
Wczesnym popołudniem 
do drzwi pana Józefa,  

80-letniego mieszkańca Grodziska 
Mazowieckiego, zapukał elegancki 
mężczyzna w garniturze. Przedsta-
wił się jako urzędnik, który oferuje 
mieszkańcom gminy dofinanso-
wanie ze specjalnego programu 
Unii Europejskiej. Okazał nawet 
dokument podobny do legitymacji 
urzędniczej, jednak pan Józef nie 
rozpoznał, czy jest to autentyczna 
legitymacja. Z racji wieku i choroby 
oczu od lat niedowidzi.

Dobra wiadomość

Mężczyzna w progu wytłumaczył, 
że „przynosi dobrą wiadomość” 
– chodzi o pieniądze na zabezpie-
czenie kosztów  pogrzebu. Dotacja 
miała wynosić 10 tyś. zł. Przedsta-
wił jednak warunek – osoba, która 
chciałaby skorzystać z takiego pro-
gramu musi wnieść wkład własny 
w wysokości 4 tyś zł.
Pan Józef odszukał więc oszczęd-
ności, które w tajemnicy przed 
rodziną gromadził właśnie na wy-
padek pogrzebu. Mężczyzna po-
dający się za urzędnika spokojnie 
przeliczył pieniądze – w koper-
cie od pana Józefa było prawie  
5 tyś zł.
W tym czasie do drzwi mieszkania 
zadzwoniła opiekunka starsze-
go pana, która o tej porze zwykle 

przychodziła przygotować mu 
obiad. Oszust wykorzystał chwi-
lowe zamieszanie i gdy pan Józef 
poszedł otworzyć drzwi – fałszywy 
urzędnik uciekł z pieniędzmi.
Na miejsce zdarzenia wezwano 
policję, jednak przybyli na miejsce 
funkcjonariusze mogli tylko przyjąć 
zawiadomienie o przestępstwie.  
Po oszuście nie było już śladu.

Nowa metoda

Starsze osoby coraz częściej padają 
ofiarami oszustów i złodziei. Poda-

jąc się za dalekiego krewnego lub 
urzędnika bez skrupułów wyłu-
dzają niemałe sumy. Osoby w po-
deszłym wieku często przecho-
wują oszczędności życia w domu,  
co znacznie ułatwia zadanie zło-
dziejom.
Do tej pory najbardziej popular-
nym sposobem były oszustwa „na 
wnuczka”. Zaczynało się z pozo-
ru niewinnie – do wytypowanej 
starszej osoby dzwonił ktoś, kto 
podawał się za wnuka lub dale-
kiego krewnego i prosił o natych-

miastową pomoc finansową. Jako 
pretekst podawał możliwość szyb-
kiego pomnożenia majątku (np. na 
giełdzie), albo kryzysową sytuację 
osobistą – chorobę lub porwanie 
i konieczność zapłacenia okupu.
W trakcie rozmowy oszuści pod-
stępem wyciągali informacje, które 
uwiarygadniały ich wersję – imiona 
członków rodziny i osobiste dane. 
Po czym umawiali się na przeka-
zanie określonej sumy lub kosz-
towności np. biżuterii. Zaznaczali 
jednak wcześniej, że nie mogą po-

jawić się osobiście po odbiór pie-
niędzy – przyślą za to przyjaciela 
lub inną zaufaną osobę.
Tym sposobem rocznie w całym 
kraju oszukiwanych jest kilkaset 
starszych osób, a straty pieniężne 
na rzecz złodziei sięgają nieba-
gatelnej sumy prawie 6 mln. zł.  
Z policyjnych danych wynika jed-
nak, że skala problemu może być 
większa. Tego typu wyłudzania 
i ich próby nie zawsze zgłaszane 
są odpowiednim służbom.

Walka z oszustami

W walce z oszustami są jednak 
pierwsze sukcesy. Dzięki kampanii 
informacyjnej i nagłaśnianiu takich 
przypadków kilku starszym oso-
bom udało się już uniknąć utraty 
oszczędności życia.
Złodzieje są jednak coraz bardziej 
przebiegli – metodę „na wnuka”  
zastąpiła metoda „na urzędnika”.
– Takie zachowanie jest draństwem. 
To żerowanie na ludziach, którzy 
i tak mają niewiele – komentuje 
wiceburmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego Piotr Galiński. I dodaje: 
Urzędnicy gminy nie mają prawa 
przyjmować pieniędzy od mieszkań-

ców w ich domach. Od tego jest kasa 
w urzędzie.
– Metody „na wnuczka, „na admi-
nistratora”, „na urzędnika”, „na ga-
zownika”, „na inkasenta”, „na komi-
niarza” charakteryzują się bardzo 
zbliżoną metodą działania – ocenia 
podkom. Dorota Nowak z Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszko-
wie. W takich sytuacjach należy 
natychmiast powiadomić Policję 
dzwoniąc pod numer 997 lub 112.
– Osoby starsze są wykorzystywane 
przez oszustów zwłaszcza z uwagi 
na ułomności związane z wiekiem: 
niedowidzenie czy niedosłyszenie. 
Należy wspomnieć tu o osamotnie-
niu osób starszych. Często zamiesz-
kują one w pojedynkę, nie mają z 
kim przedyskutować zdarzenia, 
ani oferty. Sam fakt, że ktoś do nich 
przyszedł jest w wielu przypadkach 
wydarzeniem. Rolą nas, młodszych, 
jest pamiętać o dziadkach, babciach 
i rodzicach. Informować ich o przy-
padkach oszustw, o metodach i for-
mach działania – dodaje podkom. 
Nowak.

Tekst: Ewelina Latosek
Foto: Martyna Mekler
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Jak chronić się przed oszustami?
W przypadku telefonicznej prośby o pożyczkę zawsze •	
sprawdźmy, czy nasz krewny faktycznie potrzebuje pomocy 
finansowej. Nawet wtedy, gdy rozmowa nie wzbudzi naszych 
podejrzeń, lepiej się upewnić i nie uprzedzając krewnego 
oddzwonić do niego na znany nam wcześniej numer.
Jeżeli decydujemy się na udzielenie pożyczki, pieniądze •	
należy przekazywać tylko tej osobie, która zwraca się z do 
nas z prośbą, a nie przysłanym przez nią znajomym.
Jeśli osoba, która nas odwiedziła podała się za urzędnika •	
natychmiast możemy potwierdzić ten fakt np. telefonicznie 
w danym urzędzie, spółdzielni lub firmie. Pamiętajmy, że jeśli 
którakolwiek z tych instytucji zamierza przeprowadzać jakieś 
akcje w podległych budynkach, zwykle z wyprzedzeniem 
taka informacja jest zamieszczana w klatce schodowej. 
Można ją potwierdzić za pośrednictwem np. dozorcy.
Ktoś, kto cokolwiek nam oferuje, a budzi naszą wątpliwość •	
nie powinien być pod żadnym pozorem wpuszczony do 
mieszkania ani domu. Zostawiajmy te osoby na klatce 
schodowej. Dopiero kiedy potwierdzimy ich intencje 
możemy, choć wcale nie musimy wpuszczać ich do środka.
Jeśli ktoś oferuje nam usługę to nie pobiera od razu •	
pieniędzy. Co najwyżej podpisuje umowę, ale nie bierze 
zaliczki. Pozostawia np. numer konta lub kontakt do kasy 
instytucji, gdzie należy uiścić opłatę.

Źródło: KPP w Pruszkowie

Aneta Bujak

ul. Inżynierska 41A
05-800 Pruszków

tel.: 602 582 704
tel.: 602 582 712
tel. / fax: (22) 758 71 52

tessa@tessa.waw.pl
www.tessa.waw.pl

BEZPIECZEŃSTWO. Ostrzegamy: starsi ludzie na celowniku złodziei

Oszuści w natarciu
Pan Józef, 80 letni mieszkaniec Grodziska Mazowieckiego stracił 5 tyś. zł. Oszust, który wyłudził tę sumę po-
dał się za urzędnika miejskiego. To kolejny już, po metodzie „na wnuczka”, sposób okradania starszych osób. 
Takich przypadków jest coraz więcej. Radzimy jak się przed nimi uchronić.

Złodzieje są coraz bardziej przebiegli – metodę „na wnuka” zastąpiła metoda „na urzędnika”

ZAREKLAMUJ SIÊ
W DWUTYGODNIKU

PROSZÊ O KONTAKT
POD NUMEREM TELEFONU

reklama@flesch.pl

3 reklamy = 1 GRATIS! *

Oferta wa¿na do 30.03.2012*
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Nadarzyńscy strażnicy będą dbać przede wszystkim o porządek na drogach

– Dyskusja nad utworzeniem stra-
ży trwa już czwarty rok. Miesz-
kańców gminy przybywa, a każdy 
chce się czuć bezpiecznie – tak 

tłumaczył pomysł utworzenia 
straży gminnej wójt Nadarzyna 
Janusz Grzyb na sesji rady gminy,  
która odbyła 29 grudnia 2011 roku. 

Siedzibą straży ma być tzw. „Za-
jazd Nadarzyński”, czyli budynek 
zwolniony w sierpniu przez urząd 
gminy, w samym centrum Nada-
rzyna. Na ulicach mają się pojawić 
nie tylko patrole straży gminnej 
i tzw. patrole mieszane (wspólne 
z policją), co będzie dawać szersze 
uprawnienia w zwalczaniu zarów-
no przestępstw i wykroczeń dro-
gowych, jak i gospodarczych.
Na początek gmina planuje kupić 
jeden fotoradar, by zaprowadzić 
porządek na drogach gminnych.  

Nie chodzi tylko o łapanie kierow-
ców przekraczających dopuszczal-
ną prędkość, ale też o kierowców sa-
mochodów ciężarowych łamiących 
zakazy dopuszczalnego tonażu,  
co jest prawdziwym utrapieniem 
gminy Nadarzyn.
Prace legislacyjne nad uchwa-
łą o utworzeniu straży gminnej 
potrwają ok. 3 miesięcy. Później 
rozpocznie się nabór do pracy na 
stanowiska: komendanta i strażni-
ków.

MD, Foto: Internet

NADARZYN. Powstanie gminna straż

Zadbają o porządek
Już za kilka miesięcy na ulicach Nadarzyna pojawią 
się patrole straży gminnej. Rada gminy podjęła już 
stosowną uchwałę, nadała regulamin i przeznaczyła 
na ten cel 200 tysięcy zł.

Oddajemy do Państwa dyspozycji i oceny 
pierwszy numer naszego dwutygodnika. 

Mamy nadzieję, że będziemy Wam towarzyszyć 
zarówno w tych dobrych jak i gorszych chwilach.
Chcielibyśmy aby nasze pismo było 
odzwierciedleniem spraw, którymi żyjecie na co 
dzień. Dlatego zachęcamy do stałego kontaktu 
z redakcją. Prosimy także o uwagi i propozycje w jakim kierunku mamy 
się zmieniać. Gazeta jest bowiem tworem żywym, stale ulegającym 
przeobrażeniom. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań aby zmiany 
te szły w akceptowalnym przez Was kierunku.
Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Będziemy się starać 
informować Was o nowych wydarzeniach i opisywać aktualne problemy 
jakimi żyją społeczności lokalne zamieszkujące powiaty: pruszkowski 
i grodziski oraz Ursus.
Zdajemy sobie przy tym sprawę, że możecie oczekiwać od nas także 
przekazu pozytywnej energii. Dlatego będziemy zamieszczać horoskop, 
życzenia i podziękowania od i dla Waszych członków rodzin i znajomych. 
Postaramy się także o to aby serwować pożyteczną wiedzę z zakresu 
prawa, zdrowia.
Kącik „Hobby” pozwoli na wybranie jakiegoś atrakcyjnego sposobu 
spędzania wolnego czasu. Kibice zapewne znajdą cos dla siebie na 
stronach sportowych.
Dlatego w imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego zachęcam 
do czytania „FLESCH Mazowsza”, oceniania i komentowania naszych 
propozycji. Jednocześnie chcemy gorąco podziękować wszystkim 
reklamodawcom, którzy zdecydowali się nam zaufać i zająć miejsce 
reklamowe. Bez Was nie moglibyśmy się tutaj pojawić.
Miłej lektury życzą 

Redaktor naczelny Marcin Giziński 
wraz z zespołem

Szanowni Czytelnicy,
FOTOFLESCH

WIOSNA NA OSIEDLU
Mimo, że niedawno mieliśmy śnieżną aurę za oknami to jednak tegoroczna zima nam nie straszna. Nie straszna także przyrodzie jak widać na załączo-
nym zdjęciu. Tę kwitnąca jarzębinę czerwoną uchwyciła jedna z naszych reporterek 10 stycznia na osiedlu Wojska Polskiego w Pruszkowie.

Przy okazji zachęcamy naszych Czytelników do przesyłania nam amatorskich zdjęć przedstawiających różne ciekawe, śmieszne lub bulwersujące 
sytuacje. Mogą to być również zdjęcia z telefonów komórkowych. Czekamy: redakcja@flesch.pl (mg), Foto: pg

Obuwnicze podziemie
Podrabiane obuwie o wartości 
30 tyś. zł zarekwirowali pruszkow-
scy policjanci. W jednym ze skle-
pów w Nadarzynie sprzedawca 
oferował klientom buty opatrzone 
zastrzeżonymi znakami handlowy-
mi. Mężczyzna sam je produkował. 
Teraz grozi mu kara do 5 lat pozba-
wienia wolności. W ostatnich ty-
godniach takich przypadków było 
więcej. W pruszkowskim butiku za-
bezpieczono 9 par podrobionych 
butów znanych marek o wartości 
45 tys. zł. Innym razem, w jednym 
z centrów handlowych na terenie 
powiatu pruszkowskiego, policja 
przejęła 15 par obuwia ze sfałszo-
wanymi znakami handlowymi o 
łącznej wartości 75 tys. zł.

(Nie)rutynowa kontrola
To miała być zwykła kontrola 
drogowa, a okazała się fatalna w 
skutkach dla młodej mieszkanki 
Piastowa. W samochodzie kiero-
wanym przez kobietę policjanci 
odkryli 113 porcji różnego rodza-
ju narkotyków, w tym marihuany, 
kokainy i haszyszu. Ku zaskocze-
niu mundurowych, opakowane w 
srebrną folię narkotyki były luźno 
porozrzucane na podłodze auta. 
Kobieta trafiła do aresztu.

Z pustego nie nalejesz
W Grodzisku Mazowieckim zatrzy-
mano dwóch mężczyzn, którzy 

nocą usiłowali włamać się do 
dystrybutora na olej napędowy, 
znajdującego się na terenie jednej 
z miejscowych firm. Mieli jednak 
pecha – dystrybutor był pusty. Na 
nic zdało się więc 10 kanistrów i 
stalowa beczka, które rabusie mie-
li przy sobie. Po nieudanej próbie 
kradzieży próbowali uciekać samo-
chodem, jednak policja odebrała 
już zawiadomienie o podejrzeniu 
przestępstwa i zatrzymała auto. 
Okazało się, że jeden z mężczyzn 
poszukiwany jest podwójnym li-
stem gończym, a drugi – kierujący 
autem – nie posiada prawa jazdy. 
Ta nocna eskapada znajdzie swój 
finał przed sądem.

Na gorącym uczynku
Towarzyskie sprzeczki miewają 
zaskakujące zakończenie. W Na-
darzynie policja zatrzymała męż-
czyznę, który ostrym narzędziem 
porysował samochód swojej zna-
jomej. Straty wyceniono na 4 tys. 
zł. a mściwemu mężczyźnie grozi 
5 lat więzienia.

Nieletni rabusie
Biżuteria o wartości 10 tys. zł. pad-
ła łupem trzech chłopców z Prusz-
kowa. Właścicielka kosztowności 
zgłosiła policji zaginięcie kilku 
pierścionków i wskazała prawdo-
podobnych sprawców. Nie myliła 
się – nieletni podejrzani o kra-

dzież sprzedali swój łup w jednym 
w lombardów, a uzyskane w ten 
sposób pieniądze przeznaczyli na 
pizzę, słodycze i grę na automa-
tach. Chłopcy złożyli już wyjaśnie-
nia przed sądem. Kłopoty czekają 
teraz także dorosłych, którzy od-
kupili skradzioną biżuterię. Z uwa-
gi na to, że mogli podejrzewać, że 
przedmioty pochodzą z przestęp-
stwa – prawdopodobnie odpo-
wiedzą za paserstwo.

Wyrywał… torebki
Dla 51-letniej mieszkanki Pruszko-
wa to miał być spokojny powrót 
do domu. Na ulicy Błońskiej zo-
stała jednak zaatakowana przez 
złodzieja, który przewrócił ją na 
ziemię i wyrwał torebkę. Kobiecie 
udało się jednak zapamiętać wy-
gląd napastnika, co ułatwiło policji 
pościg za rabusiem. Zatrzymany 
25-letni mężczyzna, jak się okaza-
ło, był już notowany w policyjnych 
kartotekach. Rok temu wyszedł z 
więzienia, a podczas przesłucha-
nia na komendzie w Pruszkowie 
przyznał się do jeszcze dwóch 
kradzieży torebek i jednego wła-
mania.

Podskoczyli
Dwaj mężczyźni, którzy nocą 
postanowili poskakać po sa-
mochodach i powybijać w nich 
szyby, trafili w ręce policjantów  

z Piastowa. Po zdarzeniu tłuma-
czyli funkcjonariuszom najpierw 
że nie pamiętają co się stało, a po-
tem że „trochę ich poniosło”. Za to 
„trochę” usłyszeli pięć zarzutów 
– dokładnie tyle ile aut zostało 
przez nich uszkodzonych.

Kradziony wózek
Problemy z prawem można mieć 
także za, z pozoru niewinny, spa-
cer z dziecięcym wózkiem. Poli-
cjanci w Pruszkowie zatrzymali 
mężczyznę pod zarzutem przy-
właszczenia. Okazało się, że wózek 
z którym zatrzymany przechadzał 
się po ulicy pochodził z kradzie-
ży. Przedmiot przez przypadek 
rozpoznała kobieta, której został 
ukradziony.

Promile za kierownicą
Powrót samochodem z imprezy 
zakończył się dla dwojga dwu-
dziestolatków z Grodziska Mazo-
wieckiego wizytą na komendzie. 
Ok. godz. 3.30 w nocy policjanci 
otrzymali zgłoszenie o kolizji fiata, 
który uderzył w ogrodzenie jednej 
z posesji. Zarówno kierowca jak 
i  jego pasażerka byli pod wpły-
wem alkoholu. Mieli szczęście, 
że z wypadku wyszli cało i bez 
szwanku. Mężczyźnie kierującemu 
autem grozi kara dwóch lat pozba-
wienia wolności.

EL na podst. KPP  
w Pruszkowie i Grodzisku Maz.

NA SYGNALE
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Co robić w wolnym czasie
URSUS, PRUSZKÓW, NADARZYN, MILANÓWEK, PODKOWA LEŚNA. GRODZISK MAZ. Burmistrz uspokaja mieszkańców

Ciekawe i za darmoGmina nie bankrutuje
Ferie zimowe w pełni, najmłodsi spędzają aktywnie wolny 
czas, a starsi szukają rozrywki dla siebie. Z myślą o nich 
przygotowaliśmy przegląd darmowych imprez na najbliż-
sze dwa tygodnie. Może warto ruszyć się  sprzed telewizo-
ra i zobaczyć coś interesującego?

– Gmina jest w dobrej sytuacji finansowej i nie jest zadłużona – uspokajał mieszkańców Gro-
dziska Mazowieckiego burmistrz Grzegorz Benedykciński 16 stycznia podczas audycji Radia  
Bogoria. Podkreślił też, że gmina dostaje dużo funduszyz Unii Europejskiej na nowe inwestycje,  
a w przypadku dofinansowania wkład własny wynosi często zaledwie 15%.

FILM

Miłośnikom dobrego kina polecamy odwiedzić w sobotę 28 stycznia o godz. 17 MOK 
„Kamyk” w Pruszkowie i obejrzeć ,,Brokenflowers” w reżyserii kultowego Jima Jarmus-
cha. Pokaz organizuje Społeczne Stowarzyszenie Forum Pruszków.
Z kolei nastoletnich pasjonatów ciekawych wrażeń może zainteresować cykl „Spot-
kania geograficznych i Akademii Dokumentu” odbywających się w Społecznym 
Liceum Ogólnokształcącym nr 5 przy ul. Fiderkiewicza w Milanówku. Spotkania 
rozpoczną się w piątek 10 lutego o godz. 19 filmem „Magia dla początkujących”  
(reż. JesseMcLean, USA 2010).

KONCERTY

Dla miłośników muzyki poważnej odbędą się wkrótce dwa koncerty z wstę-
pem wolnym: Orkiestry Dętej Pruszkowianki (sobota 28 stycznia, godz. 17, 
Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej Pruszków – Żbików, ul. 3 Maja 124) oraz kon-
cert kolęd w wykonaniu chórów „CantateDeo” i „CantusCordis”(niedziela 
29 stycznia 2012 r., godz. 17, Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP przy  
ul. Sosnowskiego 34 w Ursusie).

MUZYKA

Fani rapu, freestyle’u i hiphopu w wieku 13 – 20lat mają ciągle okazję dołączyć do 
świeżo rozpoczętego cyklu „Podkowa Freestyleśna” i 28 stycznia wysłuchać wykładu 
Mateusza (EMATEI) Natali, a 11 lutego zatańczyć na warsztatach SOLARA. Imprezy od-
będą się w sobotę o godz. 12.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. 
Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej. Najlepiej zarezerwować sobie miejsce pod tel. 22 729 
13 84 wew. 34 oraz e-mailem mateusz.wilkon@ckiopodkowa.pl

MALARSTWO

Talenty plastyczne warto doskonalić podczas weekendowych warszta-
tów malarskich, które odbędą się w dniach 3 – 26 lutego w Pracowni  
Artefakt w Podkowie Leśnej. Warsztaty pt. „Drzewo życia – motywy i inspi-
racje…” organizowane są w ramach projektu „Forests for All, All for Forests”  
realizowanego przez Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo. Liczba miejsc ograni-
czona, zapisy pod nr.: 22 755 93 51 lub 509 339 883.

POEZJA I LITRATURA

Poetyckich i literackich wrażeń dostarczy 27 stycznia  o godz. 18 wieczór autorski 
poetów Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Żyrardów oraz 3 lutego o godz. 
19 spotkanie z Aurelią Es, autorką książki „Kochanek malutki”. Oba spotkania odbędą 
się w sali kameralnej Ośrodka Kultury Arsus w Ursusie. Fanów literaturyzainteresuje 
także wystawa „Książka Roku 2011” Polskiej Sekcji IBBY eksponowana po raz pierwszy 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 50. Wystawa 
trwa do 29 stycznia.

TAJEMNICE WSCHODU

W ramach czwartkowych spotkań otwartych 9 lutego o godz. 18.30 w Centrum Kultury 
Informatycznej przy ul. Wiśniowej 26 w Nadarzynie Marco Vitale poprowadzi wykład: 
„Między Nadarzynem a Damaszkiem, czyli mój udział w najnowszej historii Syrii”. Temat 
z pewnością zaintryguje wszystkich interesujących się historią Bliskiego Wschodu.
Daleki Wschód może natomiast kojarzyć się jak najbardziej słusznie z jedną z technik 
gimnastycznych, która od wielu lat rozwija się także w Polsce. Ci, którzy poszukują we-
wnętrznego spokoju oraz harmonii ciała i ducha powinni koniecznie wybrać się na dar-
mowe zajęcia jogi. We wtorek31 stycznia o godz. 19 zajęcia pokazowe Jogi Integralnej 
w Domu Kultury w Żabiej Woli (powiat grodziski) poprowadzi Jola Shikka Lenart.
Z kolei Ola Adamczyk zaprasza 4 lutego na dni otwarte hatha jogi w Milanów-
ku (godz. 12, Teatr Letnim MCK ul. Kościelna 3) oraz w Grodzisku Mazowieckim  
(godz. 16, Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9). Zebrała: pg

PRUSZKÓW. Groźny wypadek na torach kolejowych

Niebezpieczne przejście

Do zdarzenia doszło w piątek 
13 stycznia.

– O godzinie 19.50 dyżurny PKP 
poinformował dyżurnego KPP 
w Pruszkowie o wypadku na trasie 
pociągu W-wa Wschodnia - Kraków. 
Poszkodowany został przewieziony 
do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili 
uraz kończyny górnej. Maszynista 
był trzeźwy – informuje podkom. 
Dorota Nowak z pruszkowskiej 
policji.
Miejsce to od wielu lat jest wyko-
rzystywane przez mieszkańców 

do skracania sobie drogi przez to-
rowisko. Znajdująca się w pobliżu 
kładka nie spełniała swojej roli ze 
względu na zbyt dużą odległość 
od osiedla. Niedawno została  
rozebrana.
– Zastanawiam się, ilu ludzi musi 
jeszcze zginąć lub doznać uszczerb-
ku na zdrowiu, by ktoś podjął wresz-
cie decyzję o szlabanie o kładce nie 
wspomnę – de facto rozebranej 

kilka lat temu, z uwagi na fakt, że 
nikt z niej nie korzystał. No bo jak 
korzystać z czegoś, co kończy się w… 
„krzakach”? – mówi jeden z miesz-
kańców pobliskich domów.
Tym razem na szczęście obyło 
się bez wypadku śmiertelnego.  
Do problemu wrócimy w jednym 
z kolejnych wydań dwutygodnika 
„FLESCH Mazowsza”.

MD, MM, (mg)

Miejsce to od wielu lat jest wykorzystywane przez mieszkańców do skraca-
nia sobie drogi przez torowisko. Fot. Archiwum prywatne

Mieszkańców Gro-
dziska Mazowie-

ckiego zaniepokoiła 
wypowiedź burmistrza 
podczas Sylwestro-
wej Nocy, w której 
namawiał do robienia 
oszczędności. – Do 
oszczędności nadal 
namawiam – przyznał 
podczas poniedziałko-
wej audycji „Co Wy na 
to?” w Radiu Bogoria. 
– Ale jeśli chodzi o sytu-
ację gminy to prowadzę 
politykę w sposób roz-
sądny, dlatego kryzys 
nam nie grozi.
Jak zauważył burmistrz, 
przy uchwalonym bu-
dżecie na 2012 rok w 
wysokości 166 mln zł 
aż 30% przeznaczone 
jest na inwestycje, za-
dłużenie gminy mieści 
się w normie, a dodat-
kowo spodziewane jest 
otrzymanie kolejnej 
dotacjiunijnej w wyso-
kości 30 mln zł.
Burmistrz podkreślił także, że robi wszyst-
ko co w jego mocy, aby gmina stała się 
miejscem jak najbardziej przyjaznym 
i atrakcyjnym dla jej mieszkańców. Zapew-
nił kierowców, że w maju zostanie otwarta 
autostrada A2, w związku z czym skończy 
się zmora korków powodowanych przez 
samochody ciężarowe przejeżdżające 
przez centrum miasta. Budowa wiaduktu 
przy Parku Skarbków, który aktualnie jest 
zamknięty dla TIRów, zostanie rozpoczęta 
pod koniec tego roku. Stary wiadukt zosta-
nie całkowicie rozebrany, a na jego miejsce 
powstanie nowy podwieszany.
W połowie roku zostanie rozstrzygnię-
ty przetarg pod budowę obwodnicy 

zachodniej, która umożliwi mieszkań-
com korzystanie z autostrady. W nie-
dalekiej przyszłości będzie można więc 
dojechać z Grodziska do Warszawy w 20 
minut – oznajmił z nadzieją burmistrz  
Benedykciński.
W związku z licznymi zapytaniami słucha-
czy dotyczącymi planów wybudowania 
Wodnego Parku Rozrywki w Natolinie 
wyjaśniał:
– Ja niczego nie obiecuję! Robię wszystko, 
co jest przewidziane prawem, żeby ta in-
westycja powstała. Jeśli gmina zakończy 
prace planistyczne do kwietnia, to inwestor 
rozpocznie budowę od czerwca. Taką mam 
nadzieję, gdyż razem z władzami miasta 
robimy wszystko, aby ten park zrealizować, 

bo to będzie znakomita inwestycja dla Gro-
dziska.
W ciągu najbliższych sześciu miesięcy 
zostanie ukończona budowa Targowiska 
Miejskiego, Stawów Goliana oraz Parku 
Skarbków. Na początku czerwca zosta-
nie oficjalnie otwarte Targowisko, 16-17 
czerwca Park Skarbków, a w ostatni week-
end czerwca – Stawy Goliana.
– Wydarzenia te będą połączone z licznymi 
atrakcjami – poinformował burmistrz i już 
teraz zapraszał na imprezy, podczas któ-
rych, można będzie posłuchać m.in. kon-
certu chopinowskiego na Stawach Goliana.

Wysłuchała: pg
O wydatkach inwestycyjnych naszych 
gmin piszemy na str. 9.

POWIAT GRODZISKI. WOŚP w liczbach

Będzie kilka pomp
Ponad 100 tys. zł ofiarowali mieszkańcy powiatu grodziskiego podczas XX finału 
Orkiestry w Grodzisku Mazowieckim, Milanówku i Podkowie.Wszystkie dary  
(nie tylko pieniężne) zostały przekazane na zakup sprzętu do ratowania wcześ-
niaków oraz pomp insulinowych dla ciężarnych kobiet z cukrzycą. Ich koszt 
wacha się od kilku do kilkunastu tysięcy zł.

Milanówek zebrał około 35 tys. zł, w tym 8 tys.złzebrano w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. 
Prywatny darczyńca wylicytował Złote Serduszko za niebagatelną kwotę 2 tys. zł.

Jak podaje serwis informacyjny Podkowy Leśnej, wolontariuszom udało się zebrać 12 195,44 zł, 16 euro, 
niewielką ilość w innych walutach, a nawet biżuterię w postaci łańcuszków i koralików.
Grodziszczanie pobili w tym roku swój rekord wrzucając do puszek 7 tys. zł więcej niż w zeszłym roku.  
Łącznie udało się zebrać 65 tys. zł, w tym 3200 zł z licytacji serduszek. Atrakcją imprezy był lot balonem, 
który można było wygrać wrzucając kupon za 10 zł.
Niestety nie obyło się bez problemów – dwóm nastoletnim wolontariuszom ukradziono puszki, o czym 
poinformował serwis Alert24. Zebrała: pg

Źródła: www.grodzisk.pl, www.milanowek.pl, www.podkowalesna.pl

Po raz kolejny doszło do 
niebezpiecznej sytuacji 
na torach kolejowych 
w Pruszkowie przy gra-
nicy z Piastowem. Tym 
razem pod pociąg dostał 
się 35-letni mężczyzna, 
przechodzący przez tory 
w niewłaściwym miejscu

Na początku czerwca zostanie oficjalnie otwarte Targowisko w Grodzisku Mazowieckim Fot. Paulina Grzesiewicz
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U NAS. Prąd niewiele droższy, gaz nawet do 20%

URSUS. Woda oligoceńska potrzebna od zaraz!

To mnie wkurza!

Podwyżki, podwyżki…

media szukają sensacji?

Od stycznia 2012 gospodarstwa domowe z Warszawy i okolicznych powiatów zapłacą za prąd średnio o 4,23 zł 
netto więcej miesięcznie. Nie wiadomo jeszcze jak zdrożeje gaz, ale podwyżka jest nieuchronna, od 8 do 20% 
w skali roku.

Brak wody oligoceńskiej w wielu miejscach w Ursusie już od 3 miesięcy doskwiera stałym użytkownikom.  
Co jakiś czas można jednak spotkać w tych miejscach ludzi przychodzących z pustymi baniakami po wodę,  
w nadziei, że może właśnie dzisiaj woda z kranów jednak popłynie.

Rubryka „To mnie wkurza” jest przeznaczona na 
Wasze opinie. Dzielcie się z nami swoimi spostrze-
żeniami, problemami oraz wszystkim tym, co Was 
irytuje. To jest to miejsce w naszym dwutygodniku, 
w którym możecie śmiało podzielić się swoimi prze-
myśleniami zarówno dotyczącymi naszego regio-
nu, jak i całego świata. Adres: redakcja@flesch.pl  
w temacie: to mnie wkurza. Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Już 20 grudnia 2011 URE (Urząd 
Regulacji Energetyki) zatwier-

dził nowe taryfy na dystrybucję i 
sprzedaż energii dla PGE oraz pię-
ciu pozostałych operatorów dzia-
łających na terenie całej Polski 
(ENEA, ENERGA, TAURON., RWE, 
Vatenfall). Podwyżka dla klien-
tów Polskiej Grupy Energetycznej 
będzie stosunkowo najmniejsza i 
wyniesie ok. 24 zł dla typowych 
gospodarstw domowych.
Mieszkańcy powiatów warszaw-
skich, pruszkowskich i grodzi-
skich zapłacą za prąd od 4,23 zł 
netto w przypadku odbiorców 

z grupy G11 czyli gospodarstw 
domowych (klienci płacący jed-
nakową cenę energii przez całą 
dobę, którzy średnio zużywają 
ok. 1900 kWh rocznie) do 6,72 zł 
netto miesięcznie w przypadku 
odbiorców z grupy G12, w której 
cena energii jest zróżnicowana w 
zależności od pory doby i tygo-
dnia (zużywający rocznie blisko 
4000 kWh). To daje drugie miej-
sce pod względem podwyżek 
dla odbiorców PGE. Najwięcej za 
prąd zapłacą mieszkańcy z po-
wiatów łódzkich, od 4,52 do 8, 
66 zł netto miesięcznie. Dla po-

równania mieszkańcy Lublina za-
płacą odpowiednio o 1,28 i 5,15 
zł więcej. Zatwierdzone przez 
URE powyższe taryfy będą obo-
wiązywać do końca 2012 r.
Gospodarstwa domowe z Mazow-
sza, które przyłączyły się do sieci 
RWE Stoen Operator i Vattenfall 
Distribution zapłacą za usługę 
dystrybucji energii odpowiednio 
o 1,52 zł/miesiąc i 0,19 zł/miesiąc 
więcej (przy średnim rocznym 
zużyciu w gospodarstwie domo-
wym w grupie G11).
Tymczasem sytuacja z podwyżką 
gazu nie jest aż tak jednoznaczna. 

Zgłoszony do URE przed Nowym 
Rokiem przez PGNiG wniosek 
o wzrost taryfy o 20% nie został 
zatwierdzony. Oznacza to, że jesz-
cze w styczniu opłaty za gaz nie 
wzrosną, ale podwyżki są usta-
lane kwartalnie, więc pierwsza 
będzie miała miejsce prawdopo-
dobnie w kwietniu.
Eksperci prognozują, że średnio 
rachunki odbiorców indywidu-
alnych używających gazu tylko 
w kuchenkach mogą wzrosnąć 
od 6 – 8%. Nie oznacza to, że 
wzrost na tym poziomie utrzyma 
się do końca roku, gdyż podwyż-

ki za gaz ustalane są kwartalnie. 
Wiadomo też, że Polskie Górni-
ctwo Naftowe i Gazownictwo 
nie zrezygnuje z dwucyfrowego 
wzrostu taryfy ze względu na 
wzrost kursu dolara. Jeśli tak się 
stanie, średnia opłata za gaz w 
mieszkaniach w miastach pod-

warszawskich może wzrosnąć 
od 1200 zł do 1440 zł rocznie.  
Na szczęście zima nie jest sro-
ga, ale zawsze warto pomyśleć 
o oszczędzaniu.

Paulina Grzesiewicz
Źródła: komunikat ure.gov.pl, 

Prognoza dot. gazu: rzeczpospolita

Nowy rok, to czas w którym nie jeden z nas, 
spisuje corocznie tą samą listę postanowień. 

Nie należę do jakiejś wybitnie innej jednostki, 
więc i ja postanowiłam: nie palić, zdrowo się 
odżywiać oraz ćwiczyć, by wreszcie mieć kondycję 
jak„nastolatki”. I wszystko było by wspaniale, 
gdybym nie zrzucała swojej nieudolności 
jeśli chodzi o wytrwałość na inne czynniki 
potwornie mi przeszkadzające w osiągnięciu owych postanowień. 
– Przecież jak nie osiągamy celu w tak błahych sprawach, to jak na Boga, 
możemy zaplanować swoją przyszłą pięciolatkę?
W czasach kiedy byłam małą dziewczynką, dostawałam coś około 
złotówkę, i biegłam na ulicę napić się soku z wielorazowej szklanki.  
I to było zdrowe – przynajmniej tak myślę, bo wciąż tu jestem. To, że 
nie paliłam nie podlega dyskusji, więc może też i dlatego biegłam…  
Dziś siedzę dziewiątą godzinę na krześle przed komputerem, zjadłam 
„hod-doga” a w popielniczce… wiadomo.
Palenie można rzucić – silną wolą. Wówczas człowiek albo sięga po środki 
uspokajające (chemia), albo niszczy swój system nerwowy, lub system 
nerwowy okolicznie z nim przebywających. Albo co gorsza po środki 
psychotropowe (znowu chemia), które mają zniwelować reakcje na 
utratę nikotyny w organizmie. Można oczywiście rzucić palenie stosując 
inną nikotynę (sic!). Najlepiej byłoby po prostu nie palić, lecz skoro już się 
stało, to ja muszę to przemyśleć: jak zdrowo rzucić palenie.
Ostatnio zajrzałam do sklepu spożywczego, w którym wisiała reklama 
innego sklepu spożywczego ze zdrową żywnością (sic!) i nagle 
uświadomiłam sobie, że ok – to że zamiast soków z separatorów, mamy 
soki z E, i z E i jeszcze dodają tam E; zdążyłam przywyknąć, ale na Boga, 
jak przywyknąć do wiadomości, że teraz oto po kilkudziesięciu latach 
życia, dowiaduję się, że żywność zdrowa istnieje tylko w specjalnych 
sklepach?!
Wyrzuciłam papierosa, wypiłam zdrową wodę (tylko czy aby na pewno?), 
nic nie zjadłam, bo jeszcze nie wymyśliłam co, i poszłam… stłuc kolana. 
Bo jak tu biegać po nierównych chodnikach, zaśmieconych parkach 
o zapachu spalin i zalanych wodą od deszczu, bieżniach?
Palenie pewnie odstawię, ale… Pamiętam, gdy piłam mleko od krowy, 
jadłam wiejską kiełbasę, a w parku czułam zapach trawy. I potwornie 
mnie wkurza, że już nie mogę!

martyna mekler

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów. Prosimy o podpisanie tekstów własnych 
imieniem i nazwiskiem. Jeśli chcecie pozostać anonimowi wystarczy 
zaznaczyć „nazwisko do wiadomości redakcji”.

Podwyżka dla klientów Polskiej Grupy Energetycznej będzie stosunkowo 
najmniejsza i wyniesie ok. 24 zł dla typowych gospodarstw domowych  
Fot. Marcin Giziński

A wody jak nie było, tak nie 
ma. Dlaczego tak bardzo jest  

potrzebna?
Ostatnio w Ursusie często zda-
rzają się awarie sieci wodociągo-
wej, prawdopodobnie związane 
z pracami przy budowie dróg 
w samej dzielnicy i na jej obrze-
żach. Mieszkańcy pozbawieni 
są wody bieżącej czasem nawet 
przez kilka dni. Jakąś pomocą 
były ogólnodostępne ujęcia 
czystej, doskonałej jakości wody 
oligoceńskiej z głębokości 200 
m, z której korzysta na stałe duża 
liczba mieszkańców pobierając 
ją codziennie do celów spożyw-
czych.

Takich ujęć jest kilka, m.in.: przy 
ul. Walerego Sławka obok parku 
Achera i przy ul. Bohaterów War-
szawy. I właśnie o te ujęcia cho-
dzi. Są nieczynne.
Ich umiejscowienie jest dosko-
nałe (centrum starego Ursusa). 
Jedyna czynna studnia wody oli-
goceńskiej znajduje się przy Alei 
Bzów, ale dla osób starszych, nie 
posiadających samochodu jest to 
odległość czasem kilku kilome-
trów, a więc przyniesienie pojem-
nika z wodą do domu przekracza 
ich fizyczne możliwości.
Od czasu do czasu na nieczyn-
nych ujęciach pojawiają się 
kartki w rodzaju „nieczynne do 

odwołania”, albo z jakimś nie-
sprecyzowanym terminem uru-
chomienia.
W powyższej sprawie udzielił 
nam wyjaśnień z-ca dyrektora 
Zakładu Gospodarowania Nie-
ruchomościami Bogdan za-
wadzki. – Media szukają sensacji, 
a przecież studnia ma kilkanaście 
lat i ma prawo się psuć, tak jak sa-
mochód – stwierdził. Urządzenia 
są w trakcie naprawy.
Po uruchomieniu ujęcie musi 
jednak być skontrolowana przez 
SANEPID, co może przedłużyć 
brak wody o kolejne 2 tygodnie.

Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski 

Ujęcie wody oligoceńskiej w Ursusie, ul. Walerego Sławka

od autora:

Panie dyrektorze, me-
dia nie chcą sensacji!  
To tylko nagłaśnianie 
problemu, szukanie przy-
czyn, rozwiązań, mobilizo-
wanie odpowiednich służb 
do szybkiej interwencji. 
Wszystko dla dobra miesz-
kańców.

Jacek Sulewski
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URSUS. Nasz reporter w Pensjonacie Socjalnym „Święty Łazarz”

Śmiałe marzenia…
Jest takie miejsce w warszawskim Ursusie gdzie człowiek „wykluczony” – bezdomny – dostanie wszechstronną pomoc bez pytań o zameldowanie, dowód osobisty czy 
ubezpieczenie. To Pensjonat Socjalny „Święty Łazarz” przy ul. Traktorzystów 26.

W 1997 r. zakon o.o. Kamilia-
nów zakupił dwa budynki 

na terenie byłych zakładów „Ur-
sus”, z przeznaczeniem na pen-
sjonat dla bezdomnych. Już w ko-
lejnym roku pensjonat rozpoczął 
działalność pod kierownictwem  
o. Bogusława Palecznego, wcześ-
niej prowadzącego akcję dożywia-
nia dla bezdomnych przy dworcu 
Warszawa Śródmieście. Obecnie 
przebywa tu 80 mężczyzn, a łącz-
nie – w ciągu roku – pomoc uzy-
skuje ok. 300.
Każdy potrzebujący, prosto z ulicy, 
może zapukać do drzwi pensjona-
tu. Zostanie do niego wpuszczony 
i objęty tzw. pierwszą pomocą, 
na którą składa się posiłek, kąpiel 
i miejsce do spania. Większość 
– po rozmowie z pracownikiem 
socjalnym – dostanie możliwość 
stałego zamieszkania. Warunkiem 
jest trzeźwość. Nowoprzyjętemu 
wykonywane są badania: krwi 
i rentgen płuc.

Prawdziwy dom

Kiedy na początku stycznia odwie-
dziłem pensjonat zaskoczył mnie 
panujący tam porządek i czystość. 
Otworzył mi dyżurujący przy biur-
ku pensjonariusz pan Wojtek i po 
przywitaniu skierował do pokoju 
Adrianny Porowskiej, dyrektorki 
pensjonatu.
Pani Ada jest absolwentką Chrześ-
cijańskiej Akademii Psychologicz-
nej i Wydziału Polityki Społecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
W 2006 r. została zatrudniona na 
zastępstwo w ośrodku jako pra-
cownik socjalny. Została jednak 
na dłużej. Praca dla bezdomnych 
pochłonęła ją całkowicie. Stała się 
najbliższym współpracownikiem i 
asystentką o. Bogusława. Obecnie 
jest wiceprzewodniczącą Rady 
opiekuńczej ds. Bezdomności w 
Komisji Dialogu Społecznego przy 
Prezydencie m.st. Warszawy. Za 
efektywne formy wsparcia w dzie-
dzinie przeciwdziałania wyklucze-
niu społecznemu otrzymała wy-
różnienie od Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej.

Rejs własnym jachtem

Opowiadając mi o twórcy pen-
sjonatu, mówi, że nie spotkała 

drugiego człowieka, który miałby 
tak śmiałe marzenia. Największym 
marzeniem o. Bogusława był bo-
wiem rejs dookoła świata z pen-
sjonariuszami wybudowanym 
przez nich samych jachtem. I stało 
się. Od kilku lat na terenie pensjo-
natu powstaje stalowy szkuner 
gaflowy klasy BM57 o długości 
17 m, szerokości 5,25 m i zanu-
rzeniu 1,6 m. Znaleźli się ludzie, 
którzy za darmo wykonali projekt, 
dostarczają materiały, nadzorują 
budowę. Konstruktorem jest mgr 
inż. Bogdan Małolepszy. Jacht 
budują sami mieszkańcy – spawa-
ją, malują, wszystko wg projektu. 
Zdobywają przy tym nowe zawo-
dy, znajdują zajęcie i cel.
– Jacht jest zbudowany z losów 
tych ludzi, którym się udało – mówi  
pani Ada.
Ojciec Bogusław zmarł niespo-
dziewanie w wieku 50 lat w 
2009 r., ale jego duch pozostał. 
Podstawową misją pensjonatu 
jest pomoc w powrocie do życia. 
Mężczyźni trafiający w to miejsce 
są strasznie pokiereszowani psy-
chicznie, nieufni, myślą tylko o 
dniu dzisiejszym – jak zdobyć coś 
do jedzenia, czy znaleźć miejsce 
do spania. Wielu po długoletnich 
„odsiadkach”. Znaczna część jest 
uzależniona – nie tylko od alko-
holu, często od hazardu. Można 
tu zaobserwować pełen przekrój 
społeczeństwa. Są ludzie z dyplo-
mami, zdarzają się wykładowcy 
akademiccy. 

Ludzkie losy

Pan Andrzej – mgr inż., rocznik 
1954 wyszedł z domu na Wybrze-
żu 11 lat temu. Był w wielu mia-
stach i kilku przytułkach. Teraz jest 
skłonny podjąć jakąkolwiek pracę, 
ale ma z tym problem. W jego za-
wodzie to niemożliwe. Świat zbyt 
szybko poszedł do przodu. 
– Do pracy fizycznej jestem za sta-
ry i zbyt wykształcony – żali się. 
W domu nadzoruje pracę budow-
niczych jachtu. Dużo czyta. Pan 
Janek (kuśnierz) nie ma domu ani 
rodziny. Jest po nieudanej opera-
cji trzustki, z zaawansowaną cuk-
rzycą. Stan zdrowia nie pozwala 
mu na jakąkolwiek pracę.
Pan Stanisław pracuje w ochro-

nie. Do domu wraca na noc. Stracił 
rodzinę, spalił mu się dom. Nie był 
ubezpieczony.
Pan Andrzej z Ukrainy – od kilku-
nastu lat w Polsce. Odwiedził w 
tym czasie 9 podobnych placówek. 
Na ul. Traktorzystów w Ursusie jest 
już rok. Tutaj zarzucił kotwicę. Ma 
wykształcenie budowlane (tech-
nik), jest szefem miejscowej ekipy 
przygotowującej kolejną kondyg-
nację budynku do zamieszkania.
Najstarszym pensjonariuszem był 
niespełna 90-letni pan Zygmunt, 
powstaniec warszawski, jeszcze 
kilka lat wcześniej – właściciel 
kamienicy. Udało się załatwić dla 
niego miejsce w Domu Pomocy 
Społecznej.

Przełamać nieufność

Wszystkie czynności związane 
z prowadzeniem domu mieszkań-
cy wykonują sami. Gotują, sprzą-
tają, piorą, remontują, ochraniają 
placówkę. 
– To jest ich dom, ja im tylko poma-
gam w organizacji – mówi pani 
Ada. 
Największą sztuką jest przełama-
nie ich nieufności. Muszą być trak-
towani z szacunkiem, nie wolno 
odbierać im godności. Oni wra-
cają do społeczeństwa często po 
wielu latach oderwania od świata. 
Poznają go na nowo. Uczą się nor-
malnych, międzyludzkich relacji. 
W tym trzeba im pomagać. Zdarza 
się, że któryś z nich dostaje pra-
cę, pragnie się usamodzielnić, ale 
nie ma pieniędzy na stancję. Nie-
dawno miał miejsce taki przypa-
dek – pensjonat udzielił wówczas 
pożyczki panu Witkowi, który po 

pierwszej wypłacie honorowo od-
dał dług.
Po domu oprowadza mnie pan 
Krzysztof – aktualnie najstarszy 
stażem mieszkaniec. Przebywa tu 
od 2003 r. Jego królestwem jest 
doskonale wyposażona pralnia. 
Pan Krzysztof od 3 lat czeka na 
mieszkanie socjalne. Podobno jest 
pierwszy na liście oczekujących. 
Ma już przygotowane meble i pod-
stawowy sprzęt gospodarstwa do-
mowego. Tu jest taki zwyczaj, że 
jak ktoś dostanie mieszkanie (do 
tej pory 3 osoby dostały lokale 
komunalne), koledzy pomagają 
w przeprowadzce, urządzeniu, re-
moncie – jak w rodzinie.
W kuchni, do której trafiamy, za-
staję czterech kucharzy. Szefem 
jest pan Józef – z zawodu kucharz. 
Codziennie przygotowują posiłki 
dla ok. 100 osób (pensjonariuszy, 
pracowników i „ludzi z ulicy”). 
To duże wyzwanie, na obiad sa-
mych ziemniaków trzeba obrać 5 
wiader.

To nasz dom

Jestem tu już ponad 2 godziny. 
Rozmawiam z wieloma miesz-
kańcami. Słucham ich historii.  
Na moje pytanie, jak traktują miej-
sce aktualnego pobytu – jak hotel 
czy dom, odpowiedź jest zawsze 
taka sama i udzielana bez zasta-
nowienia. Dom.
Klimat tego miejsca rzeczywiście 
bardzo przypomina prawdziwy 
dom. 2–4 osobowe pokoje wypo-
sażone są w telewizory, na pię-
trach znajduje się kilka łazienek 
i toalet o wysokim standardzie, 
w placówce są ogólnodostępne 

świetlica i biblioteka, są też kom-
putery z dostępem do Internetu.
Na jednym z pięter ściany koryta-
rza pomalowane są z wielką wy-
obraźnią. Są to malarskie dzieła 
jednego z byłych mieszkańców.  
To ślad po jego pobycie.
Jedni zostają tu na krótko, inni na 
dłużej (jak pan Krzysztof ), tylko 
od nich tak naprawdę zależy jak 
wykorzystają szansę, którą daje 
im to miejsce. Są dorośli i niczego 
nie można im narzucić. Większość 
z nich nie wraca ponownie na uli-
cę. Dla tych, którym zabrakło siły 
na uporządkowanie swojego życia 
drzwi pensjonatu „Święty Łazarz” 
są zawsze otwarte.

Potrzebna pomoc

Placówka zatrudnia 3 etato-
we pracownice socjalne (jedna 
z nich zajmuje się oprócz 
tego wyszukiwaniem 
bezdomnych w pusto-
stanach, altanach itp.). 
Fachowego wsparcia 
psychologicznego udzie-
lają dwie wolontariuszki.  
W przypadkach wymaga-
jących interwencji lekar-
skiej pani dyrektor może 
liczyć na pomoc lekarzy 
ze Szpitala Psychiatrycz-
nego w Tworkach.
Wspólnie z miejscowym 
Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej pensjonat tworzy 
program przeciwdziałania 
bezdomności.
Obecnie, ze względu na 
adaptację drugiego bu-
dynku, w którym prze-
bywać będą mężczyźni 

po leczeniu szpitalnym, liczy się 
każda bezinteresowna pomoc 
materialna (materiały budowlane, 
środki czystości, ubrania męskie 
itp.) oraz dotycząca prac projek-
towych.
Bezdomność to problem społecz-
ny. Do niedawna pełnomocnikiem 
rządu do spraw osób wykluczo-
nych był obecny Minister Zdrowia 
i Opieki Społecznej Bartosz Arłu-
kowicz.
Kto teraz na skalę ogólnopolską 
będzie w mocy stworzyć komplek-
sową strategię przeciwdziałania 
bezdomności? Do tematu wróci-
my w jednym z kolejnych wydań.
Jeśli porusza Państwa los tysięcy 
bezdomnych, prosimy o listy, ma-
ile i opinie.

Tekst i foto: Jacek Sulewski

Bezdomność w ujęciu psychologicznym to kryzysowy stan 
egzystencji osoby nie posiadającej faktycznego miejsca 
zamieszkania, pozbawionej środków niezbędnych do 
zaspokojenia elementarnych potrzeb, trwale wykorzenionej 
ze środowiska w wyniku rozpadu więzi społecznych 
i akceptującej swoją rolę społeczną. Jako stan ewidentnego 
i trwałego braku zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, 
w sytuacji, gdy dotknięta bezdomnością osoba nie jest 
w stanie temu zapobiec, wiąże się z poważnym upośledzeniem 
psychicznego i społecznego funkcjonowania człowieka. 

Źródło: Wikipedia

Dzielnicowy Zespół Realizacji Pro-
gramu Profilaktyki i rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych Plac 
Czerwca 1976 r nr 1 (wejście od  
strony Przychodni “HIPOKRATES”)  
piętro II pokój 18 .

Przewodnicząca Zespołu: 
Maria Jackowska tel. 224784118 
we wtorki od godz. 13:00 do 17:30. 

Dyżur członków zespołu we 
wtorki od godz. 13:00 do 14:30. 

Posiedzenia Zespołu odbywają się 
we wtorki od 15:00.

Źródło: www.ursus.warszawa.pl

Pan Krzysztof przed wejściem z wierną Luną (psem – mieszkańcem pensjonatu)

smi1036.jpg

POMOC 
UZALEŻNIONYM
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Szopka Bożonarodzeniowa to tradycja upamiętniająca narodzenie Jezusa. Zapoczątkował ją prawie 790 lat temu (w 1223 r.) św. Franciszek z Asyżu budując 
w pobliżu kościoła w Greccio we Włoszech szopkę z nowonarodzonym dzieciątkiem w żłóbku i postaciami Marii i Józefa, przy której stały żywe zwierzęta: osioł 

i wół. W początkach XVI w. we Włoszech i Hiszpanii budowanie szopek w wigilię narodzin Jezusa stało się już tradycją. Prawdopodobnie jeszcze w tym samym stuleciu 
dotarła ona do Polski. Szopka najczęściej przedstawiała wnętrze stajni Betlejemskiej w miniaturze lub naturalnej wielkości. Z biegiem lat postaci zaczęło przybywać 
– doszli aniołowie, pasterze, królowie, a także postacie charakterystyczne dla danego kraju czy regionu. W polskich kościołach zdarzają się szopki z elementami 
nawiązującymi do znaczących, aktualnych wydarzeń (powstanie Solidarności, zamach na Papieża, obrona życia poczętego, katastrofa smoleńska). W zależności od 
fantazji i umiejętności twórców – zdarzają się tzw. szopki żywe, z poruszającymi się elementami otoczenia i ruchomymi figurkami ludzi i zwierząt. Dla tych wszystkich, 
którzy nie mieli okazji oglądać szopek w kościołach naszego regionu przedstawiamy mini fotoreportaż.  Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ursusie przy ul. Piastowskiej

Kościół p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Ursusie przy ul. Wojciechowskiego

Kościół p.w. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Ursusie przy ul. Sosnkowskiego

Kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku przy ul. Piaskowej

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Grodzisku przy ul. ŁącznejKościół p.w. Świętego Michała Archanioła przy ul.Orzeszkowej w Piastowie

BOŻONARODZENIOWA TRADYCJA
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A oto, co powiedzieli nam pię-
cioletni Mateusz i Julia, i dru-

ga Julia w wieku 3 lat:

Matusz: Dziadek Kazik czasami 
jeździ na działkę, Dziadek Kazik jeź-
dzi samochodem, lubi jeść budyń 
i kotlety. Ma krótkie włosy. Babcia 
Brygidka lubi sprzątać i lubi ciasto. 
Ma krótkie żółte włosy.

Julia, 3 lata: Babcia Irenka ma 
długie, czarne włosy, chyba zielone 
albo niebieskie oczy, nosi zieloną 
sukienkę. Gotuje zupę jaką chcę. 
Boli ją kręgosłup i bierze jakieś le-
karstwa.

Julia, 5 lat: Dziadek Roman i Bab-
cia Mila. Najczęściej dziadek pra-
cuje w pracy, bo musi codziennie 

wychodzić rano do pracy. Czasem 
dziadek przychodzi do mnie, w róż-
ne zabawy się bawimy, czasem 
w berka. Z babcią Milą bawię się 
czasem w chowanego, bo ona ma 
trochę mało miejsca w domu.

Zebrała: pg

DZIEŃ BABCI I DZIADKA (21-22.01.)
Maluchy oceniają dziadków
Poprosiliśmy przedszkolaków z Tęczowego Ogniska w Grodzisku Mazowieckim 
o rysunki przedstawiające ich babcie i dziadków. Potem zapytaliśmy co o nich my-
ślą. Okazuje się, że ich wyobrażenia niewiele odbiegają od naszych. Nasi dziadko-
wie są podobni, a to co jest w nich podobne jest właśnie tym, co w nich kochamy!

Portret mojej Babci Irenki – Julia (l. 3,5)

„Dziadek i Babcia tańczą walczyka”. Na rysunku jest Babcia Marysia i Dziadek Stasio. I jestem jeszcze Ja – Laura

Na rysunku jest Dziadek Roman, Babcia Henia i Ja – Ola

Na rysunku jestem Ja i Babcia z Dziadkiem. Są też balony – Martyna (l. 5,5)

REKLAMA

Dwutygodnik 

„Flesch Mazowsza” 

zatrudni

Handlowców

C.V. na adres: 
reklama@flesch.pl
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W naszej codziennej praktyce zjawisko to okazuje się nader powszechne. I staje się ono tym bardziej 
uciążliwe, że w ślad za nim pojawiają się kierowane do naszych klientów liczne wezwania do zapła-

ty, nękające telefony od firm windykacyjnych, niespodziewane wizyty osób usiłujących wyegzekwować 
rzekome zobowiązania.
W kierowanej do naszych klientów korespondencji pojawia się często również groźba, że w przypad-
ku nieuregulowania należnej rzekomo kwoty, zostaną wpisani do rejestru nierzetelnych dłużników, co 
w przyszłości skutecznie uniemożliwi zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu, ratalnego zakupu, czy uzyska-
nia karty kredytowej itp.

System wymiany informacji

Co robić w sytuacji, gdy otrzymamy list z taką groźbą, a jednocześnie uważamy, że nasz kontrahent do-
maga się zapłaty w sposób nieuczciwy? Przede wszystkim nie wolno takich wezwań lekceważyć. Aby 
walczyć z plagą nieuczciwych kontrahentów stworzony został ogólnopolski system wymiany informacji 
o osobach nieregulujących swoich zobowiązań.
System ten obejmuje dane o podmiotach gospodarczych, ale również o konsumentach. W praktyce go-
spodarczej ów system stał się jednak również narzędziem do wymuszania przez nieuczciwych kontrahen-
tów zapłaty wynagrodzenia za świadczenie, które im się nie należy. Aby skutecznie się przed tym bronić 
z chwilą otrzymania od wierzyciela ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do rejestru dłużników, 
należy niezwłocznie zwrócić się do niego z odpowiednim pismem.

Co napisać

Pismo takie kwestionujące obowiązek zapłaty i wyjaśniające przyczyny tego stanu rzeczy powinniśmy 
przesłać listem poleconym. Należy w nim wskazać na przykład, że w naszej ocenie dochodzone przez 
rzekomego wierzyciela roszczenia w ogóle nie istnieją albo nie zgadza się ich wysokość.
Informujemy kontrahenta, że nie istnieje żadna podstawa, do wystawienia faktury, że świadczenie, które 
wierzyciel miał spełnić nie zostało spełnione, zostało spełnione w sposób nienależyty lub też po prostu, 
już za nie zapłaciliśmy. Zaznaczamy również, że jeżeli mimo naszych zastrzeżeń przekaże do rejestru dłuż-
ników informacje nieprawdziwe, narazi go to na odpowiedzialność zarówno karną jak i cywilną. 
Natomiast w sytuacji, gdy nieprawdziwe (naszym zdaniem) informacje zostały już przekazane do rejestru 
dłużników, zwracamy się do wierzyciela z wezwaniem do niezwłocznego usunięcia ich z rejestru. Nieza-
leżnie od tego, do rejestru kierujemy pismo z zawiadomieniem, że zostały do niego przekazane informa-
cje nieprawdziwe, krótko uzasadniając to stanowisko. W takiej sytuacji w rejestrze zostanie zamieszczona 
wzmianka o tym, że kwestionujemy roszczenie. 

Zawiadomienie o przestępstwie

Można również zawiadomić policję lub prokuraturę, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o udostęp-
nianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, przekazywanie do rejestru dłużni-
ków informacji nieprawdziwych stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny do 30 000 zł.
Ponieważ jest to przestępstwo ścigane z urzędu, wystarczające jest złożenie zawiadomienia w dowolnej 
jednostce Policji, organy same będą prowadziły dalej postępowanie w tej sprawie.
Niezależnie od tego, w przypadku przekazania do rejestru dłużników danych nieprawdziwych, możliwe 
jest dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej, na przykład z tytułu naruszenia naszych dóbr osobistych. 

Biuro Doradztwa Prawnego
Kornak i Wspólnicy sp. z o.o.

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 436
tel. 533 – 980 - 123

WETERYNARZ RADZI

PASJE. Kobiety ze Straży Obrony Zwierząt w Grodzisku 
Mazowieckim

PRAWO. Złośliwe przekazanie danych o kontrahen-
cie do rejestru dłużników

Profilaktyka – szczepienia i odrobaczanie

Pies i kot luksusem!

Plaga nieuczciwych 
kontrahentów

Nasze zwierzęta domowe przez całe swoje życie powinny być poddawane odpowiedniemu programowi obej-
mującemu odrobaczanie oraz szczepienia. Celowo posługuję się terminem program, gdyż nie wystarczy tylko 
odrobaczyć i zaszczepić naszego psa czy kota. Należy wykonać to dobrze i bez szkody dla zdrowia pupila.

Jak często zdarzyło się Państwu otrzymać niezamówioną przez siebie prze-
syłkę? Ile razy zamówiony towar lub usługa nie spełniły Państwa oczekiwań? 
Czy zdarzyło się, że mimo tego nieuczciwy kontrahent domagał się zapłaty?

Założycielki SOZ „Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego” na przekór utartemu 
stereotypowi o słabości kobiet od czterech lat walczą z okrucieństwem ludzi i ratu-
ją porzucone zwierzęta. Na interwencje pędzą najczęściej po pracy i w weekendy. 
Są zdecydowanymi zwolenniczkami sterylizacji i mają nadzieję, że z ulic miast 
znikną kiedyś bezdomne psy i koty.

Po prawie 4 latach 11 listopada 2011 roku gmina doceniła bezinteresowne działania strażniczek przyznając im tytuł 
„Zasłużonych dla Gminy Grodzisk Mazowiecki” Fot. Archiwum SOZ

– Zaczęło się od zauważenia przeze 
mnie na jednym z prywatnych po-
dwórek wychudzonej rottweilerki 
przywiązanej łańcuchem. Suczka 
wyglądała jak wrak psa, nie miała 
żadnej ciepłej budy do schronienia. 
Stąd pomysł na pierwszą akcję „Cie-
pła buda”, z którym poszłyśmy do po-
wiatowego Wydziału Ochrony Śro-
dowiska z prośbą o wsparcie – wspo-
mina Małgosia, współzałożycielka 
Stowarzyszenia i główny inspektor 
ds. interwencji.

Wspólna misja

Na terenie Grodziska nie było wów-
czas żadnej formalnej organizacji 
działającej na rzecz zwierząt, a tyl-
ko taka miała szansę dostać pomoc 
ze strony gminy. Małgosia, Marta 
(obecna prezes) i Agnieszka pod-
jęły więc współpracę jako wolonta-
riuszki w ogólnopolskiej Straży dla 
Zwierząt z siedzibą w Warszawie. 
Jednak coraz trudniej było im dzia-
łać zdalnie, dlatego po dwóch mie-
siącach zdecydowały się stworzyć 
własną samofinansującą się orga-
nizację. Był 2008 rok. Jeszcze kilka 
miesięcy wcześniej przedstawiciel-
ki Straży nic o sobie nie wiedziały. 
W podobnym momencie odczuły 
potrzebę pomagania zwierzętom 
i opowiadały o niej Magdzie Pakule  
– weterynarz z grodziskiej kliniki 

przy ul. Żwirki i Wigury. A ona po 
prostu poznała je ze sobą, stając 
się jednocześnie współzałożycielką 
SOZ. Tak powstała przyjaźń i wspól-
na misja, która trwa do dziś.

Docenione przez samorząd

11 listopada 2011 roku, po prawie 
czterech latach gmina doceniła 
bezinteresowne działania straż-
niczek przyznając im tytuł „Zasłu-
żonych dla Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki”. Stowarzyszenie dostało 
także gminne auto przeznaczone 
na interwencje. Dziewczyny nie 
świętowały jednak długo, jeszcze 
nie skończyła się uroczystość, a już 
dostały wezwanie na interwencje. 
Marta, prezes Stowarzyszenia, tłu-
maczy, że to wyróżnienie jest bar-
dzo ważne:
– Od początku konsekwentnie 
próbowałyśmy wypracować stałą 
współprace z urzędami i po 4 latach 
osiągnęliśmy to, że dla urzędu nie je-
steśmy oszołomami, ekologami, tyl-
ko partnerem do rozmowy. Razem z 
władzami, Strażą Miejską, a niekiedy 
i Policją wspólnie staramy się osiąg-
nąć najlepsze rozwiązanie proble-
mów – informuje prezeska.

Zmienione miasto

Marta dodaje, że jest to o tyle waż-
ne, bo nie wszyscy mieszkańcy do-

ceniają SOZ , niektórzy potrafią na-
wet wyzwać, kiedy mówią, że są w 
stanie wziąć kolejnego zwierzęcia.
Na pytanie o to jacy są Grodziszcza-
nie dla zwierząt przedstawicielki 
Straży zgodnie przyznają, że miasto 
4 lata temu, a teraz do dwa różne 
światy. Przede wszystkich ze wzglę-
du na dobrowolnie finansowaną 
przez samorząd całkowitą steryli-
zację bezpańskich kotów. Gmina 
finansuje także 50% kosztów steryli-
zacji i kastracji psów oraz kotów dla 
mieszkańców Gminy Grodzisk Maz.
– Nad oboma zadaniami oficjalny 
nadzór sprawuje SOZ i to jest duże 
osiągnięcie –  z dumą opowiada 
Marta. W 2011 roku straż podjęła 
654 interwencje, do adopcji trafiły 
82 psy i 45 kotów. Prezeska podkre-
śla, że na interwencje jeździ również 
trzech panów, którzy są nieocenieni. 
Dodaje, że z każdym nowym rokiem 
wezwań jest coraz więcej, dochodzi 
masa problemów, więc stale po-
trzebna jest pomoc wielu osób.
– Naszym marzeniem jest to aby kot 
i  pies był dla człowieka luksusem 
– podsumowuje Agnieszka, wice-
prezes Stowarzyszenia zajmująca 
się kotami – być może wówczas 
człowiek nauczy się je bardziej sza-
nować.

Paulina Grzesiewicz

Na szczęście jest coraz więcej 
osób, które nie kwestionują 

potrzeby szczepień i odrobacza-
nia zwierząt. Najważniejsza dla 
wszystkich właścicieli powinna 
być świadomość, że szczepienia 
są niezastąpioną bronią w walce 
z chorobami zakaźnymi, groźny-
mi również dla ludzi. Nie powinno 
się z nich rezygnować. Należy jed-
nak wykonywać je z rozsądkiem 
i przestrzegać podstawowych 
zasad.
Jak wygląda poprawnie prze-
prowadzone szczepienie? Przed 
„zastrzykiem” lekarz przeprowa-

dzi wywiad i wykona badanie z 
pomiarem temperatury. Spraw-
dzi również, czy zwierzę zostało 
wcześniej odrobaczone. Jeżeli nie, 
trzeba będzie poczekać aż do po-
zbycia się pasożytów. Nie zaszcze-
pi również zwierząt: chorych, suk 
ciężarnych i szczeniąt do szóstego 
tygodnia życia.
Szczepienia u zwierząt dorosłych 
wykonujemy raz w roku, a odro-
baczanie co trzy miesiące. W przy-
padku kociąt i szczeniąt odpo-
wiedni program profilaktyki ustali 
lekarz weterynarii prowadzący 
zwierzaka.

Zdarzają się również głosy scep-
tyczne – wielu właścicieli obawia 
się, że szczepienie może zaszko-
dzić. Jednak niepożądane i nie-
bezpieczne dla zdrowia objawy 
po szczepieniu występują bardzo 
rzadko (raz na kilka tysięcy szcze-
pień).
Na co trzeba zwrócić uwagę? Jeżeli  
u zwierzęcia zauważymy ślinotok 
i obrzęk w okolicy pyska, możemy 
mieć do czynienia z tzw. uogól-
nioną reakcją anafilaktyczną. Są 
to komplikacje poszczepienne 
spowodowane uczuleniem na 
antygen zawarty w szczepionce.  

W takiej sytuacji trzeba jak najw-
cześniej wrócić z psem do lecznicy.
Na koniec jeszcze kilka słów o 
prawie. W Polsce obowiązkowym 
szczepieniem u psów jest szcze-
pienie przeciwko wściekliźnie. 
Jest to bowiem choroba odzwie-
rzęca (tzw. zoonoza) zagrażająca 
ludzkiemu życiu.
Dodatkowo psy możemy szczepić 
na: nosówkę, parwowirozę, choro-
bę Rubartha (zakaźne zapalenie 
wątroby), leptospirozę, koronawi-
rozę. Koty możemy zaszczepić na: 
koci katar (herpeswiroza i calici-
wiroza), panlenkopenię, białaczkę.  

Nie ma prawnego obowiązku szcze-
pienia kotów przeciwko wściekliź-
nie. Ale dla własnego bezpieczeń-
stwa warto zaszczepić wszystkie 
koty wychodzące na dwór.

Wasz ekspert
Sylwia Szymańska

Przychodnia Weterynarz.com.pl/
pruszkow
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Numer oferty: 1042/207/OMS

Rok budowy: 2011

Stan: Idealny

Piętro: 4/4

Typ kuchni: Aneks

Balkon: Tak

Numer oferty: 378/207/OMS

Rok budowy: 1970

Stan: Dobry

Piętro: 4/4

Typ kuchni: Widna

Balkon: Brak

Numer oferty: 902/207/OMS

Rok budowy: 1994

Stan: Dobry

Piętro: 3/4

Typ kuchni: Widna

Balkon: Tak

Numer oferty: 1048/207/OMS

Rok budowy: 1970

Stan: Po remoncie

Piętro: 2/4

Typ kuchni: Widna

Balkon: Brak

Numer oferty: 1033/207/OMS

Rok budowy: 2009

Stan: Idealny

Piętro: 1/2

Typ kuchni: Widna

Balkon: Tak

Numer oferty: 807/207/OMS

Rok budowy: 2009

Stan: Idealny

Piętro: 0/2

Typ kuchni: Aneks

Balkon: Tak

Numer oferty: 742/207/OMS

Rok budowy: 2011

Stan: Idealny

Piętro: 3/4

Typ kuchni: Aneks

Balkon: Tak

Numer oferty: 303/207/ODS

Rok budowy: 2011

Stan: Deweloperski

Pow. działki: 400

Typ domu: Bliźniak

Garaż: Jest

Okolica: Domy  
jednorodzinne

Numer oferty: 401/207/ODzS

Rodziaj działki: Inwestycyjna

Kształt: Trapez

Media: Wszystkie

Dojazd: Asfaltowy

Okolica: lok. usł.-handl.

Inf. dodatkowe: Na działce  
stoi dom

Numer oferty: 4/207/ODW
Stan: Idealny
L. łazienek 2
Umeblowanie: Częściowe
Balkon: Tak

Zabezpieczenia: Alarm,  
Monitoring

Kaucja: 4 000
Czynsz: 4 000

Numer oferty: 43/207/OSD

Stan: Dobry

Wyposażenie: Brak

Parking: Tak

Lokalizacja: Główna ulica

Kaucja: 2 500

Czynsz: 2 500

Numer oferty: 380/207/ODzS

Rodziaj działki: Budowlana

Kształt: Prostokąt  
(38 x 28,8)

Media: Wszystkie

Dojazd: Asfaltowy

Okolica: domy  
jednorodzinne

Numer oferty: 363/207/ODS

Rok budowy: 2002

Stan: Dobry

Pow. działki: 907

Typ domu: Wolnostojący

Garaż: Jest

Okolica: Blisko WKD

Numer oferty: 632/207/OMS

Rok budowy: 1972

Stan: Do remontu

Piętro: 4/4

Typ kuchni: Aneks

Balkon: Brak

Numer oferty: 588/207/OMS

Rok budowy: 1975

Stan: Dobry

Piętro: 3/4

Typ kuchni: Widna

Balkon: Jest

Mieszkanie na sprzedaż

950 000 PLN

Mieszkanie na sprzedaż

330 000 PLN

Mieszkanie na sprzedaż

383 000 PLN

Mieszkanie na sprzedaż

215 000 PLN

Mieszkanie na sprzedaż

233 000 PLN

Mieszkanie na sprzedaż

310 000 PLN

Działka na sprzedaż

849 000 PLN

Dom do wynajęcia

Lokal do wynajęciaDziałka na sprzedaż

680 000 PLN

Mieszkanie na sprzedaż

225 000 PLN

Dom na sprzedaż

530 000 PLN

Dom na sprzedaż

1 200 000 PLN

Mieszkanie na sprzedaż

190 000 PLN

Mieszkanie na sprzedaż

270 000 PLN

Warszawa, Włochy

4 pok., 100 m2

Ursus, os. Niedźwiadek

3 pok., 46,3 m2

Warszawa, Włochy

3 pok., 67 m2

Pruszków, Centrum

2 pok., 38 m2

Żyrardów, Centrum

1 pok., 34 m2

Pruszków, Bąki

2 pok., 40 m2

Brwinów, Kanie

1 176 m2

Nadarzyn

5 pok., 180 m2

Pruszków, Wojska Polskiego

2 pom., 50 m2

Komorów - Granica

1 100 m2

Pruszków, os. Long Bridge

1 pok., 32 m2

Pruszków

4 pok., 144 m2

Pruszków

5 pok., 270 m2

Grodzisk Mazowiecki,  
ul. Grunwaldzka

3 pok., 48 m2

Pruszków, Wyględówek

3 pok., 48 m2

Twoja nieruchomość

Firma FLESCH Nieruchomości jest profesjonalnym 
podmiotem gospodarczym świadczącym usługi 
w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomoś-
ciami. Zatrudniamy osoby posiadające wieloletnie 
doświadczenie na lokalnym rynku nieruchomości.  
Naszym klientom zapewniamy szybką i profesjonalną 
obsługę obejmującą m.in. badanie stanu prawnego 
nieruchomości, przygotowanie obsługi notarialnej 
transakcji oraz doradztwo w zakresie ustalenia ceny 
rynkowej nieruchomości.

O nas Zatrudnimy

KOntaKt

POsZuKujemy
Agentów nieruchomości z rejonu Pruszkowa. Zapew-
niamy ciekawą pracę z możliwością rozwoju w gronie 
doświadczonych specjalistów. 
Gwarantujemy: w pełni wyposażone stanowisko pra-
cy, własny telefon komórkowy, wynagrodzenie ade-
kwatne do osiąganych efektów, oraz miłą atmosferę 
w pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na 
adres nieruchomości@flesch.pl

Nasi klienci ciągle poszukują nowych nierucho-
mości na terenie Warszawy oraz podwarszaw-
skich powiatów. Dlatego chętnie przyjmiemy do 
swojej oferty mieszkania, domy, lokale użytko-
we, działki budowlane i inwestycyjne na sprze-
daż oraz wynajem. Szczególnie interesują nas 
nieruchomości w warszawskich dzielnicach Ursus 
i Włochy oraz w Pruszkowie, Piastowie, Grodzisku  
Mazowieckim oraz w sąsiednich miejscowościach.  
Zapraszamy do współpracy.

FLESCH Nieruchomości
ul. B. Prusa 95

Telefony: (22) 730-33-40; (22) 730-33-43
e–mail: nieruchomości@ flesch.pl

 Więcej ofert na: www.nieruchomosci.flesch.pl
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Parę miesięcy temu, całkiem przypadkowo wpadłam do stołecz-
nego Empiku w poszukiwaniu ciekawego czasopisma „lifestylo-

wego” o dekoracji wnętrz. Podczas tych poszukiwań do moich rąk 
trafiła książka Roberta Kyiosakiego „Biedny ojciec, bogaty ojciec”. 
Z okładki bił wielki napis: Książka uczy jak stać się milionerem!
Gdy już stałam się uboższa o 30 zł i przeczytałam lekturę z zapartym 
tchem…. rozczarowałam się. Czego się dowiedziałam? Pracę można 
stracić w każdym momencie, więc musimy mieć inne stałe źródło 
dochodu, a wtedy poczujemy stabilność finansową. Fajnie, pomy-
ślałam, miała to być książka pokazująca jak zarobić swój pierwszy 
milion a jedyny wniosek udało mi się z niej wysnuć to taki, że bez 
pieniędzy nie będę bogata. Innowacyjne jak cholera….

Początek wyścigu

W tym czasie mój znajomy miał wymarzoną prace, zwiedzał świat, 
poznawał celebrytów, pisał 3 artykuły w miesiącu a zarabiał więcej 
niż moi rodzice razem wzięci. Był dla mnie niedoścignionym wzo-
rem. Aż do momentu kiedy z powodu „kryzysu” jego pensję zmniej-
szono o 80%, a ja po raz pierwszy zagrałam w Cash Flow.
To gra planszowa, droga, rewolucyjna i przede wszystkim mało po-
pularna. A szkoda. Z pozoru wygląda na kolejną, kolorową grę dla 
dzieci… ale jest w niej ukryty pewien sekret. Jak mało kto i co, daje 
Nam lekcję potężnej, życiowej wiedzy!
Zanim po raz pierwszy rzucimy kostką wybieramy marzenie do 
którego podczas całej gry będziemy dążyć. Pierwszym etapem jest 
wyjście z toru nr. 1, tego do którego idąc wytyczonym szlakiem ka-
riery, prędzej czy później trafimy – tak zwanego „wyścigu szczurów”. 
Losujemy kartę, z przypisanym zawodem, zarobkami i ewentualny-
mi oszczędnościami. Jeśli nasz los będzie „szczęśliwy” dostaniemy 
postać która skończyła szkołę, studia, ma dobrze płatną pracę. Gra 
odzwierciedla życie. Nasz poziom życia wzrasta, nasze wydatki ros-
ną i modlimy się, żeby nie znaleźć się w sytuacji mojego kolegi.

Cel gry

Celem gry jest uświadomienie sobie podstawowej prawdy finansowej  
– to pieniądze mają pracować dla nas. Gdy już to zrozumiemy, nieza-
leżnie od statusu rodziny, ilości dyplomów, wysokości pensji czy zobo-
wiązań zaczynamy zauważać czekające na nas okazje, by poruszając 
się pionkami szukać naszej finansowej niezależności. Zaczynamy ro-
zumieć czym w praktyce są pasywa i aktywa, inwestujemy w karty imi-
tujące akcje, własne biznesy i nieruchomości. Wszystko podobnie jak 
w życiu zależy od naszych decyzji i determinacji w realizacji marzeń.
A gdy już zrozumiemy tą prostą ideę wspomaganą przez naukę pod-
stawowej finansowej wiedzy wejdziemy na tor drugi – tor marzeń.
Wystarczy doczłapać się i kupić nasze marzenie pamiętając, że nie da 
się dojść do pieniędzy bez wyraźnie wyznaczonego celu. To właśnie 
konsekwencja i determinacja w realizacji naszego marzenia pozwa-
la nam ciągle iść na przód. Prawdziwym zwycięzcą gry jest właśnie 
ten komu uda się połączyć te dwa cele.

Renesans planszówek

W ostatnich latach gry planszowe powracają do łask, integrują ro-
dzinę, przyjaciół i uczą myślenia. Kiedy tak zastanawiam się nad bły-
skotliwą puentą moich rozważań, na myśl przychodzą mi niezliczo-
ne liczby godzin spędzonych nad planszą gry Monopol. Tam sprawa 
wydaje się być prosta – na start dostajemy dużo gotówki i wciąż ją 
wydajemy! Pieniądze biorą się znikąd.
Twórcy bronią się, że gra uczy inwestowania ale ja bez  tego wiem, że 
kupno mieszkania w Nowym Yorku to lepszy biznes niż w Poznaniu. 
Z kolei Kyiosaki zmusza Nas do myślenia jak „mieć na start” i dopiero 
wtedy inwestować. Wszystko tutaj jest o wiele bardziej wyważone a 
gra rzeczywiście pozwala odczuć skutki naszych finansowych decyzji. 
Cash Flow to przede wszystkim kuźnia ogromnej wiedzy finansowej 
serwowanej w przystępny i łatwy sposób. Wierzcie czy nie ale jeśli 
chcecie wiedzieć jak wyrwać się z „wyścigu szczurów”, w co inwe-
stować i gdzie szukać okazji, to ta gra Was nie rozczaruje. A więc na-
przód Szczurki, biegnijcie i szukajcie swojego niezależnego kanału 
finansowego! Ja już biegnę. 

Kinga Rochalska

PLANSZÓWKA. CashFlow – czyli od nędzy do pieniędzy? W WOLNEJ CHWILI. Kultywacja jeździeckich tradycji
Droga, rewolucyjna i nieznana Kiedy wejdziesz między konie…W czasie kiedy sche-
mat naszej kariery jest 
oczywisty, a dzieci po 
godzinach uczestniczą 
w coraz to wymyślniej-
szych zajęciach dodat-
kowych, tylko po to by 
zaspokoić ambicje swo-
ich rodziców i zdobyć 
tytuł „szczura numer 
1” - na wyżyny edukacji finansowej wzniósł się 
Robert Kyiosaki - twórca gry Cash Flow.

Jak głosi stare beduiń-
skie przysłowie „Bóg 
zaczerpnął garść wiatru 
południowego, dmuch-
nął na niego swym odde-
chem i tak stworzył ko-
nia”. Chociaż najbliższe 
wioski beduińskie odda-
lone są od Warszawy kil-
ka tysięcy kilometrów, to 
właśnie jej okolice słyną 
z długoletniej tradycji 
jeździeckiej. Jak zacząć 
jeździć konno i czy war-
to zarazić się tą pasją?

Pierwszym krokiem wtajemni-
czenia jest wybór odpowied-

niej stadniny. Nie warto ulegać 
modzie, jak i nie warto przepłacać. 
Nie bez powodu ukuło się bowiem 
powiedzenie: „Koń jest odbiciem 
trenera. U głupiego trenera są głu-
pie konie”.

Stadnina i instruktor

– Oczywiście wybór jest ogromny 
– twierdzi instruktorka Olga Lemi-
szewska. – Jeśli dopiero zaczynamy 
naszą przygodę z jeździectwem, 
radziłabym szukać stadniny z dala 
od miejskiego zgiełku. Lepiej udać 
się tam, gdzie można w spokoju 
ćwiczyć z instruktorem za rozsądną 
cenę – dodaje.
Ważny jest również wybór instruk-
tora. Powinien być wyrozumiały, 
cierpliwy i pamiętać, że kiedyś 
także był uczniem.
– Jeśli to pierwszy kontakt z końmi, 
kursant nie powinien podchodzić 
do nich bez wiedzy trenera. Podczas 
pierwszych trzech lekcji uczniowie 
zazwyczaj uczą się czyścić i siodłać 
konie, by się z nimi oswoić i poznać 
podstawowe zasady zachowania w 
ich obecności – mówi Olga Lemi-
szewska.

Ceny i warunki stadnin

Jazda konna jest powszechnie 
uważana za sport elitarny, a więc 
drogi. W okolicach Warszawy ceny 
wahają się od 30 do 60 zł za godzi-
nę jazdy. Ośrodek „Pa ta taj” w Ka-
niach – jeden z najmodniejszych w 
regionie podwarszawskim – w za-
mian za najwyższe ceny oferuje 
świeżo wyremontowaną stajnię, 
zadbane ujeżdżalnie, karczmę w 
stylu country i piękne tereny, bę-
dące dumą właścicieli.
Trochę niższe ceny proponuje 
klub jeździecki Stowarzyszenie 
TKKF Ognisko „Podkowa”, położo-
ny w samym sercu Podkowy Leś-
nej. Cena za godzinę jazdy waha 
się od 30 do 40 zł w zależności 
od pory dnia. Opiekę nad klubem 
sprawuje Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej, które zrzesza 
prawdziwych pasjonatów koni, 
dlatego znajdziemy tutaj bogatą 
ofertę zarówno dla początkują-
cych jak i zaawansowanych dżo-
kejów. Ogromną zaletą stajni w 
Podkowie Leśnej jest sekcja „ku-
cykowa”, w której nawet najmłodsi 
mogą zacząć swoją przygodę z 
jeździectwem. Ośrodek posiada 
świetnych instruktorów i dosko-

nale wyszkolone konie szkółkowe, 
dlatego kursanci już nie raz starto-
wali z powodzeniem w zawodach 
Ligii Mazowsza. 

Charyzmatyczna „pani Janka”

Wielu jeźdźców wykształciła 
w swojej karierze Janina Kurek, 
a właściwie „pani Janka”. Chary-
zmatyczna instruktorka jest do-
brym duchem i żywą legendą 
ośrodka.
– Wspaniała i ciepła osoba, która 
zawsze znajdzie czas dla każdego – 
zgodnie przyznają Marek Trawiński 
i Łukasz Rytel, dżokeje z wieloletnim 
doświadczeniem. – Możesz do niej 
podjeść i swobodnie poprosić o kilka 
rad. Bez znaczenia czy już umiesz jeź-
dzić czy dopiero zaczynasz. Na pew-
no Ci pomoże – dodają. 

Zostań wachmistrzem

A co z osobami które nie zawsze 
mają 30 – 60 zł w portfelu? Odpo-
wiedź na to pytanie znajdziemy 
na plakacie promującym stadninę, 
która słynie nie tylko z ułańskiej 
fantazji, ale i z pełnego profesjo-
nalizmu. Mowa o Ośrodku „Szar-
ża” w Popówku, który umożliwia 
jazdę pod okiem wykwalifikowa-
nych, doświadczonych instrukto-
rów każdemu w zamian za pracę 
w charakterze… wachmistrza. 
Krótko mówiąc wachmistrz to 
osoba, która w wyznaczonym cza-
sie nakarmi, wyprowadzi konie na 
padoki i zadba o porządek w stajni 
„lepiej niż we własnym pokoju”.
W nagrodę pomocnikowi oprócz 
darmowych dwóch jazd w tygo-
dniu, przysługują także liczne 
przywileje: szkolenie stajenne i 
weterynaryjne, możliwość udziału 
w 6-dniowych rajdach konnych z 
Popówka do Łyny oraz zniżki na 
zajęcia z zawodowymi trenerami.

Zakupy dżokeja

Jeśli już znaleźliśmy stadninę, 
czas na pierwszą jazdę i pierwsze  
zakupy.

Podstawowe i niezbędne będzie 
odpowiednie nakrycie głowy, czy-
li tak zwany toczek, lub bardziej 
popularny kask. Chroni naszą gło-
wę w sytuacji, gdy nieoczekiwanie 
spadniemy z konia.
– To absolutnie konieczne, zwłasz-
cza dla początkujących. Kiedyś 
uznawany za fanaberię, dziś jest 
standardem i koniecznością – in-
formuje Łukasz Siek, pracownik 
działu „Jeździectwo” w sklepie De-
cathlon – Toczek może uratować Ci 
życie – dodaje.
Potrzebne nam będą jeszcze spe-
cjalne spodnie (bryczesy) i ręka-
wiczki za które zapłacimy od 40zł 
do 490zł. Kompletując sprzęt jeź-
dziecki nie możemy zapomnieć 
o odpowiednim obuwiu. Dżokeje 
dzielą się na tych którzy wybiera-
ją tańszą alternatywę, jeżdżąc w 
długich butach (oficerkach) i na 
tych którzy preferują obuwie za 
kostkę (sztyblety) w połączeniu 
z ochraniaczami na łydki (sztyl-
py). Minimalny koszt oficerek to 
69zł, zaś za sztyblety i ochrania-
cze zapłacimy od 180zł do nawet 
1800zł. 
Akcesoria dla dżokeja można wy-
mieniać bez końca, a na zajęcia 
możemy wybrać się w legginsach, 
adidasach, sportowej koszulce, 
zaś używany toczek bezpłatnie 
wypożyczyć w stadninie.
Nie należy zapominać, że dla po-
czątkującego jeźdźca ważniejsza 
jest ciężka praca niż liczne, wy-
myślne gadżety.

Styl życia

Wszyscy nasi rozmówcy są zgodni, 
że jazda konna to nie tylko pasjo-
nujący sport, ale także styl życia. 
Jeździectwo stało się znakomitą 
formą aktywnego spędzenia wol-
nego czasu w miłym otoczeniu 
natury oraz niebanalną rozrywką 
dla każdego.
– Moja przygoda z jeździectwem 
zaczęła się 8 miesięcy temu, w dniu 
moich 21 urodzin. Choć zawsze 

uważałem, że jazda konna to sport 
elitarny i przeznaczony wyłącznie 
dla kobiet, musiałem wykorzystać 
swój prezent - karnet 20 jazd. Już 
po pierwszej jeździe pokochałem 
ten sport. Mimo, że od tamtej pory 
minęło parę miesięcy, a darmowy 
karnet już dawno się skończył, nie 
opuściłem nawet jednego treningu. 
Jeździectwo uczy pokory, wytrwa-
łości i zdrowej rywalizacji – mówi 
Łukasz Rytel, student medycyny i 
początkujący jeździec – Poza tym 
to niebanalny kawałek polskiej hi-
storii – uzupełnia.

Nasza tradycja

Tradycja jeździecka w okolicach 
Pruszkowa, Brwinowa, Grodziska 
Mazowieckiego to nie tylko rekre-
acyjna jazda konna, zawody czy 
rajdy konne. W Podkowie Leśnej 
działa Stowarzyszenie Ułanów 
Grochowskich im. gen Józefa 
Dwernickiego, w Grodzisku Ma-
zowieckim zaś kultywowana jest 
tradycja tych, o których śpiewano 
„zawadiacko głowę nosi i do szabli 
sam się prosi” czyli 14. Pułku Uła-
nów Jazłowieckich.
– Wszyscy miłośnicy koni, to tak 
naprawdę jedna wielka rodzina 
– przyznaje Marta Murawska, re-
daktorka jednego z magazynów 
„lifestylowych” a prywatnie właś-
cicielka dwóch koni – Poznajesz 
mnóstwo ciekawych ludzi, którzy 
pomogą Ci nie tylko na „sportowym 
padoku” ale także poza nim – do-
daje.
Wsparcie, życzliwość i zaanga-
żowanie instruktorów wyróżnia 
ten sport, czego przykładem jest 
chociażby wspomniana osoba 
pani Janki. Słuszna wydaje się być 
zatem parafraza, która od lat krąży 
w środowisku jeździeckim: „kiedy 
wejdziesz między konie, zaczniesz 
mówić jak i one”. I tego życzę 
wszystkim przyszłym jeźdźcom.

Tekst i foto:
Kinga Rochalska

Jazda konna jest powszechnie uważana za sport elitarny, a więc drogi co nie jest do końca zgodne z prawdą.
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TENIS STOŁOWY. Najlepsi w szkoleniu dzieci i młodzieży

Młode talenty w GLKS 
Tenisistki stołowe z Nadarzyna chcą awansować do fazy play-off ekstraklasy, mężczyźni walczą o baraże 
do superligi, a cały klub GLKS – o utrzymanie 1. miejsca w Polsce w szkoleniu dzieci i młodzieży.

Wszystko zaczęło się w Brwinowie, gdzie 10 lat temu powstał UKS 
Kobra Brwinów. Zaledwie 2 lata temu w Pruszkowie powstał dru-

gi klub hokeja na rolkach – UKS Gladiatorzy. Nad oboma czuwa trener 
Arkadiusz Janiszek, który jednocześnie sprawuje funkcję wiceprezesa 
Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Wielu zawodników z obu klu-
bów występuje też w barwach reprezentacji Polski na międzynarodo-
wych imprezach. Na sukcesy długo nie trzeba było czekać. 
W 2011 roku drużyna seniorów Kobry Brwinów zdobyła tytuł Mistrza 
Polski! Dzięki temu w maju zespół weźmie udział w Klubowym Pucha-
rze Europy Mistrzów Krajowych w Szwajcarii. – Interesuje nas miejsce 
w pierwszej piątce – zapewnia trener Janiszek. Już teraz liczba pucha-
rów, które znajdują się w biurach klubów, jest naprawdę imponująca. 
Dodatkową atrakcją są otwarte imprezy dla wszystkich. 
– Staramy się organizować je co najmniej dwa razy w roku: w okolicy mi-
kołajek i na dzień dziecka. Do udziału w nich zapraszamy też najlepszych 
polskich freestyle’owców – mówi Arkadiusz Janiszek. Ostatnia taka im-
preza odbyła się 3 grudnia z okazji obchodów 10-lecia UKS Kobra Brwi-
nów. Skąd pomysł na spoty reklamowe? 
– Chcemy zachęcić jak najwięcej dzieci do jazdy na rolkach i dotrzeć do jak 
największej liczby osób – mówi trener. 
Nad bezpieczeństwem podopiecznych czuwa doskonale wyszkolona 
kadra instruktorska. W obu klubach jest aż 6 instruktorów, którzy mają 
uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi.
Aby spróbować swoich sił w hokeju na rolkach, wystarczy wybrać 
się na trening. Odbywają się one na terenie BGŻ Areny w Pruszkowie  
(ul. Andrzeja 1). Młodzież i dzieci jeżdżące już na rolkach trener zaprasza 
we wtorki i czwartki od 19 do 20:15, młodsze dzieci wraz z rodzicami  
– w poniedziałki i środy od 18:45 do 19:45.

Tekst i foto: Marta Daszkiewicz

W naszym regionie działają aż dwa kluby 
hokeja na rolkach – UKS Gladiatorzy 
Pruszków oraz UKS Kobra Brwinów. – Rok 
2012 to rok hokeja na rolkach – tak reklamuje 
się pruszkowski klub Gladiatorzy. Specjalnie 
nakręcone spoty pojawiły się na 3 telebimach 
i banerze ledowym obok basenu w Pruszkowie.  
O co tutaj chodzi?

ROLKI. Czy rok 2012 będzie rokiem 
hokeja na rolkach?

Nasi Gladiatorzy

Wielu zawodników z obu klubów występuje też w barwach reprezentacji 
Polski na międzynarodowych imprezach

– Po rundzie jesiennej Pogoń 
Grodzisk zajmuje pierwsze miej-
sce w tabeli IV ligi piłki nożnej. 
Pierwszy mecz ligowy dopiero 16 
marca, jak wyglądają przygoto-
wania zespołu do drugiej części 
sezonu?

– Od 4 stycznia pierwsza drużyna 
ma już regularne treningi. W tej 
chwili skupiamy się na różnych 
wariantach szkolenia, łącznie z ta-
kimi zabawami jak aerobik, basen i 
inne, może nie do końca piłkarskie 
treningi. To wszystko jest poukłada-
ne przez trenera i wkalkulowane w 
jego przygotowania. Przerwa zresz-
tą była bardzo krótka, bo tylko 2 ty-
godnie. To decyzja trenera, ja się w 
te sprawy nie wtrącam. Zaplanowa-
ne są również mecze sparingowe, 
m.in. z drużyną II–ligową, podczas 
zgrupowania w Niechorzy (18–26 
stycznia – przyp. red.). Wybieramy 
drużyny, które są podobne charak-

terologicznie do naszego lub takie, 
które trener chce sprawdzić na tle 
naszego zespołu. Na razie wszyst-
ko toczy się pozytywnie, i oby tak 
zostało.

– Jakie są cele na resztę sezonu? 
Awans?

– Zdecydowanie tak, od jakichś 54 
lat (śmiech). Szanse są. Może nawet 
nie dlatego, że jesteśmy na pierw-
szym miejscu w tabeli przewagą 3 
punktów nad drugą drużyną i 6 nad 
kolejną, ale dlatego, że zespół jest 
stabilny. Jak wychodzi na mecz, to 
ja się nie obawiam, że będzie jakiś 
blamaż czy z dołem tabeli przegra-
my. 

– To byłby piękny prezent na 90. 
lecie klubu, które wypada w tym 
roku. Czy są już zaplanowane ja-
kieś obchody tego święta?

– Jak najbardziej! Przygotowujemy 
się do tego w różny sposób, jest już 

kilka projektów z tym związanych. 
Starsi zawodnicy Pogoni chcieliby 
wystąpić w pokazowym meczu, 
mam nadzieję, że to się uda. Może 
pierwsza drużyna zagra z jakąś faj-
ną drużyną, mile widziana byłaby 
oczywiście Legia. Nie musimy tego 
święta obchodzić w jeden dzień, 
możemy zrobić kilka imprez. Data 
nie jest jeszcze określona. Trzeba się 
wstrzelić albo na końcówkę sezonu, 
ale w tym roku są Mistrzostwa Eu-
ropy, więc będzie ciężko, albo prze-
łom sierpnia i września. Musimy też 
jako klub dzielić się tym wszystkim 
z miastem, bo miasto na pewno 
będzie chciało jakąś swoją cegiełkę 
do tego dorzucić. Mam nadzieję, że 
tak zrobi, bo nie chciałbym, żeby to 
się ograniczało tylko do boiska, ale 
też jakiś festyn, jakieś imprezy, które 
podkreślą to wydarzenie. Mamy też 
w planach umieszczenie tablicy pa-
miątkowej dla nieżyjącego już pre-

zesa Pogoni, 
pana Wiesła-
wa Kamiń-
skiego.

– Pogoń 
G r o d z i s k 
jest klubem 
partnerskim 

Legii Warszawa. Na czym pole-
ga ta współpraca i skąd w ogóle 
wziął się taki pomysł?

– Przygoda zaczęła się od tego, że 
nasz młody zawodnik z rocznika 
’97, został zauważony przez Le-
gię i chcieli go pozyskać. Nie to, że 
chcieli nasz mały klub wykorzy-
stać, ale chcieli przejąć zawodnika 
za ekwiwalent w postaci 3 tysięcy 
złotych. To mnie jak najbardziej 
interesowało, ale tak na tydzień. 
Później byłoby już po pieniądzach 
i zapomnielibyśmy o sprawie. Ja 
chciałem, żeby z tego coś klub miał, 
bez względu na to czy będę tu da-
lej pracował czy nie. Postanowiłem 
Legię trochę przy tej okazji wykorzy-
stać i poprosić o pomoc związaną ze 
szkoleniem naszych zawodników. 
Może nie będą szkolić bezpośrednio 
naszych zawodników, ale trenerów. 
I tak właśnie, przy okazji pozyskania 
Mateusza Wieteski, mamy umowę 
partnerską od ubiegłego roku, która 
zawiera szkolenie naszych trenerów. 

Wyjeżdżają oni kilka razy w roku na 
staż, możemy też wysyłać dzieciaki 
na mecze Legii korzystać z ich obiek-
tów, oni mogą korzystać z naszych 
zawodników, jak sobie kogoś wypa-
trzą. Legia działa tutaj jak magia.

– Przyciąga?

– Tak, Legia w naszych okolicach 
jest klubem, za którym kibice sza-
leją. Mało jest takich, którzy są za 
ŁKS–em, Widzewem czy innym klu-
bem.

– Ile osób obecnie trenuje w klubie?

– Około 250 osób razem. Dzieci w 
grupach młodzieżowych jest po-
nad 160 osób, co musiałem policzyć 
przy okazji robienia paczek świą-
tecznych (śmiech).

– A jak wygląda sytuacja na  

trybunach? Ile osób przychodzi 
na mecze pierwszej drużyny Po-
goni?

– Niedawno pozyskaliśmy z powro-
tem naszego wychowanka, Tomka 
Felisiaka. Maciek Rybaczek tak-
że bardzo podniósł tutaj jakość 
gry, podobnie jak Piotr Gawlik z 
Pelikana Łowicz. Dlatego właśnie 
ostatnimi czasy trybuny w me-
czach na koniec jesieni były pełne. 
Kibice wyjeżdżali nawet z nami na 
mecze wyjazdowe – i to nie 10–20 
osób, tylko nawet 100–150 osób. 
Jest też grupa kibiców zorgani-
zowanych, która bawi się z nami 
przez cały mecz.

– Dziękuję za rozmowę i życzę 
awansu do III ligi!
– Dziękuję.

NAJBLIŻSZE MECZE
Terminarz meczy sparingowych Pogoni Grodzisk Mazowiecki
28.01.2012 (sobota) Pogoń Grodzisk - Mszczonowianka godz. 11:00
04.02.2012 (sobota) Pogoń Grodzisk - WOY Bukowiec Opocz. godz. 11:00
08.02.2012 (środa) Legionovia Legionowo - Pogoń Grodzisk godz. 18:00
11.02.2012 (sobota) Pogoń Grodzisk - GKP Targówek godz. 12:00
22.02.2012 (środa) Pogoń Grodzisk - Huragan Wołomin godz. 18:00
25.02.2012 (sobota) Pogoń Grodzisk - Hutnik Warszawa godz. 11:00
03.03.2012 (sobota) Pogoń Grodzisk - RKS Ursus Warszawa godz. 11:00
10.03.2012 (sobota) Pogoń Grodzisk - Bug Wyszków godz. 11:00

Zebrała: MD

Gminny Ludowy Klub Sportowy 
z Nadarzyna zna każdy kibic 

tenisa stołowego w Polsce. To tu 
pod okiem doskonałych trenerów 
szkolą się zawodnicy, którzy mogą 
osiągać doskonałe wyniki nie tylko 
na arenie krajowej, ale też świato-
wej. Pierwsze i to nie małe, sukcesy 
na kocie klubu już są.
Wszystko za sprawą ośrodka tre-
ningowego, który istnieje w Nada-
rzynie. Finansowany jest spoza bu-
dżetu państwa, a szkolą się w nim 
najzdolniejsze dzieci i młodzież 
z całego kraju.
– Być może w 2012 roku dostaniemy 
status ośrodka centralnego i związa-
ne z tym środki finansowe – mówi 
prezes klubu Dariusz Zwoliński. 
Pierwszym trenerem drużyny GLKS 
Nadarzyn jest Marcin Kusiński, 
który jest też trenerem reprezenta-
cji Polski juniorek.

Młodzi i zdolni

GLKS Nadarzyn może poszczycić 
się wieloma zdolnymi i utytułowa-
nymi zawodnikami. Wśród nich jest 
Magdalena Szczerkowska (rocz-
nik ’93), która w tenisa stołowego 
gra już od 13 lat. Przez ten czas wy-

walczyła wiele tytułów. Wśród nich 
jest tytuł wicemistrzyni Europy w 
turnieju drużynowym (2009), brą-
zowy medal Mistrzostw Europy w 
turnieju drużynowym (2010), srebr-
ny medal Mistrzostw Europy junio-
rek w grze pojedynczej i brązowy w 
grze podwójnej w parze z Klaudią 
Kusińską oraz w turnieju drużyno-
wym (2009). Była ćwierćfinalistką 
Mistrzostw Świata juniorek w grze 
pojedynczej (2009), na koncie ma 
też wiele medali mistrzostw kraju. 
Jest reprezentantką Polski seniorek. 
Pytana o szanse na udział w igrzy-
skach olimpijskich w Londynie od-
powiada: – Zagrać w samych kwali-
fikacjach będzie bardzo ciężko, a wy-
grać w nich jeszcze ciężej. Jednak 
marzenia mam! Przede mną dwa 
międzynarodowe starty, po których 
mogę „skoczyć” na liście i wywalczyć 
prawo do udziału w kwalifikacjach 
olimpijskich, a dalej… Nigdy niewia-
domo co się stanie, zawsze trzeba 
mocno wierzyć.

Dekada w Nadarzynie

Jeśli chodzi o inne cele na ten se-
zon, Magdalena Szczerkowska 
chciałaby z nadarzyńską druży-

ną awansować do strefy play off 
w rozgrywkach ligowych, a indywi-
dualnie zdobyć medal mistrzostw 
Polski seniorów.
– W Nadarzynie spędzam już 10 rok, 
więc to już więcej niż połowa mojego 
życia. Mieszkam tu z wieloma ludź-
mi, którzy są mi bardzo bliscy, zna-
my się na wylot – i to chyba taki urok, 
że jesteśmy jak jedna wielka rodzina  
– przyznaje Szczerkowska. 
Wśród innych zdolnych z tej „ro-
dziny”, warto wymienić chociażby 
Klaudię Kusińską (rocznik ’93) – to 
medalistka Mistrzostw Europy ka-
detek i juniorek w grach podwój-
nych i drużynowych, w 2010 roku 
zajęła 4. miejsce w Pucharze Świata 
w Delhi. Sandra Wabik (rocznik ’95) 
to z kolei medalistka Mistrzostw 
Europy kadetek i wielokrotna  
Mistrzyni Polski. Na pewno też 
dużo jeszcze usłyszymy o Alek-
sandrze Wereckim (rocznik ’99), 
który jest czwartym kadetem w Eu-
ropie i jednocześnie najmłodszym 
uczestnikiem prestiżowego turnie-
ju TOP 10 kadetów (młodszym na-
wet niż Andrzej Grubba!).

O co trwa walka?

W ekstraklasie kobiet celem zawod-
niczek GLKS na resztę tego sezonu 

jest awans do fazy play-off, czyli 
miejsce wśród pierwszych 4 dru-
żyn. Po I rundzie tego sezonu ze-
spół zajmuje 5. miejsce w tabeli, ze 
stratą 2 punktów do zajmującego 
3. lokatę AZS DWSPiT Polkowice.
Celem drużyny mężczyzn jest 
walka w barażach o superli-
gę. Po pierwszej rundzie ze-
spół GLKS zajmował 3. miejsce 
w tabeli, ze stratą 3. punktów 
do PKS KOLPING Jarosław. 
– Dobrze by było, gdyby zawodnicy 
z naszego klubu zdobyli też 16-17 
medali na Mistrzostwach Polski od 
seniora do młodzika. Chcielibyśmy, 
żeby na Mistrzostwa Europy poje-
chało też 4-5 osób z Nadarzyna. Re-
alne szanse medalowe mają Alek-
sander Werecki, Sandra Wabik 
czy Michał Bańkosz – informuje 
prezes GLKS, Dariusz Zwoliński. 
Oprócz tego, nadarzyński klub 
walczyć będzie o utrzymanie 1. 
miejsca w Polsce w szkoleniu dzie-
ci i młodzieży. Po piętach klubowi 
z naszego regionu depczą m.in. 
zespół z Lidzbarka Warmińskiego 
czy AZS Wrocław.
Trzymamy kciuki!

Tekst i foto: Marta Daszyńska

GLKS Nadarzyn może poszczycić się wieloma zdolnymi i utytułowanymi zawodnikami

Pozostałe sekcje GLKS Nadarzyn:

Piłka nożna:
Seniorzy IV liga, trener Maciej Terlecki
Rezerwy A klasa, trener Michał Paćko
Orliki (roczniki 2001 i 2002), trener Andrzej Brzeczkowski 
Młodziki (roczniki 1999 - 2000), trener Sebastian Kończak
Trampkarze (roczniki 1997 i 1998), trener Grzegorz Włodarczyk – Kordel

Piłka siatkowa dziewcząt
II mazowiecka liga kadetek, trener Dariusz Zwoliński
II mazowiecka liga juniorek, trener Dariusz Zwoliński

Piłka koszykowa mężczyzn
III liga seniorów, trener Jacek Gębala

Taekwon-do i MMD
trener Piotr Kurkus, PS. Kotlet

Sekcja biegowa
trener Jacek Nowocień

Sekcja brydża sportowego
trener Jacek Kwiatkowski

GLKS Nadarzyn
ul. Żółwińska 20

05-830 Nadarzyn 

tel. 22 739-71-70
fax. 22 739-71-70

email: klub@glksnadarzyn.pl

ROZMOWA DWUTYGODNIKA

Awans na rocznicę?
Z prezesem Pogoni Grodzisk, Markiem Masłowskim rozmawia Marta Daszkiewicz. 
Klub w tym roku będzie obchodził 90. lecie istnienia
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KULTURA. Skaldowie z Dobrą Nowiną w Grodzisku

ZIMA. Lodowisko w Pruszkowie zaprasza

„Moje Betlejem”

Śnieg za oknem, pora na łyżwy!

– Ludzie nas pytają, czy Wy jeszcze żyjecie, czy jeszcze coś gracie? – tak perku-
sista zespołu Jan Budziaszek witał się z grodziską publicznością. Dodał także, że 
Skaldowie istnieją już 47 lat (tak, tak!) a od 16 lat razem z zespołem śpiewają 
„Moje Betlejem”, kolędy w wersji rockowej. Polscy beatlesi zagrali zupełnie za 
darmo w kościele w grodziskich Łąkach w samo święto Trzech Króli.

Zima zawitała już na dobre, trwają ferie. Zastanawiasz się, jak je spędzić? Może pora odświeżyć swoje  
umiejętności łyżwiarskie?

JEDEN:

2012 przyniesie najwięcej zmian w życiu osobistym. Samotne osoby 
mają szansę poznać bliską osobę, bo władająca rokiem 2012 dla jedynki 
SZÓSTKA to wibracja domu, miłości , uczuć, małżeństwa, ciepła rodzinnego. 
Jedynki mają zatem szanse nawiązać nowe przyjaźnie i związki uczuciowe, 
a także odnowić te sprzed wielu lat. Będzie wiele okazji do wzruszeń serca 
i spotkań towarzyskich.

DWA:

Rok ten będzie czasem sprzyjającym przede wszystkim wzmożonej 
aktywności intelektualnej i przemianom duchowym. Dwójki powinny 
wykorzystać  ten czas na naukę i rozwój osobisty. Częściej będziecie 
miały sytuacje sprzyjające wyciszeniu się niż imprezom towarzyskim. 
Wykorzystajcie ten moment i zapiszcie się na jakiś kurs doskonalący. Jeśli 
już teraz panikujecie na samo słowo kryzys - nowa wiedza pomoże Wam 
nabrać więcej pewności siebie, dzięki której go przetrwacie.

TRZY:

Zmiany dla trójek dotyczyć będą głównie sfery materialnej. Jeśli do tej 
pory borykaliście się z problemami zawodowymi, to teraz mogą one się 
rozwiązać. Jeśli w ostatnich latach ciężko pracowaliście, to w tym roku 
macie okazję zobaczyć owoce swoich trudów. To jest także dobry moment 
na nowe inwestycje, o ile pomysł na nie płynie z Waszego wnętrza a nie z 
namów innych osób. Jeśli zmiany nie pójdą po Waszej myśli, znaczy, że 
przeholowaliście w poprzednich latach. Przyszedł czas na wyciągnięcie 
wniosków z własnego zachowania. Taki rachunek sumienia jest konieczny, 
bo następne lata polepszy.

CZTERY:

Czwórki, mogą z nadzieją powitać 2012, bo teraz właśnie skończą się 
niewygodne sytuacje, z którymi musiały się borykać przez ostatnie 
lata. A zatem – toksyczne relacje, układy zawodowe i inne niewygodne 
sytuacje. Nie obędzie się zatem bez głębokiej refleksji, przeżywania, a 
nawet łez. Stres zminimalizuje kontakt z naturą, kulturą oraz przyjaciółmi. 
Postarajcie się jednak myśleć pozytywnie, a rok ten przyniesie także wiele 
nieoczekiwanych miłych niespodzianek.

PIĘĆ:

2012 to dla piątek czas wyjątkowy. Nowe zdarzenia, sytuacje, nowe 
znajomości. Wszystko pod znakiem wibracji JEDEN, która hojnie 
obdarowuje wszystkim co świeże. Także może Wam się przytrafić np. 
nowa praca i zmiana miejsca zamieszkania w związku z nią. A także nowy 
partner życiowy, nowy członek rodziny, a może nowy lepszy samochód? 
Zostawcie przeszłość za sobą i z ufnością patrzcie w przyszłość.  
To najlepszy czas, żeby zaczynać!

SZEŚĆ:

Szóstkom rok 2012 z katastrofą nawet nie ma prawa się kojarzyć. Przyniesie 
bowiem wiele okazji do spotkań tet a tet, we dwoje i wszelkiego rodzaju 
odmian spędów towarzyskich. To najlepszy rok na pogłębianie relacji 
koleżeńskich i uczuciowych, pracę zespołową, nabywanie kompetencji 
komunikacyjnych, mediacyjnych i negocjacyjnych. Także jeśli któraś 
szóstka nie czuje się na tym polu zbyt pewnie, niech się nie martwi tym 
zbytnio, w tym roku pogłębi swoje kompetencje bez dużego wysiłku.

SIEDEM:

Poważna i na ogół zamknięta w sobie siódemka w 2012 może zadziwić 
otoczenie swoją przemianą. Oderwie się od uwielbianych ksiąg, bądź ekranu 
komputera i zacznie więcej czasu spędzać w towarzystwie. Nie należy od razu 
liczyć, że będą to huczne karnawałowe imprezy, ale prędzej przyjacielskie 
spotkania w kameralnym gronie. Nawiązana niedawno znajomość z płcią 
przeciwną może rozwinąć się w zdecydowanie romantycznym kierunku. 
Siódemko, tylko nie zamykaj się w swojej skorupce! Przecież dobrze wiesz, 
że człowiek nie składa się tylko z duszy i intelektu.

OSIEM:

Rok ten i dla ósemek będzie szczególny. Szczególny pod względem 
spokoju i stagnacji, których osoby spod innych cyfr urodzeniowych mogą 
nie dostarczyć w tak dużym stopniu. Ósemko! Skończył się czas szaleństw, 
teraz trzeba będzie trochę przysiąść do nauki i pracy. To one wysuną się na 
pierwszy plan. Może to oznaczać podjęcie nowych studiów, jak również 
dokończenie rozpoczętej kiedyś nauki. Jeśli zatem pragniesz zmian, to 
aktualizuj swoją wiedzę i kompetencje. Wszystko co teraz rozpoczniesz, 
będzie pozytywnie prosperować w przyszłości.

DZIEWIĘĆ:

W przeciwieństwie do ósemek, dziewiątki na wszelkiego rodzaju 
przyśpieszenia akcji ponarzekać nawet nie zdążą. Rok 2012 będzie bowiem 
przypominał momentami przejażdżkę wysokogórską kolejką jednotorową. 
O dziwo większość dziewiątek ucieszy się, bo już jakiś czas czekały, aby coś 
wreszcie się wydarzyło. Będzie więc się działo! Nowe konstelacje towarzyskie, 
nagłe przypływy gotówki, ale równie nagłe jej odpływy – dziewiątka nie 
może niczego być w tym roku pewna. Jeśli nie będzie się niczego kurczowo 
trzymać, zmiany wyjdą jej na pewno na dobre.

Niech zatem prognoza dla dziewiątek stanie się mottem dla nas wszystkich 
na nadchodzący zagadkowy 2012. Jak mawiają filozofowie to zmiana jest 
jedyną pewną na tym świecie. Czy będzie dla nas korzystna czy też nie – 
wszystko zależy od spojrzenia. Dla pesymisty szklanka będzie do połowy 
pusta. Dla optymisty do połowy pełna. Dla Majów kalendarz kończy się z 
rokiem 2012. Dla nas z zachodniej cywilizacji - z dniem 31 grudnia. Ot tyle. 
A świat się dalej kręci.

Wróżka Pelagia

HOROSKOP NUMEROLOGICZNY NA 2012 ROK

Czas przemian
Znane proroctwa głoszą, że ten rok będzie jeśli  nie 
ostatni, to na pewno przełomowy. Zgodnie z numero-
logią, tajemną wiedzą o znaczeniu cy fr, rokiem 2012 
rządzi ruchliwa wibracja PIĄTKI. Niech nas zatem 
nie zdziwi, że nastał czas gwałtownych przemian oraz 
przyśpieszenie biegu zdarzeń w każdej sferze życia 
– materialnej oraz osobistej. Dla każdego charakter 
i kierunek tych zmian może być inny, w zależności od 
cyfry urodzenia. Swoją cyfrę poznasz po zsumowa-
niu do pojedynczej cyfry liczb z daty urodzenia. Jeśli 
Twoja cyfra wynosi:

W okresie ferii zimowych powiat 
pruszkowski przygotował specjalny 
harmonogram funkcjonowania lo-
dowiska przy ul. Gomulińskiego 4.
Obiekt znajdujący się na terenie 

Międzyszkolnego Ośrodka Sporto-
wego. W godz. 10.00 – 14.00 będzie 
zarezerwowany dla uczniów prusz-
kowskich szkół. Po dwugodzinnej 
przerwie technicznej, od 16.00 do 

20.00 lodowisko będzie otwarte 
dla wszystkich, podobnie jak w 
weekendy w godz. 12.00 - 20.00.
Godziny otwarcia lodowiska po 
feriach: od poniedziałku do piątku: 

8:00 - 15:00 grupy zorganizowane, 
16:00 - 20:00 uczestnicy indywi-
dualni, w soboty i niedziele: 12:00-
20:00.

Zebrała: MD

Wystarczyło zaledwie parę sztuk 
plakatów oraz niewielka wzmian-
ka o wydarzeniu na stronie inter-
netowej Grodziska kilka dni przed 
koncertem. Tuż po wieczornej 
mszy, 6 stycznia o godz. 19, Koś-
ciół Przemienienia Pańskiego 
w Łąkach wypełniony był po same 
brzegi. Przybyli dorośli, młodzież, 
dzieci, duchowni i urzędnicy, gdyż 
legendarny zespół ma fanów 
w każdym wieku i w każdym za-
wodzie.

Dlaczego kolędy?

– Mają one ogromnie znaczenie dla 
narodu polskiego, jednoczą nas i 
pozwalają przetrwać trudne chwile 
już od kilku wieków – podkreślał 
na początku koncertu Jan Bu-
dziaszek. Pomysłodawca „Mojego 
Betlejem” każdy utwór ilustrował 
przypowieściami ze swojego ży-
cia, od lat opisywanymi przez nie-
go w „Dzienniczku Perkusisty”. Nie 

brakło w tych gawędach swoiste-
go poczucia humoru, ale przede 
wszystkim mądrości życiowej bę-
dącej wyrazem głębokiej wiary w 
Boga i ufności, że zawsze się nami 
opiekuje.

Podróż osobista

„Moje Betlejem” to osobista po-
dróż przez krainę wiary i patrio-
tyzmu, świadectwo przebudzenia 
i coraz większej duchowej więzi, 
którą odczuł kilkanaście lat temu 
Jan Budziaszek. Swoją pasją zara-
ził kolegów z zespołu, a potem po-
wstały wzruszające i przepełnione 
autentyczną wiarą w miłość Boga, 
teksty kolęd autorstwa Leszka 
Aleksandra Moczulskiego i mu-
zyka Jacka Zielińskiego. I tak jak 
charakterystyczny dla Skaldów ro-
ckowo – bigbitowe brzmienie po-
łączone z elementami góralskiej 
muzyki potrafiły niemal od pół 
wieku porwać w tany największe-

go malkontenta, tak „Moje Betle-
jem” ma ogrzać serce i duszę każ-
dego, bez względu na wyznanie.
– Takeśmy się zastanawiali po co 
do tego Grodziska jedziemy? No 
aby podzielić się Dobrą Nowiną! – 
wykrzykiwał radośnie do publicz-
ności sześćdziesięcioletni Budzia-
szek, a krzepy i energii na scenie 
mógł mu pozazdrościć niejeden 
nastoletni rockman. Nie tylko 
zresztą jemu, ale także śpiewają-
cemu i grającemu na klawiszach 
Jackowi Zielińskiemu, po którym 
w trakcie dwóch godzin występu 
nie widać było cienia zmęczenia.

Radosne przeżycie

Z wielkim zaangażowaniem i en-
tuzjazmem wystąpili pozostali 
członkowie zespołu , w tym dzieci 
Jacka Zielińskiego: Gabriela (wo-
kal) oraz Bartosz (gitara), Konrad 
Ratyński (gitara basowa). Wycze-
kiwaną niespodzianką wieczoru 

było zaśpiewanie na zakończenie 
najbardziej popularnych piosenek 
Skaldów razem z dawnym liderem 
zespołu, Andrzejem Zielińskim, 
który specjalnie dla „Mojego Bet-
lejem” przyjechał z USA.
Nastolatek stojący obok naszej 
dziennikarki nucił razem z muzy-
kami wszystkie kolędy, a siostry za-
konne klaskały w rytm „Ktoś mnie 
pokochał”. Publiczność była wzru-
szona i zachwycona, a po koncercie 

tradycyjnie ostawiło się sporo osób 
po płyty i po autografy.
Bez względu na to czy sprawiają 
to góralskie korzenie czy gorąca 
wiara w Boga, koncert Skaldów 
nawet w wersji religijnej jest wy-
jątkowym radosnym przeżyciem. 
Fani Skaldów z Grodziska Mazo-
wieckiego zawdzięczają je inicja-
tywie duszpasterzy z parafii Prze-
mienienia Pańskiego w Łąkach 
– ks. proboszczowi Januszowi Sta-

roście oraz księdzu Andrzejowi 
Szymańskiemu. 
Koncert nie odbyłby się bez finan-
sowego wsparcia „śpiewającego 
Skaldów” burmistrza Grzegorza 
Benedykcińskiego, władz samorzą-
dowych i pracowników kultury, jak 
również chórzystów z warszawskiej 
i grodziskiej scholii parafialnej.

Tekst: Paulina Grzesiewicz
Foto: Jacek Sulewski

Skaldowie przybyli do grodziska po o aby jak sami przyznają: podzielić się Dobrą Nowiną!


