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GOTÓWKA NA LATO

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

TYLKO TERAZ
PROMOCYJNE WARUNKI!!!

nowy lokal, nowe menu, stare ceny!
022 758 44 87, 022 758 61 83 R E S T A U R A C J E

Pruszkowski
ekogadżet

 strona 4.

LAST MINUTE/JOKER:
Grecja Wyspa Kos - wylot 11.07.09 
Hotel Nina Beach NNN+,  dwa posilki, 
pok. 2 os., 7 dni 1499,-PLN/os, 14 dni 2099,-PLN/os

Grecja Wyspa Kreta - wylot 17.07.09 
Hotel Sunshine Aparthotel NNN+, ALL INCLUSIVE, 
apart. 4os. 7 dni 2289,-PLN/os, 14dni 3329,-PLN/os

Majorka - wylot 17.07.09 
Hotel Palma Bay Club/Sarah N, ALL INCLUSIVE, 
pok. 2 os. 7 dni 2099,-PLN/os, 14dni 2989,-PLN/os

OTWARCIE SEZONU ZIMA 09/10 
W KAPRUN/ ZELL AM SEE

Terminy: 09.11- 15.11.2009

od 1250 PLN/os obejmuje:

Po 26 latach Pruszków ponownie ma kobiecy 
zespół w ekstraklasie. O przyszłości PTS Lider 
Pruszków z trenerem Jackiem Rybczyńskim, 
rozmawia Adam Wall.   strona 14.

Dziewczyny muszą 
zostawić serce 
na boisku

Pożegnanie wójta Romana Lawrence  s.3
Euroszansa dla Pruszkowa  s.5
Śmieciowy absurd w Pruszkowie  s.6 
Bezpieczne wakacje 2009  s.9
Przedszkole zamiast szkoły?  s.10
Chora służba zdrowia w Raszynie  s.10

LATO W MIEŚCIE 2009
plan wakacyjnych imprez  s.8-9

Kiedy mieszkańcy 
Pruszkowa doczekają 
się obiecanego kina?
Brak projektów, brak konkretów. Tak najkrócej 
można podsumować rozmowę z wiceprezyden-
tem Pruszkowa, Andrzejem Królikowskim na te-
mat Centrum Śródmiejskiego.   strony 2-3.

W numerze także:wczyny muszą Ki d i k ńń W numerze także:

Czy pruszkowska fi rma  
dołączy do grona 
liczących się 
producentów 
pojazdów 
z napędem 
elektrycznym?
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i Wydawca nie zwracają

Wakacje. Urlopy, odpoczynek, luz blues. No i dobrze. Co prawda, w pierwsze dni 
letniego lenistwa aura nadmiernie nas nie rozpieszcza, a nawet wręcz przeciwnie, 
ale ponieważ większość z nas (poza nielicznymi wyjątkami) większego wpływu 
na pogodę nie ma, a zaplanowanego wypoczynku na inny termin przesunąć nie 
może, powinniśmy nauczyć cieszyć się takimi okolicznościami przyrody, jakie ma-
my. A mamy Proszę Państwa nie byle jakie. W telewizji, co chwila apelują do nasze-
go patriotycznego poczucia i obywatelskiego zaangażowania i namawiają do odda-
nia głosu na jeden z siedmiu nowych cudów świata, do listy których w tegorocznej 
edycji konkursu dołączyły dwa nasze rodzime regiony. 

Kalahari nam wisi
W kategorii „Cud krajobraz” na miejscu drugim, tuż za kotliną Kalahari znajdują 
się Wielkie Jeziora Mazurskie. Jeśli chodzi o konkurenta, który za słusznie znie-
sionego systemu nazywaliśmy na lekcjach geografi i bardziej zwyczajnie - pusty-
nią Kalahari - sprawa jest nieco skomplikowana. Bo okazuje się, że pustynią, to 
ona nie jest, gdyż w czasie większych opadów deszczu pełni rolę pastwiska, któ-
re kiedy deszcze się skończą zaraz znowu zamienia się w pustynię. Cud? Jaki cud? 
Co najwyżej ciekawostka przyrodnicza. I żeby zaraz takie coś miało stać się siód-

mym cudem świata i wygrać z naszymi Mazura-
mi? Nie uwierzę. Pomyślcie tylko Państwo. Zwy-
czajna kupa piachu czy pastwisko chce konku-
rować z naszymi Mazurami? A jakie ma do te-
go prawo? Popływacie łódką po pustyni, zasa-
dzicie się na szczupaka? Nazbieracie prawdziw-
ków? Zrobicie grilla przy pomoście? Pośpiewa-
cie szanty? Jakim cudem? Nie dajmy się wyma-
newrować jakimś egzotycznym tambylcom. Już 
samo porównanie to zwyczajne nadużycie i nie 
waham się użyć słowa spisek. A dajmy na to, ta-
ki kormoran, to by się na tej pustyni uchował ? 
Albo wyobraźmy sobie festiwal Piknik Country 

gdzieś w Botswanie. Wielbłąd by się uśmiał. Żadne Kalahari nie ma z nami naj-
mniejszych nawet szans. I tyle.

A waran z Komodo może nam skoczyć
W kategorii „Cuda leśne, parki narodowe, rezerwaty przyrody” na miejscu piątym 
(za puszczą Amazońską, ale na szczęście przed indonezyjską wyspą Komodo) zna-
lazła się Puszcza Białowieska. I bardzo dobrze, bo na tym całym Komodo spotkać 
można wyłącznie warany, z których pożytku tyle, co z raka krwi. Ani tego zjeść, 
ani nawet torebki zrobić, gdyż cała populacja znajduje się pod ścisłą ochroną. Na-
sze rodzime żubry biją je pod każdym względem nawet wtedy, kiedy po prostu całe 
to współzawodnictwo i głosowania olewają. Z tego ich stosunku do rywalizacji wy-
rasta specjalny gatunek trawki, który wykorzystywany jest jako niezbędny skład-
nik receptury, cieszącego się sporą popularnością w naszej części Europy energe-
tyzującego napitku. I te właśnie walory, (o których ani słowa w obcojęzycznym opi-
sie naszego cudu) przesądzają, że nie powinniśmy mieć najmniejszych wątpliwo-
ści ani skrupułów, na który z regionów świata nasz głos mamy oddać. Żaden wa-
ran czy inny gad naszemu żubrowi nawet do kopyt nie sięga. Nie mówiąc nawet 
o walorach użytkowych. 
I co? Możemy być tym cudem świata, czy nie możemy? 
Być może tego lata nad Wielkimi Mazurskimi Jeziorami czy w Puszczy Białowie-
skiej nie możemy spodziewać się takiego słońca jak w Botswanie czy na Komodo, 
ale jak dobrze się zastanowić to może i lepiej. Zapewniam, że nawet przywykli do 
skwaru i posuchy Beduini czy inni Indonezyjczycy woleliby po wieczornym grillu 
obudzić się o poranku rześcy i dalecy uczucia niezaspokojonego pragnienia. Wszy-
scy wiemy jak dobrze posiedzieć przy żubrze. A takie atrakcje gwarantuje nam ro-
dzimy mazurski albo podlaski cud. I choćby, dlatego żadne Komodo czy Kalaha-
ri z naszymi rodzimymi zjawiskami nadprzyrodzonymi wygrać nie mają prawa. 
A poza wszystkim zdrowy wypoczynek i dobre samopoczucie, powinno zapew-
nić nam choćby to, że nie musimy iść, jak co dzień do roboty czy szkoły, wysłu-
chiwać utyskiwań przełożonych, odrabiać lekcji, ani oglądać wieczornych progra-
mów publicznej misyjnej telewizji. Niech żyją wakacje, wolność, swoboda i cuda.                                                      

Polacy nie gęsi i swoje cuda mają

Bolo Skoczylas
REDAKTOR NACZELNY WPR
bolo.skoczylas@gazetawpr.pl

Od redaktora

Od dłuszego czasu pojawiają się na naszej 
stronie internetowej zapytania, dotyczące 
majacej powstać w ścisłym centrum mia-
sta inwestycji pod nazwą Centrum Śród-
miejskie. Temat co jakiś czas pojawia się 
i  znika. Ostatnio wypłynął przy okazji 
przeprowadzonej wycinki drzew na ulicy 
Niecałej. Postanowiliśmy temat przybliżyć 
i zasięgnąć informacji u źródła. 

WPR: Panie Prezydencie, może zaczniemy od 
sprawy najprostszej, jakie funkcje ma speł-
niać zapowiadany projekt Centrum Śródmiej-
skiego?
Andrzej Królikowski: Centrum Śródmiej-
skie ma być komercyjno-kulturowym cen-
trum miasta Pruszkowa. W owym Cen-
trum będą się mieścić kina, kawiarnie, klu-
by, galerie handlowe z dobrymi butikami. 
Nie będzie natomiast wielkopowierzch-
niowego sklepu (typu Tesco czy Real). 

Centrum Śródmiejskie będzie podobne 
do tych centrów, które powstają w innych 
miastach wielkości Pruszkowa w Europie 
Zachodniej, w miastach, w których nie ma 
miejsca na zbudowanie czegoś większego. 

WPR: W którym dokładnie miejscu powstanie 
Centrum Śródmiejskie? Mówi się o ulicy Nie-
całej, gdzie zdążono już jakiś czas temu wy-
ciąć drzewa.
AK: Nie należy łączyć modernizacji uli-
cy Niecałej z powstaniem Centrum Śród-
miejskiego, to są dwie zupełnie inne kwe-
stie. Drzewa z ulicy Niecałej zostały wycię-
te zgodnie z planem i ustaleniami. Rośliny 
były chore i ich system korzeniowy zagra-
żał infrastrukturze podziemnej. Jest ca-
łościowy projekt nowej szaty roślinnej na 
ulicy Niecałej. Przez to, że ulica jest łączni-
kiem miasta z Parkiem Sokoła będzie ona 
miała zielone zagospodarowanie. Wracając 
do położenia Centrum, będzie ono znajdo-
wało się obszarze czterech ulic: Kraszew-
skiego, Prusa, Niecałej i Wojska Polskiego. 

WPR: Plany powalają na kolana, jednak cieka-

wi jesteśmy z jakich środków projekt będzie 
realizowany? Kto zapłaci za Centrum Śród-
miejskie?
AK: Jest to inwestycja czysto komercyjna.  
Projekt Centrum Śródmiejskiego będzie 
realizowany tylko i wyłącznie z portfeli in-
westorów zewnętrznych. 

WPR: Na kiedy planowane jest rozpoczęcie 
i jak długo one potrwają? Czy zdążycie Pań-
stwo rozpocząć prace jeszcze przed końcem 
obecnej kadencji prezydenckiej Jana Sta-
rzyńskiego?
AK:  Nie, nie, nie. Tzn. po pierwsze jest to 
źle postawione pytanie „za kadencji pre-
zydenta”. Jan Starzyński jest prezyden-
tem miasta Pruszkowa od 1998 roku i je-
go spojrzenie na miasto jest niezależne od 
ilości kadencji które sprawuje. To nie ma 
żadnego znaczenia czy to będzie za ka-
dencji tego czy też innego prezydenta, tu-
taj mają znaczenie warunki ekonomiczne 
i na to trzeba patrzeć. Główną blokadą roz-
poczęcia prac jest obecnie panujący kry-
zys. Inwestycje te w sposób niezamierzo-
ny nawet przez inwestorów są opóźnione. 

Brak projektów, tym bardziej brak jakichkolwiek konkretów. 
Tak najkrócej można podsumować rozmowę z wiceprezydentem 
miasta Pruszkowa, Andrzejem Królikowskim na temat Centrum 
Śródmiejskiego, którego powstanie zapowiadane jest od dobrych 
kilku lat.

Co z tym kinem?

Rozmawiał:

Filip Szklarzewski
fi lip.szklarzewski@gazetawpr.pl

OGŁOSZENIE 
o ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Żbików – Bąki"  oraz 

obszaru „Kwartał - Przy parku” w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektów planów

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwał Rady Miejskiej Nr VIII/71/07 z dnia 
26 kwietnia 2007 r. i Nr XIV/123/07 z dnia  27 września 2007 r . oraz uchwały Nr XV/137/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 października 2007 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, sporządzonymi do w/w planów - w dniach od 13 lipca 2009r. do dnia 3 sierpnia 

2009r., w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pok. 70 w godzinach: poniedziałki: 11.00 - 18.00; wtorki, środy, czwartki i piątki: 10.00 - 12.00 .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu „Żbików – Bąki” zostanie przeprowadzona w dniu 20 lipca 2009 r.  -   początek zebrania 
o godz. 17.00 , a planu „Kwartał – Przy parku” w dniu 21 lipca 2009r. od godz. 16.00. Dyskusje odbędą się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 21. 

       
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3.X.2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku,  każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 
2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 

uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2009 r. w Urzędzie Miejskim  lub na jego adres.

Prezydent Miasta Pruszkowa
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Roman Lawrence (1948-2009)

M ichałowicki kościół nie 
był w stanie pomieścić 
wszystkich żałobników 
przybyłych na poże-

gnalną mszę świętą, toteż wypełni-
li oni cały przykościelny ogród i plac 
przed świątynią. Wieńce i wiązanki 
kwiatów na czas mszy składane przed 
kościołem, zajęły całe kościelne scho-
dy i chodnik. Obecni byli między in-
nymi wojewoda mazowiecki, Jacek 
Kozłowski, starosta powiatu prusz-
kowskiego, Elżbieta Smolińska, prezy-
dent miasta Pruszkowa, Jan Starzyń-
ski  oraz delegacje samorządów miast 
i gmin z całego zachodniego Mazow-
sza ze swoimi burmistrzami i wójta-
mi na czele. Przybyła także delega-
cja z włoskiego Vico nel Lazio, miasta 
partnerskiego Michałowic, z burmi-
strzem Giowannim Prondinellą.
 - Świętej Pamięci Pan Roman Law-
rence włodarzył michałowicką gminą 
prawie 16 lat – przypominał podczas 
mszy ksiądz prałat Leon Firlrej, pro-
boszcz michałowickiej parafi i – (…) 
Lata 80-te to czas wielkich przemian 
w naszej Ojczyźnie. Angażuje się w te 
zmiany stając się członkiem rodzące-
go się ruchu Solidarności. A kiedy na-
stąpiła zmiana systemowa w kraju zo-
staje wybrany na urząd Wójta Gmi-
ny Michałowice. Pełni go przez dwie 
kolejne kadencje, potem jedna kaden-
cja przerwy i  znów zyskuje mandat 
społecznego zaufania. Przedwczesna 
śmierć nie pozwoliła mu dokończyć 
czwartej kadencji urzędowania. (…) 
Zaangażowany całą swoja osobowo-
ścią, swoimi umiejętnościami i wiedzą 
czynił wszystko, aby służyć ludziom. 
Nigdy nie miał czasu dla siebie, nawet 
by pójść do lekarza i zadbać o swoje 
zdrowie. (…) Widzimy dzisiaj Roma-
nie jak wielu ludzi przyszło Cię poże-
gnać. Jest to dowodem, że zaskarbiłeś 
sobie ludzki szacunek, wdzięczność 
i  przyjaźń. Kiedy będziemy razem 
z Tobą szli Twoją ostatnią drogą przez 
Michałowice, to w tym wszystkim co 
za Twojego urzędowania zostało do-
konane – w tych szkołach, drogach, 
boiskach dla dzieci, w tym wszystkim 

co służy ludziom – będzie cząstka Ciebie. 
Twojej pracy, Twojego zdrowia i Twojego 
życia…
 -  … Zawsze zagoniony, zawsze brako-
wało mu czasu – wspominał w pożegna-
niu w  imieniu samorządowców regionu 
burmistrz Piastowa, Zdzisław Brzeziński 
– Mówił: jeszcze to muszę zrobić, jeszcze 

W  piątek 26 czerwca w  kościele parafialnym w  Michałowicach odbyły się 
uroczystości pogrzebowe wójta gminy Michałowice, Romana Lawrence.  
W ostatniej drodze towarzyszyły mu rzesze mieszkańców gminy oraz liczni goście 
z całego regionu, a nawet z zagranicy.

Ostatnia droga Wójta Romana

tamto muszę załatwić. Zawsze ujmo-
wała mnie przy tym jego troska i my-
ślenie o sobie nie jako o zwierzchniku, 
ale o osobie, która jest przedstawicie-
lem gminy i społeczności, która go na 
to stanowisko powołała (…)   Żegnaj 
Romanie. Jesteśmy bez Ciebie osamot-
nieni, ale też przekonani, że swoim ży-
ciem, swoją odpowiedzialnością, za-
służyłeś na to żeby dobry Bóg znalazł 
odpowiednią funkcję dla Ciebie w nie-
bieskim samorządzie…
 - …Kochany Panie Wójcie! Nasz 
najlepszy przyjacielu! Ludzie odcho-
dzą na zawsze tylko wtedy, gdy prze-
stajemy o nich pamiętać. Żegnając się 
z Tobą jesteśmy pewni, że Ty nie odej-
dziesz, bo pamięć o  Tobie pozosta-
nie w naszych sercach na zawsze – że-
gnał zmarłego w imieniu pracowników 
Urzędu Gminy i mieszkańców Krzysz-
tof Grabka.
 Wójt Roman Lawrence, „Wójt Ro-
man”- jak często mówili o nim miesz-
kańcy gminy, pochowany został w Alei 
Zasłużonych na michałowickim cmen-
tarzu.   

Bogdan Marecki 

Romana Lawrence

ROMAN LAWRENCE
1948-2009

Trudno znaleźć dzisiaj inwestorów, którzy 
chcieliby otwierać nowe centra. Z drugiej 
strony, po naszej analizie rynku inwesto-
rzy nie chcą również czekać z założonymi 
rękami do końca owego kryzysu. Chcą oni 
już mieć gotowe projekty, by w momencie 
odblokowania fi nansowania można było 
od razu przystąpić do realizacji. 

WPR: Konkrety: dwa, pięć, dziesięć lat? Jak 
długo mieszkańcy Pruszkowa będą czekać 
na Centrum?
AK:  Jeśli inwestor przystąpi do spółki 
z miastem, bo jak już wcześniej wspomina-
łem jest to inwestycja czysto komercyjna to 
od projektu do realizacji miną mniej więcej 
dwa lata. Mamy szanse na zrobienie pro-
jektu w 2010 roku. Jeżeli to się uda prace 
powinny się zakończyć gdzieś w roku 2012.

WPR: Jest to jedyny problem, który stoi na 
drodze Centra Śródmiejskiego?
AK: Jest jeszcze drugi, co prawda dużo 
mniejszy. Chodzi tu o niedokończoną bu-
dowę budynku ZUS-u, która sukcesywnie 
blokuje rozpoczęcie jakichkolwiek prac. 
W tej chwili rozpoczęły się rozmowy, do-
tyczące przeniesienia tej budowy w inne 
miejsce. Pozwoliłoby to odblokować teren 
niezbędny do zrealizowania tak dużej in-
westycji, jaką niewątpliwie będzie Cen-
trum Śródmiejskie. Tak jak mówię, nadal 
jest to etap koncepcyjny, spodziewamy się 
sfi nalizowania rozmów w najbliższych ty-
godniach.  Ale bez względu na decyzję ZU-
S-u ta koncepcja z całą pewnością będzie 
realizowana i Centrum powstanie. 

WPR: Dziękuję za rozmowę.

KondolencjeW imieniu policjantów i pracowników cywilnych 

       Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowiepodinsp. Waldemar Perdion

Komentuje Bogdan Skoczylas: "Czeski Film"
Zbudujemy kino. Dyżurny temat naszych władz. Który to już raz słyszymy, że lada chwila po-
wstanie? Trzeci, czwarty? Pierwsze, miało działać w małej hali Znicza. Nie powstało. Halę wła-
śnie będzie się rozbierać. Drugie, multiplex w budynku przy Miry Zimińskiej. Nie udało się. Jest 
market. Teraz poprzeczka poszła w górę, będzie pruszkowskie Trocadero. Prywatno-publiczne 
zresztą. Ale kino… A po wyborach, zawsze można będzie zwalić na kryzys. 
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Ekogadżet z Pruszkowa

W akacje uważamy za rozpo-
częte! Wraz z początkiem 
sezonu ogórkowego po 
raz kolejny powróciła na 

łamy gazet sensacyjna informacja, o ma-
jącej rozpocząć się w najbliższej przyszło-
ści w Pruszkowie seryjnej produkcji eko-
logicznego, elektrycznego samochodu 
miejskiego. Tym razem najszybsze było 
Życie Warszawy. W ślad za nim wiado-
mość powtórzyły prawie wszystkie po-
ważniejsze portale internetowe, a zaraz 
po nich inne tytuły prasowe, a nawet nie-
które stacje telewizyjne. 

Odgrzewane newsy
„Blisko sto stacji do ładowania samo-
chodów elektrycznych stanie w stolicy. 
A w Pruszkowie w wakacje ruszy produkcja 
ekologicznych aut – dowiedziało się „ŻW”. 
Eksperci są zgodni: jazda na prąd to od-
dech dla miasta. (-) Potwierdza to Ma-
riusz Wnukiewicz z fabryki Impact Auto-
motive Technologies w Pruszkowie, któ-
ra już za kilka tygodni rozpocznie seryjną 
produkcję SAM-ów, czyli dwuosobowych 
aut elektrycznych.  
 – Chociaż nasze samochody będzie 
można ładować nawet w  domowym 
gniazdku, to możliwość uzupełnienia 
akumulatorów „na mieście” będzie wy-
godniejsza dla użytkowników i przede 
wszystkim szybsza. Takie auta to przy-
szłość – przewiduje.”
 Ładnie ujęte. Jest i background, i wy-
powiedź eksperta, i intuicyjna prognoza 
mającej nas czekać świetlanej przyszło-
ści. 
 Jeszcze bardziej optymistycznie jest 
dalej: „Ratusz (warszawski przyp. redak-
cji) sam chce dać przykład i rozważa ku-
pienie kilku aut ekologicznych dla służb 
miejskich, np. straży miejskiej czy Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.” 
Gazeta nie podaje wprawdzie, że ratusz 
konkretnie zainteresowany jest mode-
lem z  Pruszkowa, ale ponieważ brak 
jest również wyraźnego zaprzeczenia tej 
ewentualności możemy się domyślać ta-
kiego właśnie obrotu sprawy. 
 Który to już raz piszemy o pruszkow-
skim, miejskim ekopojeździe? Jeśli mnie 
pamięć nie myli to już trzeci albo czwar-
ty! Ostatni materiał publikowaliśmy 

w  marcu ubiegłego roku. Wtedy rów-
nież seryjna produkcja miała ruszyć lada 
chwila – najpóźniej do końca 2008 roku. 

Po co komu taki gadżet?
Tajemniczy wehikuł można od czasu do 
czasu zobaczyć na pruszkowskich uli-
cach. Zachwytów czy silnego uczucia po-
żądania raczej nie wzbudza, co najwyżej 
pewne zaciekawienie. Mnie osobiście za-
interesował głównie problem, gdzie kie-
rowca kładzie aktówkę, kiedy przyjdzie 
mu przewieźć pasażera? Kiedy zapyta-
łem, młody człowiek kierujący autem 
wzruszył tylko ramionami i bez słowa 
odjechał. Moja ciekawość nie została za-
spokojona. Ale nie czepiajmy się drobia-
zgów. Auto jest i nawet jeździ. 
 Co więcej, nie trzeba dolewać do nie-
go paliwa, a co najwyżej podłączyć na noc 
do gniazdka elektrycznego. Koszt pełne-
go załadowania akumulatorów to ok. 
3 złote. Baterie mają wystarczyć do prze-
jechania mniej więcej 100 kilometrów. 
Silnik jest w stanie rozpędzić autko do 
prędkości 50 km/godz w ciągu siedmiu 
sekund. Według zeszłorocznych infor-
macji pojazd kosztować miał około 15-
18 tys. EUR (bez baterii), ale wymienia-
na była również cena 10 tys. EUR. Czy 
to dużo czy mało? Zależy za co i dla ko-
go. Naszym zdaniem dość sporo i jeśli in-
formacja (za Pulsem Biznesu) miałaby 
się potwierdzić, kolejki klientów raczej 
nie wieszczymy. Tym bardziej, że proto-
plasta autka SAM Cree - koncepcja jest 
kontynuacją i rozwinięciem projektu sa-
mochodzika (?), produkowanego przed 
prawie dziesięciu laty przez fi rmę: Cree 
Ltd z Zurychu – z powodu pewnych nie-

dostatków konstrukcyjnych i zbyt wyso-
kiej ceny musiał zakończyć swój żywot 
po sprzedaniu zaledwie kilkudziesięciu 
egzemplarzy. Być może zaważyło przyję-
cie zbyt optymistycznych szacunków do-
tyczących popytu na taki pojazd. Firma 
Cree Ltd popadła w tarapaty fi nansowe 
i zawiesiła działalność. 

Gorące informacje… sprzed lat
W  marcu ubiegłego roku nasz ekspert 
(zatrudniany przy opracowaniu nad-
wozia poprzedniego projektu pojazdu 
o wdzięcznej nazwie CLIC, którego pro-
dukcja nie doszła do skutku z powodu 
tzw. trudności obiektywnych) wygląd 
trójkołowca opisuje w następujący spo-
sób: „…nadwozie przypomina spłasz-
czone i  wydłużone jajko, drzwi są ele-
mentem przeszkleń kabiny i unoszą się 
do góry, lampy (przednie i tylne) wycho-
dzą z bryły kabiny, a pasażer siedzi za 
kierowcą (powinien wykazywać się spo-
rą sprawnością ruchową przy wsiadaniu 
i wysiadaniu); tworzywo, z którego wyko-
nane jest nadwozie przypomina w doty-
ku pojemniki ogrodowe, a w bryle nad-
wozia trudno dostrzec przestrzeń bagaż-
nika.” 
 Niewątpliwie ma to być pojazd ni-
szowy. Wypada w  tym miejscu dodać, 
że owa nisza jest dość ciasna, bo mimo 
wysiłków i szczerych chęci nie udało się 
nam uzyskać racjonalnej odpowiedzi ko-
mu i do czego taki pojazd miałby służyć? 
Bo projekt nie jest ani nowatorski (poza 
dziwacznym sposobem umiejscowienia 
pasażera, gęsiego za kierowcą), ani kon-
strukcyjnie nie spełnia kryteriów by stać 
się np. autem miejskim. Napęd elektrycz-

ny czy elektryczno-spalinowy (hybrydo-
wy) stosuje się już od dawna i auta z ta-
kimi silnikami produkowane są od ład-
nych kilku lat np. Lexus Hybryd czy To-
yota Prius. I choć są to samochody gaba-
rytowo nieróżniące się od tych z napę-
dem spalinowym, nie odnotowuje się na 
nie zbyt oszałamiającego popytu. 

Elektryczny? Nic nowego
Starsi czytelnicy pamiętają zapewne po-
czciwego Melexa, który jest protoplastą 
tego typu konstrukcji. Produkowany jest 
w trzech kategoriach (pojazdy pasażer-
skie, bagażowe i specjalne) i wielu odmia-
nach nieprzerwanie od… 35 lat, a mar-
ka jest znana i ceniona w całym świecie. 
Ale oferta Melexa jest niezwykle szeroka 
i wyspecjalizowana, a najnowszy system 
realizacji zamówień tzw. customising, 
polegający na adaptowaniu pojazdów pod 
specjalne życzenia klienta zapewnia ela-
styczne kształtowanie produkcji i stały 
wysoki popyt na tego typu pojazd.
 Jeszcze wcześniej, bo w latach siedem-
dziesiątych osobiście testowałem elek-
tryczny skuter – skonstruowany przez pa-
na Zdzisława K., nieuleczalnego wyna-
lazcę i właściciela sklepiku z różnościami 
przy ul. Próżnej. Pojazd zbudowany był na 
bazie skutera „Osa”. Tym elektrycznym 
wehikułem żona pana Zdzisława dojeż-
dżała przez wiele lat do pracy z oddalonej 
o kilkadziesiąt kilometrów podwarszaw-
skiej miejscowości. Pojazd rozwijał pręd-
kość 60 km/godz. a baterie ładowało się 
podobnie jak w przypadku szwajcarsko-
pruszkowskiego pojazdu także z gniazd-
ka elektrycznego. Załadowany w  ciągu 
nocy zestaw akumulatorów wystarczał do 

przejechania ponad 100 km. (!)
 Najbardziej znanym konstrukto-
rem aut elektrycznych w Polsce jest pan 
Zbigniew Kopeć z  Gdańska, który ja-
ko pierwszy w kraju zarejestrował skon-
struowany przez siebie pojazd z  na-
pędem elektrycznym. Toyota Corolla 
z elektrycznym silnikiem jego pomysłu 
ma zasięg 700 km (!!!) przy prędkości, jak 
twierdzi, „zgodnej ze znakami drogowy-
mi”.  
 - Ale dwa razy się zapomniałem i au-
to rozbujało się do… 140 km na godzinę 
- mówi pan Zbigniew  - Koszt przeciętny 
energii elektrycznej na 1 km wynosi: 2 gr 
(w taryfi e nocnej). Jazda jest przyjemna 
i jest cisza po przekręceniu kluczyka i ru-
szeniu. Gapie myślą, że sam się toczy pod 
górę. 
 Reasumując, w  Pruszkowie prochu 
nie wymyślono. Oczywiście współcze-
sne konstrukcje są zdecydowanie wy-
dajniejsze i zaawansowane technologicz-
nie, ale sama idea wykorzystania  tego 
typu napędu nowatorstwem nie poraża.  
Gdyby jeszcze do kompletu pokuszono 
się o bardziej przemyślane rozwiązania 
konstrukcyjne i użytkowe pojazdu wy-
daje się, że droga do osiągnięcia pełne-
go sukcesu byłaby i bliższa, i  może nie-
co mniej skomplikowana.
 Czy pruszkowski SAM ma szansę na 
rozpoczęcie i utrzymanie seryjnej pro-
dukcji? Czy podzieli los swego poprzed-
nika CLIC-a i pozostanie jeszcze jednym 
niezrealizowanym motoryzacyjnym pro-
jektem? Pożyjemy, zobaczymy. A gdyby 
ktoś z Państwa zapragnął przerobić swo-
je auto na eklektyczne, służę kontaktem 
do pana Zbigniewa.

100

15-18 

To maksymalny zasięg 
elektrycznego SAMA. Ma je 
przejechać za jedyne 3 zł

km

tysięcy euro
Tyle według zeszłoroczynych 
informacji miała wynosić 
rynkowa cena pojazdu

 Motoryzacja. 
SAM Cree, 
pruszkowski 
pojazd 
elektryczny 
w całej 
okazałości. 
Czy niebawem 
przesiądziemy 
się do takich 
aut?

 Samochody 
elektryczne 
jeździły po 
drogach już ponad 
150 lat temu 
i w swoim czasie 
przewyższały 
osiągami pojazdy 
spalinowe, bijąc 
wszelkie rekordy 
prędkości.
Thomas 
Edison obok 
elektrycznego 
samochodu 
w 1913r.

 Elektryczny 
Melex w wersji 
specjalnej, 
przeznaczonej 
na pole golfowe. 
Firma od 35 lat 
produkuje pojazdy 
z napędem 
elektrycznym.

Bolo 
Skoczylas
bolo.skoczylas@gazetawpr.pl
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PARK ANIELIN - PRUSZKÓW 

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

SPRZEDAŻ 
LUB 

WYNAJEM

w ofercie lokale 

Będzie dofi nansowanie na budowę węzła 
Łopuszańska – Jerozolimskie

Unia Europejska dofi nansuje budowę wę-
zła Łopuszańska kwotą 168 mln złotych. 
W zamian wymaga tylko jednego – ukoń-
czenia prac do 2015 roku. Spełnienie te-
go warunku może jednak okazać się nie-
wykonalne. Póki co, prace miały rozpocząć 
się w czerwcu. Niestety na skrzyżowaniu 
jeszcze przez kilka miesięcy nie zobaczy-
my ekip budowlanych. 

Środki z  Unii Europejskiej przezna-
czone na budowę węzła pokryją pra-
wie 60% kosztów całej inwestycji. Wę-
zeł Łopuszańska to drugi, co do wiel-
kości projekt, 
który otrzyma 
tak duże dofi-
n a n s ow a n ie . 
Największą in-
westycją by-
ła Trasa Mostu 
Pó ł n o c n e g o , 
na którą Unia 
p r z e z n a c z y -
ła 240 mln zło-
tych.
 Głównym problemem powodują-
cym opóźnienie jest brak części po-
trzebnego terenu. Urzędnicy do tej 
pory nie byli w stanie porozumieć się 
z właścicielami ośmiu działek leżących 
przy skrzyżowaniu. Pan Remigiusz 
Makowski jest posiadaczem dwóch po-
sesji. Twierdzi, że doskonale zdaje so-
bie sprawę z przymusu oddania dzia-
łek. Zapewnia również, że uczyniłby to 
już dawno, gdyby tylko urzędnicy poja-
wili się z konkretnym pismem i jasny-

mi zasadami wyceny odszkodowania. 
 Agata Choińska z  Zarządu Miej-
skich Inwestycji Drogowych tłuma-
czy, że ZMID jako inwestor nie ma ani 
możliwości, a tym bardziej upoważnie-
nia do rozmów z właścicielami działek, 
czy negocjowania kwestii odszkodo-
wania. 
 Cała odpowiedzialność za dostar-
czenie terenu spada na biuro wojewo-
dy. To właśnie z polecenie biura na te-
ren posesji miał zostać wysłany rze-
czoznawca, który wyceniłby grun-
ty. Zamiast tego wojewoda wysłał pi-

sma wzywające 
mieszkańców 
do opuszczenia 
terenu. 
Ivetta Biały, 
rzecznik woje-
wody twierdzi, 
że najpraw-
dop o dobn ie j 
mieszkańcy bę-
dą musieli opu-
ścić działki nie 

znając kwoty odszkodowania. 
 Prócz samego trójpoziomowego 
skrzyżowania – ronda, tunelu i esta-
kad – inwestycja obejmuje również bu-
dowę chodników, ścieżek rowerowych, 
przystanków autobusowych, kanaliza-
cji i modernizację linii energetycznych.
 Całkowity koszt inwestycji obej-
mujący zarówno budowę skrzyżowa-
nia jak i wykup działek, oszacowany 
jest na kwotę 277 mln złotych.

as

Miasto Pruszków, leżące w odległości zaled-
wie 10 km od stolicy Polski ma wielkie szan-
se by zostać jedną z czterdziestu miejsco-
wości, która gościć będzie uczestników Mi-
strzostw Europy podczas EURO 2012.

Swoją kandydaturę do PZPN miasto 
Pruszków zgłosiło już dobrych kilka mie-
sięcy temu. – Jesteśmy już po kilku kwa-
lifi kacjach i znaleźliśmy się w gronie 40 
miejscowości, które w Polsce zostały wy-
typowane jako centra pobytowe na EURO 
2012 – mówi naszej gazecie zastępca pre-
zydenta Pruszkowa, Andrzej Królikowski. 
Nasze miasto walczy o szansę goszczenia 
reprezentacji, które będą rozgrywały swo-
je mecze w grupie warszawskiej. W stolicy 
rozegranych zostanie co najmniej 5 spo-
tkań: mecz otwarcia, spotkania w ramach 
grupy, ćwierćfi nał oraz półfi nał. 
 Miasto liczy, że posiadane atuty dadzą 
pewną szansę na takie przedsięwzięcie. 
Przysłowiowych asów w rękawie Prusz-
ków ma bardzo dużo. – Po pierwsze znaj-
dujemy się najbliżej Warszawy spośród 
wszystkich innych miejscowości ubiegają-
cych się o przyznanie im prawa przyjmo-
wania reprezentacji w  grupie warszaw-
skiej, po drugie na dzień dzisiejszy mamy 
najbardziej zaawansowane inwestycje, 
a do 2011 defi nitywnie zakończone będą 
planowane inwestycje w stadion Znicza – 
wylicza wiceprezydent. – Z tym się wiąże 
cały plan inwestycyjny zakończenia mo-
dernizacji obiektów Znicza. Jest on konse-
kwentnie od kilku lat realizowany. W tym 
roku powstaną boiska treningowe, w roku 
przyszłym powstanie druga trybuna oraz 

modernizacja parkingów i ogrodzenia – 
dodaje. 
 Dodatkowo Pruszków posiada świet-
ną bazę hotelową. Na terenie naszego 
miasta znajdują się dwa, hotele o wyso-
kich standardach. Czterogwiazdkowy ho-
tel Victor mógłby przyjmować piłkarzy 
już dzisiaj, a nieco niższy standard w Ide-
alu ma podnieść zamontowanie w nieda-
lekiej przyszłości klimatyzacji.
 Wszystkie inwestycje związane z mo-
dernizacją stadionu Znicza w dużym stop-
niu fi nansowane są z funduszy europej-
skich, dodatkowo, jeżeli kwalifi kacja bę-
dzie nadal tak pozytywnie postępowała, 
Pruszków ma szansę otrzymać dodatko-
we środki na organizację EURO 2012. – 
W tej chwili mamy złożoną aplikację o do-

fi nansowanie całego projektu budowy sta-
dionu Znicza, poza tym nie ma w mieście 
inwestycji, w której nie aplikujemy o środ-
ki zewnętrzne – dodaje wiceprezydent.
 Kiedy defi nitywnie dowiemy się czy 
Pruszków na pewno będzie centrum po-
bytowym?
  - W  tej chwili trwa kwalifikacja 
i wszystko okaże się w ciągu kilku najbliż-
szych miesięcy. Nie ukrywam, że jest to 
dla Pruszkowa i jego mieszkańców ogrom-
na szansa, szansa na modernizację nie tyl-
ko stadionów czy hoteli, ale również szan-
sa na poprawienie warunków życia w na-
szym mieście (lepszy standard ulic, więcej 
kawiarni itp.), szansa, której Pruszków nie 
może stracić czy zaprzepaścić– kończy wi-
ceprezydent Królikowski.               fs

Euroszansa dla Pruszkowa

 Czy pruszkowski stadion ma szansę gościć uczestników EURO2012?
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O d ponad trzech lat obowią-
zuje w  Pruszkowie Regula-
min Utrzymania Czystości 
i Porządku na Terenie Mia-

sta. Dla właścicieli posesji wprowadził 
on obowiązek potwierdzonego wywozu 
śmieci oraz silną zachętę do ich segrego-
wania. Cel zbożny i godny pochwały, ale… 
diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach! 
 Regulamin przyjęty przez Radę Miej-
ską uchwałą nr XXXIX/460/06  26 stycz-
nia 2006 r. wprowadza precyzyjne zasady 
śmieciowej gospodarki na terenie miasta. 
Obliguje m.in. właścicieli i zarządców nie-
ruchomości do podpisania stałych umów 
z  fi rmami wywożącymi odpady. Zgod-
nie z  ogólnoświatową tendencją ekolo-
giczną zachęca ich również do segregowa-
nia śmieci. Stosuje przy tym bardzo pozy-
tywne bodźce w postaci bezpłatnego od-
bioru segregowanych odpadów, pod wa-
runkiem umieszczania ich w specjalnych 
pojemnikach wystawionych na osiedlach 
lub w dostarczanych mieszkańcom folio-
wych workach. Dzięki temu regulamino-
wi przydrożne rowy i podmiejskie zarośla 
przestały być lokalnymi dzikimi wysypi-
skami, a miastu nie zagraża śmieciowy 
syndrom włoskiego Neapolu.

Śmieciowy obowiązek produkcyjny
Pozostawałoby się zatem tylko cie-
szyć i bić brawo Miejskiemu Zakładowi 
Oczyszczania za rzeczywiście sprawną or-
ganizację, gdyby nie…  No właśnie! Dąże-
nie do perfekcji szczegółów prowadzi cza-
sami do wynaturzeń i tak stało się rów-
nież w tym przypadku.
 - Ten Regulamin wprowadził obowią-
zek produkowania śmieci – mówi Grze-
gorz Siemienowicz, mieszkaniec prusz-
kowskiego Gąsina – Według jakiejś po-
dobno ogólnej normy wylicza się w nim, 
że każdy mieszkaniec zobowiązany jest 
do odprowadzenia co najmniej 50 litrów 
odpadów stałych dwa razy w miesiącu. 
Kłopot w tym, że norma ta dotyczy praw-

dopodobnie wszystkich odpadów wycho-
dzących z gospodarstwa domowego i jest 
może przydatna dla mieszkańców osiedli 
blokowych, którzy nie segregują odpadów. 
Ja mieszkam w domu jednorodzinnym, 
gdzie odpady organiczne idą na własny 
kompost, a plastiki, papiery i szkło do do-
starczanych przez MZO worków na odpa-
dy segregowane. W tej sytuacji do ogólne-
go pojemnika na śmieci niewiele zostaje, 
jakieś folie, śmieci z zamiatania, czasem 
jakieś puszki. Tego jednoosobowego 50-li-
trowego limitu nie jesteśmy w stanie wy-
robić w dwie osoby!  Problemu do tej po-
ry nie było, bo MZO podchodziło do spra-
wy ze zrozumieniem i zabierało od nas 
śmieci dopiero kiedy pojemnik się wypeł-
nił. Przeważnie raz w miesiącu. Dzwoni-
łem wtedy do nich, a oni przejeżdżając re-
gularnie moją ulicą wiedzieli, że mają wy-
próżnić też i mój pojemnik. Teraz nagle, 
nie wiadomo dlaczego dopiero po trzech 
latach (!) wymyślili, że muszą go wypróż-
niać co dwa tygodnie. Podjeżdżają i wysy-
pują sobie z niego do śmieciarki czasami 
prawie samo powietrze.  Gdzie tu sens?!...  
Chyba tylko taki, żeby za wywózkę tych 
śmieci skasować mnie dwukrotnie w mie-
siącu! 
 Dodatkowego smaku dodaje spra-
wie fakt, że praktycznie właściciel domu, 
w którym mieszka kilka rodzin, czasem 
kilkanaście osób, też może dla oszczędno-
ści opędzić sprawę śmieci tym samym li-
mitem 50 litrów co dwa tygodnie (dla całe-
go domu !). A nadwyżkę przez nikogo nie 
kontrolowany może sobie bezpłatnie wy-
wozić na przykład do lasu. Twórcy Regula-
minu zupełnie nie pomyśleli bowiem o za-
bezpieczeniach w tą drugą stronę.

Obywatel przed obliczem władzy
Oburzony tym śmieciowym obowiąz-
kiem produkcyjnym pan Grzegorz, oby-
watel miasta, postanowił zwrócić się 
z  problemem do swojej władzy miej-
skiej i przekonać pruszkowskich radnych 
o  bezsensowności sztywnego stosowa-
nia tego typu normy. Złożył więc do Ra-
dy Miasta wniosek o uchylenie Uchwa-
ły wprowadzającej śmieciowy limit obo-
wiązkowy. Wysoka Rada (prawdopodob-

Czy się stoi, czy się leży, 
miastu śmieci dać należy!

nie z powodu swojej wysokości) pochyliła 
się nad problemem pana Grzegorza dość 
nieśmiało. Radni zupełnie bagatelizując 
aspekt społeczny zasłonili się względami 
sanitarnymi i przepisem ogólnym o po-
trzebie usuwania śmieci z częstotliwością 
dwutygodniową. Na szczególnie spekta-
kularne wystąpienie zdecydował się rad-
ny Jarosław Olszak, który dając pokaz zu-
pełnego niezrozumienia istoty pretensji 
mieszkańca, zaczął z niego drwić i obra-
żać posądzeniami o anarchię (!).

 - Protesty w tej kwestii dotarły do nas 
w liczbie kilkunastu – podsumował dys-
kusję wiceprezydent Pruszkowa, Andrzej 
Królikowski – Jest to norma zapisana 
w Ustawie o Gospodarce Odpadami i jej 
zmienianie nie leży w  kompetencjach sa-
morządu lokalnego. (?) Podjęliśmy nato-
miast działania mające na celu wymia-
nę pojemników 120-litrowych na mniej-
sze 60-litrowe. Staramy się, żeby nie od-
biło się to na wzroście kosztów dla miesz-
kańców. Nie możemy też w tym przypad-
ku doprowadzić do uchylenia uchwały, 
która reguluje nam cały system utrzyma-
nia czystości i gospodarowania odpadami 
w naszym mieście.
 Wyjaśnienie dlaczego norma ta sta-
ła się dopiero po trzech latach obowiązu-
jąca dla miasta nie padło. Zagadnienia, 
że jest to norma ogólna wyliczana z my-
ślą o mieszkańcach dużych miast pakują-
cych WSZYSTKIE śmieci do jednego ku-
bła również nie podjęto. Radni, przy jedy-
nie dwóch głosach wstrzymujących się, 
odrzucili wniosek p. Siemienowicza.
 A  szkoda, że zabrakło głębszej 

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Pruszkowa właściciel 

posesji, który segreguje śmieci, musi za swoją gorliwość… dopłacać.

Olgierd 
Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

Ilość śmieci jaką co 2 tygodnie musi 
oddać miastu mieszkaniec domu 
jednorodzinnego (i zapłacić za ten 
przywilej). Mieszkaniec bloku też 
płaci, ale nic nie musi

50 litrów

Na wniosek radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego oraz dwóch 
radnych innych ugrupowań Krzysztofa Żaczyńskiego (PiS)(?) i Sebastiana Cie-
sielskiego (PO)(!!!) do porządku obrad XXXV sesji Rady Miasta Pruszkowa (25. 
czerwca 2009) wprowadzony został punkt, dotyczący odwołania dotychczaso-
wego Przewodniczącego RM p. Jerzego Sieraka (do stycznia 2009 PO). W wyni-
ku przeprowadzonych głosowań radny Jerzy Sierak odwołany został z funkcji 
Przewodniczącego Rady Miasta Pruszkowa, a na jego miejsce powołano radnego 
Henryka Wacławka, reprezentanta klubu Samorządowego Porozumienia Prusz-
kowskiego.
 Z kuluarowych rozmów wnioskujemy, że głównym powodem odwołania do-
tychczasowego przewodniczącego rady była jego niezdecydowana postawa pod-
czas prowadzenia niedawnej sesji absolutoryjnej. Prezydent miasta otrzymał 
wprawdzie skwitowanie radnych, ale wynik głosowania daleki był od jego ocze-
kiwań. Powodem bezpośrednim umożliwiającym dokonanie zmian była rezygna-
cja z członkostwa w klubie radnych PO radnego Adama Majewskiego i jego przej-
ście do grupy związanej z tzw. „opcją prezydencką” oraz brak zdecydowanego sta-
nowiska radnych klubu PiS. Te personalne roszady i ambicje poszczególnych rad-
nych zmieniły dotychczasowy układ sił w radzie miasta na tyle, że w najbliższej 
przyszłości spodziewać się należy dalszych odwołań: z funkcji przewodniczących 
poszczególnych komisji rady miasta, które pełnią przedstawiciele ugrupowań re-
prezentujących PiS (4 komisje), PO (3 komisje) i SLD (jedna komisja). Wiceprze-
wodniczący Rady Miasta, radni Halina Górniak-Uszyńska (PO) i Kazimierz Ma-
zur (PiS) na razie pełnią swoje funkcje, ale ostatnie wydarzenia zapowiadają ry-
chłe zmiany personalne i na tych stanowiskach. Przypomnijmy, że mimo wygra-
nych wyborów samorządowych najliczniej reprezentowana grupa radnych z SPP 
nie potrafi ła doprowadzić do obsadzenia ani jednego kierowniczego stanowiska 
w strukturze Rady Miasta, co utrudniało działania popieranej przez nią struk-
turze wykonawczej, czyli prezydentowi i jego zastępcom. Teraz, po upływie ¾ 
kadencji taka okazja się nadarzyła i skwapliwie ją wykorzystano. Przepowiadane 
przez nas kolejne zmiany są tylko kwestią czasu i mam wrażenie, że długo cze-
kać na nie będziemy.                  BS

Przewodniczący Rady Miasta 
Pruszkowa odwołany

Pruszków. Nieoczekiwana zmiana sił w Radzie Miasta

Nowe biometryczne 
paszporty w Pruszkowie
W punktach paszportowych pojawiły się 
czytniki linii papilarnych, które będą ska-
nować odciski palców osób składających 
wnioski o wydanie paszportu. 
 Skanowane będą odciski tylko dwóch 
palców. Zapis naszych linii papilarnych 
będzie zaś zakodowany i niewidoczny na 
nowych biometrycznych paszportach. 
Wprowadzenie kodowanego zapisu odci-
sków ma ograniczyć fałszerstwa i kradzie-
że dokumentów.
 Jak zapewniają urzędnicy odciski nie 
będą ewidencjonowane przez żaden or-
gan. Ani rząd, ani MSWiA nie zamierza 
tworzyć baz do ewidencji tych odcisków. 
 Wprowadzenie kodowania nie wpły-
nie na cenę i czas oczekiwania na wyda-
nie dokumentu. Na paszport czekać trze-
ba będzie tak jak dotychczas około mie-
siąca. Za ważny przez 10 lat paszport za-
płacimy 140 zł, dl dzieci do 7 lat – 30 zł, 
dla dzieci od 7 do 13 lat – 60 zł, a za pasz-
port tymczasowy dla dziecka – 30 zł. Oso-
by, które ukończyły 70 lat będą zwolnione 
z opłaty. 
 Paszporty wydane przed 29 czerwca 
zachowają ważność do terminów w nich 
określonych.              as

Centrum Kultury dostanie 
więcej pieniędzy
Radni z Grodziska Mazowieckiego przy-
chylili się do propozycji dyrektora Grodzi-
skiego Centrum Kultury, Pawła Twardo-
cha i zwiększyli budżet dla placówki o 200 
tysięcy złotych.
 Dyrektor wyjaśniał radnym podczas 
sesji, że pod opieką Centrum jest prócz 
głównego ośrodka również willa Rado-
goszcz, klub Słoń oraz nowo otwarty klub 
przy ulicy Kilińskiego. 
 Burmistrz Grodziska Mazowieckie-
go, Grzegorz Benedykciński twierdzi rów-
nież, że należy się zastanowić nad dal-
szym losem willi Radogoszcz. Planowano 
jej zamknięcie, jednak tak się nie stało. Te-
raz potrzebne są pieniądze na jej utrzyma-
nie. Jest już propozycja by zamienić wil-

lę w nowe przedszkole. Pomysł ten jest na 
razie poddany dyskusji, ale jak twierdzi 
burmistrz byłoby to doskonałe rozwią-
zanie, ponieważ aż setka dzieci czeka na 
miejsce w przedszkolu.              as

Nowe przedszkole w Grodzisku
W Grodzisku Mazowieckim już wkrótce 
powstanie nowe przedszkole. Obiekt sta-
nie przy ulicy Piaskowej w miejscu już ist-
niejącej placówki. Placówka będzie w stanie 
przyjąć 250-cioro dzieci, prawie 100 więcej 
niż obecnie.
 Burmistrz Grodziska, Grzegorz Bene-
dykciński stwierdził, że w ciągu najbliż-
szych dwóch miesięcy zostanie ogłoszo-
ny przetarg na budowę. Dodał również, że 
plany budowy nowego ośrodka pojawiły się 
dużo wcześniej, jednak miasto czekało na 
możliwość pozyskania środków z Unii Eu-
ropejskiej.
 Rajmund Zalewski, dyrektor grodzi-
skiej oświaty twierdzi, że zaistniały w tym 
roku niedobór miejsc w placówkach przed-
szkolnych spowodowany jest m.in. napły-
wem młodych małżeństw i rodzin na teren 
Grodziska. 
 Nowe przedszkole ma kosztować 10 
mln zł.                as

Pijany kierowca potrącił 
14-letniego chłopca
W piątek, 26-tego czerwca około godziny 
14:00 w Piastowie miał miejsce wypadek. 
 Jadący od strony Ursusa w kierunku 
Piastowa 30-letni Krzysztof A. postano-
wił ominąć stojący na przystanku Lele-
wela autobus linii 716. 
 W tym samym momencie na przejście 
dla pieszych, znajdujące się kilka metrów 
za przystankiem, wszedł 14-letni chło-
piec. 
 Rozpędzony kierowca nie zdążył wy-
hamować i potrącił nastolatka. Ten w sta-
nie ciężkim został przetransportowany 
helikopterem do szpitala w Warszawie.
 Policja przeprowadziła badania na za-
wartość alkoholu u 30-letniego kierowcy. 
Okazało się, że Krzysztof A. miał ponad 2 
promile w wydychanym powietrzu.      as

Wiadomości ze strony www.gazetawpr.pl
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refl eksji nad problemem. Nie jest on po-
wszechny i  dotyczy jedynie niektórych 
mieszkańców ogrodowych dzielnic mia-
sta. Także i do naszej redakcji zgłaszali się 
z nim mieszkańcy Tworek, Malich, Gąsina 
i Żbikowa. Sprawa jest jednak o tyle spo-
łecznie istotna, że dotyka przede wszyst-
kim ludzi starszych, uboższych, często 
samotnych. To oni, mając niskie docho-
dy, nie robią częstych i dużych zakupów, 
a więc i  ilość produkowanych odpadów, 
przy jednoczesnej ich segregacji, jest nie-
wielka. Za to znaczenia nabiera każda do-
datkowa złotówka potrącana im za obo-
wiązkowy wywóz śmieci. Tym bardziej, 
że jeśli odpady organiczne kompostują 
na swojej działce  argumenty sanitarne 
są nietrafne i nie potrafi ą ich przekonać.

Obywatel swój rozum ma…
…a Władza nie ma monopolu na myślenie 

za niego. Pan Zdzisław (nazwisko znane 
Redakcji) emeryt z Tworek, który zgłosił 
się do nas z tym samym problemem, wy-
niki tej nagłej „normatywnej gorliwości” 
MZO puentuje bardziej dosadnie:
 - Doprowadzili do tego, że ja, a z roz-
mów wiem, że i wielu sąsiadów, przesta-
liśmy segregować śmieci. No, bo skoro 
i tak musimy płacić za wywożenie pra-
wie pustych pojemników, to po co za-
dawać sobie trud z  rozdzielaniem od-
padów do worków i wystawianiem tych 
worków w określony dzień na ulicę. Zno-
wu, jak za „komuny”, walimy wszystko 
do śmietnika. Jak tak chcą, niech mają!
 Nie jesteśmy do końca przekonani 
czy o takie właśnie efekty chodziło na-
szym miejskim rajcom. Duch Ustawy 
o Gospodarce Odpadami, na którą się 
powołują, jest w każdym razie zupełnie 
inny! 

Uzyskany przez gminę Podkowa Leśna 
wynik 50,86 % głosujących bije również 
na głowę średnią frekwencję we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej. Fakt ten 
świadczy o  bardzo wysokim stopniu 
świadomości obywatelskiej mieszkań-
ców Podkowy. Nie tylko ten jeden zresz-
tą, bo stało się już regułą, że w każdych 
wyborach Podkowiane są aktywniejsi od 
średniej krajowej o około 20% (!). Pierw-
sze miejsce w kraju dała im również fre-
kwencja w  ostatnich wyborach prezy-
denckich w 2005 r.
 - To zasługa obywatelskiego zaanga-
żowania mieszkańców i siła tradycji na-
szego miasta – odpowiedział nam na py-
tanie „jak to się robi?” burmistrz Podko-
wy Leśnej, Andrzej Kościelny - Jak spoj-
rzymy w historię Podkowy, to od czasów 
pierwszych mieszkańców cechuje nas du-
że zaangażowanie i  pozytywna posta-
wa obywatelska. Wszystkie ważne wy-
darzenia to akcje, których inicjatorami 
i uczestnikami byli przede wszystkim sa-
mi mieszkańcy. Bardzo istotną rolę inte-
gracyjną w budowaniu lokalnej, obywa-
telskiej społeczności w Podkowie odegrał 
też nasz kościół, który był ośrodkiem 
wspólnych działań wolnościowych wy-
kraczających zasięgiem daleko poza na-
sze miasto. Myślę, że i my obecnie ma-
my swój udział w budowaniu społeczeń-
stwa obywatelskiego. Świadczy o tym wy-
raźnie aktywność naszych mieszkańców 
w działaniach w licznych u nas organiza-
cjach społecznych i stowarzyszeniach lo-
kalnych. Ten nawyk działania dla wspól-
nego dobra przekłada się na chęć wła-
snego wpływu na to co się dzieje w kraju 
i w Europie.
 Pamiątkową tablicę na murze Pałacy-
ku odsłonił Marcin Meller, sekretarz Ko-

alicji 7 Czerwca, która prowadziła kam-
panię na rzecz eurowyborów i  ogłosiła 
współzawodnictwo o  tytuł „Pępka Eu-
ropy”. W uroczystości wzięło udział wie-
le osobistości polskiego życia gospodar-
czego i kulturalnego, w tym były wice-
premier i minister fi nansów, prof.  Le-
szek Balcerowicz, prof. Jadwiga Stanisz-
kis i prof. Jerzy Regulski. Licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy Podkowy i zaproszeni 
goście obdzieleni zostali ogromnym tor-
tem.
 Od honorowego gościa uroczysto-
ści, prof. Leszka Balcerowicza dostaliśmy 
krótki, ale wyjątkowo celny przepis na 
wybory:  
 - Trzeba wyrabiać w  Polsce zdrowy 
snobizm na głosownie. A jak już głosuje-
my, to trzeba głosować mądrze. Po pierw-
sze, nie głosować na fałszywych Świętych 
Mikołajów, którzy mówią, że dadzą, da-
dzą, dadzą… Z czego? Pytać ich skąd chcą 
wziąć, żeby dać!  Po drugie, nie głoso-

Podkowa Leśna. W niedzielę 21 czerwca w podkowiańskim Pałacku-Kasynie odbyła 
się uroczystość nadania Podkowie Leśnej tytułu „Pępka Europy”. Zaszczytny tytuł 
przypadł Podkowianom za najwyższą frekwencję wyborczą w Polsce w ostatnich 
wyborach do Europarlamentu.

Pępek Europy w Podkowie Leśnej

wać na tych, którzy odwołują się do złych 
emocji, niechęci, nienawiści i próbują wy-
tworzyć wizerunek wewnętrznego wro-
ga. Na negatywnych emocjach do tej pory 
nikomu nie udało się zbudować niczego 
pozytywnego. Te dwie wskazówki w zasa-
dzie wystarczają, żeby głosować mądrze, 
a w demokracji mądry wybór wyborców 
jest podstawą wspólnego sukcesu. Jesz-
cze raz gratuluję Podkowie, bo ten wynik 
pokazuje, że o społeczeństwie obywatel-
skim nie trzeba deklamować, tylko trze-
ba je robić!
 Na marginesie „pępkowej” uroczysto-
ści warto dodać, że bardzo wysoka fre-
kwencja wyborcza cechowała całe na-
sze tzw. Pasmo WKD, a szczególnie spo-
łeczności lokalne w miastach-ogrodach. 
W niektórych obwodach wyborczych na-
wet przewyższyła ona wynik Podkowy 
Leśnej. W jednym z obwodów Komorowa 
(Osiedle) głosowało aż 56,30 % upraw-
nionych.            Bogdan Marecki

 Czy samotny, sortujący śmieci emeryt jest w stanie przez dwa 
tygodnie wypełnić ten obowiązek? [Fot. OL]

W niedzielę 28 czerwca na raszyńskim sta-
dionie konkurowali o tytuł najlepszego stra-
żacy – ochotnicy z powiatu pruszkowskiego. 
Choć termin zawodów wybrano bardzo nie-
frasobliwie, imprezę można uznać za udaną. 

Podobne zawody zawsze odbywały się 
w  terminie, który z  racji na obecność 
mieszkańców w domach, przyciągał pu-
bliczność na widownie. Tym razem ktoś 
wpadł na kuriozalny pomysł, aby zawo-
dy odbyły się w czasie wakacji. Gdy pyta-
liśmy, kto stoi za tak absurdalnym termi-
nem – odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Sta-
dion w  Raszynie świecił pustkami. Na 
szczęście, strażacy – ochotnicy tym się 
nie przejęli i dali nam prawdziwe sporto-
we widowisko.
 Zawody sportowe – pożarnicze, to 
dwie konkurencje: sztafeta i tzw. bojów-
ka. Obie bardzo widowiskowe. W Raszy-
nie starowały drużyny męskie i żeńskie, 
te ostatnie reprezentowane tylko przez 
Raszyn i Nadarzyn. W męskie konkury 
uderzyło załóg 11. Efekt?
 W zawodach żeńskich wygrał Raszyn 
przed Nadarzynem, w męskich podob-
nie, tyle, że przed Biskupicami, Dawida-
mi i Falentami.

 Kto był na zawodach, widział ich dra-
maturgię. Bohaterem stała się jednostka 
z Falent, gdzie z niewiadomych przyczyn 
przestała w próbie bojowej działać moto-
pompa. Wersja ofi cjalna – ktoś zamknął 
zawór dopływu paliwa. W powtórce „Fa-
lenciaki” pokazały lwi pazur, mając za nic 
niezależną od nich wpadkę. Ostatecznie 
otarli się o podium. 
 Skromna widownia i  rodziny oraz 
sympatycy drużyn z strażackich jedno-
stek potwierdzali wyrównany poziom 
zawodów. Owszem były zastrzeżenia, 
co do stylu wygranej drużyn z Raszyna, 
ale sędziowie słusznie nie dali obu dru-
żynom punktów karnych, choć żeńskiej 
rozłączył się rozdzielacz (wcześniej za-
wodniczki wykonały zadanie), a w mę-
skiej - jak twierdzą znawcy – było coś nie 
tak z rozwijaniem węży. Ale czy to ważne? 
Raszyn zdystansował konkurencje o po-
nad 7 sekund, nawet ewentualne 5 kar-

nych za wpadkę nie zmieniłoby wyniku. 
Gratulacje!
 Tym bardziej na brawa zasługują Bi-
skupice, Dawidy i Falenty (obie ostatnie 
również z gminy Raszyn), bowiem tylko 
nieznacznie uległy Raszynowi, który już 
czuje oddech konkurencji na plecach. Po-
noć gospodarzom pomagają mury, trawa 
i … co tylko się wymyśli. Pomimo, że za-
wody wygrali ci, których oklaskiwano, 
to cichym bohaterem stały się Falenty 
z niezwykle młoda drużyną. Może za-
walczą o tytuł za rok? Jedno jest pew-
ne, w zawodach strefowych reprezento-
wać powiat pruszkowski będą drużyny 
raszyńskie. Życzymy im sukcesu na mia-
rę OSP Dawidy, które przed laty weszły 
do fi nału wojewódzkiego. A to do dzi-
siaj jest w ostatnich latach, największy 
sukces strażaków – ochotników z prusz-
kowskiego powiatu.

Piotr Iwicki 

Strażacy 
na medal

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

DOÂWIADCZENI SPECJALIÂCI
NOWOCZESNE APARATY
CERTYFIKAT PTU
KRÓTKIE TERMINY

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

Od 1 wrzesnia w Pruszkowie 
przy ulicy Narutowicza 9

(022) 784 17 00, (022) 774 11 65
informacje i zapisy:

OOOd 1
pN     WE

PRZEDSZKOLE

niepubliczne

PROMYK
konkurskonkurs na bursztynowym szlaku

Gazeta WPR
oraz

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 
im. Stefana Woydy w Pruszkowie

ogłaszają konkurs 

dla wszystkich dzieci biorących udział w II warsztatach 
artystyczno – historycznych „Na bursztynowym szlaku” 

na napisanie krótkiego opowiadania zatytułowanego 
„Moja podróż do krainy barbarzyńców”. 

Na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki. Trzy wyróżnione prace zostaną 
opublikowane we wrześniowym wydaniu Gazety WPR61. Prace należy składać 

do 10 lipca w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.

Podczas spotkania można będzie obej-
rzeć przygotowane przez dzieci przed-
stawienie jak również rekonstrukcję jed-
nej z najbardziej znanych starożytnych 
bitew, podczas której doszło do konfron-
tacji między Legionami Rzymskimi a wo-
jownikami barbarzyńskimi. Ta niezwy-
kle zaciekła i krwawa batalia rozegrała się 
w Lesie Teutoburskim, na terenach poło-
żonych na wschód od Renu. W tym roku 
świętować będziemy 2000 – lecie tej nie-
zwykle ważnej dla dziejów współczesnej 
Europy bitwy. Zakończyła się ona całko-
witą klęską Rzymian, było to pierwsze tak 
spektakularne zwycięstwo barbarzyń-
ców, które nieodwracalnie zmieniło obli-
cze Świata.

Program imprezy:
Godz. 11.00 
• część ofi cjalna, podziękowania, dy-

plomy
• prezentacje umiejętności dzieci - 

uczestnicy festynu przedstawią przygo-
towywaną inscenizację

Godz. 12.00
• prezentacje legionistów - strój, 

uzbrojenie, techniki walki, zwyczaje, 
opis obozu legionu, (zainteresowani bę-
dą mogli podejść do rozstawionego na-
miotu, gdzie będzie stał skorpion, bę-
dą mogli porozmawiać z Legionistą itp.) 

• prezentacje wojowników barba-
rzyńskich – uzbrojenie, strój, techni-
ki walki

Godz. 13.00 
• sceny historyczne - Bitwa w  Lesie 

Teutoburskim 
Godz. 14.00 
• scenki rodzajowe – inscenizacje Bar-

barzyńców – wiec, inicjacja, sąd oraz 
• kramy - zaproszeni wykonawcy będą 

prowadzić pokazy na swoich stanowi-
skach (Bursztyniarz, Kuchnia antycz-
na, Antyczne instrumenty, Mozaika an-
tyczna, Gry antyczne, Makijaż antycz-
ny, Kuchnia barbarzyńska) 

• Stanowisko gastronomiczne 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie, 
pl. Jana Pawła II 2

Patronat WPR. W sobotę 4 lipca zapraszamy wszystkie zainteresowane 
osoby na Dzień Otwarty warsztatów artystyczno-historycznych 
„Na bursztynowym szlaku”.

Dzień Otwarty warsztatów artystyczno-historycznych
„Na bursztynowym szlaku”

Zaczęły się długie letnie wakacje.  Dla 
dzieci i młodzieży potrwają one aż do koń-
ca sierpnia. Studenci będą mogli cieszyć 
się czasem wolnym do końca września, 
o ile nie przeszkodzi im w tym żadna za-
legła sesja lub sezonowa praca.  Osoby pra-
cujące będą pewnie mogły pozwolić sobie 
na „błogie lenistwo” tylko przez jakiś czas 
tego lata. Jedno jest pewne, każdy zasłu-
żył na coroczny urlop a ponieważ tej wio-
sny, pogoda płatała nam już różne fi gle, 
to pora pomyśleć jak przygotować się na 
ewentualne kaprysy aury tego lata. Cen-
trum Handlowe Maximus w Nadarzynie 
ma propozycję dla wszystkich, którzy nie 
chcą być nieprzyjemnie zaskoczeni pod-
czas letniego wypoczynku. Podczas akcji 
„Spakuj Walizkę z Maximusem”, która po-
trwa do końca wakacji, mogą Państwo ku-
pić wszystko to, co potrzebne jest na let-

Spakuj walizkę na wakacje
z Maximusem

ni urlop. W Maximusie zaczynają się tak-
że Letnie Wyprzedaże.  Więcej szczegółów 
znajduje się na www.MaximusCenter.pl 

Dojazd do Centrum 
Klienci mogą dojechać do Centrum korzy-
stając z bezpłatnych linii MaxiBus, które 
kursują w dni powszednie oraz w soboty 
i niedziele. Nowe linie MaxiBus z Grodzi-
ska i z Pruszkowa. Szczegółowy rozkład 
jazdy znajduje się na stronie www.maxi-
muscenter.pl
 Do CHH Maximus można dojechać 
także komunikacją podmiejską, liniami 
autobusowymi 703, 711 i 733. Przystan-
ki na żądanie usytuowane są na szosie ka-
towickiej w Wolicy oraz pod Wolicą.Cen-
trum Maximus jest czynne codziennie 
w godzinach 9.00 - 17.00

inf. pras.

Zapraszamy na:

Zapewniamy profesjonalną kadrę instruktorsko-trenerską

OŚRODEK MEDINCUS www.kajetany.medincus.pl
e-mail: kajetany@medincus.pl

tel. 0-22 499 06 47, tel. 500 104 085
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17 - 22 sierpnia
- Warsztaty teatralne - projekt plenero-
wy dla młodzieży od 13 roku życia
Więcej informacji na 
www.centrumkultury.eu oraz 
pod nr 22 734 79 00, 
Wstęp bezpłatny.

 Milanówek

Milanowskie Centrum Kultury 
Lato w Milanówku
- Dzieci i młodzieży wieku od 6 - 15 lat 
-  29.06 - 10.07 - turnus pierwszy, 
17-28.08 - turnus drugi, od ponie-
działku do piątku w godz. 10:00 
- 15:00
- poniedziałki - Zabawy integracyj-
ne, Warsztaty plastyczne,  Zajęcia na 
basenie/ zajęcia na kortach teniso-
wych/ kino letnie (zależnie od pogody), 
Gry i zabawy grupowe 
- wtorki - Warsztaty lepienia z gliny, 
Zajęcia na basenie/ zajęcia na kortach 
tenisowych/ kino letnie (zależnie od 
pogody), Gry i zabawy grupowe
- środy - Warsztaty teatralne/ Taniec, 
Rozgrywki sportowe, Zajęcia na base-
nie/ zajęcia na kortach tenisowych/ 
kino letnie (zależnie od pogody), Gry 
i zabawy grupowe
- czwartki - Warsztaty robienia wi-
traży, koraliki, Zajęcia na basenie/ za-
jęcia na kortach tenisowych/ kino let-
nie (zależnie od pogody), Gry i zaba-
wy grupowe
- piątki - WYCIECZKA (wyjazd w in-
nym terminie niż piątek oznacza 
przeniesienie zajęć z tego dnia wła-
śnie na piątek) 
- Najmłodsze dzieci (0-4) zapra-
szamy w podanych terminach wa-
kacyjnych do grupy Krasnoludki 
z Milanówka, która będzie działa-

 Brwinów  

Gminny Ośrodek Kultury
13-24 lipca i 3-14 sierpnia
W programie m.in.: olimpiada sporto-
wa, basen, kręgielnie, place zabaw, ki-
no, warsztaty edukacyjne, wycieczki. 
Więcej na www.ok.brwinow.pl lub pod 
nr tel. 022 729-59-34, Koszt za każdy 
tydzień 130 zł.

 Grodzisk Maz.

Centrum Kultury w Grodzisku Maz.
6-10 lipca 
-  Warsztaty z gitarą - czyli letnie 
warsztaty dla początkujących gitarzy-
stów od 11 roku życia
27- 31 lipca 
- grupa I (6-8 lat) - Zajęcia ogólnoro-
zwojowe, Szachy, Aikido
- grupa II (9-11 lat) - Gry i zabawy w te-
renie, Zajęcia teatralne, Aikido
- grupa III (12-15 lat) - Szachy, Warsz-
taty teatralne, Aikido
3 - 7 sierpnia
- grupa I (6-8 lat) - Zajęcia umuzykal-
niające, Zajęcia ogólnorozwojowe, Ta-
niec nowoczesny
- grupa II (9-11 lat) - Taniec nowocze-
sny, Zajęcia umuzykalniające, Zajęcia 
teatralne
- grupa III (12-15 lat) - Zajęcia foto-
grafi czne, Zajęcia wokalno-muzyczne, 
Warsztaty teatralne
10 - 14 sierpnia
- grupa I (6-8 lat) - Taniec nowoczesny, 
Zajęcia plastyczne
- grupa II (9-11 lat) - Zajęcia plastycz-
ne, Taniec nowoczesny
- grupa III (12-15 lat) - Zajęcia fotogra-
fi czne, Taniec nowoczesny, Zajęcia pla-
styczne

ła na stałych zasadach.
Więcej informacji na 
www.ckipmilanowek.pl  
lub pod nr 22 758 32 34. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny, kosz-
ty wycieczek zależą od przygotowanych 
atrakcji.

 Piastów

Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie 
ul. Warszawska 24
- kolorowe wakacje - zajęcia plastycz-
ne - poniedziałek, środa, piątek: godz. 
11:00
- wakacyjna piosenka - zajęcia muzycz-
ne - czwartek: godz. 11:00
- świat wyobraźni - zabawa z piosenką 
- środa: godz. 11:00
- gry planszowe - zajęcia szachowe - po-
niedziałek, środa, godz. 11:00 - 13:00

Więcej informacji na www.piastow.pl 
lub pod nr 22 723 60 70

Kluby Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Piastowie
Przez cały okres wakacji, od po-
niedziałku do piątku, w godz. 
10.00 - 16.00
- Do dyspozycji uczestników akcji będą 
stoły do ping - ponga, bilard, piłkarzy-
ki, dart, play-station
- Na piastowskich boiskach rozgrywa-

ne będą mecze piłki nożnej, siatkówki, 
koszykówki...
- Wycieczki autokarowe m.in. do aqu-
aparku w Mszczonowie, centrum za-
baw HULA-KULA, ZOO, Ogrodu Bota-
nicznego w Powsinie, Puszczy Kampi-
noskiej i wielu innych.
NOVUS ul. ks. I. Skorupki 2, 
tel. 022 723 27 90,
RELAKS ul. Harcerska 18, 
tel. 022 723 61 66, 
TĘCZA ul. Ogińskiego 14, 
tel. 022 723 11 19

WAKACJE 2009 na kortach Piastow-
skiego Towarzystwa Tenisowego
- 6.07 - 31.08 - bezpłatne udostępnie-
nie w dni powszednie w godz. 10:00 - 
13:00, kortów, rakiet, piłek, dla dzie-
ci i młodzieży za okazaniem legityma-
cji szkolnej
- 06.07 - 17.07 - nauka i instruktaż gry 
w tenisa w godz. 11:00 - 13:00 
- 10.07, 17.07 i 27 lub 28.08 - turnie-
je tenisowe
- 27 lub 28.08 - festyn rekreacyjny koń-
czący wakacje 
- 27 - 31.08 - instruktaż gry w tenisa

 Pruszków

Wakacje na Pływalni Kapry
Ceny biletów w okre-
sie 20.06 - 1.09: w godz. 

9.00 - 16.00 
- 3 zł/godz. bilet dla dzieci i młodzie-
ży (gimnazjaliści i młodzież szkół śred-
nich) 
- 2 zł/godz. od osoby w grupach zorga-
nizowanych 
- 2 zł/godz. specjalny bilet ulgowy dla 
emerytów i rencistów w godz. 14.00 - 
16.00 
- 19 zł/godz. bilet rodzinny pon. - pt . 
w godz. 16.00 - 22.00 
- 13 godzinne codzienne kursy nauki 
i doskonalenia pływania dla dzieci
Zajęcia będą odbywać się w grupach kil-
kuosobowych w godz. 15.00 - 16.00 (na-
uka pływania) i 16.00 - 17.00 (doskona-
lenie pływania). Koszt kursu : 150 zł od 
osoby za 13 lekcji 
- dodatkowe atrakcje 
- monitorowane dwa boiska do siatków-
ki plażowej czynne od 8.00 do 21.00 
- monitorowany plac zabaw dla dzieci 
czynny od 8.00 do 20.00 
- dwa razy w tygodniu odbędzie się na-
uka gry w piłkę wodną dla dzieci 
- ścianka wspinaczkowa 9 m 
- super zjeżdżalnia dmuchana dla dzieci 
- i wiele innych
Więcej na www.plywalniakapry.prusz-
kow.pl oraz pod nr tel. 22 759-52-56

Warsztaty dziennikarskie w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Pruszkowie
Dla młodzieży gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej od 20 lipca. 
Warsztaty odbędą się jednorazowo, 
czas trwania: 4 godziny. Poprowadzą je 
doświadczeni dziennikarze oraz ludzie 
pracujący w mediach, redaktorzy, wy-
dawcy i inni. 
Celem warsztatów jest pokazanie naj-
istotniejszych aspektów. 
Więcej informacji na stronie 
www.mok.pruszkow.pl 
lub pod nr tel: 0-22 728 39 40

Lato w mieście  |  Wakacje 2009 | lipiec-sierpień 2009

Organizatorów imprez prosimy o kontakt z redakcją:
kontakt@gazetawpr.pl, tel. (022) 728 18 64, kom. (0) 666 505 705

IMPREZY POLECA Milena Sołtysiak

e-mail: milena.soltysiak@gazetawpr.pl

O d 20 czerwca ruszyła wiel-
ka wspólna akcja prowa-
dzona przez Policję, Straż 
Graniczną, Służby Ochro-

ny Kolei, Straż Rybacką, WOPR, Żan-
darmerię Wojskową, Straż Miejską 
i  Inspekcję Transportu Drogowe-
go pod nazwą „Bezpieczne wakacje 
2009”. W ramach tego przedsięwzię-
cia wspólne patrole wymienionych 
służb prowadzić będą szeroko za-
krojone kontrole na drogach, w miej-
scach letniego wypoczynku, w środ-
kach komunikacji, na dworcach kole-
jowych i  autobusowych. Wyspecjali-
zowane jednostki sprawdzą i oznaku-
ją kąpieliska, w których kąpiel może 
być niebezpieczna. Dozorowane będą 
boiska szkolne i place zabaw dla naj-
młodszych. Specjalną uwagą objęte są 
punkty handlowe, prowadzące sprze-
daż napojów alkoholowych i  papie-
rosów pod kątem sprzedaży tych ar-
tykułów osobom poniżej 18 roku ży-
cia. Częściej niż zwykle sprawdzane 
będą dyskoteki i inne miejsca, w któ-
rych przebywać i bawić się będzie mło-
dzież.
 Od kilku lat prowadzona jest ak-
cja Bezpieczny Autokar, mająca na ce-

lu wykluczenie i  zminimalizowanie 
zagrożenia spowodowanego nieod-
powiednim stanem technicznym po-
jazdów, przeznaczonych do przewozu 
dzieci i młodzieży na i z wakacji. W ra-
mach obowiązkowych kontroli spraw-

Uwaga! Twoje dziecko ma być przewożone autokarem? 
Chcesz być pewien, że pojazd jest sprawny i przystosowany 
do przewozu pasażerów? Zgłoś ten fakt na nr telefonu policji: 

Bezpieczne wakacje 2009

dzana jest również trzeźwość kierow-
ców. W powiecie pruszkowskim miej-
scem, w którym prowadzone są obo-
wiązkowe kontrole pojazdów jest  
Klub Sportowy Znicz – wjazd od stro-
ny Alei Jerozolimskich. Badania pro-

(0-22) 60 46 213

wadzone są codziennie w  godzinach 
6:30-9:00. Obowiązuje wcześniejsze 
telefoniczne poinformowanie policji 
o planowanej wycieczce. Telefon: 0-22 
60 46 213

W. Rzosek

BRWINÓW
Szlak Muzealny na piątkę z plusem
Gmina Brwinów oraz Miasto Podkowa Le-
śna zaprasza 5 lipca (niedziela) na wycieczkę 
po muzeach w ramach projektu „Szlak Mu-
zealny na piątkę z plusem”. W programie: 
Prywatne Muzeum Sztuki Ludowej prof. 
Mariana Pokropka, Muzeum Motoryzacji 
i Techniki, Muzeum Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, dwo-
rek „Zagroda” w Brwinowie, Muzeum im. 
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawi-
sku oraz odrestaurowany pałacyk Kasyno. 
Kolejne terminy objazdów to 19 lipca, 2, 16 
i 30 sierpnia.
Start godz. 11:00, Wyjazd: OSP Brwinów, 
Pszczelińska 3, Wstęp wolny

MILANÓWEK
Szlagiery międzywojenne
Milanowskie Centrum Kultury zaprasza 
4 lipca (sobota) na „Szlagiery międzywojen-
ne”. Sentymentalna podróż poruszająca nu-
tą przedwojennej nostalgii wprowadzi słu-
chaczy w  wyjątkowy klimat. W  repertu-
arze piosenki, szlagiery fi lmowe z repertu-
aru: Hanki Ordonówny, Adama Astona, Toli 
Mankiewiczówny, Heleny Grosówny,  a tak-
że znane utwory  Edith Piaf.
Start godz. 19:00, Miejsce: Teatr Letni ul. Ko-
ścielna 3, Bilety: 20PLN

PODKOWA LEŚNA
I Letnia Akademia Sztuk
CKiIO zaprasza w dniach 5-12 lipca na I Let-
nią Akademię Sztuk w  Podkowie Leśnej. 
W programie muzyka baroku od Monte-
verdiego do Haendla, muzyka fortepianowa 
XVIII – XX w. – tradycje i perspektywy oraz 
warsztaty  malarskie.
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lipowa 18, 
Szczegóły pod nr tel. 22 729 13 84
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 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO 
DLA RODZEŃSTWA

ZAPRASZAMY DO NAS TRZY I CZTEROLATKI

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

OTWARCIE WRZESIEN 2009 --- KOMORÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
CENTRUM EDUKACYJNE PERFEKT

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

Niskie 
czesne!

Dylematy samorządowców próbujących 
„krótką kołdrą” ogarnąć wszystkie potrzeby 
miasta prowadzą często do konieczności po-
dejmowania trudnych wyborów. W Piastowie 
jest to aktualnie wybór między potrzebą do-
datkowego przedszkola, a utrzymaniem je-
dynej szkoły niepublicznej w mieście.
 
Problem niewystarczającej ilości miejsc 
w przedszkolach (pisaliśmy o nim w dwóch 
poprzednich numerach WPR) wraca obec-
nie jak bumerang i niespodziewanie staje 
się przyczyną kolejnych dylematów w in-
nych dziedzinach.
 Od 15 lat istnieje w  Piastowie Nie-
publiczna Szkoła Podstawowa założona 
przez ówczesną Fundację „Nasza Szkoła 
w Piastowie”, która z czasem przekształ-
ciła się w  obecne Piastowskie Towarzy-
stwo Oświatowe. Po pięciu latach od za-
łożenia podstawówki PTO powołało rów-
nież działające równolegle Społeczne Gim-
nazjum. Obie szkoły dzięki zaangażowa-
niu społecznego zapału całego środowiska 
oraz ogromnej energii rodziców szybko sta-
ły się znaczącymi placówkami w piastow-
skiej oświacie. Ich wyniki, mierzone choć-
by osiąganą średnią w testach szóstoklasi-
stów i testach gimnazjalnych, a także suk-
cesy uczniów w międzyszkolnych konkur-
sach, stawiają szkołę w czołówce piastow-
skich placówek oświatowych. Duża w tym 
zasługa również bardzo dobrego grona na-
uczycielskiego, które PTO potrafi ło do nich 
przyciągnąć.

Burmistrz stawia na przedszkole
Tym większym szokiem dla wielu miesz-
kańców Piastowa stała się podawana ostat-
nio z ust do ust wiadomość, że od przyszłe-
go roku szkoły zostaną bez lokalu (!).
 - Piastowskie Towarzystwo Oświatowe 
od początku wiedziało, że użyczenie przez 
miasto tego budynku na siedzibę szkoły 
ma charakter czasowy – odpowiada nam 
zapytany o to burmistrz Piastowa, Zdzi-
sław Brzeziński – Poprzednio do roku 1991 
mieściło się tam miejskie przedszkole, któ-

re w czasach niżu demografi cznego zlikwi-
dowaliśmy. To umożliwiło wykorzystanie 
budynku na powstającą szkołę społeczną. 
Od początku umowy użyczenia tego bu-
dynku były odnawiane jedynie na okresy 
trzyletnie. Mieliśmy świadomość, że kie-
dyś będzie on musiał wrócić do swojej pier-
wotnej funkcji. Obecna krytyczna sytuacja 
z miejscami przedszkolnymi spowodowa-
ła taką właśnie sytuację. W tym roku aż 
200 dzieci nie znalazło u nas miejsc w pu-
blicznych przedszkolach. Oczywiście doce-
niamy osiągnięcia naszych szkół społecz-
nych i chcielibyśmy żeby dalej funkcjono-
wały. Komisja Oświaty Rady Miejskiej za-
prosiła zarząd PTO i dyrektor szkół na spo-
tkanie, na którym chcemy wspólnie prze-
dyskutować te sprawy i znaleźć jakieś nowe 
rozwiązanie lokalowe. Nie będzie to łatwe, 
bo miasto nie dysponuje podobnym odpo-
wiednim obiektem.

To nas zabije – obawia się PTO
Budynek przy ul. Bohaterów Wolności 23, 
mimo leciwego wyglądu jest zadbany i lśni 
czystością. Widać w nim rękę dobrego go-
spodarza.
 - Nowy dach i chodnik zawdzięczamy 
miastu, ale wszystkie pozostałe remon-
ty wykonaliśmy sami – mówi Agata Woś, 
wiceprezes Piastowskiego Towarzystwa 

Oświatowego - W ostatnich trzech latach 
wyremontowaliśmy stare tynki, naprawi-
liśmy podłogi i wymieniliśmy instalacje. 
Urządziliśmy też ogródek z placem zabaw 
dla dzieci. Wszystko to dzięki zaangażowa-
niu rodziców, którzy oprócz dodatkowych 
pieniędzy włożyli w to też masę własnej 
pracy.  A nie jesteśmy szkołą prywatną na-
stawioną na zysk i nie zarabiamy na naszej 
działalności. Każda kwota, i z państwowej 
dotacji, i z czesnego wpłacanego przez ro-
dziców, przeznaczana jest na działalność 
szkoły. W wielu przypadkach indywidual-
nych obniżamy i tak niewysokie czesne, by 
dać możliwość nauki także dzieciom z ro-
dzin niezamożnych. Nie mamy żadnych 
rezerw fi nansowych, które pozwoliłyby na 
remont i adaptację innego budynku. Nie 
stać nas też na wynajmowanie budynku po 
cenach komercyjnych. Piastów nie jest mia-
stem bogaczy. Takie podniesienie czesnego 
równałoby się z odejściem wielu dzieci, bo 
rodziców nie byłoby stać. To oznaczałoby 
zagładę szkoły.
 - A przecież jesteśmy miastu potrzeb-
ni – dodaje dyrektor szkoły, Agata Tarma-
nowska-Lipińska – Przez ostatnie trzy la-
ta liczba uczęszczających uczniów  podwo-
iła się. To właśnie do nas trafi ają dzieci, któ-
re z różnych, także zdrowotnych, przyczyn 
nie odnajdują się w szkołach publicznych. 

Pracując w małych grupach, z rozbudowa-
nym programem nauczania i opieki mają 
szanse rozwinąć swoje zdolności. Jako je-
dyna szkoła w  mieście zapewniamy też 
opiekę świetlicową aż do godziny 17.00, co 
jest bardzo ważne dla rodziców dojeżdża-
jących do pracy w Warszawie. Jeśli pomo-
głoby to częściowo rozładować przedszkol-
ny tłok jesteśmy również skłonni otworzyć 
oprócz naszej „zerówki” dodatkowy od-
dział przedszkolny dla 5-latków. Przez te 
15 lat szkoła zrosła się przecież z miastem 
i z tym budynkiem, także w świadomości 
mieszkańców Piastowa. Szkoda by było ten 
dorobek zaprzepaścić…

Co nagle, to po diable
Co będzie dalej z zespołem szkół społecz-
nych Piastowskiego Towarzystwa Oświa-
towego? To zależy od rozwagi i  decyzji 
władz miasta. My możemy jedynie pod-
powiedzieć, że ogólna tendencja demogra-
fi czna wskazuje jednak spadek liczby uro-
dzeń.
 Na dodatek obecny tłok w przedszko-
lach jest efektem nałożenia się reformy 
oświatowej na wtórną falę wyżową spo-
wodowaną przez dzieci wyżu demogra-
fi cznego z początku lat 80-tych. Prognozy 
resortu oświaty wskazują, że za dwa lata 
przedszkolny tłok zacznie maleć i… prze-
sunie się do pierwszych klas szkolnych (!). 
Zważywszy, że nowe piastowskie przed-
szkole mogłoby zacząć działać w tym bu-
dynku najwcześniej dopiero za rok – dość 
problematyczna staje się celowość całe-
go tego posunięcia. Prawdopodobnie, gdy 
za 2-3 lata przedszkole to zacznie świecić 
pustkami, a zwiększy się nacisk na miej-
sca w szkołach, trudno tu będzie utworzyć 
ad hoc nową społeczną szkołę. Budowanie 
dobrej szkoły tego typu to proces wielolet-
ni, czego najlepszym przykładem jest wła-
śnie historia szkół PTO.
 Nie zazdrościmy piastowskim samo-
rządowcom tego dylematu. Ale radzimy 
też ten problem jeszcze raz dogłębnie prze-
analizować.              Olgierd Lewan

Powstanie przedszkole, ale.. zamiast szkoły
Piastów. Kto ważniejszy, przedszkolak czy uczeń?Pociąg łatwiejszy 

do poznania

Zarząd Transportu Miejskiego pracu-
je nad udoskonaleniem systemu ozna-
kowania linii kolejowych i pociągów. 
Założenia projektu opracowywanego 
wspólnie z przewoźnikami kolejowy-
mi, zostały zaprezentowane podczas 
dzisiejszej konferencji „Ujednolicone 
systemy informacyjne dla pasażerów 
na EURO 2012”.

Istotą planowanych zmian jest wprowa-
dzenie oznaczeń aglomeracyjnych dla li-
nii i pociągów, które uzupełnią - ale nie 
zastąpią - rozwiązania stosowane obec-
nie przez przewoźników.
 Obecnie na pociągach przewoźni-
ków kolejowych wyświetlana jest tylko 
nazwa docelowej stacji, położonej poza 
strefą wspólnego biletu. W efekcie pasa-
żer wsiadający w centrum miasta, a nie 
znający dobrze schematu linii, nie jest 
pewien, czy danym pociągiem dojedzie 
np. do Włoch i dalej do Pruszkowa, czy 
też skład za Dworcem Zachodnim skrę-
ci w kierunku Radomia.
 Po wprowadzeniu nowych oznaczeń 
pasażerowie poruszający się w  strefie 
wspólnego biletu zwracaliby uwagę na 
nowe „lokalne” symbole na wyświetla-
czach pociągów, a dla podróżnych jadą-
cych dalej nadal podstawową informacją 
byłaby nazwa stacji, gdzie skład kończy 
bieg.
 Dodatkowe oznakowanie pozwoliło-
by łatwo identyfi kować pociągi, w któ-
rych obowiązuje wspólny bilet. Mogłoby 
zostać wykorzystane także w informacji 
peronowej, w rozkładach jazdy a w dal-
szej perspektywie również w  oznacze-
niach innych miejskich środków loko-
mocji.
 Projekt jest obecnie na etapie przy-
gotowania. ZTM wspólnie z partnerami 
- Kolejami Mazowieckimi, WKD, SKM 
i spółkami kolejowymi odpowiadający-
mi za infrastrukturę – pracuje nad wybo-
rem optymalnego rozwiązania, ułatwia-
jącego pasażerom poruszanie się w sieci 
połączeń kolejowych.

ZTM
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Sprzedaż segmentów i bliźniaków

…albo, jak kto woli dramat zaniechania sa-
morządowych władz. Niniejszy artykuł to nie-
jako dramat na dwie role. Mamy służbę zdro-
wia państwową i te prywatną. Niestety, czę-
ściej się przenikają niż konkurują. 

O tej prywatnej nie będę pisał. Od lat roz-
wija się i w miarę możliwości ma się w Ra-
szynie dobrze. Ale żadna prywatna przy-
chodnia na terenie Gminy nie może stać się 
dla mieszkańców podstawowym zakładem 
opieki zdrowotnej. To miano może mieć 
tylko ośrodek zdrowia przy ul. Szkolnej. Je-
go powierzchnia, możliwość kierowania do 
specjalistów i szpitali w Warszawie, stano-
wią podstawy do takiego postrzegania je-
go roli. Niedobra historia ośrodka zdrowia 
to nie czas 3 czy 6 ostatnich lat. To nie III 
czy IV Rzeczpospolita. Raszyn stał się po-
śmiewiskiem w ogólnokrajowych mediach 
- Newsweeku.
 Na efekt oglądany przez pacjentów co-
dziennie, a przez pozostałych w ogólno-
polskim tygodniku, władze samorządowe 
„zapracowały” przez lata. Lata marginali-
zowania problemu. Od 1990 roku służba 
zdrowia, pomimo zapisu w ustawie samo-
rządowej była piętą achillesową kolejnych 
układów samorządowych, w których rzą-
dził Pan Janusz Rajkowski. Początkowe 
„nie będziemy ładować kasy w coś, co nie 
jest nasze” trwało do roku wprowadzenia 
reformy służby zdrowia. I wtedy stał się 
największy błąd, który musiał zakończyć 
się tym, co mamy obecnie. Gmina Raszyn 
mogła w trakcie wdrażania reformy wy-
brać jedno z trzech rozwiązań. Utworzyć 
swój samorządowy zakład opieki zdrowot-
nej, włączyć się do tego, który miał podle-
gać pod powiat pruszkowski lub pozostać 
w tym, który był na Ochocie. Wybraliśmy 
wariant trzeci. Takie rozwiązanie prefero-
wał obecny wójt. W mojej ocenie wybrali-
śmy najgorszą propozycję. Pruszkowski 
ZOZ szybko przekazywał ośrodki zdrowia 
samorządom. Ci, którzy wzięli swoje od ra-
zu na garnuszek gmin, mogli przekształcić 
je w spółdzielnie lekarskie. Wbrew temu, 
co mówiono wtedy, szpitale pruszkowskie 
są na niezłym poziomie i wyremontowane, 
a do lekarzy specjalistów przyjeżdżają pa-
cjenci nawet z Warszawy. My i nasz ośro-
dek zdrowia staliśmy się peryferyjną pla-
cówką dla Ochoty. Idealnym miejscem na 
pozyskiwanie składek od zapisanych pa-
cjentów i ostatnim miejscem do robienia 
remontów i modernizacji. Stan ten trwał 
nieprzerwanie od lat. Efektem jest to, że od 
kilku już tygodni w naszym ośrodku zdro-
wia przyjmuje jeden lekarz, czyli jego obec-
na kierowniczka – radna z koalicji obecne-
go wójta pani Kuran-Kalata. 
 Oprócz takich konsekwencji tej nie-
udolności samorządowej władzy jak puste 
lekarskie gabinety pozostanie w SPZOZ 
Ochota stało się powodem przejęcia przez 
Miasto Warszawę prawa do działki pod na-
szym ośrodkiem. Ten mógł dokonać komu-
nalizacji, kto zarządzał placówką. U nas za-
rządza Prezydent Miasta Stołecznego War-
szawy. O tym, że nikt za nas mieszkańców 
Gminy Raszyn nie pomyśli, co i w jaki spo-

sób należy zrobić z naszą służbą zdrowia 
najlepiej świadczy ostatnia nieudolna pró-
ba przejęcia działki z ośrodkiem zrobiona 
przez Wójta Janusza Rajkowskiego. Kilka 
miesięcy temu chwalił się, że „dogadał się” 
z władzami Warszawy, które obiecały po 
formalnym przejęciu oddać nieruchomość. 
Nie wiem, co to znaczy „dogadał się”. Znam 
pojęcie „decyzji administracyjnej”, „posta-
nowienia”, „uchwały”, „ugody”, „umowy cy-
wilno – prawnej”, ale „dogadania się” nie 
bardzo. Zwłaszcza, że miało ono polegać na 
przekazaniu nieodpłatnym praw do grun-
tu wartego ok. 4 mln zł. Mając złe przeczu-
cia jako Przewodniczący Rady Osiedla Ra-
szyn II napisałem do Pani Hanny Gronkie-
wicz – Waltz pismo z prośbą o pomoc. 
 Niestety jak sam Pan Janusz Rajkowski 
publicznie informuje z przekazania dział-
ki będą nici. Klęska, za którą jest tylko jed-
na osoba odpowiedzialna – obecny wójt. 
Czy codzienne stanie pod ośrodkiem od 4 
rano, koszmarny wygląd tej placówki z ze-
wnątrz i prawdziwa bieda w środku mogą 
się zakończyć? Z pewnością tak. Jednak 

nie można tak, jak obecny wójt zrzucać pro-
blemu na barki kolejnych lekarzy, którzy są 
akurat radnymi, bronić się przed dofi nan-
sowaniem istniejącej placówki, obrażać la-
tami osoby odpowiedzialne za stan ośrod-
ka w SPZOZ Ochota i liczyć na cud lub ukła-
dy polityczne. Cudów w doczesnym życiu 
jak na lekarstwo, każdy kolejny radny – le-
karz będzie posądzany o próbę prywaty-
zacji służby zdrowia lub mając prywatną 
praktykę celowe doprowadzenie do upad-
ku tej „państwowej”. A bez gminnych fi nan-
sów nie ruszymy w tej sprawie nawet o mi-
limetr. No i powinienem w tym miejscu 
wspomnieć o tym, że ośrodek zdrowia był 
jednym z najważniejszych punktów progra-
mu wyborczego Pana Janusza Rajkowskie-
go. Nie wspomnę, bo tak jak wiele innych 
obietnic znajduje się w okrągłym segregato-
rze pod jego biurkiem. Czyli w urzędniczym 
śmietniku. I nic na to nie wskazuje, że zo-
stanie przez niego wyjęty. Chyba, że jako 
puste hasło na kolejne wybory. Dlatego nie 
wspomnę o tej obietnicy wyborczej naszego 
wójta.         Jacek Wiśniewski

Służba zdrowia w Raszynie
Raszyn. Aby się leczyć, trzeba mieć zdrowie WIEŚCI ZNAD RASZYNKI             Piotr Iwicki

Odszedł Pan Kazik
Był ikoną raszyńskiego sportu a piłkarskie boiska w promieniu stu kilometrów od 
stadionu w Raszynie, znał jak własną kieszeń. Kazimierz Jedynak, prezes KS Ra-
szyn, człowiek który tworzył gminny sport, zmarł 18 czerwca miał 75 lat. Kondo-
lencyjny list wystosował senator Piotr Andrzejewski. „Przychodzimy na ten świat 
i odchodzimy z dala od zgiełku codzienności. Jedni przez całą swoją drogę stara-
ją się robić wszystko, by być zauważonymi, inni w cichości budują swój pomnik za 
życia. Taki pomnik zbudował nieodżałowany Pan Kazimierz Jedynak. Mówi się, 
że nie ma ludzi niezastąpionych, ale gdy myśli się o Nim, ta teoria nijak nie pasuje 
do utartego powiedzenia. Jego nie da się zastąpić. Był jedyny, Pan Kazimierz ucie-
leśniał też inną mądrą maksymę: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Jest jednak 
pewne „ALE”, czyniłeś to Panie Kazimierzu kilkadziesiąt lat wcześniej, zanim to 
mądre hasło trafi ło do politycznych doktryn i na wyborcze afi sze. Ucieleśniałeś je 
przez całe pół wieku. Pan je rozumiał i realizował z potrzeby serca, tak wiele czasu 
poświęcając dzieciom i młodzieży, często kosztem rodziny. To właśnie na młodych 
budował Pan przyszłość raszyńskiego sportu, w młodych widział przyszłość gmi-
ny Raszyn na każdy sposoby odciągając dzieci od złych wzorców, pokazując pięk-
no sportu, mądrość rywalizacji w myśl haseł starożytnych Igrzysk Olimpijskich: 
Wyżej, Szybciej, Dalej. Dzisiaj Odszedłeś Panie Kazimierzu daleko. Bardzo daleko. 
Ale zapewniam Ciebie, wszyscy idziemy do Boga. A może nawet pokopiemy razem 
piłkę na Polach Elizejskich.” Wraz z redakcją składamy wyrazy współczucia żonie, 
córce i całej rodzinie.

Śladem naszych interwencji
Czy zniknie drogowa paranoja w Al. Krakowskiej? Drogowcy rozpoczęli przebu-
dowę skrzyżowania z Al. Hrabską. Mają powstać dodatkowe pasy dla skręcających 
i zawracających. Być może polepszy to przepustowość tej trasy, jednak na pewno 
nie rozładuje korka. O tym, co stało się po zamontowaniu u zbiegu tych tras sy-
gnalizacji świetlnej, pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Zdumiewa jednak 
to, że już wówczas gdy zmieniano w tym miejscu organizację ruchu, nikt nie prze-
widział skandalicznego efektu tych działań – permanentnych korków. 

Długi, długi, długi
Koalicyjni radni gminy Raszyn podjęli po raz kolejny uchwały, które skutkować będą 
jeszcze większym zadłużeniem gminy Raszyn. Tym razem dług wzrośnie o – bagate-
la – ponad 5 i pół miliona złotych! Większość stanowią kredyty komercyjne. Zdumie-
wa natomiast postawa przewodniczącego rady, który w minionej kadencji jako radny 
opozycji protestował przeciw zaciąganiu kredytów komercyjnych na realizację inwe-
stycji. Teraz bez skrępowania „przyklepuje” podobne uchwały koalicyjnego wójta. Cóż, 
jak mawia przysłowie ponoć tylko krowa poglądów nie zmienia. Kto głosował „za” to-
pieniem Raszyna w długach, przeczytaj na www.raszyn.blox.pl                  

Komentuje Piotr Iwicki
Miało być pięknie, a wyszło - jak zwykle. Pisanie o publicznej służbie zdrowia w Raszynie przypomi-
na kopanie leżącego, bowiem nie dość, że sytuacja jest tragiczna, to trudno znaleźć kogoś, kto miałby 
jakiś racjonalny pomysł na jej uzdrowienie. Niewydolność publicznej służby zdrowia sprawia, że jak 
grzyby po deszczu wyrastają i kwitną przychodnie prywatne. Niedawno publikowany obszerny ma-
teriał w „Newsweeku” ośmieszył wręcz gminę Raszyn, ukazując ją jako miejsce u bram Warszawy, 
gdzie wizyta u lekarza stała się wielkim luksusem. Wniosek można wyciągnąć jeden. Aby chorować 
w Raszynie trzeba mieć nie tylko końskie zdrowie, ale i zasobny portfel.

To miejsce czeka na 
Twoją reklamę. 

Tylko 
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Ogłoszenia&Komunikaty

3 SPOSOBY JAK ZAMÓWIĆ 
OGŁOSZENIE DROBNE 
W GAZECIE WPR:

przez telefon:
(0) 666 505 705

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

zwykłe - 1 zł za słowo

pogrubione - 2 zł za słowo

w ramce - 3 zł za słowoce
nn

ik
:

ceny netto

faksem:
(022) 728 18 64

SZYCIE ZASŁON 
I FIRAN

wzory katalogowe, 
solidnie, niedrogo
502-286-273

ul. Szkolna 7
Pruszków-Żbików

www.purterm.pl

SKUTECZNE DOCIEPLENIA:

- poddaszy
- strychów

- konstrukcji szkieletowych

Metodą natrysku pianki 
poliuretanowej

tel. (0) 604 489 255

TANIE UBEZPIECZENIA
OC   i   AC

SPECJALNA OFERTA DLA
MIESZKAŃCÓW POWIATU 

PRUSZKOWSKIEGO
Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 280

tel. 022 796 02 21, 501 361 571

RATY
drzwi
okna

w wn rzn
z wn rzn an w a aniow

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

r zk w o i zki aw

PORADNIA SPECJALISTYCZNA

ZAPISY TELEFONICZNE (0-22) 758 49 25

To miejsce czeka na 
Twoją reklamę. 

Tylko 

50 zł 
za jedną emisję

(0-22) 728 18 64

Dam pracę

Auto elektryka, mechanika w 
Piastowie 602 78 00 88 

AVON – szukam konsultantek tel. 
604 147 566 

Całodobowy dozór nieruchomości 
w Podkowie Leśniej z 
zakwaterowaniem, 
tel. (0-22) 822 00 31 lub 
600 379 713 

Kucharz z doświadczeniem, 
pomoc kuchenna 
doświadczeniem, restauracja 
„Elita” w Otrębusach, tel. 
0 605 554 891  

Szukam opiekunki (minimum 25 
lat) dla swojej córeczki od września, 
będzie miała wtedy 9 m-cy. Praca 
od poniedziałku do piątku, ok. 9-10 
godzin dziennie, najlepiej u nas 
w mieszkaniu (Pruszków, osiedle 
Staszica, okolice DRAGONA). 
Od osoby zainteresowanej 
oczekuje odpowiedzialności, 
cierpliwości (pomimo iż mała jest 
bardzo spokojnym dzieckiem) 
pomysłowości i kreatywności. 
Osoby zainteresowane proszę o 
kontakt, Katarzyna 662 102 871

Zatrudnię fryzjera/rkę w Nowej Wsi 
600 062 858 

Szukam pracy

PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE. 
PRUSZKÓW I OKOLICE 
511 262 175 

Nieruchomości -sprzedam

Działka Budowlana 1587 m2 

dzielnica Gąsin ogrodzona z 
wszystkimi mediami tanio sprzedam 
Telefon kontaktowy 0 502 286 964

Sprzedam mieszkanie 34m2 w 
Błoniu 885-885-280

Podkowa Leśna- Żółwin
Domy 207 m2 
 602 459 175

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

Automoto kupię
Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis 502 534 080  

Każde gotówka 600 475 484  

Kupie każde auto 606 164 444 

Kupię każde auto 
504 940 490  

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

Zdecydowanie każde auto 
721 003 500 

Automoto sprzedam

Autobus Renault Iliade 1999r, 
uszkodzony prawy przód, na części, 
stan bardzo dobry 502 534 080 

Części używane, sklep 
internetowy, 
www.szrotkasacja.pl   

Kupię

Antykwariat kupi dawne 
książki tel. 22 622 11 54 

Antyki wszelkie za gotówkę kupię 
601 336 063

Sprzedam

Ekogroszek, niska cena, 
minimum 5 ton, sprzedaż 
kotłów centralnego 
ogrzewania 
515 713 421, 
609 389 514 

Nowe skórzane buty na motor Puma 
r.42; 300 zł 501 235 559

Oryginalne felgi letnie od VW 
Golf V GTI Detroit, 5x112, 18 cali, 
opony prawie nowe Dunlop Sport 
245/40, przejechane ok. 1000 km, 
cena 3000 do uzg. tel. 604 481 482

Usługi
BHP PPOŻ Szkolenia Doradztwo 
obsługa profesjonalnie 
600 321 347 

Budowa domów 
506 061 785 

Cement i kostka brukowa 022 499 
56 98 

Cyklina układam podłogi 723 68 10, 
782 583 473

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

Docieplenia budynków 
506 061 785 

DOCIEPLENIA STYROPIANEM 
Z MATERIAŁEM (STYRMAN, 
TERMOORGANIKA, CERESIT, 
KABE) CENY OD 75zł/m2 
0 790 290 396 

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

Glazura itp. 509 110 537

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

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

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

Kostka brukowa, bogaty wybór – 
niskie ceny 607 302 639 

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

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

Remonty od A do Z 500 287 684 

Remonty kompleksowo 601 732 952 

Studnie wiercone  
508 841 616 

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

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

Układanie kostki brukowej 
660 336 695 

Układanie kostki brukowej, solidnie  
605 548 241

Układanie kostki brukowej i 
granitowej, 660 306 446 

Wylewki agregatem 608577428. 

Wylewki betonowe 600086995  

Gazeta WPR zatrudni do
rozdawania gazet

praca w Pruszkowie, 
dwa dni w miesiącu

Szczegółowe informacje 
(0) 666 505 705 

lub w biurze reklamy 
Pruszków

Al. Wojska Polskiego 60

sprzedam nowy wieszak na 

LCD/Plazma VOGELS VFW 465 

(cena sklepowa 999 zł) za 600 zł.   

Tel. (0) 604 481 482

Krajowe Centrum Edukacji 
Rolniczej w związku 
z remontem powierzchni 
biurowych, zwraca się 
z prośbą o przedstawienie 
oferty cenowej. 
Szczegółowy zakres prac 
można pobrać z: 
www.kcer.pl. Oferty 
należy dostarczyć listownie 
do KCER, ul. Pszczelińska 
99, 05-840 Brwinów, 
osobiście lub  na  fax: 022 
729 73 55 do 10.07.09 do 
godz.14.00

DAM PRACĘ
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Sport Aktualnosci sportowe z Pruszkowa i okolic
codziennie, przez całą dobę
tylko na www.gazetawpr.pl

Dziewczyny muszą zostawić serce na boisku
Adam Wall: Po 26 latach Pruszków po-
nownie ma kobiecy zespół w ekstrakla-
sie. Długo trwało świętowanie historycz-
nego awansu?
Jacek Rybczyński: Już dzień po ostat-
nim meczu w pierwszej lidze organiza-
cyjnie zaczęliśmy przygotowywać się do 
gry w PLKK. Czasu na świętowanie nie 
było więc dużo. 

Zbudowana z myślą o awansie drużyna od 
samego początku nadawała ton pierwszoli-
gowej rywalizacji. Kiedy poczuł Pan, że nikt 
nie odbierze Liderowi awansu?
- W sporcie niczego nie można być pew-
nym na 100%, ale ten skład, który uda-
ło nam się skompletować w Pruszkowie, 
gwarantował walkę o  najwyższe cele. 
Dlatego w trakcie rozgrywek zaczęliśmy 
snuć wizję na następny sezon. Prowadzi-
liśmy rozmowy z potencjalnymi spon-
sorami, szukaliśmy zawodniczek, które 
ewentualnie zgodziłyby się na grę w Li-
derze. Ekstraklasa to olbrzymie przedsię-
wzięcie i nie można się do niego przygo-
tować w kilka tygodni.

Nad zespołem ciążyła jednak olbrzymia pre-
sja. Na spotkania z Liderem, jako głównym 
faworyt do gry w PLKK, pozostałe zespoły 
przygotowywały się w sposób szczególny. 
- Rzeczywiście byliśmy postawieni pod 
ścianą. Gdzie jak gdzie, ale w  sporcie 
hasło bij mistrza obowiązuje na każ-
dym kroku. Ważny był więc odpowied-
ni dobór składu. Na każdej pozycji mia-
łem do swojej dyspozycji dwie, trzy rów-
norzędne zawodniczki, dzięki czemu 
w  przypadku choroby, czy kontuzji ja-
kieś z koszykarek nie tworzyły nam się 
luki w składzie. Trenerzy rywalek takie-
go komfortu pracy już nie mieli.

Klub podpisał umowy z siedmioma koszy-
karkami występującymi w Pruszkowie 
w poprzednim sezonie, czyli: Magdą Balic-
ką, Magdą Bibrzycką, Katarzyną Ćwikliń-
ską, Lidią Kopczyk, Anną Kuncewicz, Mire-
lą Pułtorak i Katarzyną Salską. W związku 
z promocją do ekstraklasy nie ma więc du-
żej rewolucji w składzie. 
- Trzeba szanować ludzi. Jeśli zespół wy-

Koszykówka. Z Jackiem Rybczyńskim, trenerem zespołu PTS Lider Pruszków rozmawia Adam Wall

walczył awans to znaczna część koszy-
karek powinna otrzymać szansę na grę 
w wyższej lidze. Oczywiście życie poka-
że czy te zawodniczki będą wyróżniać 
się w ekstraklasie, czy też stanowić uzu-
pełnienie składu. Wszystko zależy od 
ich pracy w okresie przygotowawczym. 
Chciałem żeby w moim zespole grało jak 
najwięcej Polek. Bez żadnych wzmocnień 
mielibyśmy jednak problemy z utrzyma-
nie się w lidze.

Z Polek do Pruszkowa przeszła jednak tyl-
ko Joanna Górzyńska-Szymczak z Fine-
pharmu AZS Kolegium Karkonoskie Jele-
nia Góra. Nowymi twarzami PTS Lidera bę-
dą jeszcze najskuteczniejsza zawodnicz-
ka minionego sezonu PLKK Ashley Shields, 
czołowa koszykarka australijskiej WNBL 
Tracy Gahan, grająca przed dwoma laty 
w Polsce Latoya Bond oraz Ukriainka La-
da Kovalenko (ostatnio ŁKS Siemens AGD 
Łódź).
- Wolałbym dokupić trzy Polki na po-
zycje rozgrywającej, rzucającego obroń-

cy i silnej skrzydłowej, ale niestety na-
szych dziewczyn grających z powodze-
niem w ekstraklasie jest niewiele. Wal-
ka czołowych klubów o  wyróżniające 
się Polski sprawiła, że są one droższe od 
Amerykanek. Nas w tym momencie nie 
stać na takie wydatki.

Przez cały mecz w PLKK na boisku muszą 
przebywać dwie Polki, tymczasem więk-
szość zawodniczek z nad Wisły w Liderze 
ma za sobą, co najwyżej epizody w najwyż-
szej klasie rozgrywek. Nie boi się Pan, że 
na początku trudno będzie im się przysto-
sować do gry w ekstraklasie?
- Też o tym myślałem, ale wierzę, że do-
bra praca w okresie przygotowawczym 
oraz zgranie z poprzedniego sezonu za-
procentują. Od początku sierpnia z dru-
żyną będą przygotowywać się: doświad-
czona Górzyńska oraz mająca za sobą 
trzy lata gry w ekstraklasie Kovalenko. 
Po kilku pierwszych treningach dołączą 
do nas dziewczyny z Ameryki. Młodsze 
zawodniczki będą mogły więc się spo-

ro nauczyć. Jak ma wyglądać nasza re-
prezentacja, kiedy w lidze nie będą gra-
ły Polki. Ja im stworze warunki do gry. 
Teraz wszystko zależy już tylko od nich.

Pracuje Pan w Liderze od dwóch lat, ale po 
raz pierwszy samodzielnie przygotowywał 
pan zespół do sezonu dopiero przed ro-
kiem. Teraz w roli trenera zadebiutuje Pan 
w ekstraklasie. Są w związku z tym jakieś 
obawy?
- Zaliczam się do ludzi, którzy dochodzi-
li do wszystkiego małymi krokami. Ja-
ko zawodnik w seniorskiej koszykówce 
stawiałem swoje pierwsze kroki w dru-
giej lidze, później była gra w pierwszej, 
a następnie dopiero w ekstraklasie. Ja-
ko trener już po roku pracy z zespołem 
kobiecym awansowałem do PLKK. Nie 
ukrywam, że w  związku z  tym mam 
pewne obawy. Wszystko to poszło zbyt 
szybko. Lubię wyzwania, ale w moim ży-
ciu nigdy nic nie działo się tak szybko. 
Cały czas muszę się jeszcze sporo uczyć.

Jaki więc będzie styl gry zespołu prowa-
dzonego przez Jacka Rybczyńskiego?
- Przez blisko 20 lat byłem zawodowym 
koszykarzem słynącym z  agresywnej 
obrony i  waleczności. Chciałbym, aby 
styl gry prowadzonego przeze mnie ze-
społu był również podobny. Oprócz nie-
ustępliwej obrony naszym atutem powi-
nien być szybki atak, dlatego podczas 
okresu przygotowawczego dużo czasu 
poświęcimy temu elementowi gry. Po-
za tym dziewczyny muszą zostawić ser-
ce na boisku. Mam nadzieję, że tak wła-
śnie będzie.

Wspomniał Pan o tym, że ekstraklasa jest 
olbrzymim przedsięwzięciem, a Liderowi 
jako beniaminkowi może być na początku 
bardzo ciężko. Jakie realne cele stawia Pan 
przed zespołem w nadchodzącym sezonie? 
- Śledziłem wyniki w PLKK w poprzed-
nim sezonie. 10-11 zwycięstw dawało 
wówczas 6-7 miejsce w tabeli. Patrząc 
na skład, który udało się nam zakon-
traktować oraz na stan przygotowań in-
nych drużyn, myślę, że czołowa ósemka 
jest w naszym zasięgu.

 Oprócz nieustępliwej obrony naszym atutem powinien być szybki 
atak - przewiduje Jacek Rybczyński (na zdj.) [Fot. B.Pietranik]

Kolejne mistrzostwa świata 
w Pruszkowie!
Polska i Polski Związek Kolarski otrzyma-
li prawo organizacji kolejnej międzynaro-
dowej imprezy na pruszkowskim welodro-
mie. W dowód uznania organizacji toro-
wych ME 2008 i MŚ 2009, w 2011 roku do 
Polski znów zjadą kolarze z całego świata.
 Tym razem BGŻ Arena gościć będzie 
najlepszych juniorów globu, ponieważ im-
preza, której organizację przyznano Polsce 
to Mistrzostwa Świata Juniorów w kolar-
stwie torowym. Zawody w podwarszaw-
skim Pruszkowie odbędą się w sierpniu 
2011 roku.
 Będzie to czwarta impreza o charak-
terze międzynarodowym na polskim we-
lodromie, który jest pierwszym i jedynym 
drewnianym, krytym torem kolarskim 
w naszym kraju. We wrześniu 2008 w BGŻ 
Arenie rozegrano Mistrzostwa Europy ju-
niorów i młodzieżowców, a w marcu 2009 
Mistrzostwa Świata elity. W  2010 roku 
w Pruszkowie odbędą się Mistrzostwa Eu-
ropy w Omnium, a rok później wspomina-
ne Mistrzostwa Świata Juniorów.         PZKoL

Znicz Pruszków kształtuje 
kadrę młodzieżową
Pruszkowski zespół ma doskonałe zaplecze 
szkoleniowe w młodych rocznikach. 
 Doskonale pamiętamy wyczyny Rado-
sława Majewskiego z rocznika 86. Zawod-
nik ten wielokrotnie występował w bar-
wach reprezentacji Polskiej. Kolejnym „cu-
downym dzieckiem” Znicza jest Tomasz 
Chałas – rocznik 88. Tomasz występował w 
reprezentacji Polski U-17 oraz U-18 gdzie w 
sumie rozegrał 11 meczy i zdobył dwa gole. 
 Już teraz w roczniku 96 wyłaniają się 
ogromne talenty. Jakub Sybilski i Mateusz 
Kunik Możliwe, że za kilka lat to właśnie 
oni zaczną odnosić sukcesy w drużynach 
juniorskich idąc w ślady starszych kolegów 
z klubu.                   as

Po 36. minutach spotkania z Legią, grają-
cy w mocno okrojonym składzie Znicz le-
żał na łopatkach. 

Trzy szybkie akcje klubu ze stolicy i już 
było 0-3. Ostatecznie mecz zakończył 
się zdecydowanym zwycięstwem woj-
skowych 1-4, a  honorowe trafienie 
dla pruszkowskiego klubu zaliczył To-
mek Chałas. Znicz pewniejszy siebie 
po zwycięstwie nad Wigrami Suwał-
ki 2-0 w pierwszym sparingu po me-
czu z Legią, został brutalnie sprowa-
dzony na ziemię. Podczas wtorkowego 
spotkania trener Chrobak testował kil-
ku nowych graczy, zdecydowanie swo-
ją szansę wykorzystał Robert Kowal-
czyk, który po wejściu w drugiej poło-
wie był w szeregach Znicza najlepszym 
zawodnikiem. 
 Mecz wspaniale rozpoczęła dru-
żyna ze stolicy. Już w 2. minucie wy-
nik otworzył Sebastian Szałachowski, 
który wykorzystał błąd w ustawieniu 
defensorów Znicza. Gol ten wyraźnie 
pobudzająca podziałał na gospodarzy, 
którzy rzucili się do frontalnych ata-
ków. Na niewiele jednak to się zdało, 

gdyż kolejną bramkę również strzelili 
goście. Drugą bramkę zdobył były za-
wodnik Znicza, a zarazem jego najsku-
teczniejszy strzelec w poprzednim se-
zonie, Adrian Paluchowski. Nie minę-
ło niecałe 10 minut, a Legia wygrywała 
już 0-3. Indywidualną akcją popisał się 
Radović, który ominął trzech obroń-
ców i zachował zimną krew w sytuacji 
sam na sam z Bieńkiem. Już 3 minu-
ty później pierwszego i  jak się potem 
okazało ostatniego gola dla gospoda-
rzy zdobył Tomek Chałas, który popi-
sał się mocny uderzeniem z pola kar-

nego. Więcej goli w  pierwszej poło-
wie już nie padło. Mimo zdecydowa-
nego prowadzenia gości z  Warszawy 
postawa Znicza w pierwszej odsłonie 
spotkania nie była najgorsza. Zespół 
z  Pruszkowa momentami dotrzymy-
wał kroku wicemistrzowi Polski po-
trafi ąc raz na jakiś czas zagrozić bram-
ce ukraińskiego bramkarza. Zawodni-
kom Znicza brakowało jednak skutecz-
ności. 
 Po zmianie stron obaj trenerzy do-
konali kilku zmian w  swoich zespo-
łach. Trener Legii, Jan Urban desygno-

wał na plac gry głównie młodych za-
wodników, co przyczyniło się do gor-
szej gry gości. W tym momencie inicja-
tywę przejął Znicz, którego zdecydo-
wanym liderem był Robert Kowalczyk, 
zawodnik obecnie przebywający na te-
stach w pruszkowskim zespole. Pomi-
mo przewagi Znicza kolejną bramkę 
zdobyła Legia, a dokładniej jej napast-
nik, Bartłomiej Grzelak, ustalając tym 
samym wynik na 1-4. Po stracie czwar-
tej bramki chęci do gry obydwu zespo-
łów zmalały jeszcze bardziej. Oprócz 
pojawiających się co chwila nowych za-

Legia sprowadza pruszkowski klub na ziemię
wodników, na boisku nic ciekawego się 
nie działo. Łącznie w drużynie Znicza 
zagrało 20 piłkarzy. 
 Mecz z  Legią był drugim spotka-
niem w ramach przygotowania do no-
wego sezonu. W  pierwszym spotka-
niu rozegranym w Pruszkowie, Znicz 
w eksperymentalnym składzie poko-
nał 2-0 Wigry Suwałki. W  szeregach 
Znicza najlepiej sprawował się (tak sa-
mo jak w  meczu z  Legią) Rober Ko-
walczyk, który strzelił oba gole. Skład 
Znicza tworzyli głównie zawodnicy 
testowani, trener Chrobak sprawdził 
trzech zawodników z Bałkanów. Szan-
sę pokazania się dostali dwaj Chorwa-
ci: 22-letni napastnik Ivan Graf (Vra-
pče Zagrzeb) oraz 27-letni pomocnik 
Igor Barukčić (NK Slavonac), a  także 
19-letni serbski pomocnik - Nikola Le-
ković (Bežanija).
 Kolejny sparing Znicz rozegra już 
1 lipca. Tym razem przeciwnikiem 
pruszkowskiej jedenastki będzie Świt 
Nowy Dwór Mazowiecki. 3 dni póź-
niej Znicz rozegra spotkanie z  kolej-
nym klubem z  Ekstraklasy, Polonią 
Warszawa. FS

 Takim wynikiem zakończył się wtorkowy sparing drużyn z Pruszkowa i Warszawy
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INFINITI,  cena od  5999 zł *LUGANO, cena od 3 999 zł *

* ceny ważne do końca lipca

komoda 2499 PLN*

www.mosciccy.pl

ława 949 PLN*
półka RTV 2649 PLN*

półka 259 PLN*
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