zatrudnię pracowników fi zycznych do przy-
uczenia przy budowie domów jednorodzinnych. 
0604952893

Malarz, Gipsiarz, glazurnik, szukam pracy na te-
renie Pruszkowa i okolic najchętniej praca stała 
posiadam prawo jazdy kat. B mam duże doświad-
czenie 0504078215

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam dom 400/600  Pruszków bdb. miejsce; 
tel. 22 738 97 50

Sprzedam dom 220/743 Pruszków ładnie wyk.; 
tel. 22 738 97 50

Sprzedam dom 190/995  Pruszków dwurodzinny;  
tel. 22 738 97 50

Sprzedam dom 190/1000 Pruszków, blisko PKP; 
tel. 22 738 97 50

Sprzedam dom 140/500m Komorów wykon.; tel. 
22 738 97 50

Sprzedam dom 260/1000m Brwinów warto; tel. 
22 738 97 50

Sprzedam dom 240/330 Milanówek z klimatem; 
tel. 22 738 97 50

Sprzedam dom 110/800 Piastów do remontu; tel. 
22 738 97 50

Sprzedam dom 350/3000 Pęcice z basenem; tel. 
22 738 97 50

Sprzedam dom 80/1500 Leszno, do rem. 265.000; 
tel. 22 738 97 50

Sprzedam dom 257/1800 Żabia Wola wykończo-
ne; tel. 22 738 97 50

Sprzedam grunt 3100m Jaktorów rolna tel. 22 
738 97 50

Sprzedam grunt 1632m Pruszków budowlana tel. 
22 738 97 50

Sprzedam grunt 1083M Grodzisk bud. tel. 22 738 
97 50

Sprzedam grunt 1500m Grodzisk tanio tel. 22 
738 97 50

Sprzedam grunt 1600m Grodzisk okol.bud. tel. 
22 738 97 50

Sprzedam grunt 1083m Grodzisk bud. tel. 22 738 
97 50

Sprzedam grunt 1500m Książenice bud. tel. 22 
738 97 50

Sprzedam grunt 1726m Milanówek bud. tel. 22 
738 97 50

Sprzedam grunt 2 HA Czarny Las bud. tel. 22 
738 97 50

Sprzedam grunt 3000m Żabia Wola budowlana 
tel. 22 738 97 50

Sprzedam grunt 10000m Kajetany z planem tel. 
22 738 97 50
Sprzedam grunt 5030m Nadarzyn usł. tel. 22 738 
97 50

Sprzedam grunt 1420m Stara Wieś bud. 155tys. 
tel. 22 738 97 50

Sprzedam grunt 1185m  Błonie bud. tel. 22 738 
97 50

Sprzedam grunt 3000 Paski Nowe 145tys.! tel. 22 
738 97 50

Sprzedam grunt 18200m Komorów 660tys. tel. 
22 738 97 50

Sprzedam grunt 9000m Ożarów bud. tel. 22 738 
97 50

Sprzedam grunt 3000m Leszno atrakcyjna! tel. 
22 738 97 50

Sprzedam grunt 10000m ok. Tułowic piękna tel. 
22 738 97 50

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Pruszkowie 
tel. 0507177117 

Sprzedam mieszkanie 49m2 2pok Pruszków ład-
ne tel. 22 738 97 50

Sprzedam mieszkanie 43m2 3 pok. Pruszków 
ładne tel. 22 738 97 50

Sprzedam mieszkanie 56m2 2 pok. Pruszków do 
wprow. tel. 22 738 97 50

Sprzedam mieszkanie 36m, 2 pok, balkon, Pia-
stów. tel. 22 738 97 50

Sprzedam mieszkanie 48m 2pok. Pruszków cen-
trum tel. 22 738 97 50

Sprzedam mieszkanie 54m 2pok. Grodzisk nowe 
tel. 22 738 97 50

Sprzedam mieszkanie 45m 2pok. Grodzisk Lux 
tel. 22 738 97 50

Wynajmę domek lub parter najlepiej z ogródkiem 
w Pruszkowie w okolicy osiedla Staszica i ulicy 
Działkowej. Kontakt sklodova@gazeta.pl

Wynajmę mieszkanie 1-2 pokojowe, umeblo-
wane w Pruszkowie lub okolicach od zaraz. Do 
800 zł z opłatami. Tel. 511 905 344

Wynajmę mieszkanie 1-2 pokojowe, umeblo-
wane w Pruszkowie lub okolicach od zaraz. Do 
800 zł. Tel. 511 905 344

Aaa Rozpocząłeś pierwszą pracę? Wybierz 
najlepszy w ostatnich 36 miesiącach fundusz 
emerytalny AIG!!! NIE DAJ SIĘ WYLOSO-
WAĆ 0 790 605 470, ofeaig@gmail.pl

ANGIELSKI SOLIDNIE, PRUSZKÓW, 022 
758 79 62

Szkolenia komputerowe za 250 zł - wiosenna 
promocja, więcej informacji b.sawicka@bit-pol-
ska.pl lub 022 465 60 80

Wybierz najlepszy fundusz emerytalny OFE 
AIG. Nie daj się wylosować!!! 0 790 605 470, 
ofeaig@gmail.pl

Wykonam remonty maszyn budowlanych 664 
561 619

Niesamowita okazja!!! Posiadam GRANIT 
nieregularny do sprzedania. Cena 160.- zł/tona 
tel. kontakt 601-91-42-81

Rower dziecięcy Victus DAVID 20” opis: Rama: 
stalowa, rozmiary 13”,14”• Widelec: stalowy 
sztywny. Przerzutka przód: Falcon FD-22• Prze-
rzutka tył: Falcon RD-15• cena: 200 zł Pruszków 
tel. kom 698012018
Sofa NORDAL EMARP nieużywana! Milanó-
wek/koło Grodziska Maz. 0608-868-891

Sprzedam Peugeot 306 1,4 Combi XN, rok 
produkcji 1998r. Stan dobry. Oglądać War-
sztat Samochodów Francuskich ul. Stalowa 3, 
Pruszków 
tel: 502 67 98 15

Aaa Rozpocząłeś pierwszą pracę? Wybierz 
najlepszy w ostatnich 36 miesiącach fundusz 
emerytalny AIG!!! NIE DAJ SIĘ WYLOSO-
WAĆ 0 790 605 470, ofeaig@gmail.pl

Oddam gruz budowlany. 0 604 112 282

 

 

BONI - ok 4 letni ON w schronisku od 18 lip-
ca, zgarniety z miasta, ma niewydolnoc watroby 
i trzustki. Pomoc fi nansowa może uratować mu 
życie. Dlatego prosimy wszystkich w imieniu 
biednego oneczka o wsparcie. Osoba u której 
przebywa Boni to Beka – 606 300 853

FUNDACJA S.O.S. dla ZWIERZĄT
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul.Kasprzaka 62/21 
tel:(032)7494490; 0 722 394 983 
Numer KRS: 0000285182 
Numer konta bankowego: 
66 1560 0013 2367 0569 2079 0002 
Tytuł wpłaty : Owczarek w Potrzebie (dla Bo-
niego)

PORTO - Pozostawiony pod bramą schroniskoa 
18 marca skrajnie wycieńczony, nie ruszał się. 
Owczarkowi potrzebna jest natychmiastowa po-
moc fi nansowa na odpowiednią karmę i lekar-
stwa niezbędne do ratowania jego zdrowia.
Czy znajdzie się ktoś gotów pomóc? Czy na dro-
dze Porta stanie ludzki człowiek i wyciągnie do 
niego dłoń???
Wpłaty proszę kierować na poniższe konto, z do-
piskiem: “Na leczenie ONka PORTO”Alarmowy 
Fundusz Nadziei na Życie ul. Jagiełły 5 m. 19
14-100 Ostróda
78 2130 0004 2001 0388 0143 0001

JAK ZAMÓWIĆ PŁATNE OGŁOSZENIE W GAZECIE

Telefon

(0) 790 605 470
w godz. 9:00 - 18:00

Fax

(22) 758 86 91
w godz. 9:00 - 18:00

Internet

www.gazetawpr.pl
w zakładce ogłoszenia

E-mail

ogloszenia@gazetawpr.pl

Zwierzęta

Dam pracę

Szukam pracy

Nieruchomości sprzedam

Nieruchomości do wynajęcia

Nieruchomości wynajmę

OGŁOSZENIA DROBNE

Różne

Usługi

Sprzedam
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BASPOL Sp. z o.o.
ul. Namysłowska 8

03-455 Warszawa
tel. 022 618 15 03
fax 022 618 41 97

biuro@baspol.com.pl

www.baspol.com.pl

- wykładanie niecek folią PVC i montaż urządzeń 

- uzdatnianie wody i serwis basenowy

WSZYSTKO DO BASENÓW



JESTEŒMY BLISKO CIEBIE:

PIASTÓW - TESCO (PASA¯)
Al. Tysi¹clecia 7

Kom: 0-602-378-382

Godz. otwarcia: 

Pon-Sb: 10.00 - 20.00 

Nd: 10.00 - 18.00

MILANÓWEK - ANTENY SAT RTV GSM
ul. G³owackiego 21

Tel: (022)724 -96-66

Kom: 0-602-301-808

E-mail: anteny@nicram.com.pl
Strona: www.antenysat.pl

KRZYŻÓWKA NR 32 

Rozwiązanie krzyżówki nr 32 prosimy przesyłać do dnia 5 maja 2008 na adres: 
Redakcja WPR, ul. Wojska Polskiego 56 lok 85, 05-804 Pruszków

albo e-mail: redakcja@gazetawpr.pl

Wśród czytelników, którzy nadeślą właściwe hasło rozlosujemy nagrody. 
Nagrodą numeru 32 jest książka: 

Elfriede Jelinek – Żądza (Literacka Nagroda Nobla roku 2004)

ROZWIĄZANIE:

PONIEDZIAKOWE KONKURSY WPR
Konkurs kulturalny
Poniedziałek, 21 kwietnia

Dla pierwszej osoby, która dodzwoni się do naszej 
redakcji w poniedziałek 21 kwietnia o godzinie 
12:00 i podadzą hasło “Cyrk” czeka jedno podwójne 
zaproszenie w sekcji VIP na fi nał cyrkowego show 
„Gwiezdny Cyrk”

Konkurs sportowy
Poniedziałek, 28 kwietnia

Dwa podwójne bilety na dowolnie wybrany mecz 
Znicza Pruszków w rundzie wiosennej czekają na 
czytelników, którzy w zadzwonią o godzinie 13:00 w 
poniedziałek 28 kwietnia i poprawnie odpowiedzą na 
pytanie: „Jak nazywa się król strzelców II ligi?”

Konkurs muzyczny
Poniedziałek, 5 maja

Dla czytelnika, który jako pierwszy wyśle e-mail na 
adres konkurs@gazetapwpr.pl w poniedziałek 5 
maja czeka płyta Gabrieli Consort i Paul’a McCreesh’a 
“A Spotless Rose” (o płycie piszemy w dziale kultura 
w bieżącym wydaniu WPR)
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