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Mamy dla Państwa 4 bezpłatne zaproszenia na występ Kabaretu Moralnego Niepokoju
Wystarczy zatelefonować do redakcji w poniedziałek 25 lutego o godzinie 12:00 -12:15oraz 
odpowiedzieć na jedno proste pytanie: Z jakiego miasta pochodzi gwiazda zespołu Katarzyna 
Pakosińska? Uwaga! Pruszkowski występ kabatertu KMN będzie nagrywany przez telewizję.

KABARET
MORALNEGO 

NIEPOKOJU
 HALA „ZNICZ”
26 lutego 2008 

w lutowym numerze:

KOMU TO PRZESZKADZAŁO?

BARDZO SMUTNY FELIETON

PORADY PRAWNE w WPR

ZAOPIEKUJ SIĘ PSEM

WYPRAWY ROWEROWE ODC. II

CUD NA ŻBIKOWIE

P r z e m i e r z a m y  p a r k  k i e r u j ą c  s i ę  w  s t r o n ę  r z e k i  i  o m i -
j a j ą c  s z e r e g  b u d z ą c y c h  d r e s z c z  e m o c j i  p a w i l o n ó w. 
N a s t ę p n i e ,  n o w i u t k i m ,  z i e l o n y m  m o s t k i e m  p r z e k r a -
c z a m y  R a s z y n k ę  i  j a d ą c  d a l e j  w z d ł u ż  U t r a t y  d o c i e r a m y 
d o  P ę c i c .  P o n i e w a ż  j u ż  d o b r z e  z n a m y  p a ł a c y k  P a w ł a 
S a p i e c h y ,  o d w i e d z a m y  m a l u t k i ,  p o ł o ż o n y  n a  u b o c z u  
c m e n t a r z y k  z  m o g i ł ą  z  1 9 1 4  r o k u .  A b y  d o  n i e g o  d o -
t r z e ć  w j e ż d ż a m y  w  g r u n t o w ą  d r o g ę  z a c z y n a j ą c ą  s i ę  n a 
o s t r y m  z a k r ę c i e  t u ż  p r z e d  M a u z o l e u m  P o w s t a ń c ó w.  P o 
k i l k u d z i e s i ę c i u  m e t r a c h ,  p o  l e w e j  s t r o n i e  d o s t r z e g a m y 
d w a  d u ż e  k r z y ż e :  k a t o l i c k i  i  p r a w o s ł a w n y.  Wa r t o  w  t o 
m i e j s c e  t r a f i ć  w c z e s n y m  r a n k i e m ,  k i e d y  z  o k o l i c z n y c h , 
p o d m o k ł y c h  p ó l  p o d n o s z ą  s i ę  m g ł y . . .

Kól Władysław Jagiełło zwycię-
żył wrażych Krzyżaków z Wielkim 
Mistrzem Ulrichem von Jungingenem 
na czele. I corocznie na tychże war-
mińskich polach Krzyżacy przegry-
wają, ale chodzą słuchy, że już za 
dwa lata ma się to zmienić...
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Komu przeszkadzały kilkudziesię-
cioletnie drzewa? W imię jakich 
wyższych racji wydano zezwolenie 
na ich wycinkę? Na czyj wniosek zo-
stało wydane zezwolenie? Iwestora? 
Właściciela ulicy? A może po prostu 
zasłaniały by widok z okien budo-
wanego apartamentowca? 

Wszyscy przecież dobrze wie-
my, że np. w samochodzie może 
być ukrytych wiele wad i chcemy, 
aby sprzedawca odpowiadał za 
nie. Pisemna umowa pozwoli nam 
efektywniej dochodzić roszczeń 
wobec sprzedawcy. 

Tysiące zwierząt niechcianych co-
rocznie poddawanych jest eutana-
zji, wyrzucanych w workach, kar-
tonach do śmietników, w lesie, czy 
też humanitarnie przynoszone są 
do schronisk. Prawda jest taka, że 
zwierząt rodzi się kilkakrotnie wię-
cej niż jest osób chętnych na nie, 
kto zaopiekuje się nimi? 

Najprościej, kiedy wezwie się od-
powiednie służby czyli najlepiej 
policję, która sporządzi na okolicz-
ność protokół. Zadzwonił więc na 
komendę i zgłosił przypadek oraz 
pilną potrzebę kontaktu z funkcjo-
nariuszami od ruchu drogowego. 
Tym bardziej, że było ciemno, pa-
dał deszcz ze śniegiem...
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Co roku jakiś gadżet, technolo-
giczna nowinka lub przedmiot 
budzący emocje przeradzające 
się w istne pożądanie, staje się 
przebojem przedświątecznych 
zakupów. Szukamy prezentów, 
które zachwycą naszych bliskich, 
sami dokonujemy decyzji o uzu-
pełnieniu domowych pieleszy o 
taki czy inny sprzęt. 
Nostalgia
Czy pamiętacie Państwo szał na 
magnetowidy VHS, ten z lat 80., 
zwłaszcza z przełomu PRL’u a III 
RP? Kolejki przed Peweksami, 
oczekujące na dostawę cacek 
spod szyldu Sanyo bądź Otake, 
gdy potop przeżywały wszelkie 
giełdy, na których z łóżek polo-
wych sprzedawano tajlandzkie 
buble? Dzisiaj jak przez mgłę 
możemy z nostalgią wspominać 
osiedlowe wypożyczalnie kaset 
wideo, działające na zasadach 
sobie tylko znanych, pozysku-
jące kopie o wątpliwej jakości i 
legalności. Ot, przybytki kultury 
Zachodu wbite gdzieś w przejścia 
podziemne, klatki schodowe, za-
adoptowane pralnie czy wręcz 
działające na fali szeptanej rekla-
my w mieszkaniach. Tam wypo-
życzaliśmy „Rambo II”, „Rocky 
III”, ale tam też spod lady dosta-
wialiśmy „Przesłuchanie” czy 
„Robotników 80.”. Czy zatem w 
dobie gospodarki rynkowej coś 
takiego jest możliwe? Na pewno 
nie na taką skalę ale…
HD to HD
Istny boom przeżyły sklepy z 
AGD, w szczególności te ofe-
rujące sprzęt RTV. Od specja-
listycznych salonów po działy 
hipermarketów. Nabywcy pytali 
w zasadzie o jedno: telewizory 
z możliwością odbioru telewi-
zji wysokiej rozdzielczości, ot 
opatrzone stosownym dopiskiem 
HD. Były nawet prognozy, że 

CZY NAPEWNO HD TV?

może zabraknąć tych tańszych, 
w najpopularniejszych rozmia-
rach (32 i 42 cale). Telewizor HD 
stał się przedmiotem westchnień, 
marzeń, wręcz urastając do rangi 
ultimatum: jeśli nie chcesz mo-
jej zguby HD TV kup mi luby. I 
marketowe parkingi przemierzali 
nabywcy z charakterystycznymi 
kartonami. A potem podłączali 
swoje cacka, w swoich domach, 
do swoich pamiętających wczes-
nego Gierka i późnego Gomułkę 
instalacji antenowych, przeżywa-
jąc najczęściej szok. Cóż, rynko-
we badania w USA dowodzą, że 
7. na 10. kupujących wiedziało, 
że samo HD w telewizorze nie 
oznacza automatycznie odbioru 
programu w tej technologii. W 
Polsce – jak podają pracownicy 
punktów sprzedaży stosownych 
dekoderów – nie jest lepiej. A w 
zasadzie gorzej! Kupujący pla-
zmy i LCD przystosowane do 
odbioru telewizji HD, najczęś-
ciej nie mieli i pewnie do teraz 

nie mają pojęcia, że mając od-
biornik, nie mają tego kultowego 
HD! Aby móc odbierać program 
w tym nowoczesnym standar-
dzie, trzeba odwiedzić specjali-
styczny punkt i wykupić usługę 
wraz z tunerem. Owszem, to 
wydatek, ale wart zachodu. Nie 
zagłębiając się w szczegóły tech-
niczne, różnica widoczna jest 
gołym okiem. Ot piłka nie smu-
ży gdy leci nad murem obroń-
ców, krążek hokejowy podobnie 
jak piłka tenisowa, widoczny jest 
wyraźnie w każdej fazie po jego 
uderzeniu. Woda w wodospadzie 
składa się z kropli a nie błękit-
nych smug, a zebra w galopie 
ma paski a nie podłużne ciapki. 
Tylko walory pięknych aktorek 
i powab aktorów pozostają bez 
zmian, nawet trochę cierpiąc na 
tym HD, bowiem precyzja obra-
zu uwidacznia pewne braki wy-
nikające z procesu starzenia.
Tym samym, jeśli stwierdzicie, 
że mimo, iż Wasz odbiornik ma 

dumne HD na obudowie, a z tru-
dem odczytujecie markę piwa 
wypijanego przez ród kiepskich, 
bądź nie koniecznie widomo czy 
stojący na ekranie lew odwróco-
ny jest do nas przodem czy też 
nie, zastanówcie się, czy aby to 
nie powód kiepskiej instalacji 
doprowadzającej sygnał do od-
biornika. I wówczas się okaże, 
że warto zainwestować w deko-
der telewizji HD, abonament… 
Co poddajemy pod rozwagę. 

Piotr Iwicki

PS: W jednym z marketów w 
okolicach Pruszkowa i Piastowa, 
podobnym popytem cieszyły się 
przed Wigilią małe aparaty do 
mierzenia ciśnienia tętniczego. 
Mam nadzieję, że niektórych 
powzięta tutaj wiedza o fakcie 
koniecznego wydatku, celem od-
bioru telewizji nowej generacji, 
nie zmusiła do skorzystania z 
tego medycznego gadżetu.

PIW
reklama

HDTV (ang. High Defini-
tion TV) - telewizja wysokiej 
rozdzielczości. 

Jest ogólnym określeniem 
sygnału telewizyjnego o roz-
dzielczości większej niż stan-
dardowa (PAL lub NTSC).

Istnieje kilka odmian syste-
mu, podobnie jak odmien-
ne jest na świecie nadawa-
nie sygnałem analogowym. 
Pierwszymi systemami HDTV 
były systemy analogowe, np. 
HD-MAC w Europie, zapro-
ponowany przez Komisję Eu-
ropejską w 1991.

Pierwsze publiczne insta-
lacje analogowej telewizji 
w wysokiej rozdzielczości 
zostały uruchomione w Ja-
ponii, gdzie wciąż cieszą się 
dużą popularnością, mimo 
równoległej transmisji w sy-
stemie cyfrowym. Obecnie 
w Europie najbardziej popu-
larna jest odmiana 1080i, na-
dawana cyfrowo (transmisja 
satelitarna bądź naziemna) 
w formacie 16:9.

Aktualnie kanały HDTV do-
stępne są już m.in. w Wielkiej 
Brytanii, Francji, Niemczech, 
Polsce, Włoszech i na Ukrai-
nie.

Plusy Telewizji HD

Zwiększona rozdzielczość, 
przez co większa ilość pikseli 
sprawia, że obraz na dużych 
ekranach jest bardziej natu-
ralny. 

Obraz jest transmitowany w 
formacie 16:9, dzięki czemu 
można w pełni wykorzystać 
ekrany panoramiczne mon-
towane w wielu nowych te-
lewizorach
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Poradnik Uświadomionego Konsumenta
Nie wielu z nas uświadamia sobie, że codziennie dokonywane zakupy (w warzywniaku, na por-
talach aukcyjnych) lub korzystanie z różnorodnych usług (myjnia, fryzjer, korepetycje) w swej 
istocie łączą się zawsze z zawarciem umowy, w której prawa i obowiązki jej stron określane 
są ściśle przez przepisy prawa cywilnego. Niewielu z nas uświadamia sobie również, że, jako 
konsument, stoi w zasadzie w pozycji uprzywilejowanej wobec przedsiębiorców. Naucz się ko-
rzystać z tej sytuacji. Poznaj swoje prawa – zostań Uświadomionym Konsumentem. 

Zwykła rozmowa, 
czy zawarcie umowy.

Większość umów życia codzienne-
go dla swej ważności nie potrzebuje 
formy pisemnej. A zatem pamiętaj, 
kiedy kupujesz chleb, pralkę lub 
piwo, czy też zlecasz modne ob-
strzyżenie lub może nie całkiem 
modne plombowanie siódemki, to 
zawierasz umowę ustną. Umowa 
ustna zostaje zawarta, kiedy pojawia 
się nić porozumienia między stro-
nami. Porozumienie takie można 
osiągnąć nawet bez używania słów 
(np. biorę chleb z pułki i kładę pie-
niądze na ladzie).

Należy jednakże pamiętać, że okre-
ślone prawa i obowiązki stron 
umowy istnieją nadal po zawarciu 
i wykonaniu umowy. Jeśli np. okaże 
się, że kupiony chleb w środku jest 
zepsuty przez pleśń, możemy wtedy 
żądać od sprzedawcy wydania nam 
chleba świeżego i nadającego się do 
spożycia. 

Skoro to tak prosto wygląda to, po co 
zawierać umowę na piśmie? Ogrom-
nym plusem umowy pisemnej jest 
materialny dowód tego, że została 
ona zawarta. Jak wszyscy wiemy 
z ustaleń ustnych dużo łatwiej się 
wycofać i dużo trudniej udowodnić, 

że w ogóle miały miejsce. Oczywi-
ście nie mamy obowiązku spisywać 
umowy o kupno chleba, albo na-
wet bardzo drogiego sprzętu DVD. 
Większość z nas jednak oczekuje, że 
transakcje dotyczące pewnych okre-
ślonych rzeczy zostaną potwierdzo-
ne umową pisemną, np. jeśli chodzi 
o kupno samochodu. Dlaczego tak 
jest? Wszyscy przecież dobrze wie-
my, że np. w samochodzie może 
być ukrytych wiele wad i chcemy, 
aby sprzedawca odpowiadał za nie. 
Pisemna umowa pozwoli nam efek-
tywniej dochodzić roszczeń wobec 
sprzedawcy. W ogóle w wielu przy-
padkach, kiedy istnieje dość wysokie 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
omyłek, nieoczekiwanych zdarzeń 
lub porozumienie miedzy stronami 
ma skomplikowany charakter, to 
zalecane jest zawarcie umowy na 
piśmie, np. w przypadku zlecania 
gruntownego remontu mieszkania, 
czy kupna laptopa wraz z zainstalo-
wanym pakietem oprogramowania. 

Pamiętaj! Podpisując umowę pisem-
ną godzisz się na wszelkie postano-
wienia w niej zawarte, chociaż były 
by napisane drobnym maczkiem 
(warunkiem jest rzeczywista czytel-
ność) lub zawarte były w regulami-
nie dołączonym do umowy (regu-
laminy niestety stanowią integralną 
część umowy, jeżeli zostaną spełnio-
ne pewne warunki). Dlatego zawsze 
należy dokładnie czytać pisemne 
umowy i załączniki do nich, a w 
żadnym wypadku nie powinno się 
sugerować sloganami reklamowym, 
czy też „szczerymi” zapewnieniami 
sprzedawców.

Nieprzyjemny problem 
 towar niezgodny z umową.

Generalnie, jeżeli towar jest nie-
zgodny z umową, to przysługują 
nam określone roszczenia wobec 
sprzedawcy. Dobra wiadomość dla 
konsumentów to fakt, że termin 
„towar niezgodny z umową” jest 
znacznie szerszy od terminu „towar 
wadliwy”. Często zdarza się, że to, 
co otrzymaliśmy od sprzedawcy, 
znacznie odbiega od naszych ocze-
kiwań, np. telefon komórkowy nie 
ma funkcji, które są opisane w in-
strukcji obsługi, czy zamówiony 
mebel ma inny kolor niż ustalony 
w zamówieniu. W powyższych 
przypadkach mamy do czynienia z 
„towarem niezgodnym z umową”, 
lecz nie „wadliwym”, jednak i to 
wystarczy, aby przysługiwały nam 
konkretne uprawnienia. 

 Co zrobić, jeżeli towar jest nie-
zgodny z umową? Na pewno należy 
złożyć reklamację lub skorzystać 
z gwarancji. Gdy do towaru został 
dołączony ważny dokument gwa-
rancyjny, musimy dokonać wyboru 
– możemy zgłosić reklamację sprze-
dawcy albo gwarantowi, w zależ-
ności od tego, co w danej sytuacji 
jest korzystniejsze dla nas samych 
(np. serwis gwaranta jest daleko, a 
sklep blisko). Sprzedawca nie może 
Ciebie zmusić, byś zaniósł towar do 
serwisu, jeżeli to właśnie u niego 
chcesz złożyć reklamację. 

Reklamację można zgłaszać sprze-
dawcy w ciągu 2 lat od momen-
tu zakupu towaru. Sprzedawca w 

żadnym wypadku nie może jedno-
stronnie wyłączyć, bądź ograniczyć 
swojej odpowiedzialności. Należy 
jednak pamiętać, że w przypadku 
stwierdzenia niezgodności towaru z 
umową musimy zgłosić reklamację 
najpóźniej w ciągu dwóch miesię-
cy, od chwili stwierdzenia takiej 
niezgodności. Przekroczenie tego 
terminu spowoduje niestety utra-
tę dotychczas przysługujących Ci 
uprawnień. 

Najlepiej reklamację złożyć na piś-
mie z prośbą o potwierdzenie odbio-
ru na jej kopii. Tak postępując po-
zostanie w Waszych rękach dowód 
tego, że rzeczywiście złożyliście 
taką reklamację. 

Aby reklamacja była skuteczna, mu-
szą się w niej znaleźć podstawowe 
informacje takie jak:
1. data zgłoszenia;
2. określenie sprzedawcy i kupują-  
    cego; 
3. określenie towaru, który jest  
     niezgodny z umową;
4.  opisanie niezgodności (wad);
5.  rodzaj uprawnienia, z którego  
     chcemy skorzystać (naprawa lub  
     wymiana). 

Czego możemy się domagać od 
sprzedawcy? Mamy prawo domagać 
się nieodpłatnej naprawy towaru 
albo wymiany. To my dokonujemy 
wybory, a nie sprzedawca, zatem 
zgłoszone przez nas żądanie stanowi 
zobowiązanie dla sprzedawcy. Jeżeli 
jednak ani naprawa towaru, ani jego 
wymiana na nowy nie są możliwe, 
a niezgodność towaru z umową 
(wada) jest istotna, to wtedy może-
my domagać się zwrotu pieniędzy 
za towar. 

Sprzedawca ma obowiązek usto-
sunkować się do złożonej reklama-
cji w terminie 14 dni kalendarzo-
wych. Brak odpowiedzi ze strony 

Powyższy artykuł stanowi prezenta-
cję osobistych opinii autora. Autor 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za jakiekolwiek skutki wykorzystania 
przez Czytelnika informacji zawartych 
w tym artykule.

Paweł Michewicz
absolwent WPiA UW, 

aplikant radcowski OIRP Warszawa

sprzedawcy oznacza, że uznaje on 
reklamację. Musi on wtedy zasto-
sować się do żądania wskazanego 
przez nas w reklamacji. Czas na 
udzielenie odpowiedzi przez sprze-
dawcę nie jest równoznaczny z cza-
sem na naprawę, wymianę towaru, 
bądź na zwrot pieniędzy. Żądanie 
określone przez nas w reklamacji 
powinno zostać wykonane przez 
sprzedawcę w odpowiednim cza-
sie. Prawo jednak nie określa, co 
mamy rozumieć przez „odpowiedni 
czas”. Zdaje się, że czas ten zależy 
od rodzaju towaru oraz celu, w ja-
kim go nabyliśmy. Idąc tym tropem 
z pewnością uznamy, że zakupione 
podczas surowej zimy buty zimowe 
powinny być stosunkowo szybko 
wymienione lub naprawione tak, 
aby okres ich braku nie był za nadto 
dla nas uciążliwy. 

Na zakończenie. 

Problemy wyżej przedstawione to 
zaledwie wierzchołek dość obszer-
nej problematyki praw konsumen-
ckich. Jednakże jedno jest pewne 
– naprawdę warto jest być świado-
mym tego, że większości działa-
niom, jakie podejmujemy w naszym 
życiu, towarzyszy niewidoczne, 
ale obecne, prawo. Warto dokład-
nie czytać umowy, wiedzieć, na co 
się godzimy składając swój cenny 
podpis, wiedzieć, jakie ma się pra-
wa w danej sytuacji życiowej, oraz 
konsekwentnie walczyć o ich posza-
nowanie. Dlatego serdecznie Was 
zachęcam do poszerzania własnej 
wiedzy prawniczej. 

 W okresie od 01 stycznia do 30 
kwietnia urzędy skarbowe przepro-
wadzają kolejną, szesnastą już akcję 
rozliczenia rocznego podatników po-
datku dochodowego od osób fi zycz-
nych. W związku z tym Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Pruszkowie 
pragnie przypomnieć wszystkim po-
datnikom podatku dochodowego od 
osób fi zycznych o możliwości wspar-
cia fi nansowego organizacji, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy 
z 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. Nr  96, poz. 873 ze zmia-
nami), jak też, co jest nowością od 
01 stycznia 2007r., równoważnych 
organizacji działających na terenie 

Zmiany w rozliczeniu odliczeń 
z tytułu darowizn na rzecz OPP

Unii Europejskiej oraz Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, a następnie 
odliczenia dokonanej darowizny od 
dochodu:  
1. odliczeniu od dochodu podlega da-
rowizna przekazana  na cele określone 
w art. 4 ustawy o działalności pożytku 
publicznego organizacjom, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub 
równoważnym organizacjom określo-
nym w przepisach regulujących dzia-
łalność pożytku publicznego obowią-
zujących w innym niż Rzeczpospolita 
Polska państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub innym państwie na-
leżącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, prowadzącym dzia-
łalność pożytku publicznego w sferze 

zadań publicznych, realizujących te 
cele – w wysokości dokonanej daro-
wizny, nie więcej jednak niż kwoty 
stanowiącej 6% dochodu. 
a)  Prawo do odliczenia powyższej 
darowizny przysługuje podatnikowi 
pod warunkiem:
• udokumentowania przez niego 
oświadczeniem organizacji pożytku 
publicznego, iż na dzień przekazania 
darowizny była ona równoważną or-
ganizacją do organizacji, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego, 
realizującą cele określone w art. 4 
tej ustawy i prowadzącą działalność 
pożytku publicznego w sferze zadań 
publicznych, 
• istnienia podstawy prawnej wynika-
jącej z umowy o unikaniu podwójne-
go opodatkowania, której stroną jest 
Rzeczpospolita Polska lub odrębnych 

ustaw, do uzyskania przez organ po-
datkowy informacji podatkowych 
od organu podatkowego państwa, na 
którego terytorium organizacja posia-
da siedzibę. 
b) Odliczenie stosuje się, jeżeli wyso-
kość darowizny jest udokumentowa-
na dowodem     wpłaty na rachunek 
bankowy obdarowanego. 
Ponadto nowością wprowadzoną od 
01 stycznia 2007r. jest zmiana formy 
przekazywania 1% podatku należne-
go na rzecz organizacji pożytku pub-
licznego:
• na wniosek podatnika polegający na 
wskazaniu w zeznaniu podatkowym 
jednej organizacji pożytku publicz-
nego poprzez podanie jej nazwy i nu-
meru wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego, naczelnik urzędu skarbo-
wego właściwy miejscowo do złoże-
nia zeznania podatkowego, przeka-

zuje na rzecz wskazanej organizacji 
kwotę w wysokości nieprzekraczają-
cej 1% podatku należnego wynika-
jącego z zeznania  podatkowego, po 
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek 
groszy w dół. Przekazanie tej kwo-
ty następuje pod warunkiem, że ze-
znanie podatkowe zostanie złożone 
przed upływem terminu określonego 
do złożenia tego zeznania, tj. przed 30 
kwietnia 2008r. dla zeznań za 2007 r.
Wykaz organizacji mających status 
organizacji pożytku publicznego na 
dzień 30 listopada roku podatkowe-
go, ogłaszany jest w drodze obwiesz-
czenia w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”. Ponadto wykaz ten moż-
na znaleźć na stronie internetowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości:  

www.ms.gov.pl

Masz problem prawny? Nasz ekspert udzieli bezpłatnej konsultacji. Napisz na adres: prawo@gazetawpr.pl
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Kameralne osiedle mieszkaniowe zlokalizowane przy ul. Broniewskiego 

w Pruszkowie, składające się z dwu budynków o niskiej, 3-piętrowej zabu-

dowie. W budynku, którego realizację właśnie rozpoczęto, powstaną 34 
przestrzenne i funkcjonale lokale mieszkalne z balkonami lub tarasami, a 
w mieszkaniach zlokalizowanych w parterach z ogródkami. W części parte-

rowej zaplanowano 12 boksów garażowych dla mieszkańców oraz przewi-

dziano zewnętrzne miejsca parkingowe. Na terenie osiedla zaprojektowano 
zieleń ogólnodostępną i dojścia piesze dla mieszkańców. Teren osiedla ogro-
dzony. Osiedle położone jest wśród zieleni, w cichej i spokojnej, willowej 

okolicy. Dodatkowym atutem jest dogodne połączenie z centrum Warszawy. 
Zapewniamy profesjonalne doradztwo oraz pomoc w uzyskaniu kredytu. 

OSIEDLE OSTOJA PRUSZKÓW

  • Budowa osiedla mieszkaniowego „Ostoja Pruszków”  

                w Pruszkowie; 
    • realizacja osiedla domów jednorodzinnych „WEZYR” 

                w Ożarowie Mazowieckim;  

    • Budowa Centrum Logistycznego „TRANTOK” 

                w Ożarowie Mazowieckim; 

    • Realizacja hal magazynowych wraz z infrastrukturą  
                Centrum Hodowli Roślin Bronisze; 
    • Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia „Jagiellońska 34”  

                – Warszawa; 
    • Liczne realizacje prac modernizacyjnych budynków  

                prywatnych i obiektów publicznych

www.csi-development.pl

Celowa Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.  powstała z połą-

czenia wiedzy i doświadczeń osób od lat pracujących w 

branży budowlanej. Głównym przedmiotem działalno-

ści CSI jest szeroko pojęte budownictwo: mieszkaniowe, 

komercyjne i infrastruktura. CSI prowadzi samodzielne 

realizacje własnych projektów a także świadczy kom-

pleksowe usługi budowlane w charakterze generalnego 

wykonawcy, lub podwykonawcy poszczególnych robót.

Posiadamy wysoko wykwalifi kowaną kadrą pracowniczą 

– fachowców w swoich dziedzinach – osoby , które posiada-

ją ogromne doświadczenie i uznanie w branży. Świadczymy 
również usługi transportowe, wynajem powierzchni maga-

zynowych oraz sprzętu budowlanego. 

Aktualnie CSI realizuje m in.: 

metraże: 32 m2 - 46 m2 
średnia cena m2: 5 300 zł brutto 

zakończenie inwestycji: IV kw. 2008 r. 

Informacja i sprzedaż:
Pruszków, Broniewskiego 28A, lok. 14

 (na terenie inwestycji)

tel: 22 371-53-26, 22 425-62-61 
fax: 22 435-52-36 

reklama

TOR KOLARSKI W 
PRUSZKOWIE

„Na krytym torze kolarskim, 
na którym od 2 do 7 września 
2008 r. odbędą się mistrzostwa 
Europy, trwają końcowe prace 
przy układaniu drewnianej na-
wierzchni z sosny syberyjskiej.” 
informuje Rzeczpospolita, 
22.01.2008, SS MC 
W połowie lutego obiekt będzie 
gotowy na wizytację ekspertów 
z międzynarodowej federacji. 
Tor w Pruszkowie wybudowany 
za ponad 90 mln zł będzie jed-
nym z najnowocześniejszych 
obiektów sportowych w Europie, 
przystosowanym do organizacji 
nie tylko imprez kolarskich i nie 
tylko sportowych.

PRUSZKÓW

  W nocy z 3 na 4 lutego, około go-
dziny 4:00, mieszkańcy jednego z 
bloków sąsiadujących z posesją przy 
ul. Drzymały 5 w Pruszkowie, mogli 
usłyszeć dobiegający z banku huk. 
Zaalarmowani policjanci i przyje-
chali niezwłocznie na miejsce zda-
rzenia. Od ochrony dowiedzieli się, 
że w środku znajduje się mężczyzna, 
który wybił szybę w drzwiach dzie-
lących pomieszczenie z bankomatem 
od reszty oddziału. Funkcjonariusze 
zatrzymali 31-letniego mieszkańca 
Brwinowa Konrada C. Sprawca wy-
magał pomocy lekarskiej – był po-
krwawiony. 

PRUSZKÓW

  W dniu 24.01.08 funkcjonariusze 
Sekcji dw. z przestępczością go-
spodarczą, udali się do oddziału 
jednego z banków w Pruszkowie. 
Z ich rozpoznania oraz zebranych 
materiałów operacyjnych wynikało, 
że osoba współpracująca z bankiem 
defraudowała powierzone jej przez 
klientów pieniądze. Kobieta prowa-
dząc agencję banku, miedzy innymi 
przyjmowała wpłaty należności za 
ZUS oraz podatek VAT. W wyniku 
przeprowadzonych czynności poli-
cjanci ustalili, że prowadząca agen-
cję Beata K. od stycznia 2006r. do 
grudnia 2007r. nie przekazała dowo-
dów wpłat do centrum rozliczenio-
wego banku.  W ten sposób Beata 
K. oszukała klienta na sumę 661 
925,75 zł. W chwili obecnej trwają 
czynności mające na celu ustalenie, 
czy są inni poszkodowani.

NADARZYN

   Funkcjonariusz nadarzyńskiej Policji 
otrzymał informację, że po mieście 
chodzi obcy mężczyzna, wzbudzają-
cy podejrzenia wśród mieszkańców. 
Policjant postanowił to sprawdzić. 
Kiedy zebrał wystarczająco dużo in-
formacji wylegitymował obywatela. 
Jak się okazało za 33-letnim Robertem 
S. Sądy Rejonowe w Zwoleniu 
i Wołominie oraz Prokuratura w 
Kielcach wydały listy gończe celem 
doprowadzenia do Aresztu Śledczego 
lub Zakładu Karnego. Podejrzany zo-
stał zatrzymany i przebywa w aresz-
cie. Jest podejrzewany o przestępstwa 
majątkowe.

WKD NA FERIE

Warszawska Kolej Dojazdowa  
w okresie ferii zimowych 2008r. 
wprowadza tzw. „przejazdy ro-
dzinne”. Z przejazdów tych mogą 
korzystać osoby dorosłe, które nie 
posiadają indywidualnych upraw-
nień do przejazdów ulgowych od-
bywające przejazd z dzieckiem, 
które do 16 roku życia. Osoby te 
mogą wykupić dla siebie i dla dzie-
cka jednorazowe bilety „tam” lub 
„tam i z powrotem” według taryfy 
ulgowej 50%, albo nabyć w kasie 
biletowej bilet jednorazowy wg ta-
ryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet 
jednorazowy dla dziecka zgodnie 
z przysługującą mu ulgą ustawo-
wą lub handlową.  Uprawnienie 
do przejazdów rodzinnych przy-
sługuje we wszystkich pociągach 
przewidzianych w rozkładzie jaz-
dy WKD.

IX PRUSZKOWSKA 
GIEŁDA OŚWIATOWA

7 marca 2008 roku (piątek) w go-
dzinach od 10.00 do 15.00 w hali 
MZOS „Znicz” przy ul. Bohaterów 
Warszawy 4 w Pruszkowie odbę-
dzie się IX Pruszkowska Giełda 
Oświatowa, której celem jest 
przedstawienie ofert szkół średnich 
i gimnazjów młodzieży kończącej 
szkoły podstawowe i gimnazja. 
W latach ubiegłych w każdej gieł-
dzie brało udział ponad 70 wy-
stawców z zachodniego pasma 
stolicy i Warszawy. Szkoły mają 
możliwość zorganizowania stoisk 
promujących swoje szkoły.

          M.S.

Początki Kabaretu sięgają 1993 roku, 
jednak aby poczuć się młodziej za ofi -
cjalną datę jego powstania uznajemy 
rok 1996
(-) Poznaliśmy się studiując na wspól-
nym roku polonistykę, na której, z 
braku innych kandydatów stworzy-
liśmy samorząd, a niedługo potem, z 
braku lepszych pomysłów - literacką 
gazetę „Podniebienie”. Na jej łamach 
drukowaliśmy swoje wiersze o mi-
łości, śmierci i całej reszcie, a także 
z czasem utwory fraszkopodobne, 
które pozwoliły nam uwierzyć, że 
potrafi my się bawić także bez alkoho-
lu, choć z alkoholem jest oczywiście 
dużo lepiej. Raz do roku z większym 
bądź mniejszym skutkiem staraliśmy 
się uatrakcyjnić organizowane przez 
nas Dni Polonistyki scenicznym wy-
stępem. W dużej mierze to z tamtych 
czasów wywodzi się bardzo popular-
ny do dziś pogląd, że przedstawienie 
jest tylko pretekstem do następującej 
po nim zabawy. 
(-) Całą wiedzę o publicznym roz-
śmieszaniu czerpiąc z telewizyjnych 
programów Starszych Panów, kaba-
retu Potem, Stanisława Tyma i Dudka 
wyruszyliśmy na eliminacje PAKI 
do Radomia, a potem na jej fi nał do 

26.02.2008 
Hala “ZNICZ” w Pruszkowie 

godz.19.30
Bilety w cenie 40zł do nabycia; 
M.O.K.”Kamyk”  -tel:  728 39 42
Hala “ZNICZ”      -tel:  759 52 48
M.O.K. Piastów   -tel:  723 65 50

KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU

Krakowa. Tam, nie dość że poznali-
śmy pana Tyma, to jeszcze z jego rąk 
odebraliśmy nagrodę Grand Prix, zaś 
od kabaretu Potem nagrodę środowi-
ska kabaretowego. 
Ponieważ nikt z nas nie miał wtedy 
dzieci, mogliśmy śmiało powiedzieć 
- to nasz najszczęśliwszy dzień w ży-
ciu…. 
(-) Najnowszy program kabaretu nosi 
nazwę „A miało być tak pięknie”. 
Od poprzednich produkcji KMN od-
różnia go to, że jest jeszcze bardziej 
śmieszny, błyskotliwy, wzruszający, 
elokwentny, zaskakujący, fi nezyjny, 
rewelacyjny, miły dla oka, ucha, a na-
wet nosa. Składają się na niego nowe 
skecze, nowe piosenki, nowe rekwi-
zyty i nowe tematy. 
A wiadomo - wszystko co nowe jest 
fajne. 
No, chyba że wybucha nowa wojna. 
Wtedy nie…

Kabarecie występują:

Robert Górski (teksty) 
Przemek Borkowski (teksty)
Mikołaj Cieślak (teksty)
Katarzyna Pakosińska (wdzięk)
Rafał Zbieć (głupie odzywki)
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26 stycznia  około godziny 18:00 
na ulicy Warsztatowej tuż za skrzy-
żowaniem z ul. Broniewskiego na-
gły i silny podmuch wiatru złamał 
potężną gałąź stojącego (celowo 
nie piszemy rosnącego, bo ten etap 
minął już bardzo dawno) tuż przy 
drodze drzewa. Tak niefortunnie, 
że upadła na przejeżdżający akurat 
samochód osobowy pana Zbigniew 
M. (nazwisko i adres w posiadaniu 
redakcji)
Pan Zbigniew M. miał szczęście, 
że jechał dość wolno więc wyszedł 
z wypadku bez większych obra-
żeń. Natomiast jego auto zostało 
poważnie uszkodzone. Rozbita 
przednia szyba, pogięty dach i ka-
roseria. Straty rzędu kilku tysięcy 
złotych. Skromnie licząc. Tak się 
akurat złożyło, że pan Zbigniew 
nie miał wykupionej polisy auto-
casco. Nie musiał, jest demokracja 
i przymusu póki, co nie ma. Powie 
ktoś, sam jest sobie winien, mógł 
wykupić dodatkowe ubezpiecze-
nie, mógł nie jechać akurat w tym 
czasie, mógł jechać inną drogą. 
Dodajmy również od siebie, że 
zamiast jechać autem mógł pójść 
piechotą. Albo jeszcze lepiej sie-
dzieć w domu i czekać aż będzie 
lepsza pogoda. Mógł. To fakt. Tyle, 
że obowiązkiem właściciela drogi 
publicznej jest zadbanie o jej na-

leżyty stan techniczny, choćby na 
poziomie gwarantującym elemen-
tarne bezpieczeństwo. Z drugiej 
jednak strony, wypadki się zda-
rzały, zdarzają i będą się zdarzać. 
Nieszczęścia również. A te ostatnie 
lubią chodzić parami… 
Pan Zbigniew słyszał, że jeśli 
uszkodzenie samochodu jest zawi-
nione przez właściciela drogi, (a tak 
trzeba zakwalifi kować zdarzenie) 
to za szkody odpowiada on właś-
nie. Tyle, że szkodę trzeba udo-
kumentować i udowodnić a przy 
okazji wykazać winę. Najprościej, 
kiedy wezwie się odpowiednie 
służby czyli najlepiej policję, która 
sporządzi na okoliczność protokół. 
Zadzwonił więc pan Zbigniew na 
komendę i zgłosił przypadek oraz 
pilną potrzebę kontaktu funkcjona-
riuszami od ruch drogowego. Tym 
bardziej, że było ciemno, padał 
deszcz ze śniegiem, rzecz się stała 
w miejscu dość niebezpiecznym 
- nawet za dnia przy dobrej wi-
doczności. A potężny konar zagra-
żał bezpieczeństwu innych użyt-
kowników drogi, tarasując ją dość 
skutecznie. O czy przekonywali się 
co chwila następni kierowcy nad-
jeżdżający z kierunku Pruszkowa. 
Dyżurny po upewnieniu się, że na 
szczęście nikt nie zginął, ani że nie 
ma zagrożenia dla życia kierowcy 

ani jego pasażerów poradził, aby 
auto usunąć z drogi… i tyle. 
Skąd o tym wszystkim wiemy? 
Ano stąd, ze zbulwersowany ich 
reakcją i pewną niefrasobliwością 
pan Zbigniew po dobrej godzinie 
oczekiwania i przy okazji ostrze-
gania następnych potencjalnych 
poszkodowanych wykonał te-
lefon do naszej redakcji z proś-
bą o jakąś interwencję. Co jako 
żywo uczyniliśmy. I stał się cud. 
A ponieważ mamy takie czasy, 
że cuda są dobrze widziane już 
po niecałym kwadransie pojawił 
się i patrol Policji i ekipa Straży 
Pożarnej, którzy wspólnymi siła-
mi drogę uczynili przejezdną. Ku 
satysfakcji zgromadzonych przez 
ten czas sporej grupy gapiów. 
Odblokowanie jej wymagało i 
pewnej wiedzy, i użycia specjali-
stycznego sprzętu. Czy stanie się 
następny cud i pan Zbigniew M. 
wyegzekwuje od zarządcy drogi 
ekwiwalent za zniszczone auto nie 
wiemy i na wszelki wypadek upra-
szam, aby na przyszłość raczej nie 
mieszać redaktora naczelnego w 
sprawy, które dotyczą zjawisk 
nadprzyrodzonych lub paranor-
malnych. O cuda pytajcie Państwo 
Pana Premiera lub ew. w swoich 
parafi ach. 

Bolo Skoczylas

W razie gdy dojdzie do wypadku 
komunikacyjnego z naszym 
udziałem powinniśmy zawsze 
zachować zimną krew. Jeżeli 
jesteśmy pewni tego, że do 
wypadku nie doszło z naszej winy, 
przede wszystkim powinniśmy 
zabezpieczyć sobie możliwość 
dochodzenia odszkodowania 
od osób odpowiedzialnych za 
ten wypadek. W przypadku gdy 
doszło do sytuacji podobnej do tej 
opisanej w artykule, powinniśmy 
wezwać na miejsce zdarzenia 
Policję, w celu udokumentowania 
tego zdarzenia. Zgodnie z art. 
14 ust. 1 ustawy o Policji „w 
granicach swych zadań Policja w 
celu rozpoznawania, zapobiegania 
i wykrywania przestępstw i 
wykroczeń wykonuje czynności: 
o p e r a c y j n o - r o z p o z n a w c z e , 
dochodzeniowo-śledcze i 
administracyjno-porządkowe” (Dz. 
U. z 1990r., nr 30, poz. 179). Jeżeli 
zachodzi choćby podejrzenie 
popełnienia przestępstwa 
polegającego na zaniedbaniu 
utrzymaniu przydrożnych drzew 
w należytym stanie (np. art. 
160 § 1 kodeksu karnego – 
narażenie na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia,  lub 
art. 174 § 1 kodeksu karnego 
– sprowadzenie bezpośredniego 

Powyższy artyku ł stanowi prezentację osobistych opinii autora. Autor nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Czytelnika 
informacji zawartych w tym artykule.

Paweł Michewicz
absolwent WPiA UW, 

aplikant radcowski OIRP Warszawa.

niebezpieczeństwa katastrofy 
w ruchu lądowym), Policja ma 
obowiązek dokonać odpowiednich 
czynności, co z reguły sprowadzać 
się będzie do sporządzenia 
protokołu. Protokół z miejsca 
zdarzenia będzie dla nas 
wystarczającym dowodem na to, że 
w ogóle ponieśliśmy szkodę oraz 
że wynikła ona wskutek czyjegoś 
zaniedbania.  Następnie z kopią 
takiego protokołu oraz dowodem 
poniesienia kosztów naprawy 
szkód (faktury VAT) zgłaszamy się 
do podmiotu odpowiedzialnego za 
utrzymanie przydrożnych drzew w 
należytym stanie, którym to będzie 
z reguły jednostka samorządowa 
(gmina, powiat) lub specjalnie 
wyznaczony przez taką jednostkę 
podmiot administrujący terenami 
przydrożnymi. Jeżeli podmiot taki 
nie uzna naszych roszczeń, to 
niestety nie unikniemy w takiej 
sytuacji sądu powszechnego. 
Jednakże mając w ręku protokół 
Policji, z którego jednoznacznie 
wynikać będzie zaniedbanie 
zarządcy  przydrożnych terenów, 
uzyskanie wyroku przyznającego 
nam odszkodowania powinno być 
raczej prostym zadaniem. 

Jak się zachować gdy 
dojdzie do wypadku? 5. lutego redakcja WPR została 

zaproszona na uroczystość prze-
kazania trzech nowych radio-
wozów oraz specjalistycznego 
sprzętu Komendzie Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.
Auta i wyposażenie zostały za-
kupione wspólnie ze środków  
Komendy Stołecznej Policji 
oraz Urzędu Marszałkowskiego 
i jednostek samorządu: Powiatu 
Pruszkowskiego, miasta 
Pruszkowa oraz Gminy Raszyn. 
Uroczyste przekazanie kluczy-
ków do trzech nowiutkich 140 
konnych aut Kia Seed wzięli 
udział przedstawiciele funda-
torów - władz samorządowych: 
Starosta Powiatu Pruszkowskiego 
Elżbieta Smolińska, prezy-
dent Pruszkowa Jan Starzyński 
i wójt gminy Raszyn Janusz 
Rajkowski.  Dwa radiowozy 
pozostaną w Pruszkowie trzeci 
obejmie w posiadanie raszyń-
ski komisariat policji. Aby nowe 
auta i sprzęt sprawiały się nie-
nagannie i co najważniejsze nie 
zawiodły w potrzebie zostały po-
świecone przez księdza dziekana 
Józefa Podstawkę specjalnym 
modelem przenośnego minikro-
pidła  („zgodnego ze standarda-
mi Unijnymi” – jak zapewnił ks. 
Dziekan). Sporym zaintereso-
waniem gości cieszył się sprzęt 
specjalistyczny: laptopy, aparaty 
rejestrujące dźwięk i obraz oraz 

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

profesjonalne lornetki i przenoś-
ny noktowizor, który na miejscu 
został przetestowany wspólnie 
przez władze samorządowe i koś-
cielne.
Komendant Powiatowy nadkomisarz 
Waldemar Peridion nie ukrywał za-
dowolenia i satysfakcji: 

– „Nowy sprzęt z pewnością przy-
czyni się do podniesienia stanu 
bezpieczeństwa w naszym regio-
nie i co niemniej ważne podniesie 
komfort trudnej codziennej pracy 
naszych policjantów”. My myśli-
my podobnie.                             
                                              bs
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TE PSY CZEKAJĄ NA NOWYCH OPIEKUNÓW tel: 507 415 468

Pruszków ul. Helenowska 26, tel: 22 728 42 55, helenowska@chaba.pl
• • • wkrótce otwarcie działu wedkarskiego • • •

SKLEP  AKWARYSTYCZNO-ZOOLOGICZNY

www.chaba.pl

AKCESORIA: 
smycze, obroże, miski, legowiska, 
kuwety, zabawki, zgrzebła, obcinac-
ze do pazurów, łańcuchy do bud, 
kagańce (materiałowe, skórzane, 
metalowe, treningowe) majtki na 
cieczkę, ubranka  i wiele innych...
POKARMY: 
(suchy, puszki) przysmaki, wita-
miny dla: kotów, psów, gryzoni, 
ptaków, gadów
ŚRODKI HIGIENY
szampony, odżywki, dezodoranty, 
środki insektobójcze, środki 
odkażające, pasty do zębów i 
wiele innych...
DZIAŁ AKWARYSTYCZNY
duży wybór ryb, roś l in akwario-
wych i oczek wodnych, pokarmy 
i preparaty akwarystyczne 
renomowanych firm...,

R E K L AMA

Enia-duża, młoda suka po 
operacji łapki

Owczarkowaty pies - dużyMiła, młoda, mała sunia
Sunia, miła, spokojna w wieku 
średnim. Doskonała dla starszej 

osoby

Miły, młody mix amstaffa 
– po operacji łapki

 Wiele z nich codziennie ulega 
wypadkom na drogach, inne tra-
fi ają do schronisk, gdzie zestreso-
wane i schorowane przedwcześ-
nie umierają lub są uśmiercane z 
powodu przepełnienia schronisk.

  A przecież to nie zwierzęta są 
winne, że się narodziły. To my 
nie kontrolujemy ich przyrostu 
naturalnego. W Polsce już po raz 
szósty Stowarzyszenie Obrońców 
Zwierząt „Arka” organizuje  
Ogólnopolski Dzień Sterylizacji 
Zwierząt, w którym zwierzęta pod-
dawane są zabiegowi po preferen-
cyjnych cenach. Biorą w nim udział 
kliniki weterynaryjne na terenie ca-
łego kraju.

Względy zdrowotne 
  Kastracja samca zapobiega nowo-
tworom, powstaniu przepuklin oraz 
schorzeniom prostaty. Sterylizacja 
samicy zapobiega występowaniu 
ciąż urojonych oraz wielu groźnych 
chorób takich jak  ropomacicze, no-
wotwory narządów rodnych, nowo-
twory sutków.

 Lepsze zachowanie zwierzaka

Wykastrowany samiec - staje się 

Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt
Niemal każdy kocha małe, przeurocze pieski i kotki. Ale wiele osób przestaje się nimi interesować, kiedy dorosną. 
W rezultacie tysiące zwierząt w różnym wieku pozbawionych opieki, wycieńczonych z głodu, zastraszonych, cho-
rych, przemarzniętych, po prostu niechcianych - błąkają się po naszym kraju.

mniej pobudliwy i agresywny, nie 
stacza walk z rywalami, nie poszu-
kuje samicy, nie oddala się od domu  
i nie naraża się na potrącenie lub 
śmierć pod kołami samochodu. Pies 
taki jest więc lepszym stróżem Two-
jego domostwa. Zabieg przeprowa-
dzony u kocurów eliminuje nawyk 
znaczenia moczem o intensywnym 
zapachu pomieszczeń, w których 
przebywa.

Niewysterylizowana suka - w okre-
sie cieczki, która trwa około trzech 
tygodni, zostawia krwawe ślady w 
całym mieszkaniu, jest natarczywa, 
niespokojna, skłonna do ucieczek. 
Jej zapach wabi samce, które szukają 
jej towarzystwa i przybywają stada-
mi nawet z odległych miejsc, by pod 
domem suki znaczyć teren i wyć.

Niewysterylizowana kotka - 
to przeraźliwe miauczenie trwające 
kilka dni i powtarzające się po tygo-
dniu przerwy, przywoływanie sam-
ców, które znaczą teren nieprzyjem-
nym zapachem wokół miejsca, gdzie 
mieszka nawołująca kot

Każda suczka powinna mieć raz w 
życiu szczenięta – dla zdrowia

Nie ma ŻADNYCH medycznych 
powodów, dla których suczka musia-
łaby raz w życiu być pokryta. Ciąża 
nie zapobiegnie ani hormonozależ-
nym chorobom nowotworowym, ani 
ropomaciczu, ani ciążom urojonym. 
Te ostatnie po jednokrotnym odcho-
waniu szczeniąt mogą się wręcz na-
silić!

Nie wysterylizuję suczki, bo tak 
fajnie jest mieć szczeniaki...

Chcesz zaspokoić swój własny in-
stynkt macierzyński? Zapraszam 
do najbliższego schroniska. Tam na 
pewno są szczeniaczki, które wy-
magają troskliwej i czułej opieki! 
Przyda się każda para rąk do pomoc

Nie mogę pozbawić swojej suczki 
radości macierzyństwa

Większość z nas jest bardzo emocjo-
nalnie związana ze swoimi pupila-
mi. I przez to błędnie przypisujemy 
psom ludzkie uczucia. Zapomina-
my, że pies to zwierzę, które kie-
ruje się w życiu instynktem, a nie 
uczuciami! To nie uczucia macie-
rzyńskie pchają ja do rozrodu. To 
czysto biologiczny instynkt!
Bo cóż to za uczucia macierzyń-
skie, które każą matce odrzucać, 

czy nawet zabijać słabe i chore 
dzieci? Człowiek swoje dziecko 
będzie chciał za wszelką cenę rato-
wać. Suczka słabe i chore szczenię 
odrzuci, nie będzie go karmić, ska-
że je na śmierć.

Nie chcę pozbawiać swojego psa 
uciech seksualnych. Będzie cier-
piał, wiedząc, że już nie może...

Psy nie „uprawiają seksu” dla przy-
jemności! Kopulują w jednym jedy-
nym celu – żeby mieć potomstwo. 
Kastrując psa pozbawiamy go in-
stynktu płciowego, a więc i chęci 
kopulacji. Wykastrowany samiec  
NIE ODCZUWA POTRZEBY 
KRYCIA. Suczki w rui niewiele go 
obchodzą.  Podobnie suczki – kie-
dy są wysterylizowane, to zacho-
wują się tak samo, jak wtedy, gdy 
nie mają cieczki - ani im w głowie 
„seks”! Kiedy samiec, albo samica 
nie odczuwają instynktu (bo nie mają 
cieczki, nie czują suki w rui, bądź są 
wykastrowane/wysterylizowane), to 
w nosie maja „seksualne uciechy”. 
Wolą poganiać za patykiem, to dla 
nich większa radość.

Po kastracji mój pies stanie się le-
niwy i bez charakteru
Kastracja spowoduje zmniejszenie 
jedynie agresji dominacyjnej sam-
ca. Nie wpłynie na instynkt obro-
ny, czy pilnowania posesji. Wręcz 
przeciwnie. Jeśli mamy psa – stró-
ża, to po kastracji będzie on nawet 

lepiej wykonywał swoje zadanie. 
Bo kiedy pies wyczuje sukę w rui, 
to ani mu w głowie stróżowanie te-
renu, przy pierwszej nadarzającej się 
okazji ucieknie, żeby zaspokoić po-
pęd. Pamiętaj też, że złodzieje czę-
sto podrzucają na pilnowany przez 
samca teren sukę w rui. I kiedy pies 
zajmuje się atrakcyjną samicą, oni 
spokojnie i bez pośpiechu okradają 
Twoje mieszkanie. Na wykastrowa-
nego psa taka sztuczka nie podziała.

Mój pies jest wyjątkowy. Chcę 
mieć po nim potomstwo - znów 
zapraszam do schroniska. Pełno tam 
„wyjątkowych”, „jedynych w swo-
im rodzaju” piesków... Bo przecież 
KAŻDY pies jest wyjątkowy!

Moje kocięta/szczeniaki są takie roz-
koszne... łatwo znajdę dla nich dom. 
 - smutna prawda jest taka, że cho-
ciaż małe zwierzaki są urocze, to 
nie wystarcza dla nich życzliwych i 
odpowiedzialnych domów. Siedem z 
każdych dziesięciu psów/kotów tra-
fi ających do schroniska jest uśmier-
cana. Połowa wszystkich, urodzo-
nych każdego roku psów i kotów 
umiera w schroniskach, laborato-
riach i na ulicach

Tysiące zwierząt niechcianych, 
nowonarodzonych, corocznie pod-
dawanych jest eutanazji, wyrzu-
canych w workach, kartonach do 
śmietników, w lesie, czy też huma-
nitarnie przynoszone są do schro-
nisk. Prawda jest taka, że zwie-
rząt rodzi się kilkakrotnie więcej 
niż jest osób chętnych na nie, kto 
zaopiekuje się nimi? Już od mo-
mentu urodzenia, skazane są na 
przedwczesną śmierć, chrońmy je 
przed takim losem. Przyjście na 
świat potomstwa, po naszym pu-
pilu, nie zdejmuje z nas odpowie-
dzialności moralnej za ich los jak i 
za los kolejnego potomstwa, po ich  
potomstwie - czy potrafi my wziąć 
na siebie tak daleko idącą odpo-
wiedzialność?
Wybierzmy humanitarne rozwią-
zanie - kastrację swojego czworo-
nożnego przyjaciela.
Spis klinik biorących udział w akcji 
znajdziecie Państwo na stronie:    
                       http://arka.strefa.pl



strona 15WPR 30      Luty 2008 R E K L A M A  I  O G ŁO S Z E N I A 

Jesteśmy prężnie rozwijającą się ogólnopolską siecią dystrybucyjną wchodzącą w 
skład dużej fi rmy notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  Misją 
naszej fi rmy jest stworzenie profesjonalnej sieci dystrybucji, która w pełni zaspokoi 
potrzeby klienta. Wychodzimy z założenia, że ludzie to podstawa. Więcej informacji 
o fi rmie można znaleźć na stronie www.bos.com.pl .W związku z dynamicznym 
rozwojem fi rmy stale tworzymy nowe miejsca pracy. Obecnie do Oddziału w Błoniu 
poszukujemy osób na stanowisko:

KIEROWCA kat. C
Zadaniem osób zatrudnionych będzie dystrybucja zamówień klientów na terenie 

województwa mazowieckiego.

Nasze oczekiwania: prawo jazdy kat. C,  mile widziana karta kierowcy.

Wynagrodzenie roczne brutto: od 36 000 do  43 600 zł

MAGAZYNIER
Zadaniem osób zatrudnionych będzie kompletowanie towarów (branża spożywcza) 

zgodnie z zamówieniami klientów.

Nasze oczekiwania: dyspozycyjność (praca na 3 zmiany w godzinach 6.00-14.00; 
14.00-22.00; 22.00-6.00; zmianowość rozpoczyna się w niedzielę o 22.00 a kończy 

się w sobotę o 6.00), uczciwość

Wynagrodzenie roczne brutto: od 24 000 do 37 200 zł.

Oferujemy: stałą pracę w stabilnej fi rmie – zatrudnienie bezpośrednio u 
pracodawcy, zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (na cały etat) terminowe 

płatności, pełne ubezpieczenie oraz płatny urlop, pracę z zachowaniem norm czasu 

pracy  w przypadku kierowców-telefon służbowy, nowoczesny tabor

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:

praca@bos.com.pl

lub zgłoszenie się osobiście do Oddziału ABCentrum w Błoniu, Kopytów 
44 H Prologis Park, Brama B, Budynek nr 8, tel: 516-011-146, 516-011-145

W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska i miejscowości.

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji we 

wszystkich spółkach wchodzących w skład Emperia Holding S.A.(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

Ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz.883)”

Mamy dla Ciebie pracę!

Poszukujemy kandydatów na
stanowisko:

DORADCA RATALNY
(Piastów - CH Tesco)

Wymagane dowiadczenie w pracy 

z klientem i gotowość do pracy zmianowej. 

Oferujemy umowę o pracę, profesjonalne 

szkolenia, interesującą ścieżkę rozwoju

zawodowego.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres

rekrutacja@eurobank.pl

- temat: WPR/Raty/Piastów

Zatrudni:

magazynierów z uprawnieniami

miejsce pracy:

magazyn Raszyn / Młochów

Zgłoszenia z dopiskiem

„Magazynier Raszyn lub Młochów”

prosimy kierować na adres:

Radosław.gorzynski@pl.hellmann.net

tel: 0601 660 968

Jesteś zagoniony nie masz czasu i głowy…

ZACZEKAJ!!!
Zadzwoń, załatwię za Ciebie prawie każdą sprawę!
tel: 0-22 759 86 10 – po 18:00 kom: 0- 668 523 506

Sztuka dla Malucha od A do Z. 
Zajęcia dla dzieci od 5. do 6-go roku. 

Również dla Seniorów. 
Rysowanie, malowanie, lepienie, dekorowanie 

Zapisy na drugi semestr, 
Zajecia w I połowie dnia 

tel: 501 008 777

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 przedmiótw 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

OGŁOSZENIA W WPR
Praca | Nieruchomości | Auto-Moto | Nauka | Różne

Skutecznie docieramy do 20.000 osób w Twojej okolicy!

Chcesz zamieścić ogłoszenie drobne w WPR?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

Milena Sołtysiak

Tel: 0 790 605 470

ogloszenia@gazetawpr.pl

lub przyjdź do wybranego punktu

Biura ogłoszeń WPR

Pruszków:

Biuro ogłoszeń WPR i Radia Bogoria
ul. Kościuszki 52 (wejście od ul. Sobieskiego)

Piastów:
CH Tesco (Pasaż)

Autoryzowany Przedstawiciel Cyfrowego Polsatu
Al. Tysiąclecia 7

tel: 0 790 605 470

w w w.techar ts.pl



„SPOŁEM” „SPOŁEM” 
PSS PRUSZKÓWPSS PRUSZKÓW

sklepy z charakterem...

PRUSZKÓW
Dz. 01  ul. Kościuszki 52
Nr  42   ul. Wojska Polskiego 31
Nr  47   ul. Kraszewskiego 43
Nr  51   ul. Kraszewskiego 1
Nr  68   ul. Trojdena 3
Nr  70   ul. Niepodległości 8
Nr  73   ul. Niepodległości 14
Nr  77   ul. Chopina 66
Nr 104  ul. Berenta 18

PODKOWA LEŚNA
Nr  113  ul.  1-go Maja 14
BRWINÓW
Nr 106  ul.  Kościuszki 1E
Nr 136  ul.  Kościuszki 1E
PIASTÓW
Nr  143  ul.  Sienkiewicza 62
Nr  151  ul.  Lwowska 16

od 100 lat łączymy tradycję z nowoczesnością
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  Z głębokim smutkiem po-
twierdzam wiadomość, któ-
rą już Państwo niewątpliwie 
znają, ze w dniu 5 lutego po 
wyjątkowo krótkiej w tym 
roku, ale jak zawsze zacie-
kłej walce Post znowu wygrał 
z Karnawałem. Przeważnie 
potrzebował do tego przynaj-
mniej dwóch miesięcy. Teraz 
wystarczyło miesiąc z nie-
wielkim haczykiem, aby było 
po wszystkim. Może nie bez 
znaczenia było to, że gdzieś 
w połowie walki Karnawał 
został wytracony z uderzenia 
na skutek zarządzonej przez 
Pana Prezydenta Żałoby 
Narodowej z wytrzymaniem 
której największy kłopot 
miało najbliższe otoczenie 
Pana Prezydenta i wznowiło 
igrzyska polityczne mocno 
przed czasem. Więc Post po-
szedł za ciosem sekundantowi 
Karnawału nie pozostało nic 
innego jak właśnie 5. lutego 
rzucić ręcznik na ring i pod-
dać zawodnika. Dzień później 
już wszyscy Karnawałowi ki-
bicujący sypali głowy popio-
łem.
  Niby wszyscy się tego spo-
dziewali, bo co roku taki sce-
nariusz z grubsza się powta-
rza, ale także co roku każdy 
liczy na to, że wreszcie może 
zrobi się ciekawiej i choć 
raz Karnawał odniesie zwy-
cięstwo. Tak jak z bitwą pod 
Grunwaldem. Powszechnie 
wiadomo, ze 588 lat temu, 
14. lipca król Władysław 
Jagiełło zwyciężył wra-
żych Krzyżaków z Wielkim 
Mistrzem Ulrichem von 
Jungingenem na czele. I że 
corocznie na tychże warmiń-
skich polach Krzyżacy prze-
grywają, ale chodzą słuchy, 
że już za dwa lata ma się to 
zmienić. Bowiem rajcy kró-
lewskiego miasta Krakowa, 
osobliwie za sprawą radnych 
reprezentujących chwilo-
wo opozycyjną partię Prawo 
i Sprawiedliwość chcą aby 
sześćsetlecie bitwy obcho-
dzić nie pod Grunwaldem, ale 
właśnie w Krakowie. Bo tam 
właśnie przecież była siedziba 
aktualnie urzędującego króla. 
Skoro więc będzie zmienio-
ne miejsce bitwy, to może 

także w geście dobrej woli 
pod adresem bratniego na-
rodu niemieckiego, choć raz 
Krzyżacy zwycięstwo odnio-
są. Raz na sześćset lat może-
my im na to pozwolić. Choć i 
tego razu szkoda. I smutno się 
robi. Ja to w Wielkim zwycię-
skim Poście.
  A skoro już przy zwycię-
skich bitwach jesteśmy, to 
Grunwald był prawie sześć-
set lat temu i szczegóły mało 
kto pamięta. Ale na przykład 
słynna Bitwa Warszawska, 
kiedy to zgodnie z ułańską żu-
rawiejką: lance do boju szable 
w dłoń bolszewika goń, goń, 
goń, tegoż bolszewika pogo-
niliśmy, też okazało się też 
okazało się , że myliliśmy się 
co do faktycznego zwycięscy. 
No, może nie tego najważ-
niejszego, bo na razie Viktorii 
Marszałka Piłsudskiego i woj-
ska polskiego nikt nie kwe-
stionuje, ale całkiem niedaw-
no wyszła na jaw kluczowa 
rola Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego a zwłasz-
cza jej szefa Bogdana 
Świączkowskiego. Dopiero 
teraz, po latach zostało to do-
cenione osiemnastotysięczną 
nagrodą dla wymienionego z 
okazji kolejnej rocznicy tejże 
Bitwy. Cóż, lepiej późno niż 
wcale…
  Ktoś z Czytelników może 
powiedzieć: śmieszne. A ja 
mówię: smutne. Bardzo smut-
ne. Bo wprawdzie były już 
szef ABW, ksywa „Godzilla” 
tę nagrodę przyjął.
  Tak więc mamy Post. Wielki 
Post. Czterdzieści dni smutku, 
umartwiania. Zabaw  hucznych 
nie urządzaj, jak każe Kościół 
Święty Matka Nasza. Dlatego 
pewnie nawet Pan Prezydent 
po ostatnim spotkaniu przed 
wyjazdem do Moskwy przez 

Pana Premiera z nimże właś-
nie się spotkało ostatniej więc 
chwili rozrywki, jak donoszą 
z kół zbliżonych do Sejmu, 
oddał się absolutnie czyn-
nościom smutnym. Zajął się 
mianowicie pisaniem listów 
kondolencyjnych. To do Pana 
Prezydenta USA „ w związ-
ku z tragicznymi w skutkach 
tornadami, które wystąpi-
ły w południowych stanach 
USA”. To do Prezydenta 
Egiptu „w związku z tragicz-
nym w skutkach karambo-
lem pod Kairem”. To do Jego 
Ekscelencji Czcigodnego 
Baliwa Fra’ Giacomo dal-
la Torre del Tempio di 
Sanguinetto, Luogotenente 
Ad Interim Zakonu 
Maltańskiego, w związku ze 
śmiercią Wielkiego Mistrza 
Zakonu Maltańskiego Jego 
Najjaśniejszej Wysokości Fra’ 
Andrew Willoughby Niniana 
Bertie. To do prezydenta 
Turcji “w związku z eksplo-
zją w Stambule”. To do pre-
zydenta Boliwii w związku z 
tragiczną  w skutkach powo-
dzią na terytorium Boliwii.
Takie meldunki z prac Pana 
Prezydenta otrzymują parla-
mentarzyści w swoich e-ma-
ilowych skrzynkach. Podaję 
za „Gazetą Wyborczą”. Sam 
bym nie wymyślił, mimo że 
nadtytuł moich felietonów 
brzmi „Widziane z Tworek”. 
Bo Pan Henio, mój Tworkowy 
mentor, na którego opinię tak 
często się powołuję, gdy go 
na ulubionej ławeczce spot-
kałem na moje smutne wes-
tchnienie: „Ech…” odpowie-
dział po prostu : „ I mnie Pan 
to mówi…”
 Jest jednak nadzieja. Za 
czterdzieści dni pewnie zrobi 
się weselej. Byle do wiosny.

VIVA
LAS VEGAS

   Spore kontrowersje wśród raj-
ców miasta Pruszkowa wywołał 
projekt utworzenia w naszym 
mieście Salonu Gier Losowych 
czyli nazywając rzecz prościej 
i mniej eufemistycznie - kasyna 
gier hazardowych. Jedni z rad-
nych w imię pluralizmu i swo-
body gospodarczej byli „za”, 
drudzy, reprezentujący przeko-
nania bardziej konserwatywne na 
odwrót – byli „przeciw”. Kilku 
radnych poglądów jak zwykle nie 
miało żadnych, więc na wszelki 
wypadek wstrzymało się od gło-
su. Nikt im w przyszłości nie za-
rzuci, że popierali być może nie 
do końca słuszną ideę, ani też, że 
zdecydowanie stawiali swoje veto 
pięknej i słusznej idei wolności 
gospodarczej i pewnego, nie bój-
my się nazwać rzeczy po imieniu, 
liberalizmu poglądów i ideologii. 
Ich godna, przemyślana i co naj-
ważniejsze obywatelska postawa 
powinna być wzorem zachowania 
dla większości naszych wybrań-
ców i reprezentantów w decyzyj-
nych forach wszelkich szczebli 
samorządu.
   Całą rzecz wywołał pewien war-
szawski przedsiębiorca Jacek G., 
który postanowił utworzyć sieć 
lokali gier niekoniecznie zręcz-
nościowych. Z propozycją lokali-
zacji salonów zwrócił się do urzę-
dów kilkunastu miast w Polsce, 
w tym i naszego Pruszkowa. 
Bo dlaczego niby Pruszków ma 
być gorszy od  Wrocławia czy 
Ciechanowa? Ze swojej strony 
dodajemy, że na pewno nie gor-
szy a wręcz zdecydowanie lepszy. 
Bo, to i pewna tradycja przema-
wia za nami i szeroko znana w 
świecie otwartość i przychylność 
dla przedsiębiorczości i przedsię-
biorców. Każdy, kto wejdzie na 
stronę miasta może przeczytać: 
„Najważniejszym atutem 
Pruszkowa jest życzliwość spo-
łeczności lokalnej oraz gwaran-
cja pomocy ze strony samorządu 
terytorialnego przy realizacji 
przedsięwzięć gospodarczych i 
obraniu najkrótszej drogi przy re-
alizacji niezbędnych procedur, co 
pozwala zaoszczędzić inwestorom 
to, co najcenniejsze - czas. Warto 
sprawdzić to, że Pruszków jest 
miastem udanych inwestycji!”
  Więc pan Jacek, który jak każ-
dy przedsiębiorca ceni swój czas 
i co nie bez znaczenia „mając 
gwarancję pomocy samorządu” 
postanowił zlokalizować swój 
salon w naszym mieście. Bo jak 
wiadomo najważniejszy jest czas. 
A czas to pieniądz. Na pierwszą 
lokalizację zgody pan Jacek nie 
uzyskał z tego powodu, że lokal 

położony był zbyt blisko kościo-
ła. (!) Argument nie wydaje mi 
się zbyt mocny. Bo niby dlacze-
go? Czyżby tłumy wiernych za-
miast na mszę udawałyby się do 
przybytku pokus i zamiast kłaść 
na tacę, przeznaczyliby swoje 
pieniądze na gry hazardowe i do-
czesne przyjemności? Na wszelki 
wypadek zostawię swoje rozwa-
żania na kiedy indziej…
  Kiedy nie wyszło koło kościoła 
wybór padł na lokal w budynku 
na rogu B. Prusa i M. Zimińskiej. 
Lokalizacja znakomita. Jeszcze 
centrum a już troszkę za.  Z jed-
nej strony park i staw (na wypa-
dek gdyby ktoś zgrał się do cna i 
postanowił utopić) z drugiej duży 
i na ogół świecący pustkami par-
king przy supermarkecie. Gdyby 
ktoś trafi ł pulę i postanowił nie-
zwłocznie nabyć drogą kupna ja-
kiś pojazd. Ale nie ma  róży bez 
kolców. Budynek jest zamieszka-
ły. A mieszkańcy, którzy nabyli za 
niebagatelne kwoty swoje aparta-
menty nie za bardzo mają ochotę 
na towarzystwo, które będzie od-
dawać się hazardowi. I zaprotesto-
wali. Na nic zdały się zapewnie-
nia pana Jacka, straży miejskiej i 
„dyżurnych” radnych, że sąsiedz-
two takiego przybytku nie pogor-
szy ich komfortu zamieszkania w 
tym miejscu, ba zwiększy jeszcze 
wartość lokali a już na pewno bę-
dzie miało wpływ na podniesie-
nie poziomu  życia kulturalnego 
i doznań estetycznych. Uparcie 
nie chcieli uwierzyć i obstawa-
li przy swoich irracjonalnych i z 
góry powziętych stanowiskach. A 
kiedy rada miasta pojęła uchwałę 
o wyrażeniu zgody na lokalizację 
Salonu odwołali się od jej wyro-
ku i próbowali skłonić radnych 
do zmiany decyzji i tym samym 
stwierdzenia, że jej decyzja była 
podjęta nie do końca rozważnie. 
No, bo jak by to wyglądało? Rada 
Miasta sama dyskredytuje swoje 
uchwały?
Radni wydają negatywną opinię o 
swoich decyzjach? 
W końcu Pan Przewodniczący za-
dał fundamentalne pytanie:
- Kto z Państwa Radnych jest za/
przeciw itd… 
Głosy policzono i zaprotokoło-
wano.
Wyszło jak wyszło: 
11 za, 8 przeciw, 3 osoby udawa-
ły, że nie wiedzą o co chodzi.
Rezultat?
Będzie Las Vegas w Pruszkowie!

PS.
To prawdziwe Las Vegas też po-
wstało z kaprysu. 
Tyle, że na pustyni... Nevada.
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KOMU PRZESZKADZAŁY DRZEWA Z ULICY PRUSA?
   Kilka dni temu redakcja WPR otrzymała mail następującej treści:

„Proponuję redakcji zainteresowanie się następującym problemem. Kto wydal pozwolenie 
na wycięcie ponad 20-u starych drzew przy ulicy B. Prusa na odcinku naprzeciw dawnego 
Porcelitu? Jakie zdanie ma w tej sprawie Wydział Ochrony Środowiska w Pruszkowie? 
Ci urzędnicy są opłacani z naszych podatków, co zrobili, aby tej rzezi (bo tak to należy 
nazwać) zapobiec? A może to był ich pomysł? Myślę, że należy tą sprawę jak najszybciej 
wyjaśnić - wyciętych drzew już się nie uratuje, ale należy przykładnie ukarać osoby odpo-
wiedzialne za ten czyn, aby w przyszłości podobne zdarzenia nie miały miejsca. Anna.”

Na wizualizacji same młode drzewa... Stare rosły w miejscach, gdzie parkują eleganckie samochody

Widok na ul. B.Prusa od strony ul Ceramicznej

... i od strony Al. Armii Krajowej

4 1  T Y S .  G R Z Y W N Y 
Z A  Ś C I Ę C I E  D R Z E W A 

N A  P O D W Ó R K U
Pani Wanda B. z Legnicy została ukarana i ma zapłacić 
41 tysiące złotych za wycięcie na swojej posesji 20. metro-
wej sosny. Uważa, że kara jest niewspółmierna do przewi-
nienia. Od ponad roku czeka na decyzję Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie.

Niech ponizszy tekst posłuży za przykład, 
że z wycinką drzew żartów nie ma: 

 Aby sprawdzić stan faktyczny 
pojechaliśmy na miejsce. Oka-
zuje się, że wyciętych drzew jest 
o wiele więcej niż wynikałoby z 
listu! Nie 20 a równo 40!!! Po-
liczyliśmy pnie. Drzewa zostały 
wycięte nie tylko przy płocie 
byłej fabryki Porcelitu, gdzie 
powstaje osiedle „Przy Pałacu”, 
ale również te rosnące kilka me-
trów dalej na trawniku przy uli-
cy Prusa.. Niektóre pnie mają w 
obwodzie ponad metr. Można 
to łatwo sprawdzić, kikuty pni 
jeszcze nie zostały usunięte…
  
   Komu przeszkadzały kilku-
dziesięcioletnie drzewa? W imię 
jakich wyższych racji wydano 
zezwolenie na ich wycinkę? Na 
czyj wniosek zostało wydane 
zezwolenie? Iwestora? Właści-
ciela ulicy? Nawiasem mówiąc, 
jedną przecznicę dalej czyli na 
ul. Wojska Polskiego przy skle-
pie „Supersamu” podobne drze-
wa zabezpieczono słomianymi 
matami, aby uchronić je przed 
okaleczeniem przez koparki 
pracujące przy wymianie rur ka-
nalizacyjnych. Dlaczego o jed-
ne można zadbać, a inne trzeba 
było wyciąć? Czy dlatego, że te 
pierwsze mają szczęście rosnąć 
przy drodze wojewódzkiej i bar-
dziej je widać a te drugie przy 
lokalnej, gdzie ruch jest dużo 
mniejszy i nie rzucają się tak w 
oczy?   Dlaczego przez kilka-
dziesiąt lat nie przeszkadzały ani 
właścicielom drogi, ani miesz-
kańcom spółdzielczego bloku, 

a nagle zaczęły przeszkadzać? 
A może po prostu zasłaniały by 
widok z okien przyszłym loka-
torom powstającego apartamen-
towca?
Zakładam, że drzewa nie zagra-
żały „bezpieczeństwu ludzi lub 
mienia” ani „bezpieczeństwu ru-
chu drogowego oraz kolejowego 
albo bezpieczeństwu żeglugi” 
jak stanowi ustawa o ochronie 
przyrody. Od biedy można by 
przyjąć, że kilka ze zlikwidowa-
nych drzew było spróchniałych 
i stanowić mogły jakieś niebez-
pieczeństwo. Reszta na pewno 
nie.

  Spróbowaliśmy rzecz wyjaś-
nić u źródła, czyli w Wydziale 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie.
   I oto, co nam na ten temat po-
wiedziano:
 Na nasz wniosek (wydziału) 
została przeprowadzona inwen-
taryzacja określająca ilość, ro-
dzaj, stan i rozmiary drzew na 
całym terenie inwestycji. Pracę 
wykonała fi rma specjalizująca 
się w tego typu pracach. Wycię-
te drzewa to w znakomitej więk-
szości topole i kilka akacji czyli 
gatunki mniej cenne. Wycinka 
została przeprowadzona zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
na wniosek właściciela drogi 
czyli Starostwa Powiatowego. 
Generalnie związana jest z dwo-
ma sprawami. Z powstającym 
osiedlem mieszkaniowym oraz 
z zapewnieniem bezpieczeń-

stwa przeciwpożarowego. Aby 
uzyskać pozwolenie na budowę 
inwestor musi spełnić pewne 
warunki np. zapewnić określoną 
normą ilość miejsc parkingo-
wych dla każdego lokalu miesz-
kalnego. I te miejsca ujęte są w 
projektach i planach. Jeśli plany 
są przyjęte i zatwierdzone (a tak 
jest w tym przypadku) a drzewa 
stanowiły przeszkodę w ich rea-
lizacji zgoda na wycięcie drzew 
musi być wydana niejako obli-
gatoryjnie. Drugim argumentem 
jest fakt, że w planach osiedla 
jest zatwierdzona tzw. droga po-
żarowa, zapewniająca swobodny 
dojazd do budynków. Zlokalizo-
wana jest akurat w tym miejscu 
i drzewa stanowiły pewną prze-
szkodę w jej realizacji. Inwestor 
zobowiązał się do dokonania 
nasadzeń zielenią wysoką, w ta-
kich miejscach, które nie będą 
przeszkadzać komunikacji na 
wypadek pożaru. (Na zaprezen-
towanym nam planie to odcinek 
ulicy B. Prusa od ul. Ceramicz-
nej do drogi pożarowej) 
  
   Kiedy wracałem z Urzędu mu-
siałem zatrzymać się na świat-
łach przy skrzyżowaniu Prusa 
z Al. Armii Krajowej. Stoi tam 
wielka plansza, obrazująca bu-
dynek „Przy Pałacu” w pełnej 
krasie i całej okazałości. Kiedy 
na nią odruchowo spojrzałem 
wszystko stało się jasne. Zauwa-
żyłem, że przed budynkiem nie 
ma ani jednego starego drzewa... 
Same młode...

Bolo Skoczylas - Do naszego Urzędu wpłynęło zawiadomienie o nielegal-
nym wycięciu drzewa na posesji pani Wandy B.  Przeprowa-
dzone postępowanie wyjaśniające potwierdziło, że kobieta 
nie miała zezwolenia na wycinkę sosny wejmutki – wyjaśnia 
dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzę-
dzie Miasta Legnicy. Urzędnicy, którzy nałożyli na kobie-
tę drakońską karę nie mają wątpliwości, że postąpili słusz-
nie. Wysokość kary zależy od gatunku drzewa oraz średnicy 
pnia. Kara została naliczona zgodnie z istniejącymi przepisa-
mi. - Nie mogliśmy postąpić inaczej – dodaje pani dyrektor.
  - Drzewo  wycięłam,  bo było stare i spróchniałe, zagrażało życiu ludzi 
i bezpieczeństwu domu - argumentuje swoją decyzję Pani Wanda. 
  Sprawa ciągnie się od 2005 roku. Pani Wanda odwołała się 
kolejno do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego. Obie instytucje orze-
kły jednak, że urzędnicy postąpili zgodnie z przepisami. 
Pani Wanda nie zgadza się z ich decyzją i przekazała zaża-
lenie do  do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warsza-
wie a także do Rzecznika Praw Obywatelskich i premiera. 
   Jak dotąd odpowiedzi brak... 
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Budynek przy ul. Drzymały 30 
jest własnością powiatu prusz-
kowskiego i od 1999 r., tj. od 
momentu utworzenia powiatu 
tutaj właśnie znajduje się staro-
stwo powiatowe. Dla wygody in-
teresantów oraz lepszej realizacji 
przez powiat jego zadań zdecy-
dowano o wybudowaniu w tym 
miejscu nowego budynku. W 
grudniu 2007 r. urzędnicy staro-
stwa przenieśli się do wynajmo-
wanego locum przy ul. Staszica 
1, ustępując tym samym miejsca 
ekipom budowlanym. 
Budowa budynku przy ul. 
Drzymały 30 w Pruszkowie 
została zakończona w 1959 
r. Budynek posiada trzy kon-
dygnacje (parter oraz pierw-
sze i drugie piętro), a jego po-
wierzchnia wynosi 1134 m2. 
W 1999 r. dwie kondygna-
cje budynku (parter i pierw-
sze piętro) zostały przezna-
czone na siedzibę Starostwa 
Powiatu Pruszkowskiego. Na 
ostatniej kondygnacji pozo-
stała siedziba Zespołu Tańca 
Ludowego „Pruszkowiacy”.

Budynek nie był przysto-
sowany do funkcji jaką 

miał spełniać

Adaptacja budynku do mi-
nimalnych potrzeb urzę-
du stała się koniecznością. 
Zaadaptowano korytarz na 
parterze do pełnienia funk-
cji biura paszportowego oraz 
kancelarii. W budynku przy 
ul. Drzymały mieściła się tyl-
ko część wydziałów urzędu.

Po załatwieniu kwestii procedu-
ralnych, radni uchwalili budżet 
Powiatu Pruszkowskiego na rok 
2008. 
Wraz z przedstawionym wcześ-
niej projektem budżetu, radni 
uwzględnili także kilka zgłoszo-
nych podczas sesji autopoprawek. 
Jedna z nich dotyczyła przekaza-
nia przez powiat kwoty 100 tys. 
zł. Szpitalowi Kolejowemu w 
Pruszkowie na zakup instalacji 
do produkcji tlenu medycznego. 
Starosta Elżbieta Smolińska w 
uzasadnieniu tej autopoprawki 
powiedziała, że Szpital Kolejowy 
nie jest wprawdzie szpitalem 
powiatowym, lecz podlega mar-
szałkowi województwa, ale bez-
pieczeństwo zdrowotne miesz-
kańców jest tu priorytetowe, a 
zakup wspomnianych urządzeń 
bardzo to bezpieczeństwo zwięk-
szy. Radny Krzysztof Rymuza, 
będący jednocześnie dyrekto-
rem Szpitala Kolejowego w 
sprawie budżetu powiatu prusz-
kowskiego nie głosował „za”. 

Razem z budżetem uchwalo-
no też wieloletni plan inwe-
stycyjny na lata 2008-2010. 
Ponadto rada podjęła uchwałę 
w sprawie wprowadzenia zmian 
w Regulaminie Organizacyjnym 
Starostwa Powiatowego w 
Pruszkowie. Większością głosów 
zdecydowano też, że Hanna Kuran 
– dotychczas pełniąca społecznie 
funkcję członka zarządu powiatu, 
będzie wykonywać swoją pracę 
jako etatowy członek zarządu. 
Rada podjęła także decyzję 
w sprawie ustalenia organi-
zacji oraz szczegółowych za-
sad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodku wsparcia w 
Czubinie i w ośrodku wspar-
cia „Na Górce” w Brwinowie.
Radni przyjęli sprawozdanie z dzia-
łalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Powiatu Pruszkowskiego 
za 2007 rok oraz wysłuchali in-
formacji Nr 11 o pracy Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego w okre-
sie od 6 grudnia 2007 r. do 16 
stycznia 2008 r.

Starostwo: stara siedziba, nowa siedziba 
przy ul. Drzymały 30

Wydziały:
 Architektury, Geodezji, 
Ochrony Środowiska, Edukacji, 
Kultury i Sportu, Komunikacji 
oraz Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów, Zespół 
Zarządzania Kryzysowego, 
Kontrola Wewnętrzna jak 
również Powiatowy Urząd 
Pracy, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego; 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie; Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartografi cznej; Zespół 
Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej miały siedzi-
by w różnych, innych miej-
scach na terenie Pruszkowa. 
Interesanci wielokrotnie narze-
kali na utrudnienia w związku 
z lokalizacją poszczególnych 
komórek organizacyjnych 
Starostwa. Trudne warunki pra-
cy urzędników były również 
bardzo odczuwane przez inte-
resantów. Poprawa istniejącego 
stanu rzeczy może nastąpić tylko 
poprzez budowę nowej siedziby, 
projektowanej do realizacji za-
dań urzędu.

Stan techniczny 40-letnie-
go budynku wymagał cią-
głych napraw i remontów

Niesprawne instalacje, stare 
zmurszałe okna, dziurawe po-
sadzki, toalety sprzed 30. lat 
- taki stan musiał ulec zmianie 
przed wszystkim ze względów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wobec powyższego remont po-
mieszczeń był koniecznością.

Pani B. rozpoczęła działalność gospodarczą w zakresie obrotu 
nieruchomościami na własny rachunek i jednocześnie pozostaje 
we wspólności majątkowej z mężem, który nie prowadzi działal-
ności gospodarczej. Rzeczpospolita, 21-01-2008 

Notariusz poinformował panią B., że gdy będzie kupowała i sprze-
dawała nieruchomości, to w akcie notarialnym jako strona umo-
wy będzie występowała razem z mężem. To - zdaniem notariu-
sza - uniemożliwi jej rozliczenie przychodu i kosztów uzyskania 
przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Pani B. postanowiła poprosić o interpretację urząd skarbowy. We wnio-
sku przedstawiła własne stanowisko: wymóg uczestniczenia jej męża 
w transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości nie stanowi przeszko-
dy w rozliczeniu przychodów i kosztów.

Urząd Skarbowy w Pruszkowie odpowiedział, że stanowisko pani B. 
jest prawidłowe. Z przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu rodzinne-
go wynika, że kupno i Nowy budynek będzie miał 3,8 tys. m2 i ma on zo-
stać oddany do użytku za 18 miesięcy. Będą znajdować się w nim zarówno 
starostwo, jak i jednostki mu podległe, a interesanci nie będą musieli już 
biegać od jednej fi lii do drugiej. 

Sprzedaż nieruchomości, budynku, lokalu oraz gospodarstwa rolnego 
lub przedsiębiorstwa wymaga zgody współmałżonka; transakcja doko-
nana bez przyzwolenia drugiej strony jest nieważna. Tak więc przy za-
wieraniu umowy kupna-sprzedaży nieruchomości jedną ze stron będą 
podatniczka i jej mąż. Oboje muszą zatem wystąpić w akcie notarial-
nym. 
- W zastosowaniu tej zasady nie stoi na przeszkodzie fakt, że kup-
no czy sprzedaż nieruchomości w ramach prowadzonej fi rmy dla 
celów podatkowych udokumentowane będą fakturą wystawio-
ną przez żonę. Podatniczka w ramach swojej działalności rozliczy 
zatem przychody i koszty z dokonanych transakcji - stwierdził prusz-
kowski US (1421/BF/415-21/GJ/07).

Prace remontowe wykonane w 
budynku przy ulicy Drzymały 
30 w Pruszkowie miały na celu 
poprawę podstawowych, wa-
runków pracy i zapewnienie 
bezpieczeństwa interesantom. 
W ramach remontu wykonano: 
częściową wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej; częściową 
wymianę odbiorników energii 
elektrycznej, izolację przeciw-
wodną i przeciwwilgociową 
przy okienkach piwnicznych. 
Wykonano kanał odwadniający 
przed garażem, wymieniono oraz 
posadzki w miejscach najbar-
dziej wyeksploatowanych. 
Wyremontowano 4 łazienki. 
Prace malarskie zostały wy-
konane na korytarzach i w po-
mieszczeniach (o największym 
stopniu zabrudzenia). Wykonano 
również prace związane z przy-
stosowaniem terenu posesji na 
parking samochodów osobo-
wych. Łączny koszt z tytułu wy-
konania prac wraz materiałami 
wykonawcy wyniósł brutto 58 
831,24 zł

Lepiej, więcej taniej i bez 
prowizorki

Najpierw planowano rozbudo-
wę i remont kapitalny budynku. 
Ostatecznie jednak, w lipcu 2007 
r. zdecydowano, że - zamiast 
rozbudowywać i poprawiać stare 
- należy się przymierzyć do bu-
dowy nowego. Z obliczeń wy-
nika, że tak będzie taniej, nawet 
uwzględniając koszty zburzenia 
starego budynku.

Pośrednik rozliczy koszty, 
gdy sprzedaje z małżonkiem

Nagrody Literackie 
im. ks. Twardowskiego przyznane

Laureatami Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego za najciekawszy tom 
wierszy w 2007 r. zostali ex aquo:

 Ewa Zelenay („Wiosenne wypalanie traw”)
i Janusz A. Kobierski („Cierpkie wino życia”). Rzeczpospolita, 11-01-2008. 

Kapituła Nagrody przy Ludowej Spółdzielni Wydawniczej wyłoniła laureatów 
spośród kilkudziesięciu kandydatów.

Wśród nominowanych do Nagrody im. ks. Jana Twardowskiego znaleźli się: 
Maria Duszka, Jolanta Stefko, Eugeniusz Kasjanowicz, 

Jerzy Józef Szadkowski, Krzysztof Lisowski oraz Ireneusz Milej. 

Uroczyste wręczone laureatom dyplomów i nagród odbędzie się 
w Pruszkowie 20 lutego br.
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Wydarzenia

S A M O R Z Ą D

Kto z kim „to” zrobił, kiedy 
i dlaczego - o tym kobiety 
często plotkują, popijając 
czerwone wino z koleżankami w 
kawiarniach. I nie ma pewnie w 
tym nic złego, w końcu od tego 
są kobietami, by analizować 
związki, miłości i przyjaźnie. 
Ale czasami rozmowa powinna 
schodzić również na inny tor. 
Bo dlaczego by nie zapytać 
przyjaciółki, kiedy ostatni raz 
robiła cytologię? Błahe pytanie, 
a może uratować jej życie. 
A przecież żal by było nie mieć z 
kim plotkować na emeryturze... 
Dziennik, 21 stycznia 2008
 
O czym powinny 
plotkować kobiety?

„Zadbaj o życie! Swoje i swoich 
bliskich” to hasło tegorocznego 
Tygodnia Walki z Rakiem 
Szyjki Macicy. W dniach od 21 
do 27 stycznia w całej Polsce 
działać będzie ponad 80 
punktów informacyjnych, 
w których będzie można 
dowiedzieć się więcej na 
temat profi laktyki raka szyjki 
macicy - badań cytologicznych 
i szczepień przeciw wirusowi 
HPV, odpowiedzialnemu 
za powstawanie choroby. 
Punkty Informacyjne 
zostały zorganizowane w 
przychodniach lekarskich, 
zapewniających komfort 
indywidualnej rozmowy z 
pielęgniarką lub położną oraz 
możliwość bezpośredniego 
dostępu do usług 
medycznych. (adresy punktów 
informacyjnych poniżej)

Pomyśl o sobie

„Chodzi o to, aby profi laktyka, 
konieczność regularnych 
badań, była tematem rozmów 
w naszych domach. Kobiety 
często zapominają o sobie, 
stawiając na pierwszym miejscu 
rodzinę. Tymczasem dbanie 
o własne zdrowie jest równie 
ważne jak dbanie o zdrowie 
dzieci. Kobiety powinny o tym 
pamiętać, a wszyscy członkowie 
rodziny powinni przypominać 
sobie o ważnych badaniach, o 
konieczności dbania o 
zdrowie” - mówi socjolog, 
dr Anna Giza-Poleszczuk, 
autorka raportu „Polki i 
profi laktyka. Dlaczego robimy 
tak mało, żeby dłużej żyć”.

LODOWISKO 
W POWIECIE 

PRUSZKOWSKIM 

Starostwo Powiatowe w 
Pruszkowie serdecznie 
zaprasza mieszkańców 
powiatu na lodowisko 

w Pruszkowie przy 
ul.Gomulińskiego 4 na terenie 

Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego.

Wstęp wolny!!!

Lodowisko posiada 
profesjonalne nagłośnienie, 
oświetlenie oraz szafki na 

odzież!!!

Lodowisko jest czynne:

Pon-pt
8:00 - 15:00 grupy 
zorganizowane
16:00 - 20:00 uczestnicy 
indywidualni

soboty, niedziele i ferie 
uczniowskie
10:00 - 18:00

KONCERTY ZIMOWE 
 MUZYKA NA POCZĄTEK ROKU

22 lutego 2008
Standardy jazzowe

Aga Zaryan
z towarzyszeniem fortepianu

29 lutego 2008
Muzyka klasyczna

Andrzej Bauer - wiolonczela
w programie: Bach

7 marca 2008
Klasyczne aranżacje muzyki 

współczesnej
Kwintet Śląskich 

Kameralistów
w programie muzyka 

Czesława Niemena, Doors, 
Queen, Animals

Początek koncertów o 
godzinie 19:00.

Cena biletu: 12 zł

Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie 

pl. Jana Pawła II 2, 
tel./fax 0 22 758 72 66

e-mail:
pruszkow.mshm@wp.pl

http://muzeum.miasto.pruszkow.pl

III Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy: 
O czym powinny plotkować kobiety?

Cytologia ratuje życie
Rak szyjki macicy to drugi 
po raku piersi nowotwór, na 
który chorujemy najczęściej. 
Każdego roku dotyka 4 000 
Polek. Tylko połowę z nich 
udaje się wyleczyć. Aby te dane 
były zdecydowanie bardziej 
optymistyczne wystarczyłoby, 
żeby każda z nas robiła 
cytologię! Kobiety umierają, 
bo lekceważą to badanie: ponad 
60% przypadków raka szyjki 
macicy rozpoznaje się u kobiet, 
które nigdy nie robiły cytologii. 
Nie mamy nawyku regularnego 
zgłaszania się na to badanie, 
a szkoda, bo jest ono proste, 
bezbolesne i zabiera niewiele 
czasu. A wystarczy, aby wykryć 
wszelkie zmiany w szyjce 
macicy, zanim przekształcą się 
w nowotwór.

Kto powinien zgłosić się 
na cytologię?

„Każda kobieta, która rozpo-
częła współżycie seksualne, 
powinna zrobić badanie cyto-
logiczne nie później niż trzy 
lata od inicjacji lub w 21. roku 
życia. Do 30. roku życia na cy-
tologię należy się zgłaszać raz 
w roku. Potem, jeśli trzy ko-
lejne wyniki były prawidłowe, 
badanie powinno się robić co 
2-3 lata, chyba że lekarz zale-
ci częściej” - przypomina dr 
Grzegorz Południewski, gine-
kolog położnik.

Wirus winowajca

Główną przyczyną 
zachorowania na raka szyjki 
macicy jest zakażenie wirusem 
brodawczaka ludzkiego HPV. 
W Stanach Zjednoczonych 
został on uznany za najczęstszą 
infekcję przenoszoną drogą 
płciową. Szacuje się, że 
zakażonych jest nim około 
630 milionów ludzi. W Polsce 
- prawie połowa aktywnych 
seksualnie kobiet i mężczyzn. 
Wirusem można się zarazić 
nie tylko w czasie pełnego 
stosunku, ale także podczas 
uprawiania pettingu. Dlatego 
na zakażenie narażone są 
nawet nastolatki, które jeszcze 
nie przeszły inicjacji. Może się 
zdarzyć, że noworodek zakaża 
się od matki podczas porodu. 
Bywa, że przez wiele lat wirus 

nie daje żadnych objawów. 
Dlatego mężczyzna może 
zupełnie nieświadomie zarazić 
swoją partnerkę.

Pierwsze objawy choroby

„Jednym z sygnałów zakażenia 
jest pojawienie się brodawek 
(kłykciny kończyste) na ze-
wnętrznych narządach płcio-
wych lub w okolicy odbytu. 
Jednak najgroźniejsze typy 
tego wirusa, odpowiedzialne 
za raka, nie wywołują żadnych 
objawów. Początkowo zmiany 
w komórkach błony śluzowej 
szyjki macicy są łagodne i ła-
twe do wykrycia w badaniu cy-
tologicznym. Jeśli kobieta nie 
podejmie leczenia, proces za-
palny rozwija się i prowadzi do 
nowotworu. Obecność wirusa 
HPV stwierdza się u wszystkich 
chorych na raka szyjki macicy” 
- mówi prof. Marek Sikorski.

Szczepienie ochronne

By wcześnie wykryć zagroże-
nie tym nowotworem wystar-
czy regularnie robić cytologię. 
W ostatnim czasie pojawiła 
się dodatkowa szansa obrony 
przed nim - szczepionka prze-
ciwko HPV. Pierwsze pacjent-
ki biorące udział w badaniach 
klinicznych zostały zaszcze-
pione w USA pięć lat temu. 
Jest nadzieja, że szczepionka 
będzie chroniła przed wirusem 
przez całe życie. Od niedawna 
dostępna jest także w Polsce.

Największą skuteczność ma 
u dziewcząt, które jeszcze nie 
rozpoczęły współżycia seksu-
alnego, czyli zanim ich orga-
nizm miał szansę zetknąć się 
z wirusem HPV. „Szczepionkę 
zaleca się dziewczętom już od 
12. roku życia oraz kobietom 
do 26. roku życia. Szczepionka 
może również pomóc kobie-
tom starszym. Szczególnym 
wskazaniem jest obniżona od-
porność i częste zapalenia na-
rządów płciowych” - mówi dr 
Grzegorz Południewski. Leka-
rze uważają, że szczepić warto 
także chłopców - można to zro-
bić zanim ukończą 15 lat - aby 
w przyszłości nie zakażali swo-
ich partnerek. Nie będą też na-
rażeni na brodawki narządów 
płciowych, krępującą i trudną 
do wyleczenia przypadłość.

Szczepionka chroni przed za-
każeniem najgroźniejszymi 
typami HPV, które są odpo-
wiedzialne za 70 proc. zacho-
rowań na raka szyjki macicy. 
Jednak groźnych typów wiru-
sa jest więcej, dlatego nawet 
osoby, które zdecydują się na 
szczepienie, nie mogą czuć 
się zwolnione z obowiązku 
regularnej cytologii. Może się 
okazać, że zostały zakażone 
akurat tym wirusem, przed któ-
rym szczepionka nie chroni.

Gdzie się szczepić?

Dziewczynkom receptę może 
wypisać pediatra lub lekarz 
rodzinny. Dorosłym kobietom 
- lekarz rodzinny, ginekolog 
lub dermatolog. Nie ma obo-
wiązku robienia wstępnych 
badań. Należy przyjąć trzy 
dawki szczepionki: dwa mie-
siące po pierwszej - drugą, a 
po kolejnych czterech - trze-
cią. Jedna dawka kosztuje ok. 
500 zł, całość 1500 zł. Dużo, 
dopóki jesteśmy zdrowe.

Lista 
Punktów Informacyjnych:
Województwo Mazowieckie

1. Legionowo, Klinika ME-
DIQ, ul. Piłsudskiego 2. Ot-
wock, NZOZ Otwock, ul. 
Grunwaldzka 3. Pruszków, 
Gabinet Lekarski Centrum 
Medyczne Pruszków, ul. 
Kraszewskiego 32a 4. Ra-
dom, NZOZ Gravmed, ul. 
Żeromskiego 64 5. Zielonka, 
Centrum Medycyny Ro-
dzinnej i Specjalistycz-
nej Multi-Medica, ul. 
Poniatowskiego 97 6. Warsza-
wa, Centrum Medyczne Mul-
ti-Med, ul. Okopowa 33 7. 
Warszawa, Centrum Me-
dyczne Multi-Med, ul. Wa-
ryńskiego 6 8. Warszawa, 
Przychodnia WAT, ul. Karte-
zjusza 2 9. Warszawa, ZOZ 
Praga PŁD, ul. Abrahama 
10. Warszawa, Przychodnia 
Medi-system, ul. Kijowska 
11 11. Warszawa, Centrum 
Medyczne Damiana, ul. Wał-
brzyska 46 12. Warszawa, 
Centrum Medyczne Puławska, 
ul. Puławska 33 13. Warsza-
wa, LUX MED, ul. Racławi-
cka 132b 14. Warszawa, LUX 
MED, Al. Jerozolimskie 162.

A.Z/Joanna Mandel
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   Werner Herzog po raz kolejny 
odbywa podróż. Podobnie jak 
w „Aguirre – gniewie bożym” i 
„Fitzcarraldo”, jest to wyprawa 
w głąb dżungli. Niemiecki reży-
ser, umieszczając wielu swoich 
bohaterów w dziczy, od lat snuje 
rozważania na temat istoty czło-
wieczeństwa, odsłaniając jego ko-
lejne aspekty, poziomy, meandry, 
które podkreślają to, co Herzoga 
najbardziej w ludziach fascynuje: 
element szaleństwa. Konkwista-
dora Aguirre element ów dopro-
wadził do próby zawładnięcia 
naturą, wynikającej z mylnego 
przekonania o możliwości jej kon-
trolowania, romantycznemu wi-
zjonerowi Fitzcarraldo zaś kazał 
z nią walczyć, aby wprowadzić 
w życie ideę wybudowania opery 
w środku dżungli. Natomiast Die-
terowi Denglerowi – bohaterowi 
nowego, opartego na faktach fi l-
mu autora „Stroszka” – pozwo-
lił przetrwać, uratował mu życie 
w sytuacji, gdy wydawało się to 
niemożliwe.
Temu Niemcowi, obywatelowi 
Stanów Zjednoczonych służące-
mu jako pilot myśliwca w Wiet-
namie, przydarzyła się bowiem 
historia tyleż niezwykła, co nie do 
pozazdroszczenia. Podczas swo-
jego pierwszego lotu bojowego 
został on zestrzelony, a następnie 
wzięty do niewoli i umieszczony 

w kompletnie odciętym od świata 
obozie jenieckim na terenie Lao-
su. W sytuacji beznadziejnej, nie 
wiedząc, gdzie się znajduje, ma-
jąc wokół siebie najeżony niebez-
pieczeństwami busz, podjął decy-
zję o ucieczce. Wbrew wszelkim 
niesprzyjającym okolicznościom, 
być może nawet wbrew logice, 
udało mu się przeżyć. Odnaleźli 
go amerykańscy żołnierze patro-
lujący Laos za pomocą helikop-
terów.
Herzog nadał historii Denglera 
charakterystyczną dla siebie for-
mę: kamera nieustannie podąża za 
bohaterami, obserwuje ich zma-
gania z nieprzyjaznym otocze-
niem, niemal w nich uczestniczy, 

a gdy ci wychodzą z kadru nag-
le zatrzymuje się - jakby na coś 
czekała, jakby w obserwowanej 
przez siebie rzeczywistości stara-
ła się odnaleźć nienazwaną siłę, 
nie tylko obserwującą niejako to, 
co się dzieje wokół, lecz również 
wpływającą na ewentualne powo-
dzenie lub niepowodzenie ludz-
kich poczynań. Człowiek wobec 
przyrody – jednocześnie pociąga-
jącej i niebezpiecznej.
Jednak „Operacja Świt” w pew-
nym sensie zaskakuje, odróżnia 
się bowiem mimo wszystko od 
wcześniejszych dokonań auto-
ra „Zagadki Kaspara Hausera”, 
choćby ze względu na gatunkową 
oprawę (motyw ucieczki, żywcem 

Premiera: 22 lutego

wyjęty z kina przygodowego) i 
cokolwiek komediowe, ironicz-
ne zabarwienie wielu scen. Do 
takich środków wyrazu reżyser 
wcześniej nie sięgał. Niemniej 
Dieter Dengler, w żywiołowej i 
pełnej pasji interpretacji Christia-
na Bale’a, pozostaje bohaterem 
herzogowskim - to człowiek o 
wyjątkowej i fascynującej osobo-
wości, kryjącej pewną tajemnicę, 
łączącej zwierzęcość z ludzkimi 
uczuciami, niedookreślonej (bo 
czy jego wyczyn można wytłuma-
czyć jedynie wytrwałością i de-
terminacją?). Znać w nim cechy, 
które posiadali Aguirre i Fitzcar-
raldo, lecz jemu pozwalają one 
odnieść zwycięstwo, podczas gdy 

bohaterowie kreowani przez nie-
zapomnianego Klausa Kinskiego 
albo przegrywali na całej linii, 
albo nie osiągali zamierzonego 
celu. Denglerowi się powiodło.
 I dlatego dla Wernera Herzoga 
stał się on symbolem wielkości 
człowieka, zdolnego do czynów 
niesamowitych, nie poddających 
się racjonalnym wyjaśnieniom. 
„Operacja Świt” jest wyrazem 
wiary artysty w siłę ludzkiego 
ducha, jakkolwiek to pojęcie ro-
zumieć. A ponieważ odznacza się 
sugestywnym, chwilami porywa-
jącym sposobem opowiadania, 
owo optymistyczne przesłanie wy-
brzmiewa czysto i autentycznie.

OPERACJA ŚWIT

  W roku poprzedzającym jubi-
leusz 200-lecia śmierci Josepha 
Haydna nie może zabraknąć no-
wych nagrań dzieła, będącego 
zwieńczeniem twórczości au-
striackiego Mistrza – Stworzenia 
Świata. 15 lutego trafi ł na rynek 
2-płytowy album prezentują-
cy arcydzieło Haydna w wyko-
naniu zespołu zaliczanego do 
grona najbardziej elitarnych na 
świecie - Gabrieli Consort & 
Players pod dyrekcją Paula 
McCreesha.
   McCreesh, kapelmistrz który 
ma na koncie genialne rejestracje 
muzyki Baroku,  coraz częściej 
sięga po muzykę epoki klasycy-

Joseph Haydn (ur. 31 marca 

lub 1 kwietnia 1732 w Rohrau, 
zm. 31 maja 1809 w Wiedniu) 

– austriacki kompozytor okresu klasycyzmu. Pierwszy z tzw. trójki 

klasyków wiedeńskich, obok Mozarta i Beethovena. Haydn był jed-

nym z głównych przedstawicieli klasycyzmu w muzyce oraz jednym 

z tych, którzy zdefi niowali główne formy muzyczne takie jak sonata, 
symfonia i kwartet, które były powielane przez kolejne pokolenia 

kompozytorów. Jego muzyka charakteryzowała się pomysłowością 

w rozwijaniu tematów, a także poczuciem humoru i nieoczeki-
wanymi zmianami, jak na przykład w Symfonii nr 94 (w której po 

kilkunastu taktach tradycyjnie wolnej, cichej części wprowadził 

zaskakujący słuchaczy akord grany fortissimo). Szczególnie 

interesujące są jego dzieła z okresu 1760-1770, tworzone w stylu 

Sturm und Drang (niem. burza i napór), który był awangardowym 

kierunkiem w ramach kultury klasycystycznej, będąc jednocześnie 

zapowiedzią romantyzmu. W muzyce Haydna objawiło się to stoso-

waniem niecodziennych akordów, zastosowaniem rzadkich tonacji 

molowych oraz nieoczekiwanych zmian nastroju.

zmu i czyni to niezwykle udanie. 
Ci, którzy nie są przyzwyczajeni 
do wykonań muzyki przełomu 
XVIII/XIX wieku na instrumen-
tach z epoki bądź ich wiernych 
kopiach, będą zaskoczeni od 
początku niezwykle barwnym a 
przy tym selektywnym brzmie-
niem orkiestry. Otwierająca 
oratorium Haydna partia orkie-
strowa, ilustrująca stworzenie 
świata z Chaosu, jest niezwy-
kle sugestywna: czyste brzmie-
nie instrumentów dętych, ostro 
brzmiące kotły a w ślad z tym idą 
wielkie kontrasty - miękkie tony 
skrzypiec i całego kwintetu, to 
wszystko wprowadza nas w aurę 
tego niezwykłego wykonania. 
W partiach recytatywów głosom 
towarzyszy fortepian z epoki 
a nie klawesyn. Jednocześnie 
McCreesh angażuje wielki ze-
spół, nawiązując do prawykona-
nia w 1799 roku co pozwala mu 
dać wrażenie prawdziwie boskiej 
potęgi w kulminacjach.

   Ciekawostką nagrania jest 
użycie tu wersji angielskiej  - 
która według samego kompozy-
tora - była równouprawniona z 
o wiele częściej wykonywaną i 
zakorzenioną w naszych uszach 
wersją niemiecką.  
    Na jeszcze jedną osobliwość 
tego nagrania warto zwrócić uwa-
gę. Chór jest wzmocniony mło-
dymi śpiewakami z Chetham’s 
Chamber Choir, dla których wy-
stęp w zespole McCreesha jest 
jednocześnie wyróżnieniem jak 
też doskonałą lekcją wchodzenia 
w dojrzałe życie artystyczne. Jest 
to element edukacyjnego projek-
tu zespołu Gabrieli Consort & 
Players dającego młodym, utalen-
towanym śpiewakom możliwość 
uczestnictwa w profesjonalnych 
przedsięwzięciach najwyższej 
próby.
Reasumując, pierwszy wielki al-
bum  muzyki poważnej na otwar-
cie fonografi cznego roku 2008. 

Piotr Iwicki

Joseph Haydn
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Wieści znad Raszynki

Gmina na sprzedaż?
 Janusz Rajkowski, wójt gminy 
Raszyn, zdradził kolejny pomysł 
na reperowanie gminnego budże-
tu. Wynikającą ze zmiany staw-
ki VAT lukę, wyrówna zbywając 
kolejne części majątku gminnego, 
tym razem na prawie 1 000 000 
złotych. Tak! Nie przewidzieli się 
Państwo, to uszczuplenie mienia 
gminy, sprzedanie np. nierucho-
mości na kwotę miliona. Tym 
samym, wójt Rajkowski podno-
si kwotę, którą ma uzyskać ze 
sprzedaży majątku gminy do pra-
wie 4,5 miliona złotych! I to nie 
koniec! Jak wynika z deklaracji, 
na sprzedaż ma być wystawiony 
budynek wraz z gruntem na rogu 
Al. Krakowskiej i ul. Sportowej. 

To własnie w tym budynku miał 
się mieścić od dawna oczekiwany 
przez mieszkańców, a zwłaszcza 
młodzież   Dom Kultury. Miał, bo 
wójt ma inną koncepcję. Nosi się 
z zamiarem zbycia nieruchomości, 
a na wniosek radnych, kwotę ma 
przeznaczyć na ośrodek zdrowia 
(remont istniejącego, bądź budo-
wę nowego). 
  My tę deklarację wkładamy mię-
dzy bajki. 
  Przypomnijmy, że wójt w pro-
gramie wyborczym obiecywał,  iż 
nie będzie zwiększać zadłużenia 
gminy. Jak już pisaliśmy – skłamał. 
Planowane zadłużenie gminy na 
koniec 2008 roku ma przekroczyć 
20 milionów złotych! 
  Fakt ten bulwersuje tym bar-
dziej, że jak wynika z uzyskanych 
z Urzędu informacji, wypłacono 
nagrody (nieofi cjalnie mówi się o 
gigantycznych kwotach). Podobno 
były też podwyżki, ale nie dla 
wszystkich. W kwestii nagród za-
daliśmy wójtowi pytanie w trybie 
ustawy o dostępie do informacji 
publicznej. Czy odpowie? Wójt ma 
problemy z jej respektowaniem, w 
związku z tym…

SKO uchyla decyzję 
wójta Rajkowskiego
  Ponownie! Kolejna decyzja wój-
ta Raszyna została uchylona. Wójt 
z sobie tylko znanych pobudek 
nie chce podać stanu zatrudnienia 
w Urzędzie. Oznajmia to w for-
mie decyzji. Fakt ten, obnażając 
karygodne działanie wójta wy-
tknęło Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze. Decyzję uchyliło, 
przekazując do ponownego rozpa-
trzenia. To już drugie uchylenie de-
cyzji wójta w tej samej kwestii! Ale 
czy zatajanie kwestii zatrudnienia 
Państwa dziwi? Wójt Rajkowski 
obiecywał tanią gminę a teraz obok 
Urzędu mamy na utrzymaniu Spółkę 
Komunalną! Kolejne stanowiska 
obejmują, (wygrywając konkursy) 
jego partyjni koledzy z Platformy 
Obywatelskiej! Nic dziwnego, że 
w gminie bez skrępowania mówi 
się „Rajkowski przejada nasze pie-
niądze”. A co tam! Może mieć taki 
gest, wszak w Raszynie jest goś-
ciem. Po pracy wsiada w samochód 
i jedzie do siebie, do Magdalenki, 
w gminie Lesznowola, w powiecie 
Piaseczno. Oczywiście to my z na-

szych podatków płacimy mu wyna-
grodzenie ponad 10 tysięcy złotych 
miesięcznie.

Wykaz radnych
W związku z prośbami miesz-
kańców, wykaz nazwisk radnych, 
którzy w głosowaniach nad roz-
maitymi uchwałami, będą w naszej 
opinii działać na szkodę gminy (np. 
zwiększenie zadłużenia, zbywanie 
majątku gminnego), publikowany 
będzie na stronie internetowej: 
www.raszyn.blox.pl 
Tam też znajdą Państwo kopie do-
kumentów, obnażających styl dzia-
łania nowej władzy.

PIW

Co ze zwrotem?
Jak bumerang wraca kwestia 
obiecanych przez zwycięzców 
ostatnich wyborów zwrotów pie-
niędzy wpłaconych przez miesz-
kańców na poczet udziału w bu-
dowie kanalizacji. Przypomnijmy. 
W minionych kadencjach miesz-
kańcy płacili po 4.800 złotych 
tytułem udziału. W latach 2002-
2006 wójt Piotr Iwicki obniżył 
tę kwotę o tysiąc złotych. Zwrot 
realizowany był poprzez zalicza-
nie jej na poczet opłat za wodę 
i ścieki. W ostatnich wyborach 

obiecano zwrot całej kwoty. 
Oczywiście sprawa umarła zaraz 
po wyborach. Mylą się ci, którzy 
składali wyborcze obietnice, że 
inni zapomnieli o ich deklara-
cjach. Radni PiS złożyli projekt 
uchwały na ręce przewodniczą-
cego Tomasza Szweda. Do dzi-
siaj, a minie niebawem pół roku, 
nie poddał jej pod głosowanie. A 
mieszkańcy, w tym również ci, 
którzy na niego głosowali, mają 
prawo oczekiwać, że składane 
przez jego komitet deklaracje 
nie będą gruszkami na wierzbie. 
Niestety, wszystko wskazuje na 
to, że były. Szwed jest przewod-
niczącym rady, pobiera wysokie 
diety z tego tytułu, podobnie rad-
ny Gajewski, siedzący na czele 
komisji planu, nie wspominając o 
wice wójcie Chmielewskim, który 
na mocy porozumienia z wójtem 
Rajkowskim piastuje swoje sta-
nowisko, inkasując gigantyczne 
honorarium. Czy nie przeszkadza 
im świadomość, że osiągnęli to 
co osiągnęli, mydląc oczy wybor-
com? Radni PiS będą dalej moni-
torować kwestię uchwały i zwrotu 
obiecanych pieniędzy. 

Andrzej Zaręba

Kontrakt sojalny dla Piastowa

   W czasach, kiedy w Polsce bra-
kuje ponad pół miliona osób do 
pracy, ludzi o wielorakich kwa-
lifi kacjach i bez wyszukanych 
kwalifi kacji, mamy 1,6 mln zare-
jestrowanych bezrobotnych, na 
których miesiąc w miesiąc trze-
ba płacić. Finansowanie ludzi 
niechętnych do pracy, a wolą-
cych zamiast tego lekko spędzać 
czas, to coroczne marnowanie 
grubych miliardów złotych wy-
ciągniętych z kieszeni ciężko 
pracujących ludzi. Ale nie tylko. 
To także propagowanie przez 
organy władzy publicznej de-
moralizacji i psucie ludzkich 
charakterów i utrwalanie owe-
go zepsucia w czasie. Życie na 
koszt innych, niechęć do pracy, 
mają bowiem tendencję podle-
gać dziedziczeniu.
   Powyższy problem doskwiera 
także Piastowowi. W zbyt wie-
lu przypadkach pomoc socjalna 
przestała być szansą na powrót 
do życiowej samodzielności. 
Znaczna część osób nią objętych 
nie wyraża gotowości, aby żyć za 
własne pieniądze. Tym samym 
pomoc socjalna, która miała słu-
żyć powrotowi do normalności z 
czasem stała się stylem życia. A 
z tym trudno się pogodzić. Nie 

  W Polsce mamy do czynienia z realnym konfliktem społecznym. Jest to konflikt mię-
dzy tymi, którzy pracują, a tymi, na których trzeba pracować. To konflikt między 
tymi, którzy kosztem wielu wyrzeczeń pracują po kilkanaście godzin dziennie, a tymi, 
którzy czują niechęć do pracy, ale za to pobierają różnego rodzaju zasiłki, zapomogi, 
oblegają mieszkania komunalne i socjalne. 

ma powodów, dla których 23 
tysiące Piastowian musi utrzy-
mywać osoby cierpiące wstręt 
do pracy, ale za to łase na cudze 
pieniądze, które z pobieranych 
zasiłków uczyniły sposób na ży-
cie na koszt bliźniego. W zbyt 
wielkim stopniu pomoc spo-
łeczna polega na fi nansowaniu z 
pieniędzy podatnika zjawisk pa-
tologicznych. Czas to zmienić.
   Dlatego też szukać należy me-
tod ograniczenia powyższych 
patologii. Jedno z narzędzi dzia-
łania daje ustawa z 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. 
Pozwala ona na zawieranie z be-
nefi cjentami pomocy społecznej 
kontraktów socjalnych. Kontrakt 
jest zawierany w formie pisem-
nej między pracownikiem so-
cjalnym a osobą ubiegającą się 
o środki. W kontrakcie określa 
się prawa i obowiązki stron. 
Służyć ma on poprawie warun-
ków życia osoby i nauczeniu 
jej samodzielności życiowej.    
   Tym samym kontrakt socjal-
ny ma mobilizować do wzięcia 
odpowiedzialności za los swój 
i rodziny. Chodzi o ograni-
czenie nadużywania alkoholu, 
podjęcie pracy, zachowanie za-
sad współżycia społecznego i 

innych zachowań  dających 
sposobność  odzyskania sza-
cunku do siebie i bliźniego. 
Kontrakt socjalny uzmysławia 
osobie pobierającej środki pub-
liczne, że jeżeli nadal chce je 
brać, to musi podjąć określone 
działania. Musi podjąć pracę 
nad sobą, zmienić tryb życia. 
W przeciwnym razie środki 
przestaną jej przysługiwać.
   W kontrakcie socjalnym ustala 
się, na czym polegają problemy 
osoby pobierającej pieniądze 
publiczne, jak można je rozwią-
zać. Określa się zakładane cele 
umowy, środki i czas ich osiąg-
nięcia, sankcje za nie wywiązanie 
się z umowy. Co do zasady, sank-
cją jest utrata prawa do pomocy 
społecznej. W świetle obowią-
zującego prawa funkcją pomocy 
społecznej jest pomagać ludziom 
w ich życiowym nieszczęściu, a 
nie fi nansowanie miłośników 
życia na cudzy koszt.      
   Można na przykład zawrzeć 
kontrakt z osobami uzależnionymi 
od alkoholu na podjęcie leczenia 
odwykowego i utrzymanie absty-
nencji; z osobami bez kwalifi kacji 
– na ukończenie kursu zawodowe-
go i podjęcie pracy; z niepracują-
cymi – na poszukanie i podjęcie 

pracy; z zajmującymi zaniedbane 
mieszkanie – na uporządkowa-
nie mieszkania. Możliwości jest 
wiele. Każda z nich zależy od 
sytuacji zainteresowanego. 
A zarazem każda ma służyć 
temu samemu: życiowemu i 
finansowemu usamodzielnie-
niu się człowieka. Zadaniem 
pracownika pomocy społecznej 
jest uświadomienie osobie, na 
czym polega jej trudna sytu-
acja, co do niej doprowadziło 
i w jaki sposób można z niej 
wyjść i rozpocząć życie w zgo-
dzie ze światem i bliźnimi. Ze 
swej strony pracownik pomocy 
społecznej – w zależności od 
potrzeb beneficjenta – zobo-
wiązuje się do pomocy mu w 
załatwianiu spraw administra-
cyjnych, pomocy w dostępie 
do służby zdrowia, w poszu-
kaniu informacji o pracy, uła-
twieniu kontaktów osobowych 
(np. z klubem anonimowych 
alkoholików, parafialnymi gru-
pami wsparcia), czy też zobo-
wiązuje się do pomocy praw-
nej w oddłużeniu mieszkania.
    Niezbędna jest zmiana spo-
sobu korzystania ze świadczeń 
socjalnych. Mimo braku ludzi 
do pracy wciąż wypłacane są 
świadczenia socjalne osobom, 
które pracy nie podejmują, 
czy też pracują „na czarno”. 
Niepracujący powinni zostać 
ukierunkowani na podjęcie 
wysiłku w celu podjęcia pracy. 
Jedynie w tym wypadku – na 
czas przejściowy – można wy-
płacać im świadczenia. Przekaz 
powinien być klarowny: masz 

prawo nie pracować, nie pod-
jąć szkolenia zawodowego, nie 
poddać się leczeniu odwyko-
wemu, które ci się bezpłatnie 
proponuje, ale tym samym nie 
należą ci się świadczenia fi-
nansowane przez podatników. 
W części polskich gmin kon-
trakt socjalny już z powodze-
niem funkcjonuje. Najwyższy 
czas, aby został uruchomiony 
także w Piastowie. Kontrakt 
socjalny jest tym bardziej 
możliwy do wdrożenia, że 
środki na ten cel są dostęp-
ne z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Dlaczego więc 
nie pomóc ludziom naprawdę 
potrzebującym, a jednocześnie 
nie ograniczyć transferów so-
cjalnych do osób, które z ży-
cia na koszt innych uczyniły 
sposób na życie? Oczywiście, 
wdrożenie kontraktu socjal-
nego wymaga trochę wysiłku 
i wytrwałości od Burmistrza 
Piastowa. Żywić należy jednak 
nadzieję, że także Jemu zależy 
na tym, aby pieniądze miesz-
kańców Piastowa nie były mar-
nowane. Ludzi nie wyciągnie 
się z biedy i z życiowego za-
gubienia poprzez rozdawanie 
nie swoich pieniędzy i petry-
fikowanie patologii. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
trzeba przekształcić w Miejski 
Ośrodek Podejmowania Pracy 
i Życia za Swoje. Ludzie są w 
stanie zarobić na utrzymanie 
siebie, swych rodzin, tylko na-
leży dać im szansę.

Jacek Zaleśny
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  Zaczynamy jak zwykle na Placu 
JPII i kierujemy się w stronę 
Tworek. Tam przedostajemy się 
główną bramą na teren parku przy-
szpitalnego. Tuż za nią, zatrzymu-
jemy się przy Żabiej Fontannie. 
Jest to rzeźba chłopca, które-
go oplata wodny wąż, a wokół 
czają się cztery kamienne żaby.  
Tworkowska legenda głosi, że po-
całowanie jednej z nich przez oso-
bę o zdrowych zmysłach przemie-
nia wszystkie płazy w zjawiskowe 
księżniczki (albo dzielnych ksią-
żąt, w zależności od preferencji 
osoby całującej;). Niestety jeszcze 
nikomu nie udało się dokonać tej 
przemiany...

  Przemierzamy park kierując się 
w stronę rzeki i omijając szereg 
budzących dreszcz emocji pa-
wilonów. Następnie, nowiutkim, 
zielonym mostkiem przekracza-
my Raszynkę i jadąc dalej wzdłuż 
Utraty docieramy do Pęcic. 
Ponieważ już dobrze znamy pa-
łacyk Pawła Sapiechy, odwiedza-
my malutki, położony na uboczu  
cmentarzyk z mogiłą z 1914 roku. 
Aby do niego dotrzeć wjeżdżamy 
w gruntową drogę zaczynającą 
się na ostrym zakręcie tuż przed 
Mauzoleum Powstańców. Po kil-
kudziesięciu metrach, po lewej 
stronie dostrzegamy dwa duże 
krzyże: katolicki i prawosławny. 
Warto w to miejsce trafi ć wczes-
nym rankiem, kiedy z okolicz-
nych, podmokłych pól podnoszą 
się mgły...

   Po odwiedzinach cmentarzy-
ka ruszamy szosą w kierunku 
Suchego Lasu. Po minięciu pęci-
ckiego kościoła oraz skrzyżowania 
z drogą na Komorów, docieramy 
do końca asfaltu mając przed sobą 
ścianę lasu. Dalej poruszamy się 
niebieskim szlakiem turystycznym 
i wkrótce jesteśmy w Paszkowie. 

Do Dymarek!Wyprawy 
rowerowe 

WaypointGame Trasa: Pruszków - Pęcice - Suchy Las - Paszków - Strzeniówka - Otrębusy 
- Podkowa Leśna - Brwinów - Biskupice - Krosna - Koszajec - Pruszków

Opis: Chyba każdy mieszkaniec naszych okolic choć raz słyszał, a może nawet odwiedził, pruszkowskie  Muzeum Starożytnego Hutnictwa. 
W latach 70-tych założyciel tego muzeum pan Stefan Woyda odkrył, że w okolicach Brwinowa znajdowało się drugie co do wielkości zagłębie 
metalurgiczne starożytnej Europy . Skala znaleziska była przeogromna. Odkryto ponad 3,5 tysiąca (!) pieców hutniczych oraz blisko 2000 osad-
niczych jam. Celem naszej wyprawy będzie dotarcie do jednego z wykopalisk, nieco... okrężną drogą.

Tutaj zatrzymujemy się na chwilę, 
aby zajrzeć na zaplecze stadniny 
koni. W tym celu okrążamy stad-
ninę od północy i trafi amy wprost 
na stary tor treningowy. Ogromne 
dębowe pnie porośnięte hubami, 
belki, głazy i małe zagłębienia te-
renu wypełnione wodą budzą za-
ciekawienie. 

  Z Paszkowa łatwo docieramy 
do Strzeniówki. Tam podejmu-
jemy decyzję co do dalszej trasy. 
Naszym celem jest leśniczówka na 
granicy z Otrębusami. Możemy do 
niej dotrzeć lasem (trzymając się 
tym razem czerwonego szlaku) i 
po drodze odwiedzić 300-letni dąb 
w Nowej Wsi. Możemy też po-
jechać asfaltem ul. Działkową, a  
następnie Jeżynową,  aż do skrzy-
żowania z Natalińską, gdzie łatwo 
rozpoznamy otynkowaną na biało 
leśniczówkę. Mijamy szlaban i 
kilkanaście metrów za nim wybie-
ramy ścieżkę w prawo w kierun-
ku Karolina, siedziby Mazowsza. 
Szlak trochę kluczy, docierając w 
końcu do ul. Tarniny, gdzie skrę-
camy w lewo, a po dotarciu do jej 
końca, w prawo. Jesteśmy na wy-
sokości siedziby Mazowsza. Tym 
razem omijamy słynny dworek i 
jedziemy dalej, aż do stacji WKD 
Otrębusy. Tam podziwiamy cieka-
wy obiekt: rzeźbę “ Światowida”. 

   Po minięciu przystanku WKD 
skręcamy w lewo, w ul. Wiejską. 
Mijamy ładny pałacyk mieszczą-
cy bibliotekę, pocztę oraz jeszcze 
kilka instytucji. Niestety obiekt 
jest mocno zniszczony i smutny 
na tle rozległego parku i roman-
tycznego stawu. Podążamy dalej 
ul. Wiejską, która przechodzi w 
ul. Przejazdową, a po minięciu 
torów kolejki, zamienia się w 
Bukową. Niepostrzeżenie znaleź-
liśmy się w Podkowie Leśnej. Nie 
będziemy jej jednak zwiedzać. 

Naszym celem jest teraz dotarcie 
do ul. Brwinowskiej, jednak nie 
tej odchodzącej od stacji Podkowa 
Główna, ale położonej dalej na 
zachód i należącej do Milanówka. 
Możemy to zrobić na wiele spo-
sobów, chłonąc przy okazji kli-
mat Miasta Ogrodu. Kiedy już 
znajdziemy się na poszukiwa-
nej ulicy obieramy kierunek na 
Brwinów. Warto  rozejrzeć się na 
boki. Po prawej stronie będzie-
my mijali Stawisko, posiadłość 
Iwaszkiewiczów, w której obec-
nie mieści się muzeum. Po lewej 
zaś, “Turczynek”, dzisiaj ogromny 
park z pięknymi, acz zaniedbany-
mi, budynkami, kiedyś nazywany  
“trupczynkiem” z racji znajdują-
cego się tu szpitala. 

  Jesteśmy już blisko naszego 
celu. Po minięciu ruchliwej ul. 
Królewskiej, kontynuujemy wy-
prawę ul. Grodziską. Następnie 
skręcamy w lewo, w ul Sportową 
i po przekroczeniu niestrzeżonego 
przejścia przez tory (Uwaga – po-
ciągi!) jedziemy ul. Grudowską, a 
następnie Żytnią.  Docieramy pra-
wie do jej końca i oto... wreszcie 
są!!! Po prawej stronie, otoczone 
metalowym, rozpadającym się 
płotem z blachy falistej, dymarki 
przedstawiają obraz absolutnej i 
totalnej tragedii. Odkrytych pie-
cy hutniczych już nie widać, zo-
stały prowizorycznie przysypane 
ziemią. O prawo do zabudowy 
miejsca wykopalisk  walczą właś-
ciciele działek i być może wkrótce 
otrzymają na to zgodę. Miejsce, w 
którym Stefan Woyda chciał po-
dobno założyć rezerwat i pawilon 
historyczny dzisiaj jest zarośnięte 
chwastami, a jutro prawdopodob-
nie po prostu roztopi się wśród 
okolicznej zabudowy... 

Wyprawa 2
Stopień trudności: 4
Dystans:  ok. 45 km

Wyprawę opracował: 
Mirosław Szczepański 

(zerozeroseven) 
Zdjęcia: 

M.Szczepański, G.Pacan

  Wracamy trochę smutni. 
Ulicą Biskupicką docieramy do 
Biskupic, gdzie na zakręcie odbija-
my asfaltem w stronę Krosny. Tam 
skręcamy w prawo i jedziemy do 
Koszajca, dawnej niemieckiej osa-
dy, gdzie mijamy malutki, warty 
odwiedzenia cmentarzyk. W cie-
niu 250 metrowego komina niedo-
kończonej elektrowni w Mosznie, 
wjeżdżamy do Pruszkowa.

powyżej: Stawisko posiadłość Iwaszkiewiczów obecnie muzeum

poniżej: główny cel naszej wyprawy - słynne mazowieckie dymarki...

tworkowska fi gurka Matki Boskiej
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reklama

 Najlepszy rozwój wypróbowany w 
świecie, to rozwój gwiaździsty. Pro-
mienie „gwiazdy” powinny wychodzić 
w kilka stron wzdłuż wiązek transpor-
tu publicznego i mieć lokalne centra w 
postaci małych miast co kilka, kilka-
naście kilometrów. Transport publicz-
ny musi być dobrze rozwinięty, żeby 
dotarcie do stolicy nie zabierało zbyt 
wiele czasu. Metropolia Warszawska 
ma jeden taki dobrze przemyślany 
promień wychodzący na południowy 
zachód wzdłuż linii Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej i równoległej linii ko-
lei warszawsko-wiedeńskiej. Leżą tam 
i dobrze rozwijają się większe miasta 
jak Piastów i Pruszków, ale też miasta 
ogrody jak Podkowa Leśna czy Mi-
lanówek. Linia kolejki podmiejskiej i 
rozbudowywana szosa – przedłużenie 
jednej z głównych warszawskich ulic 
– zapewniają dobry transport do szkoły 
i pracy w Warszawie. Teraz zgodnie z 
decyzją Sejmiku Województwa WKD 
będzie modernizowana, co uczyni tę 
część Metropolii Warszawskiej jeszcze 
bardziej atrakcyjną. Trochę podobny 
charakter promienia, ale w mniejszej 
skali ma linia otwocka. Uboższa, bo z 
tylko jedną linią transportu szynowego 
– koleją dalekobieżną, służącą jedno-

Urbanizacja
Metropolia warszawska nie może rozwijać się żywiołowo jak 
nadymający się balon. Rozwój musi być planowany w wielkiej 
metropolitarnej skali. Trzeba zarezerwować duże, zwarte i ciągłe 
obszary zielone, niezależnie od cen ziemi.

cześnie do celów lokalnych jak WKD 
– i słabiej rozwiniętą drogą samocho-
dową.

 Inne promienie są urbanistycznie 
niepełnowartościowe. Symetryczna 
w stosunku do pasma linii WKD na 
północny wschód jest oś wzdłuż linii 
kolei petersburskiej, czyli Warsza-
wa-Ząbki-Zielonka-Kobyłka-Woło-
min-Tłuszcz. Niestety jest tu tylko 
dalekobieżna linia kolejowa, gorsza 
z punktu widzenia mieszkańców od 
linii otwockiej, ponieważ kończy się 
ona na Dworcu Wileńskim bez wjaz-
du do centrum Warszawy. Poza tym 
ze stolicą łączy północno-wschodnie 
miejscowości tylko jedna bardzo 
wąska i bardzo zniszczona droga 
wojewódzka, która na żadnym od-
cinku nie jest dwujezdniowa. Plany 
przebudowy tej drogi jeszcze nie 
powstały. Ze względów technicz-
nych nie ma pewności, że droga ta 
będzie poszerzona do dwóch jezdni 
nawet na odcinkach blisko Warsza-
wy. Tymczasem droga wojewódzka 
na południowy zachód od Warszawy 
aż do Grodziska droga ma mieć po 
dwa pasma w każdą stronę – te plany 
już istnieją.

Żeby rozwój Centralnego Mazowsza 
był równomierny, potrzebny jest po-
nadgminny, metropolitarny plan zor-
ganizowania urbanizacji. W kierunku 
północno wschodnim są wielkie tereny, 
rezerwy urbanizacyjne, ale też wielkie 
tereny rolne. W części powinny takie 
pozostać. Muszą się przekształcić na 
wzór rolnictwa, jakie możemy znaleźć 
na południe od Warszawy, gdzie do-
minuje sadownictwo, czy w kierunku 
zachodnim, gdzie prężnie rozwija się 
ogrodnictwo.

 Planować i inwestować należy w 
skali metropolitarnej. To jest absolut-
nie jedyne rozwiązanie. Żadna gmina 
i żaden powiat, choćby były bardzo 
bogate, nie jest w stanie budować linii 
transportu szynowego. To jest możliwe 
tylko z udziałem wielkiego i bogatego 
miasta, będącego centrum metropolii 
jak m. st. Warszawa. Można budować 
też z udziałem samorządu regional-
nego, w tym przypadku samorządem 
Mazowsza. System samorządowy jest 
w Polsce tak zbudowany, że to gminy 
w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca mają więcej środków niż powiaty i 
województwa. Budżet miasta Warsza-
wy jest trzy razy większy od budżetu 
województwa Mazowieckiego. Dużo 
więcej można zdziałać łącząc siły. Pas-
ma rozwojowe, czyli promienie gwiaz-
dy powinny być planowane i urządza-
ne przez porozumienia samorządów. 
Nie musi to oznaczać pełnej integracji. 
Nie muszą powstawać związki komu-
nalne z rozbuchaną biurokracją. Wy-
starczą związki zadaniowe do jednego 
celu – planowania i zagospodarowania 
przestrzennego.

 W programie wyborczym Hanny 
Gronkiewicz-Waltz na wybory sa-
morzadowe było tworzenie zada-
niowych związków komunalnych 
do spraw transportu publicznego. To 
świetny pomysł. Niestety do dzisiaj 
nie zrealizowany. Takie związki i 
współpraca w dziedzinie transportu 
publicznego miała by jeszcze więk-
szy sens, gdyby transport wspólnie 
planowano. Planowanie nowych 
inwestycji transportowych i linii ko-
lejowych, czy tramwajowych i dróg 
samochodowych jest nierozłączne 
związane z planowaniem i zagospo-
darowaniem przestrzennym. Właśnie 
tym powinny się zająć związki zada-
niowe. W szczególności planowa-
niem pasm rozwojowych, promieni 
gwiazdy mających dobre drogi sa-
mochodowe i linie metropolitarnego 
transportu szynowego – takiego jak 
WKD.

 Plan metropolitarny powstaje. Jest 
to plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru metropolitar-
nego Warszawy. Obecnie projekt 
przygotowuje zarząd województwa. 
W zeszłym  roku założenia projek-
tu były konsultowane z Komisją 
Strategii Rozwoju Regionalnego i 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Sejmiku Mazowsza i z samorzą-
dowcami wokółwarszawskich gmin 
i powiatów. Powstający projekt 
obejmuje blisko 100 gmin otacza-
jących Warszawę w promieniu kil-
kudziesięciu kilometrów, z łączną 
liczbą mieszkańców – wliczając 
Warszawę – około trzech milionów. 
To metropolia w skali europejskiej. 

Projekt planu powinien być gotowy 
w 2008 roku i przedstawiony w ca-
łości Komisji i Sejmikowi. Można 
mieć nadzieję, że będzie to dobry 
plan.

  Niestety w polskim systemie wszyst-
kie plany wojewódzkie i powiatowe 
mają charakter „miękki”. Wywierają 
wpływ na rzeczywistość, ale słabszy 
od Miejscowych Planów Zagospo-
darowania Przestrzennego. Te, które 
uchwala wyłącznie samorząd gmin-
ny, są „twardym” prawem miejsco-
wym, ale powinny być zgodne z pla-
nami wyższego rzędu obejmującymi 
całe powiaty, obszary metropolitarne 
i województwa. Taka zgodność czę-
sto jest trudna do wyegzekwowania. 
Tak więc planowanie na szczeblu 
ponadgminnym nie wystarczy. Aby 
urbanizacja Centralnego Mazowsza 
rozwijała się wzdłuż dobrze wymy-
ślonych i skonstruowanych pasm. 
Jedna spójna wizja powinna obejmo-
wać wszystkie poziomy planowania.

 Dlatego konieczne są porozumienia 
gmin nie tylko z powiatami i woje-
wództwem, ale też z sąsiednimi gmi-
nami. Temu znakomicie służyłaby 
idea Rady Metropolitarnej Central-
nego Mazowsza – nie biurokratycz-
nej czapy, lecz forum dla uzgadnia-
nia wspólnych wizji, planów i inwe-
stycji. Podobne rady powstały już 
na Pomorzu Gdańskim i na Dolnym 
Śląsku. Te regiony są znane z dobre-
go gospodarowania. Niech Mazow-
sze uczy się od najlepszych.
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